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ประกาศสานักวิชานิติศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักศึกษาใหม่
---------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานด้านการรับนักศึกษาใหม่ สอดคล้องกับแนวคิด ปรัชญาและธรรมชาติของ
หลั กสู ตรนิติศาสตร์ และศักยภาพของสานัก วิชานิติศาสตร์ จึงเห็นสมควรกาหนดแนวปฏิบัติในการ
รับนักศึกษาใหม่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการดาเนินงานด้านการรับนัก ศึกษา ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการรับผิดชอบดูแลงานใน
ด้านการวิเคราะห์ศักยภาพของสานักวิชา แผนการรับ แนวทางการคัดเลือกผูเ้ รียน เพื่อรับนักศึกษาใหม่
แต่ละปีการศึกษาโดยจะต้องมีแผนการรับนักศึกษาที่แน่นอนและเหมาะสมกับศักยภาพที่มอี ยู่ในปัจจุบัน
โดยประสานงานกับหลักสูตรและเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิชาพิจารณาเพื่อกาหนดจานวนรับ
นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา
ข้อ 2 ในการดาเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา การจัดทาข้อมูลนักศึกษาใหม่ ให้ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ โดยประสานกับฝ่ายวิชาการและหลักสูตร เพื่อให้นามูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์และกาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมต่อไป
ข้อ 3 ให้มีก ารคั ด กรองผู้เรียนด้วยวิธีก ารที่เหมาะสมกับ ธรรมชาติของหลัก สูตรนิติศาสตร์
ในเบื้องต้นหลักสูตรจะต้องพิจารณาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน การสัมภาษณ์ การสอบถาม เพื่อให้ได้
นักศึกษาที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตรและสามารถเรียนจนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
และสามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 4 ในกรณีที่หลักสูตรมีความพร้อมอาจมีการทดสอบเพื่อคัดเลือกผู้เรียนก็สามารถทาได้
โดยให้อยู่ในความดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ข้อ 5 ผู้เรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.2
และคุณสมบัติอ่นื ๆ ที่เหมาะสมที่กาหนดโดยหลักสูตรผ่านคณะกรรมการประจาสานักวิชา
ข้อ 6 การรับนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 เมื่อได้นักศึกษาใหม่แล้วให้หลักสูตรและสานักวิชาเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา
ใหม่อย่างเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่กาหนดต่อไป
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ข้อ 8 หลักสูตรและสานักวิชาจะต้องทาการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการในการรับ
นัก ศึก ษาใหม่ในแต่ปี เพื่ อพั ฒ นากระบวนการในการปฏิบัติให้สอดคล้อ งกั บ ปัจจุบันและเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์
ทั้งนีต้ ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง)
คณบดีสานักวิชานิติศาสตร์
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ประกาศสานักวิชานิติศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
---------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด ปรัชญา
และธรรมชาติของหลักสูตรนิติศาสตร์ และเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ นักศึกษาใหม่ในการปรับตัว
ความคิ ด แผนการเรี ย นเพื่ อ ให้ ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ต ามระยะเวลาที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด
จึงเห็นสมควรกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการด าเนิน งานด้ านการเตรีย มความพร้อมสาหรับ การดาเนิน ชีวิตในมหาวิท ยาลั ย
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ส่วนการเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการวางแผนการพัฒนาและวางระบบการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ผ่านคณะกรรมการประจาสานักวิชา
ข้อ 2 ให้มีการกาหนดแผนการปฏิบัติการประจาปี โดยจะต้องกาหนดให้มีการปฐมนิเทศและ
การปรับพืน้ ฐานความรู้ จะต้องกาหนดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการเตรียมความพร้อม
สาหรับการเรียนรู้กฎหมายของนักศึกษาใหม่ไว้ในแผนปฏิบัติการในทุกปี
ข้อ 3 ให้หลักสูตรเสนองบประมาณที่จาเป็นสาหรับโครงการตามข้อ 2 และให้สานักวิชาจัดสรร
งบประมาณสาหรับการดาเนินการตามโครงการดังกล่าว
ข้อ 4 ให้หลักสูตรร่วมกับสานักวิชาจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับหลักสูตร
หรือสานักวิชาตามกรอบที่กาหนด
ข้อ 5 ให้หลักสูตรร่วมกับสานักวิชาจัดให้ มีโครงการปรับพื้นฐานความรู้ หรือโครงการทักษะ
การเรียนรู้ การเขีย นตอบกฎหมายเพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับ นัก ศึก ษาใหม่ในภาคเรีย นแรกของแต่ล ะ
ปีการศึกษา เพื่อเป็นพืน้ ฐานที่เหมาะสมในการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
ข้อ 6 หลั ก สู ตรจะต้องจัด ให้มีคู่มือนัก ศึก ษา ที่ป ระกอบด้ว ย โครงสร้างหลัก สูตร ข้อบังคับ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การลงทะเบียน คาอธิบายรายวิชา บันทึกการเข้าพบอาจารย์ เป็นต้น เพื่อให้
นักศึกษารู้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นในการเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนการสอน
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ข้อ 7 หลั ก สู ตรและส านัก วิชาจะต้องท าการประเมิน ระบบ กลไก และกระบวนการในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ปัจจุบันและ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาด้านนิตศิ าสตร์
ทั้งนีต้ ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง)
คณบดีสานักวิชานิติศาสตร์
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ประกาศสานักวิชานิติศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและให้คาปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
---------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานด้านการควบคุมดูและนักศึกษาและการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และ
แนะแนวนักศึกษาของหลักสูตรและสานักวิชา เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควร
กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูและนักศึกษาและการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
นักศึกษาของหลักสูตรและสานักวิชา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการด าเนิน งานด้ านการควบคุ ม ดูแลนัก ศึ ก ษา การให้ค าปรึก ษาทางวิชาการ และ
การแนะแนวนักศึกษาของหลักสูตรและสานักวิชาให้อยู่ในความควบคุมดูแลของฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ภายใต้นโยบายของสานักวิชาและคณะกรรมการประจาสานักวิชา
ข้อ 2 ให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบรุ่นพี่รนุ่ น้อง ทาหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาใหม่ในแต่ละรุ่น
ข้อ 3 ให้มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อชี้แจงการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ การใช้สมุด
คู่มือนักศึกษา การดารงชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความสาคัญในการ
เข้าเป็นสมาชิกของหลักสูตร สานักวิชา และสถาบัน
ข้อ 3 ให้ มีระบบการบันทึก การพบอาจารย์ที่ป รึก ษาในสมุดคู่มือนัก ศึก ษา เพื่ อรายงานต่ อ
หลักสูตรและสานักวิชา และมีช่องทางในการเสนอข้อมูลหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ
ข้อ 4 ให้หลักสูตรทาการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร ข้อร้องเรียน และ
การจัด การข้อ ร้อ งเรีย น วิเคราะห์ แ ละเสนอคณะกรรมการประจาส านั ก วิชาเพื่ อ พิ จารณา และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการดังกล่าวต่อไป
ข้อ 5 หลั กสู ตรและส านั กวิชาจะต้ องท าการประเมิ นระบบ กลไก และกระบวนการในการดูแล
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณ์และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์
ทั้งนีต้ ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง)
คณบดีสานักวิชานิติศาสตร์
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ประกาศสานักวิชานิติศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
---------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตรและสานักวิชา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการดาเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษ ที่ 21 ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ
ให้เป็นไปตามนโยบายของสานักวิชา
ข้อ 2 ให้จัด ท าแผนการพั ฒ นานักศึก ษาที่สอดคล้องกั บ การพั ฒ นาศัก ยภาพนักศึก ษา และ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินโครงการ
ข้ อ 3 ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาอย่ างน้ อ ยจะต้ อ งมี โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า น
ภาษาอังกฤษ และการพั ฒ นากระบวนการคิดวิเคราะห์และการปรับ ใช้ก ฎหมายหรือการเขีย นตอบ
ข้อสอบกฎหมาย มีการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะอื่น ๆ อัน เพื่อเป็นพื้นฐาน
ของนักศึกษา และควรจะต้องกาหนดกรอบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ การพัฒ นาศัก ยภาพดังกล่าว
ตลอดจนวิธีการในการเสริมสร้างการเรียนรู้ เช่น การอบรม การเรียนรูน้ อกชั้นเรียน เป็นต้น
ข้ อ 4 หลั ก สู ต รจะต้ อ งบู ร ณาการกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษากั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
กิจกรรมนอกชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องทักษะการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม สร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ที่จะส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน
ข้อ 5 หลักสูตรและสานักวิชาจะต้องทาการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อพั ฒนากระบวนการในการปฏิบั ติ ให้
สอดคล้องกับปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณ์และเกิดประโยชน์ตอ่ การจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์
ทั้งนีต้ ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง)
คณบดีสานักวิชานิติศาสตร์
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ประกาศสานักวิชานิติศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
การบริหารอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
