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The objectives of this research were ; to present the instructional management direction
of higher education institutions in the next decade (2020-2029); Research method used was a
futurist research by using. The research used the EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)
method. There were 20 experts that contributed information in the research. The research
methodologies was divided into 9 steps: (1) Setting up a conceptual framework; (2) Check the
conceptual framework; ( 3) Began the first trial using the EDFR method by interviewing the 2 0
experts; ( 4 ) Collected and analyzed data obtained from the first EDFR trial; ( 5 ) Create a
questionnaire by using the first EDFR trial; (6) Conducted a second and third EDFR trial;
(7) Analyzed data and Summarized the findings for the future research in instructional
management direction of higher education institutions in the next decade (2020-2029); (8)
Evaluate the instructional management direction of higher education institutions in the next
decade (2020-2029); (9) Summarized the findings for the future research in instructional
management direction of higher education institutions in the next decade (2020-2029); The data
were analyzed by using median and the quartile range.
Research findings indicated that according to the consensus of the experts (Median

>

3.50, Interquartile range <1.sO) the results of the research indicAted that they were categorized
into 6 main categories; (1) Curriculum; composed of data analysis for curriculum construction,
curriculum

objectives,

curriculum

structure,

and . learning

achievement

evaluation;

(2) Instructional management; composed of teaching methods, teaching models, and teaching

techniques in both fonnal classroom learning and distance learning; (3) Curriculum evaluation;
composed of evaluation prior to cuniculum implementation, during implementation, and follow
up evaluation; (4) Lecturer; composed of general qualifications, and specific qualifications. (5)
Students; composed of general characteristics, and specific characteristics; and (6) Instructional
supporting; composed of required items and supporting items, and managerial functions for
instructional supporting.

Keywords: Instructional Management, Bachelor Degree Program in Law Curriculum, Higher
Education Institutions in the next Decade (2020-2029)
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บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั ทุกองค์กรต้องเผชิ ญกับ disruptive world อย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ กล่าวคือ เป็ น
การเปลี่ ยนแปลงที่ สิ่งหนึ่ งเข้ามาแทนที่อีกสิ่ งหนึ่ งทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอย่างรุ นแรง รวดเร็ ว
ดังเช่ น การเข้าถึ งนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
และจากปัจจัยคุกคามปัจจุบนั คือ เทคโนโลยี ความสะดวก ความเร็ วข้อมูลและพฤติกรรมนอกกรอบ
ที่เข้ามาเป็ นปั จจัยกระตุน้ ให้โลกเปลี่ ยนแปลง ตลอดจนข้อมู ลที่ มีอยู่จานวนมากในโลกออนไลน์
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน รวมทั้งพฤติกรรมของคนที่ไม่ตอ้ งการอยูใ่ นกรอบแบบเดิม ๆ
เพราะมีทางเลือกใหม่เข้ามามากมาย ไม่ตอ้ งสนใจโรงเรี ยน ไม่ตอ้ งสนใจระบบ ก็สามารถหาวิธีการ
ใหม่ที่จะสนองความต้องการตัวเองได้ หาความรู ้ได้ นอกจากนี้ ในยุคที่ใคร ๆ ก็พูดแต่เรื่ อง 4.0 ไม่วา่
จะเป็ นประเทศไทย 4.0, คนไทย 4.0, industry 4.0, financial 4.0, government 4.0, และอี กหลาย ๆ
4.0 จุดสาคัญล้วนเกิ ดจากการเตรี ยมตัวเข้าสู่ ยุคที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
หรื อที่หลาย ๆ คนเรี ยกว่าเป็ นเทคโนโลยีเปลี่ ยนโลก (disruptive technology) (พัชราภรณ์ ดวงชื่ น ,
ม.ป.ป : 248-249)
โลกเป็ นสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ เทคโนโลยีเข้ามามี บทบาทส าคัญในการขับเคลื่ อ น
สิ่ งต่าง ๆ แม้แต่ระบบการเงิ นก็เกิ ดความเปลี่ ย นแปลงไปมาก เช่ น bitcoin หรื อระบบโลจิ สติกส์
และมีการคาดการณ์กนั ว่าในปี ค.ศ. 2030 จะเกิดการพลิกโฉมในเรื่ องของ health care และการศึกษา
ประกอบกับ ข้อ มู ล ของ world economic forum ที่ พ บว่า ในอนาคตเทคโนโลยี ด้า นสุ ข ภาพจะมี
ความก้า วหน้า และสามารถแทนคนได้ ทั้ง การใช้ค อมพิ วเตอร์ ใ นการเรี ย นรู ้ ใช้หุ่ นยนต์ผ่า ตัด
การตรวจพบความผิดปกติของ gene ที่บ่งบอกการเกิ ดโรค ตลอดจน biotechnology เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ ง
เหล่ า นี้ จะท าให้ ก ารรั ก ษาเป็ นไปด้ว ยความสะดวกรวดเร็ ว และประชากรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ข้ ึ น
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ งเป็ นภาคการผลิ ต บุ ค ลากรต้อ งเผชิ ญ กับ ความท้า ทาย และเงื่ อ นไขที่
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งวัยแรงงาน วัยเด็ก และประชากรเด็กที่เข้ามหาวิทยาลัยมีจานวนน้อยลง ซึ่ งสวน
ทางกับจานวนผูส้ ู งอายุที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการแข่งขันในระดับนานาชาติ ตลอดจนการเพิ่มจานวน
มหาวิทยาลัยต่างชาติที่มีศกั ยภาพสู ง ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรมีทิศทางในการปรับตัวให้รองรับ
พลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่ น การศึกษาอาชี พในโลกอนาคต การปรับรู ปแบบการเรี ยนรู ้จาก (1.0)
ที่เรี ยนรู ้จากอาจารย์อย่างเดียว ให้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (2.0) และสร้างองค์ความรู ้ (3.0) นาไปสู่
การอุดมศึกษาไทยในยุค 4.0 ที่มีหวั ใจสาคัญ คือ การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มี
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คุณภาพสู งขึ้น เน้นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการนาเข้า รวมทั้งเป็ นสังคมของ
การแบ่งปั นและปรับตัวสู่ สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ยุคโลกาภิวตั น์ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเตรี ยม
หลักสู ตรให้เรี ยนหลายศาสตร์ หลายแขนง และสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก โดยอาจารย์
มี ห น้า ที่ ส่ ง เสริ ม และอ านวยความสะดวกในสิ่ ง ที่ ผู ้เ รี ย นอยากรู ้ และสามารถน าความรู ้ ไ ปใช้
ประโยชน์กบั อาชี พที่หลากหลายได้ พร้ อมเตรี ยมปรับให้มีการเรี ยนแบบ non-degree มากขึ้น เช่ น
การเรี ย นระยะสั้ น 6-12 เดื อ น เพื่ อรั บ ประกาศนี ย บัต รเฉพาะทาง หรื อ เฉพาะทัก ษะและน าไป
ประกอบอาชี พได้ ซึ่ งสอดคล้องกับการดาเนิ นงานระดับสากลของ Google และ Microsoft ที่เปิ ด
สอนแบบออนไลน์ เพื่ อให้ไ ด้ป ระกาศนี ย บัตร และมี หน่ วยงานรองรั บ ในการเข้า ท างาน ดัง นั้น
สถาบันอุดมศึกษาซึ่ งเป็ นคลังปัญญาของประเทศ จึงมีบทบาทหน้าที่ตอ้ งเตรี ยมคนให้มีความพร้อมที่
จะรั บ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บ นั และอนาคต เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ (บัลลังก์ โรหิ ตเสถียร (บรรณาธิการ), ออนไลน์, 2561)
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ต่ า งขยายหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ดสอนเพิ่ ม ขึ้ นทั้ง ในแง่ ค วาม
หลากหลายของสาขาวิชาและการพัฒนาต่อยอดในการศึกษาที่สูงขึ้นเกิดการพัฒนาหลักสู ตร ทั้งใน
มิ ติ ข องการจัด ท าหลัก สู ต รใหม่ ใ นสาขาวิ ช า และการปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงหลัก สู ต รเดิ ม ให้
ตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางของ
การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HEd) ขึ้ น
โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลัก สู ตร จัดการเรี ย นการสอน และเน้นการ
ประกัน คุ ณภาพบัณฑิ ตด้วยการก าหนดมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ (learning outcome) ของบัณฑิ ต
ทั้งด้านความรู ้ ความสามารถทักษะต่าง ๆ ในการทางานและการประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะ
อื่น ๆ ในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) โดยที่
กรอบ TQF ได้ให้ความสาคัญต่อกระบวนการผลิ ตบัณฑิ ตให้ตรงความต้องการของผูใ้ ช้ หรื อสถาน
ประกอบการอย่างแท้จริ งซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิดการศึกษาที่ใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็ นฐาน (Outcome
Based Education: OBE) ที่นิยมนามาใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร โดยการออกแบบหลักสู ตรแบบถอย
หลังด้วยการกาหนดผลลัพธ์ปลายทางข้ามาก่อน (Spady, 1994 ; Lorenzen, 1999) นอกจากนั้นแล้ว
ในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ บริ ษทั ต่าง ๆ กาลังให้ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่า โดยการสร้างเอกลักษณ์
และการนาความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของตนให้ตรงกับความรู ้สึก
และอารมณ์ของผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุน้ ี การพัฒนาหลักสู ตรแนวใหม่จึงควรนาแนวคิดองค์ความรู ้แบบ
บูรณาการและสหวิทยามาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น (ชิ ตพงษ์ ตรี มาศ, 2555) ซึ่ งสาเหตุของปั ญหาเรื่ อง
คุ ณภาพในการพัฒนาหลักสู ตรอย่า งหนึ่ ง คื อ ภาคการศึ กษากับ ภาคผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ตยัง ดาเนิ นการใน
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ลักษณะเส้นขนาน การออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนของอุดมศึกษาจึงควรคานึงถึง “คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์” เป็ นฐานด้วย
ปั จ จุ บ ัน มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ที่ มี ก ฎกระทรวงการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้ส ถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง จัดให้มี ระบบการประกันคุ ณ ภาพ
การศึ กษาภายในสถานศึ กษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนิ นการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มี
การประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ติ ดตามผลการดาเนิ น การ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็ นประจาทุกปี โดยมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กาหนดพันธกิ จอุ ดมศึกษาและการบริ หารจัดการ คือ ด้านผลลัพธ์ผูเ้ รี ยน
ด้านการวิจยั และนวัตกรรม ด้านการบริ การวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย และด้าน
การบริ การวิชาการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 199 ง, ลงวันที่ 17 สิ งหาคม 2561)
การจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นอยูไ่ ม่ได้มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาเป็ น
ศู น ย์ก ลางการเรี ย นรู ้ อาจารย์ท าหน้า ที่ น าเสนอความรู ้ โดยไม่ ไ ด้เปิ ดโอกาสให้ นัก ศึ ก ษาได้คิ ด
วิเคราะห์หาเหตุผลและแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร (ไพฑู รย์ สิ นลารัตน์, 2557: 15) อาจารย์ผูส้ อน
ไม่ได้มีการพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ มักจะใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิมมาสอนนักศึกษา ทาให้ไม่เกิด
การเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ ขึ้นและไม่ได้พฒั นาศักยภาพของนักศึกษาในด้านความคิด เหตุผลที่สาคัญของการ
จัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั คือ ได้ผลผลิตออกมาไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบนั จึงจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขการบริ หารงานวิชาการที่เกี่ยวกับการวางแผนงาน
วิชาการ การดาเนิ นการเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน การจัดบริ หารงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนและ
การวัดการประเมินผลด้านวิชาการให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553 : 3-4)
คณะนิ ติศาสตร์ เป็ นคณะซึ่ งมีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็ นการศึกษาที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นประมวลกฎหมายพื้นฐานอันได้แก่ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ งใช้เป็ นหลักในการที่นักศึกษาต้องเรี ยนรู ้ ผูส้ อนจะมี
รู ปแบบและเทคนิ คการสอนแบบบรรยาย คือ อธิ บายตัวบทกฎหมาย ข้อเท็จจริ ง และเหตุผลตาม
คาพิพากษาศาลฎีกา ซึ่ งรู ปแบบและเทคนิ คการสอนแบบบรรยายนี้ ทาให้นกั ศึกษาไม่สามารถคิ ด
วิเคราะห์ปัญหาได้ แต่กลับเป็ นการทาให้นกั ศึกษาท่องจาเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่
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สถาบัน ทางการศึ ก ษาที่ เ ปิ ดหลัก สู ต รนิ ติ ศาสตรบัณฑิ ต ซึ่ งเป็ นแหล่ ง ผลิ ตบัณ ฑิ ต
ออกไปปฏิ บ ัติ ง านในภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคบริ ก ารต่ า ง ๆ เมื่ อ ปั จ จุ บ ัน โลกและสั ง คม
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การจัดการเรี ยนการสอนกฎหมายจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ อัน ท าให้ ต้อ งปรั บ ตัว ให้ ส อดคล้อ งกับ
การเปลี่ยนแปลงและต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อผลิตนักนิ ติศาสตร์ ให้คิด
เป็ น คิ ดได้และวิเคราะห์ ก ฎหมายได้ การเรี ย นการสอนในชั้นเรี ย นจึ ง ไม่ ใ ช่ ก ารนาเสนอข้อมู ล
กฎหมาย หรื ออธิ บายเนื้ อหาของกฎหมายเป็ นหลัก เพราะข้อมูลเหล่านี้ นกั ศึกษาสามารถสื บค้นและ
หาได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในห้องเรี ยนควรมีการเรี ยนการสอนที่ให้นกั ศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และนาเสนอความคิดเห็นทางกฎหมาย เพื่อนากฎหมายไปใช้ได้อย่างถู กต้อง
และเป็ นธรรม รวมถึงการนาข้อเท็จจริ ง ที่เกิดขึ้นในสังคมปั จจุบนั มาศึกษา นอกเหนื อจากข้อเท็จจริ ง
หรื อตัวอย่างที่ได้จากคาพิพากษาของศาลฎีกาซึ่ งเป็ นคดีที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ การ
พัฒนาการเรี ยนการสอน ให้ผูเ้ รี ยนใช้กฎหมายอย่างวิเคราะห์และเป็ นธรรม มีจริ ยธรรมในการนา
กฎหมายไปใช้ รวมถึงการพัฒนาผูส้ อนให้สามารถนาพานักศึกษาให้สามารถคิดเป็ น วิเคราะห์ได้ จึงเป็ น
แนวทางในการผลิตนักนิติศาสตร์ ให้ออกมา เพื่อทางานให้กบั สังคมที่กาลังเปลี่ยนไปในยุคไทยแลนด์ 4.0
ได้ (ณรงค์ ใจหาญ, 2561)
รัฐธรรมนู ญฉบับปั จจุบนั ได้บญั ญัติถึงกลไกในการปฏิรูปประเทศเอาไว้ในหมวด 16
มาตรา 257 ถึ ง 261 โดยในมาตรา 259 ได้ก าหนดให้ มี ก ฎหมายว่า ด้ว ยแผนและขั้น ตอนการ
ดาเนิ นการปฏิ รูป ประเทศ ซึ่ ง ต่ อ มาสภานิ ติบ ญ
ั ญัติ แห่ ง ชาติ ก็ ไ ด้จดั ท าพระราชบัญญัติ แผนและ
ขั้นตอนการดาเนิ นการปฏิ รูปประเทศ พ.ศ. 2560 ขึ้น กฎหมายฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และมีผลใช้บงั คับในวันที่ 1 สิ งหาคม 2560 โดยมาตรา 8 แห่ งกฎหมาย
ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนิ นการปฏิ รูปประเทศ ฯ ได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนการปฏิ รูป
ประเทศในด้า นต่ า ง ๆ รวม 10 ด้า นและในมาตรา 10 ของกฎหมายดัง กล่ า วก็ ไ ด้ก าหนดให้
คณะรั ฐมนตรี แต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิ รูป แต่ละด้าน เพื่ อจัดท าร่ างแผนการปฏิ รูป ประเทศ ซึ่ ง มี
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายรวม 10 คน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
ประชุ มกันไปแล้วหลายครั้งและได้มีการกาหนดประเด็นที่จะทาการปฏิ รูปกฎหมายในด้านต่าง ๆ
รวม 10 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นเกี่ ยวกับการปฏิ รูปด้านการเรี ยนการสอนและการศึกษากฎหมาย
ทั้งนี้ เนื่ องมาจากรัฐธรรมนู ญมาตรา 258 ค.(2) ได้กาหนดให้มีการปฏิรูประบบการเรี ยนการสอนและ
การศึกษาอบรมด้านวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ มีนิติทศั นะ
และยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักกฎหมาย ในการประชุ มคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมายมีการจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการปฏิ รูปการเรี ยนการสอนและการศึกษาอบรมวิชาชี พ
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กฎหมายเพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพที่ดี โดยได้กาหนดเป้ าหมาย หรื อผลอันพึง
ประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนินการเอาไว้ 3 ประการด้วยกัน คือ
1. หลักสู ตรการศึกษานิติศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ
2. ผูป้ ระกอบวิชาชี พกฎหมายมี ค วามรอบรู ้ มี นิติทศั นะและยึดมัน่ ในคุ ณธรรมและ
จริ ยธรรม
3. ผูป้ ระกอบวิชาชี พกฎหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มีความรู ้ที่ทนั สมัย
และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดความเป็ นธรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากเป้ าหมายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศด้านกฎหมายได้แบ่งการ
เสนอแนะออกเป็ นสองเรื่ อง เรื่ องแรก คื อ หลัก สู ตรการศึก ษานิ ติศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี ผลิ ต
บัณฑิ ตนิ ติศ าสตร์ ที่ มี คุณภาพทางด้านทฤษฎี และปฏิ บตั ิ มี ความรอบรู ้ และมี คุณธรรมจริ ย ธรรม
เพื่อเป็ นนักกฎหมายที่ดี ส่ วนเรื่ องที่สอง คือ การศึกษาอบรมวิชากฎหมายสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ
กฎหมายทุกสาขา สร้างความรู ้ที่ทนั สมัย สามารถประยุกต์ใช้และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็ น
ธรรมในสังคมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลัก สู ตรการศึ ก ษานิ ติศาสตร์ ร ะดับปริ ญญาตรี ผลิ ตบัณฑิ ตนิ ติศ าสตร์ ที่ มี คุณภาพ
ทางด้า นทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ มี ค วามรอบรู ้ และมี คุ ณธรรมจริ ย ธรรม เพื่ อเป็ นนัก กฎหมายที่ ดี น้ ัน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเห็นว่า มีกิจกรรมที่จะต้องดาเนิ นการอยู่ดว้ ยกันทั้งหมด
สองกิจกรรมด้วยกัน กิจกรรมแรก คือ ต้องมีการกาหนดนโยบายในระดับประเทศเกี่ยวกับการสร้าง
นักกฎหมายให้มีความชัดเจน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุค
สมัย การดาเนินการตามข้อนี้เริ่ มจากต้องมีการสารวจข้อมูลของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคส่ วนต่าง ๆ ว่าในกระบวนการทางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีนกั กฎหมายเพียงพอต่อความต้องการ
แล้วหรื อไม่ และมีความต้องการนักกฎหมายที่ มีคุณสมบัติและความเชี่ ยวชาญในลักษณะใด โดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการให้มีการสารวจข้อมูลปริ มาณ
ความต้องการนักกฎหมายของภาคส่ วนต่าง ๆ คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของนักกฎหมายที่ภาค
ส่ วนต่าง ๆ ต้องการ จากนั้นก็ตอ้ งดาเนิ นการให้มีการรับฟั งความคิดเห็นจากเนติบณ
ั ฑิตยสภา สภา
ทนายความ หน่ วยงานของรัฐ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและสารวจผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ให้ทวั่ ถึง แล้วจึงนาเสนอให้คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการสภานิ ติศึกษาขึ้น เพื่อจัดทานโยบายการ
สร้างนักกฎหมายของประเทศให้มีความชัดเจน สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศให้
สอดคล้องกับยุคสมัย โดยคณะกรรมการสภานิติศึกษาประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมายและ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชากฎหมายมา
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ยาวนาน คณะกรรมการสภานิ ติ ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จ ะต้ อ งด าเนิ น การจั ด ประชุ ม คณบดี จ าก
สถาบันอุ ดมศึ กษาที่ เปิ ดการเรี ย นการสอนวิชานิ ติศ าสตร์ นายกเนติ บณ
ั ฑิ ตยสภาและนายกสภา
ทนายความ เพื่อร่ วมกันจัดทานโยบายการสร้างนักกฎหมายของประเทศ จากนั้นก็นาเอานโยบายไป
รับฟั งความคิดเห็ นของหน่วยงานของรัฐผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้ายที่สุดคณะกรรมการสภานิติศึกษานาเสนอนโยบายการสร้างนักกฎหมาย
ของประเทศต่ อคณะรั ฐมนตรี เพื่ อประกาศเป็ นนโยบายและเป็ นทิ ศทางในการพัฒ นาหลัก สู ต ร
การศึกษานิติศาสตร์ ต่อไป (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2560)
ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นส่ งผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต ควรมีการปฏิรูปการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อความมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการศึกษาทิศทางการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
เพื่อนาเอาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อผลิตนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้อง
กับ ตลาดแรงงานและสั ง คมในยุ ค ปั จ จุ บ ัน และเป็ นไปตามมาตรฐานการจัด การศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื่ อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561, ราชกิ จจา
นุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 199 ง, 17 สิ งหาคม 2561) โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนานักศึกษาให้เป็ นผูท้ ี่
มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1.2.1 เพื่ อนาเสนอทิ ศทางการจัดการเรี ย นการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)

1.3 ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เป็ นการวิจยั เชิ งอนาคต (futures research) ใช้เทคนิ ค
การวิจยั อนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ่ งมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
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1.3.1 ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มุ่งศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
1.3.1.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
ด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อการจัดการศึกษาตามองค์ประกอบการบริ หาร 4 P’s ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายหรื อ
เป้าหมาย (purpose) บุคลากร (people) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product)
1.3.1.2 องค์ประกอบในการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน
อุดมศึกษา 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านหลักสู ตร 2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้านการประเมินหลักสู ตร
4) ด้านอาจารย์ผสู ้ อน 5) ด้านนักศึกษา และ 6) ด้านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร การวิจยั เรื่ อง ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตร
นิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นี้ คดั เลื อกผูเ้ ชี่ ยวชาญ
แบบเจาะจง (purposive sampling) มีเกณฑ์การเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี้
1.3.2.1 กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต 2) กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิต/บัณฑิตหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต มีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มผู้เชี่ ยวชำญเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนหลักสู ตรนิติศำสตรบัณฑิต
คือ
1.1) กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชำญที่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ำรและ/หรื อ อำจำรย์ ป ระจ ำสำขำวิช ำ
นิ ติ ศ ำสตร์ ประกอบด้ว ย ผู ้แ ทนบริ ห ารและ/หรื อ อาจารย์ป ระจ าสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ สั ง กัด
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน
จานวน 6 คน
1.2) กลุ่มผู้เชี่ ยวชำญจำกสภำวิชำชี พ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากสานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภาและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ 1.2.1) ผูแ้ ทน
จากส านัก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ บ ัณฑิ ตยสภาจานวน 1 คน และ 1.2.2) ผูแ้ ทนจากสภา
ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 1 คน รวม 2 คน
1.3) กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชำญทำงกฎหมำยที่ เ ป็ นองค์ ก รอิ ส ระทำงกฎหมำย
ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจาก 1.3.1) ศาลยุติธรรม จานวน 1 คน 1.3.2) สานักงานอัยการสู งสุ ด จานวน 1
คน และ 1.3.3) สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ จานวน 1 คน
รวม 3 คน
2) กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชำญที่ เ ป็ นผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รนิ ติ ศ ำสตรบั ณ ฑิ ต /บั ณ ฑิ ต
หลัก สู ต รนิ ติ ศำสตรบั ณฑิ ต คื อ กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นกฎหมายตาแหน่ ง นิ ติก ร หรื อ
เจ้าหน้าที่กฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ ผูว้ ิจยั ได้จดั กลุ่มโดยใช้ภาระกิ จและกลุ่มธุ รกิ จเป็ นเกณฑ์ใน
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การจาแนก ได้ท้ งั หมด 8 กลุ่ม รายละเอียด คือ 2.1) กลุ่มทรัพยากร จานวน 1 คน 2.2) กลุ่มธุ รกิจการเงิน
จานวน 1 คน 2.3) กลุ่มบริ การ จานวน 1 คน 2.4) กลุ่มสิ นค้าเกษตรและอุตสาหกรรม จานวน 1 คน 2.5)
กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค จานวน 1 คน 2.6) กลุ่มชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์และการสื่ อสาร จานวน 1 คน 2.7)
กลุ่มความมัน่ คงของชาติท้ งั ภายในและนอกราชอาณาจักร จานวน 2 คน และ 2.8) กลุ่มพัฒนาความมัน่ คง
ของมนุษย์ จานวน 1 คน รวมจานวน 9 คน

1.4 ข้ อตกลงเบื้องต้ นสำหรับกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เป็ นการวิจยั เชิงอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi
Futures Research) ที่เป็ นการศึกษาจากบุคคลที่คดั เลือก โดยมีคุณสมบัติเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางด้านสาขาวิชานิ ติศาสตร์ และผูม้ ีประสบการณ์ ด้านการบริ หารสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ซึ่ งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการสับเปลี่ยนวาระการดารงตาแหน่งของแต่ละหน่วยงาน

1.5 คำจำกัดควำมทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
สถำบันอุดมศึกษำ หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ที่เปิ ดทาการเรี ยนการสอนหลักสู ตร
นิ ติศาสตรบัณฑิ ต ไม่ว่าจะเป็ นมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หรื อมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่ งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและเห็ นชอบหลักสู ตร
นิติศาสตรบัณฑิต
สำขำวิชำนิติศำสตร์ หมายถึ ง คณะนิ ติศาสตร์ หรื อสาขาวิชานิ ติศาสตร์ (กรณี สังกัด
คณะอื่น) ที่เปิ ดสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา และบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ต้องเป็ นนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เท่านั้น
หลั ก สู ต ร หมายถึ ง เอกสารที่ เ ป็ นแผนการจัด การเรี ย นการสอน ประกอบด้ว ย 1)
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรครอบคลุมคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู ้ ด้านเจตคติ
และด้านทักษะ 2) เนื้ อหาของหลักสู ตร ครอบคลุ มโครงสร้ างของหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตใน 3
หมวด คื อ หมวดทั่วไป หมวดวิ ช าเฉพาะ และหมวดวิช าเสรี 3) การจัด การเรี ย นการสอนตาม
หลักสู ตร ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อน ผูเ้ รี ยน วิธีการสอน รู ปแบบการสอน เทคนิ คการ
สอน และการประเมิ น ผล 4) การวัด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรครอบคลุ ม วิธี ก าร
ประเมิน เครื่ องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง สภาพที่ควรจะเกิดขึ้น ความสาเร็ จเชิ งประจักษ์ของ
ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เกี่ยวกับองค์ประกอบในการจัดการเรี ยนการสอน
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ในระดับ ปริ ญ ญาตรี ข องสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ปิ ดสอนสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพที่ประกอบด้วย 1) ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน 2) ด้านการประเมินหลักสู ตร 3)
ด้านอาจารย์ผสู ้ อน 4) ด้านนักศึกษา และ 5) ด้านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
กระบวนกำรเรียนกำรสอน หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอน โดยให้ท้ งั อาจารย์ผสู ้ อน
และผูเ้ รี ยน (องค์ประกอบหลัก) ได้มีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน การจัดการเรี ยนการสอนจะเน้นที่การ
มี ส่ วนร่ ว มของผูเ้ รี ย น โดยพิ จารณาจากหลัก สู ตร อาจารย์ผูส้ อน ผูเ้ รี ย น วิธี ก ารสอน (method)
รู ปแบบการสอน (model) เทคนิ คการสอน (technique) และการประเมินผล (evaluation) ตลอดจน
สื่ อการเรี ยนการสอน (องค์ประกอบย่อย)
กำรประเมินหลักสู ตร หมายถึง วิธีการประเมินหลักสู ตร เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน
หลักสู ตร และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิ น หลักสู ตร 3 ช่ วงเวลา คื อ การประเมิ นหลักสู ตรก่ อนใช้
หลักสู ตร การประเมินหลักสู ตรระหว่างใช้หลักสู ตร และการประเมินหลักสู ตรหลังใช้หลักสู ตร
อำจำรย์ ผ้ ูสอน หมายถึ ง อาจารย์ที่มีชั่วโมงการสอนในรายวิชาสาหรั บหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิต ซึ่งต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์ผสู ้ อนหลักสู ตรนิติศาสตร์
บัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา
นั ก ศึ ก ษำ หมายถึ ง นัก ศึ ก ษาก่ อ นเข้า ศึ ก ษาหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ซึ่ งต้อ งมี
คุณสมบัติทว่ั ไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สิ่ งสนับสนุ นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง สื่ อ บริ การและความช่ วยเหลื ออื่นใด
ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุ นการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณ ฑิ ต ได้แก่ ความพร้ อมด้านทรัพ ยากรที่สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนและความ
พร้อมด้านการบริ หารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
สภำวิช ำชี พ หมายถึ ง ส านัก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ บ ัณ ฑิ ต ยสภาและสภา
ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์ อิสระด้ ำนกฎหมำย หมายถึ ง หน่ วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ดา้ นกฎหมายแต่ไม่ได้
สังกัด สานักนายก กระทรวง ทบวง กรมใด เช่น ศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสู งสุ ด และสานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
ผู้บริ หำรสำขำวิชำนิติศำสตร์ หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผูอ้ านวยการหลักสู ตร หรื อ
ประธานสาขา หรื อประธานหลักสู ตร หรื อประธานโปรแกรม รองประธานสาขา หรื อรองประธาน
หลักสู ตร หรื อรองประธานโปรแกรม หัวหน้าสาขาวิชา หรื อผูร้ ักษาการแทนในตาแหน่ งดังกล่าว
ของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
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อำจำรย์ ประจำ หมายถึ ง อาจารย์ประจาหลัก สู ตรนิ ติศาสตร์ ที่ มีชั่วโมงการสอนใน
รายวิชาสาหรับหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองสังกัด
ทิศทำงกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนหลักสู ตรนิติศำสตรบัณฑิต หมายถึง แนวปฏิบตั ิที่ใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา มีองค์ประกอบสาคัญ
6 ด้า น ประกอบด้วย 1) ด้า นหลัก สู ตร 2) ด้านกระบวนการเรี ย นการสอน 3) ด้านการ ประเมิ น
หลักสู ตร 4) ด้านอาจารย์ผสู ้ อน 5) ด้านนักศึกษา และ 6) ด้านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
4 P’s หมายถึ ง องค์ป ระกอบการบริ ห ารประกอบด้ว ย 4 ประการ คื อ 1) purpose
หมายถึง จุดมุ่งหมาย หรื อจุดประสงค์ของการจัดการศึกษา หรื อการจัดการเรี ยนรู ้ระดับอุดมศึกษา 2)
people หมายถึง ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ซ่ ึ งเป็ นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรื อการจัดการ
เรี ย นรู ้ ระดับ อุ ดมศึ ก ษา 3) process หมายถึ ง วิธี ก าร หรื อกระบวนการในการจัดการศึ ก ษา หรื อ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ระดับอุดมศึกษา และ 4) product หมายถึง ผลผลิตของการจัดการศึกษา หรื อการ
จัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ บัณฑิตที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา

1.6 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
1.6.1 สถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต สามารถใช้เป็ นข้อมูล
เพื่ อก าหนดทิ ศ ทางการจัดการเรี ย นการสอนให้ส อดคล้องกับ บริ บทของสั งคมในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2563-2572)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยนาเสนอเป็ นลาดับดังต่อไปนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
ด้านอื่น ๆ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา
2.3 วิวฒั นาการระบบการศึกษากฎหมายในประเทศไทย
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดการวิจยั

