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ประกาศส านักวิชานิติศาสตร์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักศกึษาใหม่ 

---------------------------------- 

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านการรับนักศกึษาใหม่ สอดคล้องกับแนวคิด ปรัชญาและธรรมชาติของ

หลักสูตรนิติศาสตร์ และศักยภาพของส านักวิชานิติศาสตร์ จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติในการ     

รับนักศกึษาใหม่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1  ในการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษา ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการรับผิดชอบดูแลงานใน

ด้านการวิเคราะหศ์ักยภาพของส านักวิชา แผนการรับ แนวทางการคัดเลือกผูเ้รียน เพื่อรับนักศกึษาใหม่

แตล่ะปีการศกึษาโดยจะต้องมีแผนการรับนักศึกษาที่แน่นอนและเหมาะสมกับศักยภาพที่มอียู่ในปัจจุบัน 

โดยประสานงานกับหลักสูตรและเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิชาพิจารณาเพื่อก าหนดจ านวนรับ

นักศึกษาใหม่ในแตล่ะปีการศึกษา 

 ข้อ 2  ในการด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา การจัดท าข้อมูลนักศึกษาใหม่ ให้ฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยประสานกับฝ่ายวิชาการและหลักสูตร เพื่อให้น ามูลดังกล่าว 

มาวิเคราะหแ์ละก าหนดแนวทางในการจัดการศกึษาอย่างเหมาะสมตอ่ไป 

 ข้อ 3  ให้มีการคัดกรองผู้เรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของหลักสูตรนิติศาสตร์    

ในเบื้องต้นหลักสูตรจะต้องพิจารณาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน การสัมภาษณ์ การสอบถาม เพื่อให้ได้

นักศึกษาที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตรและสามารถเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

และสามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  

 ข้อ 4  ในกรณีที่หลักสูตรมีความพร้อมอาจมีการทดสอบเพื่อคัดเลือกผู้เรียนก็สามารถท าได้ 

โดยใหอ้ยู่ในความดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

 ข้อ 5  ผู้เรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 

และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมที่ก าหนดโดยหลักสูตรผา่นคณะกรรมการประจ าส านักวิชา  

 ข้อ 6  การรับนักศกึษาใหม่ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 7  เมื่อได้นักศึกษาใหม่แล้วให้หลักสูตรและส านักวิชาเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา

ใหม่อย่างเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดต่อไป 
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 ข้อ 8  หลักสูตรและส านักวิชาจะต้องท าการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการในการรับ

นักศึกษาใหม่ในแต่ปี เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจุบันและเป็นไปตาม

เจตนารมณข์องการจัดการศกึษาด้านนิติศาสตร์ 

 ทั้งนีต้ั้งแตป่ีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง) 

              คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ 
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ประกาศส านักวิชานิติศาสตร์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

---------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด ปรัชญา

และธรรมชาติของหลักสูตรนิติศาสตร์ และเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ในการปรับตัว 

ความคิด แผนการเรียนเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด               

จงึเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1  ในการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย       

ให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนานักศกึษา ส่วนการเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการวางแผนการพัฒนาและวางระบบการเตรียมความพร้อม

ของนักศึกษาใหม่ในแตล่ะปีการศึกษา ผา่นคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

 ข้อ 2  ให้มีการก าหนดแผนการปฏิบัติการประจ าปี โดยจะต้องก าหนดให้มีการปฐมนิเทศและ

การปรับพืน้ฐานความรู้ จะต้องก าหนดโครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหมแ่ละโครงการเตรยีมความพร้อม

ส าหรับการเรียนรู้กฎหมายของนักศึกษาใหม่ไว้ในแผนปฏิบัติการในทุกปี  

 ข้อ 3  ให้หลักสูตรเสนองบประมาณที่จ าเป็นส าหรับโครงการตามข้อ 2 และใหส้ านักวิชาจัดสรร

งบประมาณส าหรับการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 

 ข้อ 4  ให้หลักสูตรร่วมกับส านักวิชาจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับหลักสูตร

หรอืส านักวิชาตามกรอบที่ก าหนด  

 ข้อ 5  ให้หลักสูตรร่วมกับส านักวิชาจัดให้มีโครงการปรับพื้นฐานความรู้ หรือโครงการทักษะ

การเรียนรู้ การเขียนตอบกฎหมายเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนแรกของแต่ละ        