---------------------------------เพื่ อให้การด าเนินงานด้านการแต่งตั้ง การบริหาร และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอัตราการคงอยู่ที่สูงในอนาคต จึงเห็นสมควรกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแต่งตั้ง การบริหาร และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการดาเนินงานด้านการรับ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การบริหาร และการ
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ ให้ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ โดยมี หั ว หน้ า
สานักงานเป็นผู้สนับสนุนการดาเนินงาน การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์
ข้อ 2 ในการรับ อาจารย์ใหม่ของหลัก สูต รและส านัก วิชา ต้ องมี ก ารวางแผนอั ตราก าลั งให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบอัตรากาลังที่กาหนด อาจารย์ที่รับเข้ามาจะมีคุณวุฒิที่
ตรงสาขาอย่างน้อยในระดับปริญญาโทและตรงตามความต้องการของหลักสูตรโดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจาสานักวิชา และนาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตอิ ัตรากาลัง
ข้อ 3 เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติอัตรากาลัง ให้ประกาศรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สรรหา
ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ โ ดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และกระบวนการสอบให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ทั่วไป ความรู้ทางวิชาการ การสอบทักษะการสอน และ
การสอบสั ม ภาษณ์ โดยหลั ก สู ต รและส านั ก วิ ช าสามารถก าหนดคุ ณ สมบั ติ พิ เศษที่ ต้ อ งการ เช่ น
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการสื่อสาร ทักษะการสอน ผลงานวิชาการ เป็นต้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในอนาคต
ข้อ 4 เมื่อได้อาจารย์ใหม่ตามกระบวนดังกล่าวแล้ว ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ในระดับสถาบัน และในระดับสานักวิชา และให้มีระบบการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้คาแนะนา
ในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 5 ให้ทาการประเมินการปฏิ บัติการของอาจารย์ใหม่ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ต่อไป และในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีให้
ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานและภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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ข้อ 6 ในการแต่ งตั้ งอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร ให้ ก าหนดคุ ณสมบั ติ อาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสานักวิชา
และคณะกรรมการประจาส านั กวิชา และน าเสนอต่ อสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อแต่ งตั้ งเป็ นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร
ข้อ 7 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรต้องดาเนินการเสนอ
รายชื่ออาจารย์ใหม่โดยการจัดทา สมอ.08 ภายใน 30 วัน เสนอคณะกรรมการประจาสานักวิชา เสนอ
สภาคณบดี สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ตามลาดับ
ข้อ 8 ในการปฏิ บั ติ งานของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร อาจารย์แ ต่ ล ะคนจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
รายวิ ชาในหลั ก สู ต รไม่ เกิ น 3 รายวิช า เว้ น แต่ ก รณี จ าเป็ น หลั ก สู ต รอาจจะพิ จารณามอบหมายให้
รับผิดชอบเกินกว่า 3 รายวิชา
ข้อ 9 ในการบริ ห ารอาจารย์ ให้ ห ลั ก สู ต รก าหนดบทบาทหน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีการประชุมวางแผนอัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อนักศึกษา สัดส่วน
จ านวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาต่ อ อาจารย์ ป ระจ า (50:1) มี ก ารประชุ ม ทบทวนผลการด าเนิ น งานตาม
กระบวนการบริหารอาจารย์ และมีการนาผลการทบทวนมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารอาจารย์
ข้อ 10 ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้หลักสูตรจัดทาแผนพัฒนาตนเอง การทาผลงาน
ทางวิชาการ การเข้ารับ การอบรมสั มมนาต่าง ๆ และมีก ารประชุม วางแผนการส่งเสริมและพัฒ นา
อาจารย์ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเองของอาจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการเข้า
รับการอบรม/สัมมนา และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
ข้อ 11 หลั ก สู ต รและส านั ก วิ ช าจะต้ อ งจั ด สรรงบประมาณส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย ปีละ 3 เรื่อง เพื่อสนับ สนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีโอกาสในการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
ข้อ 12 อาจารย์จะต้องพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญในศาสตร์และการปฏิบัติงาน
ข้อ 13 หลักสูตรและสานักวิชาจะต้องทาการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการในการรับ การ
แต่งตั้งอาจารย์ ประจาหลั กสู ตร การบริหารอาจารย์ การส่งเสริมและพั ฒนาอาจารย์ประจาหลักสู ตร