2.1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้ าน
อื่น ๆ
ปั จจุบนั ทุกองค์กรต้องเผชิ ญกับ disruptive world อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ เป็ น
การเปลี่ยนแปลงที่สิ่งหนึ่ งเข้ามาแทนที่ อีกสิ่ งหนึ่ งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรง รวดเร็ ว
ดังเช่น การเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และจากปั จจัยคุกคามปั จจุบนั ได้แก่ เทคโนโลยี ความสะดวก ความเร็ วข้อมูลและพฤติกรรมนอก
กรอบ ที่เข้ามาเป็ นปั จจัยกระตุน้ ให้โลกเปลี่ยนแปลง ตลอดจนถึงข้อมูลที่มีอยู่จานวนมากในโลก
ออนไลน์ ก็ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน รวมทั้งพฤติกรรมของคนที่ไม่ตอ้ งการอยูใ่ นกรอบ
แบบเดิม ๆ เพราะมีทางเลือกใหม่เข้ามามากมาย ไม่ตอ้ งสนใจโรงเรี ยน ไม่ตอ้ งสนใจระบบ ก็สามารถ
หาวิธีการใหม่ที่จะสนองความต้องการตัวเองได้ หาความรู ้ได้ นอกจากนี้ ในยุคที่ใคร ๆ ก็พูดแต่เรื่ อง
4.0 ไม่ว่าจะเป็ นประเทศไทย 4.0, คนไทย 4.0, industry 4.0, financial 4.0, government 4.0, และอีก
หลาย ๆ 4.0 จุดสาคัญล้วนเกิดจากการเตรี ยมตัวเข้าสู่ ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดด หรื อที่หลาย ๆ คนเรี ยกว่าเป็ นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive technology) นัน่ เอง (พัชรา
ภรณ์ ดวงชื่น, ม.ป.ป : 248-249)
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ในยุคที่เศรษฐกิ จมีการเปลี่ย นผ่านอย่างรวดเร็ วจากบทบาทของความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ซึ่ ง ท าให้ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมยุค ใหม่ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบไร้ พ รมแดน ซึ่ ง มี ก าร
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของโลก ความเคลื่อนไหว หรื อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศ
หนึ่ งย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจอีกประเทศหนึ่ งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่เพียงส่ งผล เชื่ อมโยงจาก
ประเทศสู่ ประเทศหากยังสามารถส่ งผลเชื่ อมโยงในระดับภูมิ ภาคสู่ ภูมิภาคของโลกด้วยเช่ นกัน
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2050 ทั้งประเทศที่มีขนาดใหญ่ต้ งั แต่ สหรัฐอเมริ กา กลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศที่กาลังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และคาดการณ์ว่าขั้ว
อานาจเศรษฐกิจโลกจะย้ายจากกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้วมาสู่ กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ E7 ได้แก่
จีน อินเดีย บราซิ ล รัสเซี ย อินโดนิ เซี ย เม็กซิ โก และตุรกีกลายเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญในการ
เติบโตของเศรษฐกิจ จากปั จจัยสนับสนุนภายในของแต่ละประเทศเป็ นแรงผลักดัน โดยเฉพาะจีน
และอินเดียจะมีประชากรที่มีรายได้สูงขึ้นจานวนมากส่ งผลให้เกิดการอุปโภคบริ โภคเชิงคุณภาพ
ของชนชั้นกลาง โดยโครงสร้างเศรษฐกิจจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ การบริ โภคและบริ การมากขึ้น โลกที่
หมุนอยูท่ ่ามกลางกระแสดิสรัปชัน่ (disruption) เราจาเป็ นต้องตระหนักถึงผลกระทบและเร่ งรี บ เพื่อ
เพิ่มการเรี ยนรู ้ และสร้างทักษะใหม่ (new skill set) ให้ทนั ท่วงที ซึ่งการจะปรับตัวได้ทนั เกมและเข้า
ใจความท้าทายใหม่ที่กาลังเผชิญ ต้องค้นหาวิธีการรับมือการเปลี่ยนแปลง พร้อมเพิม่ องค์ความรู ้ใหม่
เพื่อให้องค์กรไม่ใช่เพียง “อยู่รอด” แต่ตอ้ ง “อยู่ได้” และสามารถร่ วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่ วมกับ
องค์กรใหญ่ ๆ ของประเทศไทยในอนาคตได้ (อริ ญญา เถลิงศรี , 2563:86)
การเปลี่ ย นแปลงด้า นสั ง คมไทยในอนาคต จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งอายุ
ประชากรในอี ก 20 ปี ข้า งหน้า กล่าวคือ สัดส่ วนของประชากรวัย เด็ก จะลดลง แต่สัดส่ วนของ
ประชากรวัยแรงงาน และวัยสู งอายุจะเพิ่มสู งขึ้น จะทาให้โครงสร้างการผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลง
จากสั ง คมเกษตรกรรมเป็ นสั ง คมอุ ต สาหกรรมมากขึ้ น โดยการผลิ ต นั้ น จะอาศัย เทคโนโลยี
ระดับ กลางและระดับ สู ง เพิ่ม มากขึ้ น การเกษตรจะเน้นการผลิ ตพื ช ผลที่ ไ ม่ ต้องใช้เนื้ อที่ ใ นการ
เพาะปลูกมากเหมือนพืชหลักชนิ ดเดิม ส่ วนภาคอุตสาหกรรมจะเน้นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เอื้ อต่อ
อุตสาหกรรมส่ งออกมากขึ้น ดังนั้น ประชาชนในชาติจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่ องของการมีเหตุผล
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและการทางานอย่างเป็ นระบบ รู ้จกั พึ่งตนเอง
และมีความเมตตากรุ ณาต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อที่จะสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในอนาคต อันจะช่วย
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา ศูนย์วิจยั อนาคตศึกษา ฟิ วเจอร์เทลส์ แล็บ
บริ ษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (FutureTales Lab by MQDC) ได้ทา
การวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในสังคมไทยที่จะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบ
โจทย์การวิจยั เรื่ องอนาคตของการใช้ชีวิตของคนไทย พบว่า 1) อาชีพในอนาคตที่ไม่มีวนั เกษียณ
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ปรากฏการณ์ดา้ นการพัฒนาสายงานและอาชีพในอนาคตนั้นอาจนาไปสู่ การที่ไม่มีอายุสาหรับการ
เกษียณ การกาหนดอายุสาหรับเกษียณจะกลายเป็ นข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็ นหลัก
เพราะรู ปแบบการทางานในอนาคตนั้นสะท้อนความเป็ นไปได้ของสถานที่ทางานในรู ปแบบที่ไม่มี
ข้อจากัดด้านอายุ (ageless workplace) อีกต่อไป เสมือนการไปทางาน คือ การไปเรี ยนรู ้ทกั ษะใหม่ ๆ
เพื่อตอบโจทย์การทางานโลกอนาคตด้วยเช่ นกัน 2) ความเชี่ ยวชาญสู่ โลกอนาคต เนื่ องด้วยการ
แข่ ง ขันที่ สู ง มากขึ้ น ท าให้ก ารพัฒนาความเชี่ ยวชาญของคนยุคถัดไปจะอยู่ในรู ปแบบการเรี ยน
เพื่อวุฒิการศึกษาไปพร้อมกับการสร้างแบรนดิ้ง ความเชี่ยวชาญของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์
หรื อช่องทางอื่น ๆ ไปพร้อมกัน 3) อัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่สาคัญอีกต่อไป ปรากฏการณ์ด้านเพศ
สภาพในอนาคตนั้นถูกคาดการณ์ว่าอาจไม่มีความสาคัญอีกต่อไป มีการมองข้ามเรื่ องอัตลักษณ์ทาง
เพศของคน โดยให้ความสาคัญกับเรื่ องทักษะความสามารถและความเป็ นมนุษย์เป็ นหลัก และเริ่ มมี
ความแตกต่างทางเพศสภาพที่เปลี่ยนไปมากกว่าเพียงแค่สองเพศเท่านั้น เป็ นกลุ่มหลากหลายทางเพศ
(LGBTQ+) หรื อมากกว่า กรณี ตวั อย่างการจาแนกเพศของผูใ้ ช้ในโลกออนไลน์สามารถจาแนกแบ่ง
เพศได้ม ากถึ ง 58 ลัก ษณะ เพื่ อ สะท้อ นความเป็ นตัว ตนของคนในยุค ปั จ จุ บัน ให้ ม ากที่ สุ ด 4)
ครอบครัวสะท้อนความหลากหลายในอนาคต การยอมรับความหลากหลายทางเพศสภาพที่เพิ่มขึ้น
จะนาไปสู่ ครอบครัวในอนาคตที่จะมีท้ งั คู่สมรสข้ามเพศที่เป็ นทั้งแม่และพ่อในครอบครัวเดียวกัน
พ่อแม่ที่เป็ นคู่ชายรักชาย หรื อคู่หญิงรักหญิง หรื อแม้กระทัง่ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ดา้ นการ
เจริ ญพันธุ์ที่จะนาไปสู่ การเป็ นพ่อ หรื อแม่เลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ต่างจากภาพครอบครัวในอดีตที่มกั อยู่
ร่ วมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ ทั้งพ่อแม่ลูกและปู่ ย่าตายาย 5) ภาวะผูน้ าในอนาคต ต่อเนื่องและเป็ นไป
ในแนวทางเดี ย วกันกับความเปลี่ย นแปลงด้านการยอมรั บทางเพศสภาพในอนาคตที่ ไ ม่มี ความ
แตกต่างทางอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่ งในอดีตภาพของผูน้ าในยุคถัดไปจะไม่ได้ยึดติดกั บลักษณะแบบ
ชายเป็ นใหญ่ (patriarchal leader) โดยในปัจจุบนั เริ่ มมีแนวโน้มและพัฒนาการไปสู่ ความหลากหลาย
ของผูน้ ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าที่เป็ นหญิง เกย์ ผูห้ ญิงข้ามเพศ และผูช้ ายข้ามเพศ 6) กฎหมายกับ
ความสัมพันธ์ของคนและเทคโนโลยี ในอนาคตจะมีการเปิ ดใจยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างคนและ
เทคโนโลยีที่มีมากขึ้น และอาจนาไปสู่ การปรับกฎหมายเรื่ องการยอมรับความสัมพันธ์ของคู่สมรส
ระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ได้ เนื่องด้วยการพัฒนาปรับปรุ งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่
สู งมากขึ้น 7) อนาคตสะท้อนเชื้อชาติที่มีความเป็ นลูกผสม ความเปลี่ยนแปลงสู่การเป็ นลูกครึ่ ง หรื อ
การแต่งงานมีคู่ครองข้ามเชื้อชาติ หรื อข้ามประเทศ จนมีทายาท หรื อคนรุ่ นถัดไปในสังคมไทยที่มี
พื้ นฐานหลากหลายเชื้ อชาติ จนกลายเป็ นเรื่ อ งปกติ ม ากขึ้ นกว่ า เดิ ม 8) ปรากฏการณ์ ฮ่องเต้น้อ ย
หมายถึง กลุ่มเด็กที่เพิ่งเกิด หรื อกาลังจะเกิดในอนาคต เนื่ อ งด้วยแนวโน้มของเด็กที่จะเกิดน้อยลง
เรื่ อย ๆ ทาให้สมาชิกในครอบครัวทุ่มเทให้ความสาคัญกับเด็กเกิดใหม่เป็ นอย่างมาก ต่างจากอดีตที่
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จะเน้นความสาคัญไปที่กลุ่มวัยทางาน หรื อวัยกลางคนที่เป็ นกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เป็ นหลัก ส่ วนปัจจุบนั จะเน้นการให้ความสาคัญกับกลุ่มผูส้ ู งวัยที่มีจานวนเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งหากได้รับ
การปรับเปลี่ยนทักษะ (reskill) จะเกิดแนวโน้มที่จะกลับเข้าสู่ ตลาดแรงงานอีกครั้ง แต่ภาพอนาคตจะ
เน้นไปที่กลุ่มเด็กตามปรากฏการณ์ฮ่องเต้นอ้ ย ซึ่งมีกรณีศึกษาจากประเทศจีนที่สมาชิกในครอบครัว
ทั้งปู่ ย่าตายายและพ่อแม่ จะดู แลเด็ก เล็กซึ่ งเป็ นสมาชิ กใหม่คนเดียวของบ้าน เนื่ องด้วยแนวโน้ม
จานวนของเด็กที่จะเกิดนั้นน้อยลงทุกปี 9) การเติบโตของเมืองรองตามภูมิภาค การแบ่งภูมิภาคใน
อนาคตจะพัฒนาตามรู ปแบบการขยายของเมื องรองมากขึ้น ตามเส้นทางการพัฒนาระบบขนส่ ง
มวลชนความเร็วสูงที่เชื่อมต่อไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ภาพการเติบโตของเมืองรองใน
อนาคตนั้นพัฒนามาจากการแบ่งส่ วนภูมิภาคในอดีตที่ให้ความสาคัญในรู ปแบบเมืองหลักของแต่ละ
ส่ วนภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ เป็ นเมืองหลักของภาคเหนื อ และ 10) อนาคตการเมืองสะท้อนรู ปแบบ
กลุ่ม มี ค วามเป็ นไปได้ข องการเมื องในอนาคตสะท้อนรู ปแบบกลุ่มคนที่ มี ความสนใจประเด็น
ใกล้เคียงกัน (clan based politics) เช่น ประเด็นสิ่ งแวดล้อม หรื อประเด็นหลักของการอยู่อาศัยของ
ชุมชนกับนวัตกรรม เป็ นต้น (ถนัดกิจ จันกิเสน, 2563)
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการเมื อ ง ในระย 7-10 ข้า งหน้ า จากข้อ ค้น พบของชุ ด
โครงการวิจยั เรื่ อง ทบทวนภูมิทศั น์การเมืองไทย พบว่า ทัศนของตัวแทนของระเบียบสังคมแบบเก่า
(status quo) ที่ เ น้ น ค ว า ม ไ ม่ เ ท่ าเ ที ย ม กั น ข อ งช่ ว งช น ชั้ น ข อ ง สั ง ค ม ( hierarchical social
relation/extractive political institution) กับทัศนะของตัวแทนของความต้องการระเบียบทางสังคม
แบบใหม่ที่เน้นความเท่าเทียมกัน (horizontal social relation/inclusive political institution) เป็ นการ
ปฏิ เ สธช่ ว งชั้ น ทางสั ง คมซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ ย นผ่ า นของโครงสร้ า งสั ง คมเศรษฐกิ จ จาก
เกษตรกรรมเป็ นสัง คมหลัง เกษตรกรรม (deagrarianization) ในรอบหลายสิ บปี ที่ ผ่านมาและจะ
ดาเนิ นต่ อไปอย่า งไม่ หยุ ดยั้ง จะช้า หรื อเร็ วเท่ า นั้น เช่ น มี ก ารคาดการณ์ กันว่า ในปี พ.ศ. 2580
ประชากรไทยถึง 4 ใน 5 จะอาศัยอยูใ่ นเขตเมือง เป็ นต้น การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก่อให้เกิดคนกลุ่มใหม่
ขึ้นในสังคม (ชนชั้นกลางใหม่) เฉกเช่ นเดี ยวกับประสบการณ์ ที่เคยเกิ ดขึ้นแล้วในหลายประเทศ
ทัว่ โลก เนื่ องจากคนกลุ่มนี้ มีวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตทางเศรษฐกิจ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรมอย่าง
เดียวอีกต่อไป แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มิได้ยา้ ยเข้าสังกัดในภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่แบบทางการ
(formal sector) คนกลุ่มนี้จึงมีความต้องการและความคาดหวังแบบหนึ่ง (new needs and aspirations)
ซึ่ งแตกต่างไปจากชนชั้นกลางเก่า ดังนั้น ระเบียบทางสังคมแบบเก่าจึงกลายเป็ นอุปสรรคที่ขดั ขวาง
ความหวังและความต้องการแบบใหม่ของคนกลุ่มนี้ ซึ่งเขาไม่ยอมรับระเบียบนี้อีกต่อไปความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่ดารงอยู่จึงเป็ นความขัดแย้งระหว่างพลังสองฝ่ าย คือ แนวร่ วมระหว่างชนชั้นกลางเก่า
และชนชั้นนาเก่าที่พยายามจะรักษาและปกป้ องระเบียบทางสังคมแบบเดิม และแนวร่ วมระหว่างชน
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ชั้นกลางใหม่และชนชั้นนาใหม่ที่พยายามจะเปลี่ยนระเบียบทางสังคมเก่านี้ เพื่อผลักดันผลประโยชน์
และรองรับ ความคาดหวังใหม่ ข องเขา ในระยะยาว เวลาและเหตุก ารณ์ ทางธรรมชาติ น่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อชนชั้นนาใหม่มากกว่ากลุ่มเก่า แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นถึงกลาง เนื่องจากเวลาและ
ธรรมชาติยงั มาไม่ถึง ดุลอานาจระหว่างแนวร่ วมทั้งสองจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปั จจุบนั มาก
นัก หากชนชั้นนาสองฝ่ ายตกลงกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทิศทางที่จะยังคงรักษาสาระหลักของ
ระเบียบแบบเก่าไว้ต่อไปตัวแปรหลัก คือ การตอบสนองของกลุ่มพลเมืองใหม่ หากกลุ่มนี้ สามารถ
พัฒนาตัวเองได้เข้มแข็งพอทั้งในแง่องค์กร ทรัพยากร และวาทกรรมชี้นาการเคลื่อนไหว จนกระทัง่
ชนชั้นนาทั้งสองฝ่ ายเห็ นว่าเป็ นภัย คุกคามแล้ว การปราบปรามและปิ ดกั้นพื้ นที่ ท างการเมื องใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น การรัฐประหาร ฯลฯ อาจเกิดได้ ความขัดแย้งและความรุ นแรงทางการเมืองใน
ระดับที่สูงกว่าในกรณี แรกจึงอาจเกิดขึ้น ส่ วนผลลัพธ์ (ระเบียบทางสังคมที่เกิดตามมา) จะเป็ นเช่น
ไร หรื อกินเวลาอีกนานเท่าไรนั้น ไม่อาจคาดการณ์ได้ ส่ วนกรณี ที่แนวร่ วมฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดเอาชนะ
อีกฝ่ ายหนึ่งได้ซ่ ึงความเป็ นไปได้ของกรณี น้ ี มีน้อยมาก เนื่ องจากดุลกาลังทางสังคมของทั้งสองฝ่ าย
ใกล้เคียงกันเกินไปแต่ไม่ว่าผลจะเป็ นอย่างไร จะมีผลกระทบด้านลบต่อภาคเศรษฐกิจ กล่าวคือ
ปัญหาหลัก ๆ ในเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็ นปัญหาที่ยากซับซ้อนจะไม่ได้รับการแก้ไขต่อไป เช่น การเพิ่ม
ผลิตภาพ (productivity) ในภาคการเกษตร หรื อปั ญหาการยกระดับภาคอุตสาหกรรม (upgrading)
เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ซึ่ งจะทาให้ไทยสู ญเสี ยความสามารถในการแข่งขันไปเรื่ อย ๆ เนื่องจากรัฐบาลไม่
ว่า จะมาจากแนวร่ วมฝ่ ายใดจะขาดความชอบธรรมในสายตาของฝ่ ายตรงข้ามเสมอ และจะไม่
สามารถทุ่มเทความสามารถที่มีจากัดไปสู่ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างได้ อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจจึงอาจจะต่ากว่าศักยภาพ รวมทั้งภาระที่เกิดจากการใช้จ่ายในโครงการต่างๆ เพื่อซื้ อ
เวลาทางการเมื อง และ/หรื อภาระการคลัง ที่ จะเพิ่ ม ขึ้ นจากปั ญ หาสั ง คมชราภาพ ทั้ง หมดนี้ อ าจ
ก่อให้เกิดภาวะการคลังที่ไม่ยงั่ ยืนและภาวะเศรษฐกิจตกต่าได้ในอีกแง่หนึ่ ง ปัญหาผลิตภาพต่านั้นจะ
ถูกซ้ าเติมจากปั ญหาสังคมชราภาพ ซึ่ งจะเริ่ มส่ งผลอย่างชัดเจนในช่วง 10-20 ปี ข้างหน้า เนื่ องจาก
อัตราส่ วนพึ่งพิง (dependency ratio) ระหว่างเด็กและคนชรากับประชากรในวัยทางานมีค่าต่าสุ ดใน
ปั จจุบนั และกาลังจะเพิ่มขึ้น คาดว่าสัดส่ วนประชากรที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป จะคิดเป็ น 14% และ 20%
ของประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2564 และ 2574 ตามลาดับ ทั้งหมดนี้ จะทาให้ภาวการณ์ขาดแคลน
แรงงานเพิ่มความรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ (อภิชาต สถิตนิ รามัย , 2556) อนาคตการเมืองสะท้อนรู ปแบบ
กลุ่ม มี ค วามเป็ นไปได้ข องการเมื องในอนาคตสะท้อนรู ปแบบกลุ่มคนที่ มี ความสนใจประเด็น
ใกล้เคียงกัน (clan based politics) เช่น ประเด็นสิ่ งแวดล้อม หรื อประเด็นหลักของการอยู่อาศัยของ
ชุ ม ชนกับ นวัตกรรม (ถนัดกิ จ จันกิ เสน, 2563) ทั้ง สิ ท ธิ ข้ ันพื้ นฐานของความเป็ นมนุ ษ ย์มี หลาย
ประเภท และแน่นอนว่าเราทุกคนยอมรับสิ ทธิความเป็ นพลเมืองของแต่ละคนเป็ นปัจจัยสาคัญของ
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ความเป็ นมนุษย์ การยอมรับและเคารพในสิ ทธิพลเมืองจึงเป็ นการแสดงออกที่เป็ นรู ปธรรมของการ
เคารพหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาประชาธิ ปไตยในแต่ละสังคม การส่ งเสริ มและ
คุ ้ม ครองสิ ท ธิ พ ลเมื อ งที่ ส าคัญ ๆ ในแต่ ล ะสั ง คมมัก จะเน้น ไปที่ สิ ทธิ ใ นกระบวนการยุติ ธ รรม
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมือง เสรี ภาพในการรวมตัวเป็ นสมาคม
หรื อพรรคการเมือง เสรี ภาพในการชุมนุมทางการเมือง เสรี ภาพในการนับถือศาสนา สิ ทธิ ในการ
สมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสี ยง ซึ่งสิ ทธิและเสรี ภาพเหล่านี้ได้ถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของ
ไทยและเป็ นที่เข้าใจกันว่าเป็ นรากฐานของความเป็ นประชาธิปไตย การตื่นตัวในการเรี ยกร้องและ
แสดงออกซึ่ งสิ ทธิ พลเมืองจึงเป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการส่ งเสริ มสิ ทธิและเสรี ภาพของปัจเจกชน
โดยเฉพาะหากเป็ นการตื่ นตัวในเรื่ องของการเรี ยกร้ องความเป็ นธรรม หรื อความยุติธ รรม การ
แสดงออกร่ วมกันทางการเมืองของกลุ่มคน หรื อองค์กรที่มีความคิดเห็นร่ วมกันอย่างสงบและไม่
ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่นจนเกินเหตุอนั ควร ซึ่งทั้งสองเรื่ องนี้เป็ นปรากฏการณ์ในสังคมไทยมาโดยตลอด
แต่จะถือเป็ นพัฒนาการของสังคมประชาธิ ปไตยเพียงใดดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น น่ าจะต้องมองเรื่ องนี้
อย่างรอบด้า น การใช้สิทธิ พลเมืองในสังคมไทยยังคงต้องการเวลาในการสร้างความหมายและ
ขอบเขตร่ วมกันจนเอื้ อต่อการพัฒนาสังคมประชาธิ ปไตยที่มีบริ บทเหมาะสมกับสถานการณ์ ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา (ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ, 2556)
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีจ ากการที่ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ ยคุ ดิจิทลั ภายใต้
นโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ทาให้โครงสร้างเศรษฐกิจในปั จจุบนั กาลังเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในโลกธุ รกิจ ตั้งแต่ระดับเล็ก ๆ ที่มีรูปแบบการค้าขายแบบ
ดั้งเดิมไม่ซ้ าซ้อน “ซื้ อมาขายไป” เช่น ร้านโชห่ วย ร้านแผงลอยริ มถนนไปจนถึงผูป้ ระกอบการราย
ย่อยและขนาดกลางที่เปิ ดร้านขายสิ นค้าในห้าง หรื อศูนย์กลางการค้าต่าง ๆ โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แบบนี้ เรี ยกว่า “digital disruption” ดิจิทลั ดิสรัปชัน่ หมายถึง การปฏิรูป หรื อเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ จนส่ งผลกระทบต่อกิจการ สิ นค้าและบริ การที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนั ดังนั้นการเป็ นผูป้ ระกอบการยุคใหม่จึงมีความจาเป็ นต้อง มีความคิดก้าวหน้า ทันสมัย และ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยูต่ ลอดเวลา ไม่เช่นนั้น กิจการหรื อธุรกิจเดิมที่สืบทอดจากรุ่ นพ่อแม่
หรื อกิจการค้าขายที่เคยทามานานกว่า 10-20 ปี คงไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ การเปลี่ ยนแปลงของ
“โลกาภิ วตั น์ ” และ “ดิ จิท ัล ดิ ส รั ป ชั่น” ท าให้เกิ ดกิ จกรรมเศรษฐกิ จใหม่ ๆ ปั จจุ บัน เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เข้ามามีอิทธิ พล สั่นคลอนอาชีพของคน ไม่ว่าจะเป็ น นักการเงิน ด้วยระบบ
ที่มีความแม่นยา ไม่มีอคติ หรื อแม้แต่นกั กฎหมายเห็นได้จากเจพีมอร์ แกนที่เริ่ มมีแนวคิดลดจานวน
บุคลากรเพื่อลดต้นทุนและนาระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงเอไอเข้ามาทางานแทน (วริ ยา คาชนะ, 2562)
“เอไอแทบจะทาทุกอย่างแทนมนุษย์ได้ ในทุกอาชีพ ก้าวสู่ ยุคซุ ปเปอร์อินทิลิเจนท์ซ่ ึงเรี ยนรู ้ได้จาก
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โมบายดีไวซ์ เข้าสู่ ยุค “Sensorization of Things” เป็ นยุคที่เทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามามีอิทธิพล ราคา
ถูกลงและจับต้องได้มากกว่าเดิม ขณะเดียวกันทุกอย่างต้องสมาร์ท” (สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์, 2562)
การปฏิ รู ป ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศไทยเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางเข้า สู่ ยุ ค
Thailand 4.0 ในส่ วนของการสนับสนุนด้านการศึกษาที่ตอ้ งมีการพัฒนาการศึกษา การปรับเปลี่ยน
พัฒนา เพื่ อให้ก ารศึ ก ษาสามารถสร้ างคนดี ใ ห้กับสั งคมและเป็ นพลัง ในการพัฒนาประเทศให้
สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความเป็ นไทย โดยการนาเอา
เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ามาประยุก ต์ใช้และการเชื่ อมโยงเทคโนโลยี การศึกษาและนวัตกรรม
เนื่ องจากเทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสารที่มีอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง จึงทาให้การเรี ยนรู ้ใน
ปั จจุบนั จาเป็ นต้องสร้างพื้นฐานทักษะความรู ้ ความเข้าใจใน มิติใหม่ ๆ ให้กบั เด็กไทย โดยเฉพาะ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การมีทกั ษะในการสื่ อสาร
ที่ดี การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ตลอดจนการคิด การสร้างสรรค์ เพื่อทาให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใน
รู ปแบบใหม่ ๆ ให้ส่งเสริ มและกาหนด เป็ นทิศทางรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน หรื อกิจกรรมที่
ใช้ช่องทางการสื่ อสารด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ที่ตอ้ งนานวัตกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ เข้ามามี
บทบาทในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย เช่น การใช้เทคโนโลยีในการเรี ยน
การสอน การใช้เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีดา้ นการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีใน
การประกอบธุ รกิ จ เป็ นต้น การพัฒนานวัตกรรมการเรี ย นรู ้ ของครู และบุคลากรทางการศึ ก ษา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ควรคานึ งความต้องการที่แท้จริ งของครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายตลอดจนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างค่านิยมใหม่ในการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน รวมทั้งความเหมาะสมทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนการพัฒนาการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนระบบการศึกษา
ระดับประเทศในสังคมยุคดิจิทลั เพื่อยกระดับของโครงสร้างการปฏิ รูปสังคมไทยให้เท่าเทียมกับ
ประเทศที่กาลังพัฒนาในอาเซียนและเป็ นผูน้ าทางด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดียงิ่ ขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิ จิทลั ข้างต้นนี้ จึงมี ผลต่อการบริ หารจัดการสถานศึ กษาของ
ผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะอย่า งยิ่งในเรื่ องของระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หาร และการ
จัดการความรู ้ของสถานศึกษาซึ่งมีความจาเป็ นและมีความสาคัญต่อประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
ของการบริ หารสถานศึกษา ทัศนคติต่อเทคโนโลยีและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบนั
ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ถูก ต้อ งย่อ มมี ผ ลท าให้ก ารลงทุน และการใช้เ ทคโนโลยีต่ า ง ๆ ของ
สถานศึกษาเป็ นไปอย่างเหมาะสมเกิดความคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการบริ หารงานของ
สถานศึกษา การจัดการเรี ยนรู ้ให้กับผู ้เรี ยนที่เป็ นกลุ่มเด็กที่เกิดในยุคดิจิทลั โดยครู และผูบ้ ริ หาร
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สถานศึกษาที่เป็ นกลุ่มบุคคลที่เกิดก่อนที่จะมีการใช้ดิจิทลั อย่างแพร่ หลาย นับเป็ นความท้าทายใน
การบริ หารการศึกษาในยุคดิจิทลั อย่างมาก ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องทาความเข้าใจ ว่าผูเ้ รี ยนในยุคนี้
มีการเรี ยนรู ้ อย่างไร และจะทาอย่างไรให้ครู สามารถจัดการเรี ย นรู ้ ด้วยนวัตกรรม หรื อแนวทาง
ใหม่ ๆ ที่ จ ะเชื่ อ มโยงความคิ ด ความรู ้ โดยใช้เ ทคโนโลยีเ ป็ นตัว ส่ ง ผ่า นไปยัง ผูเ้ รี ย นยุคดิ จิทัล
(สุ กญ
ั ญา แช่มช้อย, 2560 : 125) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจุ บนั และที่กาลังจะเกิดขึ้ นใน
อนาคตมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่ผ่านมา
ซึ่ งมีผลกระทบต่อการบริ หารจัดการสถานศึกษาเป็ นอย่างมาก ดังนั้น ในฐานะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการบริ หารของตนเองให้ทนั ต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษามีความทันสมัยสามารถบริ หารจัดการสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน
ผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ท างการศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึ ก ษาความเจริ ญ ก้า วหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นแรงขับเคลื่อนที่มีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาสภาพปั จจุบนั
และอนาคตที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังหลักดังกล่าวทาให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามชาติ ประชาคม
โลกมี การติ ดต่อสื่ อสารกันมากขึ้นเกิ ดธุ รกิ จทางอิ เล็กทรอนิ กส์ การศึ กษาทางไกล มหาวิทยาลัย
เสมื อนจริ ง การศึ ก ษาหาความรู ้ บ นอิ นเตอร์ เน็ต วิถี ชีวิตมนุ ษ ย์ที่ เปลี่ย นไปเกิดวัฒนธรรมในยุค
อิเล็กทรอนิกส์ (nanosecond culture) (Porter, December 14, 2005 อ้างใน คาเพชร ภูริปริ ญญา, 2550)
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกมิติท้ งั ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อันเป็ นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง
โลกมีผลทาให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน
มากขึ้น โลกที่เคยกว้างใหญ่กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้
ภายในเวลาเสี้ ยววินาทีประดุจเป็ นหมู่บา้ น (global village) ภูเขาและทะเล ซึ่งเป็ นพรมแดนธรรมชาติ
ที่ เคยเป็ นอุป สรรคในการติ ดต่อไปมาหาสู่ ดู เสมื อนเลื อนหายไปจนกลายเป็ นโลกไร้ พ รมแดน
(อาเซี ยนในยุค โลกาภิวตั น์, 2561) โดยที่ เดิมหากนักธุ รกิจต้องการทาสัญญากับคู่คา้ จะมาขอให้
นักนิ ติศาสตร์ ร่ างสัญญา ตามเงื่ อนไขข้อตกลงที่ ท้ งั สองฝ่ ายต้องการไม่ว่าจะเป็ นภาษาไทย หรื อ
ภาษาต่างประเทศ นักนิติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและภาษาต่างประเทศจะเป็ นที่
ต้องการของลูกค้าเหล่านี้ แต่ในปัจจุบนั มีการรวบรวมแบบของสัญญามาตรฐานและที่เป็ นสัญญาที่ดี
ที่สุดไว้ในคอมพิวเตอร์ จึงสามารถนาแบบของสัญญาดังกล่าวมาร่ างสัญญาให้ได้ดว้ ยความรวดเร็ ว
ในทานองเดียวกัน การเตรี ยมคดีเพื่อยื่นฟ้องหรื อคาให้การ หรื อเตรี ยมข้อกฎหมายและข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับคดีที่ดาเนินการในศาล นักนิติศาสตร์สามารถสื บค้นคาพิพากษา ความเห็นของนักกฎหมาย
รวมถึงงานวิจยั ต่าง ๆ รวมถึงแบบคาฟ้อง คาให้การที่ดีได้จากระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
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เดินทางไปค้นในห้องสมุด หรื อเปิ ดหาคาวินิจฉัยของศาลไทย หรื อศาลต่างประเทศ การสื บค้นข้อมูล
ทาได้รวดเร็ ว นักนิ ติศาสตร์ หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายจึงต้องมีทกั ษะที่สามารถใช้และ
สื บค้นข้อมูลได้จากระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็ นอย่างดี แต่ที่จะทางานได้ดีต่างกันคงเป็ นทักษะในการ
วิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอความเห็ น หรื อ ข้อ เท็จ จริ ง ข้อ กฎหมายที่ ต้อ งฝึ กฝนจนเกิ ด ความชานาญ
นักนิ ติศาสตร์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึ งต้องมี ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลในด้าน
กฎหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์และนาเสนอที่เป็ นไปได้อย่างเป็ นรู ปธรรม รวมถึงการมีพ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาต่างประเทศที่สามารถติดต่อกับคนชาติที่เข้ามาดาเนินธุรกิจ หรื อประกอบกิจการทางด้านบริ การใน
ประเทศไทยด้วย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ แม้จะก่อให้เกิดความรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร การ
ค้นข้อมูลและประหยัดเวลาในการให้บริ การ แต่ในทางลบพวกที่ตอ้ งการหาประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีก็มีอยูม่ ากพอสมควร เช่น การพนันออนไลน์ การเผยแพร่ หรื อค้าสิ นค้าผิดกฎหมายไม่ว่า
จะเป็ นสิ่ งลามก ยา หรื อเครื่ องอุปโภคบริ โภคที่ตอ้ งห้าม การส่ งเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต หรื อการ
ใช้เงิน bitcoin เป็ นต้น ซึ่งสามารถดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ งผ่านการกากับดูแลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เพราะบางกรณี ย ัง ไม่ มี ก ฎหมายเข้า มาก ากับ ดู แ ล ในท านองเดี ย วกัน การก่ ออาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ หรื อการทานิ ติกรรมทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเปลี่ยนมาจากการส่ งเป็ นกระดาษ
หรื อจดหมายมาเป็ นการส่งทาง e-mail, facebook, หรื อ line เป็ นต้น จะเป็ นหลักฐานในการพิสูจน์วา่ มีการทา
นิติกรรมจริ งและมีการปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อไม่ ซึ่งเป็ นประเด็นที่ตอ้ งปรับปรุ งกระบวนพิจารณาในการ
สื บพยานในคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครองต่อไปความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่จะก้าวเข้าสู่ ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ทาให้เห็นว่ากฎหมายและนักนิ ติศาสตร์ จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย คงต้องกลับมา
ทบทวนตั้งแต่กฎเกณฑ์ของกฎหมายว่า กฎหมายในยุคปั จจุบนั เป็ นอุปสรรคหรื อไม่ เอื้อประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นกิ จกรรมแบบใหม่น้ ี หรื อไม่ และหากเป็ นอุปสรรคจะปรั บปรุ งแก้ไข (ณรงค์ ใจ หาญ, 2561) เมื่อ
กฎหมายต่าง ๆ เปลี่ยนไป หรื อข้อเท็จจริ งเชิ งเนื้ อหาสาระแห่ งคดี เปลี่ ยนไปจากเดิ มที่ เคยถื อปฏิ บ ัติมา
กระบวนการในการจัดการศึกษามีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทนั กับเทคโนโลยีที่กา้ วหน้า
เมื่ อ การวิ เ คราะห์ ก ารบริ ห ารงานของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาจากองค์ป ระกอบการ
บริ หารงาน 4 P’s ซึ่งการบริ หารการศึกษา (education administration) ประกอบด้วยคาว่า การบริ หาร
(administration) ใช้ใ นความหมายกว้า ง ๆ เช่ น การบริ ห ารราชการอี ก ค าหนึ่ ง คือ “การจัด การ”
(management) ใช้ แ ทนกัน ได้ค าว่ า การบริ หารมี นั ก วิ ช าการทางการบริ หารหลายท่ า นได้ใ ห้
ความหมายไว้หลากหลายตามทัศนะและความเชื่อแต่ละบุคคล โดยที่ Simon A. Herbert (1950) ได้
ให้ความหมายของการบริ หารไว้ว่า การบริ หาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่ วมมื อกัน
ดาเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างร่ วมกัน Bamard Chester (1962)
การบริ หาร คือ การทาของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ ร่ วมปฏิบตั ิการให้บรรลุเป้าหมายร่ วมกัน
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และ Sergiovanni and Burlingame (1992) การบริ หาร คือ กระบวนการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนคาว่า การบริ หารการศึกษา หมายถึง การจัด
แผนยุทธศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายอยางแท้จริ ง
(Campbell. 1971: 22) ซึ่ ง Hoy and Miskel (2001: 43 -438) กล่ า วว่ า การบริ หารการศึ ก ษา คื อ
กระบวนการที่ มุ่ง ไปสู่ จุดหมายที่ก าหนดไว้ด้วยองค์ประกอบหลายประการ เช่ น การตัดสิ นใจ
องค์กรแรงจูงใจ ภาวะผูน้ า โดยการบริ หารต้องคานึงถึงผลกระทบที่ตามมาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในอนาคต โดยที่การบริ หารนั้นสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 1) การบริ หารราชการแผ่นดิน
(public administration) 2) การบริ หารธุ รกิจ (business administration) และ 3) การบริ หารการศึกษา
(education administration) ซึ่งไม่วา่ จะเป็ นการบริ หารประเภทไหนก็ตามล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบ
ในการบริ หารงาน 4 องค์ป ระกอบ คือ 1) purpose (ความมุ่งหมาย หรื อวัตถุประสงค์) 2) people
(บุคคล) 3) process (กรรมวิธีในการดาเนิ นงาน) และ 4) product (ผลผลิต) การบริ หารงานแต่ล ะ
ประเภทจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์ประกอบ (หวน พินธุพนั ธ์, ม.ป.ป) ดังนี้
1) purpose (ความมุ่งหมาย หรื อวัตถุประสงค์) การบริ หารราชการแผ่นดินมีความมุ่ง
หมายเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข การบริ หารธุ รกิจมีความมุ่งหมายเพื่อต้องการกาไรเป็ นตัวเงิน แต่
การบริ หารการศึกษามีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ไม่หวังผลกาไรเป็ นตัวเงิน
2) people (บุ ค คล) ประกอบด้ว ย 2.1) ผูใ้ ห้บ ริ ก าร บุ ค คลที่ เ ป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารในการ
บริ หารการศึกษา คือ ครู อาจารย์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน อธิการบดี ตลอดจนผูบ้ ริ หารการศึกษาต้อง
เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็ นคนดี เป็ นคนเก่ง และเป็ นตัวอย่างแก่ ผูร้ ับบริ การ หรื อนักเรี ยน ซึ่ งเป็ น
บุคคลที่แตกต่างไปจากผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การในการบริ หารราชการแผ่นดินและการ
บริ หารธุ รกิจ และ 2.2) ผูร้ ับบริ การ บุคคลที่เป็ นผูร้ ับบริ การในการบริ หารการศึกษา ส่ วนมากเป็ น
ผูเ้ ยาว์ หรื อเด็กที่ตอ้ งพัฒนาให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป แต่บุคคลที่เป็ นผูร้ ับบริ การในการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน และการบริ หารธุรกิจ ส่วนมากเป็ นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรื อเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว
3) process (กรรมวิ ธี ใ นการด าเนิ น งาน) คื อ การบริ หารการศึ ก ษา มี ก รรมวิ ธี ที่
ละเอียดอ่อน มีกรรมวิธีในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่หลากหลาย และแตกต่างกับกรรมวิธีของการ
บริ หารราชการแผ่นดิน และการบริ หารธุ รกิจอย่างสิ้ นเชิง นอกจากนั้นการรบริ หารราชการแผ่นดิน
และการบริ หารธุรกิจจะนากรรมวิธีทางการบริ หารการศึกษาไปใช้ไม่ได้อีกด้วย
4) product (ผลผลิ ต) ผลผลิ ตทางการบริ หารการศึ กษา คือได้คนที่ มี คุณภาพซึ่ งเป็ น
นามธรรม คือ เมื่อเด็กเข้าโรงเรี ยนแล้วสาเร็ จการศึกษาออกไปจะได้เด็กที่มีความรู ้ มีความคิด มี
ความสามารถและเป็ นคนดี ซึ่ งจะมองเห็นได้ยาก เพราะเป็ นนามธรรม แต่ผลผลิตทางการบริ หาร
ราชการแผ่นดินและการบริ หารธุ รกิจ เป็ นรู ปธรรมที่มองเห็นได้ง่าย เช่น มีถนนหนทาง มีคลอง
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ระบายน้ า มีไฟฟ้ามีน้ าประปาใช้ มีผลผลิตทางการเกษตร มีผลกาไรเป็ นตัวเงิน หรื อเมื่อนาผลไม้เข้า
ไปในโรงงานจะได้ผลผลิตที่ออกจากโรงงานเป็ นผลไม้กระป๋ อง เป็ นต้น
เมื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด การบริ ห ารการศึ ก ษาด้ว ยการวิ เ คราะห์ ต ามองค์ ป ระกอบการ
บริ หารงาน 4 P’s ของ (หวน พินธุ พนั ธ์ , ม.ป.ป) เห็นได้ว่าบริ บทการเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี และอื่น ๆ ส่ งผลกระทบด้านต่าง ๆ ดังนี้
ผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ท างการศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึ ก ษาความเจริ ญ ก้า วหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นแรงขับเคลื่อนที่มีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาสภาพปั จจุบนั
และอนาคตที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังหลักดังกล่าวทาให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามชาติ ประชาคม
โลกมี การติ ดต่อสื่ อสารกันมากขึ้นเกิ ดธุ รกิ จทางอิ เล็กทรอนิ กส์ การศึ กษาทางไกล มหาวิทยาลัย
เสมื อนจริ ง การศึ ก ษาหาความรู ้ บ นอิ นเตอร์ เน็ต วิถี ชีวิตมนุ ษ ย์ที่ เปลี่ย นไปเกิดวัฒนธรรมในยุค
อิเล็กทรอนิกส์ (nanosecond culture) (Porter, December 14, 2005 อ้างใน คาเพชร ภูริปริ ญญา, 2550)
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกมิติท้ งั ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อันเป็ นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง
โลกมีผลทาให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน
มากขึ้น โลกที่เคยกว้างใหญ่กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้
ภายในเวลาเสี้ ยววินาทีประดุจเป็ นหมู่บา้ น (global village) ภูเขาและทะเล ซึ่งเป็ นพรมแดนธรรมชาติ
ที่ เคยเป็ นอุป สรรคในการติ ดต่อไปมาหาสู่ ดู เสมื อนเลื อนหายไปจนกลายเป็ นโลกไร้ พ รมแดน
(อาเซียนในยุคโลกาภิวตั น์, 2561)
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ และข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนสามารถแสวงหาและเรี ยนรู ้ได้โดยไม่
มีขอบเขตจากัด ทาให้สถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทนั ต่อสถานการณ์ เพื่อให้
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางอุดมศึกษาทาให้เพิ่ม
การแข่งขันมากขึ้น เน้นความเป็ นอุดมศึกษามหาชนและการสนองภารกิจที่หลากหลายในสังคมของ
ประเทศ ตลอดจนส่ ง เสริ ม ความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชน (อมรวิ ช ช์ นาครทรรพ , 2543: 18) ดัง นั้น
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็ นคลังปัญญาของประเทศ จึงมีบทบาทหน้าที่ตอ้ งเตรี ยมคนให้มีความพร้อมที่
จะรั บการเปลี่ ยนแปลงของสังคมที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บ ันและอนาคต เพื่อการพัฒนาประเทศอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศย่อม
ส่งผลกระทบต่อจุดมุ่งหมาย หรื อจุดประสงค์ (purpose) บุคคล (people) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิต (product) ของการจัดการศึกษาตามองค์ประกอบการบริ หาร 4 P’s (หวน พินธุพนั ธ์, ม.ป.ท.)
ดังนี้
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1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่ง
ผลกระทบต่อจุดมุ่งหมาย หรื อจุดประสงค์ (purpose) คือ
1.1 ด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา
เนื่องจากการกาหนดลักษณะของแรงงานที่ตอ้ งการ เช่น เศรษฐกิจใหม่จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ซึ่ ง ต้องอาศัย การวิ จัย และพัฒ นา ดัง นั้น การศึ ก ษาต้องพัฒนาคนให้มี ท ัก ษะการท าวิ จัย
ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิ ดเสรี ทางการค้าและการลงทุน
เกิดการเคลื่อนย้ายสิ นค้า และเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ตอ้ งลด
การกีดกันการแข่งขันเท่านั้น ยังต้องแข่งขันกันด้วยสิ นค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือ
มีทกั ษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริ หาร ฯลฯ
ซึ่งเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการศึกษาที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ , 2550)
1.2 ด้า นสั ง คม สั ง คมที่ มี ก ารแข่ง ขันสู งทางด้า นการค้า การลงทุ น และจากเปิ ด
ประชาคมอาเซียนทาให้การเคลื่อนย้ายของนักศึกษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ นักวิจยั ข้ามพรมแดน ความร่ วมมือ
ข้ามชาติ เพื่อให้บริ การการศึกษา เฟรนไชน์ทางการศึกษา (franchising education) เป็ นต้น (เกรี ยง
ศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ , 2548) ด้านแรงงานก่ อให้เกิ ดความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะทางภาษาที่คนไทยนั้นอาจเสี ยเปรี ยบแรงงานต่างชาติที่สามารถสื่ อสารได้หลายภาษาจึง
เป็ นตัวเลือกของสถานประกอบการในการจ้างแรงงาน ทาให้แรงงานไทยประสบสภาวะไม่มีงานทา
1.3 ด้านการเมื อง การปฏิรูปการศึกษาในหลายครั้ ง ที่ ผ่า นมานโยบายของพรรค
การเมืองที่เข้ามาเป็ นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการมาจากพรรคการเมือง
ใหญ่ ทุกครั้งจะมีการประกาศนโยบายกว้าง ๆ เช่น เรื่ องคุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษาและ
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการศึ กษา แต่เมื่ อบริ หารจริ งมัก พบปั ญ หา คือ จะแก้ปั ญหาที่เป็ นหัวใจหลักของ
การศึกษาได้ตอ้ งเป็ นนโยบายที่ต่อเนื่องจึงจะเห็นผล พรรคการเมืองที่เข้ากากับกระทรวงศึกษาธิการ
จึงเน้นนโยบายที่จบั ต้องได้ในระยะสั้นเท่านั้น (ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์, 2560)
1.4 ด้านเทคโนโลยีสารสานเทศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการกาหนด
คุ ณ สมบัติ แ ละคุ ณ ภาพของแรงงานในอนาคต เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคโนโลยี ก ารขนส่ ง
เทคโนโลยีการผลิ ต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มี ความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ซึ่ งเทคโนโลยีเหล่านี้ มีประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต (lifelong learning) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพกล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง
เศรษฐกิจโลก รวมทั้งเทคโนโลยีที่รวดเร็ ว ทาให้มนุษย์ตอ้ งขวนขวายพัฒนาตนเอง และปรับตนเอง
ให้ก้า วทันความเปลี่ ย นแปลงต่า ง ๆ โดยการเรี ย นรู ้ ด้วยตนเองจากแหล่ ง ความรู ้ ต่ า ง ๆ ทั่วโลก
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(ปรานอม หยวกทอง, 2561) ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในหลักสูตรการเรี ยนการสอน และปรับปรุ งให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สัง คม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ส่งผลกระทบต่อบุคคล (people) ซึ่งบุคคลนั้นได้แก่ ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ผสู ้ อน คือ
2.1 ด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา แม้ว่าสภาพการ
แข่งขันทางการศึกษาจะเป็ นแรงผลักให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เร่ งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนมากขึ้น แต่เนื่ องจากทรัพยากรตั้งต้นของแต่ละสถาบันการศึกษามีความแตกต่างกัน ไม่ว่า
จะเป็ นความรู ้ความสามารถและปริ มาณของบุคลากรการศึกษา งบประมาณ เงินทุน เทคโนโลยี
สถานที่ ความมี ชื่ อ เสี ย ง ฯลฯ ส่ ง ผลให้ โ อกาสพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาย่ อ มแตกต่ า งกัน ด้ ว ย
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก หรื อสถาบันการศึกษาที่ยงั ไม่มีความพร้อม/มีทรัพยากรตั้งต้น
ไม่มากย่อมไม่มีศกั ยภาพเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพมากนัก (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ , 2550)
2.2 ด้านสังคม สังคมปัจจุบนั เป็ นสังคมที่ความรู ้อยูบ่ นสื่ อสารสนเทศที่ออนไลน์
อยู่ใ นระบบสารสนเทศที่ส ามารถเข้าถึ งได้ง่าย ความรู ้ จึงไม่ไ ด้อยู่ที่ตัวผูส้ อนเหมื อนแต่ใ นอดีต
ทั้งผูบ้ ริ หารและผูส้ อนจึงต้องเปลี่ยนวิธีการสอนที่เน้นในเรื่ องการคิดวิเคราะห์จากหลักทฤษฎี ที่มี
เป็ นหลัก ส่วนเรื่ องทฤษฎีผเู ้ รี ยนสามารถสื บค้นเองได้
2.3 ด้านการเมือง นโยบายการเมืองที่สนับสนุนภาคธุรกิจที่รัฐบาลจะกากับดูแล
การส่ ง ออกให้ ส ามารถขยายตั ว ได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเร่ งขึ้นและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น รวมไปถึงการ
ดาเนิ นการตามโครงการลงทุ นที่สาคัญ การชักจูงนักลงทุนในสาขาเป้ าหมายและการสร้างความ
มัน่ ใจแก่นกั ลงทุนในความต่อเนื่ องของนโยบายและมาตรการที่สาคัญในช่วงหลังการเปลี่ยนผ่านเข้า
สู่ การเลือกตั้ง โดยในส่ วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีมาตรการที่ส่งเสริ มการกระจายรายได้จาก
การท่องเที่ยวลงสู่ ชุมชนและชนบทผ่านโครงการหมู่บา้ นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน รวมถึ ง การสร้ า งความเข้มแข็งให้ SMEs และเศรษฐกิ จฐานราก ทั้ง ในด้า นการเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การยกระดับและปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนินธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง
พร้อมรับการเข้าสู่ ยุค ประเทศไทย 4.0 และด้านการสนับสนุ นทางการเงินเพื่ อให้ผูม้ ี รายได้น้อย
ผูป้ ระกอบการ SMEs และวิสาหกิ จชุ มชน สามารถเข้าถึ งแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึ ง รวมไปถึ งการ
เตรี ยมความพร้อม ด้านกาลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให้มีเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของ
ภาคการผลิตและการลงทุ น เช่น มาตรการในการส่ งเสริ มธุ รกิจสตาร์ ทอัพ (startup) ในด้านการ
ส่ งเสริ มกลุ่มธุ รกิจเริ่ มต้น หรื อสตาร์ ทอัพในภาพรวมนั้น รัฐบาลและหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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เห็นความสาคัญของกลุ่มธุ รกิจนี้ เป็ นอย่างยิ่ง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้น
แห่ ง ชาติ (national startup committee) (กอบชัย สังสิ ทธิ ส วัส ดิ์ , 2560) อาจารย์ผูส้ อนต้องเพิ่ ม พู น
ความรู ้ แ ละทัก ษะเกี่ ย วกับ การจัด การในภาคธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วกับ การด าเนิ น นโยบายภาครั ฐ ต่ า ง ๆ
ทั้งผูบ้ ริ หารและผูส้ อนต้องมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิม
2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนาระบบคอมพิวเตอร์ มาเชื่ อมโยงระบบ
โทรศัพท์ โทรสารติดต่อทัว่ โลก เป็ นยุคโลกไร้พรมแดนการติดต่อสื่ อสารรวดเร็ วเป็ นยุคโลกาภิวตั น์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจนคนในสังคมปรับตัวไม่ทนั กับคลื่นการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
(future shock) เป็ นยุคศตวรรษที่ผ่านมาถึงปั จจุบนั เป็ นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สั ง คมอย่ า งรวดเร็ ว ด้ว ยพลัง แห่ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ( IT) โลกาภิ ว ัต น์ หรื อโลกานุ ว ัต ร
(globalization) คือ ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่ อสาร (Oraphan Ampho, 2558) การคมนาคมขนส่ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริ ญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ จ
การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล
ทัว่ ทั้งโลก ทาให้ผบู ้ ริ หารและผูส้ อนในภาคการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทั้งการสื บค้นการ
สอน การถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่ผบู ้ ริ หารและ
ผูส้ อนต้องมีความเชี่ยวชาญเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ (process) คือ
3.1 ด้า นเศรษฐกิ จ การประชุ ม นิ ติศ าสตร์ แ ห่ ง ชาติ ครั้ งที่ 5 ซึ่ งหัวข้อในการ
ประชุมครั้งนี้ คือ เรื่ องการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการพาณิชย์ ซึ่งสาเหตุ
ที่หวั ข้อนี้ได้รับการหยิบยกขึ้นมา เนื่องจากรัฐบาลปฏิรูปกฎหมายถึง 377 ฉบับ ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าอาจ
ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรื อเป็ นกฎหมายเก่าที่จาเป็ นต้องแก้ไข โดยมี จุดประสงค์เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล เพื่อลดภาระของประชาชน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ซึ่ งรัฐบาลแก้ไขกฎหมายทั้ง 377 ฉบับ ที่รัฐบาลตั้งใจจะแก้ไขและได้เสนอเพิ่มเติมมานั้น
และยังมีอีกหลายเรื่ องที่ไม่ได้อยูใ่ นกฎหมาย 377 ฉบับนั้นและเป็ นประเด็นที่ยงั ไม่มีกฎหมายรองรับ
แต่เป็ นเรื่ องที่รัฐบาลควรทาเพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการเจรจาเขตการค้า
เสรี (FTA) เพื่อป้ องกันและรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทา FTA เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลให้
ความสาคัญกับการทา FTA มาก และมีแนวโน้มที่จะทา FTA มากขึ้น กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบริ การ
เงินด่วน เนื่ องจากปั จจุบนั ธุ รกิจบริ การเงินด่วนเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะบัตรเครดิตที่ออก
โดยองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานที่กากับดูแลอย่างใกล้ชิด ทาให้
บางแห่ ง เรี ย กเก็ บ ดอกเบี้ ย ในอัตราที่ สู ง เกิ นกว่า ที่ ก ฎหมายก าหนด ดัง นั้น จึ งควรออกกฎหมาย
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ดังกล่าวเพื่อช่วยให้ประชาชนให้ได้รับบริ การที่เป็ นธรรม และเพื่อป้ องกันวิกฤตหนี้ ภาคครัวเรื อนที่
อาจเกิดขึ้น กฎหมายกองทุนสารองเลี้ยงชี พกลาง เนื่ องจากกฎหมายเดิมบางส่ วนไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และมาตรการของรัฐไม่จูงใจให้แรงงานนอกระบบ หรื อผูท้ ี่
มี ร ายได้ น้ อ ยออมเงิ น ดั ง นั้ น รั ฐ ควรมี ม าตรการบัง คับ ออม หรื อกฎหมายที่ จู ง ใจ เพื่ อ สร้ า ง
หลักประกันด้านเงินออมให้กบั ประชาชนในการเข้าสู่ วยั ชรา ทาให้ไม่เป็ นภาระต่อสั งคมและช่วยลด
ภาระต่องบประมาณในการสงเคราะห์ค นชรา รวมทั้งเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ย งของระบบ
การเงินของประเทศ ช่วยกระจายเงินออมจากระบบธนาคารไปสู่ แหล่งอื่น ๆ มากขึ้น เป็ นต้น (เกรี ยง
ศัก ดิ์ เจริ ญวงศ์ศ ัก ดิ์ , 2550) กฎหมาย ข้อบัง คับ เหล่ า นี้ ย่อมส่ ง ผลต่ อกระบวนการจัดการศึ ก ษาที่
เปลี่ยนแปลงวิธีการ หรื อกระบวนการในการจัดการศึกษา หรื อกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งเปลี่ยนไป
จากที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั เพื่อรองรับความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
3.2 ด้า นสั ง คม สั ง คมไทยแต่ เ ดิ ม ที่ เ ป็ นสั ง คมเกษตรกรรรมซึ่ ง การศึ ก ษาจึ ง
เน้นหนักที่ตวั สถาบันเป็ นหลัก เน้นที่องค์ความรู ้ หรื อสารความรู ้เชิงวิชาการเพื่อให้ได้ความรู ้ในเชิง
วิชาการเท่านั้นการจัดการศึกษายังขาดความร่ วมมือจากภาคส่ วนอื่น แต่สังคมปัจจุบนั ก้าวเข้าสู่ สังคม
อุ ส าหกรรมที่ ต้องการแรงงานที่ มี ท้ ัง ความรู ้ ใ นเชิ ง วิ ช าการและเชิ ง วิ ช าชี พ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการแรงงานในภาคส่ วนอุตสาหกรรมและอื่น ๆ การจัดการเรี ยนรู ้จึงต้องให้ภาคส่ วนที่ใช้บณ
ั ฑิต
ในการประกอบอาชีพมามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาด้วย แต่การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้
ตลอดชี พ กว่าผลอันเกิดขึ้นจากกระบวนการก็กินระยะยาว ทั้งสังคมก็ไม่ได้อยู่นิ่ง โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญได้ ในการวางแผนการศึกษาจึงต้องคานึงถึง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยจึงมีความจาเป็ นที่จะผสานแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการวางแผนการศึกษาไม่เพียงแต่คานึงถึงอดีตกับปัจจุบั นเท่านั้น
หากต้องคานึ งถึงอนาคตด้วย (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , 2518) ดังนั้น กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ ง
เน้นทั้งความรู ้เชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพที่ตอ้ งปรับกระบวนการจัดการศึกษาใหม่
3.3 ด้านการเมือง จากนโยบายด้านการศึกษาเรื่ องผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อ
รองรั บ การพัฒ นาประเทศกล่ า วว่ า การสร้ า งคนตั้ง แต้เ ด็ ก ขึ้ น มาให้ มี ท้ ัง นัก วิ เ คราะห์ นัก วิ จัย
นักวิชาการ แรงงานฝี มือ อาชีวะอะไรต่าง ๆ ไม่ใช่แค่การเรี ยนปริ ญญาอย่างเดียว ไม่มีงานทา (สานัก
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2559) แสดงให้เ ห็ น ถึ ง การผลิ ต บัณ ฑิ ต ต้อ งมี
ความสามารถทั้ง ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ควบคู่ กัน ไป จากนโยบายดัง กล่ า วก็ ต้อ งปรั บ ปรุ ง
กระบวนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศกระบวนการในการผลิตผูเ้ รี ยนต้อง
เปลี่ยนไปจากเดิม โดยเน้นความรู ้คู่วิชาชีพพร้อมกันไปเพื่อให้ตอบสนองนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนไป
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3.4 ด้า นเทคโนโลยี เดิ มหากนัก ธุ รกิ จต้องการท าสัญญากับคู่ค้า จะมาขอให้
นักนิ ติศาสตร์ ร่ างสัญญา ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ท้ งั สองฝ่ ายต้องการ ไม่ว่าจะเป็ นภาษาไทย หรื อ
ภาษาต่างประเทศ นักนิติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและภาษาต่างประเทศจะเป็ นที่
ต้องการของลูกค้าเหล่านี้ แต่ในปัจจุบนั มีการรวบรวมแบบของสัญญามาตรฐานและที่เป็ นสัญญาที่ดี
ที่สุดไว้ในคอมพิวเตอร์ จึงสามารถนาแบบของสัญญาดังกล่าวมาร่ างสัญญาให้ได้ดว้ ยความรวดเร็ ว
ในทานองเดียวกัน การเตรี ยมคดี เพื่อ ยื่นฟ้องหรื อคาให้การ หรื อเตรี ยมข้อกฎหมายและข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับคดีที่ดาเนินการในศาล นักนิติศาสตร์สามารถสื บค้นคาพิพากษา ความเห็นของนักกฎหมาย
รวมถึ ง งานวิจัย ต่า ง ๆ รวมถึ ง แบบค าฟ้ อง ค าให้ก ารที่ ดี ได้จากระบบคอมพิ วเตอร์ โดยไม่ต้อง
เสี ย เวลาเดิ น ทางไปค้น ในห้อ งสมุ ด หรื อ เปิ ดหาค าวิ นิ จ ฉัย ของศาลไทย หรื อ ศาลต่ า งประเทศ
การสื บค้นข้อมูลทาได้รวดเร็ ว นักนิ ติศาสตร์ หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายจึงต้องมีทกั ษะที่
สามารถใช้และสื บค้นข้อมูลได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ได้เป็ นอย่างดี แต่ที่จะทางานได้ดีต่างกันคง
เป็ นทักษะในการวิเคราะห์ และนาเสนอความเห็น หรื อข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมายที่ตอ้ งฝึ กฝนจนเกิด
ความชานาญนักนิ ติศาสตร์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงต้องมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื บค้น
ข้อมูลในด้านกฎหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอที่เป็ นไปได้อย่างเป็ นรู ปธรรม รวมถึง
การมี พ้ื น ฐานทางด้า นภาษาต่ า งประเทศที่ ส ามารถติ ด ต่ อ กับ คนชาติ ที่ เ ข้า มาด าเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ
ประกอบกิจการทางด้านบริ การในประเทศไทยด้วย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ แม้จะก่อให้เกิด
ความรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร การค้นข้อมูลและประหยัดเวลาในการให้บริ การ แต่ในทางลบ
พวกที่ตอ้ งการหาประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีก็มีอยูม่ ากพอสมควร เช่น การพนันออนไลน์ การ
เผยแพร่ หรื อค้าสิ นค้าผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งลามก ยาหรื อเครื่ องอุปโภคบริ โภคที่ตอ้ งห้าม การ
ส่ งเงินทางระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อการใช้เงิน bitcoin เป็ นต้น ซึ่ งสามารถดาเนิ นการได้โดยไม่ตอ้ ง
ผ่านการกากับดูแลของเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ เพราะบางกรณี ยงั ไม่มีกฎหมายเข้ามากากับดูแล ในทานอง
เดียวกันการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรื อการทานิ ติกรรมทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่ ง เปลี่ ย นมาจากการส่ ง เป็ นกระดาษหรื อจดหมายมาเป็ นการส่ งทาง e-mail, facebook หรื อ line
เป็ นต้น จะเป็ นหลักฐานในการพิสูจน์วา่ มีการทานิติกรรมจริ งและมีการปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อไม่ ซึ่ง
เป็ นประเด็นที่ตอ้ งปรับปรุ งกระบวนพิจารณาในการสื บพยานในคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครอง
ต่อไปความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่จะก้าวเข้าสู่ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทาให้เห็นว่ากฎหมายและ
นักนิ ติศาสตร์ จะต้องเปลี่ ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยคงต้องกลับมาทบทวนตั้งแต่กฎเกณฑ์ข อง
กฎหมายว่า กฎหมายในยุคปั จจุบนั เป็ นอุปสรรคหรื อไม่ เอื้อประโยชน์ต่อการดาเนิ นกิจกรรมแบบ
ใหม่น้ ี หรื อไม่ และหากเป็ นอุปสรรคจะปรับปรุ งแก้ไข (ณรงค์ ใจ หาญ, 2561) เมื่อกฎหมายต่าง ๆ
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เปลี่ยนไปหรื อข้อเท็จจริ งเชิงเนื้ อหาสาระแห่ งคดีเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยถือปฏิบตั ิมา กระบวนการ
ในการจัดการศึกษามีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทนั กับเทคโนโลยีที่กา้ วหน้า
4. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ส่งผลกระทบต่อผลผลิต (product) ซึ่งผลผลิตได้แก่ ผูเ้ รี ยน คือ
4.1 ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเข้าสู่เศรษฐกิจที่เน้น
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อจาหน่าย การจัดการศึกษาจึงต้องจัดคนให้มีทกั ษะที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับงานที่ทาเพื่อเป็ นการแก้ปัญหาการว่างงานหรื อมีงานทาแต่ได้ค่าจ้างน้อยกว่าคุณวุฒิทางการศึกษา
4.2 ด้านสังคม สังคมไทยในอนาคตนั้นจะไม่ให้ความสาคัญกับใบปริ ญญาแต่จะ
เน้นทักษะทางวิชาชีพหรื อแรงงานฝี มือ ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องเน้นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนจบการศึกษาออกไปเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานที่พฒั นาอย่างต่อเนื่ อง
4.3 ด้านการเมือง นโยบายทางการเมืองส่ งผลกระทบมากด้านการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมซึ่ งโดยปกติท้ งั ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมควรจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
เพื่อผลิตคนที่มีทกั ษะหรื อคุณสมบัติเป็ นที่ตอ้ งการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4.4 ด้านเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงมากส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งมีทกั ษะทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบนั มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางสื่ อและ
เทคโนโลยีมากมาย ผูเ้ รี ยนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบตั ิงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู ้ในหลายด้าน คือ ความรู ้ดา้ นสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับ
สื่ อและความรู ้ด้านเทคโนโลยี (วิจารณ์ พานิ ช , 2555) จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งทาให้ผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะ
ทางด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงปัจจุบนั
การเปลี่ ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในทศวรรษหน้าข้างหน้า (พ.ศ. 2563-2572) สรุ ปได้ คือ
1) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจจะเกิดการแข่งขันทางการค้าด้วยนวัตกรรมใหม่โดยอาศัยการวิจยั และ
พัฒนา ซึ่ งมีการผลิตสิ นค้าคุณภาพโดยอาศัยแรงงานฝี มื อที่ มีทกั ษะที่ หลากหลาย และการย้ายขั้วอานาจ
เศรษฐกิจโลกจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้วมาสู่ กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) คือ จีน อินเดีย บราซิ ล รัสเซี ย
อินโดนิเซีย เม็กซิโก และตุรกี 2) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทา
ให้เกิดสังคมผูส้ ู งอายุ (aging society) และสังคมที่มีความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม และการดารงชีวิต
เรี ยกว่าพหุสังคม 3) การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองที่มีทศั นะและความเชื่อทางการเมืองที่มีอิทธิพลมาจาก
สิ ทธิมนุษยชนที่เป็ นสิ ทธิข้ นั มูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการกระทาของรัฐเป็ นเรื่ อง
ที่พลเมืองสามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้ โดยผ่านกระบวนการและกลกตามกฎหมาย 4) การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีและโมเดลทางธุรกิจใหม่ที่กิจการ สิ นค้า และการบริ การ การใช้
เอไอทางานแทนคน หมายรวมถึงสถานศึกษาด้วย เรี ยกกันว่า ยุคอินเทอร์เน็ตหรื อ ดิจิทลั ดิสรัปชัน่ (digital
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disruption) และ 5) การเปลี่ ยนแปลงด้านอื่ นซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงนอกเหนื อจากการเปลี่ ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัย
พิบตั ิต่าง ๆ และโรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น สงคราม และการก่อ
การร้าย เป็ นต้น