ปีการศึกษา เพื่อเป็นพืน้ฐานที่เหมาะสมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 ข้อ 6  หลักสูตรจะต้องจัดให้มีคู่มือนักศึกษา ที่ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตร ข้อบังคับ  

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การลงทะเบียน ค าอธิบายรายวิชา บันทึกการเข้าพบอาจารย์ เป็ นต้น เพื่อให้

นักศึกษารู้ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนการสอน 
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 ข้อ 7  หลักสูตรและส านักวิชาจะต้องท าการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการในการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจุบันและ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดการศกึษาด้านนิตศิาสตร์ 

 ทั้งนีต้ั้งแตป่ีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง) 

              คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ 
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ประกาศส านักวิชานิติศาสตร์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

และแนะแนวแก่นักศกึษาในระดับปริญญาตรี 

---------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการควบคุมดูและนักศึกษาและการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ

แนะแนวนักศึกษาของหลักสูตรและส านักวิชา เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควร

ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูและนักศึกษาและการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

นักศึกษาของหลักสูตรและส านักวิชา ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1  ในการด าเนินงานด้านการควบคุมดูแลนักศึกษา การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ    

การแนะแนวนักศึกษาของหลักสูตรและส านักวิชาให้อยู่ในความควบคุมดูแลของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ภายใต้นโยบายของส านักวิชาและคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

 ข้อ 2  ใหม้ีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบรุ่นพี่รุน่น้อง ท าหน้าที่ในการดูแลนักศกึษาใหม่ในแต่ละรุ่น 

 ข้อ 3  ให้มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อชี้แจงการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ การใช้สมุด

คู่มือนักศึกษา การด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความส าคัญในการ

เข้าเป็นสมาชิกของหลักสูตร ส านักวิชา และสถาบัน   

 ข้อ 3  ให้มีระบบการบันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษาในสมุดคู่มือนักศึกษา เพื่อรายงานต่อ

หลักสูตรและส านักวิชา และมีช่องทางในการเสนอข้อมูลหรือข้อรอ้งเรียนต่าง ๆ  

 ข้อ 4  ให้หลักสูตรท าการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร ข้อร้องเรียน และ

การจัดการข้อร้องเรียน วิเคราะห์และเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเพื่อพิ จารณา และให้

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการดังกล่าวต่อไป 

 ข้อ 5 หลักสูตรและส านักวิชาจะต้องท าการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการในการดูแล                     

ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติ   

ใหส้อดคล้องกับปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณ์และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ 

 ทั้งนีต้ั้งแตป่ีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
       (ผูช่้วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง) 

              คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ 
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ประกาศส านักวิชานิติศาสตร์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 

---------------------------------- 

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตรและส านักวิชา ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษ ที่ 21 ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ

ให้เป็นไปตามนโยบายของส านักวิชา 

 ข้อ 2  ให้จัดท าแผนการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ

เสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการ 

 ข้อ 3  ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างน้อยจะต้องมีโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษ และการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และการปรับใช้กฎหมายหรือการเขียนตอบ

ข้อสอบกฎหมาย มีการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะอื่น ๆ อันเพื่อเป็นพื้นฐาน

ของนักศึกษา และควรจะต้องก าหนดกรอบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพดังกล่าว 

ตลอดจนวิธีการในการเสริมสรา้งการเรยีนรู้ เชน่ การอบรม การเรียนรูน้อกชั้นเรียน เป็นต้น 

 ข้อ 4  หลักสูตรจะต้องบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับการจัดการเรี ยนการสอน 

กิจกรรมนอกช้ันเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องทักษะการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม สร้างโอกาสในการ

เรียนรู้ที่จะส่งเสริมศักยภาพนักศกึษาในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน 

 ข้อ 5  หลักสูตรและส านักวิชาจะต้องท าการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณ์และเกิดประโยชน์ตอ่การจัดการศกึษาด้านนิติศาสตร์ 

 ทั้งนีต้ั้งแตป่ีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง) 

              คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ 
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ประกาศส านักวิชานิติศาสตร์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การบรหิารอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

---------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการแต่งตั้ง การบริหาร และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพของอาจารย์

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอัตราการคงอยู่ที่สูงในอนาคต จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การแต่งตั้ง การบริหาร และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ ดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1  ในการด าเนินงานด้านการรับ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหาร และการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีหัวหน้า

ส านักงานเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงาน การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 

 ข้อ 2  ในการรับอาจารย์ใหม่ของหลักสูตรและส านักวิชา ต้องมีการวางแผนอัตราก าลังให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด อาจารย์ที่รับเข้ามาจะมีคุณวุฒิที่