นิตศิ าสตรบัณฑิตในแต่ละปี เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน
ทั้งนีต้ ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง)
คณบดีสานักวิชานิติศาสตร์
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ประกาศสานักวิชานิติศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการพัฒนาหลักสูตรและการกาหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร
---------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การกาหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร เป็นไปโดย
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และเกณฑ์ของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การพัฒ นาหลักสูตร การกาหนดสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ของหลักสูตรนิติศาสตร์และสานักวิชา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการดาเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การกาหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร อยู่ใน
ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ข้อ 2 ให้กาหนดในแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้จัดสรรงบประมาณสาหรับการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวในรอบปีที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 3 แนวทางในการพั ฒ นาปรับ ปรุงหลักสูตร เมื่อถึงรอบระยะเวลาในการพั ฒ นาปรับ ปรุง
หลักสูตร ให้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษา โดยรวบรวมผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจของบุค คลที่เกี่ ยวข้องกับ หลัก สูตร นั ก ศึก ษา ผู้ใช้บัณ ฑิต และความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม วิเคราะห์เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามทันสมัยทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ข้อ 3 กระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรมีดังนี้
3.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่างหลักสูตรเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิชา
3.2 แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร โดยจะต้องมีตัวแทนองค์กรวิชาชีพ อัน
ได้แก่ ตัวแทนสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ ตัวแทนอาชีพต่าง ๆ
ของนักกฎหมาย นักวิชาการกฎหมาย เป็นต้น เป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
3.3 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
3.4 เสนอสภาคณบดีพิจารณา
3.5 เสนอสภาวิชาการพิจารณา
3.6 เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
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3.7 เสนอส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษารับ ทราบหลัก สูตรภายใน 1 เดือน
นับแต่วันที่สภาอนุมัตหิ ลักสูตร
จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิน้ ในปีที่ 5 ของรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อจะได้ใช้หลักสูตร
ที่พัฒนาปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษาถัดไป และให้จัดทาหลักสูตรแจกอาจารย์ผู้สอนเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐาน
ข้อ 4 จะต้ อ งก าหนดกรอบแนวคิ ด ที่ ชัด เจนในการพั ฒ นาปรับ ปรุงหลั ก สู ต ร เพื่ อให้ มี ค วาม
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม จะต้องมีรายวิชาที่สอดคล้องกับบริบท
รายวิชาที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง แต่ทั้งนีจ้ ะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 จะต้องกาหนดแนวปฏิบัติสาหรับอาจารย์ผสู้ อนตามหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูต รที่กาหนด และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอดให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวคิด และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อ 6 สานักวิชาจะต้องประเมินผลการดาเนินงานตามแนวปฏิบัตินใี้ นแต่ละปีของการดาเนินงาน
เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงแนวปฏิบัติตอ่ ไป
ทั้งนีต้ ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง)
คณบดีสานักวิชานิติศาสตร์
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ประกาศสานักวิชานิติศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน
---------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นไปโดย
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางระบบผู้สอนและการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและสานักวิชา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการด าเนิ น งานด้ านการวางระบบผู้ ส อนและจัด การเรีย นการสอน ให้ อ ยู่ ในความ
ควบคุ ม ดู แ ลของรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ และด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของส านั ก วิ ช า
ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจาสานักวิชา
ข้อ 2 การจัดการศึกษาในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียนที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยในกรณีจาเป็น