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ประเทศไทยเริ่ มประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1) เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษาซึ่ งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา (ราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 74 ก หน้า 1) คือ วันที่ 20 สิ งหาคม 2542 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.
2542 (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2545 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่
123 ก หน้า 16) บังคับใช้วนั ที่ 20 ธันวาคม 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 45 ก หน้า 1)
บังคับใช้วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2553 เป็ นฉบับปั จจุบนั มีท้ งั สิ้ น 9 หมวด 78 มาตรา และ 1 บทเฉพาะกาลซึ่ ง
ผูว้ ิ จัยได้ศึ กษาหลักการที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา รวมถึ งสภาพปั จจุ บันของ
การอุดมศึกษาไทย ดังนี้
2.2.1 สภาพปัจจุบันของการอุดมศึกษาไทย
สภาพการอุดมศึกษาในอดีต จรัส สุ วรรณเวลา (2545: 45-53) กล่าวว่า การอุดมศึกษา
ไทยกาลังอยูใ่ นภาวะวิกฤตถึงแม้ว่าในทศวรรษที่ผ่านมานี้ การอุดมศึกษาไทยได้ขยายตัวและปรับเปลี่ยน
ไปมากแต่ก็ยงั ไม่ทนั กับเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง และผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ
การผลิตบุคลากรไม่ทนั และไม่สอดคล้องกับความจาเป็ นในการพัฒนาอุสาหกรรมการผลิตและธุ รกิจ
การวิจยั และการพัฒนาไม่ทนั กับความจาเป็ นกับการที่ จะต้องยกระดับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็ น
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงเป็ นการชี้ วดั ถึงการอ่อนด้อยถึงการอุดมศึกษาไทย สภาพวิกฤตของ
อุดมศึกษาไทยจึงพิจารณาได้ 4 ด้าน คือ 1) วิกฤตด้านคุณภาพ 2) วิกฤตด้านความตรงต่อปัญหา 3) วิกฤต
ด้านความเสมอภาค และ 4) วิกฤตด้านความสามารถในการแข่งขันของชาติ ถึงแม้วา่ สถาบันอุดมศึกษาจะ
เป็ นหน่วยงานที่รับใช้ประเทศชาติอย่างดี สร้างความเจริ ญให้กบั สังคม และประเทศชาติในระดับหนึ่ งก็
ตาม แต่คุณภาพบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยยังมีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานสากล ประเด็นที่ช้ ีให้เห็น
สภาพด้อยคุณภาพ ได้แก่
1. อุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ลึก การอุดมศึกษาของไทยเรายังเป็ นเพียงการสะสมความรู ้
ที่มีอยู่โดยการถ่ายทอดจากอาจารย์ผูส้ อน ความสามารถในการใช้วิจารณญาณ หรื อการวิจยั ยังมีอยู่ใน
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ระดับน้อย ขาดความสามารถในการสังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์พลังปั ญญาของชาติโดยรวม จึง
อ่อนไม่สามารถสร้างความรู ้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ที่จะใช้ในสังคม
2. วิชาการไม่เข้มข้น ในขณะที่วิชาการของโลกมีมากมาย ลึกซึ้ง และเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว แต่การศึกษาไทยจะรู ้ต้ืน ๆ เฉพาะเท่าที่หลักสู ตร หรื อผูส้ อนกาหนดเท่านั้น ก็กาหนดความรู ้ไว้
แคบมาก ไม่สามารถส่ งเสริ มความสามารถในการแสวงหาความรู ้ เพิ่มเติ ม และสร้างนิ สัยใฝ่ รู ้ การคิด
วิเคราะห์ และบ่อยครั้งผูส้ อนในระดับอุดมศึกษาเป็ นผูด้ บั ปั ญญาของนิสิตนักศึกษาด้วยการกาหนด หรื อ
บังคับให้เชื่ อผูส้ อน และคาสอน ซึ่ งคาสอนเหล่านั้นก็ลา้ สมัยแล้ว เนื่ องจากผูส้ อนเองก็ไม่ได้มุ่งมัน่ หา
ความรู ้ ให้ท ันสมัยอยู่เสมอ การเรี ยนการสอนขาดประสิ ทธิ ภาพ ขาดอุปกรณ์ ที่ จาเป็ นในการศึ กษา
คณาจารย์ส่ วนหนึ่ งบกพร่ องในหน้าที่ ขาดวินั ยทางวิชาการ (academic disorder) ขาดการควบคุ มจาก
ผูบ้ ริ หาร เกิดความสับสนในการจัดการเรี ยนการสอน และขาดกลไกในการควบคุมรั กษาคุณภาพวิกฤต
ปฏิรูป และรื้ อปรับระบบทุกส่ วน
3. วิกฤตความตรงเป้ าตรงปั ญหา (pertinence) การจัดการอุดมศึกษาของไทยไม่ตรงกับ
ปัญหา และความต้องการของสังคม ซึ่งจัดอยู่ในวิกฤตที่ตอ้ งได้รับการแก้ไขโดยด่วน ทั้งนี้ เนื่ องจากการ
อุดมศึกษาไทยเป็ นสิ่ งที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ ไม่ได้พิจารณาดัดแปลงให้เหมาะสมกับความจาเป็ น
หรื อวัฒนธรรมไทยเท่าที่ควร และอันตรายมากที่สุด คือ “เอามาแต่เปลือกเท่านั้น” จึงขาดความลุ่มลึกใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ ซึ่งความตรงเป้าหมายตรงปั ญหานี้ ตรวจสอบได้จากสิ่ งต่อไปนี้
3.1 ความหลากหลายของสถาบัน เนื่ องจากความจาเป็ นและความต้องการของ
สังคมไทยในปั จจุบนั และในอนาคตที่หลากหลาย จะต้องใช้คนที่มีความรู ้หลายระดับ หลายลักษณะ
ต้องการสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เหมือนกัน แต่ระบบอุดมศึกษาไทยยังไม่มีความหลากหลายยังคงเป็ นการ
รวมศูนย์ใช้เกณฑ์กฎระเบียบอย่างเดียวกัน ซึ่ งกฎระเบียบเหล่านั้นไม่สามารถนาไปใช้ได้กบั ทุกสถาบัน
การอุดมศึกษาไทยต้องมีหลากหลายรู ปแบบ ให้แต่ละสถาบันมีเป้าหมายเอกลักษณ์ของตน และสามารถ
จัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
3.2 ความหลากหลายของรู ปแบบอุดมศึกษา รู ปแบบของการจัดการอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยยังไม่มีความหลายหลายรู ปแบบเพียงพอ การจัดการอุดมศึกษาไทยจะไม่อยู่ในห้องเรี ยน
เท่ านั้น จะต้องมี การเรี ยนนอกห้ องเรี ยนในรู ปแบบต่ าง ๆ รวมทั้งการใช้ ระบบการเรี ยนทางไกล
การจัดการอุดมศึ กษามิใช่จัดให้เฉพาะนักเรี ยนที่ จบชั้นมัธยมศึ กษาเท่ านั้น แต่ตอ้ งจัดเป็ นการศึ กษา
ต่อเนื่ องตลอดชี วิ ต เพื่ อให้ท ันต่ อความจ าเป็ นที่ วิชาการและเทคโนโลยีเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ความหลากหลายของธุ รกิ จอุ ตสาหกรรม ภาคบริ การ และราชการต้องการบัณฑิ ตที่ มี คุ ณสมบัติ
ปรับเปลี่ยนตนเอง ศึกษาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในสถานที่ต่าง ๆ และสามารถรับผิดชอบ
งานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
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3.3 ความตรงเป้าตรงปัญหาของหลักสู ตรในปัจจุบนั กฎระเบียบแบบรวมศูนย์ และ
ระบบก ากับดู แลที่ ด้อยประสิ ทธิ ภาพ ทาให้การจัดการอุ ดมศึ กษาของไทยยากล าบากในการสร้ าง
หลักสู ตรใหม่ หรื อปรับหลักสู ตรให้ทนั กับความก้าวหน้าและความจาเป็ น หลักสู ตรจานวนไม่น้อยที่
ลอกมาจากต่างประเทศ หรื อลอกสถาบันอื่น ๆ ในประเทศไทย จึงมีโอกาสที่ไม่ตรงกับปัญหาของสภาพ
สังคมและท้องถิ่น ไม่สามารถสร้างความรู ้ตามความจาเป็ นของสังคม หรื อไม่มีความรู ้ที่สอดคล้อง
กับสังคมไทย หลักสู ตรมีความแข็งตัวมากมีขอ้ กาหนดรายวิชาบังคับ วิชาที่ตอ้ งเรี ยนต่อเนื่องตลอด
จึงมีขอ้ กาหนดทางการสอนจึงทาให้ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนเหมือน ๆ กัน มีโอกาสน้อยที่จะเลือกเรี ยนได้
ตามความสนใจที่ทาให้การศึกษาไม่น่าสนใจ ผลที่ออกมาจึงมักต่ากว่าเป้ าหมายหลักสู ตรและการ
เรี ย นการสอนเป็ นไปตามที่ ส ถาบัน หรื ออาจารย์ผูส้ อนก าหนดแทนที่ ผูเ้ รี ย นจะได้โอกาสเลื อ ก
กล่ า วได้ว่ า เป็ นการศึ ก ษาที่ ค ณาจารย์เ ป็ นผู ้ก าหนด (teacher-directed education) แทนที่ จ ะเป็ น
การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (student-centered learning)
4. วิกฤตความเสมอภาคในโอกาสตามศักยภาพ (equity based on merit) การอุดมศึกษา
ของไทยยังมี ปัญหาด้านนี้ อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริ มาณและความไม่ เท่าเที ยมกันทางโอกาส
กล่าวคือ
4.1 วิก ฤตเชิ ง ปริ มาณ ระบบอุดมศึ ก ษาไทยยังเล็ก เกินไป สามารถรั บคนเข้า
ศึกษาได้นอ้ ยตามสัดส่ วนของประชากร สถาบันอุดมศึกษาของเรารับนักศึกษาเข้าเรี ยนได้เพียงร้อย
ละ 15 ของประชาชนในกลุ่มอายุ ทาให้ นักเรี ยนที่ จบมัธยมศึ กษาไม่มีโอกาสเข้าศึ กษา ทั้งนี้ ยงั มี
เยาวชนอีกมากที่มีความสามารถ สติปัญญาและศักยภาพเพียงพอที่จะรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
นับเป็ นการศูนย์เสี ยทรัพยากรสมองของชาติไป
4.2 วิกฤตความไม่เท่าเทีย มในโอกาส เนื่ องจากกระบวนการคัดคนเข้า เรี ย น
ในสถาบันอุดมศึ กษายังเน้นการสอบเข้าเรี ย น ซึ่ งถื อว่ามี ความยุติธรรมในการคัดเลือกเข้าเรี ยน
แต่ ไ ม่ ยุ ติ ธ รรมบนฐานโอกาสศัก ยภาพที่ แ ท้จ ริ ง เนื่ อ งจากความแตกต่ า งของโรงเรี ย นระดับ
มัธ ยมศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง โรงเรี ย นในเมื องและชนบท (แม้ปั จจุ บันจะมี ก ารจัดระบบการ
คัดเลือกก็ตาม) การกระจุกตัวและการกระจายตัวของสถาบันอุดมศึกษามีผลต่อความเสมอภาค
ในโอกาส เยาวชนในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ก็มีโอกาสน้อยในการเข้าเรี ยน นอกจากนี้
แล้วสิ่ งที่ขดั ขวางความเสมอภาคอีกประการหนึ่ งของสังคมไทย คือ เศรษฐานะของเยาวชนที่อยู่ใน
ครอบครัวที่ยากจนถึงแม้สมองดีก็ไม่มีโอกาสทางการศึกษา
5. วิกฤตความสามารถในการแข่งขันสังคมนานาชาติ ในสังคมปัจจุบนั ด้วยกระแส
โลกาภิวตั น์และภายใต้กฎระเบียบเดียวกันของทั้งโลก เช่น ข้อตกลงทางการค้าภายใต้องค์การการค้า
โลก ทาให้มี ก ารแข็ง ขันระดับ นานาชาติ ม ากขึ้ น ประเทศไทยจึ ง มี ค วามจาเป็ นต้องปรั บ เปลี่ ย น
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โครงสร้างและกระบวนการผลิตในด้านต่าง ๆ โดยเน้นเทคโนโลยีระดับสู ง จึงจะทาให้สามารถ
แข่ ง ขั น กั บ นานาชาติ ไ ด้ ในการนี้ การอุ ด มศึ ก ษาจะมี บ ทบาทส าคั ญ ในฐานะเป็ นฐานของ
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการผลิตกาลังคนที่มีสติปัญญา ความรู ้ ความสามารถ ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ มี การวิจยั มี การสร้ างความรู ้ ใ หม่ที่ส ามารถเพิ่ มผลิ ตผลและเพิ่ม คุณภาพให้สามารถ
แข่งขันกับนานาชาติ แต่ปัจจุบนั การอุดมศึกษาไทยยังไม่สามารถแสดงบทบาทดังกล่าวได้จะต้อง
ปรับแก้ท้ งั คุณภาพบัณฑิต จานวนบัณฑิตและการวิจยั
แต่การอุดมศึกษาในปั จจุบัน อุดม คชิ นทร (2561) กล่าวในปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง
"บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการต่อการสร้างบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" ว่า ในช่วง 1-2 ปี ที่
ผ่านมาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนสิ่ งต่าง ๆ แม้แต่ระบบการเงินก็เกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปมาก อาทิ bitcoin หรื อระบบโลจิสติกส์ เป็ นต้น และมีการคาดการณ์กนั ว่าในปี ค.ศ.
2030 จะเกิ ดการพลิ ก โฉมในเรื่ องของ health care และการศึ ก ษา ประกอบกับ ข้อมูล ของ world
economic forum ที่พบว่าในอนาคตเทคโนโลยีดา้ นสุ ขภาพจะมีความก้าวหน้าและสามารถแทนคน
ได้ ทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู ้ ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัด การตรวจพบความผิดปกติของ gene ที่บ่ง
บอกการเกิดโรค ตลอดจน biotechnology เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะทาให้การรักษาเป็ นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ วและประชากรมีคุณภาพชีวิตดีข้ ึนในส่ วนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งเป็ นภาคการผลิต
บุ ค ลากร ก็ ต้องเผชิ ญกับ ความท้า ทายและเงื่ อนไขที่ เปลี่ ย นแปลงไป ทั้ง วัย แรงงาน วัย เด็ ก และ
ประชากรเด็กที่เข้ามหาวิทยาลัยมีจานวนน้อยลง ซึ่งสวนทางกับจานวนผูส้ ูงอายุที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมี
การแข่งขันในระดับนานาชาติ ตลอดจนการเพิ่มจานวนมหาวิทยาลัยต่างชาติที่มีศกั ยภาพสู ง
ดั ง นั้ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรมี ทิ ศ ทางในการปรั บ ตั ว ให้ ร องรั บ พลวั ต ที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การศึกษาอาชีพในโลกอนาคต การปรับรู ปแบบการเรี ยนรู ้จาก 1.0 ที่เรี ยนรู ้จาก
อาจารย์อย่า งเดี ย ว ให้ส ามารถเรี ย นรู ้ ด้วยตนเอง (2.0) และสร้ างองค์ความรู ้ (3.0) นาไปสู่ ก าร
อุดมศึกษาไทยในยุค 4.0 ที่มีหัวใจสาคัญ คือ การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ให้มี
คุณภาพสู งขึ้น เน้นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการนาเข้า รวมทั้งเป็ นสังคมของ
การแบ่งปันและปรับตัวสู่ สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ยุคโลกาภิวตั น์ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเตรี ยม
จัดหลัก สู ตรให้เรี ยนหลายศาสตร์ หลายแขนงและสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก โดย
อาจารย์มีหน้าที่ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนอยากรู ้และสามารถนาความรู ้ไปใช้
ประโยชน์กบั อาชีพที่หลากหลายได้ พร้อมเตรี ยมปรับให้มีการเรี ยนแบบ non-degree มากขึ้น เช่น
การเรี ย นระยะสั้ น 6-12 เดื อน เพื่ อรั บประกาศนี ย บัต รเฉพาะทาง หรื อเฉพาะทัก ษะและน าไป
ประกอบอาชี พได้ ซึ่ งสอดคล้องกับการดาเนิ นงานระดับสากลของ Google และ Microsoft ที่เปิ ด
สอนแบบออนไลน์เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรและมีหน่วยงานรองรับในการเข้าทางาน การเรี ยนใน
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ยุคนี้ ตอ้ งมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนจิตปัญญาศึกษาและส่ งเสริ มทักษะ soft skills
พร้ อ ม ๆ กับมี การ share resources ระหว่างสถาบัน ปรั บระบบให้โอนหน่ วยกิ ตระหว่างคณะ หรื อ
สถาบันได้ สิ่ งสาคัญ คือ มี มาตรการ "บัณฑิ ตไม่ตกงาน" จัดเพิ่มพูนทักษะให้คนวัยท างานและดู แล
ผูส้ ู งอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่า (บัลลังก์ โรหิ ตเสถียร, ออนไลน์, 2561) โดยที่ ยืน ภู่วรวรรณ
(2562) กล่าวว่าปัญหาอุดมศึกษาหลัก ๆ คือ ขาดการพัฒนาให้ทนั โลก ทั้งด้านคุณภาพของบัณฑิตและ
คุณภาพของบุคลากร การกาหนดตัวชี้ วดั ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและยังขาดการ
พัฒนาไปสู่ นวัตกรรม เห็นได้ชดั จากการกาหนดวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างเพ้อฝัน เช่น การสร้างคุณภาพ
แข่งกับระดับโลก ซึ่งยังคงห่ างไกลจากความเป็ นจริ ง นอกจากนี้ กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยังเป็ นลักษณะจากบนสู่ ล่าง (top-down approach) คือ เน้นการบริ หารงานจากส่ วนกลาง ทาให้การ
พัฒนาไม่เป็ นไปตามบริ บทและเน้นการตรวจสอบตามเอกสารมากเกินไป จึงไม่เกิดการปรับเปลี่ยน
ที่แท้จริ ง มีขอ้ เสนอแนะว่า ประเด็นสาคัญของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยู่ที่การเน้นที่ตวั เด็ก การ
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาตนเองและในยุคปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีและการสื่ อสารไปไกล
ควรส่ งเสริ มให้นักศึกษามีความฉลาดในการเลือกรับและแยกแยะข่าวสารข้อมูล โดยเฉพาะการ
แยกแยะความจริ งหรื อสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นจริ ง (fact) กับความคิดเห็น (opinion) เพราะเป็ นปั จจัยหลักใน
กระบวนเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เป็ นสถาบันให้ความรู ้
ไปเป็ นสถาบันผูใ้ ห้บริ การ เนื่ องจากความรู ้ในปั จจุบนั เข้าถึงได้ง่าย เด็กที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ศาสตร์
บางอย่าง เช่น วิชาเคมี ยังสามารถลงเรี ยนออนไลน์กบั อาจารย์ที่เก่งที่สุดในโลกได้ ไม่จาเป็ นต้องลา
งานเพื่อไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ดังนั้น การปรับเปลี่ยนบทบาทให้
เป็ นลักษณะการอานวยความสะดวกในกระบวนการเรี ยนรู ้ จึงอาจตอบโจทย์ความต้องการมากกว่า
ซึ่งชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์ (ออนไลน์, 2562) เสริ มว่า รู ปแบบการเรี ยนรู ้เปลี่ยนจากการเรี ยนเพื่อได้รับ
ปริ ญญา ไปเป็ นการเรี ยนแบบหลักสู ตรระยะสั้น (short course) มากขึ้น นักศึกษาไม่ตอ้ งการเสี ยเวลา
เดิ นทาง รวมทั้ง ต้องการหารายได้ระหว่า งเรี ย น การเรี ย นแบบเต็ม เวลา (full-time course) จึ งไม่
น่ า สนใจเท่ า กับ การเรี ย นรู ้ แ บบทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ส าหรั บ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ก็ ไ ด้เ ริ่ ม มี ก าร
ดาเนิ นการส่ วนนี้ เรี ย กว่า ตลาดวิ ช า ซึ่ ง จะเปิ ดให้บุ ค คลทั่วไปสามารถเลื อกลงเรี ย นหลัก สู ตรที่
ต้องการ สะสมหน่วยกิตไปจนครบ 25% ของหลักสู ตรนั้น แล้วจะสามารถโอนเข้าหลักสู ตรปกติได้
ท าให้ผูเ้ รี ย นเรี ย นจบเร็ วขึ้ น และรู ้ ตัวเองก่ อนเข้า เรี ย นในมหาวิ ท ยาลัย ว่า สิ่ ง ที่ เรี ย นนั้นเป็ นสิ่ งที่
ต้องการจริ งหรื อไม่ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ตลาด ในส่ วน
ของมหาวิทยาลัย ก็ยงั ต้องปรับเปลี่ยนการบริ หารจัดการ เช่น การส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาวิจยั มากขึ้น
สนับสนุนในการหาแหล่งทุนจากภายนอก และการให้บริ การวิชาการด้านอื่น ๆ เป็ นต้น และนุชนภา
รื่ นอบเชย (ออนไลน์, 2562) ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การดาเนิ นงานแบบหลักสู ตรระยะสั้นนั้น
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มหาวิทยาลัยสามารถทาได้ เนื่ องจากไม่ใ ช่หลักสู ตรที่ ต้องให้ ป ริ ญญา ดังนั้น กรณี ขา้ งต้นก็ เ ป็ น
ทางออกหนึ่ งที่สามารถทาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และเมื่อผูเ้ รี ยนสนใจเข้าศึกษาในหลักสู ตร
ปริ ญ ญาก็ ส ามารถคัด เลื อ กตามคุ ณ สมบัติ ต่ อ ไป แต่ น อกจากการสร้ า งหลัก สู ต รระยะสั้ นและ
ปรับเปลี่ยนบทบาทแล้ว ยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการเปิ ดวิชาแบบสหวิทยาการมากขึ้น เพื่อให้
สอดรับกับกระบวนการเรี ยนรู ้ในยุคอนาคต แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยอาจจะต้องวางแผนเพิ่มเติ ม คือ
เรื่ องการโอน การเทียบโอน การนับหน่วยล่วงหน้า การย้ายสาขาที่เรี ยน ฯลฯ ซึ่งเป็ นประเด็นในการ
บริ หารจัดการศึกษาที่สาคัญ (สุทธิพร สัจพันโรจน์, ออนไลน์, 2562)
สั ม พัน ธ์ ฤทธิ เ ดช (2562) กล่ า วว่า ปี การศึ ก ษาล่ า สุ ด ที่ น่ัง ในระบบอุ ด มศึ ก ษา
เหลืออยู่กว่าแสนที่ แต่ไม่มีคนเข้าเรี ยน ในขณะที่รายได้ในการบริ หารมหาวิทยาลัยกว่า 90% มาจาก
ค่าลงทะเบียนเรี ย นของนักศึ กษา เมื่อไม่มีนักเรี ย นที่ จะเข้าสู่ ระบบการศึ กษา มหาวิ ทยาลัยจะทา
อย่างไร นี่คือจุดเริ่ มต้นของความอ่อนล้าของอุดมศึกษาไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั เรามีปัญหาอย่างมาก
ในการผลิตคนในระดับอุดมศึกษา ซึ่ งไม่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ ผลิตคนออกไปแล้วแต่เมื่อ
ทางานจริ งยังตอบโจทย์ของผูใ้ ช้งานไม่ได้ สภาพปั ญหาในปั จจุบนั ที่สถาบัน อุดมศึกษาจะต้องเจอ
คือ 1. คนเกิดน้อยลงขาดนักเรี ยนที่จะถูกป้ อนเข้าสู่ ระบบ 2. ขาดการพัฒนากาลังคนที่ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ผูป้ ระกอบการต้องการสมรรถนะที่ตอบโจทย์ของเขา ไม่จาเป็ นต้องอาศัย
จานวนหน่ วยกิ ต 3. หลัก สู ตรการเรี ย นการสอนยัง ไม่พ ัฒนา อาจารย์ต้องเปลี่ ย นมุ ม มอง สร้ าง
หลักสู ตรตามผูเ้ รี ยนหรื อผูใ้ ช้ประโยชน์ ปรับเนื้ อหาให้ทนั การเปลี่ยนแปลง 4. ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ต้องคิด ต้องทา และต้องไปให้เร็ ว 5. แนวโน้มแรงงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริ ก ารการท่ องเที่ ย ว เมื่ อคนเกิ ดน้อยลง แรงงานก็ ล ดลง สิ่ ง กระทบ คือ การนาเข้า แรงงานจาก
ต่างประเทศเข้ามา จะทาอย่างไรให้เกิดดุลยภาพ และ 6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและยุคดิจิทลั
AI จะเข้ามาแทนคน คนที่จะอยู่ได้ คือ คนที่รู้เรื่ อง AI หากการศึกษาเข้ามาเสริ มไม่ทนั เทคโนโลยี
และยุคดิจิทลั จะแบ่งระดับคนออกจากกันโดยสิ้ นเชิงคือโจทย์ที่อุดมศึกษาต้องหาทางแก้ไข ดังนั้น
รู ปแบบของการเรี ยนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป อาจารย์ตอ้ งปรับตัวให้เป็ นผูเ้ รี ยนร่ วม ไม่ใช่ผสู ้ อน
ต้องแบ่งปันประสบการณ์ ช่วยแก้ปัญหา เรี ยนรู ้ร่วมกันกับผูเ้ รี ยน ออกแบบการเรี ยนรู ้ อานวยความ
สะดวกในการเรี ย น ให้นักศึกษาเรี ยนรู ้ จากการลงมื อปฏิบัติจริ ง เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ โดยมี
อาจารย์เป็ นที่ปรึ กษา การเรี ยนรู ้เกิดจากคาถาม หน้าที่ของอาจารย์ คือ ต้องสร้างเงื่อนไข ส่ งเสริ มให้
เกิดการเรี ยนรู ้ นาไปสู่ การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ ที่สาคัญต้องเปิ ดรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่
ชุมชน เพื่อลดความเลื่อมล้ า เปิ ดโอกาสให้ชุมชน ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย
ให้ได้ (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักอานวยการสป.อว. (การอุดมศึกษา), ออนไลน์, 2562)
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เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มส่ วนใหญ่ของโลกจึงต้องการปรับตัวเป็ นสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู ้ยุคโลกาภิวตั น์ (globalizing knowledge-based economy) การปรับนโยบายและเส้นทางการ
ผลิตไปสู่ ภาคส่ วนที่เป็ นการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร (value-added segment) และการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้น
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การที่อาศัยองค์ความรู ้ (knowledge intensive products and services) ประเด็นท้า
ทายระบบอุดมศึกษาไทย คือ โครงสร้างประชากรวัยเด็กลดลงจากร้ อยละ 21.6 ในปี พ.ศ. 2550 เป็ น
ร้ อยละ 17.2 ในปี 2580 แต่มี จานวนมหาวิทยาลัย รั ฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยพละศึกษา วิทยาลัยเกษตร และสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจเฉพาะถึง
300 แห่ ง โดยในปี พ.ศ. 2560 มีเด็กสมัครแอดมิ ดชั่น 81,230 คนซึ่ งมีที่น่งั ถึง 109,129 เหลือที่ นั่ง
27,000 คน เป็ นสถิติสมัครน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี จึงต้องมีการเรี ยนรู ้ยุคใหม่ คือ 1. การเรี ยนและทางาน
กาลังจะกลายเป็ นสิ่ งเดียวกัน 2. การเรี ยน คือ ความท้าทายตลอดชีวิต การ inspire และ motivate นักศึกษา
เป็ นสาคัญที่จะทาให้เขาเปลี่ยนชีวิต 3. การเรี ยนจะไม่เป็ นทางการอีกต่อไปสามารถเรี ยนนอกมหาวิทยาลัย
ที่ไหนก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา 4. องค์กรรู ้ตวั ดีว่าต้องเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ 5. สื่ อการเรี ยนรู ปแบบใหม่
(online, digital) เป็ น platform สาคัญเพื่อการเรี ยนรู ้และทางาน และ 6. สถาบันการศึกษาต้องเปลี่ยนตัว
ปรับตัว แต่ปรับช้าจะนาไปสู่ การควบรวมหรื อปิ ดตัวของมหาวิทยาลัย (อุดม คชินทร, 2561) ซึ่ ง อเนก
เหล่าธรรมทัศน์ (2563) กล่าวถึง นโยบายในการแก้ปัญหาชาติเร่ งด่วน 5 ประการ เพื่อเพิม่ ทักษะบัณฑิตจบ
ใหม่แก้วิกฤตคนตกงานประกอบด้วย แนวทางการแก้ปัญหาแบบเร่ งด่วนที่สามารถดาเนินการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ภายใน 1 ปี (quick wins) 1.โครงการเพิ่มทักษะบัณฑิ ตจบใหม่ ด้านทักษะดิ จิทลั และเรี ยนรู ้ใน
สถานที่ ทางานจริ ง โดยจะให้ทุ นการศึ กษากับบัณฑิ ตจบใหม่ จานวน 250,000 คน ที่ สมัครใจเรี ยน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพพิเศษ ที่เน้นพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทลั เทคโนโลยี หรื อ digital literacy
โดยเป็ นหลักสู ตร 1 ปี จบแล้วเข้าทางานโครงการบัณฑิตอาสาเพื่อพัฒนา digital literacy ให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่ หรื อต่อยอดความรู ้ ไปสู่ อาชี พใหม่ เน้นการปฏิบตั ิจริ งกับภาคเอกชนที่ตอ้ งการจ้างงาน หรื อ
รัฐวิสาหกิ จชุ มชน 2.Thailand mega hackathon หรื อการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนร่ วมกันเสนอปั ญหา
ระดมสมองและความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาโมเดลต้นแบบมาแก้ปัญหาให้กบั ประเทศ โดยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมจะสร้างพื้นที่ในการมีส่วนร่ วมที่เปิ ดกว้างให้กบั ประชาชน
อย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม 3.Thailand foresight consortium หรื อการสร้างเครื อข่ายในการมองอนาคต ซึ่งฐาน
ของการพัฒนาทักษะในการจับสัญญาณแห่ งอนาคตและมองไปในอนาคตให้แก่บุคลากรของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมทุกแขนง เพื่อนาความรู ้มาพัฒนาและกาหนดนโยบาย
หรื อแผนงานที่สามารถตอบสนองเป้ าหมายการพัฒนาประเทศและตรงกับความต้อการของประชาชน
มากที่ สุ ด 4.นาพลัง ปั ญญาเพื่ อพัฒ นาชาติ 1 สถาบันอุ ดมศึ ก ษา 1 พื้ นที่ สถาบันอุ ดมศึ ก ษาต้อ ง
ตั้งเป้ าหมายนาความรู ้ งานวิจยั และนวัตกรรมรวมถึงพลังจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เข้าไป
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ช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศจะต้องมีพ้ืนที่รับผิดชอบต่อสังคมที่
ชัดเจนและใช้ความรู ้ในการช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนอย่างเป็ น
รู ปธรรม และ 5.เปลี่ยนคนเกษีย ณเป็ นพลัง โดยกระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมต้องเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ สาหรับคนเกษียณ หรื อผูส้ ู งอายุต้อง
นาพาเข้า สู่ สังคมการเรี ย นรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะงานในโลกดิ จิ ทัล หรื อทัก ษะงานเฉพาะที่ยงั เป็ นที่
ต้องการสาหรั บภาครัฐและเอกชน และสาหรับแนวทางระยะยาว เพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย
จะต้อ งจัด สรรงบประมาณและบุ ค ลากรที่ เ หมาะสมกับ แนวทางของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมโดยจะมีการทบทวนลาดับความส าคัญของการดาเนิ นการตาม
สถานการณ์ และปั จจัย ที่ เปลี่ ย นแปลงไปในแต่ล ะช่ วงเวลา คือ ทุก 1–3 เดื อน และจะต้องสร้ าง
คณะทางานคาดการณ์อนาคต (foresight team) เพื่อทาการสร้างฉากทัศน์ดา้ นนโยบายที่หลากหลาย
รู ป แบบรองรั บ สถานการณ์ ต่ า งกัน เพื่ อ จะสามารถปรั บ เปลี่ ย นแนวนโยบายและแผนงานให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเอาประชาชนและผลสัมฤทธิ์ เป็ นที่ต้ งั เสมอ และยังมีกลยุทฺธ์ใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การดาเนิ นงานของกระทรวง ได้แก่ 1. การสื่ อสารที่แม่นยา 2. ปรับปรุ ง
แก้ไขกฎหมายที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อววน.) 3.
การบริ หารจัดการกองทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ววน.) ที่ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นได้
4. การพัฒนาทัศนคติในการบริ หารจัดการ และ 5. การตอบสนองต่อผลการดาเนินการโดยจัดทาฉาก
ทัศน์และนโยบายทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์
2.2.2 มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาชาติ หมายถึง ข้อกหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
คนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ งยึดเป็ นกรอบสาหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตามบริ บท
ของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่ วม คือ “ธารงความเป็ นไทยและแข่งขันได้ในเวที
โลก” โดยมี เป้ า หมายเพื่ อให้ส ถานศึ ก ษาทุก แห่ งยึดเป็ นแนวทางส าหรั บการพัฒนาผูเ้ รี ย นไปสู่
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาและให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็ นเป้าหมายในการจัดการศึกษา
โดยการกาหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนที่เหมาะสมในแต่ละระดั บ และประเภทการศึกษา
และใช้เป็ นเป้ า หมายในการสนับสนุ นสถานศึ กษาให้ส ามารถดาเนิ นการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
เพื่อให้เกิ ดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยงั มี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการจัด
การศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ ม การกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซ่ ึงเป็ นคุณลักษณะ
ของผูเ้ รี ยนอันเป็ นผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการกาหนด
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แนวคิด ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาให้เป็ นอัตลักษณะและสอดคล้องกับบริ บทของ
สถานศึกษาและตามความถนัดของผูเ้ รี ยน ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes
of Education, DOE Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้องธารงความเป็ นไทยและแข่งขันได้ในเวที
โลก นัน่ คือเป็ นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่ วมของสังคมเป็ นฐานในการพัฒนาตนให้เป็ นบุคคลที่มี
คุ ณ ลั ก ษณะ 3 ด้ า น โดยเป็ นคุ ณ ลั ก ษณะขั้ นต่ า (ส านั ก งานเลขาธิ การสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ รี ยนรู ้ เป็ นผูม้ ีความเพียร ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เพื่อ
ก้าวทันโลกยุคดิจิทลั และโลกอนาคตและมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู ้ ความรอบรู ้
ด้านต่าง ๆ มีสุนทรี ยะรักษ์ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทกั ษะชีวิต เพื่อสร้างงาน หรื อสัมมา
อาชี พ บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมัน่ คงในชี วิตและคุณภาพชี วิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม ซึ่ งมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา คือ มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต รู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่น สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทลั และโลกอนาคตได้ มี
ความเป็ นผูน้ า มีความรู ้ ความรอบรู ้ดา้ นต่าง ๆ มีปัญญารู ้คิด สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะ
ต่าง ๆ ในการสร้างงาน/สัมมาอาชีพ ความมัน่ คงและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
2. ผูร้ ่ ว มสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็ นผูม้ ีทกั ษะทางปั ญญา ทักษะศตวรรษที่ 21
ความฉลาดดิจิทลั (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็ นผูป้ ระกอบการ เพื่อร่ วมสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี หรื อสั ง คม เพิ่ ม โอกาสและมู ลค่า ให้กับ ตนเองและสังคม ซึ่ งมี
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา คือ สามารถร่ วมแก้ปัญหาสังคม การบูรณาการข้ามศาสตร์ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่าแก่ตนเอง และประเทศ
3. พลเมื องที่ เข้มแข็ง เป็ นผูม้ ี ความรั กชาติ รั กท้องถิ่ น รู ้ถูกผิด มีจิตสานึ กเป็ น
พลเมื องไทยและพลโลก มี จิตอาสา มี อุดมการณ์ และมีส่ วนร่ วมในการพัฒนาชาติ บนหลัก การ
ประชาธิ ปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียมเสมอภาค เพื่อการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ ซึ่ งมีผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของการศึกษา คือ กล้าต่อต้านการกระทาในสิ่ งที่ผิด ให้คุณค่ากับความรู ้ความสามารถ เป็ น
พลเมือที่เข้มแข็ง ร่ วมมือสร้างสรรค์การพัฒนาตนเองและสังคมที่ยงั่ ยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้าง
สันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก
จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
จึงเป็ นที่มาแห่งมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 199 ง,
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ลงวันที่ 17 สิ งหาคม 2561) ที่มีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่11 ก, ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แล้วกาหนดไว้ใน ข้อ 3 ความว่า ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่ หน่ วยงานต้นสั ง กัด หรื อหน่ วยงานที่ ก ากับ ดู แลสถานศึ ก ษาเป็ นประจาทุก ปี เพื่ อให้ก าร
ดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ งเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้หน่ วยงานต้น
สังกัด หรื อหน่ วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ คาปรึ กษา ช่วยเหลือและแนะนา
สถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อง โดยที่
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กาหนดพันธกิจอุดมศึกษา และการบริ หารจัดการ (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562) ดังนี้
1. ด้านผลลัพธ์ผเู ้ รี ยน คือ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ได้แก่
1.1 ผูเ้ รี ยนมีความความสามารรอบด้าน เป็ นบุคคลผูเ้ รี ยนรู ้
1.2 ผูเ้ รี ยนร่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่ วมแก้ปัญหาสังคม
1.3 ผูเ้ รี ยนเป็ นพลเมืองที่เข้มแข็ง กล้าต่อต้านสิ่ งผิด
2. ด้านการวิจยั และนวัตกรรม คือ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ได้แก่
2.1 ผลงานวิจัย และนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ ชาติ ความต้องการ
จาเป็ นของประเทศ
2.2 ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่ การสร้างคุณภาพชี วิต สร้างโอกาส
มูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
3. ด้านการบริ การวิชาการ คือ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ได้แก่
สร้างความเข้มแข็งและความยัง่ ยืนของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย คือ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ได้แก่
4.1 เกิดความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
4.2 มีความรู ้ความเข้าใจของศิลปวัฒนธรรมไทย
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4.3 สามารถสื บสานความคงอยูข่ องศิลปวัฒนธรรม
4.4 สามารถประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม
4.5 สามารถสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มของศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการบริ การวิชาการ คือ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ได้แก่
การจัดระบบประกันคุณภาพให้ได้ผลผลิตในทุกพันธกิจตามที่ กาหนดใน
มาตรฐานการอุดมศึกษา
2.2.3 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
2.2.3.1 ด้ านหลักสู ตร
1) ความหมายของหลักสู ตร มีนกั การศึกษาให้ความหมายของคาว่า “หลักสูตร”
ไว้หลากหลาย ตามทัศนะ ความเชื่อ แนวคิดและประสบการณ์ ซึ่งสามารถประมวลได้ ดังนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 57 ก : 59) ด้าน
หลักสูตรตามมาตรา 8 (3) และมาตรา 28 กล่าวว่า การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง หลักสู ตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสู ตรการศึกษาสาหรับบุคคลตามมาตรา 10
วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ ต้องมีลกั ษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จดั ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วยั และศักยภาพสาระของหลักสู ตร ทั้งที่
เป็ นวิชาการและวิชาชี พ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ
ความดีงามและความรับ ผิดชอบต่อสังคม สาหรับหลักสู ตรการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา นอกจาก
คุณลักษณะในวรรคหนึ่ งและวรรคสองแล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ
ชั้นสู งและการค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้และพัฒนาสังคม
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2551: 47 ) ได้กล่าวสรุ ปว่า หลักสู ตรเป็ นเนื้อหาสาระสาคัญและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สนองวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่
พึงประสงค์
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2554: 95) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสู ตรไว้ว่า หลักสู ตร
(curriculum) มีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า “race course” หมายถึง เส้นทางที่ใช้วิ่งแข่งขัน เนื่องมาจาก
เป้ าหมายของหลักสู ตรที่มุ่งหวังให้ผูเ้ รี ยนสามารถเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ และประสบ
ความส าเร็ จในการดารงชี วิ ตอยู่ใ นสังคมแห่ ง อนาคต และในปั จจุ บันความหมายของหลั ก สู ต ร
หมายถึ ง มวลประสบการณ์ ทางการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดไว้ในรายวิชา กลุ่มวิชา เนื้ อหาสาระ รวมทั้ง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
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วัฒนธรรม ทั้งภายนอกและภายใน (ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา, 2540: 1-4) ได้ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สุ เทพ อ่วมเจริ ญ (2557) ได้กล่าวว่า หลักสู ตร (curriculum) หมายถึง ศาสตร์ ที่
เรี ยนรู ้เพื่อนาไปกาหนดวิถีทางที่นาไปสู่ การจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนเพื่อการเรี ยนรู ้ ซึ่งจัดกลุ่มได้
เป็ น 5 กลุ่ม คือ 1. หลักสูตรเป็ นผลผลิตในรู ปแบบ เอกสาร สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อมัลติมีเดีย เป็ นต้น
2. หลักสู ตรเป็ นโปรแกรมการศึกษา โดยปกติเขียนในรู ปแบบหลักสู ตรรายวิชา การจัดลาดับของ
มาตรฐานในการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร 3. หลักสู ตรเป็ นความตั้งใจเพื่อการเรี ยนรู ้ จะบอกจุ ดหมาย
เนื้ อหาสาระ มโนทัศน์ หลักการทัว่ ไปและผลการเรี ยนรู ้ 4. หลักสู ตรเป็ นประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนมี
กิจกรรม ทั้งที่มีการวางแผนและไม่ได้วางแผนไว้ และ 5. หลักสู ตรแฝง ไม่ได้เป็ นหลักสู ตรโดยตรง
แต่จะเป็ นสิ่ งใด หรื ออะไรก็ตาม ที่ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ที่ไม่ได้วางแผนไว้ หรื อถึงแม้จะไม่ได้เป็ นความ
คาดหวังไว้ แต่เป็ นไปได้
นันท์นภัส นิ ยมทรัพย์ (2562) ได้กล่าวว่า หลักสู ตร คือ ผลผลิตที่เกิดจากการ
คัดเลือกและลาดับสิ่ งที่ต้ งั ใจให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยนโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะ เจตคติอย่างใด
อย่างหนึ่ ง หรื อหลายอย่างในระยะเวลาที่ กาหนดอย่า งแน่ นอน การรวบรวมการลาดับ นั้นต้องมี
ทฤษฎี กระบวนการสร้างและพิสูจน์จนเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มคนที่ใช้หลักสู ตรนั้น หลักสู ตรอาจมี
ความหมายเพียงผลผลิตที่เป็ นเอกสาร หรื ออาจรวมถึงการนาเอกสารหลักสูตรไปใช้จริ งก็ได้
Say Alexander and Lewis (1981: 8) ได้กล่าวว่า หลักสู ตร หมายถึง แผนการเรี ยน
การสอนที่จดั โอกาสในการเรี ยนรู ้ให้แก่บุคคลที่ได้รับการศึกษา
Beane & others. (1986: 34-35) ได้กล่ าวว่ า หลักสู ตรหมายถึ ง เกณฑ์ความเป็ น
รู ปธรรม (concrete) ไปสู่นามธรรม (abstract) และจากการยึดโรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (school-centered) ไปสู่
การยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (learner-centered) ซึ่งอธิบายได้ ดังนี้
1) หลักสูตร คือ ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการจัดการศึกษา (curriculum as product)
2) หลักสูตร คือ โครงการ หรื อแผนการในการจัดการศึกษา (curriculum as program)
3) หลักสู ตร คือ การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้อย่างมีความหมาย (curriculum as intended
learning)
4) หลักสูตร คือ ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน (curriculum as experience of the learner)
Sowell (1996: 5) ได้กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง การสอนอะไรให้กบั ผูเ้ รี ยนซึ่งมี
ความหมายที่กว้างขวาง รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร ทักษะ และทัศนคติ ทั้งที่ได้กาหนดและไม่ได้กาหนด
ไว้ให้แก่ผเู ้ รี ยนในสถานศึกษา
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Oliva (2005:7) ได้กล่าวว่า หลักสู ตร คือ แผนงาน หรื อโครงการที่จดั ประสบการณ์
ทั้งหมดให้แก่ ผู เ้ รี ยน โดยแผนงานต่ าง ๆ จะถูกก าหนดเป็ นลายลักษณ์ อักษร มี ขอบเขตกว้างขวาง
หลากหลาย เพื่อเป็ นแนวทางการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการ ซึ่งหลักสูตรอาจเป็ นหน่วย (unit) เป็ น
รายวิชา (course) หรื อเป็ นรายวิชาย่อย (sequence of courses) ทั้งนี้ แผนงาน หรื อโครงการทางการศึ กษา
ดังกล่าวอาจจัดขึ้นได้ท้ งั ในและนอกชั้นเรี ยน ภายใต้การบริ หารและการดาเนิ นงานของสถานศึกษา
โดยสรุ ป หลักสู ตร หมายถึง แผนการจัดการเรี ยนการสอนที่ประกอบด้วย 1)
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรครอบคลุมคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู ้ ด้านเจตคติ
และด้านทักษะ 2) เนื้ อหาของหลักสู ตร ครอบคลุมโครงสร้างของหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตใน 3
หมวด คื อ หมวดทั่วไป หมวดวิ ช าเฉพาะ และหมวดวิ ช าเสรี 3) การจัดการเรี ย นการสอนตาม
หลักสู ตร ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อน ผูเ้ รี ยน วิธีการสอน รู ปแบบการสอน เทคนิคการ
สอน และการประเมิ นผล 4) การวัดและประเมิ นผลการศึ ก ษาตามหลัก สู ต รครอบคลุม วิ ธี ก าร
ประเมิน เครื่ องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
2) ความสาคัญของหลักสู ตร ความสาคัญของหลักสูตรที่มีต่อการจัดการศึกษา มี
นักการศึกษาแสดงตามทัศนะ ความเชื่อ แนวคิดและประสบการณ์ ซึ่งสามารถประมวลได้ ดังนี้
ปฎล นั น ทวงศ์ แ ละไพโรจน์ ด้ว งวิ เ ศษ (2543: 9) ได้ก ล่ า วว่ า หลัก สู ต รมี
ความสาคัญยิ่งในฐานะที่เป็ นเอกสารที่กาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน ซึ่ ง
ผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ ายต้องยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพที่พึง
ประสงค์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
ชวลิต ชูกาแพง (2551: 29 อ้างในนันท์นภัส นิยมทรัพย์, 2562) ได้กล่าวว่า หลักสูตร
มีความสาคัญ คือ 1) หลักสู ตรเปรี ยบเสมื อนแม่พิ มพ์ของประชาชน 2) หลักสู ตรเป็ นมาตรฐานของ
การศึกษา 3) หลักสู ตรเป็ นแนวปฏิบตั ิในการศึกษา 4) หลักสู ตรเป็ นแนวปฏิบตั ิใน การจัดการเรี ยนการ
สอนของครู 5) หลักสู ตรเป็ นเครื่ องกาหนดแนวทางและการจัดประสบการณ์ครู และ 6) หลักสู ตรเป็ น
เครื่ องทานายการศึกษาชาติ
ฆนัท ธาตุท อง (อ้างในนันท์น ภัส นิ ย มทรั พ ย์, 2562)ได้ก ล่าวว่า หลัก สู ตรมี
ความสาคัญ 2 ประเด็น คือ 1) หลักสู ตรที่สร้างผลกระทบต่อประเทศชาติและโลก และ 2) หลักสู ตร
สะท้อนสิ่ งมนุษย์ให้ความสาคัญ
โดยสรุ ป หลัก สู ต รมี ค วามส าคัญ เพราะเป็ นแนวทางมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งเป็ นแผนงานในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูส้ อน เพื่อจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณลักษณะเป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้ซ่ ึงต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสู ตรนั้น ๆ
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3) องค์ประกอบของหลักสู ตร นอกจากคานิยาม หรื อคาจากัดความของหลักสู ตร
จะแสดงให้เห็นความหมาย ความสาคัญของหลักสู ตรแล้ว ยังชี้ให้เห็นองค์ประกอบหลักสู ตรด้วย มี
นักการศึกษาแสดงตามทัศนะ ความเชื่อ แนวคิดและประสบการณ์ ซึ่งสามารถประมวลได้ ดังนี้
บุ ญเลี้ ยง ทุ มทอง (2553) ได้กล่ าวว่า หลักสู ตรมี องค์ประกอบที่ ส าคัญ คื อ 1)
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) ระบบการนาหลักสูตรไปใช้ และ 3) ระบบการประเมินหลักสูตร
สุ เทพ อ่วมเจริ ญ (2557) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสู ตร คือ 1) การวางแผน
หลักสู ตร (curriculum planning) เป็ นการใช้พ้ืนฐานแนวคิดการพัฒนาหลักสู ตรของ Tyler อย่างแรก
ต้องทราบจุดมุ่งหมายการศึกษาที่โรงเรี ยนต้องแสวงหา มีการกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรที่
มุ่งเน้นความรู ้ ผูเ้ รี ยนและสังคมอาจเพิ่มเติมด้านสาขาวิชาและด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อ
นาไปวางแผนหลักสู ตร 2) การออกแบบหลักสู ตร (curriculum design) การออกแบบหลักสู ตร คือ
การเลื อกประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ เพื่ อ ช่ วยให้ผูเ้ รี ย นบรรลุ ว ตั ถุป ระสงค์ก ารเรี ย นรู ้ โดยการน า
จุดหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรมาจัดทากรอบการปฏิบตั ิ ซึ่งหลักสู ตรที่จดั ทาขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนา
ผู ้เ รี ยนให้ ไ ด้รั บ การพัฒ นาตามกระบวนการของหลัก สู ต ร 3) การจัด หลัก สู ต ร (curriculum
organization) เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยต้องพิจารณาว่าตรง
ตามแผนที่ได้วางไว้หรื อไม่ และสอดคล้องกับคาถามที่ 3 ของ Tyler ที่ได้กล่าวว่า จัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้อย่างไรให้มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับการบริ หาร การนิ เทศและการจัดการ
เรี ยนรู ้ และ 4) การประเมินหลักสู ตร (curriculum evaluation) กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
นามาตัดสิ นใจเกี่ยวกับคุณภาพทั้งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ พลของหลักสู ตร รวมถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น
จากการใช้หลักสู ตรนั้นในอนาคต
ฆนัท ธาตุ ทอง (อ้างในนันท์นภัส นิ ยมทรั พย์ , 2562)ได้ กล่ าวว่ า หลักสู ตรมี
องค์ประกอบ คือ 1) ความมุ่งหมาย (objectives) 2) เนื้อหา (content) 3) การนาหลักสู ตร ไปใช้ (curriculum
implementation) ได้แก่ วิ ธี การจัดการเรี ย นรู ้ และวัสดุ ป ระกอบหลักสู ตร และ 4) การประเมิ น ผล
(evaluation)
ทัศนีย ์ เศรษฐพงษ์ (2562) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสู ตรทั้ง 4 ส่ วน แต่
ละส่วนมีสาระสาคัญ คือ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ถือได้วา่ เป็ นทิศทางของการจัดการศึกษา ช่วย
ในการเลือกเนื้ อหาและกิจกรรม ตลอดจนใช้ในการประเมิน นอกจากนี้ ยงั เป็ นส่ วนที่จะทาให้ผสู ้ อน
ทราบว่า จะพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี ล ัก ษณะอย่า งไร การก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รจะต้องทา
หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานแล้วว่า ควรจะดาเนิ นการแก้ปัญหาและสนองความต้องการของ
สังคมและผูเ้ รี ยนได้อย่างไร และต้องให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ
ด้วย 2) เนื้ อหาวิชาและประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ความรู ้ และประสบการณ์ต่าง ๆ มีความสาคัญใน
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ฐานะที่เป็ นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาไปสู่ จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ เนื้ อหาที่สมบูรณ์จะ
ผนวกกับความรู ้ ประสบการณ์ค่านิ ยม ทัศนคติเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ท้ งั ความรู ้ คุณลักษณะ
นิสัย ระบบความคิดที่เหมาะสมประกอบเข้าด้วยกันซึ่ งผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรจะดาเนิ นการเลือกเนื้ อหา
สาระ จัดเรี ยงลาดับเนื้ อหาและกาหนดเวลาเรี ยนที่เหมาะสม 3) การนาหลักสู ตรไปใช้ เป็ นการนา
เนื้ อหาในหลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดทาวัสดุหลักสู ตร ได้แก่
คู่มือครู เอกสารหลักสู ตร แผนการสอน แนวการสอนและแบบเรี ยน ซึ่ งกิจกรรมที่สาคัญที่สุด คือ
การจัดการเรี ยนการสอน ครู จึงเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการใช้หลักสู ตร เมื่อครู มีความเข้าใจและ
สามารถนาหลักสูตรไปใช้ได้ ก็จะทาให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร และ
4) การประเมินผลหลักสู ตร เกิดขึ้นเมื่อมีการนาหลักสู ตรไปใช้แล้ว เพื่อติดตามว่าหลักสู ตรดังกล่าว
ผู ้เ รี ย นบรรลุ ผ ลตามจุ ด มุ่ ง หมายที่ ต้ ัง ไว้ห รื อไม่ ทั้ง นี้ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รให้ มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
โดยสรุ ปหลักสู ตรควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ประกา รคือ 1) วัตถุประสงค์
หลักสู ตร 2) เนื้ อหาสาระ 3) การนาหลักสู ตรไปใช้ และ 4) การประเมินผลโดยใช้วตั ถุประสงค์เป็ น
เกณฑ์ช้ ีวดั
4) กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การพัฒนาหลักสูตร เป็ นการปรับปรุ ง
โครงการที่ประมวลความรู ้และประสบการณ์ท้ งั หลาย เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมและเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ (บุญมี เณรยอด, 2531:18) และ
สุ เทพ อ่วมเจริ ญ (2557: 10) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง กระบวนการสร้างและ
ทดสอบคุณภาพของหลักสูตรที่นาวิธีการเชิงระบบมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการนากระบวนการวิจยั
และพัฒนามาใช้ในการสร้างและทดสอบคุณภาพหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นจากแนวคิดดังกล่าวแนวคิด
ส าคัญ ที่ น ามาใช้ ใ นการพัฒ นาหลัก สู ต ร คื อ แนวคิ ด การจัด การทางวิ ท ยาศาสตร์ ( scientific
management) ซึ่ งเป็ นแนวคิ ด ของกลุ่ ม ผลผลิ ต (product approach) ซึ่ งได้แ ก่ Tyler (1949), Taba
(1962), Saylor, Alexander และ Lewis (1981) โดยหลักสู ตรที่ ส ร้ างขึ้ นจะกาหนดผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวัง (desirable result) ในรู ปแบบของความรู ้ ทักษะ และเจตคติ หรื อ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และ
จิ ต พิ สั ย ตามแนวคิ ด ของ Bloom กระบวนการปรั บ ปรุ ง และทบทวนเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงในปั จจุบ ัน (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2537: 1) ไม่ว่าจะเป็ นการจัดทาหลักสู ตรใหม่ หรื อทา
หลักสู ตรที่มีอยู่ให้ดีข้ ึน (สงัด อุทรานันท์, 2532: 30) ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบหลักสู ตรที่ใช้ในการ
พัฒนา มีนกั การศึกษาแสดงตามทัศนะ ความเชื่อ แนวคิดและประสบการณ์ ซึ่งสามารถประมวลได้
ดังนี้
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บุ ญเลี้ ย ง ทุ ม ทอง (2553: 178) ได้ก ล่าวว่า องค์ประกอบของการด าเนิ น การ
พัฒนาหลักสู ตรประกอบด้วย คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาหลักสู ตร ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
สังคมปั จจุบนั วิเคราะห์หลักสู ตรเดิมเพื่ อนาข้อมู ล ร่ วมกับข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลัก สู ตร
ปรับปรุ งแก้ไข แล้วกาหนดจุดประสงค์ใหม่ องค์ประกอบในแต่ละส่ วนจะได้มีความสัมพันธ์และ
เท่าเทียมกัน ซึ่ งได้แก่ การกาหนดความมุ่งหมายชัดเจนว่าให้ผเู ้ รี ยนระดับนั้น ๆ มีคุณสมบัติอย่างไร
เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการก าหนดเนื้ อหาและประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ การวางแผนโครงสร้ า ง
หลักสูตรและการเลือกวิชา
ฆนัท ธาตุทอง (2553 : 91-98) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสู ตรมีกระบวนการ 3
ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การสร้าง หรื อจัดทาหลักสูตร ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 การออกแบบหลักสู ตร คือ 1) ชี้ แจงทาความเข้าใจนาเข้าสู่ ประเด็น
การพัฒนาหลักสู ตรให้กบั ผูบ้ ริ หารและผูส้ อน และ 2) ศึกษาข้อกฎหมาย ข้อมูลพื้นฐานและความ
ต้องการท้องถิ่น
ขั้นที่ 2 จัดทาเอกสารหลักสู ตร คือ 1) โดยกาหนดความสาคัญของหลักสู ตร
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสู ตร รู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอน ตารางการเรี ยนรู ้รายสัปดาห์ รู ปแบบวิธีการจัดการเรี ยนการสอน สื่ อการ
เรี ยนรู ้ 2) การออกแบบการสอนและการจัดทาหน่ วยการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาฐานการเรี ยนรู ้เพื่ อ
กาหนดสาระการเรี ยนรู ้ และ 3) จัดเอกสารหลักสู ตรระดับห้องเรี ยน ได้แก่ หน่วยการเรี ยนรู ้ แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นการดาเนินการต่อเนื่องจากการออกแบบการสอน
ส่วนที่ 2 การนาหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย
ขั้นที่ 3 การบริ หารจัดการหลักสู ตร คือ 1) การวางแผนการใช้หลักสู ตร 2) การ
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตร 3) การเตรี ยมบุคลากร และ 4) การจัดสภาพแวดล้อม
ขั้นที่ 4 การสนับสนุ นส่ งเสริ มการใช้หลักสู ตร ประกอบด้วย ภารกิจสาคัญ
คือ การนิ เทศติดตามผล เพื่อทราบปั ญหาและแก้ไ ขปั ญหาหลักสู ตรและการจัดระบบสนับสนุ น
ส่ งเสริ ม เช่น จัดระบบสารสนเทศและแหล่งเรี ย นรู ้สาหรั บผูเ้ รี ยนและผูส้ อน และการให้บริ การ
เครื่ องมือวัดผล ประเมินผล เป็ นต้น
ขั้นที่ 5 การจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งมีแนวโน้มได้หลายรู ปแบบเป็ นไปตาม
รู ปแบบของหลักสูตร
ส่ วนที่ 3 การประเมินหลักสู ตร คือ การประเมินเป็ นการวัด (measurement) การวิจยั
ประยุกต์ (applied research) การตรวจสอบความสอดคล้อง (determining congruence) การช่วยการตัดสิ นใจ
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(assist decision making) และการตัดสิ นคุณค่า (determining of worth of value) จากการเป็ นผูใ้ ห้สารสนเทศ
เพื่อการตัดสิ นใจการประเมินความก้าวไปสู่ ความเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการให้เหตุผลและสามารถตัดสิ น
คุณค่าของสิ่ งที่ประเมิน โดยเป้ าหมายของการประเมิน คือ 1) การดูแลผลสาเร็ จ (objective-oriented) เป็ น
การดูแลความสอดคล้องของผลที่กระทากับวัตถุประสงค์ 2) เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ (decision oriented)
และ 3) เพื่อตัดสิ นใจคุณค่าของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง (judgment oriented) โดยมีจุดมุ่งหมายของการประเมินหลัก
สูตเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ งเกี่ยวกับหลักสูตร
ขั้นที่ 6 การประเมินก่อนนาไปใช้ (เอกสารหลักสู ตร) เป็ นการตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสู ตรหลังการทาหลักสูตรเป็ นเอกสารหลักสู ตร เพื่อความสอดคล้องระหว่างหลักสู ตรกับทฤษฎี
ความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสู ตร ความชัดเจนในการสื่ อความสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมเป็ นการวิเคราะห์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 7 การประเมิ นการใช้ หลักสู ตร เป็ นการตรวจสอบกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่
ดาเนิ นการตามหลักสู ตรว่าสามารถใช้ในสถานการณ์จริ งได้เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไร เพื่อแก้ไข
ปรับปรุ งให้สามารถใช้หลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ผลที่ได้จากการประเมินจะนามาใช้ดาเนิ นการ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงบางส่วนของหลักสูตรที่ไม่สมบูรณ์ ให้เป็ นหลักสูตรที่สมบูรณ์ สามารถนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม สนองปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
ขั้นที่ 8 การประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็ นการตรวจสอบผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านวิชาการ
และที่ไม่ใช่วิชาการ เช่น บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ เป็ นต้น
4.1) รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร โดยการศึกษารู ปแบบนั้นต้องอาศัยแนวคิดจาก
ต่ า งประเทศ การน าความรู ้ ม าใช้ต้อ งปรั บ ให้เ ข้ากับสภาพการณ์ ของสัง คม รู ป แบบการพัฒนา
หลักสู ตรมีนกั การศึกษาแสดงตามทัศนะ ความเชื่อ แนวคิดและประสบการณ์ ซึ่งสามารถประมวล
ได้ ดังนี้
4.1.1) การสร้ างและการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของ Tyler
Tyler เป็ นผูว้ างรากฐานการพัฒนาหลักสู ตรที่ได้รับการอ้างอิงถึงอยู่เสมอ โดยมี
ปรัชญาและแนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงตัวผูเ้ รี ยน (learner can be change)
และเป็ นการจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า (progressive education) ซึ่ งได้กาหนดปั ญหาพื้นฐานการพัฒนา
หลักสู ตรและการสอนเรี ยกว่า “หลักการของ Tyler (Tyler’s rationale) (Ralph W. Tyler, 1950: 1; ใจทิพย์
เชื้อรัตนพงษ์, 2539: 17) ไว้ 4 ประการ ดังนี้
1) จุ ดมุ่ งหมายทางการศึ กษา (education purpose) ที่ สถาบันการศึ กษาต้องการให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุมีอะไรบ้าง
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2) การบรรลุตามจุดมุ่งหมายการศึกษาที่กาหนดจะต้องให้ประสบการณ์ทางการ
ศึกษา (education experiences) อะไรบ้าง
3) ประสบการณ์ทางการศึกษา (education experiences) ที่กาหนดนั้นสามารถจัดให้มี
ประสิ ทธิภาพได้อย่างไร
4) จะทราบได้อย่างไรว่าผูเ้ รี ยนได้บรรลุ จุ ดมุ่ งหมายทางการศึ กษา (education
experiences) นั้น ๆ ดังแผนภาพที่ 2.1