ตรงสาขาอย่างน้อยในระดับปริญญาโทและตรงตามความต้องการของหลักสูตรโดยผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา และน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตอิัตราก าลัง 

 ข้อ 3  เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติอัตราก าลัง ให้ประกาศรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สรรหา

ผู้มีคุณสมบัติโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และกระบวนการสอบให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป ความรู้ทางวิชาการ การสอบทักษะการสอน และ

การสอบสัมภาษณ์ โดยหลักสูตรและส านักวิชาสามารถก าหนดคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ เช่ น 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการสื่อสาร ทักษะการสอน ผลงานวิชาการ เป็นต้น 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในอนาคต 

 ข้อ 4  เมื่อได้อาจารย์ใหม่ตามกระบวนดังกล่าวแล้ว ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์

ใหม่ในระดับสถาบัน และในระดับส านักวิชา และให้มีระบบการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้ค าแนะน า

ในการปฏิบัติหนา้ที่อาจารย์ในการจัดการเรยีนการสอน 

 ข้อ 5  ให้ท าการประเมินการปฏิบัติการของอาจารย์ใหม่ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

และวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ต่อไป และในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้

ใช้หลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัยในการประเมนิผลการปฏิบัติงานและภายใต้หลักธรรมาภบิาล 
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 ข้อ 6  ในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อส านักวิชา

และคณะกรรมการประจ าส านักวิชา และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 ข้อ 7  ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรต้องด าเนินการเสนอ

รายชื่ออาจารย์ใหม่โดยการจัดท า สมอ.08 ภายใน 30 วัน เสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิชา เสนอ

สภาคณบดี สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

ตามล าดับ 

 ข้อ 8  ในการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบ

รายวิชาในหลักสูตรไม่เกิน 3 รายวิชา เว้นแต่กรณีจ าเป็นหลักสูตรอาจจะพิจารณามอบหมายให้

รับผิดชอบเกินกว่า 3 รายวิชา 

 ข้อ 9  ในการบริหารอาจารย์ ให้หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษา สัดส่วน

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า (50:1) มีการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม

กระบวนการบริหารอาจารย์ และมีการน าผลการทบทวนมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารอาจารย์ 

 ข้อ 10 ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้หลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง การท าผลงาน

ทางวิชาการ การเข้ารับการอบรมสัมมนาต่าง ๆ และมีการประชุมวางแผนการส่งเสริ มและพัฒนา

อาจารย์ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเองของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเข้า

รับการอบรม/สัมมนา และมีผลงานทางวชิาการอย่างนอ้ยปีละ 1 เรื่อง 

 ข้อ 11 หลักสูตรและส านักวิชาจะต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการอย่างน้อย ปีละ 3 เรื่อง เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีโอกาสในการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการทั้งในระดับชาติหรอืนานาชาติ  

 ข้อ 12 อาจารย์จะต้องพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาทางวิชาการ

และวิชาชีพอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความเช่ียวชาญในศาสตร์และการปฏิบัติงาน  

 ข้อ 13 หลักสูตรและส านักวิชาจะต้องท าการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการในการรับ การ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร      

นิตศิาสตรบัณฑติในแตล่ะปี เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติใหส้อดคล้องกับภาวะปัจจุบัน  

 ทั้งนีต้ั้งแตป่ีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 

 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง) 
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              คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ 

 
ประกาศส านักวิชานิติศาสตร์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการพัฒนาหลักสูตรและการก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร 

---------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร เป็นไปโดย

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และเกณฑ์ของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน

ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร การก าหนดสาระรายวิชาใน

หลักสูตร ของหลักสูตรนิติศาสตร์และส านักวิชา ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร อยู่ใน

ความรับผดิชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 ข้อ 2 ให้ก าหนดในแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้จัดสรรงบประมาณส าหรับการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวในรอบปีที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ 3 แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เมื่อถึงรอบระยะเวลาในการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร ให้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยรวบรวมผลการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม วิเคราะหเ์พื่อน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัยทันต่อความเปลี่ยนแปลง  

 ข้อ 3 กระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรมดีังนี้ 

  3.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท ารา่งหลักสูตรเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

  3.2 แต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร โดยจะต้องมีตัวแทนองค์กรวิชาชีพ อัน

ได้แก่ ตัวแทนส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ ตัวแทนอาชีพต่าง ๆ 