ข้อ 3 ในการจัด ผู้ส อน ให้หลัก สูตร และสานัก วิชาเสนอชื่อผู้สอนตามแบบที่ส านัก ส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนกาหนด โดยพิจารณาอาจารย์ซึ่งรับผิด ชอบรายวิชาต่าง ๆ จัดให้เป็นผู้สอนใน
รายวิชานั้น และพิจารณาประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอนประกอบด้วย ในกรณีไม่มี
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิที่มคี วามเชี่ยวชาญในรายวิชานั้นเป็นผู้สอน
ข้ อ 4 ในการเสนอชื่ อ ผู้ ส อนให้ ด าเนิ น การโดยผ่ า นคณะกรรมการบริ ห ารห ลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการประจาสานักวิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณี ที่ต้องการเปลี่ยนผู้สอน
หลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้วจะต้องทาบันทึกเปลี่ยนแปลงผูส้ อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 5 ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้สอนที่ได้รับการอนุมัติให้เป็ นผู้สอน ศึกษาข้อมูล
รายวิชาจากหลั กสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เช่น คาอธิบายรายวิชา ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของรายวิชา เป็นต้น และการจัดการเรียนการสอนจะต้องบูรณาการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ ด้วย และ
จะต้องสอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน และผู้สอนจะต้องปฐมนิเทศผู้เรียนก่อน
การเรียนการสอนในสัปดาห์แรกเสมอ
ข้อ 6 ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ในระบบสารสนเทศ
มคอ. ไม่ น้ อ ยกว่า 7 วั น ก่ อ นเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาให้ ค รบทุ ก รายวิช า ภายใต้ ก ารก ากั บ
ติดตาม ตรวจสอบของรองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
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ข้อ 7 จัดให้มีการประเมินผูส้ อน การประเมินการจัดการเรียนการสอน เพื่อสะท้อนการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ ก ากั บ ติด ตาม ตรวจสอบการโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้อ 8 หลักสูตรและสานักวิชาจะต้องทาการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการวางระบบ
ผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณ์และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์
ทั้งนีต้ ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง)
คณบดีสานักวิชานิติศาสตร์
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ประกาศสานักวิชานิติศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการประเมินผู้เรียน
---------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานด้านการการประเมินผู้เรียน เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึก ษาแห่งชาติ ตลอดจนสอดคล้องกั บผลสัมฤทธิ์ก าร
เรียนรู้ที่ตอ้ งการจึงเห็นสมควรกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนของหลักสูตรและสานักวิชา
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการดาเนินงานด้านการประเมินผู้เรียน ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของสานักวิชา ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจาสานักวิชาในการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
ข้อ 2 ให้หลักสูตรประเมินการจัดการเรียนการสอน และจัดทาแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกปีการศึกษา โดยบรรจุโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไว้ในแผนปฏิบัติการ มี
การจัดสรรงบประมาณ และดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในช่วงเดือน
มิถุนายนของทุกปี โดยทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา สอดคล้องกับ Curriculum mapping ในมคอ. 2 และนาผลลัพธ์ที่ได้แจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนทราบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ปรับกลยุทธ์การสอน ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ ภายใต้การกากับ ดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ข้อ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องผลการ
เรียนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ในส่วนของการประเมินผลการ
เรียนให้มีการทดสอบระหว่างเรียนร้อยละ 20 และปลายภาคเรียนร้อยละ 80
ข้อ 4 คณะกรรมการประจาหลักสูตร ดาเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา และนาผลการเรียนเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการประจาคณะ เพื่ออนุมัติ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ข้อ 5 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผล
การด าเนินงาน มคอ.5 และมคอ.6 (ถ้ามี) ในระบบสารสนเทศ มคอ. ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึก ษา และตรวจสอบการประเมิ นผลการเรีย นรู้ของนัก ศึก ษาตามแผนที่วางไว้ ก ากั บ ติด ตาม
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ตรวจสอบการจัดทารายงานผลการดาเนินงานโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้อ 6 ให้หลั ก สู ตรและผู้รับ ผิดชอบ จัดท ารายงานผลการดาเนินงานของหลัก สูตร (มคอ.7)