แผนภาพที่ 2.1 แบบจาลองการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler (Allan C. Ornstein & Francis P. Huskins,
1998: 198 คัดจาก สุเทพ อ่วมเจริ ญ, 2557)
Tyler มองว่านักการศึกษาจะต้องจัดการศึกษาที่มุ่งให้ความสาคัญกับสังคม
ด้วยการยอมรั บ ความต้องการของสังคมและในการดาเนิ นชี วิต ใช้ก ารศึ ก ษาเป็ นเครื่ องมื อที่มุ่ง
ปรับปรุ งสังคม ผูส้ อนควรได้นาทั้งปรัชญาสังคมและปรัชญาการศึกษามาเป็ นเค้าโครงพิจารณาใน 4
ประเด็น คือ
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1) ความจาและการระลึกได้ของแต่ละคน เป็ นพื้นฐานของการเป็ นมนุษย์ไม่
จากัดว่าจะเป็ นเชื้อชาติ สัญชาติ หรื อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
2) โอกาสเพื่ อการมี ส่ วนร่ วมที่เปิ ดกว้างในทุก ระยะของกิ จกรรมในกลุ่ม
สังคม
3) ให้การสนับสนุนของการเปลี่ยนแปลงมากกว่ามุ่งตอบความต้องการส่วน
บุคคล
4) ความเชื่อและสติปัญญาเป็ นดังวิธีของความคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาคัญ
มากกว่าที่จะขึ้นอยูก่ บั อานาจรัฐหรื อผูม้ ีอานาจ
Tyler ให้ความสาคัญในการใช้จิตวิทยา ไม่เพียงการตอบข้อค้นพบเฉพาะ
บางเรื่ องเท่านั้น หากยังใช้จิตวิทยาในฐานะทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ซึ่ งช่วยในการกาหนดกรอบโครงสร้าง
ของกระบวนการเรี ยนรู ้อีกด้วย Tyler กล่าวถึง ความสาคัญของการกลัน่ กรองด้วยจิตวิทยา สรุ ปได้
ดังนี้
1) ช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นที่แตกต่างกันและสามารถคาดหวังผล
จากกระบวนการเรี ยนรู ้หรื อไม่ก็ได้
2) ช่ ว ยให้ เ รามี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งกัน ในจุ ด หมายที่ เ ป็ นไปได้ใ น
ระยะเวลาที่ยาวนาน หรื อความเป็ นไปได้ที่จะบรรลุผลในแต่ละช่วงอายุ
3) ช่ วยให้ความคิ ดบางอย่ างเกี่ ยวกับระยะเวลาที่ ต้องการให้บรรลุ ผลตาม
จุดประสงค์และช่วงอายุซ่ ึ งเป็ นความพยายามสู งสุ ดที่จะเกิดผลดังความตั้งใจ เมื่อผ่านการกลัน่ กรองแล้ว
Tyler ให้ค าแนะน าการวางแผนหลักสู ตร 3 ประเด็ น คื อ การเลื อกประสบการณ์ เรี ยนรู ้ การจัดระบบ
โครงสร้างประสบการณ์เรี ยนรู ้และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่งผูส้ อนต้องจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่มุ่งจะ
1) พัฒนาทักษะการคิด 2) ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ตอ้ งการ 3) ช่วยให้ได้พฒั นาเจตคติเชิงสังคม และ 4) ช่วย
ให้ได้พฒั นาความสนใจ
4.1.2) การสร้ างและการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของ Taba
แนวคิดของ Taba คล้ายกับของ Tyler แต่มีการปรับปรุ งให้สมบูรณ์มากขึ้น
โดยมีเนื้ อหาและรายละเอียดมากขึ้น (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2537: 16) Taba เชื่อว่าครู ผูส้ อนซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้
หลักสู ตรควรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรและได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรจากล่างขึ้น
บน (the grass-roots approach) 7 ขั้นตอน (Taba, 1962: 12) ดังนี้
ขั้น ที่ 1 วิ นิ จ ฉั ย ความต้อ งการ (diagnosis of needs) คื อ การส ารวจสภาพ
ปัญหา ความต้องการและความจาเป็ นของสังคม และผูเ้ รี ยน
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ขั้นที่ 2 กาหนดจุดประสงค์ (formulation of objective) คือ การกาหนดให้ชดั
หลังจากวินิจฉัยความต้องการ
ขั้นที่ 3 คัดเลือกเนื้อหาสาระ (selection of content) จุดประสงค์ที่กาหนดเป็ น
แนวทางเลือกเนื้อหาสาระที่ตอ้ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วัย ความสามรถของผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 4 จัดเนื้อหาสาระ (organization of content ) เนื้อหาสาระที่เลือกต้องจัด
โดยคานึงถึงความต่อเนื่องและความยากง่าย วุฒิภาวะ ความสามารถและความสนใจของผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 5 คัดเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ (selection of learning experiences) ผูส้ อน
หรื อผูเ้ กี่ยวข้องต้องคัดเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์
ขั้นที่ 6 จัดประสบการณ์ของการเรี ยนรู ้ (organization of learning experiences) ที่ตอ้ ง
จัดโดยคานึงถึงเนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง
ขั้นที่ 7 ก าหนดสิ่ ง ที่ จะประเมิ นและวิ ธี ก ารประเมิ นผล (determination of
what to evaluate and the ways and means of doing it) ตัดสิ นใจว่าต้องประเมินอะไร เพื่อตรวจสอบ
ผลว่าบรรลุตามจุดประสงค์ที่กาหนดหรื อไม่ และกาหนดด้วยว่าจะใช้วิธีการประเมินผลอย่างไรใช้
เครื่ องมืออะไร ดังแผนภาพที่ 2.2

แผนภาพที่ 2.2 แบบจาลองการพัฒนาหลักสูตรของ Taba
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การพัฒนาหลักสู ตรจากแนวคิดของ Taba จะเริ่ มที่จุดใดจุดหนึ่ งก่อนก็ได้แต่
เมื่ อเริ่ ม ที่ จุ ดใดแล้ว จะต้องท าให้ ค รบ 7 ขั้นตอน จุ ดเด่ นในแนวคิ ดนี้ คือ เรื่ องยุทธวิธี ก ารสอน
(teaching strategies) และประสบการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่คานึงถึงมี 2 ประการ คือ
1) ยุทธวิธีการสอนและประสบการณ์เรี ยนรู ้ เป็ นเครื่ องกาหนดสถานการณ์
เงื่อนไขการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแต่ละครั้งมีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ที่
เกิดขึ้นเป็ นผลผลิต ดังนั้น การจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนต้องแสดงเป็ นขั้นตอนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
2) ยุทธวิธีการสอนเป็ นสิ่ งที่หลอมรวมหลายสิ่ งเข้าไว้ดว้ ยกัน การพิจารณา
ตัดสิ นใจเลือกยุทธวิธีการสอนควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
2.1) การจัดเนื้ อหา ต้องกาหนดให้ชัดเจนว่ารายวิชานั้น ๆ มุ่งให้ผูเ้ รี ยนรู ้
แบบใด กว้าง หรื อลึกมากน้อยเพียงใด เรี ยงลาดับเนื้ อหาวิชาไว้อย่างไร การกาหนดโครงสร้างชัดเจน
สอดคล้องกันในระดับใด เพราะแต่ละระดับมีจุดประสงค์เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
2.2) หน่ วยการเรี ย น สอดคล้องกับ วัตถุ ป ระสงค์ที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง การวัดและ
ประเมินผลได้ชดั เจน มีรายละเอียดและความยืดหยุน่ เพื่อให้ครู และนักเรี ยนร่ วมกันวางแผนการเรี ยน
และทากิจกรรมตามความสนใจ
4.1.3) การสร้ างและการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของ Oliva (Oliva,1982 :
172) คือ
ขั้นที่ 1 จุดมุ่งหมายของการศึกษา (aims of education) และหลักการปรัชญา
และจิตวิทยาจากการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นของสังคมและผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นของชุ มชนที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่
ความต้องการจาเป็ นของผูเ้ รี ยนในชุมชนและเนื้ อหาวิชาที่จาเป็ นเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ขั้นที่ 3 เป้าหมายของหลักสู ตร (curriculum goals) โดยอาศัยข้อมูลจากขั้น 1
และ 2
ขั้นที่ 4 จุดประสงค์ของหลักสู ตร (curriculum objectives) โดยอาศัยข้อมูลจาก
ขั้นที่ 1, 2 และ 3 แตกต่างจากขั้นที่ 3 คือ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงเพื่อนาไปสู่ การประยุกต์ใช้หลักสู ตร
และการกาหนดโครงสร้างหลักสูตร
ขั้ น ที่ 5 รวบรวมและน าไปใช้ (organization and implementation of the
curriculum) เป็ นขั้นของการกาหนดโครงสร้างหลักสู ตร
ขั้นที่ 6 กาหนดเป้าหมายของการสอน (instructional goals) ของแต่ละระดับ
ขั้น ที่ 7 ก าหนดจุ ด ประสงค์ข องการจัด การเรี ย นการสอน (instructional
objective) ในแต่ละวิชา
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ขั้นที่ 8 เลื อกยุทธวิธี ใ นการสอน (selection of strategies) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ย น
เลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ขั้ น ที่ 9 เลื อ กเทคนิ ค วิ ธี ก ารประเมิ น ผลก่ อ นที่ น าไปสอนจริ ง คื อ 9a
(preliminary selective of evaluation techniques) และก าหนดวิธี ประเมิ น ผลหลัง จากกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนสิ้ นสุ ด คือ 9b (find selection of evaluation techniques)
ขั้นที่ 10 นายุทธวิธีไปใช้ปฏิบตั ิจริ ง(implementation of strategies) เป็ นขั้น
ของการใช้วิธีการที่กาหนดในขั้นที่ 8
ขั้นที่ 11 ประเมินผลจากการเรี ยนการสอน (evaluation of instruction) เป็ น
ขั้นที่เมื่อการดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนเสร็ จสิ้ น ก็มีการประเมินผลตามที่ได้เลือกหรื อกาหนด
วิธีการประเมินขั้นที่ 9
ขั้นที่ 12 ประเมินหลักสูตร (evaluation of curriculum) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายที่
ทาให้วงจรครบถ้วน การประเมินผลที่มิใช่ประเมินผูเ้ รี ยนและผูส้ อน แต่เป็ นการประเมินหลักสู ตรที่
จัดทาขึ้น
4.1.4) การสร้ างและการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของ Walker (Walker,
1995) เดคเกอร์ วอล์คเกอร์ (Decker Walker)
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งได้มาจากการศึกษาเชิงประจักษ์ที่ได้จาก
มุมมองต่าง ๆ ความเชื่อ ค่านิยม ทฤษฎี แนวคิด เป้าหมาย เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาสร้าง
หลัก สู ต รต่ อ ไปในอนาคต ทั้ง นี้ มี ค วามจ าเป็ นที่ ต้อ งวิ เ คราะห์ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ไว้ล่ ว งหน้า ซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินการขั้นต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การพิ จารณาไตร่ ตรอง (deliberates) ซึ่ งเป็ นการนาข้อมู ลพื้นฐาน
ทัว่ ไปที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาต่างเข้ามาสู่ กระบวนการปรึ กษาหรื อการอภิปราย การวิพากษ์ วิจารณ์
เพื่อพิจารณาทางเลื อกต่าง ๆ ก่ อนที่ จะออกแบบหลักสู ตร โดยการถ่วงน้ าหนักทางเลื อกต่าง ๆ (eight
alternatives) ในทุก ๆ ด้านอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งในเชิ งต้นทุน ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับมา การ
พิ จารณาทางเลื อกนี้ จะก่ อให้เกิ ดความไม่แน่ ใ จว่าเป็ นทางเลื อกที่ ดีที่ สุด ดัง นั้น จึ งสามารถที่จะ
ยอมรับ หรื อปฏิเสธได้อย่างเต็มที่ก่อนการกาหนดทิศทางที่ถูกต้องในการออกแบบหลักสู ตรต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบหลักสู ตร (curriculum design) เป็ นการวินิจฉัยเกี่ยวกับ
สาระสาคัญของหลักสู ตรก่อน โดยคานึ งถึงองค์ประกอบอย่างรอบด้านของกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
ซึ่ งไม่กาหนดรู ปแบบหลักสู ตรไว้ล่วงหน้า แต่ใช้ในการแสวงหาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับความ
เป็ นจริ งของสถานการณ์ เป็ นการเลื อ กที่ ผ่ า นการกลั่น กรองมาแล้ว และมี ค วามชัด เจนใน
องค์ประกอบต่าง ๆ โดยสามารถชี้เฉพาะเจาะจงความต้องการหลักสู ตรของชุมชนได้ชดั เจนมากยิ่ง
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กว่า รู ปแบบของหลักสู ตรเชิ งวัตถุประสงค์การออกแบบหลักสู ตรเชิ งพลวัตเป็ นพรรณนาความ
เชื่ อมโยงจากข้อมูลพื้นฐาน โดยนาตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาสู่ กระบวนการพิจารณาไตร่ ต รอง
อย่างรอบคอบ (deliberations) ซึ่ งเป็ นการเลื อกวิธีที่ดีที่สุดจากนั้นเริ่ มก้าวไปสู่ จุดสุ ดท้าย คือ การ
ออกแบบหลักสูตรที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง
4.1.5) การสร้ างและการพั ฒ นาหลั ก สู ตรตามแนวคิ ด ของ Sklibeck
(Sklibeck,1984 : 230-239) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบของหลักสู ตรในลักษณะที่เป็ นพลวัต
จุ ด เด่ น คื อ การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ซ่ ึ ง เป็ นยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาหลัก สู ต ร ทั้ง นี้
Sklibeck เชื่ อว่า สถานการณ์ เป็ นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดความแตกต่างของหลัก สู ต ร
เพราะไม่สามารถคาดเหตุการณ์ส่ิ งที่เกิดขึ้นภายหน้าได้ การกาหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ไว้
ก่อนมีการสารวจสถานการณ์จริ งจึงขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้น การพัฒนาหลักสู ตรโดยโรงเรี ยนเป็ น
ผู ้พ ัฒ นาหลัก สู ต รเอง (School-Based Curriculum Development: SBCD) เป็ นวิ ธี ที่ ส ามารถน าไป
ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็ นปรากฏการณ์ของ
สังคมแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ทาให้ไม่สามารถเจาะจงใช้รูปแบบหลักสูตรที่เป็ นแบบเดียวกัน
ได้ ดังนั้น รู ปแบบหลักสู ตรจึงเป็ นพลวัต แนวคิดการพัฒนาหลักสู ตรของ Sklibeck ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (analyze the situation) วิเคราะห์ปัจจัย
ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งส่งผลถึงโรงเรี ยนให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้นาไป
ปฏิบตั ิได้จริ งและบังเกิดผลให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ซึ่ งปั จจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย
ปัจจัยภายนอก คือ 1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความคาดหวังของผูป้ กครองความ
ต้องการของนายจ้าง ความต้องการของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ หญ่กบั เด็ก และอุดมคติของ
สังคม 2) การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและหลักสู ตร ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการศึกษา ระบบ
การสอน อานาจในการตัดสิ นใจของท้องถิ่น ผูจ้ บการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
เป็ นต้น 3) การเปลี่ยนแปลงเนื้ อหาวิชา การจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย 4) การเพิ่ม
ศักยภาพของครู อาจารย์ ในการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัย และ 5) การนาทรัพยากรใช้ใน
โรงเรี ยนเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและปั จจัยภายในได้แก่ 1) เจตคติ ความสามารถและ
ความต้องการทางการศึกษาของนักเรี ยน 2) ค่านิยม เจตคติ ทักษะ ประสบการณ์ของครู ที่เป็ นจุดเด่น
และจุดด้อยของการจัดการเรี ยนการสอน 3) ความคาดหวังของโรงเรี ยน โครงสร้างการบริ หารงาน
การกระจายอานาจการบริ หารการศึกษา วิธีจดั ประสบการณ์ให้นักเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของ
นักเรี ยนบรรทัดฐานทางสังคม การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ 4) วัสดุอุปกรณ์
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ทรัพยากร งบประมาณ แผนงาน และศักยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน และ 5) การ
ยอมรับและการรับรู ้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนาหลักสู ตรมาใช้
ขั้น ตอนที่ 2 การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ (define objectives) การวิ เ คราะห์
สถานการณ์ ใ นขั้น ตอนที่ 1 เพื่ อ น าไปก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ซ่ ึ ง การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์แปลง
เปลี่ยนไปตามปัจจัยภายนอกและภายใน สะท้อนความเป็ นจริ งของสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ สอดคล้อง
กับค่านิยม ทิศทางที่กาหนด รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดการศึกษา การกาหนดวัตถุประสงค์
ควรเขียนในลักษณะการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังจากนักเรี ยนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของครู ที่
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่งการกาหนดวัตถุประสงค์ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ทวั่ ไปกับวัตถุประสงค์
เฉพาะ ในการกาหนดวัตถุประสงค์ตอ้ งเกิดจากการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง ชุมชน และนักวิชาการ เป็ นต้น
ขั้น ตอนที่ 3 การออกแบบการจัด การเรี ย นการสอน (design the teaching
learning programme) เป็ นการออกแบบการเรี ยนการสอนต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดการศึกษา โรงเรี ยนต้องตอบคาถามพื้นฐาน เช่น จะสอนอะไร และนักเรี ยนจะเรี ยนรู ้อะไรซึ่ งต้อง
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายวิชาที่นามาจัดการเรี ยนการสอน การกาหนดแบบแผนการสอน
และการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ นใจในเรื่ อ งต่ า ง ๆ คื อ 1) ข้อ มู ล พื้ น ฐาน หรื อ ทิ ศ ทางของ
หลักสู ตรที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เป็ นวิชาบังคับ หรื อวิชาเลือกตามความสนใจ 2) การจัด
กลุ่มและการบูรณาการของสาระวิชาต่าง ๆ 3) การจัดกลุ่มนักเรี ยน ซึ่ งอาจจัดตามความสนใจของ
นักเรี ยน จัดให้เด็กเรี ยนเก่งเรี ยนด้วยกันและไม่เก่งเรี ยนด้วยกัน หรื อจัดให้เด็กที่มีความสนใจต่างกัน
เรี ยนด้วยกัน 4) ความสัมพันธ์ของวิชาต่าง ๆ กับเป้าหมายของหลักสูตร 5) การเรี ยงลาดับของเนื้ อหา
การสอน 6) สถานที่ ทรัพยากร อุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้า 7) ออกแบบวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
8) แต่งตั้งคณะทางาน และ 9) จัดทาตารางและกิจกรรมในการปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนที่ 4 การนาหลักสูตรไปใช้ (interpret and implement the programme)
การวางแผนและการออกแบบหลักสู ตรก็เพื่อให้หลักสู ตรนั้นนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้บงั เกิ ดผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งดูจากผลการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายว่าการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามความ
ต้องการหรื อไม่ มี แผนงานใดที่ มี ความพร้ อมมากที่ สุ ด และรั บรองคุณภาพได้ ดัง นั้น ครู ต้องมี
จิ ตส านึ ก ในความเป็ นมื ออาชี พ ที่ ต้องติ ดตามควบคุม ดู แล และประเมิ นผลอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อ
พิจารณาว่าสิ่ งที่ ออกแบบและดาเนิ นการอยู่มีป ระโยชน์คุ ้มค่า การพัฒนาหลักสู ตรโรงเรี ย นจาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หัวหน้าภาค อาจไม่ประสบความสาเร็ จเนื่องจากปัญหา
การขาดการเอาใจใส่ จากครู ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น การบริ หารหลักสู ตรที่ทาให้เกิดการยอมรับ
และนาไปใช้ได้จริ ง ๆ ต้องดาเนินการโดยผูท้ ี่อยู่ในโรงเรี ยนซึ่งก็คือ ครู นนั่ เองครู เป็ นผูท้ ี่ใกล้ชิดและ
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ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความต้องการของนักเรี ยนเป็ นอย่างดี ดังนั้น การปฏิบตั ิเพื่อพัฒนา
หลักสู ตรต้องเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับศักยภาพของครู การนาไปใช้ข้ ึนอยู่กบั ครู ครู ตอ้ งเป็ น
บุคลากรหลักในการออกแบบและการนาไปใช้นนั่ คือ ครู ตอ้ งเป็ นผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรดัวยตนเองดีกว่า
รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่บุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั ทาให้
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินการเรี ยนรู ้และการประเมินผลหลักสู ตร (assess and
evaluate) การประเมินการเรี ยนรู ้ (assessment) เป็ นการตัดสิ นคุณค่าในศักยภาพการเรี ยนรู ้และการ
ปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนรู ้ ส่วนการประเมินผล (evaluation) หมายถึง การรวบรวมหลักฐานเพื่อนามาตัดสิ น
คุณค่าเกี่ยวกับหลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วย การวางแผน การออกแบบ การนาไปใช้ รวมทั้งผลการ
ปฏิบตั ิ หรื อผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งการประเมินการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนเป็ นการกาหนดเกณฑ์ที่
ผูเ้ รี ยนต้องบรรลุ เช่น การกาหนดชิ้นงาน การสังเกต การบันทึกการทางาน การสอน การรายงานผล
การประเมิ น การเรี ย นรู ้ ข องผู ้เ รี ย นต้อ งมี แ นวทางที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม รวมทั้ง เป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่ องทุกครั้ง ดังนั้น การประเมินจึงไม่ใช่กิจกรรมที่กระทารวบยอดครั้งเดียว แต่
เป็ นการประเมิ น เพื่ อพัฒ นาผู เ้ รี ย น รวมทั้ง ผูอ้ อกแบบหลัก สู ต รด้วยการกระท าเช่ นนี้ เป็ นวงจร
ต่อเนื่องกันไปเรื่ อย ๆ เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งผูเ้ รี ยนและหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้น
5) สิ่ งที่ ก าหนดหลัก สู ต ร เป็ นสารสนเทศให้คณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ต ร
ตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ การออกแบบหลัก สู ต ร วิ ชัย วงษ์ใ หญ่ (2554 : 13-19) กล่ า วว่า สิ่ ง ที่ ก าหนด
หลัก สู ตร หมายถึ ง การเตรี ย มการศึ ก ษาข้อมู ล พื้ นฐานด้า นต่ า ง ๆ ที่ จาเป็ นส าหรั บ นามาใช้เป็ น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาหลักสู ตรได้แก่ เป้ าหมายและอุดมการณ์ของชาติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยา คุณธรรมและจริ ยธรรม การเริ่ ม
สร้างหลักสูตรอาจจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ศึกษาวิจยั เพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยทางอ้อม การสร้างและพัฒนาหลักสู ตรจึงต้องมี
วิสัย ทัศ น์เกี่ ย วกับ แนวโน้ม ของสังคมการจัดการอุดมศึ ก ษา เป็ นการสร้ างโอกาสและทางเลื อก
สาหรั บผูเ้ รี ยนและการเตรี ยมตัวสู่ อนาคตอย่างมี ทิ ศทาง สิ่ งที่ กาหนดหลักสู ตรจะเป็ นฐานข้อมู ล
สาคัญที่ใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรและวางแผนหลักสู ตรได้ชดั เจน ได้แก่ 1) สิ่ งที่กาหนดหลักสู ตร
ด้านเป้ าหมายและอุดมการณ์ของชาติ คือ การศึกษาแผนการศึกษาของชาติที่ผูพ้ ัฒนาหลักสู ต ต้อง
วิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อนาสาระสาคัญมาใช้ในการวางแผนหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติ 2) สิ่ งที่กาหนดหลักสู ตรทางด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ ประเทศไทยมีการพัฒนา
เศรษฐกิ จสังคมโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 3) สิ่ งที่ ก าหนด
หลักสู ตรทางด้านวิ ชาการ คื อ การบรรจุ สาระและโครงสร้ างรายวิ ชาในหลักสู ตรที่ สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ของผูเ้ รี ยน ความต้อง ความสนใจและความสามารถของผูเ้ รี ยนที่ จะเรี ยนรู ้ โดยสาระของ
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รายวิชานั้นต้องสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสู ตรว่าเน้นเรื่ องใด เช่น กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมการใช้เทคโนโลยีในการสอน การเน้นการสอนในลักษณะสหวิทยาการ
หรื อข้ามสาขาเพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของปั ญหาทางวิชาการที่เกิดขึ้นในสังคม
4) สิ่ งที่ ก าหนดหลักสู ตรทางเทคโนโลยี คื อ ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว การ
ติดต่อสื่ อสารจึงมาพร้อมกับความคิด ค่านิยม การเรี ยนรู ้โดยไม่รู้ตวั จึงเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนิน
ชี วิตของบุคคลในปั จจุบนั สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ จึงกระทบต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมาก
การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนจึงต้องศึกษาสิ่ งเหล่านี้ให้ชดั เจนเพื่อสะท้อนสิ่ งเหล่านี้
อยู่ ในหลักสู ตร 5) สิ่ งที่ ก าหนดหลักสู ตรทางด้านจิ ตวิ ทยา คื อ การออกแบบหลัก สู ต รต้อ งค านึ ง
พัฒนาการของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนต้องศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม กลุ่มปัญญานิยมและกลุ่มมนุษยนิยม เพื่อวิเคราะห์ประเด็นหลักที่นามาจัดหลักสู ตรและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย และ 6) สิ่ งที่กาหนดหลักสู ตรทางด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม คือ ปั จจุบนั การศึกษาเน้นแต่เรื่ องความรู ้ แก่ผูเ้ รี ยน โดยละเลยการปลูกฝั งด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ซึ่ งการจัดการศึกษาต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้คู่คุณธรรม (พุทธทางภิกขุ, 2525 : 1-3)
ฉะนั้นแนวการศึกษาต้องเน้นทั้งความรู ้และคุณธรรมในกระบวนการเรี ยนรู ้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมในปฏิญญาโลกว่าด้วยการอุดมศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 วิสัยทัศน์และการปฏิ บัติใน
ภารกิจและหน้าที่ของอุดมศึกษา การให้การศึกษา ฝึ กอบรมและทาวิจยั โดยเน้นการเรี ยนการสอน
แบบเปิ ดกว้างเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิต และบทบาทจริ ยธรรมและการคาดการณ์
เน้นบทบาทในการวิเคราะห์ คาดการณ์เตือนภัยล่วงหน้าและป้องกัน การออกแบบหลักสูตรจะมีการ
ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะของผู เ้ รี ย นที่ พึ ง ประสงค์ซ่ ึ ง จะต้อ งมี ค วามรู ้ แ ละคุ ณ ธรรม ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ก าหนด
หลักสู ตรสามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพต่อไปนี้
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เป้ำหมำยกำร
จัดกำรศึกษำ
คุณธรรม
จริยธรรม