ของนักกฎหมาย นักวิชาการกฎหมาย เป็นต้น เป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

  3.3 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา 

  3.4 เสนอสภาคณบดีพิจารณา 

  3.5 เสนอสภาวชิาการพิจารณา 
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  3.6 เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

  3.7 เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรภายใน 1 เดือน  

นับแต่วันที่สภาอนุมัตหิลักสูตร  

  จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ในปีที่ 5 ของรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อจะได้ใชห้ลักสูตร

ที่พัฒนาปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษาถัดไป และให้จัดท าหลักสูตรแจกอาจารย์ผู้สอนเพื่อประกอบการ

พิจารณาจัดการเรยีนการสอนอย่างมมีาตรฐาน 

 ข้อ 4 จะต้องก าหนดกรอบแนวคิดที่ชัดเจนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้มีความ

ทันสมัย ทันต่อเหตุการณแ์ละทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม จะตอ้งมรีายวิชาที่สอดคล้องกับบริบท 

รายวิชาที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง แตท่ั้งนีจ้ะต้องเป็นไปตามเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ 5 จะต้องก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับอาจารย์ผูส้อนตามหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรที่ก าหนด และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอดให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวคิด และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

 ข้อ 6 ส านักวิชาจะต้องประเมินผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัตินีใ้นแต่ละปีของการด าเนินงาน                    

เพื่อวิเคราะหแ์ละปรับปรุงแนวปฏิบัติตอ่ไป 

  ทั้งนีต้ั้งแตป่ีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง) 

              คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ 
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ประกาศส านักวิชานิติศาสตร์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

---------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นไปโดย

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและการ

จัดการเรยีนการสอนของหลักสูตรและส านักวิชา ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1  ในการด าเนินงานด้านการวางระบบผู้สอนและจัดการเรียนการสอน ให้อยู่ในความ

ควบคุมดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของส านักวิชา           

ผา่นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

 ข้อ 2  การจัดการศึกษาในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากมหาวทิยาลัยในกรณีจ าเป็น 

 ข้อ 3  ในการจัดผู้สอน ให้หลักสูตร และส านักวิชาเสนอชื่อผู้สอนตามแบบที่ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนก าหนด โดยพิจารณาอาจารย์ซึ่งรับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ จัดให้เป็นผู้สอนใน

รายวิชานั้น และพิจารณาประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในรายวิชาที่สอนประกอบด้วย ในกรณีไม่มี

ผูเ้ชี่ยวชาญใหเ้ชญิผูท้รงคุณวุฒิที่มคีวามเช่ียวชาญในรายวิชานั้นเป็นผู้สอน  

 ข้อ 4  ในการเสนอชื่อผู้สอนให้ด าเนินการโดยผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

คณะกรรมการประจ าส านักวิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนผู้สอน

หลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้วจะต้องท าบันทึกเปลี่ยนแปลงผูส้อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

 ข้อ 5  ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้สอนที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้สอน ศึกษาข้อมูล

รายวิชาจากหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เช่น ค าอธิบายรายวิชา ผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ของรายวิชา เป็นต้น และการจัดการเรียนการสอนจะต้องบูรณาการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ ด้วย และ

จะต้องสอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน และผู้สอนจะต้องปฐมนิเทศผู้เรียนก่อน

การเรียนการสอนในสัปดาหแ์รกเสมอ 
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 ข้อ 6  ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ในระบบสารสนเทศ 

มคอ. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ภายใต้การก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบของรองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 ข้อ 7  จัดให้มีการประเมินผูส้อน การประเมินการจัดการเรียนการสอน เพื่อสะท้อนการจัดการ

เรียนการสอนในแตล่ะภาคการศกึษาเพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน

การสอนของอาจารย์ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และน าเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ข้อ 8  หลักสูตรและส านักวิชาจะต้องท าการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการวางระบบ

ผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

ปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณแ์ละเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศกึษาด้านนิติศาสตร์ 

 ทั้งนีต้ั้งแตป่ีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง) 

              คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ 
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ประกาศส านักวิชานิติศาสตร์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการประเมินผู้เรยีน 

---------------------------------- 

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านการการประเมินผู้เรียน เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และ

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ที่ตอ้งการจงึเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนของหลักสูตรและส านักวิชา 

ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1  ในการด าเนินงานด้านการประเมินผู้เรียน ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ และด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของส านักวิชา ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