หลั งจากสิ้นปีการศึก ษาภายใน 60 วัน โดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามองค์ป ระกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสรุปภาพรวมของหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละด้าน และการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึก ษา ผู้ใช้บัณฑิต และนาผลประเมินที่
ได้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารคณะ เพื่ อ ท าการหาแนวทางในการพั ฒ นาปรับ ปรุ ง
หลักสูตรเป็นระยะ ๆ ภายใต้การกากับ ดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ข้อ 7 หลั ก สู ตรและส านัก วิชาจะต้องท าการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการประเมิ น
ผูเ้ รียน เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณ์และเกิด
ประโยชน์ตอ่ การจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์
ทั้งนีต้ ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง)
คณบดีสานักวิชานิติศาสตร์
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ประกาศสานักวิชานิติศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
---------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานด้านการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป็ น ไปโดยเรีย บร้อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ต้องการและตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรหรือ
มคอ.2 จึ ง เห็ น สมควรก าหนดแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผู้ เรีย นของหลั ก สู ต รและส านั ก วิ ช า
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการด าเนิ น งานด้ านการด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของส านั ก วิ ช า ผ่ า นคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช า ในการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อ 2 หลั ก สู ตรและส านัก วิชาจะต้องท าการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการประเมิ น
ผูเ้ รียน เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณ์และเกิด
ประโยชน์ตอ่ การจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์
ทั้งนีต้ ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง)
คณบดีสานักวิชานิติศาสตร์
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ประกาศสานักวิชานิติศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
---------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานด้านการดาเนินงานด้านการให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนของหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
เพีย งพอ อั นเป็น การสนับ สนุนการเรีย นรู้ของผู้ เรีย น จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิ บัติเกี่ ย วกั บ การ
ประเมินผู้เรียนของหลักสูตรและสานักวิชา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการดาเนินงานด้านการประเมินผู้เรียน ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรองคณบดีฝ่าย
บริหารและหัวหน้าสานักวิชา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ รับผิดชอบในการให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ข้อ 2 ในแต่ละปีการศึกษาให้วิเคราะห์ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จัดทาแผนปฏิบัติ
การเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการและให้ได้มาซึ่ง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ข้อ 3 ข้อมูลความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนอาจมาจากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เสนอ
ข้อมูลความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และให้เจ้าหน้าที่ พั สดุวิเคราะห์ ลาดับความสาคัญ ของสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้เสนอคณะกรรมการประจาสานักเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างตามระบบ หรื อ ด าเนิ น การพั ฒ นาสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ อื่ น ๆ เช่ น
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ เป็นต้น
ข้อ 4 กระบวนการในการจัดหาสิ่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอให้ใช้หลักการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ และให้คานึงถึงความเป็นและประโยชน์ที่จะใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นั้น ในการจัด
การศึกษาของหลักสูตรและสานักวิชา
ข้อ 5 ให้ผู้รับ ผิดชอบตามแนวปฏิบัตินี้ ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึก ษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกปีการศึกษา เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูใ้ นปีตอ่ ไป
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ข้อ 6 หลักสูตรและสานักวิชาจะต้องทาการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการการได้มาซึ่ง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจุบันและ
เป็นไปตามเจตนารมณ์และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาด้านนิตศิ าสตร์
ทั้งนีต้ ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง)
คณบดีสานักวิชานิติศาสตร์