เศรษฐกิจ
สังคม

สิง่ ที่กำหนด
หลักสูตร

วิชำกำร

จิตวิทยำ

กำรเมือง

เทคโนโลยี

แผนภาพที่ 2.3 สิ่ งที่กาหนดหลักสู ตรด้านต่าง ๆ
6) การบริ ห ารหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การบริ หารหลัก สู ต ร หมายถึ ง
กระบวนการบริ หารงาน การใช้หลักสู ตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรี ยมหลักสู ตร 2) การดาเนิ นการ
เกี่ยวกับหลักสูตร 3) การประเมินหลักสูตร และ 4) การปรับปรุ งหลักสูตร (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2543: 46)
ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่บุคคลร่ วมมือกันดาเนินการโดยมีเครื่ องมือ โดยที่หลักสูตรเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ง
ของสถาบันการศึกษาในอันที่จะเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้เกิดความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่ดีใน
การดารงชีวิตในสังคมของตนเองได้อย่างถูกต้อง และเป็ นสมาชิกที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งหลักสู ตรมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการบริ หารสถานศึกษา เพราะงานวิชาการเป็ นงานหลักของสถาบันการศึกษา
ผูบ้ ริ หารต้องใช้หลักสู ตรเป็ นตัวกาหนดนโยบายทิศทางเดิน ตลอดทั้งแนวปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ
และต้องบริ หารหลักสู ตรให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม (สุ ริยา เหมตะศิลปะ, 2545: 41-42) ซึ่ งการบริ หาร
หลักสู ตรมีขอบเขตการดาเนิ นการหลากหลาย ซึ่ งการบริ หารหลักสู ตรมีแนวคิด คือ 1) การบริ หาร
หลักสู ตรมีความสาคัญต่อการวางแผนงานวิชาการ การจัดระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาการเรี ยนการ
สอน การควบคุมดูแลเพื่อส่ งเสริ มการใช้หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน 2) การวางแผนการนา
หลักสู ตรใหม่เข้าแทนที่หลักสู ตรเก่า 3) ปั จจัยที่ส่งเสริ มสนับสนุนการใช้หลักสู ตร 4) การบริ หาร
หลักสู ตรระดับอุดมศึกษาต้องบริ หารในลักษณะกรรมการเพื่อการกากับมาตรฐานและการเรี ยนรู ้
และ 5) การนิเทศกากับดูแลโดยเฉพาะคณะกรรมการ การประเมินตนเองการวางแผนการประเมิน
หลักสู ตรจะเป็ นเครื่ องบ่งชี้คุณภาพการใช้หลักสู ตร
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การบริ หารหลัก สู ต รระดับ อุ ดมศึ ก ษาที่ ส อดคล้องกับการพัฒ นาผูเ้ รี ย นตาม
ลักษณะธรรมชาติการเรี ยนรู ้และตอบสนองเจตนารมณ์ของหลักสู ตรมีหลัการการบริ หารหลักสู ตร
ดังนี้
6.1) การวางแผนการนาหลัก สู ตรไปใช้ ต้องมี ก ารจัดทาเอกสารหลักสู ตร
เรี ยบร้อยแล้ว ก่อนการนาไปใช้จริ งต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของหลักสู ตรและปรับแก้ตามผล
การทดลองแล้ว ซึ่ งมีข้ นั ตอนการวางแผนหลักสู ตร คือ 1) การตรวจสอบเพื่อหาประสิ ทธิภาพตาม
หลักการพัฒนาหลักสู ตร 2) การวางแผนการศึกษานาร่ องเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพการใช้หลักสู ตร 3)
การประชาสัม พันธ์หลัก สู ตร 4) การวางแผนอบรมผูส้ อน ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องกับการใช้
หลักสูตร 5) การวางแผนการใช้หลักสูตรเต็มรู ปแบบ และ 6) การวางแผนการติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสู ตร (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2554 : 63) ซึ่ง Beauchamp (1981: 164-169) กล่าวถึง สิ่ งแรกที่ควร
ทา คือ การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน ครู ผูน้ าหลักสู ตรไปใช้มีหน้าที่แปลงหลักสู ตรไปสู่ การ
สอน โดยใช้หลักสู ตรเป็ นหลักในการพัฒนากลวิธีการสอน สิ่ งที่ควรคานึ งถึงในการนาหลักสู ตรไป
ใช้ให้ได้ผลตามเป้าหมาย คือ ครู ผสู ้ อนควรมีส่วนร่ วมในการร่ างหลักสูตรและผูบ้ ริ หาร ครู ใหญ่ ต้อง
เห็ นความส าคัญและสนับ สนุ นการดาเนิ นการให้เกิ ด ผลส าเร็ จได้ จากเอกสารการประชุ ม ของ
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย (APEID, 1977: 29) มีการทบทวนประสบการณ์ต่างของประเทศในเอเชีย
เรื่ องยุทธศาสตร์การนาหลักสูตรไปใช้ได้สรุ ปเป็ นหลักการ คือ 1)วางแผนและเตรี ยมการนาหลักสู ตร
ไปใช้โดยให้คนหลายกลุ่มเข้าร่ วมการแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนและจัดเตรี ยมทรัพยากร
(มนุ ษย์และวัสดุ) ให้พร้อม 2) จัดหน่ วยงานส่ งเสริ มการนาหลักสู ตรไปใช้ให้ทาได้สะดวกเเละ
รวดเร็ วขึ้น และ 3) กาหนดแนวทางและกระบวนการนาหลักสู ตรไปใช้อย่างเป็ นขั้นตอน รวมเหตุ
ผลต่าง ๆ ที่จะใช้ในการจูงใจครู และติดตามผลในการปฏิบตั ิงาน (สุเทพ อ่วมเจริ ญ, 2557)
6.2) การแตรี ย มความพร้ อมผู้ ส อนและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
หลักสู ตร สาหรับการแตรี ยมความพร้อมผูส้ อนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสู ตรสามารถ
แยกพิจารณาได้ 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรต้องเตรี ยมเอกสารหลักสูตร คู่มือ
การใช้หลักสูตร สื่ อการสอน เครื่ องมือเครื่ องใช้ อาคารสถานที่ แนวทางการประเมินผลการเรี ยนการ
สอน พร้อมที่จะเสนอหลักสู ตรและชี้แจงหลักสู ตร 2) กลุ่มผูบ้ ริ หารและผูน้ ิ เทศก์ ควรมีการประชุม
ชี้ แจงการใช้หลักสู ตร การสนับสนุ นส่ งเสริ มการใช้หลักสู ตรสาหรับผูส้ อน เพื่อให้มีความรู ้ความ
เข้าใจ และรายงานความก้าวหน้าระหว่างการดาเนิ นการหลักสู ตร 3) กลุ่มผูส้ อน ต้องมีการประชุม
ชี้แจงให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้หลักสู ตรและต้องมีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตร
แบบเจาะลึก โดยเฉพาะแนวทางการสอน จุดเน้นแต่ละเรื่ อง ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละรายวิชาที่จะ
มีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุเป้ าหมายของหลักสู ตร (วิชยั วงษ์ใหญ่,
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2554 : 74-76) การนาหลักสู ตรไปใช้จะต้องเริ่ มดาเนิ นการโดยการนิ เทศให้ครู ในโรงเรี ยนเข้าใจ
หลักสู ตร แล้วตั้งกลุ่มปฏิบตั ิการขึ้นเพื่อการศึกษาปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการใช้หลักสู ตรจาก
พื้ นที่ ที่ เป็ นปั ญหาหลาย ๆ แห่ ง เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมู ลมากที่ สุ ด กลุ่ ม ปฏิ บ ัติการนี้ จะต้องเข้า ไปทางาน
ร่ วมกันกับครู ผูส้ อนอย่างจริ งจังเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน การ
จัดการอบรมปฏิบตั ิการแก่ครู ประจาการถือว่าเป็ นกิจกรรมที่สาคัญที่สุดในการนาหลักสู ตรไปใช้
ต้องใช้วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญการสอนโดยเฉพาะสามารถฝึ กผูอ้ ื่นได้ดีและมีวิธีการให้ครู เกิดความสนใจ
ถ้ามีขอ้ เสนอแนะให้มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้หลักสูตรควรเลือกครู ผสู ้ อนที่อาสาสมัครและ
เต็ม ใจ ไม่ ค วรใช้ค รู ทุ ก คนในโรงเรี ย น เพราะอาจมี บ างคนที่ ไ ม่ เ ห็ นด้ว ยและไม่ เ ต็มใจกับการ
เปลี่ยนแปลง จึงควรทาแบบค่อยเป็ นค่อยไปเพื่อให้ครู ส่วนใหญ่เข้าใจ จะทาให้การเปลี่ยนแปลงมี
ความหมายและได้รับการยอมรับโดยปริ ยาย (Verduin, 1977 : 88-90) โดยความสาเร็ จของการนา
หลักสูตรไปใช้อยูท่ ี่การวางแผนการทดลองใช้ ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ คือ รายละเอียดของโครงการ
ปรัชญาและจุดมุ่งหมาย และแผนการนาไปใช้และการดาเนินการ มีผเู ้ กี่ยวข้องในการนาหลักสู ตรไป
ใช้ซ่ ึงมีศึกษานิเทศก์ ครู ใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ เป็ นส่ วนใหญ่จะต้องร่ วมมือกันดาเนิ นงานตั้งแต่
การทาโครงการปรับปรุ งหลักสู ตร กาหนดจุดมุ่งหมาย จัดทาเนื้ อหาแผนการนาไปทดลองใช้ และ
การประเมินผล ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจากการนาไปทดลองใช้ จะต้องบันทึ กไว้ท้ งั หมด เพื่อนาไปเป็ น
ข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุ งหลักสูตร (Tankard, 1974 : 46-88)
6.3) การประชาสั มพันธ์ หลักสู ตร คือ การสื่ อสารสาระสาคัญเกี่ยวกับหลักสู ตร
จากผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรไปสู่ กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจเข้าศึกษาใน
หลัก สู ต ร เช่ น วัต ถุ ป ระสงค์ โครงสร้ า งเวลาเรี ยน ที ม ผู ้ส อน การประชาสั ม พัน ธ์ ห ลัก สู ต รสู่
กลุ่มเป้าหมายทาได้หลายวิธีการ เช่น การติดป้ายประกาศ การประกาศผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การสื่ อสารบน
โลก ออนไลน์ (online) การจัดสัมมนาทางวิชาการการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามย่อมมีผลกระทบต่อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเสมอ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง (มารุ ต พัฒผล, 2562 : 15) การเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรก็เช่นเดียวกัน
ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งนั บ ตั้ง แต่ ผู ้บ ริ หารการศึ ก ษา ศึ ก ษาธิ ก ารจัง หวัด ศึ ก ษาธิ ก ารอ าเภอ ผู ้อ านวยการ
ประถมศึกษาจังหวัดและอาเภอ ศึกษานิเทศก์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอาจารย์ใหญ่ ครู ใหญ่ ครู ผสู ้ อน ซึ่ง
จะต้องได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้ นมากบ้างน้อยบ้างตามแต่กรณี ที่กล่าวเช่นนี้ ก็เพราะ
หลักสู ตรเกี่ยวข้องกับสิ่ งต่าง ๆ หลายอย่างไม่เฉพาะเรื่ องการเรี ยนการสอนเท่านั้นแต่ยงั เกี่ยวพันไปถึง
วัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ อาคารสถานที่ และงบประมาณค่าใช้จ่าย ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่ งจะต้องปรับตัวแก้ไขวิธีการทางานและปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อให้การใช้หลักสู ตรผลสาเร็ จตามจุดหมายที่ได้กาหนดไว้ ด้วยเหตุน้ ี เขาเหล่านั้นจึงจาต้องทราบว่า
ก าลังจะมี การเปลี่ ยนแปลงอะไรเกิ ดขึ้ น อันที่ จริ งการประชาสั มพันธ์ ไม่ ใช่ ว่าจะมาเริ่ มตอนจัดท า
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หลักสู ตรต้นแบบเสร็ จแล้ว แต่ควรเริ่ มต้นตั้งแต่มีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งหลักสู ตรโดยให้
ผูเ้ กี่ยวข้องได้ทราบเป็ นระยะ ๆ ว่า ได้มีการดาเนิ นการไปแล้วแค่ไหนเพียงใด นอกจากนี้ การประชุ ม
และการประชุมและการสัมมนากี่ครั้งเป็ นเรื่ องที่จะต้องพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ควร
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบก็คือสิ่ งสาคัญที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นคืออะไร จะมีประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนและผูเ้ กี่ยวข้อง
อย่างไร และจะมี ผลต่ อบทบาทการวางแผนด าเนิ นการใช้หลักสู ตรเพื่ อการสื่ อสารสองทางและ
เสริ มสร้างให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสู ตรมีความรู ้ความเข้าใจ เกิ ดความรู ้สึกที่ดีต่อหลักสู ตร เพื่อ
ป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยที่การวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสู ตรควรจัดเป็ น 3 ระยะคือ ก่อน
การใช้หลักสู ตร ระหว่างการใช้หลักสู ตร และภายหลังการใช้หลักสู ตรซึ่งมีหลักการประชาสัมพันธ์คือ
1) กาหนดวัตถุประสงค์สิ่งที่ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ให้ชดั เจน 2) กาหนดเป้าหมายที่จะประชาสัมพันธ์
ให้ชดั เจน 3) กาหนดหัวเรื่ องให้ชดั เจนว่า จะดาเนิ นกการประชาสัมพันธ์หลักสู ตรไปในทิศทางใดที่
แน่นอน 4) กาหนดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ 5) กาหนดสื่ อและเทคนิคที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
และ 6) กาหนดงบประมาณที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยที่การประเภทหรื อกิจกรรมประชาสัมพันธ์
นั้นสามารถแบ่ งได้ 3 ประเภท คื อ1) การประชาสั มพันธ์ ภายใน การสร้ างความรู ้ ความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายในสถาบันหรื อหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการใช้หลักสู ตร 2) การประชาสัมพันธ์ภายนอก
การสร้างความรู ้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้ าหมายภายนอกสถาบันหรื อหน่วยงาน เช่น หน่วยงานราชการ
ประชาชน หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสู ตร และ 3) การประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ การ
ประชาสั ม พัน ธ์ ที่ จัด ตามวัต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะเพื่ อ ติ ด ต่ อ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ทัน ที เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะบัณฑิตที่จบหลักสู ตรกับหน่วยงานของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2554 :
76-78)
6.4) การแปลงหลักสู ตรสู่ การสอน หลักสู ตรและการสอนเป็ นงานวิชาการ
เป็ นหน้า ที่ ข องกรรมการบริ หารหลัก สู ตรเป็ นผูก้ ากับดู แลมาตรฐานทางวิชาการ โดยมี บทบาท
เกี่ยวกับการจัการหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การจัดอาจารย์ผสู ้ อน การกากับดูแลหลักสู ตร
และปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย ซึ่ งมีข้ นั ตอนการแปลงสู่ การสอน คือ 1) ศึกษาเอกสารหลักสู ตร
ในลักษณะวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการของหลักสู ตร วัตถุประสงค์หลักสู ตรและรายวิชา เพื่อกาหนด
แผนการสอน แนวทางออกแบบกิ จกรรมและการปฏิ บ ัติ รวมทั้งงบประมาณที่ ใช้ใ นการบริ ห าร
หลักสู ตร 2) พัฒนาวัสดุหลักสู ตรที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนการสอน 3) ตรวจสอบความพร้อมของ
วัส ดุ หลัก สู ตร บุ ค ลากร วัส ดุ สิ่ ง อานวยความสะดวกและสิ่ ง สนับ สนุ นการใช้หลัก สู ต ร แหล่ ง
วิทยากรและแหล่งฝึ กประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน 4) การวางแผนพัฒนาผูส้ อน การฝึ กอบรมระหว่าง
การดาเนิ นการใช้หลักสู ตรที่เกี่ยวกับการสอนระดับอุดมศึกษาการประชุมเชิงปฏิบตั ิการที่เป็ นการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน 5) การจัดตารางและจัดผูส้ อน การจัดชั้นเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ สถานที่ฝึก
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ปฏิบตั ิเพื่อเสริ มสร้างความรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบัน และ 6) กระบวนการเรี ยนการสอนจะ
ด าเนิ น ไปอย่ า งราบรื่ น เป็ นระบบขึ้ น อยู่ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ หารหลัก สู ต รของคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตร (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2554 : 81-82) ซึ่งเป็ นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูท่ ้ งั หมด
ประกอบด้วย บุคคล สิ่ งของและงบประมาณ ให้มีความเหมาะสมกับการนาหลักสู ตรไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด เช่น การแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรไม่วา่ จะเป็ นผูส้ อน ผูส้ นับสนุน
ทางวิช าการ เป็ นต้น ในกรณี ที่ มี บุคลากรน้อยอาจต้อ งก าหนดให้ผูส้ อนมี ห น้าที่ ส นับสนุ น ทาง
วิชาการควบคู่กบั หน้าที่ การจัดการเรี ยนการสอนด้วยการกาหนดวันเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการ
จัดการเรี ยน การสอนให้คุม้ ค่ามากที่สุด ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
ในแต่ละส่วน (มารุ ต พัฒผล, 2562: 16)
6.5) การส่ งเสริ มสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศทางการเรี ยนรู้ ห้องเรี ย น
หรื อชั้นเรี ยนเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิการสาหรับผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการพัฒนาและค้นพบตัวเอง เป็ นสถานที่ที่
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้เกี่ยวกับตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม ห้องเรี ยนจึงควรได้สร้างบรรยากาศ
ที่ช่วยเอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ที่ได้รับประสบการณ์ทางบวก เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทศั นะอันกว้าง
ต่อสังคมที่ผูเ้ รี ยนพบปะและอาศัยอยู่ บรรยากาศเหล่านี้ จึงส่ งผลต่อความรู ้สึกที่ไวต่อความคิดและ
ความรู ้สึกของผูเ้ รี ยน ซึ่ งพื้นฐานที่จะช่วยเสริ มในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนสาหรับผูส้ อนที่
ควรพัฒนา คือ คุณลักษณะได้แก่ 1) การยอมรับคุ ณค่าของผู เ้ รี ยนในฐานะบุคคล (as a person) การที่
ผูส้ อนตระหนักรู ้ว่า ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะตน การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลถ้า
ผูส้ อนเพียงแต่รู้สึกว่าผูเ้ รี ยนแต่ละคนแตกต่างกันเท่านั้นยังไม่พอ ต้องแสดงออกทางด้านการปฏิบตั ิที่มี
ความรับผิดชอบต่อการกระทาซึ่งแสดงให้เห็นการยอมรับนั้นด้วยบรรยากาศแห่ งความไว้วางใจ การให้
ความอบอุ่นและความจริ งใจระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน 2) การสื่ อสารแบบเปิ ด (open communication) การ
สนับสนุนความต้องการของบุคคลที่พฒ
ั นาตนตามศักยภาพเท่าที่จะเป็ นได้ (self-actualization) ซึ่ งเป็ น
ความต้องการของบุคคลที่ตอ้ งมีการพัฒนาสู งสุ ดที่ตอ้ งการจะเป็ นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ไม่คิดคอย
แต่จะหวังพึ่งพาผูอ้ ื่น หรื อสิ่ งอื่นตลอดเวลา การสนับสนุนและพัฒนาผูเ้ รี ยนที่จะเป็ นตัวของตัวเองจึง
เป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ งสิ่ งจาเป็ นพื้นฐานประการแรก คือ การสื่ อสารแบบเปิ ดที่อยู่ในบรรยากาศของการ
ยอมรับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล รวมทั้งการฟังอย่างมีประสิ ทธิผลที่ส่งเสริ มการสื่ อสารให้เกิด
ความรู ้ สึ ก สัม ผัส อันเป็ นพื้ นฐานส าคัญที่ สร้ างความสัม พันธ์ระหว่า งผูเ้ รี ยนกับ ผูส้ อนให้ดาเนิ น
กิ จกรรมต่อไปนี้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมี องค์ประกอบ 4 ประการที่ มีอิทธิ พลและส่ งผลทาให้
บรรยากาศในชั้นเรี ยนที่ส่งเสริ ม หรื อขัดขวางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่งผูส้ อนต้องคานึงถึงตลอดเวลา
ในการจัดการเรี ยนการสอน คือ 1) การร่ วมมือและการแข่งขันของผูเ้ รี ยนภายในชั้นเรี ยน 2) ลักษณะ
พฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูส้ อนจะมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน 3) ความร่ วมมือระหว่าง
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ผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนโดยคานึ งถึงวัตถุประสงค์การเรี ยนเป็ นสาคัญ และ 4) ความรู ้สึกและเจตคติของ
ผูเ้ รี ยนที่มีต่อกลุ่มเพื่อน ผูส้ อนและสถานศึกษาจะมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (วิชยั วงษ์
ใหญ่, 2554 : 98-101) ซึ่ งเป็ นการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ ผูใ้ ช้หลักสู ตร เช่ น การ
บริ การห้องสมุด สื่ อการเรี ยนการสอน บริ การเกี่ยวกับเครื่ องมือในการวัดผลและประเมินผล (สงัด
อุทรานันท์ อ้างในธิดารัตน์ ถาบุตร, 2557 : 245)
6.6) การประเมินหลักสู ตร (evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสิ นคุณค่าของ
สิ่ งต่าง ๆ โดยเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ หรื อมาตรฐาน ดังนั้น การประเมิ นหลักสู ตรจึ งเป็ นกระบวนการ
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสู ตร แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อยของตัว
หลักสู ตรและการบริ หารหลักสู ตร อันเป็ นประโยชน์ ต่ อการปรั บปรุ งหลักสู ตรและเปลี่ ยนแปลง
หลักสู ตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่ งการประเมินหลักสู ตรผูป้ ระเมินสามารถออกแบบการประเมิ น
โดยพิจารณาแนวคิดการประเมินหลัก 4 แนวคิด คือ
1) การประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) เป็ นการประเมินขณะใช้
หลักสู ตรเพื่อให้ได้สาระสนเทศสาหรับการปรับปรุ งกระบวนการบริ หารและการใช้หลักสู ตร ส่ วนการ
ประเมินสรุ ปรวม (summative evaluation) เป็ นการประเมินผลสรุ ปของหลักสู ตรเพื่อให้ได้สารสนเทศ
สาหรับตัดสิ นผลหลักสู ตร
2) การประเมินอย่างไม่เป็ นทางการ (informal evaluation) เป็ นการประเมินที่ไม่
เคร่ งครัดแบบแผน การเก็บข้อมูลตามความสะดวก เช่น การพูดคุยกันอย่างไม่เป็ นทางการ สอบถามอย่าง
ไม่มีโครงสร้าง ข้อสรุ ปมักเกิดขึ้นตามความรู ้สึก หรื อความเห็นส่ วนตัว ส่ วนการประเมินอย่างทางการ
(informal evaluation) เป็ นการประเมินอย่างมีแบบแผน มีวตั ถุประสงค์ การสร้างเครื่ องมือ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุ ปผลตามเกณฑ์ หรื อมาตรฐาน และการรายงานด้วยลายลักษณ์
อักษร
3) การประเมินทั้งหมด (gole-free evaluation) เป็ นการประเมินที่ครอบคลุม
ผลที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมดประกอบด้วย ทางตรงและทางอ้อม หรื อผลกระทบโดยไม่ยดึ ติดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสู ตร ส่ วนการประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย (gold-based evaluation) เป็ นการประเมินผลตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรว่าผลผลิตที่ได้บรรลุผลสาเร็จตามจุดหมายที่กาหนดไว้หรื อไม่เพียงใด
4) การประเมินโดยบุคคลภายนอก (external evaluation) เป็ นการประเมิ น
โดยบุ ค คลภายนอกซึ่ ง ไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นสัง กัด หน่ ว ยงาน หรื อ สถาบัน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญจาก
ภายนอกที่เป็ นกลาง ส่ วนการประเมินโดยผูป้ ระเมินภายใน (internal evaluation) เป็ นการประเมิน
โดยบุคคลภายในสังกัดหน่ วยงาน หรื อสถาบันซึ่ งเป็ นผูใ้ กล้ชิดและใช้หลักสู ตรมาโดยตลอด ซึ่ ง
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรสามารถจาแนกได้ 3 กลุ่มดังนี้
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1) รู ป แบบการประเมิ น ที่ ยึด จุ ด มุ่ ง หมาย (gold-based models) ที่ เ น้น การ
ตัดสิ นคุณค่าตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ใ นหลักสู ตร การประเมินจึงมีลกั ษณะของการเปรี ยบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้นจริ งกับผลที่คาดหวังไว้ ดังนั้น จุดมุ่งหมายจึงถูกใช้เป็ นเกณฑ์ตดั สิ นความสาเร็ จของการ
ดาเนินงาน ผูน้ าความคิดการประเมินนี้ คือ Tyler (1986) และ Hammond (1959)
2) รู ปแบบการประเมินที่ยึดเกณฑ์ หรื อมาตรฐานเป็ นหลัก (criterion-based
model) ที่เน้นการตัดสิ นคุณค่าตามเกณฑ์ หรื อมาตรฐานเป็ นหลัก ที่มาของเกณฑ์อาจกาหนดโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ หน่ วยงาน หรื อองค์กรวิชาชี พอันเป็ นที่ย อมรับ ผูน้ าความคิดการประเมิ นแนวนี้ คือ
Stake (1967) และ Provas (1971)
3) รู ปแบบการประเมินที่ยึดการตัดสิ นใจเป็ นหลัก (discistion-based model)
รู ปแบบนี้ ต้องการเสนอสารสนเทศเพื่ อช่ วยผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกต่ าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม โดยเน้นความต้องการให้สารสนเทศของผูบ้ ริ หารเป็ นหลักในการประเมิน ผูน้ าแนวคิดการ
ประเมิ น นี้ คื อ Cronbach (1963), Alkin (1999) และ Stufflebeam (1986) (ศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี ,
ออนไลน์, 2560) หากจาแนกตามช่ วงเวลาการประเมิ นสามารถจาแนกได้ 3 ช่ วงระยะเวลาการ
ประเมินคือ
1) การประเมิ น ก่ อ นการใช้ ห ลัก สู ต รมุ่ ง ประเมิ น คุ ณ ภาพของเอกสาร
หลักสู ตร โดยใช้วิธีการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (connoisseurship) เพื่อตรวจสอบคุณภาพหลักสู ตร
ฉบับร่ าง และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ โดยการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสู ตร
เช่น เอกสารหลักสู ตร เนื้ อหาสาระ การเรี ยนการสอน และการวัดประเมินผล โดยผูเ้ ชี่ยวชาญหลาย
ฝ่ ายทั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านหลักสู ตร และผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านเนื้ อหาสาระที่ บรรจุ ไว้ในหลักสู ตร
ร่ วมมือกันพิจารณา นับว่าเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่สุดก่อนที่จะนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบตั ิ
2) การประเมิ นระหว่างการใช้หลัก สู ตร เป็ นการประเมิ นเพื่ อตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสู ตรระหว่างการใช้หลักสู ตร โดยการพิจารณาว่าการเรี ยนการสอนและการวัด
ประเมิ นผลที่ ปฏิบตั ิ อยู่น้ ันมีคุณภาพเป็ นอย่างไร สอดคล้องกับเอกสารหลักสู ตรหรื อไม่ มีปัญหา
อุปสรรคอะไร มุ่งเน้นการปรับปรุ งและพัฒนาเป็ นสาคัญซึ่งวิธีการประเมินที่ใช้ประกอบด้วย การ
ประเมิ น ที่ เ น้น ผู ้เ รี ย นเป็ นส าคัญ (child-centered evaluation) การประเมิ น แบบไม่ เ ป็ นทางการ
(informal evaluation) การประเมิ น ที่ เ ป็ นอิ ส ระจากจุ ด มุ่ ง หมาย (goal-free evaluation) และการ
ประเมินที่เน้นกระบวนการตัดสิ นใจ (decision-based evaluation)
3) การประเมินหลังการใช้หลักสู ตร เป็ นการประเมินที่ดาเนินการภายหลังเสร็ จ
สิ้ นการใช้ หลักสู ตรมุ่ งเน้ นการประเมิ นผลลัพธ์ การเรี ยนรู ้ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ ผู ้เรี ย น โดยการพิ จารณา
ประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนหลักสู ตรกระบวนการท าหลักสู ตรไปใช้ การเรี ยนการสอน การวัด
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ประเมินผล รวมทั้งผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสู ตร โดยใช้เครื่ องมือสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ ยวกับผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ความคิดเห็ นของผูเ้ กี่ ยวข้องทุก ฝ่ าย มุ่งเน้นการตัดสิ นใจปรั บปรุ ง
หลักสู ตร หรื อยกเลิกการใช้หลักสู ตรซึ่งวิธีการประเมินที่ใช้ ประกอบด้วยการประเมินแบบเป็ นทางการ
(formal evaluation) การประเมินที่ยดึ จุดมุ่งหมาย (goal-based evaluation) และการประเมินแบบร่ วมมือร่ วม
ใจ (collaborative evaluation) เป็ นการประเมิ นโดยใช้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตรทุ ก ฝ่ ายมี บทบาทเป็ น
ผูป้ ระเมินหลักสู ตร บนพื้นฐานของความร่ วมมือร่ วมใจที่จะปรับปรุ งหลักสู ตรให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการ
เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริ มาณ การประเมินหลักสู ตรโดยทัว่ ไปมักกระทาในรู ปของคณะกรรมการที่ทา
หน้าที่เป็ นผูป้ ระเมินหลักสู ตร โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรมีบทบาทหลักในการให้ขอ้ มูลที่
ตนเองมี ส่วนเกี่ ยวข้องเท่านั้น ซึ่ งข้อจากัดประการหนึ่ งของวิธี การนี้ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความ
คิดเห็นระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกันเองที่มีต่อหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ (มารุ ต พัฒผล, 2558 : 65-85)
สาหรับเกณฑ์การประเมินหลักสู ตรเบรดี (Brady, 1987:169) กล่าวถึง เกณฑ์การประเมินหลักสู ตรซึ่ ง
พัฒนามาจาก The Phi Delta Kappa National Study Committee on Evaluation สามารถจาแนกได้ 3 ด้าน คือ
เกณฑ์ความเป็ นวิทยาศาสตร์ (scientific criteria) เกณฑ์ดา้ นการปฏิบตั ิ (practical criteria) และเกณฑ์ความ
รอบครอบ (prudential criteria) ดังนี้
1) เกณฑ์ความเป็ นวิทยาศาสตร์ (scientific criteria) มี 3 เกณฑ์ คือ 1.1 ความ
ตรงภายใน (internal validity) หมายถึง การออกแบบรายการประเมินเพื่อการรวบรวมข้อมูลตรงตาม
ความต้องการของผูป้ ระเมิน ผลการประเมินถูกต้องตรงตามปรากฏการณ์จริ ง หรื อตรงกันระหว่าง
สารสนเทศกับ ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น 1.2 ความตรงภายนอก (external validity) หมายถึ ง ความ
เป็ นไปได้ที่ตอ้ งอ้างอิงผลการประเมินจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง กล่าวคือ ผูป้ ระเมินสามารถใช้
หรื อประยุกต์ใช้ขอ้ ค้นพบที่ได้จากการประเมินกลุ่มหนึ่งไปยังกลุ่มที่มีบริ บทคล้ายคลึงกัน 1.3 ความ
เที่ยง (reliability) หมายถึง ความคงที่ หรื อคงเส้นคงวาของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากการวัดหลาย
อย่า ง ในเรื่ องนี้ ผูป้ ระเมิ นต้องเข้า ไปเกี่ ย วข้องกับ การวัดค่ อนข้า งมาก และ 1.4 ความเป็ นปรนัย
(objective) หมายถึง คนส่ วนใหญ่มีความเข้าใจข้อมูลที่ได้ตรงกันมากน้อยเพียงใด ความเป็ นปรนัย
จะเกิดขึ้นได้เพียงใดก็อยูท่ ี่วา่ ผูป้ ระเมินต้องตีความหมายให้ตรงกับบุคคลอื่นที่ร่วมประเมินด้วย
2) เกณฑ์ดา้ นการปฏิบตั ิ (practical criteria) มีจานวน 6 เกณฑ์ คือ 2.1 ความตรง
ประเด็น (relevance) หมายถึง ข้อมูลที่ได้สอดคล้องหรื อมีความสัมพันธ์กบั จุ ดมุ่งหมายเพียงใด ดังนั้น
การตั้งจุดมุ่งหมายในการประเมิ นให้ชัดเจนจะช่ วยให้ผูป้ ระเมิ นระมัดระวังในการเก็บข้อมูล และการ
ตรวจสอบความสอดคล้อง หรื อความสัมพันธ์กับจุ ดมุ่งหมายได้ง่ายขึ้น 2.2 ความสาคัญ (importance)
หมายถึง การจัดลาดับความสาคัญขององค์ประกอบที่จะประเมิน ตลอดจนการเก็บข้อมูลว่าส่ วนใดเป็ น
ประโยชน์มากที่ สุด ทั้งนี้ เพราะการประเมิ นในบางครั้ งต้องประเมิ นในมุมกว้าง 2.3 ขอบเขต (scope)
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หมายถึง แบบแผนของการประเมินที่เอื้ออานวยให้การศึกษาได้ท้ งั ภาพกว้างและลึก 2.4 ความเชื่อ หรื อ
การยอมรับ (credibility) หมายถึง ผูท้ ี่ตอ้ งการทราบผลการประเมินเชื่ อถือในตัวผูป้ ระเมินเพียงใด และ
ยอมรับข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินหรื อไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้ผลการประเมินกับผูป้ ระเมิ นมี
ความสาคัญต่อการประเมินมาก 2.5 ความเหมาะสมของเวลา (timeliness) หมายถึง การรายงานผลการ
ประเมินเสร็ จทันต้องการใช้เพื่อดาเนิ นการหรื อตัดสิ นใจหรื อไม่ ถ้ารายงานผลได้ทนั ทีก็จะมีประโยชน์
อย่างยิ่ง วิธีการรายงานผลเป็ นระยะ ๆ และไม่ยึดรู ปแบบรายงานเคร่ งครัดก็ได้ และ 2.6 ความครอบคลุม
(pervasiveness) หมายถึง ผลการประเมินได้นาไปใช้อย่างกว้างขวงหรื อไม่ การที่จะให้มีผลการประเมิน
ที่กว้างขวางนั้น ผูป้ ระเมินต้องรายงานผลให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกคน และทุกกลุ่มทราบทัว่ กัน
3) เกณฑ์ความรอบครอบ (prudential criteria) มี 1 เกณฑ์ คือ 3.1 ประสิ ทธิ ผล
หมายถึง การพิจารณาถึงความเหมาะสมระหว่างการลงทุนกับผลตอบแทนที่ได้รับ การพิจารณาถึงความ
สู ญเปล่ าของทรั พ ยากรที่ มี ตลอดทั้งการพิ จารณาถึ ง ความสอดคล้องระหว่ างผลการเกิ ดขึ้ นกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร และระหว่างผลที่เกิดขึ้นกับความต้องการของสังคมอีกด้วย
2.2.3.2 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ย นการสอนเป็ นความสัมพันธ์ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นโครงสร้ างจึ งศึ ก ษา
องค์ ป ระกอบของการจัด การเรี ยนการสอนที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ หลัก สู ต ร ผู ้วิ จัย ได้ ศึ ก ษา
องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรี ยนการ
สอน ด้านนักศึกษา และด้านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนดังนี้
1) ความหมายของการจั ด การเรี ยนการสอน คื อ การด าเนิ น งานใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ หรื อประสบการณ์ ซึ่งมีนกั วิชาการหลากหลายท่าน
ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนการสอนไว้ดงั นี้
ทิศนา แขมมณี (2545: 26) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอน หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยให้ท้ งั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน การจัดการเรี ยนการสอน
จะเน้นที่การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจากหลักสู ตร ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน วิธีการสอนและการ
ประเมินผล ตลอดจนสื่ อการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
ราชบัณฑิตยสถาน (2555) กล่าว่า การเรี ยนการสอนหมายถึง การจัดประสบการณ์
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และการฝึ กโดยใช้ยุทธศาสตร์ กระบวนการ วิธีการ สื่ อและเทคนิ คต่าง ๆ ที่สามารถ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
Gagne and Briggs (1979 อ้างใน ทิศนา แขมมณี , 2545: 30) กล่าวว่า การจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบว่า หมายถึง การวางรู ปแบบโครงสร้างระดับหลักสู ตร (system level)
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ระดับวิชา (course level) ระดับบทเรี ยน (lesson level) และระดับการนาไปปฏิบตั ิ (implementation
level)
TrainKru by LearnEd (2561) การจัด การเรี ย นการสอน หมายถึ ง การจัด ท า
หลักสูตรและ หรื อพัฒนาหลักสู ตรของครู เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศกั ยภาพ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พตามมาตรฐาน ตัวชี้ วดั สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก สู ตรสถานศึ กษา โดยจัดการเรี ยนการรู ้ ด้ วยวิ ธี ก าร รู ปแบบที่ หลายหลายและ
เหมาะสมเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการปฏิบตั ิ
Ellis and Hurs (2002: 1016) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอน หมายความว่า โครงสร้าง
ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้จดั กระทาในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้เกิดผล
ที่ต้ งั เป้าหมายไว้แก่ผเู ้ รี ยน
โดยสรุ ปความหมายของการจัดการเรี ยนการสอนในสถาบันอุ ดมศึ ก ษา คื อ
โครงสร้างการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึกษาที่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างองค์ประกอบที่ใช้ในการ
เรี ยนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของหลักสู ตรที่ทาให้ผูเ้ รี ยนได้รับประโยชน์สูงสุ ดทางการศึกษา
และการใช้ชีวิต ประกอบด้วย 1) ด้านหลักสู ตร 2) ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน 3) ด้านการประเมิน
หลักสูตร 4) ด้านอาจารย์ผสู ้ อน 5) ด้านนักศึกษา และ 6) ด้านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
2) ด้านอาจารย์
สถาบันอุดมศึ ก ษาควรมี ระบบหรื อกลไกในการบริ หารจัดการอาจารย์ เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอนด้านต่าง ๆ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544: 7
อ้างใน ธวัชชัย เติมญวน, 2548 : 26) ดังนี้
2.1) การสรรหาอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต้องกาหนดให้มีกระบวนการ
สรรหาบุคคลเข้าเป็ นอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ขอ้ ปฏิบตั ิ หรื อแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย
ตามกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) และแนวปฏิบตั ิ จานวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และเรื่ องการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่สามารถ
ดารงตาแหน่งอาจารย์เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่สอนหลักสู ตรระดับต่าง ๆ จะต้องเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
122 ตอนพิเศษ 39 ง : 7) ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2548) ใช้บงั คับวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 โดยมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกาหนดจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักมาตรฐานและประเมิ นผล
อุดมศึกษา กลุ่มรับรองคุณภาพการศึกษาและเทียบคุณวุฒิ , 2549, ออนไลน์) และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
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คุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักมาตรฐาน
และประเมิ นผลอุ ด มศึ ก ษา 2550, ออนไลน์ ) ออกตามพระราชบัญญัติ ระเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. 2546 (ส านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา 2561, ออนไลน์ ) และมี
คุณสมบัติตรงตามที่สถาบันอุดมศึกษาประกาศ ซึ่ งปั จจุบนั มีประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง แนว
ทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอน
พิ เศษ 295 ง : 25-30) ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิ กายน 2558 ก าหนดจานวนและคุณวุ ฒิของอาจารย์
นอกจากนี้
2.2) การกาหนดภารกิจของอาจารย์ ภารกิจของอาจารย์ หมายถึง บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ที่มีต่อสถาบันและสังคมภายนอกสถาบัน ซึ่ งคณาจารย์จะถือเป็ นภารกิจที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ
เพื่อให้บรรลุและเป้าหมายที่วางไว้ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจที่จะต้องปฏิบตั ิ คือ การเรี ยน
การสอน การวิจยั การบริ การวิชาการและการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 มี ที่มาแห่ งมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ความว่า ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานต้น สั ง กัด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากับ ดู แ ลสถานศึ ก ษาเป็ นประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ งเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้หน่ วยงานต้น
สังกัด หรื อหน่ วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือและแนะนา
สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 11 ก หน้า 1 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563) โดยที่มาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดพันธกิ จอุดมศึ ก ษา และการบริ หารจัดการ (ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2562) คือ 1. ด้านผลลัพธ์ผเู ้ รี ยน 2. ด้านการวิจยั และนวัตกรรม 3. ด้านการบริ การวิชาการ
4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย และ 5. ด้านการบริ การวิชาการ ดังนี้
2.2.1) ภารกิจด้ านการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
เรื่ อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 47 ง : 44) ที่มีความรู ้
ความสามารถ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ต้องเป็ นไปเพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพของมนุษย์ในสังคมวงกว้าง
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และต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาไปตามแนวทางของตนเอง (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์อา้ งใน ศิริ
พงศ์ รักใหม่และคณะ, 2559: 7) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2552 กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ (learning
outcomes) ของผูเ้ รี ยนและใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เทียบเคียงกัน
ได้ท้ งั ในระดับชาติและระดับสากล
พรชัย ทรัพย์นิธิ (2559) กล่าวว่า หน้าที่การสอนเป็ นความรับผิดชอบที่เห็นได้
ชัดที่สุดของอาชีพอาจารย์ แต่กลับเป็ นด้านที่รู้จกั กันน้อยที่สุด คนส่ วนใหญ่มกั จะคุน้ เคยกับการทางาน
ของครู มธั ยมและคาดว่าคงจะคล้ายคลึงกับการสอนในมหาวิทยาลัย อันที่จริ งแล้ว การสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยต่างจากในระดับมัธยมเป็ นอย่างมาก ครู มธั ยมโดยปกติจะสอนตามหลักสู ตรที่ถูกกาหนด
โดยหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อองค์กรท้องถิ่นเช่น เทศบาล และมักจะสอนวิชาที่
ไม่ตอ้ งปรับปรุ งเนื้ อหาบ่อยนัก นอกจากนี้ อาจสอนหลายวิชาที่มีเนื้ อหาคล้าย ๆ กัน ในทางตรงกันข้าม
อาจารย์มหาวิทยาลัยเขียนหลักสู ตรของวิชาที่สอนเอง (ยกเว้นวิชาที่บงั คับโดยสภาวิชาชีพ) และในกรณี
วิชาเลือก เนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมากในแต่ละปี นอกจากนี้ อาจารย์มกั จะสอนวิชาที่แตกต่างกันทา
ให้ตอ้ งคุน้ เคยกับเอกสาร ตาราประกอบจากหลายสาขาวิชา อีกทั้งเนื้ อหาที่ สอนก็มีความซับซ้อนกว่า
ระดับมัธยมเป็ นอย่างมาก เนื้ อหาส่ วนใหญ่ยงั เป็ นเรื่ องใหม่ซ่ ึ งต้องทาความเข้าใจก่อน หรื อระหว่างการ
เตรี ยมการสอน ดังนั้น ต้องใช้เวลาการเตรี ยมสอนค่อนข้างมาก เช่น ในการสอนเล็กเชอร์ 1 ชัว่ โมงอาจจะ
ต้องเตรี ยมอย่างน้อย 2-3 ชัว่ โมง เป็ นต้น ทั้งนี้วตั ถุประสงค์หลักของการเล็กเชอร์ในมหาวิทยาลัย คือ การ
สอนให้นกั ศึกษาเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ดังนั้น ต้องอาศัยความสามารถของอาจารย์ในการ
แสดงการคิด วิเคราะห์ที่ออกมาในรู ปการเขียนด้วย หากอาจารย์ประสบความสาเร็ จในการสอน นักศึกษา
จะสามารถย้อนถามกลับและอาจท าให้ อาจารย์จนมุ มได้ ซึ่ งก็ จะเพิ่ มอี กแง่ มุ มหนึ่ งที่ ต้องตระหนัก
ระหว่างการเตรี ยมการสอน บางครั้งนักศึกษาเองก็อาจจะติดตามไปปรึ กษาเรื่ องวิชาอื่น ๆ ซึ่งล้วนแต่กิน
เวลาทั้งสิ้ น ท้ายที่สุดนักศึกษาเองเป็ นผูป้ ระเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละเทอม ซึ่งเป็ นด้านที่แปลก
ของอาชีพนี้ เพราะเงินเดือนและความก้าวหน้าส่ วนหนึ่งขึ้นอยูก่ บั การประเมินโดยนักศึกษา อีกด้านหนึ่ ง
ที่ซ่อนอยู่ของการสอนในมหาวิทยาลัย คือ การลงคอร์สวิชาเลือกอิสระที่เรี ยนกับอาจารย์ตวั ต่อตัว หรื อ
การควบคุมโครงงานของนักศึกษาปี 3 และปี สุ ดท้ายซึ่ งล้วนแต่กินเวลามากกว่าปกติในแต่ละสัปดาห์
ทั้งสิ้ น หากโครงงานเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมก็จะต้องเดินทางไปกับนักศึกษาบ่อยครั้ง นอกจากนี้
ในกรณีนกั ศึกษาในระดับปริ ญญาโทและเอก อาจารย์ตอ้ งใช้เวลากับนักศึกษาทุกคนอย่างน้อยสัปดาห์ละ
1-3 ชัว่ โมง และต้องรับผิดชอบการอ่านและประเมินวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาของอาจารย์ท่านอื่น ๆ ด้วย
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ทั้งในและนอกสถาบัน ในกรณี ของนักศึ กษาจากสถาบันอื่ น ก็ ต้องเดิ นทางไปสอบปากเปล่าเมื่ อมี
กาหนดการสอบ รวมทั้งต้องเขียนผลวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนด้วย
2.2.2) ภารกิจ ด้ า นการวิจัย เป็ นการช่ วยพัฒนาสถาบันอุดมศึ ก ษาพัฒ นา
สังคม และพัฒนาประเทศผ่านองค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็ นการ
สร้างสมความรู ้ และบุกเบิกความรู ้ใหม่ให้มีความต่อเนื่อง (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ อ้างใน ศิริพงศ์ รักใหม่
และคณะ, 2559: 7) ช่วยให้เกิดความเข้าใจในสังคม ทาให้สามารถเลือกแนวทางแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
และวางนโยบายที่ดีอนั จะนาไปสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นผลดีต่อส่ วนรวม (จรัส สุ วรรณเวลา อ้างใน เรวดี
ทรรศน์ รอบคอบ, 2550) โดยที่ภารกิจด้านการวิจยั และพัฒนาเป็ นการส่ งเสริ มสนับสนุนให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสทาการวิ จยั ด้วยเงิ นสนับสนุ นทั้ง ของภาครั ฐและภาคเอกชน ซึ่ งมี ต้ งั แต่
งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนจนถึงเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่ อง ซึ่งเป็ นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 47 ง : 44) โดยที่การวิจยั และพัฒนาเป็ นการศึกษา ค้นคว้าอย่างมีระบบเพื่อ
นาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรื อการประยุกต์ใช้ มีการบันทึกเป็ นเอกสารตามรู ปแบบของการ
วิจยั เช่น มีการตั้งสมมุติฐาน มีการกาหนดปัญหาที่ชดั เจนสมเหตุสมผล มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน มีการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ และสรุ ปผลการวิจยั ที่สามารถให้คาตอบตรงตามวัตถุประสงค์ การ
ส่ ง เสริ ม งานวิ จัย ของมหาวิ ท ยาลัย ต้อ งประกอบด้ว ย การมี น โยบายด้า นการวิ จัย มี ห ลัก เกณฑ์
สนับสนุนการวิจยั การรับทุนวิจยั จากแหล่งภายนอก การดูแลด้านสิ ทธิบตั รและทรัพย์สินทางปัญญา
และการสนับสนุ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั รวมทั้งมี การยกย่องผูม้ ี ผลงานวิชาการ และการจัดทา
profile ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
2.2.3) ภารกิจด้ านการบริการวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุ ม ชน สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ งมุ่ ง เน้น ใช้ค วามเชี่ ย วชาญ และองค์ค วามรู ้ จ ากภายในไปสู่ ก าร
สร้างสรรค์ประโยชน์ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ด าเนิ น งานด้า นการบริ ก ารชุ ม ชนได้ โดยการน าความรู ้ แ ละบัณ ฑิ ต ไปช่ วยพัฒ นาสั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึน (พรชุลี อาชวอารุ ง, 2546) ซึ่ งการบริ การวิชาการแก่สังคมเป็ นหนึ่ งในภารกิ จ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติใน
รู ปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริ การทางวิชาการอาจ
ให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรื อคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริ การทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน สังคมโดยกว้าง รู ปแบบการให้บริ การทาง
วิชาการให้คาปรึ กษา ให้การอบรม จัดประชุมหรื อสัมมนาวิชาการ ทางานวิจยั เพื่อตอบคาถามต่าง ๆ
หรื อเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริ การทางวิชาการนอกจากเป็ นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบัน
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ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ของอาจารย์อนั นามาสู่ ก าร
พัฒนาหลักสู ตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรี ยนการสอน และการวิจยั
พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งงานของ
นักศึกษาและเป็ นแหล่งรายได้ของสถาบันจากการให้บริ การวิชาการด้วย (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ,
ม.ป.ท. : 1) ซึ่งเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 47 ง: 44)
2.2.4) ภารกิ จ ด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปและวั ฒ นธรรม เป็ นการส่ ง เสริ ม
กิจกรรมที่เกี่ย วข้องกับศิล ปวัฒนธรรม และประเพณี ของไทย เพื่อมุ่งอนุ รักษ์และจรรโลงไว้ซ่ ึ ง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่ งเสริ มความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ประจาชาติ จึงถือเป็ นบทบาทหน้าที่
หลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องดาเนินการให้ชดั เจนสอดคล้องกับอุดมการณ์และเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ของสังคมและมนุษยชาติ (วิจิตร ศรี สะอ้าน, 2518 อ้างใน ศิริพงศ์
รั ก ใหม่ และคณะ, 2559 : 7) การท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรมเป็ นหนึ่ งในสี่ ภ ารกิ จ หลัก ของ
มหาวิทยาลัย คือ การเรี ยนการสอน วิจยั บริ การวิชา และทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด
ระบบ กลไกลการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม โดยกาหนดให้มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง
และการบริ ก ารจัด การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมทั้ง การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู สื บ สาน เผยแพร่
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ส่ งเสริ มให้มีการบูรณาการการทานุ
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรี ยนการสอนและกิจกรรมของนิ สิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2561, ออนไลน์) ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2554 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 47 ง : 44)
โดยสรุ ปภารกิจของอาจารย์มหาวิทยาลัย คือ มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาในสี่
ด้านตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 คือ 1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 2) ด้านการวิจยั 3 ด้านการบริ การวิชาการ และ 4) ด้านการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่ ง
มาตรฐานที่ภาครัฐกาหนดขึ้น
3) ด้านกระบวนการเรียนการสอน
จุ ดมุ่ งหมายหลักของสถาบันอุดมศึ กษาอยู่ที่ การจัดการเรี ยนการสอน เพื่ อผลิ ต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ การจัดการเรี ยนการสอนจะเป็ นไปด้วยดี อยู่ที่การวางแผนร่ วมกันของผูบ้ ริ หาร
อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอาจารย์เป็ นตัวจักร
สาคัญที่ทาให้การเรี ยนการสอนมีคุณภาพ (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงษ์, 2535 ; ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2543 อ้าง
ในธวัช เติมญวณ, 2546: 34) องค์ประกอบด้านการเรี ยนการสอนมีดงั นี้
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3.1) การทาประมวลการสอนและแผนการสอน หรื อโครงการ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้เป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เขียนไว้ล่วงหน้า ทาให้ผูส้ อนมีความพร้อม
และมัน่ ใจว่าสามารถสอนได้บรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดไว้และดาเนิ นการสอนได้ราบรื่ น (ชนาธิป พร
กุล, 2552 : 85) แผนการสอนเป็ นวัสดุหลักสู ตรที่ควรพัฒนามาจากหน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดไว้
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุป้าหมายตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร เป็ นส่ วนที่
แสดงการจัดการเรี ยนการสอนตามบทเรี ยน และประสบการณ์การเรี ยนรู ้เป็ นรายวัน หรื อรายสัปดาห์
เอกริ นทร์ ลี่มหาศาล (2552) แผนการสอนมีลกั ษณะเป็ นเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของครู ผสู ้ อน
ซึ่ งเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละครั้ง โดยใช้สื่อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ให้สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวัง เนื้ อหา เวลา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไป
อย่างเต็มศักยภาพ ชวลิต ชูกาแพง (2553) โดยที่แผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้ การใช้สื่อการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้ อหาและ
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งได้ว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นแผนที่
จัดทาขึ้นจากคู่มือครู หรื อแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของกรมวิชาการ ทาให้ผจู ้ ดั การเรี ยนรู ้ทราบว่าจะ
จัดการเรี ยนรู ้เนื้ อหาใด เพื่อจุดประสงค์ใด จัดการเรี ยนรู ้อย่างไร ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผล
โดยวิธีใด วิมลรัตน์ สุ นทรวิโรจน์ (2553) ซึ่ง ธวัช เติมญวณ (2546: 35) กล่าวว่า แผนการสอนเป็ น
แนวทางในการใช้หลักสู ตร หากอาจารย์ไม่ทาแผนการสอน การใช้หลักสู ตรจะเป็ นไปอย่างไม่มี