คณะกรรมการประจ าส านักวิชาในการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 ข้อ 2  ให้หลักสูตรประเมินการจัดการเรียนการสอน และจัดท าแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกปีการศึกษา โดยบรรจุโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไว้ในแผนปฏิบัติการ มี

การจัดสรรงบประมาณ และด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิในช่วงเดือน

มิถุนายนของทุกปี โดยทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา สอดคล้องกับ Curriculum mapping ในมคอ. 2 และน าผลลัพธ์ที่ได้แจ้งให้

อาจารย์ผู้สอนทราบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ปรับกลยุทธ์การสอน ให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ ภายใต้การก ากับ ดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 ข้อ 3  การประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องผลการ

เรียนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ในส่วนของการประเมินผลการ

เรียนใหม้ีการทดสอบระหว่างเรียนรอ้ยละ 20 และปลายภาคเรียนร้อยละ 80 

 ข้อ 4  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ด าเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในแต่ละรายวิชา และน าผลการเรียนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่ออนุมัติ

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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 ข้อ 5  หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผล

การด าเนินงาน มคอ.5 และมคอ.6 (ถ้ามี) ในระบบสารสนเทศ มคอ. ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค

การศึกษา และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแผนที่วางไว้ ก ากับ ติดตาม 

ตรวจสอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ข้อ 6  ให้หลักสูตรและผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

หลังจากสิ้นปีการศึกษาภายใน 60 วัน โดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และสรุปภาพรวมของหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผล

การเรียนรู้แต่ละด้าน และการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และน าผลประเมินที่

ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อท าการหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรเป็นระยะ ๆ ภายใต้การก ากับ ดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 ข้อ 7 หลักสูตรและส านักวิชาจะต้องท าการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการประเมิน

ผูเ้รียน เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติใหส้อดคล้องกับปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณ์และเกิด

ประโยชน์ตอ่การจัดการศกึษาด้านนิติศาสตร์ 

 ทั้งนีต้ั้งแตป่ีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง) 

              คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ 
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ประกาศส านักวิชานิติศาสตร์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

---------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ต้องการและตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือ 

มคอ.2 จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนของหลักสูตรและส านักวิชา 

ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1  ในการด าเนินงานด้านการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย

ของส านักวิชา ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ในการ

ด าเนนิงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 ข้อ 2 หลักสูตรและส านักวิชาจะต้องท าการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการประเมิน

ผูเ้รียน เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติใหส้อดคล้องกับปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณ์และเกิด

ประโยชน์ตอ่การจัดการศกึษาด้านนิติศาสตร์ 

 ทั้งนีต้ั้งแตป่ีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง) 

              คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ 

 



16 

 

 
ประกาศส านักวิชานิติศาสตร์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการให้ได้มาซ่ึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                        

ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

---------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการด าเนินงานด้านการให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนของหลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ

เพียงพอ อันเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประเมินผู้เรยีนของหลักสูตรและส านักวิชา ดังต่อไปนี ้  

 ข้อ 1  ในการด าเนินงานด้านการประเมินผู้เรียน ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรองคณบดีฝ่าย

บริหารและหัวหน้าส านักวิชา เจ้าหนา้ที่งานพัสดุ รับผดิชอบในการให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

 ข้อ 2  ในแต่ละปีการศึกษาให้วิเคราะห์ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จัดท าแผนปฏิบัติ

การเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการและให้ได้มาซึ่ง

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

 ข้อ 3  ข้อมูลความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนอาจมาจากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เสนอ

ข้อมูลความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และให้เจ้าหน้าที่พัสดุวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้เสนอคณะกรรมการประจ าส านักเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ หรือด าเนินการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น 

สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ เป็นต้น  

 ข้อ 4  กระบวนการในการจัดหาสิ่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอให้ใช้หลักการมีส่วนร่วม

ในการด าเนินการ และให้ค านึงถึงความเป็นและประโยชน์ที่จะใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นั้น ในการจัด

การศกึษาของหลักสูตรและส านักวิชา 

 ข้อ 5  ให้ผู้รับผิดชอบตามแนวปฏิบัตินี้ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกปีการศึกษา เพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูใ้นปีตอ่ไป 
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 ขอ้ 6  หลักสูตรและส านักวิชาจะต้องท าการประเมินระบบ กลไก และกระบวนการการได้มาซึ่ง

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจุบันและ

เป็นไปตามเจตนารมณแ์ละเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศกึษาด้านนิตศิาสตร์ 

 ทั้งนีต้ั้งแตป่ีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง) 

              คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ 