จุดหมายเป็ นเหตุให้เสี ยเวลาหรื อบกพร่ องในการใช้หลักสูตร โดยที่ รัญจวน คาวชิรพิทกั ษ์ (ม.ป.ท.,
ออนไลน์) กล่า วว่า แผนการสอนจะประกอบด้วย หัวเรื่ อง วัตถุ ป ระสงค์เชิ ง พฤติ ก รรม เนื้ อหา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนการสอน การวัดการประเมินผล และการบันทึกผลหลังการ
สอนเป็ นอย่า งน้อย ซึ่ ง เรณุ ม าศ มาอุ่น (2559: 175) กล่าวว่า การวางแผนการสอน (instruction
planning) เป็ นการกาหนด หรื อออกแบบการจัด การเรี ยนการสอนไว้ล่วงหน้าว่า จะสอนเพื่ออะไร
(จุดมุ่งหมายการเรี ยนรู ้) สอนอะไร (เนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรี ยนรู ้) สอนอย่างไร (รู ปแบบ
การสอน วิธีการสอน เทคนิ คการสอนและสื่ อการสอน) และจะวัดผลการเรี ยนรู ้อย่างไร (แนวทาง
และวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้) โดยการวางแผนการสอนมี 2 ระดับ คือ 1) การวางแผนการ
สอนระยะยาว หรื อโครงการระยะยาวในระดับภาคการศึกษา และ 2) แผนการสอนรายคาบ (lesson
plan) เป็ นแผนการสอนระยะสั้นเฉพาะคาบเรี ยนแต่ละครั้ง
โดยสรุ ป แผนการสอน หรื อรายละเอียดของรายวิชา (course specification) ที่
เรี ยกว่า มคอ.3 คือ เอกสารที่กาหนดเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของรายวิชา จุดมุ่งหมายการเรี ยนรู ้ สาระ
การเรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการสอน และวิธีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของแผนการเรี ยนรู ้ หรื อรายละเอียดของรายวิชา ตลอดจนหนังสื ออ้างอิงที่นกั ศึกษาสามารถค้นคว้า
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ได้ และยังกาหนดยุทธศาสตร์ ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุ งไว้ดว้ ย โดยที่หาก
นักศึกษาจะต้องฝึ กงาน ออกฝึ กภาคสนาม หรื อสหกิจศึกษาต้องจัดทารายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (field experience specification) ที่ เรี ย กว่า มคอ.4 คือ เอกสารที่ ก าหนดเกี่ ย วกับ ข้อมูล
ทัว่ ไปของรายวิชา จุดมุ่งหมายของการดาเนิ นการของกิจกรรมนั้น ๆ วิธีการการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ
และวิธีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนประสบการณ์ภาคสนาม ตลอดจน
หนังสื ออ้างอิงที่นกั ศึกษาสามารถค้นคว้าได้ซ่ ึงเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3.2) การจัดตารางสอน การจัดตารางสอน คือ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ วิชา
กลุ่มผูเ้ รี ยน ปกติจะจัดเป็ นสัปดาห์ การจัดตารางสอนเพื่อให้ได้เนื้ อหาวิชาต่าง ๆ ครบหลักสู ตรนั้น
เป็ นงานละเอียดประณี ต ผูจ้ ดั ต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ต้องรู ้เนื้ อหาวิชา ความรู ้
เกี่ยวกับวัยและพัฒนาการแต่ละขั้นเป็ นอย่างดี เพื่อจะได้จดั เนื้ อหาวิชาและคาบเวลาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม (อาภา บุญช่วย, 2537: 67) และปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 186-187) เสนอว่า การจัด
ตารางสอนควรค านึ ง ถึ ง เค้า โครงหลัก สู ตร การแบ่งหมวดวิชาบังคับ วิชาเลื อก วิชาเสรี แต่ล ะ
ห้อ งเรี ย นต้อ งใช้อุ ป กรณ์ ใ ด จ านวนนัก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นแต่ ล ะรายวิ ช าจัด เป็ นกี่ ห้ อ ง กี่ ก ลุ่ ม
ระยะเวลาหรื อคาบชั่วโมงในการสอนเป็ นกี่ ค าบ คาบละกี่ นาที ในหนึ่ ง วันจัดได้กี่ ค าบ รวมทั้ง
ลักษณะห้องเรี ยนที่ใช้จานวนครู อาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา วิทยากรพิเศษ ภาระการสอน
ของอาจารย์แ ต่ ล ะคน โดยมี ห ลัก การจัด คื อ 1) จัด ให้ค รบตามโครงสร้ า งหลัก สู ต ร 2) จัด ตาม
ธรรมชาติของรายวิชาเพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษา ไม่ให้เกิดความเครี ยดความเหนื่ อยล้ามาก
เกินไป 3) จัดให้มีเวลาให้นกั ศึกษาค้นคว้าเองได้ 4) จัดวิชาทฤษฎีและคานวณไว้ช่วงเช้า และ 5) ควร
พิ จารณาถึ ง อาจารย์ เช่ น ความสะดวกที่ จะสอน การมี เวลาว่างตรงกันเพื่ อประชุ ม หารื อกันใน
ภาควิชาหรื อแผนกวิชา โดยที่ ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ (2555) กล่า วว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยควรจะ
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง การจัดตารางสอน หรื อภาระงานของอาจารย์ควรจะต้องจัดให้ตามความ
เชี่ยวชาญของแต่ละคน หรื อเอื้อให้อาจารย์ได้พฒั นาความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ งออกมา สรุ ป
ก็คือไม่ควรจะใช้ระบบ rotation หรื อต้องเปลี่ยนวิชาที่สอนกันบ่อย ๆ สาเหตุที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนวิชาที่
สอนกันบ่อย ๆ เพราะ 1) ภาระงานไม่พอ 2) อาจารย์เบื่อวิชาเดิมที่สอน 3) ภาควิชาต้องรับประกันว่า
อาจารย์ตอ้ งได้ภาระงานสอนเท่ากับขั้นต่าที่สถาบันการศึกษากาหนด คือ 9 หน่วยหรื อได้สอน 3
หน่วยกิต 1 วิชาเป็ นอย่างน้อย ถ้าไม่ได้ภาระงานส่ วนนี้ ภาควิชาต้องช่วยเหลือ 4) แบ่งอาจารย์ตาม
สาขาที่ตนเองถนัดต้องการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ และให้เปลี่ยนสาขาวิชาที่ชานาญได้ทุกๆ 4 ปี ห้ามเปลี่ยน
บ่อย ๆ 5) จัดภาระขั้นต่าให้เสร็ จก่อน คือ ให้อาจารย์เลือกวิชาในสาขาที่อาจารย์เชี่ยวชาญก่อน และ
ไม่ควรเปลี่ยนผูส้ อนวิชานี้ บ่อย และ 6) พอจัดภาระงานขั้นต่าเสร็ จแล้ว ตารางสอนส่ วนนี้ จะนิ่ งไป 4
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ปี อาจารย์ที่ตอ้ งการแค่ ภาระงานขั้นต่ าก็ไม่ ต้องประชุ ม ส่ วนอาจารย์ที่ ภาระสอนเกิ นขั้นต่ า ต้อง
ประชุมเพื่อตกลงกันว่าใครจะสอนวิชาใดในทุกเทอมการศึกษา นอกจากนี้ ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์
(2535: 189-190) กล่าวว่า การจัดตารางสอนนั้นต้องคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตารางสอนกับการ
บริ หารงานของสถานศึกษา คือ 1) การบริ หารงานด้านครู อาจารย์ การจัดตารางสอน มีความสัมพันธ์
กับภาระงานของอาจารย์ โดยทัว่ ไปควรจะได้พิจารณาถึงภาระงานของอาจารย์ เวลาที่อาจารย์ใช้ใน
การทางานอื่น นอกเหนือจากงานสอนมีงานด้านบริ หาร หรื องานพิเศษอื่น ๆ ตลอดจนเวลาที่ใช้ใน
การเรี ยนการสอน โดยเฉพาะอาจารย์ที่บรรจุใหม่ตอ้ งใช้เวลามากในการเตรี ยมการสอน และอาจารย์
ที่สอนหลายวิชาก็ตอ้ งเตรี ยมการสอนมากขึ้น ตลอดจนธรรมชาติของวิชาที่สอน 2) การจัดอาคาร
สถานที่ ตารางสอนมีส่วนร่ วมในการกาหนดห้องเรี ยนลักษณะต่าง ๆ ในอาคารเพื่อใช้ในการเรี ยน
การสอน การใช้อาคารควรคานึงถึงความสามารถและความเหมาะสม จานวนนักศึกษา ลักษณะวิชา
และพยายามใช้ห้องเรี ย นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด 3) การจัดอุปกรณ์ เครื่ องมื อ และสื่ อการสอน
ตารางสอนเป็ นตัวกาหนดว่าใครจะเป็ นผูใ้ ช้ ใช้เมื่อใด และใช้อย่างไร 4) การจัดการอานวยความ
สะดวกให้อาจารย์นักศึ กษาและอาจารย์ ตารางสอนจะกาหนดเวลาพักในแต่ละคาบชั่วโมง เวลา
อาหารกลางวัน ตลอดจนการจัดกิจการอื่น ๆ และ 5) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถจะนาตารางสอน
มาเป็ นตัวกาหนดแผนการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา เช่น เวลาว่างของนักศึกษา เวลาว่างของครู
อาจารย์ ภาระงานสอนของครู อาจารย์ การจัดประชุม รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในสถานศึกษา
โดยสรุ ป การจัดตารางสอนเป็ นส่ วนหนึ่งของภารกิจด้านกระบวนการเรี ยนการ
สอน เพื่อกาหนดรายวิชาที่จะเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยการจัดการเรี ยนการสอนต้อง
คานึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จานวนอาจารย์ผสู ้ อน จานวนกลุ่มสาขาวิชา จานวนวิชาที่สอน จานวน
ห้องเรี ยน การจัดตารางเรี ยนตารางสอนในระดับมหาวิทยาลัยเป็ นการกาหนดรายวิชาเรี ยน ผูส้ อน
ผูเ้ รี ยนและห้องเรี ยนช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามหลักสู ตรที่กาหนดไว้ โดยที่การจัดตารางเรี ยนตาราง
ต้องสอดคล้องกับรายละเอียดที่กาหนดใน มคอ.3 ในเรื่ องของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่จะเป็ น
ตัวกาหนดชัว่ โมงการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน
3.3) การจัดอาจารย์ เข้ าสอน การจัดอาจารย์เข้าสอนเป็ นงานของฝ่ ายวิชาการการ
พิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น วิธีการดาเนิ นงานของการจัดอาจารย์เข้าสอน มี
ดังนี้
1) สารวจความพร้อมของบุคลากรด้านอาจารย์ก่อนเปิ ดหลักสู ตรใหม่ หรื อเปิ ด
แผนการสอนเพิ่ม
2) สารวจภาระงานของอาจารย์
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3) สารวจคุณสมบัติของอาจารย์ เช่น วุฒิ ประสบการณ์ ความชานาญในการ
สอนแต่ละวิชา
4) จัดตามความพร้อมของอาจารย์ผูส้ อน เช่น ความถนัดและความต้องการใน
การสอน ได้แก่ จัดตามวุฒิการศึกษา จัดตามความถนัดความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์และความ
สนใจ
5) การแก้ไขปัญหาการขาดอาจารย์ ให้อาจารย์ได้ไปฝึ กอบรมในบางรายวิชาที่
ขาดแคลน จัดบุคลากรฝ่ ายอื่นให้ช่วยสอน เช่น ฝ่ ายสนับสนุนการสอนจัดรวมกลุ่มนักศึกษา จัดหา
วิทยากรภายนอกมาช่วยสอน
6) จัดอาจารย์เข้าสอนแทนเมื่ออาจารย์ไม่มาสอน สิ่ งที่ควรคานึ งถึงในการจัดครู
อาจารย์เข้าสอน ควรคานึ งถึ งภาระงานของอาจารย์ โดยทัว่ ไปสถานศึกษาจะมอบหมายงานอื่นให้
อาจารย์รับผิดชอบ เช่น ธุรการ งานกิจกรรม และงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษามอบหมายจึง
เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาจัดแบ่งงานให้สมดุลกันโดยมีขอ้ ที่ตอ้ งพิจารณา คือ
6.1) เวลาที่อาจารย์ตอ้ งเสี ยไปในการเตรี ยมการสอน โดยเฉพาะถ้าเป็ นงานสอน
ในวิชาใหม่ที่ยงั ไม่เคยสอนมาก่อน
6.2) ลักษณะของวิชาที่สอน คือ วิชาทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิที่ตอ้ งใช้เวลาในการตรวจ
งาน ตรวจร่ าง หรื อโครงงาน
6.3) ลักษณะของนักศึ กษาที่ เรี ยน หากเป็ นผูเ้ รี ยนที่ อ่อน มี พ้ืนฐานการเรี ยนที่
ต่างกัน ก็ใช้เวลาสอนเพิ่ม หรื อสอนเสริ ม
6.4) งานหรื อกิจกรรมพิเศษนอกเหนือการสอน เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทา
โครงการอื่น ๆ เป็ นต้น
6.5) ความช านาญ และประสบการณ์ การสอนของอาจารย์ที่ มี ความรู ้ และมี
ประสบการณ์การสอนมากจะเตรี ยมการสอนน้อยกว่า และมีความมัน่ ใจในการสอนมากกว่า
สาโรจน์ เทียนใส (2553) กล่าวว่า การจัดครู เข้าสอน พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษา
รองลงมาได้แก่ พิจารณาระดับชั้นที่เหมาะสมในการสอนของครู และพิจารณาความสามารถ และความ
สนใจของครู ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการสอนของครู หัวหน้าสาระ รองลงมา ได้แก่ รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หาร
วิ ชาการ และผู ้อ านวยการโรงเรี ยน ปั ญหาในการจัดครู เข้าสอนส่ วนใหญ่ คื อ ขาดครู ที่ มี ความรู ้
ความสามารถ ครู มีประสบการณ์นอ้ ยขาดความชานาญ และครู มีความรู ้ความสามารถไม่ตรงกลุ่มสาระที่
สอน
โดยสรุ ป การจัดอาจารย์เข้า สอนนั้น ต้องค านึ ง ถึ ง ความความสามารถความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ หรื อรายวิชาที่ผสู ้ อนถนัดหรื อตรงตามการศึกษา ภาระในการสอน หมายรวมถึง
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การเตรี ยมการสอนที่ตอ้ งใช้เวลาที่ต่างกันไประหว่างรายวิชาที่เคยสอนกับรายวิชาใหม่ที่ไม่เคยสอน
และประสบการณ์ในการสอนของอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ ที่สาคัญลักษณะของรายวิชาที่สอนว่า
มีลกั ษณะเป็ นวิชาทฤษฎีหรื อวิชาปฏิบตั ิที่ทาให้ภาระงานของอาจารย์ต่างกัน ฉะนั้น การจัดอาจารย์
เข้า สอนจึ ง เป็ นหน้ า ที่ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ส อน ผู ้บัง คับ บัญ ชาผู ้ส อน และผู ้บ ริ หาร
สถาบันการศึกษาที่ตอ้ งกระทาร่ วมกัน ซึ่ งอาจารย์ผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษานั้นอาจเป็ นอาจารย์
ประจา อาจารย์ประจาหลักสู ตร อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร หรื ออาจารย์พิเศษก็ไ ด้ แต่ตอ้ งมี
จานวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 กาหนดไว้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295 ง หน้า
2-13, ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558)
3.4) วิธีการสอน คือ ขั้นตอนที่ ผูส้ อนดาเนิ นการให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ แ ตกต่ า งไปตามองค์ ป ระกอบและขั้น ตอนส าคั ญ อั น เป็ น
ลักษณะเฉพาะหรื อลักษณะเด่นที่ขาดไม่ได้ของวิธีน้ นั ๆ (ทิศนา แขมมณี , 2551: 323) วิธีการสอนมี
2 วิธีใหญ่ ๆ ดังนี้ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2544 อ้างใน ชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์สูงเนิน, 2553: 76-77)
3.4.1) การสอนโดยคานึงถึงตัวผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง (teacher-centered method)
มัก เป็ นการสอนแบบบรรยายที่ ผูส้ อนอยู่ใ นฐานะเป็ นศู นย์ร วมภายในชั้นเรี ย นเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ มี
ประสบการณ์และทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ของตนเองให้กบั นักศึกษาในชั้นเรี ยน
เป็ นวิธีการสอนแบบอาจารย์ทาหน้าที่ถ่ายทอดและนักศึกษาทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับความสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาจึงวางอยูบ่ นพื้นฐานของความเข้าใจในหน้าที่ที่เท่ากัน วิธีการนี้เป็ นวิธีการแบบ
เก่า แต่อาจมีประสิ ทธิ ภาพสู งถ้าอาจารย์ผูส้ อนมีความรู ้ความสามารถและมีทศั นคติกว้างขวางพอ
อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ววิธีการสอนแบบนี้ มีขอ้ จากัดในตัวเองเอง คือ ไม่อาจเป็ นเครื่ องมื อนา
นักศึกษาไปสู่ จุดหมายปลายทางของการศึกษาแบบศิลปศาสตร์ ได้อย่างแท้จริ ง นอกจากจะต้อง
ปรับปรุ งแก้ไขบางประการ
3.4.2) การสอนโดยค านึ งถึ งผูเ้ รี ย นเป็ นศูนย์ก ลาง (learner-centered method)
เป็ นวิธีการสอนสมัยใหม่ที่คานึงถึงภูมิหลังและความเข้าใจและความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน
เป็ นหลัก ในการดาเนิ นการสอนในชั้นเรี ย น อาจารย์ผูส้ อนอยู่ใ นฐานะเป็ นเพียงผูช้ ้ ี แนะควบคุม
ปรึ กษา และบ่อยครั้งเป็ นผูร้ ับประสบการณ์ในชั้นเรี ยนร่ วมกับนักศึกษา วิธีการสอนแบบนี้ ออกมา
ในลักษณะการสอนแบบกลุ่มย่อย มีการอภิปรายโต้แย้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทดลองปฏิบตั ิ
และการใช้อุปกรณ์การสอนสมัยใหม่เข้าช่วย เพื่อให้นกั ศึกษาและอาจารย์หาข้อมูล ข้อสรุ ปและทาง
แก้ปัญหาร่ วมกันในระหว่างการเรี ยนรู ้ วิธีการนี้ทาให้การศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ด สร้างบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้อย่างไม่เป็ นทางการ นาความสนุ กสนานและความพอใจทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนโดยปกติ
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อาจารย์หนุ่มสาวมักพร้อมยึดเอาวิธีการนี้ เป็ นแนวทาวทางขณะที่อาจารย์รุ่นใหญ่แม้บางครั้งจะทาใจ
ยอมรับการปรับปรุ งวิธีการสอนแบบแรกได้แต่มกั ปฏิเสธวิธีการนี้
รู ปแบบการสอนประกอบด้วย การวิเคราะห์หลักสูตร ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องก่อนที่จะจัดการเรี ยนการสอน โดยการจัดการเรี ยนการสอน ผูส้ อนต้องมีการวางแผน คือ
ศึกษาหลักสู ตรให้เข้าใจและตีความสาระที่กาหนดในหลักสู ตรให้ถูกต้อง การกาหนดสาระในการ
สอนโดยทาความเข้า ใจวัตถุป ระสงค์ข องหลักสู ตร เข้าใจพื้นฐานความรู ้ ข องผูเ้ รี ย น ศึกษาตารา
เอกสารระดับ ชั้นและเวลาเรี ย น ก าหนดสาระการสอนของแต่ ล ะหัวข้อจะมี ส าระไม่ เกิ นเวลาที่
กาหนดไว้ในหลักสู ตร การเลือกรู ปแบบการสอนซึ่ งมีอยู่หลากหลายขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์การให้
เนื้ อหาสาระของแต่ละคนโดยให้ผูส้ อนสามารถเลื อกรู ปแบบการสอนต่าง ๆ ดังนี้ (วัลลภา เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา, 2544 ; ธวัช เติมญวณ, 2546 อ้างใน ชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์สูงเนิน, 2553: 77-80)
1. ปาฐกถา คือ การถ่ายทอดความรู ้ ความคิดเห็นทัศนคติ หรื อการวิเคราะห์
สาระสาคัญข้อมูลจากหัวข้อที่กาหนดให้อย่างพิถีพิถนั มีระบบในการเรี ยบเรี ยงสาระนับแต่ก าร
ขึ้นต้นการพูดจนกระทัง่ การสรุ ปท้ายก่อนการปิ ดปาฐกถา ลักษณะการพูดเป็ นพิธีการและเป็ นการ
นาเสนอความรู ้หลัก
2. บรรยาย คือ การถ่ายทอดความรู ้ความคิดเห็น ในหัวข้อที่กาหนดโดยมีวิธีการ
พูดที่เป็ นกันเองมากกว่าการปาฐกถา ผูพ้ ูดอาจใช้อุปกรณ์ประกอบการพูด หรื ออาจใช้การสอนวิธี
อื่น ๆ ประกอบการบรรยายก็ได้ อาจารย์ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยใช้การบรรยายส่วนใหญ่ เนื่องจาก
สามารถควบคุมเนื้อหาสาระให้เป็ นไปตามหลักสู ตรได้อย่างเต็มที่
3. การอภิปรายอนุ กรม คือ การจัดผูท้ รงคุณวุฒิผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละหัวข้อที่เรี ยง
ตามลาดับกัน และให้ผูพ้ ูด หรื อองค์ปาฐกถาซึ่ งประกอบด้วย 4-5 คนพูดเรี ยงลาดับหัวข้อ โดยมี
ประธานกรรมการอภิอปรายอนุกรมเป็ นผูเ้ ปิ ดการอภิปราย เชิญผูอ้ ภิปรายแต่ละคนตามลาดับแต่ละ
คนกล่าวสรุ ปและปิ ดอภิปราย ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญการพูดแต่ละหัวข้อ
4. การอภิปรายเป็ นคณะ คือ การจัดการให้วิทยากรพูดในหัวข้อเดียวกันทั้งนี้ให้
ผูเ้ รี ยนได้ฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่มีความหลากหลายซึ่ งอาจจะสอดคล้อง หรื อแตกต่างสุ ดแล้วแต่
ทัศ นะของผู ้อ ภิ ป รายแต่ ล ะคนเหล่ า นั้ น การอภิ ป รายเป็ นคณะจะมี ผู ้ด าเนิ น การอภิ ป รายเป็ น
ผูป้ ระสานงานการพูดโยงความคิดและโยงเรื่ องให้สอดคล้องเชื่อมโยงไปสู่การอภิปราย
5. การสอนโดยใช้โทรทัศน์ เพื่อประหยัดเวลาการสอนสาหรับนิสิตที่มีจานวน
มาก ผูส้ อนอาจสอนโดยวิธี ก ารบรรยาย หรื อสาธิ ตประกอบการบรรยายให้ถ่ายทอดลงในเทป
โทรทัศน์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้และศึกษาไปพร้อมกัน หรื ออาจเปิ ดโทรทัศน์สาหรับกลุ่มใหญ่ที่เรี ยน
ในชัว่ โมงต่อไป
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6. การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผูส้ อนอาจนาเสนอสาระรายวิชาโดยนาเสนอ
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ในรู ปแบบการนาเสนอโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ หรื อจะทาในรู ปแบบ
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ทาให้เกิดสี สวยงาม เคลื่อนไหวได้มีภาพต่าง ๆ ประกอบการสอนทาให้
ผูเ้ รี ยนได้เห็นและเข้าใจสาระของการสอนมากขึ้น
7. การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็ นการอธิบายวิธีการสอนแบบกลุ่มย่อยซึ่งมุ่งเน้นการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านการฝึ ก การค้นคว้า การคิด การเขียน การเสนอความคิด การรับฟั ง และการ
ทางานร่ วมกัน ผูเ้ รี ยนจะเลือกประธาน เลขานุการ และทาหน้าที่เป็ นสมาชิกในกลุ่มที่ดี วางแผนงาน
ร่ วมกับกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าอภิปรายและเสนอรายงาน
8. การสัม มนา คือ การที่ ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นได้วางแผนการเรี ย นร่ วมกัน โดย
กาหนดหัวข้อที่จะศึกษาจากการที่ผูส้ อนจะให้ขอ้ มูลความคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานซึ่ งจะจัดอยู่ในรู ปของ
การเชิญวิทยากรมาแสดงปาฐกถา หรื อบรรยาย จากนั้นเป็ นการค้นคว้าด้วยตนเอง การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย ตลอดจนเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและข้อตกลงในกลุ่มใหญ่อีกครั้งหนึ่ ง เพื่อประมวลความรู ้
ตามขอบเขตที่กาหนดในสาระวิชานั้น การสัมมนานี้ นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึ กทักษะการทา
เอกสารประกอบการสัมมนา การจัดการสัมมนาอภิปรายกลุ่ม และมีโอกาสฝึ กการเสนอรายงานต่อที่
ประชุมใหญ่อีกด้วย
9. การศึกษาเฉพาะกรณี หรื อโครงการสอนแบบการศึกษาเฉพาะกรณี มุ่งให้
นิสิตนักศึกษาในกลุ่มย่อยประมาณ 5-7 คน ได้มีโอกาสศึกษาในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อหา
ข้อมู ล มาตัดสิ นวินิจฉัย ดาเนิ นการ หรื อแก้ปั ญหา หรื อหาทางเสนอแนะในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ที่
ก าหนด ซึ่ ง ผูเ้ รี ย นในกลุ่ ม จะต้องศึ ก ษาตั้ง แต่ จุดเริ่ ม ต้นปั ญหา สาเหตุ ปั ญหา แนวทางการศึ ก ษา
ประกอบเพื่อแก้ปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ
10. การฝึ กการปฏิบตั ิ การศึกษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี จาเป็ นต้องมีการ
ฝึ กปฏิบตั ิ เช่น เมื่อเรี ยนภาคบรรยายหรื อทฤษฎีแล้วก็มีภาคปฏิบตั ิให้ทดลองทาด้วยตนเอง เพื่อให้
เข้าใจบทเรี ยนมากยิ่งขึ้น การสอนภาคปฏิบตั ิจาเป็ นต้องแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ควบคุมดูแลผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิถูกต้องได้ผลมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึ กการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ เช่น ทดลอง
ใช้โปรแกรมง่าย ๆ ในคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น การฝึ กปฏิบตั ิทาได้ทุกสาขาวิชา เพราะเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่
จะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจศาสตร์ ต่าง ๆ ได้กระจ่างและสามารถนาทฤษฎีมาปฏิบตั ิได้
11. การสาธิต การศึกษาหลายกรณี ที่ผสู ้ อนจาเป็ นต้องสาธิ ตให้นิสิตนักศึกษาดู
เป็ นตัวอย่าง เช่น การสาธิตการขาย อาจารย์อาจสาธิตให้ผเู ้ รี ยนดูว่า วิธีการเสนอสิ นค้าที่ให้มาให้แก่
ลูกค้าควรจะพูดอย่างไร ชี้ขอ้ ดี ข้อเด่นของสิ นค้านั้นอย่างไร มีเทคนิคที่จะจูงใจลูกค้าอย่างไร อาจารย์
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ย่อมสาธิ ตให้ดูเป็ นตัว อย่า งได้ นอกจากนี้ ใ นการฝึ กการปฏิ บ ัติผูส้ อนจาเป็ นต้องสาธิ ต หรื อท า
ตัวอย่างให้ดูก่อนเพื่อผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิดว้ ยตนเองได้
12. การสอนเป็ นรายบุคคล การสอนเป็ นรายบุคคลเพ่งเล็งการพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่
ละคนเป็ นหลัก ดังนั้น อาจจะใช้วิธีสอนโดยให้นิสิตนักศึกษาไปค้นคว้าตามหัวข้อที่กาหนดไว้ใน
หลักสู ตรและนาสาระที่ได้มาอภิปรายร่ วมกับผูส้ อน การสอนประเภทนี้ อาจจะใช้อุปกรณ์การสอน
ประกอบก็ได้ เช่น การเรี ยนจากตลับเสี ยง เอกสาร หรื อบทเรี ยนจากคอมพิวเตอร์
13. การสอนแบบโปรแกรม เป็ นการจัดบทเรี ยนสาเร็ จรู ปซึ่งอาจอยู่ในรู ปตารา
แบบเรี ยน หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็ได้ การสอนแบบนี้ ผสู ้ อนก็จะต้องเตรี ยมบทเรี ยนสาเร็ จรู ป
ไว้ให้กบั ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองและเรี ยนไปตามความสามารถความสนใจ และเวลาที่
ผูเ้ รี ยนสะดวก บทเรี ยนดังกล่าวจะให้สาระ วิธีการเรี ยน และการวัดผลด้วย
14. การฝึ กประสบการณ์ตรง การสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงจากเรื่ อง
ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรเป็ นความจาเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาชีพการสอนแบบนี้
จึงต้องเป็ นการนิ เทศชี้แนะอธิ บายเป็ นรายบุคคล ผูส้ อนจาเป็ นต้องสอนร่ วมกับบุคลากร ซึ่งควบคุม
งานในหน้าที่ที่สถาบันนั้นส่ งผูเ้ รี ยนไปฝึ กงานด้วย
3.5.3) รู ปแบบวิธีการสอนที่ดี ผูส้ อนในยุคโลกาภิวตั น์จึงควรมีเทคนิคการสอน
แนวใหม่ที่ส่งเสริ มให้ผสู ้ อนได้เห็นแนวทางในการสอนให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น เพราะกระบวนการ
เรี ยนการสอนเป็ นสิ่ งสาคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเทคนิ คการสอนแนวใหม่ที่
นิยมใช้ในปัจจุบนั และใช้ได้ผลประกอบด้วยเทคนิคการสอน (มหาวิทยาลัยราชธานี สานักวิชาการ,
2557 : 6-14) ดังนี้
1) เทคนิ ค การสอนแบบท างานร่ ว มกั น (co-operative leaning) คื อ การจัด
ประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกัน และช่วยเหลือกันในชั้นเรี ยนที่สร้างบรรยายกาศและ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน โดยมีความมุ่งหมายของการสอน
คือ การรับผิดชอบร่ วมกันเป็ นการให้สมาชิกใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทางาน แต่คงรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
2) เทคนิคการสอนแบบอุปนัย (inductive method) เป็ นการสอนรายละเอียดไป
หากฎเกณฑ์กล่าว คือ เป็ นการสอนแบบย่อยไปหาส่ วนร่ วม หรื อสอนจากตัวอย่างไปหาหลักการ
โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พบกฎเกณฑ์ หรื อความจริ งด้วยตนเอง เข้าใจความหมาย
และความสัมพันธ์ของความคิดต่าง ๆ
3) เทคนิ คการสอนแบบนิ รนัย (deductive method) วิธีการสอนแบบนี้ เริ่ ม ต้น
สอนจากกฎ หรื อหลักการต่าง ๆ แล้วให้ผเู ้ รี ยนหาเหตุผล หลักฐานมายืนยัน เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนมี
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เหตุมีผล โดยมีความมุ่งหมาย คือ ให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั การใช้กฎ สู ตรและหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ช่วยในการ
แก้ปัญหา
4) เทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง (brainstormining) คือ วิธีการสอนที่ใช้
ในการอภิปรายทันที ไม่มี ใครกระตุน้ ผูเ้ รี ยนเพื่อหาคาตอบหรื อทางเลือกสาหรับการแก้ปั ญหาที่
กาหนดอย่างรวดเร็ ว ในระยะเวลาสั้นโดยไม่มีการตัดสิ นว่าทางเลือกใดดีหรื อไม่อย่างไร
5) วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบตั ิ (practice) คือ วิธีการสอนที่ให้ประสบการณ์
ตรงกับผูเ้ รี ยน โดยการให้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการสอนที่มุ่งหมายให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎี
และปฏิบตั ิ
6) วิ ธี ส อนโดยใช้ส ถานการณ์ จ าลอง (simulation) คื อ วิ ธี ก ารสอนที่ จ าลอง
สถานการณ์จริ งมาไว้ในชั้นเรี ยนโดยพยายามทาให้เหมือนจริ งที่สุด มีการกาหนดเงื่อนไข แล้วแบ่ง
ผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มเพื่อเข้าไปเล่นในสถานการณ์ที่จาลอง มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการเผชิญหน้า
กับปัญหา
7) วิธีการสอนแบบสาธิต (demonstration method) คือ วิธีการสอนที่ครู มีหน้าที่
ในการวางแผนการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่ โดยการทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้จาก
การสังเกต การฟัง การทา หรื อแสดง
8) วิธี ก ารสอนแบบโครงการ (project method) เป็ นวิธี ก ารสอนให้ผูเ้ รี ย นได้
วางโครงการและดาเนินการให้สาเร็ จตามโครงการนั้น เป็ นการสอนที่สอดคล้องกับสภาพความเป็ น
จริ งของชีวิต ผูเ้ รี ยนจะทางานด้วยการตั้งปัญหา ดาเนินการแก้ปัญหาด้วยการลงมือทาจริ ง
กลยุทธ์การสอน สาหรับแนวทางที่สถาบันใช้ในการประสาทความรู ้ตามกลุ่ม
สาระวิชาแก่ผเู ้ รี ยนเพื่อให้บณ
ั ฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์มีความรู ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชานิ ติศาสตร์ รวมถึงคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งมีความสาคัญในการปฏิบตั ิงานนั้น อาจแบ่งได้
เป็ น 2 ระดับ คือ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสู ตร และกลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา ได้แก่ 1) กล
ยุทธ์การสอนระดับหลักสู ตร ในระดับหลักสู ตรจะมีการจัดลาดับของรายวิชาก่อนหลังทั้งในแง่ของ
รายวิ ช าและในแง่ ข องชั้น ปี ของผู เ้ รี ย น ผสมผสานกัน ไปในลัก ษณะของแผนการศึ ก ษาตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ให้ผเู ้ รี ยนทราบล่วงหน้าไว้ในหลักสูตรของสถาบัน โดยวิชาเฉพาะที่เป็ นวิชาบังคับจะ
กาหนดให้ศึกษาวิชาที่เป็ นพื้นฐานหลักเสี ยก่อนในเบื้องต้นตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 2 จากนั้นจึง
กาหนดให้ศึกษาวิชาบังคับที่มีเนื้ อหาสื บเนื่ อง หรื อวิชาบังคับที่ตอ้ งใช้ความรู ้พ้ืนฐาน ในชั้นปี ที่ 2
และชั้นปี ที่ 3 ต่อไปสถาบันควรที่จะกาหนดในแผนให้ศึกษาเสร็ จสิ้ นภายในชั้นปี ที่ 3 เพื่อที่ผเู ้ รี ยนจะ
ได้เ ริ่ ม ศึ ก ษาวิ ช าเฉพาะที่ เ ป็ นวิ ช าเลื อ กในชั้น ปี ที่ 3 ส าหรั บ การเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ ไปฝึ กงานหา
ประสบการณ์ ใ นช่ ว งภาคฤดู ร้ อ นของชั้ น ปี ที่ 3 หรื อในชั้ น ปี ที่ 4 และเมื่ อ ได้ ไ ปฝึ กงานหา
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ประสบการณ์ แล้ว ผูเ้ รี ยนจะได้มีโอกาสศึ กษาวิชาเลื อกที่ เหมาะสมหรื อมี ค วามถนัดในชั้นปี ที่ 4
ต่อไป การกาหนดแผนการศึกษาเป็ นลาดับเช่นนี้ จะดาเนิ นไปอย่างสอดคล้องกับการพัฒนาความรู ้
ความถนัดหรื อความสนใจของผูเ้ รี ยนที่จะค่อย ๆ คลี่คลายตัวให้เกิดความชัดเจนเมื่อศึกษาไปได้
ระยะหนึ่ง ดีกว่าที่จะปล่อยให้ศึกษาวิชาเลือกไปอย่างไม่มีทิศทาง ในส่ วนของวิชาเลือกนั้นสถาบัน
ควรจะได้กาหนดวิชาเลือกให้เป็ นกลุ่มวิชาตามเนื้ อหา สาขาวิชาย่อย หรื อตามแนวทางการประกอบ
วิช าชี พ หรื อตามแนวการศึ ก ษาต่อหลัง ปริ ญญาเพื่ อให้องค์ค วามรู ้ ใ นวิชาเลื อกที่ ผูเ้ รี ย นได้รั บ มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันเป็ นระบบ แต่ก็มิได้ปิดโอกาสหากผูเ้ รี ยนประสงค์จะเลือกเรี ยน
ตามความสนใจที่หลากหลายของตนเองเกี่ยวกับการฝึ กงานเพื่อฝึ กฝนทักษะหรื อหาประสบการณ์
จากการทางานหรื อสหกิ จศึ กษานั้น สถาบันควรพิจารณาความพร้ อมทั้งในส่ วนของสถาบันและ
ผูเ้ รี ยนว่าจะจัดให้เป็ นการลงทะเบียนศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร หรื อเป็ นประสบการณ์ที่เลือก
ไปด าเนิ น การนอกหลัก สู ต ร และไม่ ว่า จะด าเนิ น การอย่า งไร สถาบัน ควรพิ จ ารณาด าเนิ น การ
ประสานงานสนับสนุนให้แก่ผเู ้ รี ยนในการนี้ ดว้ ย สาหรับสถาบันการศึกษาที่กาหนดให้การเพิ่มพูน
ทักษะการทาวิจยั ของนักศึกษาเป็ นนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อให้นัก ศึกษาสามารถต่ อยอด
การศึ กษาในระดับสู งต่อไปได้น้ ัน ก็อาจพิจารณากาหนดให้มีรายวิชาว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัย ทาง
นิติศาสตร์เป็ นรายวิชาเลือกหรื อรายวิชาบังคับก็ได้ อีกทั้งสถาบันการศึกษาอาจกาหนดให้การทาสาร
นิ พนธ์ระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางนิ ติศาสตร์ ดว้ ยก็ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั นโยบายและความพร้อมของสถาบันการศึกษา 2) กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา ในระดับ
รายวิชานั้น สถาบันจะต้องจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้และมีทกั ษะตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนด โดยจะต้องพิจารณาเนื้ อหาและวัตถุประสงค์ของรายวิชาประกอบเป็ นสาคัญ
อาทิ ในรายวิชาที่เป็ นวิชาบังคับในกฎหมายพื้นฐานที่สาคัญซึ่งมักเป็ นชั้นเรี ยนขนาดใหญ่ อาจใช้การ
สอนแบบบรรยายและอภิปราย (lecture and discussion method) เป็ นหลักร่ วมกับการสอนแบบเน้น
กรณีปัญหา (problem-based method ) ในขณะที่รายวิชาที่เป็ นวิชาเลือกซึ่งอาจจะมีขนาดชั้นเรี ยนเล็ก
ลงและมุ่งให้ผูเ้ รี ยนศึกษาตามความสนใจ อาจจัดการเรี ยนการสอนหลายแบบประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็ น
การเรี ยนการสอนเชิ งสัมมนา การสอนแบบเน้นกรณี ปัญหา ประกอบกับการสอนแบบเน้นการแสวง
ความรู ้ด้วยตนเอง (self-study method ) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (criticality-based method)
หรื อในกรณี ของรายวิ ชาที่ มุ่ งเน้นทักษะของผูเ้ รี ยน อาจจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นสมรรถนะ
(competency–based method ) การสอนแบบมุ่ งเน้นการสร้ างผลผลิ ต (productivity-based method) การ
สอนแบบสาธิ ต (demonstration method) การสอนแบบใช้สถานการณ์จาลอง (simulation method ) การ
สอนกฎหมายเชิงคลินิก (clinical legal education) เป็ นต้น นอกจากนี้ การสื่ อสารความคิด ความเข้าใจ การ
โต้เถียงวิพากษ์วิจารณ์ รวมไปถึงการรับฟังผูอ้ ื่นไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อด้วยเอกสาร หรื อการเขียน หรื อด้วย
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วาจาในรู ปของการโต้เถียง การอภิปราย การนาเสนอ หรื อการประชุม ล้วนเป็ นทักษะสาคัญของนักกฎหมาย
ผูส้ อนในแต่ละรายวิชาควรที่จะได้จดั ให้นักศึกษามีการฝึ กฝนทักษะเหล่านี้ ประกอบไปด้วย อันจะทาให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้ ไปตลอดจนจบการศึกษาและมีทกั ษะเหล่านี้ ติดตัวออกไปประกอบอาชีพการ
งานได้เป็ นอย่างดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชนิ ติ
ศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 319 ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 : 7)
โดยสรุ ป วิธีการสอนนั้นมี 2 ลักษณะคือ 1. วิธีการสอนที่ยดึ ผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง
และ 2. วิธีการสอนที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งมีรูปแบบ เทคนิค และวิธีการสอนที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
เทคนิ ควิธีการสอนที่ นิยมใช้ในสถาบันอุดมศึ กษาได้แก่ เทคนิ คการสอนแบบทางานร่ วมกัน (cooperative leaning) เทคนิ ค การสอนแบบอุ ป นัย (inductive method) เทคนิ ค การสอนแบบนิ ร นัย
(deductive method) เทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง (brainstormining) วิธีการสอนโดยการลง
มื อ ปฏิ บ ัติ (practice) วิ ธี ส อนโดยใช้ ส ถานการณ์ จ าลอง (simulation) วิ ธี ก ารสอนแบบสาธิ ต
(demonstration method) วิธีการสอนแบบโครงการ (project method) ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ธรรมชาติของ
วิชานั้น
4) ด้านนักศึกษา
ความสาเร็ จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา
ซึ่งต้องให้ความสาคัญกับการรับ หรื อการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสู ตรที่ตอ้ งเป็ นระบบที่
สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ และความพร้อมในการเรี ยนในหลักสูตรจนสาเร็ จการศึกษา
และส่ งเสริ มให้มีความพร้อมทางการเรี ยน และมีกิจกรรมพัฒนาในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นกั ศึกษามี
ความรู ้ความสามารถตามหลักสูตร มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2560: 66) ซึ่งถือเป็ นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้ได้คุณภาพ ดังนี้
4.1) การคั ด เลื อ กนั กศึ ก ษา ความเป็ นมาของระบบคัด เลื อ กบุค คลเข้าศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2561, ออนไลน์) มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1) ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือก
รวม (Central University Admissions System: CUAS) ก่อนปี การศึกษา 2504-ปี การศึกษา 2542
4.1.1.1) ก่อนปี การศึกษา 2504 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งดาเนินการสอบเอง
4.1.1.2) ปี การศึ ก ษา 2504 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์ จัดสอบร่ วมกันมีสภาการศึกษาแห่ งชาติเป็ นผูป้ ระสานงาน
4.1.1.3) ปี การศึ ก ษา 2505 มหาวิ ท ยาลัย 5 แห่ ง ที่ มี อยู่ใ นขณะนั้น ได้แก่
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย แพทย์ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบร่ วมกันการสอบเลือกนี้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่ องการสละ
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สิ ทธิ์ และการเพิ่มจานวนที่สารองที่นง่ั จากการที่ผสู ้ มัครสอบได้หลายมหาวิทยาลัย ทาให้นกั เรี ยนใน
ขณะนั้นต้องเสี ยเวลาสอบหลายแห่งมีค่าใช้จ่ายจานวนมากและมีผสู ้ มัครเพิ่มขึ้น
4.1.1.4) ปี การศึ ก ษา 2509 คณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบตามข้อ เสนอของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ กลับไปใช้วิธีสอบแยกแต่การดาเนินการเกิดปั ญหา
มาก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องเลื่อนการเปิ ดเทอมออกไป เนื่ องจากต้องมีการเรี ยกสอบสัมภาษณ์เพิ่ม
หลายรอบ
4.1.1.5) ปี การศึ ก ษา 2510 คณะรั ฐมนตรี เห็ น ชอบตามข้อเสนอของสภา
การศึกษาแห่งชาติให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กลับมาใช้วิธีสอบรวมอีกครั้ง
4.1.1.6) ปี การศึกษา 2516 ทบวงมหาวิทยาลัยรับโอนงานสอบคัดเลือกจาก
สถานศึ กษาแห่ งชาติ จนถึ งปั จจุ บนั แนวทางการคัดเลื อกในช่ วงนี้ ผูส้ มัครมี สิทธิ์ เลื อกคณะเลื อก
สถาบันการศึกษาได้ 6 อันดับ และเลือกวิชาสอบไปในคราวเดียวกัน หลังจากที่ระบบสอบคัดเลือก
รวมได้ดาเนินการได้ระยะหนึ่งได้เกิดปัญหา คือ การคัดเลือกแบบเดิมมีผลกระทบทางลบต่อการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกล่าว คือ ประการที่แรก ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ไม่สนใจเรี ยนวิชาที่
ไม่ตอ้ งใช้ในการสอบคัดเลื อก เพราะเป้ าหมายของการเรี ย น คือ การสอบเข้าศึก ษาต่อในระดับ
มหาวิท ยาลัย หรื อสาขาที่ ต้อ งการผล คือ นัก เรี ย นที่ เ รี ย นได้ดีมุ่ งสอบเที ย บเพื่ อให้มี คุ ณ สมบัติ
เทียบเท่าสาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วเข้าเรี ยนมหาวิทยาลัยโดยเรี ยนไม่ครบตาม
ชั้น ปี ผู ป้ กครองและนัก เรี ย นอาจเห็ น ว่า ประหยัด เงิ น และเวลาแต่ ผ ลที่ ต ามมา คื อ ผูเ้ รี ย นเข้า สู่
ระดับอุดมศึกษาก่อนมีวุฒิภาวะที่เหมาะสม และการจัดชั้นเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ปัญหา ประการที่สองการคัดเลือกแบบเดิมได้นกั ศึกษาที่มีความรู ้ความสามารถไม่สอดคล้องกับวิชา
ที่เรี ยน เนื่ องจากสอบเฉพาะวิชาสามัญ ประการที่สาม เป็ นการสร้างความเครี ยดให้นักเรี ยนและ
ผูป้ กครอง เพราะเลือกคณะ/สถาบันพร้อมกับการสอบ ประการสุดท้าย มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลา เนื่องจาก
ดาเนินการเฉพาะช่วงปิ ดเทอมเท่านั้น
4.1.2) การคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ปี การศึ กษา
2543-2548 วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการปรั บ ปรุ ง ระบบการคัด เลื อ ก มี 2 ประการ คื อ 1) เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัย/สถาบันได้ผเู ้ รี ยนที่มีความรู ้ความสามารถ และความถนัดตรงสาขาวิชาที่เรี ยน 2) เพื่อ
ส่ งเสริ มให้การเรี ยนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของผูส้ มัคร คือ 1) ผลการเรี ยนตลอดหลักสู ตรระดับชั้น
มัธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อเที ยบเท่าให้ค่าน้ าหนัก 10 % 2) ผลการสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะ
(เรี ยกรวมว่า การสอบวัดความรู ้) ให้ค่าน้ าหนัก 90 % ซึ่ งการคัดเลือกวิธีน้ ี มีจุดเด่น คือ 1) นาผลการ
เรี ยนของชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายมาร่ วมด้วย 2) มี การสอบปี ละ 2 ครั้ ง ทาให้นักเรี ยนมี โอกาส
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พัฒนาตนเอง คะแนนสอบเก็บไว้ใช้ 2 ปี สามารถเลือกคะแนนที่ดีที่สุดมาใช้ในการสมัครคัดเลือก
และ 3) ทราบผลคะแนนสอบล่ วงหน้าก่อนการเลือกคณะ ทาให้มีโอกาสเลือกตรงกับความสามารถ
ของตน แต่ ก็ มี จุ ด อ่ อ นของระบบคัด เลื อ กใหม่ คื อ 1) ท าให้นัก เรี ย นมี ภ าระการสอบและเกิ ด
ความเครี ยดมากขึ้นจากเดิมเนื่ องจากมีการสอบสองครั้ง 2) โรงเรี ยนพยายามเร่ งสอบให้จบก่อนการ
สอบเดือนตุลาคม เพื่อให้นกั เรี ยนมีความพร้อมด้านเนื้ อหามากที่สุด เป็ นเหตุให้เกิดผลเสี ยต่อระบบ
การเรี ยนการสอนตามปกติ
4.1.3) การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ าศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระบบกลาง
(Admissions) ระยะที่ 1 ปี การศึกษา 2549-2552 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ได้เสนอให้ทบวง
หมาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุ งระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในระบบสอบ
รวม โดยขอให้เริ่ มตั้งแต่รุ่นปี การศึกษา 2547 เป็ นต้นไป โดยยึดหลักการให้เพิ่มผลการเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกมากขึ้น และพิจารณาความสามารถของผูส้ มัคร
จากผลการสอบแบบทดสอบวิชาหลัก และหรื อแบบทดสอบมาตรฐานความสามารถทางการเรี ยน
ซึ่ งจัดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติที่จะจัดตั้งขึ้น (หนังสื อที่ ทปอ.44/147 ลงวันที่
19 เมษายน 2544) สาหรับผลการเรี ยน (GPA) ต้องได้รับการตรวจสอบจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรื อสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรื อต้นสังกัดต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ
คิ ด เกรดผิ ด พลาด ทั้ง นี้ มหาวิ ท ยาลัย /สถาบัน การศึ ก ษาอาจก าหนดคุ ณ สมบัติ อื่ น ๆ หรื อ อาจ
กาหนดให้มีการสอบวิชาเฉพาะ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัย หรื อกลุ่มมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติเป็ นฝ่ ายจัดสอบ หรื อกลไกการสอบรวม (ทบวงมหาวิทยาลัยเป็ นผูป้ ระสาน
และมหาวิทยาลัย/สถาบันทดสอบเป็ นศูนย์สอบ) เพื่อปรับปรุ งให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยในการพิจ ารณาของที่ประชุมอธิการบดีแห่ ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ยึดหลักการแนวทางเพื่อ
กาหนดเป็ นระบบกลางรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย มีสาระดังนี้
1) ระบบใหม่จะต้องปรับเปลี่ย นจากระบบการสอบ แข่งขันเพื่อคัดเลื อกเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (entrance examination) เป็ นระบบการรับเข้า (admissions) โดยพิจารณา
ผลการเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็ นระบบที่มีความยุติธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้
2) การพิ จ ารณาผลการเรี ยนเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั บ เข้า ศึ ก ษาในระบบ
อุดมศึ ก ษาจะพิ จารณาจากการวัดผลด้วยวิธีก าร และตามช่ วงเวลาต่าง ๆ ที่ ก าหนดในหลัก สู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษาการปรับปรุ งระบบการคัดเลือกได้
ดาเนิ นการมาโดยลาดับ และได้บรรลุขอ้ ยุ ติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 ซึ่ งที่ประชุมอธิ การบดีแห่ง
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ประเทศไทย ได้ประกาศระบบการคัดเลือกสาหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเริ่ ม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 โดยกาหนดองค์ประกอบ คือ GPAX 10 %, GPA (กลุ่มสาระ) 20 %, O-NET
35-70 %, A-NET และรายวิชาเฉพาะไม่เกิน 3 วิชา 0-35 % ซึ่งการคัดเลือกระบบ admissions มีขอ้ ดี
คื อ 1) การใช้ผ ลการเรี ย นของนัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ จากสถานศึ ก ษาได้แก่ GPAX , GPA (กลุ่มสาระ)
O-NET จะทาให้นักเรี ยนมุ่งเรี ยนในห้องเรี ยนอย่างเต็มที่ ซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
คัดเลือกที่ตอ้ งการให้การนาผลการเรี ยนมาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของการคัดเลือก เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุน
ให้การเรี ยนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึ กษาเป็ นไปตามปรั ชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
จุดประสงค์ดงั กล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นที่ยอมรับ
ได้จากสังคมโดยทัว่ ไป ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็คาดหวังว่าการปฏิรูปการศึกษาจะนาพาให้เกิดการ
ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดีกว่าเดิม ซึ่ งจะทาให้การเพิ่มสัดส่ วนผลการเรี ยนมีความน่าเชื่อถือ
และ 2) การกาหนดให้สอบเพิ่มเติมไม่เกิน 3 วิชา เพื่อป้ องกันการกวดวิชาเกินความจาเป็ น และคณะ
ภาควิชาได้กาหนดให้สอบเพิ่มเติมเฉพาะวิชาที่จาเป็ นสาหรับการศึกษาต่อเท่านั้น แต่ก็มีขอ้ เสี ย คือ
1) เรื่ องมาตรฐานโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นที่ถกเถียงกันไม่รู้จบ 2) การให้สัดส่ วนค่าน้ าหนักของวิชาเฉพาะ
หรื อ A-NET ที่นอ้ ยกว่าการให้ค่าน้ าหนักผลการเรี ยนอาจมีผลต่อการคัดเลือกซึ่ งในขณะนั้นยังไม่มี
ข้อมูลยืนยัน และ 3) การกาหนดสอบ A-NET ปี ละครั้ง ทาให้นกั เรี ยนที่พลาดพลั้งไม่ได้สอบต้องรอ
อีก 1 ปี จึงจะสามารถสมัครสอบ และสอบคัดเลือกในคณะวิชาที่ตอ้ งการได้
4.1.4) การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ าศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระบบกลาง
(admissions) ระยะที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2553-2560 การคัดเลื อกด้วยระบบ admissions ซึ่ ง เริ่ ม เมื่ อปี
การศึกษา 2549 ได้รับเสี ยงวิพากษ์วิจารณ์จากผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายว่ามีการให้สัดส่ วนผลการเรี ยน
มากเกินไปซึ่ งความจริ งการสอบคัดเลือก entrance ก็ดี การคัดเลือกด้วยระบบ admissions ก็ดี ล้วน
วิพากษ์วิจารณ์จากผูเ้ กี่ยวข้องทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การรับเข้าศึกษาด้วยระบบ admissions มี
เป้ า หมาย ถ้า ดาเนิ นการได้เต็ม รู ป แบบจะต้องถึ งจุ ดที่ มหาวิทยาลัยเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณารับเข้า และประกาศเกณฑ์ดงั กล่าวให้ทราบทัว่ กัน นักเรี ยน หรื อผูป้ ระสงค์เข้าศึกษาต่อ ณ
สถาบันอุดมศึกษาใดจะต้องนาคะแนนผลการสอบที่สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจดั สอบ
เพื่อให้มีมาตรฐานเดี ยวกัน และต้องไม่เพิ่มภาระแก่ นักเรี ยน โดยนักเรี ยนจะนาคะแนนไปยื่น ณ
หน่วยคัดเลือกกลางที่มีกลไกดาเนินการที่เป็ นมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในความยุติธรรม โปร่ งในและ
มีธรรมาภิบาลเป็ นผูท้ าหน้าที่คดั เลือกให้ การปรับระบบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2553 ที่ประชุม
อธิ ก ารบดี แห่ ง ประเทศไทยได้ม อบให้กลุ่มเสวนา admissions และ assessment ดาเนิ นการโดยมี
หลักการตามที่ที่ป ระชุ มอธิ ก ารบดีแห่ งประเทศไทยเห็ นชอบ คือ ให้พิจารณานาผลการเรี ย นใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และการสอบ aptitude test เป็ นองค์ประกอบของการคัดเลือก ผล
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การเรี ยนประกอบด้วย GPA และผลการสอบ O-NET ส่ วนการสอบ aptitude test จะแทนที่การสอบ
A-NET และวิชาเฉพาะ เนื่องจากการสอบ aptitude test เป็ นการทดสอบความถนัดทางการเรี ยนที่ไม่
เน้นเนื้ อหาวิชาจึงสามารถสอบได้ปีละหลายครั้ง ซึ่ งที่ประชุมอธิ การบดีแห่ งประเทศไทย กาหนด
องค์ประกอบการคัดเลือก คือ GPAX 20 %, O-NET (8 กลุ่มสาระ) 30%, GAT (General Aptitude
Test) 10-50 % และ PAT (Professional Aptitude Test) 0-40 %
4.1.5) การคัดเลือกบุคคลเข้ าศึ กษาในสถาบันอุดมศึ กษาใหม่ (Thai University
Admissions System: TCAS) ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้ นไป รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้
มอบหมายให้ที่ป ระชุม อธิ การบดีแห่ งประเทศไทย พิจารณาปรับรู ปแบบการรั บเข้าศึกษาโดยมี
หลักการสาคัญ คือ ให้นักเรี ยนอยู่ในห้องเรี ยนจนจบหลักสู ตรให้จดั การสอบเพื่อการคัดเลือกได้
หลังจากนักเรี ยนจบหลักสู ตรโดยใช้ขอ้ สอบส่ วนกลาง และให้มีการบริ หารสิ ทธิ์ ในการสมัครเข้า
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักศึกษา
ในเครื อข่าย ทปอ. จานวน 30 แห่ ง ร่ วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาต่ อใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่ งจะเริ่ มใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2561 เป็ นต้น
ไปด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 1) นักเรี ยนควรอยูใ่ นห้องเรี ยนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 2) ผูส้ มัคร
แต่ละคนมีเพียง 1 สิ ทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่ เลื อก เพื่อความเสมอภาค และ 3) สถาบัน
อุดมศึกษาทุกแห่ ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ clearing house เพื่อบริ หาร 1 สิ ทธิ์ ของ
ผูส้ มัคร
โดยสรุ ป การรั บนั กศึ กษามี ระบบขั้นตอนการคัดเลื อกนั กศึ กษาเข้าสู่ สถาบัน
อุดมศึกษาโดยมีการกาหนดวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai University
Admissions System: TCAS) ปี การศึกษา 2561 สาหรับมหาวิทยาลัยในเครื อข่าย ทปอ. จานวน 30 แห่ ง
ทปอ. ราชภัฏ 38 แห่ ง และ ทปอ. ราชมงคล 9 แห่ ง (สมาคมที่ประชุมอธิ การบดีแห่ งประเทศไทย, 2561,
ออนไลน์) ส่ วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็ นไปตามขั้นตอนและกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่ งทั้งกลุ่ม
มหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบ TCAS และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ และการตรวจร่ างกาย
ด้วยประกอบการพิจารณารับนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
4.2) คุณภาพบัณฑิต พันธกิจสาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต
หรื อจัดการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ในวิชาการ และวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสู ตรที่กาหนด
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความสามารถในการเรี ยนและพัฒนา
ตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ขทั้งร่ างกาย และจิตใจ มีความ
สานึ ก และรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็ นหน่วยงานในกากับและส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของ
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สถาบันอุดมศึกษาได้จดั ทามาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรี ยนรู ้ของ
นักศึ กษาซึ่ งเป็ นการประกันคุณภาพบัณฑิ ตที่ ได้รับคุ ณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่ อสารให้สังคม ชุ มชน
รวมทั้งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เชื่ อมัน่ ถึงคุณภาพบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ในแต่ละหลักสู ตรคุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสู ตรจะสะท้อนถึงคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560: 57-58)
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้
4.2.1) มาตรฐานการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ethics and moral) หมายถึง
การพัฒนานิ สัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรมด้วยความรับผดชอบทั้งในส่ วนตน และ
ส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบตั ิ
ตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่ องส่ วนตัวและสังคม ซึ่ งมีผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังในระดับปริ ญญาตรี คือ
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริ ยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู ้สึกของ
ผูอ้ ื่น ค่านิ ยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมทางคุณธรรมจริ ยธรรม อาทิ
มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ เป็ นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผูอ้ ื่นและเข้าใจโลก เป็ นต้น
ซึ่ งมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ (มคอ. 1)
ได้แก่ 1) ตระหนัก รู ้ เข้า ใจ และยึดมัน่ ในหลัก ความยุติธ รรม หลัก นิ ติธ รรม มี ค วามประพฤติ ที่
สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักกฎหมาย และ 2) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีจิตสานึก
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความตื่นตัวต่อปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิช านิติศาสตร์ พ.ศ.
2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 319 ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 : 7)
4.2.2) มาตรฐานการเรียนรู้ ด้านความรู้ (knowledge) หมายถึง ความสามารถใน
การเข้าใจการนึ กคิด และการนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และการจาแนกข้อเท็จจริ งในหลักการ
ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ ซึ่งมีผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
ในระดับปริ ญญาตรี คือ มีองค์ความรู ้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ ตระหนักรู ้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องสาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
ความรู ้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจยั ในปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและ
ต่อยอดองค์ค วามรู ้ ส่ วนหลัก สู ตรวิช าชี พ เน้นการปฏิ บัติ จะต้อ งตระหนัก ในธรรมเนี ย มปฏิ บัติ
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่ งมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ด้านความรู ้ ข อง
บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ. 1) ได้แก่ 1) มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมาย
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เฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี หลักการแนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคาพิพากษา หรื อคาวินิจฉัย
ขององค์กรตุลาการ และ 2) สามารถนาความรู ้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติ
ของกฎหมายไปปรับใช้กบั ปั ญหาข้อเท็จจริ ง หรื อค้นคว้าในระดับสู งขึ้น หรื อวิจยั อย่างมีนิติทศั นะ
ควบคู่กับคุณธรรม และสามารถบูรณาการเชื่ อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิช านิ ติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 319 ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 : 7)
4.2.3) มาตรฐานการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา (cognitive skill) หมายถึ ง
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ความรู ้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ใหม่ ที่ไม่ได้
คาดคิดมาก่อน ซึ่ งมีผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังในระดับปริ ญญาตรี คือ สามารถค้นหาข้อเท็จจริ งทา
ความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักการใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
และใช้ขอ้ มูลที่ได้ในการแก้ไขปั ญหาและงานอื่ น ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน และเสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึ งถึงความรู ้ทางภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ สามารถใช้ทกั ษะและความเข้าใจอัน
ถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบตั ิงาน
ประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะ
ทางปั ญญาของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ (มคอ. 1) ได้แก่ 1) มีความสามารถในการค้นหา หรื อ
ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ ง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุ ปข้อเท็จจริ งที่ได้มาอันเป็ น
ทักษะที่สาคัญของการปฏิบตั ิงานด้านกฎหมาย 2) มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย
การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนามาปรับใช้กบั ข้อเท็จจริ ง หรื อปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็ นธรรมแก่กรณี ทั้งนี้ โดยคานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิ ติธรรม
3) มีความสามารถในการค้นหาหรื อได้มาซึ่ งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเอกสาร ตัวเลข หรื อจานวน
ข้อมูลสถิติ ตลอดจนการทาความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์
สรุ ปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น 4) มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง
รับฟังความเห็นจากบุคคลอื่นอันเป็ นทักษะที่สาคัญของการปฏิบตั ิงานด้านกฎหมาย เพื่อนาไปสู่ ขอ้
ยุติและการเสนอทางออก หรื อทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็ นกัลยาณมิตร และ 5) ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิต มี ความใฝ่ รู ้ ติ ดตามการเปลี่ ย นแปลงทางกฎหมาย สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 319
ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 : 7)
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4.2.4) มาตรฐานการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รั บผิดชอบ (interpersonal skill and responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
การแสดงถึง ภาวะผูน้ า ความรั บ ผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งมีผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังในระดับปริ ญญาตรี คือ มีส่วนร่ วม
และเอื้ อเฟื้ อต่ อการแก้ปั ญหาในกลุ่ม ได้อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ า หรื อสมาชิ กของกลุ่ม
สามารถออกซึ่งภาวะผูน้ าในสถานการณ์ที่ไม่ชดั เจน และต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหามี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและกลุ่ม
รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องรวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพซึ่งมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ (มคอ. 1)
ได้แก่ 1) มีความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น 2) รับฟั งความเห็นของผูอ้ ื่นอย่างใส่ ใจและให้
เกียรติแก่กนั และยอมรับความแตกต่างของความเห็น 3) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มี
ความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์และมีความอดทน และ 4) ใช้สิทธิ
เสรี ภาพโดยไม่กระทบผูอ้ ื่น และมีจิตสานึ กรับผิดชอบประพฤติตนเป็ นพลเมืองดีของสังคมตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิช านิ ติศาสตร์ พ.ศ.
2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 319 ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 : 7)
4.2.5) มาตรฐานการเรียนรู้ ด้านทักษะวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยี (numerical analysis skill, communication and information technology skill) หมายถึ ง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามรถในการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถในการสื่ อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งมี ผลการ
เรี ยนรู ้ที่คาดหวังในระดับปริ ญญาตรี คือ สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถ
เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรื อคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และน าเสนอข้อ มู ล สารสนเทศอย่ า งสม่ า เสมอ สาม ารถสื่ อ สารได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพทั้งในการพู ด และการเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่ เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ. 1) ได้แก่ 1) มีความสามารถในการใช้
ภาษาเขียนในทางกฎหมาย 2) มีความสามารถในการสื่ อสารและการนาเสนอ ตลอดจนการตั้งคาถาม
หรื อ การตอบค าถามที่ ชัด เจนท าให้บุ ค คลอื่ น เข้า ใจได้ง่ าย 3) มี ทัก ษะในการใช้ภ าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้ง
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ในด้านการศึกษา การค้นคว้าการสื่ อสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรื ออาชีพ ได้
อย่างเหมาะสมแก่กรณี และ 5) มีทกั ษะในการค้นหา ทาความเข้าใจ และนาไปใช้ซ่ ึ งข้อมูล ที่เป็ น
ตัวเลข หรื อจานวนสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การปรับปรุ งพัฒนากฎหมาย และ
กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อ ง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญา
ตรี สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ พ.ศ. 2561 (ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที่ 135 ตอนพิ เ ศษ 319 ง ลงวัน ที่ 13
ธันวาคม 2561 : 7)
โดยสรุ ป กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้กาหนดถึงคุณภาพ
บัณฑิตที่พิจารณาจากผลลัพธ์ก ารเรี ย นรู ้ใ นแต่ล ะหลักสู ตรคุณภาพบัณฑิ ตในแต่ล ะหลักสู ต รจะ
สะท้อนถึงคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติซ่ ึ งมี อย่างน้อย 5
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติคือ 1) มาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม (ethics and moral) 2) มาตรฐานการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ (knowledge)
3) มาตรฐานการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปัญญา (cognitive skill) 4) มาตรฐานการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะและ
5) วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี (numerical analysis skill, communication
and information technology skill) เพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจในสาขาวิชา เน้นการวิเคราะห์ การ
พัฒนาและผลการวิจยั โดยต้องตระหนักถึงคุณธรรมจริ ยธรรมของสังคม
5) ด้านการวัดและการประเมินผล
การดาเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามจาเป็ นที่ตอ้ งมีการตรวจสอบผลการดาเนินการว่าเป็ น
อย่างไร บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้หรื อไม่ การจัดการเรี ยนการสอนก็เช่นกัน ที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
ผูส้ อนต้องตรวจสอบผลการดาเนินงาน คือ ผลการจัดการเรี ยนการสอนว่าบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560: 84) ระบุว่าการประเมินผลผูเ้ รี ยนมี จุดมุ่งหมาย 3
ประการ คือ 1) การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ขอ้ มูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนของผูส้ อน และนาไปสู่การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา (assessment for learning) 2)
การประเมินที่ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็ นและมีการนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเรี ยนของตนเองใหม่จนเกิดการเรี ยนรู ้ (assessment as learning) และ 3) การประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของนักศึ กษาที่แสดงผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของหลักสู ตร (assessment of learning)
ซึ่งการประเมินส่ วนใหญ่จะใช้จุดมุ่งหมายที่การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของหลักสู ตร (assessment of learning) คือ เน้นการได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการได้
สัมฤทธิ์ ผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนจึงควรส่ งเสริ มให้มีการประเมินเพื่อ
จุดมุ่งหมายการประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ขอ้ มูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนของผูส้ อน และนาไปสู่ การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา (assessment for learning)
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และการประเมินที่ทาให้นกั ศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็ นและมีการนาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาวิธีการเรี ยนของตนเองใหม่จนเกิดการเรี ยนรู ้ (assessment as learning) ด้วย ทั้งนี้ ความ
เหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสาคัญกับเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่ องมื อ
ประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม มีการกากับให้มี
การประเมินตามสภาพจริ ง (authentic assessment) ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง (real world) และมีวิธีการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (feedback) ที่ทา
ให้ นัก ศึ ก ษาสามารถแก้ไ ขจุ ด อ่ อ นหรื อ เสริ ม จุ ด แข็ ง ของตนเองได้ โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการ
ตรวจสอบ คือ การวัดผลและการประเมิ นผล ซึ่ งในการวัดผลการศึ กษานั้นต้องพิ จารณา 3 คาที่
เกี่ยวข้อง (สมชาย รัตนทองคา, 2554: 137) คือ 1) แบบทดสอบ (testing) หมายถึง ขบวนการวัดอย่าง
หนึ่ ง อันจะได้มาซึ่ งจานวนหรื อปริ มาณ ขบวนการนี้ หมายถึง การใช้เครื่ องมือชนิ ดหนึ่ งเข้าไปเร้ า
แล้วทาให้เกิดการตอบสนอง การนาเครื่ องมือไปเร้านั้นจะต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบออกมา จึงเรี ยกว่า
เป็ นการทดสอบ และเรี ยกเครื่ องมือว่าแบบทดสอบ 2) การวัด (measurement) หมายถึง ขบวนการที่
ทาให้ได้มาซึ่งตัวเลข จานวน หรื อปริ มาณ ซึ่ งจานวนหรื อปริ มาณนั้นมีความหมายแทนพฤติกรรม
อย่างหนึ่ง หรื อแทนผลงานที่แต่ละคนแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบการเร้าออกมา การวัดผลมักจะเป็ นผลที่
ได้มาจากการทดสอบ และ 3) การประเมินผล หรื อการประมาณค่า (evaluation) หมายถึง การนาเอา
ข้อ มู ล ทั้ง หลายที่ ไ ด้จ ากการทดสอบหรื อการวัด ผลมาประเมิ น ค่ า หรื อ ตี ร าคาอี ก ชั้น หนึ่ ง ซึ่ ง
จาเป็ นต้องใช้วิจารณญาณ (judgment) ของผูท้ ี่ประเมินผลด้วย
5.1) ลั กษณะะส าคั ญของการวั ดและประเมิ นผลทางการศึ กษา การวัดผลทาง
การศึกษาเป็ นกระบวนการวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนนิยมวัดการเรี ยนรู ้เป็ น 3 ด้าน คือ ด้าน
พุทธิ พิสัย (cognitive domain) ด้านจิตพิสัย (affective domain) และด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain)
กล่าวคือ เป็ นการวัดทางอ้อม การวัดสติปัญญาที่เป็ นคุณลักษณะที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล มักแสดงออก
ทางด้านพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ หรื อสิ่ งเร้ าจึ งเป็ นการวัดทางอ้อม มี ลกั ษณะการวัดที่ไม่
สมบูรณ์เพราะ การวัดใช้ขอ้ สอบเป็ นเครื่ องมือ หรื อสถานการณ์สมมติซ่ ึงได้จากการสุ่ มเนื้อหาไม่สามารถ
นามาสอบได้ท้ งั หมด ผลของการวัดจะได้ผลไม่ตรงกันแม้ใช้ขอ้ สอบชุดเดียวกันวัดคนเดิมแต่คนละ
เหตุการณ์ เพราะธรรมชาติของผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และผลการวัดมัก
เป็ นคะแนนสัมพัทธ์ ที่เปรี ยบเทียบผูส้ อบในกลุ่มเดียวกัน หรื อเปรี ยบเทียบระหว่างการสอนในแต่ละ
ครั้งและมีความคลาดเคลื่ อนถึ งแม้จะใช้เครื่ องมื อที่มีมาตรฐานก็ตาม ลักษณะการประเมินผลทาง
การศึกษานิ ยมใช้ 2 ลักษณะ คือ 1) ประเมินเพื่อพัฒนา (formative evaluation) เป็ นการประเมินผล
ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน มักใช้แบบทดสอบ การสังเกต การซักถามหรื อเครื่ องมือวัดอื่น ๆ ที่
เหมาะสม ระยะเวลามัก ท าเมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนเรื่ อ งหนึ่ ง ๆ 2) การประเมิ น ผลสรุ ป
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(summative evaluation) เป็ นการประเมินผลเมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนแล้ว มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนระยะเวลามักทาปลายภาคเรี ยน และตัดสิ นผลการเรี ยน โดยมี
เกณฑ์ที่ชดั เจน เช่น การตัดสิ นแบบอิงกลุ่ม หรื อการตัดสิ นแบบอิงเกณฑ์ (สมชาย รัตนทองคา, 2554:
138)
5.2) ลักษณะของเครื่ องมือวัดผลทางการศึกษา เครื่ องมือสาหรับการวัดและการ
ประเมินผลที่ดี (สมชาย รัตนทองคา, 2554: 138-140) คือ
1) มีความเที่ยงตรง (validity) ประกอบด้วย 1.1) มี ความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหา
(content validity) คือ การวัดสามารถครอบคลุมเนื้ อหาและวัดได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ มักต้อง
ทาตารางจาแนกเนื้ อหา จุดประสงค์ตามที่ตอ้ งการจะวัดแล้วจึงออกข้อสอบ หรื อแบบวัด 1.2) มีความเที่ยงตรง
เชิงสัมพันธ์ (criterion-related validity) คือ แบ่งการวัดออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่ 1 ความ
เที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (predictive validity) คือ ค่าคะแนนจากแบบสอบถามสามารถทานายถึงผลการ
เรี ยนในวิชานั้น ๆ ได้อย่างเที่ยงตรง และ ลักษณะที่ 2 ความเที่ยงตรงตามสภาพ (concurrent validity)
คือ ค่าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามสะท้อนผลตามสภาพความเป็ นจริ ง เช่น เด็กเก่งได้คะแนนสู ง
เด็กอ่อนได้คะแนนต่าจริ ง และ 1.3) ความเที่ ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) คือ คะแนนที่
ได้จากแบบวัดมีความสอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมของเด็ก เช่น สอดคล้องกับความรู ้ เหตุผล
ความเป็ นผูน้ า เป็ นต้น
2) มี ความเชื่ อมัน่ (reliability) กล่าวคือ แบบทดสอบ หรื อแบบวัดต้องมีความ
เชื่ อมัน่ ได้ว่าผลจากการวัดคงที่ แน่ นอน ไม่เปลี่ยนไปมา เมื่อวัดซ้ าอีกด้วยแบบทดสอบชุ ดเดิ มกับ
ผูท้ ดสอบกลุ่มเดิมจะได้ผลใกล้เคียงหรื อเหมือนเดิม ซึ่งปกติการสอบแต่ละครั้งผลคะแนนจะไม่คงที่
แต่อนั ดับของผูส้ อบคงที่ถือว่าแบบทดสอบมีความเชื่ อมัน่ ค่าความเชื่ อมัน่ สามารถคานวณได้จาก
การหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน 2 ชุดจากการทดสอบผูส้ อบกลุ่มเดิม 2 ครั้ง โดยใช้
แบบทดสอบเดี ยวกัน ความเชื่ อมัน่ มี ค่าอยู่ระหว่า ง 0-100 มี วิธีการหาความเชื่ อมัน่ ได้แก่ 1) การ
ทดสอบซ้ า 2) การใช้แบบทดสอบคู่ขนาน 3) วิธีการแบ่งครึ่ งข้อสอบ หรื อ 4) วิธี Kuder-Richardson
(KR) เป็ นการหาความคงที่ของแบบทดสอบเรี ยกว่าความเชื่อมัน่ ภายใน (internal consistency)
3) ความเป็ นปรนัย (objectivity) คือ ความชัดเจนถูกต้อง ความเข้าใจตรงกัน โดย
ยึดความถูกต้องทางวิชาการเป็ นเกณฑ์ คุณสมบัติของความเป็ นปรนัย คือ 1) ผูอ้ ่านแบบทดสอบทุก
คนเข้าใจตรงกัน 2) ผูต้ รวจทุกคนให้คะแนนตรงกัน และ 3) แปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน
4) ความยากง่ า ย (difficulty) กล่ า วคื อ แบบทดสอบที่ ดี ต้อ งไม่ ย าก หรื อ ง่ า ย
เกินไป อาจมีท้ งั ข้อง่าย ข้อปานกลาง และข้อยากในแบบทดสอบชุดหนึ่ง ๆ ซึ่งความยากง่ายพิจารณา
ได้จาก 1) ความยากง่ายของแบบทดสอบทั้งฉบับ พิจารณาจาก 1.1) คะแนนรวมของแบบทดสอบทั้ง
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ฉบับ หากคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มแสดงว่าง่าย ถ้าคะแนนต่ากว่าครึ่ งหนึ่ งของ
คะแนนเต็มถือว่ายาก 1.2) พิจารณาจากความยากง่ายรายข้อคานวณหาค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0-1.00
หากค่าเฉลี่ยทั้งฉบับสู งกว่า 0.05 ถือว่าง่าย หากต่ากว่า 0.05 ถือว่ายาก และ 2) ความยากง่ายของข้อ
คาถามรายข้อ พิจารณาจากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามถูกในแต่ละข้อ ถ้าตอบถูกมากกว่าครึ่ งหนึ่ ง
ของผูต้ อบแบบสอบถามถือว่าข้อสอบง่าย หากตอบถูกน้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของผูต้ อบแบบทดสอบ
ทั้งหมดถือว่าแบบทดสอบยาก
5) อานาจจาแนก (discrimination) แบบทดสอบที่ดีตอ้ งสามารถจาแนกผูส้ อบที่
มีความสามารถเก่งอ่อนต่างกันออกได้ โดยคนเก่งจะตอบข้อสอบถูกมากกว่าคนอ่อนโดยพิจารณา
จาก 1) ค่าอานาจจาแนกทั้งฉบับ คือ หากคะแนนของผูท้ าข้อสอบทั้งกลุ่ม มีการกระจายตัวตั้งแต่ศูนย์
ถึงเกือบเต็ม แสดงว่าแบบทดสอบนั้นจาแนกได้ แต่ถา้ คะแนนเกาะกลุ่มกัน หรื อกระจายน้อยแสดง
ว่าจาแนกต่า หรื อจาแนกไม่ได้ และ 2) ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบรายข้อ พิจารณาจากคนเก่ง
ที่ตอบถูกมากกว่าคนอ่อน ดังนั้น ข้อใดที่มีคนอ่อนตอบถูกมากกว่าเรี ยกว่า จาแนกกลับ ส่ วนคนเก่ง
และคนอ่อนตอบถูกพอ ๆ กันเรี ยกว่า จาแนกไม่ได้ ดังนั้น หากแบบทดสอบข้อใดค่าอานาจจาแนก
® มีค่าบวกแสดงว่าจาแนกได้ มีค่าลบแสดงว่าจาแนกกลับ เป็ นศูนย์ หรื อใกล้ศูนย์แสดงว่าข้อนั้นไม่
มีอานาจจาแนกคนเก่งและคนอ่อน ตอบผิดพอ ๆ กันต้องปรับปรุ งก่อนนาไปใช้
6) ประสิ ทธิ ภาพ (efficiency) คือ เครื่ องมื อที่ วดั ต้องมีประสิ ทธิ ภาพท าให้ไ ด้
ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่ อถือได้ประโยชน์สูงสุ ดประหยัดสุ ด ลงทุนน้อยที่สุด ควรพิมพ์ผิดพลาดน้อย
รู ปแบบดูง่ายเป็ นระเบียบอ่านง่าย
7) ความยุติธรรม (fair) แบบทดสอบที่ดีตอ้ งไม่เปิ ดโอกาสให้ผูส้ อบได้เปรี ยบ
เสี ยเปรี ยบกัน เช่น แบบทดสอบบางฉบับผูส้ อนออกข้อสอบเน้นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่ผเู ้ รี ยนบางคนได้
เคยค้นคว้าทารายงานมาก่อน
8) ค าถามลึ ก (searching) แบบทดสอบที่ ส อบถามเฉพาะความรู ้ ค วามเข้า ใจ
ผูอ้ อกข้อสอบไม่ควรถามลึกจนกระทัง่ ต้องใช้ความรู ้ ระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ดังนั้น
ความลึกซึ้งของคาถามควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด
9) คาถามยัว่ ยุ (exasperation) คาถามที่ยวั่ ยุมีลกั ษณะเป็ นการท้าทายผูส้ อบอยาก
คิด อยากทามีลีลาคาถามที่น่าสนใจ ไม่ถามก่อกวนซ้ าซากน่ าเบื่อ อาจใช้รูปประกอบการถาม การ
เรี ยงข้อคาถามในการสอบ ควรเรี ยงแบบคละกันตามเนื้อหา ลาดับความยากง่ายสลับกัน
10) ความจาเพาะเจาะจง (definite) ลักษณะคาถามที่ดีไม่ควรถามกว้างเกินไป
ไม่ถามคลุมเครื อ หรื อเล่นสานวนจนผูส้ อบงง ผูอ้ ่านอ่านแล้วต้องมีความชัดเจนว่าถามอะไร ส่วนจะ
ตอบถูกหรื อไม่เป็ นอีกเรื่ องหนึ่งขึ้นกับความรู ้ของผูต้ อบ
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5.3) เครื่ องมือที่ใช้ วัดและประเมินผลการศึกษา มีหลายลักษณะพอสรุ ป (เพชรา
วดี จงประดับเกียรติ, 2562, ออนไลน์)ได้ดงั นี้
1) การทดสอบ (testing) หมายถึ ง กระบวนการในการน าชุ ด ของสิ่ ง เร้ า ไป
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดงพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดออกมาให้ครู สังเกตได้และวัดได้ การทดสอบเป็ น
วิธีการวัดผลที่ใช้สาหรับวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย อันประกอบไปด้วย ความรู ้ความจา ความเข้าใจ
การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยมีแบบทดสอบ (test) ที่ประกอบ
ไปด้วย ข้อสอบ (item test) หลาย ๆ ข้อที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การกระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมา แบบทดสอบวัดพฤติกรรมพุทธิพิสัย ถ้าแบ่ง
ตามวิธีการเขียนตอบมี 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัยกับแบบทดสอบปรนัย แต่ละประเภทมี
คุณสมบัติในการวัดต่างกัน
2) การสั ง เกต (observation) หมายถึ ง การเฝ้ า ดู อ ย่า งมี จุ ด มุ่ งหมายโดยอาศัย
ประสาทสัมผัสแล้วจดบันทึกสิ่ งที่สังเกตไว้เพื่อใช้เป็ นข้อมูลลงสรุ ปสิ่ งที่ทาการสังเกต ทางการศึกษา
ใช้ก ารสัง เกตส าหรั บ วัดผลพฤติ ก รรมด้า นทัก ษะพิ สัย เช่ น ความสามารถในการอ่านออกเสี ย ง
ความสามารถในการร้องเพลง หรื อความสามารถในการวาดรู ป นอกจากนั้นยังใช้วดั พฤติกรรมด้านจิต
พิสัยที่เป็ นคุณธรรมจริ ยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและจิตพิสัยที่เป็ นบุคลิกภาพ เช่น ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความก้าวร้าว ความใฝ่ รู้ได้ดี การสังเกตต้องมีเครื่ องมือช่วยในการจดบันทึกผลการสังเกต
เช่น แบบสารวจรายการ มาตรประมาณค่า หรื อแบบบันทึกพฤติกรรม
3) แบบสารวจรายการ (checklist) เป็ นเครื่ องมือวัดที่มีลกั ษณะเป็ นชุดรายการที่
ต้องการตรวจสอบ ซึ่งต้องการคาตอบเพียง 2 กรณี คือ ตอบรับกับตอบปฏิเสธ เช่น นักเรี ยนปฏิบตั ิ
ได้หรื อปฏิบตั ิไม่ได้ นักเรี ยนมี หรื อไม่มีพฤติกรรมตามรายการที่กาหนด ทางการศึกษานิยมใช้แบบ
สารวจรายการเป็ นเครื่ องมือบันทึกการสังเกตเพื่อตรวจสอบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านจิตพิสัย หรื อ
ด้านทักษะพิสัย ตามรายการที่ครู กาหนดไว้หรื อไม่ โดยไม่สนใจระดับความมากน้อยของพฤติกรรม
4) มาตรประมาณค่า (rating scale) เป็ นเครื่ องมือวัดที่มีลกั ษณะเป็ นชุดรายการที่
ต้องการตรวจสอบเหมือนกับแบบสารวจรายการต่างกันตรงที่สามารถบอกระดับคุณภาพ หรื อระดับ
ปริ มาณของรายการที่ตรวจสอบว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น นักเรี ยนปฏิบตั ิตามรายการที่กาหนดได้ดี
ปฏิบตั ิได้พอใช้ หรื อยังปฏิบตั ิไม่ได้ นักเรี ยนมีพฤติกรรมตามรายการที่กาหนดระดับดี ระดับพอใช้
หรื อยังต้องปรับปรุ ง ทางการศึกษานิ ยมใช้ มาตรประมาณค่าเป็ นเครื่ องมือบันทึกการสังเกต เพื่อ
ตรวจสอบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านจิตพิสัย หรื อด้านทักษะพิสัย แต่ละรายการในระดับมากน้อย
เพียงใด
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5) แบบบัน ทึ ก พฤติ ก รรม (records) เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการจดบั น ทึ ก
พฤติ ก รรมหรื อเหตุก ารณ์ ที่สัง เกตได้ โดยการเขีย นข้ อความเกี่ ยวกับ สิ่ ง ที่ ไ ด้ท าการสั งเกตลงใน
กระดาษบันทึกอย่างเป็ นระบบตามความเป็ นจริ ง นิยมใช้เป็ นเครื่ องมือประกอบการสังเกตพฤติกรรม
ด้านจิตพิสัย หรื อด้านทักษะพิสัยที่เน้นการปรับปรุ งแก้ไขพัฒนามากกว่าเน้นการให้คะแนน
6) การสัมภาษณ์ (interview) เป็ นการพูดคุยกันอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล
2 ฝ่ าย คือ ผูส้ ัมภาษณ์กบั ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ ครู อาจใช้การสัมภาษณ์นกั เรี ยน
เพื่ อเก็ บ ข้อมู ล เกี่ ย วกับ ข้อ เท็จ จริ ง เช่ น จานวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ลัก ษณะการอยู่ร่ว มกัน ใน
ครอบครัวฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หรื อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น เช่น ความคิดเห็น
ต่อการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน ความคิดเห็นที่เป็ นข้อเสนอแนะในเรื่ องต่าง ๆ หรื อใช้เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับความรู ้สึก เช่น ความพึงพอใจ การตระหนักในคุณค่า เจตคติ นอกจากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
แล้วครู อาจสัมภาษณ์ผปู ้ กครองเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนก็ได้
7) แบบสอบถาม (questionnaire) เป็ นชุดของคาถามที่ใช้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
ต้อ งการทราบ โดยผู ้ต อบจะต้อ งเขี ย นตอบลงในแบบสอบถามด้ว ยตัว เอง ทางการศึ ก ษาใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลลักษณะเดียวกับการสัมภาษณ์ เช่น ข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็นและความรู ้สึก
แต่จะใช้ได้ดีในกรณีที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลอ่านออกเขียนได้
8) สังคมมิติ (sociometry) เป็ นวิธีการวัดเพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคม
ว่านักเรี ยนเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่มเพียงใด เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมด้านการปรับตัว โดยให้
นักเรี ยนตอบคาถามที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม เช่น ใครเป็ นเพื่อนรักของนักเรี ยน
นักเรี ยนชอบเล่นกับใคร เมื่อได้คาตอบจากนักเรี ยนแล้วครู จะนาคาตอบของนักเรี ยนมาวิเคราะห์
เพื่อดูว่ามีนักเรี ยนคนใดบ้างที่เพื่อนไม่เลือก ซึ่ งอาจเป็ นผูท้ ี่มีแนวโน้มเกี่ยวกับปั ญหาการปรับตัว
หากพบนักเรี ยนที่มีลกั ษณะดังกล่าวครู ควรช่วยเหลือเพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนสามารถใช้ชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2543 อ้างใน ธวัช เติมญวณ, 2546: 51)
กาหนดองค์ประกอบของการวัดผลและประเมินผลไว้ ดังนี้
1) หลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผล รู ปแบบการวัดการประเมินผลและ
วิธีการประเมินผลที่ชดั เจน ประกอบด้วย
1.1) รู ปแบบของการประเมินผลและวิธีการประเมิน
1.2) น้ าหนักในการประเมินภาพรวมในแต่ละส่ วน
1.3) เงื่อนไขในการมีสิทธิสอบ
1.4) เวลาเข้าชั้นเรี ยน
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1.5) รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับส่ วนที่ จะประเมิ น เช่ น ก าหนดเวลาการส่ งงาน
รู ปแบบรายงานเนื้อหาของรายงานแต่ละชิ้น ปริ มาณงาน เวลาของงานที่ควรใช้ในแต่ละชิ้นงาน โทษ
ของการส่งงานเกินเวลา ความสามารถในการเขียนรายงาน
1.6) ขั้นตอนการส่ งงาน สถานที่ส่งและรับงานที่ตรวจสอบแล้ว
1.7) การปรับคะแนนดิบเป็ นคะแนนมาตรฐาน
1.8) เกณฑ์ข้นั ต่าที่ผา่ นการประเมิน
องค์ประกอบเหล่านี้ ตอ้ งมีการปรึ กษาหารื อ และตกลงให้ความเห็นชอบร่ วมกัน
ก่อนเริ่ มทาการเรี ยนการสอน โดยแจ้งให้ผเู ้ ข้าเรี ยนทราบภายในสัปดาห์แรกของการเปิ ดเรี ยนในแต่
ละภาคเรี ยน
2) ความรับผิดชอบในการวัดผลและประเมินผล ซึ่งต้องมีผรู ้ ับผิดชอบตามลาดับ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจทาน ดังนี้
2.1) คณะกรรมการบริ หารวิชาการหรื อสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดให้มีการสอบไล่ เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาตามเวลาที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา และมี
หน้าที่ตรวจสอบระดับชั้นของการวัดผลการศึกษา
2.2) คณะกรรมการวัดผลและประเมิ นผลระดับภาควิชา มี หน้า ที่ ใ นการ
รับผิดชอบในการตรวจรับข้อสอบ และตรวจรับรองผลสอบก่อนนาเสนอกรรมการประจาคณะ
2.3) หัวหน้าภาควิชา รับผิดชอบทัว่ ไปในการวัดผลและประเมินผลของนิ สิตที่
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาทุกระดับการศึกษา มีหน้าที่กากับวิธีการประเมินผล และมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
เพื่ อก าหนดระดับขั้นคะแนน โดยประสานงานปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกับ คณะกรรมการวัด ผลและ
ประเมินผลระดับภาควิชา
2.4) อาจารย์ มีหน้าที่รับผิดชอบวัดและประเมินผลรายวิชาที่ตนสอนภายใต้
วิธีการและกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ภาควิชา/คณะกาหนด แจ้งข้อมูล ต่าง ๆให้นิสิตทราบตั้งแต่สัปดาห์
แรกของภาคเรี ย น ให้เวลานิ สิ ตเข้าพบปรึ ก ษาหารื อ ช่ วยแก้ปั ญหาและจัดสอบอย่างเป็ นธรรม
ปราศจากอคติ
2.5) นิสิต มีความรับผิดชอบด้านการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับคาสัง่ ที่เป็ น
ส่ วนที่ เกี่ ย วข้องกับ การวัดและการประเมิ นผล ปฏิ บัติตามหลัก เกณฑ์เกี่ ย วกับเรื่ องการเขีย นส่ ง
รายงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ เฉพาะส่ วนที่เป็ นผลงานของตนจริ ง ๆ โดยไม่ลอกเรี ยนงาน
ผูอ้ ื่น ไม่ทุจริ ตในการสอบ และไม่ช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้ทุจริ ตในการสอบ
2.6) ข้อสอบและการจัดการสอบ ข้อสอบอาจออกโดยอาจารย์ผูส้ อน หรื อ
โดยอาจารย์หลายคนก็ได้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา และโดยการตรวจสอบรับรองของ
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คณะกรรมการประจาภาควิชา ข้อสอบจะต้องมีความเป็ นกลางในเนื้ อหาวิชา มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา คาสั่งและหรื อคาถามของข้อสอบต้องชัดเจน กะทัดรัด ไม่กากวมและไม่
ผิ ด พลาด ใช้ถ ้อ ยค าถู ก และเหมาะสมกับรายวิช า ค าถามต้อ งเป็ นธรรมสามารถตอบได้อย่างมี
หลักเกณฑ์ มีเหตุผล และสามารถทาข้อสอบเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
5.4 การวัดผล ประเมินผลการเรี ยนรู้ ต ามมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดั บปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร ซึ่งการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 319
ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 : 7) หมายถึง การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งต้องวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรทั้ง 5 ด้าน เทคนิค หรื อวิธีการ
สามารถทาได้หลายรู ปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่ งอาจจะเป็ นการสอบปลายภาคแต่เพียงอย่าง
เดียว หรื ออาจจะประกอบด้วย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค รวมถึงการกาหนดให้มีการ
ทดสอบย่อยก็ได้การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วนาเสนอต่อผูส้ อนและเพื่อนร่ วม
ห้อง การนาเสนอเป็ นรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในห้องเรี ยน การวัดผลการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละด้า นจะต้องเลื อกใช้เทคนิ ค หรื อวิธีการวัดผลที่ เหมาะสม เพื่อให้การวัดและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็ นไปตามที่คาดหวังเกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผลต้องเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สถาบัน เป็ นผู ้ก าหนดเกณฑ์ ก ารวัด ผลและเกณฑ์ข้ ัน ต่ า ของแต่ ล ะรายวิ ช าอย่า งสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการสอนของแต่ ละรายวิชา รวมทั้งพัฒนาการของผูเ้ รี ยนตัวอย่า ง
วิธีการวัดและประเมินผล ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน หรื อกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่
มอบหมาย 2) ด้านความรู ้ ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบตั ิ การเขียนรายงาน
และนาเสนอด้วยวาจา 3) ด้านทักษะทางปั ญญา ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบ
ปฏิบตั ิ การเขียนรายงาน การวิจยั และนาเสนอด้วยวาจา การสังเกตการณ์ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น
การมอบหมายงานที่ตอ้ งกระตุน้ ให้เกิดการประมวลความรู ้ของผูเ้ รี ยน 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน หรื อกลุ่มงาน การประเมินผลงานที่มอบหมายและการนาเสนอ และ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ใช้การสอบข้อเขียน
การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบตั ิ การสังเกตจากการให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น ใช้การประเมินผล
งานที่มอบหมายและการนาเสนอ
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การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้สถาบันต้องกาหนดระบบและกลไกในการ
ทวนสอบยืนยันว่าผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาทุกคนมีผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้าน ตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คือ 1) การทวนสอบขณะที่ผเู ้ รี ยนกาลังศึกษา
อยู่ แยกเป็ นการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้ผเู ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนการสอนกับการทวน
สอบในระดับหลักสูตร และควรจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพื่อทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล และ 2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ภายหลังผูเ้ รี ยน
สาเร็ จการศึกษา ในส่ วนนี้ สถาบันต้องสารวจ หรื อวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลมาปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้ง
การประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและหน่ วยงาน โดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไม่ว่าจะเป็ นคณาจารย์
ผูเ้ รี ยน บัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และผูป้ ระเมินภายนอก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 319
ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 : 7)
โดยสรุ ป การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาที่ตวั ชี้ วดั คุณภาพของบัณฑิต
โดยมีเกณฑ์ในการวัด คือ ต้องวัดให้ตรงวัตถุประสงค์ของรายวิชา เครื่ องมือที่ใช้ใ นการวัดต้อง
เหมาะสมกับสิ่ งที่จะวัดและมีคุณภาพเชื่อมัน่ ได้ ใช้เทคนิ ควิธีการวัดที่สอดคล้องกับสิ่ งที่จะวัด เมื่อ
วัดแล้วต้องสามารถแปลผลที่ได้จากการวัดได้ถูกต้อง โดยคานึ งถึงความคาดเคลื่อนของผลการวัด
เป็ นส าคัญ ซึ่ ง การวัด ผลและการประเมิ น ผลที่ ก าหนดคุ ณ ภาพของบัณ ฑิ ต ทุ ก ระดับคุ ณ วุฒิและ
สาขาวิชาต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2552) อย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมี การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในขณะ
จัดการเรี ยนรู ้และภายหลังที่จดั การเรี ยนรู ้เสร็จแล้วตามแผนการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
6) ด้ านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560: 87-88) กล่าวถึง การบริ หาร
หลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่ง คือ สิ่ งสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนซึ่งประกอบ
ด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้า น
การให้บริ การ เช่น ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องทาวิจยั อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ห้องสมุด การ
บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ wifi และอื่น ๆ รวมทั้งการบารุ ง ส่ งเสริ ม สนับสนุนการ
ให้นักศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่ กาหนด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยพิจารณาร่ วมกับผลการประเมินความพึง
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พอใจของนักศึ กษา และอาจารย์ ความพร้ อมของสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนการสอนมีหลายประการ
ดังนี้
1) ความพร้อมด้านกายภาพ เช่น ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ที่พกั ของนักศึกษา
ฯลฯ
2) ความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ ง อ านวยความสะดวกหรื อ
ทรัพยากรที่เอื้อเฟื้ อต่อการเรี ยนรู ้ เช่น อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ห้องสมุด หนังสื อ ตารา สิ่ งพิมพ์
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสื บค้น แหล่งเรี ยนรู ้ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
สิ่ งสนับสนุนเหล่านี้ ตอ้ งมีปริ มาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย
โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
โดยสรุ ป สิ่ ง สนับ สนุ น การจัด การเรี ย นการสอน คื อ ความพร้ อ มในการจัด
การศึกษาให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ ให้สามารถเรี ยนรู ้ และสื บค้นความรู ้ ต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการ
เรี ยนรู ้ ได้อย่างสะดวกซึ่ งเป็ นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่ ตอ้ งจัดให้สิ่งสนับสนุ นเหล่านั้นเพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดแก่นกั ศึกษาและอาจารย์ซ่ ึงเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ว่าด้วยมาตรฐานด้านกายภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาด้าน
กายภาพที่กาหนดว่า สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วย ลักษณะสาคัญของอาคารเรี ยนที่มี
ห้องครบทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจานวน
เพียงพอและเหมาะสมกับจานวนอาจารย์ จานวนนั กศึกษาในแต่ละหลักสู ตรและจานวนนักศึกษา
ตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุด
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุ ภณ
ั ฑ์ประจาอาคาร ครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษาและคอมพิวเตอร์จานวนเพียงพอต่อ
การศึกษา ทั้งนี้ อาคารและบริ เวณอาคารต้องมีความมัน่ คงปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะหรื อความจาเป็ น
อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างไรก็ตามการปฏิรูปการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษานั้นต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กาหนดไว้ 2 ด้านคือ 1. มาตรฐานด้านกายภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา และ 2. มาตรฐานด้านการดาเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยทั้งวิทยาลัย
ชุมชน สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี สถาบันเฉพาะทาง และสถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้นสู งและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องดาเนิ นการให้ครบถ้วนตามที่กาหนด มี รายละเอียดดังนี้ (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554, ราชกิจจานุเ บกษา เล่มที่ 128
ตอนพิเศษ 47 ง หน้า 44, วันที่ 24 เมษายน 2554.)
1. มาตรฐานด้านกายภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้านดังนี้
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1.1 ด้านกายภาพ สถาบันอุดมศึก ษามีอาคารที่ประกอบด้วย ลักษณะสาคัญ
ของอาคารเรี ยนที่มีห้องครบทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรม
ทุกประเภทมีจานวนเพียงพอและเหมาะสมกับจานวนอาจารย์ จานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสู ตร
และจานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้ง
ต้อ งจัด ให้ มี ห้ อ งสมุ ด ตามเกณฑ์ม าตรฐาน มี ค รุ ภัณ ฑ์ ป ระจ าอาคาร ครุ ภัณ ฑ์ ก ารศึ ก ษาและ
คอมพิวเตอร์ จานวนเพียงพอต่อการศึกษา ทั้งนี้ อาคารและบริ เวณอาคารต้องมีความมัน่ คงปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะหรื อความจาเป็ นอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
1.2 ด้านวิชาการ สถาบันอุดมศึกษามีศกั ยภาพและความพร้อมในการปฏิบตั ิ
ภารกิจด้านวิชาการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองความต้องการของประเทศและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผูเ้ รี ยนจะได้รับการ
บริ การการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรู ้ ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริ หารวิชาการที่มี
คุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน การประเมินผลการเรี ยนรู ้ การประกันคุณภาพการเรี ยนการสอน และการ
พัฒนาปรับปรุ งการบริ หารวิชาการ
1.3 ด้านการเงิน สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงิ น
รวมและงบที่จาแนกตามกองทุน มีแผนการเงินที่มนั่ คง เป็ นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัด
การศึกษาได้ตามพันธกิจและเป้ าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูเ้ รี ยนและผูใ้ ช้บริ การอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทารายงานการเงินที่
แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพ และทัว่ ถึงเป็ นธรรม
อย่างชัดเจน รวมทั้งการนารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยง มีระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลากรทุกระดับ
1.4 ด้านการบริ หารจัดการ สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่ การปฏิบตั ิที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทาหน้าที่กากับนโยบาย การ
ดาเนินการตามแผน การบริ หารบุคคล การบริ หารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริ หารสวัสดิการที่
จัดให้กบั นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนิ นงาน
ให้เป็ นไปตามกฎ ระเบี ย บ ข้อบัง คับ และกฎหมายที่ ก าหนดไว้ มี ก ารเผยแพร่ ผลการก ากับการ
ดาเนินงานของสภาสถาบันและการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารทุกระดับสู่ ประชาคมภายในสถาบัน
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และภายนอกสถาบัน ภายใต้ห ลัก ธรรมาภิ บ าลที่ ป ระกอบด้ว ย หลัก ความโปร่ ง ใส หลัก ความ
รับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่ วมและหลักความคุม้ ค่า
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการรับนักศึกษาเข้าเรี ยนที่
มีคุณสมบัติและจานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้ าหมายการผลิตบัณฑิต
อย่า งมี คุ ณภาพ สถาบันผลิ ตบัณฑิ ตได้ตามคุณลักษณะ จุ ดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้ าหมายที่
กาหนด และจัดให้มีขอ้ สนเทศที่ชดั เจนเผยแพร่ ต่อสาธารณะในเรื่ องหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการ
สอน คณาจารย์ ที่ ส่ ง เสริ ม การจัด กิ จ กรรมการพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ท้ ัง ในและนอกหลัก สู ต ร และ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
2.2 ด้านการวิจยั สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนิ นพันธกิจด้านการวิจยั อย่างมี
คุณภาพประสิ ทธิภาพ และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดาเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ
มีการบริ หารจัดการเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจยั บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทา
วิจยั ส่งเสริ มและสร้างเครื อข่ายการทาวิจยั กับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจยั ผลงาน
ประดิ ษฐ์และงานริ เริ่ มสร้ างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
2.3 ด้ า นการให้ บ ริ การทางวิ ช าการแก่ สั ง คม สถาบัน อุ ด มศึ ก ษามี ก าร
ให้บริ การทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายทั้งในวงกว้างและกลุ่มเป้ าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้ง
ในและต่างประเทศ ซึ่ งอาจให้บริ การโดยการใช้ทรั พยากรร่ วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับ
บุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คาปรึ กษา การศึกษาวิจยั การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคาตอบให้กบั
สังคม การให้บริ การฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้ นต่ าง ๆ การจัดให้มีการศึ กษาต่ อเนื่ องบริ ก ารแก่
ประชาชนทัว่ ไป การให้บริ การทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรู ปแบบของการให้บริ การแบบให้เปล่า
หรื อเป็ นการให้บริ การเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็ นรายได้หรื อเป็ นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุ งเพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
2.4 ด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม สถาบัน อุ ด มศึ ก ษามี ก าร
ดาเนินการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบ
และกลไกในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการเรี ยน
การสอนโดยตรงหรื อโดยอ้อม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู ้
ตระหนัก ถึ ง คุ ณค่ า เกิ ดความซาบซึ้ ง และมี สุ นทรี ย ะต่ อศิ ล ปะและวัฒ นธรรมของชาติ สามารถ
นาไปใช้เป็ นเครื่ องจรรโลงความดีงามในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและ
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เรี ยนรู ้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการดาเนินงาน
ด้านนี้ อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การดาเนิ นงานด้า นการ
ทานุบารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
สถาบัน ควรสนับ สนุ น และจัด ทรั พ ยากรเพื่ อ ให้ ก ารจัด การเรี ย นการสอน
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตามศักยภาพของแต่ละสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องดังต่อไปนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135
ตอนพิเศษ 319 ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 : 7)
1) การจัด ให้มี ห้อ งสมุ ด ต ารามาตรฐาน วารสารทางวิ ช าการสาขาวิ ช า
นิติศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง คาพิพากษา คาวินิจฉัย และฐานข้อมูลทางกฎหมายที่สาคัญ
อย่างพอเพียงโดยให้คานึงถึงขนาดและศักยภาพของแต่ละสถาบัน
2) การจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ในการเรี ยนการ
สอน การฝึ กทักษะต่าง ๆ และการค้นคว้าหาข้อมูล
3) การจัดให้มีห้องเรี ยนที่มีโสตทัศนูปกรณ์ สื่ อการสอนที่ทนั สมัย ตลอดจน
สภาพ แวดล้อมที่เหมาะแก่การเรี ยนรู ้ในขนาดที่หลากหลายสอดคล้องกับลักษณะรายวิชาต่าง ๆ และ
มีจานวนที่เพียงพอ
4) การประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อจัดให้มี
ทรัพยากรทางการเรี ยนการสอนร่ วมกันเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและคณาจารย์
โดยสรุ ป การจัดการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษานั้นสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะ
เป็ นวิทยาลัยชุมชน สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี สถาบันเฉพาะทาง และสถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้น
สู งและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องดาเนิ นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องและเป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ที่กาหนดมาตรฐานการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้ 2 ด้าน คือ 1) มาตรฐานด้านกายภาพและความพร้อมในการจัด
การศึ ก ษา 4 ด้ า น คื อ 1.1) ด้ า นกายภาพซึ่ งสอดคล้อ งกั บ องค์ ป ระกอบการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาด้านสิ่ งอานวยความสะดวก 1.2) ด้านวิชาการซึ่งสอดคล้องกับ องค์ประกอบการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน นักศึกษา และ
ด้านการวัดและการประเมินผล 2) มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4
ด้าน คือ 2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2.2) ด้านการวิจยั 2.3) ด้านการให้บริ การทางวิชาการแก่ สังคม
และ 2.4) ด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ งสอดคล้องกับองค์ประกอบการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านนักศึกษา ด้านการวัด
และการประเมิ น ผล โดยที่ ค วามพร้ อ มในการจัด การศึ ก ษาและองค์ประกอบการจัด การศึ ก ษา
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ระดับ อุดมศึ ก ษาต้องอยู่ภายใต้ม าตรฐานด้านกายภาพและความพร้ อมในการจัดการศึ ก ษาด้า น
การเงินและด้านการบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ

2.3 วิวัฒนาการระบบการศึกษากฎหมายในประเทศไทย
2.3.1 การศึกษากฎหมายในประเทศไทยก่ อนการปฏิรูปกฎหมายและการศาล แบ่งออก
ได้ 3 สมัย คือ
2.3.1.1 สมัยกรุ งสุ โขทัย เมื่อสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย พ.ศ. 1781 โดยพ่อขุนศรี
อินทราทิพย์ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งกรุ งสุ โขทัยด้วยการรวบรวมดินแดนที่เคยเป็ นที่อยู่อาศัยของขอมและ
มอญในแคว้นสุ วรรณภูมิ สภาพสังคมสมัยนั้นไม่สลับซับซ้อนมีการปกครองในลักษณะพ่อปกครอง
ลูก อานาจในการออกกฎหมายอยู่ที่พ่อเมือง หรื อกษัตริ ย ์ เมื่อราษฎรมีเรื่ องทุกข์ร้อนประการใดก็มา
ร้องทุกข์ต่อพ่อเมืองโดยตรง ดังหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึ กพ่อขุนรามคาแหง บรรทัดที่ 31 ด้านที่
1 ถึงบรรทัดที่ 2 ด้านที่ 2 ว่ากรุ งสุ โขทัยนั้น “...ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้ไพร่ ฟ้าหน้าปก
กลางบ้านกลางเมือง มีถอ้ ยมีความเจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวถึงเจ้าขุนบ่ไร้ไปลัน่ กระดิ่งอันท่าน
แขวนไว้ พ่อขุนรามคาแหงเจ้าเมืองได้ยนิ เรี ยก เมื่อถามสวนความแก่มนั ด้วยชื่อไพร่ ในเมืองสุ โขทัยนี้
จึ่งชอบ...” (ฉ่า ทองคาวรรณ, 2512) กฎหมายสมัยสุโขทัยจึงมีลกั ษณะเหมือนข้อบังคับในครอบครัว
กล่าวคือ เป็ นกติ กาที่ บงั คับกันด้วยเหตุผลที่ เกิ ดจากความรู ้ สึกผิดชอบชั่วดี ของมนุ ษย์ซ่ ึ งสามารถ
เข้าใจได้ง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อน ในเบื้ องต้นจะเป็ นข้อบัญญัติที่กล่าวถึ งอานาจเด็ดขาดในการ
ปกครองบ้านเมืองของพ่อเมืองซึ่งเป็ นประมุขของราชอาณาจักร ต่อจากนั้นก็กล่าวถึงการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองและสิ ทธิเสรี ภาพของราษฎร จากลายจารึ กของพ่อขุนรามคาแหงพบว่า
ข้อบัญญัติอนั เป็ นกฎหมายที่บงั คับใช้ในสมัยนั้นเป็ นประเภทกฎหมายที่มีโทษทางอาญา อันหมายถึง
มีลกั ษณะเป็ นการห้ามการกระทาการที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยในชุมชน และมีกฎหมายแพ่ง
ปะปนอยู่บา้ ง เช่น ศิลาจารึ ก หลักที่ 1 ด้านที่ 2 มีรายจารึ ก ตอนหนึ่ งว่า “...สร้างป่ าหมากป่ าพลู ทัว่
เมืองนี้ ทุกแห่ ง ป่ าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่ าลางก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมาก
ขามก็หลายในเมืองนี้ ใครสร้างได้ไว้แก่มนั ” นักกฎหมายปัจจุบนั ถือว่าเป็ นบทบัญญัติคุม้ ครองสิ ทธิ
ในที่ ดิน นอกจากนั้นกฎหมายสมัย สุ โขทัยยัง มี ข ้อบัญญัติอีก หลายลัก ษณะ เช่ น กฎหมายมรดก
กฎหมายเกี่ ย วกับ การท าศึ ก สงคราม กฎหมายเกี่ ย วกับ เชลย กฎหมายเกี่ ย วกับ การอพยพชาว
ต่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และวิธีพิจารณาความ สมัยพระเจ้ามังราย กฎหมายสมัย
สุโขทัยได้รับอิทธิพลจากกฎหมายอินเดียโดยผ่านมอญและขอม เพราะอาณาจักรสุโขทัยอยูใ่ นแคว้น
สุ วรรณภูมิที่มีอาณาจักรทวาราวดีและอาณาจักรขอมที่มีอารยธรรมสู งมาก่อน วัฒนธรรมของมอญ
และขอมได้รับอิทธิ พลมาจากอินเดีย จากลายจารึ กตอนหนึ่ งของกฎหมายลักษณะโจรในศิลาที่ขุด
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พบ ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัยซึ่งมีความว่า “อนึ่งแม้นผูใ้ ด...ใหญ่ สูงและบ ส่งคืนข้าท่าน และไว้
...เลย ว่าท่านจัก...ด้วยขนานในราชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แลละท่านจักสอดสิ นไหม ดุ จดังขโมยอัน
ลักคนท่าน แลไป่ ทันเอาออกจากเมืองแล และหนีไปไว้ในกลางเมือง” เป็ นสิ่ งที่ยนื ยันได้อย่างชัดเจน
ว่ากฎหมายของอาณาจักรสุ โขทัยได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ของมนูสาราจารย์ (นิภา
สื บ กิ นร, 2547: 3-4 อ้า งใน ฉ่ า ทองค าวรรณ, 2512) เป็ นการบัญญัติก ฎหมายลัก ษณะโจรและมี
กฎหมายเรี ยกว่ า พระราชศาสตร์ ซ่ ึ งได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากศาสนาพราหมณ์ ฮิ น ดู โ ดยถื อ ว่ า
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นสมมติเทพ ดังนั้น คาสั่งของพระมหากษัตริ ยจ์ ึงเป็ นกฎหมายอีกประเภทหนึ่ ง
ด้วย (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2559: 57-73)
ส าหรั บ การศึ ก ษากฎหมายในสมัย สุ โ ขทัย ไม่ มี ห ลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ที่
สามารถอ้างอิงได้โดยตรง มีเพียงตารับท้าวศรี จุฬาลักษณ์ที่กล่าวถึงการศึกษาของผูค้ นในสมัยนั้นคือ
“...หมู่มนุษย์ก็ประกอบด้วยสติปัญญาโดยมาก ต่างร่ าเรี ยนสรรพวิชาต่าง ๆ . วิชาที่ชายศึกษาก็คือ
การแต่งคาประพันธ์ดาราศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ การช่าง ส่วนผูห้ ญิงเรี ยนเย็บปักถักร้อยและวาดเขียน
เป็ นต้น” แต่มิได้กล่าวถึงการศึกษากฎหมายแม้แต่น้อย จากลั กษณะของสภาพสังคมที่ไม่ยุ่งยาก
ซับ ซ้อ นและค่ อ นข้า งจะคงที่ ประกอบกั บ มี ร าษฎรไม่ ม ากนัก ซึ่ ง มี ค วามเป็ นอยู่อ ย่า งเรี ย บง่าย
พฤติกรรมของสังคมถูกควบคุมโดยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมดั้งเดิม โดนที่พ่อเมือง หรื อกษัตริ ยท์ า
หน้าที่ชาระความราษฎรด้วยพระองค์เองแบบพ่อปกครองลูก นอกเหนื อจากการดูแลทุกข์สุขของ
ราษฎรและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ่อเมืองหรื อกษัตริ ยม์ ีอานาตตรากฎหมาย หรื อ
ข้อบัญญัติที่มีลกั ษณะเป็ นเพียงข้อบังคับในครอบครัวขึ้นใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผูค้ นในชุมชน
กฎหมายจึงเป็ นเพียงข้อบังคับในครอบครัวมีลกั ษณะเป็ นกฎธรรมชาติที่สามารถเข้าใจง่ายด้วยสามัญ
สานึ กซึ่ งเกิดจากเหตุผลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดีของจิตใจมนุษย์แต่ละคน หรื ออาจ
อยู่ในรู ปของกฎหมายจารี ตประเพณี ราษฎรจึงเข้าใจสารัตถะของกฎหมายเหล่านั้นไม่ยาก หรื ออาจ
เนื่องจากราษฎรทัว่ ไปไม่มีบทบาท หรื อส่ วนร่ วมในการปกครองบ้านเมือง รวมทั้งอาณาจักรสุ โขทัย
ได้ให้สิทธิ เสรี ภาพแก่ราษฎรอย่างกว้างขวาง ดังเห็น จากลายจารึ กศิลาจารึ กของพ่อขุนรามคาแหง
หลักที่ 1 ด้านที่ 1 ว่า “เมื่อชัว่ พ่อขุนรามคาแหง เมืองสุ โขทัยนี้ ดี เจ้าเมืองบเอาจกอบในไพร่ ลู่ทาง...
เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่มาไปขาย ใครใคร่ ค้าช้างค้า ใครใคร่ คา้ ม้าค้า ใครใคร่ ค้าเงือนค้าทองค้า ไพร่ ฟ้า
หน้าใส” ดังนั้น ผูค้ นสนใจแต่การทามาหากินและค้าขายโดยไม่ค่อยสนใจกฎหมายที่พ่อเมืองบัญญัติ
ขึ้นด้วยเห็นว่าเป็ นเรื่ องไกลตัวห่ างจากชี วิตประจาวัน ด้วยเหตุน้ ี ในสมัยกรุ งสุ โขทัยจึงยังไม่มีก าร
เรี ยนการสอนกฎหมายอย่างเป็ นระบบและมีแผน (เนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542: 7-8)
2.3.1.2 สมัยกรุ งศรีอยุธยาและกรุ งธนบุรี กรุ งศรี อยุธยาได้รับการสถาปนาเป็ นราช
ธานีของไทยในสมัยพระเจ้าอู่ทองหรื อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 1893 ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
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สภาพสั ง คมสลับ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เนื่ อ งจากบ้า นเมื อ งมี ค งามเจริ ญ และราษฎรเพิ่ ม จ านวนขึ้ น
พระมหากษัตริ ยจ์ ึงไม่ อาจมีพระบรมราชวินิจฉัยอรรถคดีดว้ ยพระองค์เองได้อย่างเช่นสมัยสุ โขทัย
แต่ทรงมอบอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการชาระอรรถคดีของราษฎรแก่พระราชครู ปโรหิ ตพฤฒาจารย์ซ่ ึง
เป็ นมหาอามาตย์พราหมณ์ในราชสานัก เพราะพราหมณ์เป็ นผูร้ ู ้หนังสื อและเป็ นเจ้าตารับกฎหมาย
พราหมณ์ จึง ได้รับ มอบหมายให้เป็ นผูร้ ั ก ษานิ ติราชประเพณี และเป็ นตระลาการ แต่ต่อมาเสนา
อามาตย์ฝ่ายไทยจึงได้เข้ารับหน้าที่สาคัญเหล่านี้ จากพราหมณ์ซ่ ึงรวมทั้งตาแหน่งลูกขุน ณ ศาลหลวง
(นิภา สื บกินร, 2547: 6 อ้างใน ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2511: 33) สมัยกรุ งศรี อยุธยาจึงเป็ นการกระทา
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริ ยแ์ ละเป็ นการชาระคดีที่ถือตามพระธรรมศาสตร์เป็ นหลัก แต่
ก็ ท รงไว้ซ่ ึ ง พระราชอานาจเด็ ดขาดในอันที่ จะมี พระบรมราชวิ นิจฉัยอรรถคดี ช้ ี ข าดในอรรถคดี
พระบรมราชวินิจฉัยในทางคดี กลายเป็ นกฎหมายเมื่ อภายหลังเหล่านี้ เรี ยกว่าราชศาสตร์ หรื อราช
สัตถัมถือว่า พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นสมมติเทพและสังคมสลับซับซ้อนมากขึ้นเนื่ องจากบ้านเมื องมี
ความเจริ ญและราษฎรเพิ่มจานวนขึ้น พระมหากษัตริ ยจ์ ึงต้องพยายาม หรื อสร้างมาตรการเพื่ อให้
ได้มาและรักษาไว้ซ่ ึงพระราชอานาจมาตรการดังกล่าวคือ การสร้างกฎหมายเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การดารงพระราชอานาจและปกครองบ้านเมืองที่ใหญ่โต และสลับซับซ้อนมากขึ้น (นิภา สื บกินร,
2547: 6)
สาหรั บการศึ กษากฎหมายในสมัยกรุ งศรี อยุธยานั้นทากันอย่างไรและมี ระเบียบ
วิธีการเช่นไรไม่อาจกล่าวได้อย่างชัดเจน นอกจากจะศึกษาตามหลักฐานประวัติศาสตร์ วรรณกรรม
หนังสื อจดหมายเหตุ เอกสารคาบอกเล่าของชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในกรุ งศรี อยุธยาสมัย
นั้น (เนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542: 14) เช่น จดหมายเหตุลาลูแบร์ ได้เล่าไว้เกี่ยวกับการเล่าเรี ยนวิชาของ
กุลบุตรตามที่พบในรัชสมัยพระนารายณ์มหาราชว่า “...เมื่อได้เลี้ยงบุตรมาเติบโตใหญ่ถึงอายุ 7 ถึง 8
ขวบแล้ว ชาวสยามจะส่ งบุตรของตนให้ไปอยู่ที่วดั กับพระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์อนั เป็ นอาจารย์ในวัด
สอนอนุ ชนเหล่านี้ ให้รู้จกั อ่านและนับจานวนเลขเป็ นสาคัญ แต่ไม่มีการสอนพงศาวดารกฎหมาย
และศาสตร์อื่น ๆ ด้วย...” และน่าจะสันนิ ษฐานได้ว่าตามโบราณราชประเพณี ถือว่ากฎหมายเป็ นสิ่ ง
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพราะเป็ นสิ่ ง ที่ บ ัญ ญัติ ข้ ึ น จากหลัก พระธรรมศาสตร์ ซ่ ึ ง มี ต้น ก าเนิ ด มาจากคัม ภี ร์ อัน
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในศาสนาพราหมณ์ รวมทั้ง บางส่ ว นจากราชศาสตร์ ซึ่ งเป็ นพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริ ยท์ ี่มีฐานะเป็ นสมมติเทพ ดังนั้น จึงเกิดเป็ นพระราชประเพณี ที่ห้ามมิให้ราษฎรอ่าน
กฎหมาย การศึกษากฎหมายจึงไม่อาจแพร่ หลายออกไปยังประชาชนทัว่ ไป (เนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542:
17)
สาหรับสมัยกรุ งธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช หรื อพระเจ้ากรุ งธนบุรีไม่ได้
ทรงเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายเลย เนื่ องจากเป็ นช่วงการกอบกูอ้ ิสรภาพจากพม่าเกือบตลอดทั้ง
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รั ช กาลบ้า นเมื องท าสงครามมิ ไ ด้ข าดทั้ง รั ช สมัย มี ระยะเวลาเพี ย ง 10 ปี เศษ (พ.ศ. 2510-2325)
นอกจากนั้นผูม้ ีความรู ้ทางกฎหมายอาจเหลืออยู่นอ้ ยเพราะถูกฆ่าตายบ้าง ถูกกวาดต้อนไปพม่าบ้างก็
เป็ นไปได้ ดังนั้น กฎหมายสมัยกรุ งศรี อยุธยาจึงใช้เรื่ อยมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ การเรี ยนการสอนกฎหมายในสมัยนั้นถ้าหากมีก็
คงเช่นเดียวกับกับสมัยอยุธยานัน่ เอง (เนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542: 18)
2.3.1.3 สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น ในสมัยต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลก ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์จกั รี เหตุการณ์บา้ นเมืองไม่สงบเนื่ องจากมีศึกสงคราม
พัวพันอยู่มิได้ขาด ตลอดเวลาเกือบ 22 ปี นับแต่พระองค์ทรงครองราชย์ได้อาศัยบรรดาพระราช
กาหนดบทพระอัยการที่เหลือรอดพ้นจากการถูกไฟเผาเป็ นเถ้าถ่านเมื่อครั้งเสี ยกรุ งศรี อยุธยาจากพม่า
เมื่อ พ.ศ. 2310 ในการปกครองบ้านเมือง ประมาณกันว่าที่เหลืออยู่เพียง 1 ใน 10 ของกฎหมายที่ใช้
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา พระราชกาหนดบทพระอัยการเหล่านี้ ได้ถูกคัดลอกมาเพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาและพิพากษาคดีของศาล แต่เนื่องจากไม่ครบถ้วย พระองค์จึงมีพระบรมราชวิ นิจฉัยในทาง
คดี ด้วยพระราชอานาจของพระองค์เพื่ อให้เกิ ดกฎหมายในรู ปราชศาสตร์ ที่ ส อดคล้องกับ จารี ต
ประเพณี และความเจริ ญของบ้านเมืองในสมัยนั้น ต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ 4
คน ลูกขุน 3 คนและราชบัณฑิต 4 คน ชาระพระราชกาหนดบทพระอัยการซึ่ งอยู่ในหอหลวง ตั้งแต่
พระธรรมศาสตร์ไปให้ถูกต้องจัดเป็ นหมวดหมู่ให้เข้าใจ การชาระกฎหมายดังกล่าวกินเวลา 11 เดือน
เมื่อชาระกฎหมายเสร็จแล้วจึงให้อาลักษณ์เขียนวงเส้นหมึกไว้ 3 ฉบับสาหรับเก็บไว้ที่หอ้ งเครื่ อง หอ
หลวง และศาลหลวง กฎหมายทั้ง 3 ฉบับโปรดเกล้าฯ ให้ประทับตราพระราชสี ห์ พระคชสี ห์ และบัว
แก้วเป็ นสาคัญ และให้ถือว่ากฎหมายที่ประทับตราสามดวงนี้ เป็ นต้นฉบับตัวบทกฎหมายที่ถูกต้อง
ของแผ่นดินและใช้เป็ นหลักในการพิจารณาและพิพากษาคดี เรี ยกว่ากฎหมายตราสามดวง ที่เป็ น
กฎหมายหลักของประเทศใช้บงั คับมาตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถึง
ถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเป็ นระยะเวลานานถึง 103 ปี จนกระทัง่ มีการ
ปฏิรูปกฎหมายและการศาลตามแบบประเทศมหาอานาจยุโรปจึงเลิกใช้กฎหมายตราสามดวง ส่ วน
พระราชประเพณี เรื่ องการจัดเขียนและเก็บต้นฉบับกฎหมาย 3 ฉบับไว้ ณ สถานที่ท้ งั สามดังกล่าว
ยังคงถือปฏิบตั ิต่อมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว (เนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542:
18-21)
สาหรับการศึกษากฎหมายในสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น ตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่แตกต่างจากสมัยกรุ ง
ศรี อยุธยา เพราะความเป็ นอยู่ของประชาชนตลอดจนขนบธรรมเนี ยมประเพณี วฒั นธรรมมีแบบฉบับ
เดียวกัน รวมทั้งยังมีระบบกฎหมายและการศาลเหมือนกับสมัยกรุ งศรี อยุธยา (นิภา สื บกินร, 2547: 13 อ้าง
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ใน ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2511: 8-9) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประเทศไทยมีการ
ติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น มีชาวต่างชาติเข้ามาทาธุรกิจการค้า อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกเข้า
มาสู่ ประเทศไทยมากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตะวันตกกับยุคต้ นกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ก่ อนรั ช
สมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็ นไปในลักษณะเสมอภาค แต่ต่อมาการค้าเจริ ญมาก
ขึ้นชาวต่างชาติเกิดความไม่พอใจเห็นว่าระบบการค้าและการเก็บภาษีของไทยเป็ นระบบผูกขาดที่กีด
กันความเจริ ญก้าวหน้าทางการค้า และเห็นว่ากฎหมายไทยป่ าเถื่อนรุ น แรงและไม่ยุติธรรมจึงคิดขอ
แก้ไขสนธิสัญญาที่ทาไว้แต่แรกแต่ไม่สาเร็ จเกิดการเปลี่ยนรัชกาลเสี ยก่อน รัชสมัยพระบาทสมเด็จฯ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ดาเนินนโยบายในการติดต่อกับต่างประเทศอย่างอะลุม้ อล่วย โดยเซอร์
จอห์น เบาริ ง ราชทูตของพระนางเจ้าวิคติเรี ยราชินีองั กฤษ ได้เข้ามาเจรจาขอแก้ไขหนังสื อสัญญา
พระราชไมตรี ใ น พ.ศ. 2398 เรี ย กว่า สนธิ สัญญาเบาริ ง ซึ่ งเป็ นสนธิ สัญญาที่ ไ ม่ เสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ กฎหมายและการศาล โดยเฉพาะด้านการศาลประเทศไทยได้ประสบกับวิกฤตการณ์ทาง
ศาลอย่า งร้ า ยแรงด้วยสาเหตุส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ความไม่เหมาะสมของระบบการศาลเดิม
เนื่ องจากศาลหลายศาลมีเขตอานาจลักลัน่ ซ้ าซ้อนกันอยู่ ทาให้คดีความสับสนล่าช้าและคัง่ ค้าง เป็ น
ช่องทางให้ผูท้ ุจริ ตประวิงคดีที่ตนเสี ยเปรี ยบให้ชกั ช้าเนิ่ นนานจนกระทัง่ ไม่อาจพิพากษาคดีให้ถึง
ที่สุดได้ นอกจากนั้นการที่ศาลสังกัดฝ่ ายบริ หารก็ทาให้ตุลาการขาดความเป็ นอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี ต่าง ๆ เมื่อเป็ นเช่ นนี้ ความยุติธรรมจึงถูกบิ ดเบื อน 2) ความไม่เหมาะสมของวิธี
พิ จารณาความตามแบบเดิ ม อันได้แก่ แนวความคิ ดในการนาสื บ เพื่ อพิ สูจน์ ค วามผิ ดของจาเลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีอาญาซึ่ งเดิมถือกันว่าจาเลยเป็ นผูม้ วั หมอง ศาลต้องสันนิ ษฐานไว้ก่อนว่า
จาเลยได้กระทาความผิดตามที่โจทก์กล่าวหา จนกว่าจะได้นาสื บพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าจาเลยบริ สุทธิ์
เช่น พิสูจน์ดว้ ยการดาน้ า ลุยเพลิง นอกจากนี้ ยงั มีความไม่เหมาะสมในการไต่สวนจาเลยตามระบบ
จารี ตนครบาลที่เต็มไปด้วยความรุ นแรงและทารุ ณ และ 3) ความบีบคั้นจากต่างประเทศในด้านการ
ศาล เนื่องจากชาวต่างชาติไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อถือในระบบกฎหมายและระบบการศาลไทยว่าจะ
สามารถเป็ นหลักประกันความยุติธรรมให้แก่เขาได้ ด้วยเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ ชาวต่างประเทศจึงได้
แสดงความรังเกียจกฎหมายและการศาลไทย โดยมีเหตุผลว่ากฎหมายไทยยังล้าสมัยและพยายามที่
จะได้สิทธิพิเศษทางการค้าและกฎหมาย จนกระทัง่ ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ประเทศไทยมี
ความจาเป็ นต้องรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตก โดยอาจกล่าวสรุ ปได้วา่ สาเหตุที่ประเทศไทยรับ
เอากฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตก เป็ นเพราะเหตุผลใหญ่ ๆ 2 ประการ คือ เรื่ องปัญหาสิ ทธิสภาพนอก
อาณาเขตและเรื่ องความไม่เหมาะสมกับกาลสมัยของกฎหมายไทยเดิม (วารสารยุติธรรม, 2543; ชาญชัย
แสวงศัก ดิ์ และวรรณชัย บุ ญ บ ารุ ง , 2543: 123) พระบาทสมเด็ จ ฯ พระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรง
ตระหนักดีถึงความบกพร่ องของกฎหมายและต้องการที่จะให้ประเทศไทยมีความเจริ ญทัดเทียมกับ
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อารยธรรมตะวันตก อีกทั้งมีความเข้าใจว่า ความคิดความเห็นเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ใน
กฎหมายนั้นมิ ใช่ เป็ นสิ่ งคงที่ ตายตัว แต่อาจเปลี่ ยนแปลงไปตามศี ลธรรมของประเพณี และความ
เจริ ญก้าวหน้า (ร. แลงกาต์, 2478: 50-51)
สาหรับการศึกษากฎหมายของรัชสมัยนี้ ก็คงเป็ นเช่นเดียวกับรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาล
ที่ 3 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ แม้จะมีการจัดทาราชกิจจานุเบกษาและพิมพ์หนังสื อกฎหมายแพร่ หลาย
ออกสู่ ประชาชนแล้วก็ตามกล่าวคือ คงเป็ นการเล่าเรี ยนกฎหมายที่บา้ นขุนนางที่เป็ นราชบัณฑิ ต
ลูกขุน หรื ออาลักษณ์ซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่มีส่วนในการร่ างกฎหมาย หรื ออาจศึกษากฎหมายและหัดพิจารณา
ความกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาและพิพากษาคดีในศาล เช่น ลูกขุน ตระลาการ และ
ผูป้ รับ เป็ นต้น หลังจากการที่ได้ถวายตัวเข้ารับราชการในราชสานัก เซอร์จอห์นเบาริ งได้กล่าวว่า “...
พระได้รับมอบหมายให้จดั การศึกษาและโรงเรี ยนอยู่ติดกับวัดโดยมากย่อมเป็ นของธรรมดาอยู่เองที่
การสอนให้รู้คาสั่งสอนและประเพณี ทางพระพุทธศาสนาเป็ นส่ วนมากของระบบการศึกษา พลเมือง
ชายส่ วนหนึ่ งอ่านและเขีย นหนังสื อออก แต่วิธีการแสวงหาความรู ้ช้ นั สู งใดสาขาหนึ่ งมีอยู่น้อย ถึง
กระนั้นก็ดีโดยเฉพาะในบรรดาขุนนาง นางในใฝ่ ใจเรี ยนวิชาเครื่ องจักกลไก รู ้จกั ใช้เครื่ องมือเดินเรื อ
และรู ้วิชาปราชญากันมาก...” จากคาบอกกล่าวดังกล่าวทาให้เชื่อว่าการศึกษากฎหมายอันเป็ นความรู ้
เฉพาะสาขายังไม่มีการสอนอย่างเป็ นทางการ
ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้นการจัดการเรี ยนกฎหมายซึ่งเป็ นศาสตร์เฉพาะสาขาใน
ประเทศไทยตั้ง แต่ ส มัย กรุ ง สุ โ ขทัย จนถึ ง สมัย รั ช สมัย สมเด็ จ ฯ พระจอมเล้า เจ้า อยู่ หั ว แห่ ง กรุ ง
รั ต นโกสิ น ทร์ น้ ัน ยัง ไม่ มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนอย่ า งเป็ นทางการที่ เ ป็ นระบบระเบี ย บ ไม่ มี
หลักสู ตร หรื อวิธีการศึกษาหรื ออบรม หรื อแม้กระทัง่ ตัวผูส้ อน อาจเป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองที่เป็ น
การสัง่ สอนโดยการถ่ายทอดความรู ้เฉพาะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชาระ หรื อการร่ างกฎหมาย
เท่านั้น
2.3.2 การศึ กษากฎหมายในประเทศไทยตั้งแต่ การปฏิรูปกฎหมายและการศาลในรั ช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) แบ่งได้ 4 สมัยดังนี้
2.3.2.1 สมัยรัชการที่ 5 ต้อนต้น ก่อนการสถาปนาโรงเรียนกฎหมาย สภาพสังคมใน
ระหว่างสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การ
เรี ยนหนังสื อยังไม่แพร่ หลายนัก ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาว่าเมื่อลูกหลาน
เรี ย นแล้ว จะน าความรู ้ ไ ปท าอะไร ชาวบ้า นจึ ง ไม่ รู้ ห นัง สื อ เป็ นส่ ว นมาก แต่ เ มื่ อ ถึ ง คราที่ ล ัท ธิ
จักรวรรดินิยมกาลังคุกคามประเทศ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดาริ
ขยายการศึกษาในรู ปแบบสมัยใหม่อนั เป็ นการเสริ มสร้างพัฒนาประเทศในอีกด้านหนึ่ งเพื่อให้ได้
มาตรฐานสากลเพื่อความอยูร่ อดของประเทศ
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สาหรับระบบการศึกษากฎหมายของไทยในสมัยนั้น เนื่ องจากมีการปฏิรูประบบ
กฎหมายและการศาล ระบบศาลไทยมีลกั ษณะเช่นเดียวกับสมัยกรุ งศรี อยุธยาผู ้ที่มีความรู ้กฎหมาย
เป็ นอย่างดีที่จะถ่ายทอดได้ คือ ลูกขุน ขุนศาลตระการ ผูป้ รับเหล่าอาลักษณ์และราชบัณฑิตซึ่ งเป็ น
ผูม้ ี ส่ วนร่ วมในการร่ า งช าระตัวบทกฎหมายของบ้า นเมื อง ดัง นั้น ก่ อนที่ เจ้า นายผูช้ ายจะเข้า รั บ
ราชการเป็ นขุนนางในราชสานัก หรื อบุตรหลานของขุนนางเมื่อเข้าถวายตัวในราชสานักแล้วต้องรา
เรี ยนฝึ กหัดหาความรู ้เพื่อเตรี ยมตัวเข้ารับราชการจากผูท้ รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในวิทยาการ
สาขานั้น ๆ ที่ อยู่ในราชสานัก โดยเฉพาะเมื่ อจะรั บราชการเกี่ ยวกับการช าระอรรถคดี ตอ้ งรอบรู ้
กฎหมายต้องเล่าเรี ยนกฎหมายและฝึ กหัดพิจารณาคดีจากผูเ้ กี่ ยวข้องในทางคดี การฝึ กหัดและการ
เรี ยนรู ้จึงเล่าเรี ยนกันที่สานักหรื อบ้านของบุคคลเหล่านั้นที่เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง แต่ที่แน่ ๆ คือ มีการ
เรี ยนการสอนวิช ากฎหมายและฝึ กหัดพิ จารณาคดี ที่ส านักผูเ้ ชี่ ยวชาญอยู่ใ นราชสานัก แล้ว ตั้ง แต่
ตอนต้นสมัยรัชการที่ 5 และตามพระประวัติการทางานของพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรก
ฤทธิ์ เมื่อ พ.ศ. 2439 หลังจากทรงสาเร็ จการศึกษาวิชากฎหมายจากไครสต์เชิ ร์ชคอลเลจ (Christ
Church College) แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดแล้ว พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรง
พระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ พ ระองค์เ ข้า ฝึ กหั ด ราชการในกรมราชเลขานุ ก าร ดัง นั้น จึ ง ทรงใช้
ระยะเวลานี้ เริ่ มศึกษากฎหมายไทยอย่างจริ งจัง พระองค์ไม้ได้ทรงมีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายไทยมา
แต่ เดิ ม มากนัก เนื่ องจากเสด็ จไปต่ า งประเทศตั้ง แต่ ท รงพระเยาว์ ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง
เวภาระ) ได้เป็ นพระอาจารย์สอนกฎหมายไทยพระองค์ ยิง่ ทาให้แน่ชดั ว่าการศึกษาวิชากฎหมายก่อน
การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในสมัยนั้นเป็ นการศึกษาที่มีแบบฉบับเฉพาะในราชสานักของ
ไทยไม่มีลกั ษณะเป็ นโรงเรี ยนอย่างแท้จริ ง เพราะไม่มี หลักสู ตรและแบบแผนการเรี ยนการสอนแต่
เป็ นการศึกษาและการฝึ กหัดโดยตรงจากผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในการพิจารณาและพิพากษาคดี (เนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542: 49-50)
2.3.2.2 สมัยโรงเรี ยนกฎหมายของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ การปฏิรูประบบ
กฎหมายและการศาลของประเทศไทยเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลอย่างชาติตะวันตก แต่เวลานั้นผูท้ ี่มี
ความรู ้อย่างตะวันตกมีน้อย ขาดแคลนผูพ้ ิพากษาในศาลต่าง ๆ ในกรุ งเทพฯ จาเป็ นต้องว่าจ้างที่
ปรึ กษากฎหมายชาวต่างชาติทาหน้าที่เป็ นผู พ้ ิพากษาในศาลไทย ต่อมา พ.ศ. 2435 หลังประกาศตั้ง
กระทรวงยุติ ธ รรมได้ 1 ปี นายโรแลงค์ ยัค แมงส์ เข้า มาเป็ นที่ ป รึ ก ษากฎหมายกระทรวงการ
ต่า งประเทศและที่ ป รึ ก ษาราชการแผ่นดิ นได้ถ วายรายงานเสนอความเห็ นต่อพระบาทสมเด็จฯ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ให้ปลูกฝังวิชากฎหมายเพื่อทากฎหมายและจัดการศาลยุติธรรมให้ดี ข้ ึน แต่
ขณะนั้นยังไม่มีโรงเรี ยนกฎหมาย ปลาย พ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมี
พระราชกระแสเรื่ องนี้ กับ ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ ง เวภาระ) ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง
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เวภาระ) จึ งกราบบังคมทูลว่าจาเป็ นต้องจัดตั้งโรงเรี ยนกฎหมาย จากนั้นก็ได้ร่างพระราชบัญญัติ
จัดการเรี ยนกฎหมายทูลเกล้าถวาย (เนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542: 49-50)
ต่อมาเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพฒั นศักดิ์สาเร็ จการศึกษาวิชากฎหมาย
จากประเทศอังกฤษกลับสู่ ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2438 และได้รับการแต่งตั้งเป็ นเสนาบดีกระทรวง
ยุติธรรมสื บแทนกรมหลวงพิชิตปรี ชากร พระองค์ได้สนองพระราชประสงค์ของพระบิดาด้วยการตั้ง
โรงเรี ย นกฎหมายใน พ.ศ. 2440 โดยมี เจ้า พระยาอภัย ราชาเป็ นก าลัง ส าคัญ ผูห้ นึ่ ง ในการจัด ตั้ง
โรงเรี ยนสอนกฎหมายซึ่งยังมิได้เป็ นโรงเรี ยนหลวง แต่มีฐานะกึ่งราชการมีเจ้าหน้าที่ดาเนิ นกิจการ
โรงเรี ยนเรี ยกว่า กรรมสัมปาทิก ประกอบด้วย สภานายก เลขานุการ เหรัญญิกและผูช้ ่วยอีก 2 คน ใน
ตอนแรกพระองค์เจ้ารพีพฒั นศักดิ์ทรงสอนเองเป็ นประจาหลังเวลาเสวยพระพระยาหารกลางวันที่
ห้องเสวยอยู่ติดกับห้องเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม อาคารศาลสถิตยุติธรรม ต่อมามีนกั เรี ยนมากจึง
ย้ายไปเรี ยนที่ตึกสัสดีหลังกลาง นอกจากนั้นมีพระยาประชากิจกรจักร อธิบดีผพู ้ ิพากษาศาลแพ่ง ขุน
หลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) อธิ บดีผูพ้ ิพากษาศาลอาญา พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิต
ปรี ชากร กรรมการกฤษฎีกา และพระองค์เจ้าวัชรี วงษ์มาช่วยสอน มีนกั เรี ยน 100 คนเศษ การเรี ยน
การสอนสมัยนั้นถือตามระบบกฎหมายอังกฤษและจัดการศึกษากฎหมายของอังกฤษอย่างใกล้ชิด
หลักสู ตร ตารากฎหมายที่สอนจึงใช้หลักสู ตรและตาราของอังกฤษเป็ นส่ วนใหญ่ สาหรับกฎหมาย
ไทยใช้กฎหมาย 2 เล่ม คือ กฎหมายตราสามดวงที่พระองค์เจ้ารพีพฒ
ั นศักดิ์ทรงจัดพิมพ์ใน พ.ศ.
2444 โดยใช้กฎหมายตราสามดวงที่หมอบรัดเลย์พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2405 เป็ นต้นฉบับ ต่อมาภายหลัง
เรี ย ก กฎหมายราชบุ รี การเรี ย นการสอนในสมัย นั้น ไม่ เพี ย งแต่ มี ก ารบรรยายค าสอนให้ รู้ ห ลัก
กฎหมายเท่ า นั้น แต่ ย งั มี ก ารอบรมให้ เ ข้า ใจเกี่ ย วกับ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการวิ นิ จ ฉั ย คดี อ ย่ า ง
ผูพ้ ิพากษารวมทั้งการฝึ กว่าความด้วย หลักสู ตรการเรี ยนการสอนกฎหมายเมื่อแรกเริ่ มเรี ยนเพียงปี
เดียวก็สามารถสอบไล่ความรู ้กฎหมาย พระองค์เจ้ารพีพฒ
ั นศักดิ์ทรงวางระเบียบการสอบไล่วิชา
กฎหมายชั้นเนติบณ
ั ฑิตขึ้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2440 จึงมีประกาศกระทรวงยุติธรรมแจ้งความ
ให้นกั เรี ยนรุ่ นแรกของโรงเรี ยนทราบว่ากาหนดการสอบไล่ความรู ้ของนักเรี ยนที่จะเป็ นเนติบณ
ั ฑิต
ณ ที่ประชุมข้าหลวงใหญ่ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคมถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2440 วิชาที่จะสอบไล่ได้แก่ 1.
อาญา 2. สัญญา 3. มรดกกับประทุษร้ายส่วนแพ่ง 4. ผัวเมีย ทาส และประกาศต่าง ๆ 5. วิธีพิจารณา 6.
กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อสอบมีวนั ละ 10 ข้อ เว้นแต่กฎหมายระหว่างประเทศมี 9 ข้อ ระยะเวลา
สอบวันละ 4 ชัว่ โมง ตั้งแต่ 9.00-13.00 น. สถานที่สอบอาศัยศาลาการเปรี ยญใหญ่ของวัดมหาธาตุ
กรรมการสอบไล่ฝ่ายไทยมี 3 คน คือ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพฒั นศักดิ์ พระยาประชากิจกรจักร
(แช่ม บุนนาค) ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) กรรมการสอบไล่ฝ่ายต่างประเทศมี 2 คน คือ เจ้าพระยา
อภัยราชาสยามานุกูลกิจ และนายอาร์. เจ เกริ กปาตริ ก การสอบค่อนข้างยาก ข้อสอบคล้ายของโรงเรี ยนสอน
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กฎหมายอังกฤษ แต่มีขอ้ สอบที่เป็ นปั ญหาข้อกฎหมายไทยซึ่งต้องวินิจฉัยอย่างผูพ้ ิพากษารวมอยู่ดว้ ย ผูท้ ี่
สอบไล่ได้ของโรงเรี ยนกฎหมายทุกคน กระทรวงยุติธรรมจะรับไว้ทางานในตาแหน่งผูพ้ ิพากษาของระบบ
การศาลแบบใหม่ ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ดูแลกิจการโรงเรี ยนเรี ยกว่า
สภาเนติ บ ัณ ฑิ ต โดยที่ ป ระชุ ม เนติ บ ัณ ฑิ ต เป็ นผู ้อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ง สมาชิ ก เนติ บ ัณ ฑิ ต ทั้ง หมด
ประกอบด้วย สภานายก เลขานุการ เหรัญญิกและสารวัตรมีกาหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 1 ปี
มีการออกข้อบังคับและระเบียบแบบแผนสาหรับให้สภาเนติบณ
ั ฑิตดาเนินกิจการโรงเรี ยนกฎหมาย
โรงเรี ยนกฎหมายสมัยนั้นจึงเป็ นเสมือนแหล่งผลิตบุคลากรเพื่อเข้ารับราชการที่เชื่ อถือได้ การเรี ยน
การสอนวิชากฎหมายจึงมีแบบแผนและหลักสู ตรตามระบบใหม่จึงได้รับความนิ ยมมากขึ้น (เนติ
บัณฑิตยสภา, 2542: 98-101)
2.3.2.3 สมัยโรงเรี ยนกฎหมายมีฐานะเป็ นโรงเรี ยนหลวงสั งกัดกระทรวงยุติธรรม
ตอนปลายสมัยรัชการที่ 5 วันที่ 26 มิถุนายน 2453 พระบามสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงออกจากตาแหน่งเสนาบดี
กระทรวงยุติธ รรมตามที่ กราบบัง คมทูลเอาไว้ ขณะนั้นโรงเรี ย นกฎหมายมี สภาเนติ บ ัณฑิ ตเป็ น
ผูบ้ ริ หารจัดการ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าจรู ญศักดิ์
กฤดากร เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมจึงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2545 ว่า
“...โรงเรี ยนกฎหมายซึ่งเป็ นอยูแ่ ต่เดิ มมาอานาจที่กระทรวงยุติธรรมจะจัดการโรงเรี ยนจะเป็ นอานาจ
ของคณะเนติบณ
ั ฑิตหรื ออานาจกระทรวงยุติธรรมประการใดยังครึ่ ง ๆ กลาง ๆ ไม่แน่ ลงได้ ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้โรงเรี ยนนี้ เป็ นโรงเรี ย นหลวงอยู่ใ นกระทรวงยุติธ รรม ให้
เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมมีอานาจจัดการบังคับบัญชาตลอดไป ในส่วนของนักเรี ยนกฎหมายผูท้ ี่ได้
ข้า มวิ ช าขั้น ต้น แล้ว ขอพระราชทานให้ เ ป็ นนัก เรี ย นชั้น อุ ด มศึ ก ษาต่ อ ไป...” พระบาทสมเด็จฯ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชหัตถเลขาที่ 19/199 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม ร.ศ. 130 (พ.ศ.
2454) เพื่ อมี พ ระบรมราชานุ ญาตและทรงมี พ ระราชดาริ ใ ห้ป รึ ก ษาเสนาบดี ก ระทรวงกลาโหม
เกี่ ยวกับการจัดการโรงเรี ยนสอนกฎหมายให้เป็ นโรงเรี ยนระดับอุดมศึกษา หลังจากนั้นจึ งทรงมี
พระบรมราชโองการประกาศให้โรงเรี ยนกฎหมายเป็ นโรงเรี ยนหลวงสังกัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2454 ซึ่ งมีความว่า “...โรงเรี ยนกฎหมายซึ่ งสาหรับสอนกฎหมายวิชากฎหมายที่
ตั้งอยูใ่ นสถานที่ของกระทรวงยุติธรรมนั้น ยังหามีผจู ้ ดั การทานุบารุ งรับผิดชอบโดยตรงต่อโรงเรี ยน
ไม่ วิชากฎหมายนี้ พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็ นผูท้ ี่ได้ต้ งั การสอนและสอบไล่ข้ ึน
เป็ นครั้งแรกเฉพาะแต่ในโรงเรี ยนนี้ เพื่อที่จะให้โรงเรี ยนนี้ ต้ งั มัน่ อยู่ต่อไปควรมีผูร้ ับผิดชอบจัดการ
โรงเรี ยนให้เป็ นหลักฐาน เพราะฉะนั้นตั้งแต่น้ ี ไปให้โรงเรี ยนกฎหมายที่ได้ต้ งั อยู่แล้วเป็ นโรงเรี ยน
หลวงขึ้นแก่กระทรวงยุติธรรม ให้เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็ นผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบและจัดการ
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โรงเรี ย นนี้ สื บ ไป...” การดู แลโรงเรี ย นกฎหมายโดยสภาเนติ บ ัณฑิ ต จึ ง เป็ นอันสิ้ นสุ ดลงเพราะ
โรงเรี ย นกฎหมายได้รับ การยกฐานะขึ้ นเป็ นโรงเรี ย นหลวงในสั ง กัดกระทรวงยุ ติธ รรม โดยมี
เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็ นผูร้ ับผิดชอบ โรงเรี ยนกฎหมายนี้ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็ นผู ้
กาหนดข้อบังคับและระเบียบการต่าง ๆ แตกต่างจากสมัยก่อน เช่น กาหนดคุณสมบัติของนักเรี ยน
กฎหมายว่าต้องสาเร็ จการศึกษาชั้นที่ 2 (มัธยมศึกษาปี ที่ 6) (กระทรวงยุติธรรมประกาศลงวันที่ 11
สิ งหาคม ร.ศ. 130) หรื อเทียบเท่า กาหนดให้มีการสอบวิชาชั้นต้นแก่นักเรี ยนกฎหมายที่ยงั ไม่ผ่าน
ชั้นต้น วิชาที่จะต้องสอบนั้นเทียบเท่าวิชาที่ เรี ยนในชั้นมัธยมชั้นที่ 2 แล้วให้ยกนักเรี ยนที่สอบผ่าน
วิชาชั้นต้นเป็ นนักเรี ยนชั้นอุดมศึกษา (ตามความในพระราชบัญญัติลกั ษณะเกณฑ์ทหาร) การสอน
กฎหมายในโรงเรี ย นกฎหมายแบ่ ง ออกเป็ น 4 เทอมใน 1 สมัย การศึ ก ษา หลัก สู ตร 1 ปี และจัด
โรงเรี ยนกฎหมายเป็ นโรงเรี ยนระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังได้สร้างโรงเรี ยนราช
วิทยาลัย เพื่อเป็ นโรงเรี ยนสาหรับผูท้ ี่จะเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรี ยนกฎหมายเป็ นโรงเรี ยนที่สอนถึงชั้น
มัธ ยมปี ที่ 8 โดยเฉพาะนัก เรี ย นประจ า อาจารย์ใ หญ่ แ ละครู แ ม่ บ้า นเป็ นชาวอัง กฤษส าหรั บ
ภาษาต่า งประเทศและยัง สอนภาษาลาติ นด้วย ต่อมาโรงเรี ย นราชวิทยาลัย ได้ย า้ ยไปสังกัด สภา
กรรมการโรงเรี ย นมหาดเล็ก หลวงและเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น โรงเรี ย นวชิ ราวุธ วิทยาลัย เดิ มโรงเรี ย น
กฎหมายเปิ ดสอนที่ตึกสัสดีหลังกลางแล้วย้ายไปเรี ยนที่ถาวรวัตถุหน้าวัดมหาธาตุแล้วต่อมาย้ายไป
อยู่ที่เรื อนไม้ระหว่างศาลสถิตย์ยุติธรรมกับตึกสัสดี เมื่อตึกใหม่สร้างเสร็ จได้ใช้เป็ นที่ทาการศาล
อาญาและโรงเรี ยนสอนกฎหมาย (เนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542: 98-101)
สาหรับการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนสอนกฎหมายในสมัยนี้ เชื่ อว่าคงมีลกั ษณะ
เหมือนในสมัยก่อนยกฐานะขึ้นเป็ นโรงเรี ยนหลวง แต่ทว่าเมื่อการร่ างประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิ ชย์บรรพ 1 และบรรพ 2 ใกล้เสร็ จจึงเกิดแนวคิดปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอน
ตลอดจนหลักสู ตรโรงเรี ยนกฎหมายให้สอดคล้องกับระบบซี วิลลอว์ (civil law) ที่มีหลักกฎหมาย
และนิติวิธี (legal method) อย่างเดียวกับธรรมเนียมการร่ างกฎหมาย (codification) แต่การเรี ยนการ
สอนในโรงเรี ยนสอนกฎหมายกลับมีรูปแบบอย่างระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (common law)
ต่ อ มาพระบาทสมเด็ จ ฯ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระบรมราชวิ นิ จ ฉั ย
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรี ยนการสอนและหลักสู ตรในโรงเรี ยนสอนกฎหมายเป็ น 2 แนวทาง (เนติ
บัณฑิตยสภา, 2542: 111-112) ตามที่กรมพระสวัสดิ์วฒั นวิศิษฏ์ทรงกราบบังคมทูลตามแนวคิดของนาย
ยอร์ช ปาดูซ์ หัวหน้าคณะกรรมการร่ างประมวลกฎหมาย แนวทางแรก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประเทศที่
ส่ งนักเรี ยนไทย (ทุ นเล่าเรี ยนหลวง) ไปศึ กษาวิชากฎหมายจากประเทศอังกฤษที่ ใช้ระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (common law) เปลี่ยนแปลงแหล่งศึกษาวิชากฎหมายโดยส่ งนักเรี ยนทุนเล่าเรี ยนหลวงไป
ศึกษายังประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ระบบกฎหมายซี วิลลอว์ (civil law) บ้าง แนวทางที่ 2 ได้แก่ การปรั บปรุ ง
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หลักสูตรการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนสอนกฎหมาย แต่เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บรรพ 2 หนี้ ไม่อาจประกาศใช้ได้ดงั ที่คาดหวังไว้ จึงจาเป็ นต้องสอนกฎหมายในโรงเรี ยนตามระบบ
กฎหมายซี วิล ลอว์ (civil law) ยัง ไม่ไ ด้ การสอนจึ งคงใช้ผูพ้ ิ พ ากษาและข้าราชการในกระทรวง
ยุติธรรมที่เป็ นชาวต่างประเทศคือ ที่ปรึ กษากฎหมายชาวต่างประเทศสอนวิชากฎหมายแก่นกั เรี ยน
ในโรงเรี ยนกฎหมายไปก่อน แต่เนื่ องจากความเสื่ อมถอยของโรงเรี ยนสอนกฎหมายจึงได้ปรับปรุ ง
ระเบียบการของโรงเรี ยนขึ้นใน พ.ศ. 2460 โดยเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมได้กาหนดให้นัก เรี ยน
กฎหมายมี 2 ประเภท คือ 1. นักเรี ยนสามัญ ได้แก่ ผูม้ ี ความรู ้ ไม่ต่ ากว่ามัธยมปี ที่ 6 เป็ นนักเรี ย น
อุดมศึกษา 2. นักเรี ยนพิเศษ ได้แก่ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรื อผูส้ อบไล่ได้เปรี ยญ ต่อมาวันที่ 17
พฤษภาคม 2462 เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (ม.ร.ว.ลพ สุ ทศั น์)
ได้ออกข้อบังคับและระเบียบการกาหนดหลักสู ตรการอบรมศึกษาในโรงเรี ยนสอนกฎหมายเรื่ อง
คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักเรี ยนกฎหมาย ประเภทหนึ่งจะรับเฉพาะผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นมัธยม
ปี ที่ 6 หรื อผูส้ อบไล่ได้ประกาศนี ยบัตรอื่นซึ่ งเทียบเท่าไม่ต่ากว่ามัธยมปี ที่ 6 ส่ วนอีกประเภทหนึ่ ง
ได้แก่ ผูท้ ี่รับราชการในกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ มีตาแหน่งตั้งแต่ช้ นั นายสิ บเวรขึ้นไป หรื อผูท้ ี่รับ
ราชการในกระทรวงยุติธรรมมีตาแหน่งตั้งแต่ช้ นั เสมียนเอกขึ้นไป เมื่อธิ บดีรับรองว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้
และความประพฤติดีสมควรที่จะเข้าเป็ นนักเรี ยนกฎหมายได้ และบุคคลเหล่านั้นต้องมีอายุต้ งั แต่ 20
ปี ขึ้นไปด้วย แล้วยังกาหนดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนเป็ น 2 ปี แบ่งออกเป็ น 2 ภาค ๆ ละ 1 ปี โดย
เพิ่ ม การสอนมากขึ้ น และมี ก ารบรรยายวิ ช าธรรมศาสตร์ ห รื อนิ ติ ป รั ช ญา ต่ อ มา พ.ศ. 2457
พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้ต้ งั เนติบณ
ั ฑิตยสภา
2.3.2.4 สมั ย โรงเรี ย นกฎหมายภายใต้ การก ากั บ ดู แ ลของสภานิ ติ ศึ ก ษา
พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้ต้ งั สภานิ ติศึกษาขึ้นเพื่อทา
หน้าที่จดั ระเบียบและวางหลักสู ตรของโรงเรี ยนกฎหมายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้เข้ารู ปเข้า
รอยกับระบบกฎหมายของประเทศและให้อยู่ใ นระดับมาตรฐานเดียวกับโรงเรี ย นกฎหมายของ
ต่างประเทศ (เนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542: 116-117) พ.ศ. 2467 ที่ประชุมคณะกรรมการสภานิติศึกษาได้
ปรับปรุ งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูท้ ี่จะเป็ น นักเรี ยนกฎหมายและหลักสูตรของโรงเรี ยนกฎหมายเป็ น
ครั้งแรกสาหรับใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2468 เป็ นต้นไป ด้วยการออกระเบียบการโรงเรี ยนกฎหมายลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2476 เพื่อแก้ไขคุณสมบัติผูท้ ี่ จะสมัครเป็ นนักเรี ยนกฎหมายว่าต่อไปนี้ จะรับ
เฉพาะผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อผูท้ ี่สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรอื่นซึ่งเทียบเท่าไม่
ต่ากว่าชั้นมัธยมปี ที่ 6 เท่านั้น ส่ วนหลักสู ตรการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงโดยขยายเป็ น 3 ปี การศึกษา
แบ่งเป็ น 3 ภาค ๆ ละ 1 ปี ต่อมา พ.ศ. 2496 สภานิ ติศึกษาได้ออกระเบียบการโรงเรี ยนกฎหมายลง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2469 เพื่อกาหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่จะสมัครเป็ นนักเรี ยนกฎหมายให้มีคุณวุฒิ
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สู งขึ้น โดยรับเฉพาะผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมปี ที่ 8 หรื อผูท้ ี่สอบไล่ได้ประกาศนี ยบัตรอื่ นซึ่ ง
เทียบเท่าไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมปี ที่ 8 ส่ วนหลักสู ตรการศึกษาคงเดิม หลังจากนั้น พ.ศ. 2473 สภานิ ติ
ศึ ก ษาได้ออกระเบี ย บการโรงเรี ย นกฎหมายลงวัน ที่ 31 มกราคม 2473 ส าหรั บ ใช้ต้ ัง แต่ วนั ที่ 1
เมษายน 2474 เป็ นต้นไปซึ่ งเป็ นฉบับสุ ดท้ายของสภานิ ติศึกษาหรื อของโรงเรี ยนกฎหมายสังกัด
กระทรวงยุติธรรมเพื่ อเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรใหม่กล่าวคือ หลักสู ตรเนติบณ
ั ฑิ ตเปลี่ยนจาก 2 ปี
การศึกษามาเป็ น 3 ปี การศึกษา แบ่งเป็ น 3 ภาค ๆ ละ 1 ปี ซึ่ งเหมือนกับหลักสู ตรเนติบณ
ั ฑิตของ
ต่างประเทศ
จะเห็ น ได้ว่า การจัด การศึ ก ษาในโรงเรี ย นกฎหมายเสี ย ใหม่ โ ดยสภานิ ติ ศึ ก ษา
ก่อให้เกิดการปรับปรุ งหลักสู ตรรวมวิชาที่เรี ยนและสอบจากเดิมเคยเป็ นวิชากฎหมายอังกฤษตามที่
สอนเมื่อแรกตั้งโรงเรี ยนกฎหมายมาเป็ นการเรี ยนการสอนกฎหมายไทย เช่น กฎหมายลักษณะอาญา
ร.ศ. 127 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เป็ นต้น เพื่อให้นักเรี ยนกฎหมายได้เรี ยนรู ้และเข้าใจ
หลักกฎหมายไทยที่ชาระขึ้นใหม่และสามารถนาไปปฏิบตั ิงานในวิชาชีพกฎหมายได้ เพราะขณะนั้น
การปฏิ รูป ระบบกฎหมายไทยซึ่ ง มีก ารร่ างประมวลกฎหมายหลายฉบับ โดยคณะกรรมการร่ าง
ประมวลกฎหมายและต่อมาโดยกรมร่ างกฎหมายได้เข้ารู ปเข้ารอยแล้ว จึ งกล่าวได้ว่าการปรับปรุ ง
และเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในโรงเรี ยนกฎหมายโดยสภานิ ติศึกษานั้นเป็ นการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับระบบกฎหมายของประเทศ ตลอดจนเป็ นการพัฒนาให้เหมาะสมกับความก้าวหน้า
ของการร่ างประมวลกฎหมายของไทยในขณะนั้น แต่ได้มีการบังคับให้เลือกเรี ยนวิชาเปรี ยบเทียบ
กฎหมายของทั้งสองประเทศกับประมวลกฎหมายของไทย ทั้งนี้เพราะโครงสร้างของระบบกฎหมาย
ไทยอยู่ในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (civil law) เช่นเดียวกับกฎหมายฝรั่งเศส รวมทั้งกฎหมายอังกฤษ
และกฎหมายฝรั่งเศสมีเนื้ อหาสาระอยูใ่ นหลักกฎหมายไทยเป็ นอันมาก นอกจากนั้นสภานิติศึกษาได้
กาหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่จะสมัครเป็ นนักเรี ยนกฎหมายเสี ยใหม่โดยให้คุณวุฒิสูงกว่ากล่าวคือ ต้อง
เป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมปี ที่ 8 หรื อเตรี ยมอุดมศึกษาขึ้นไปเพื่อเป็ นการยกฐานะโรงเรี ยน
กฎหมายขึ้นเป็ นโรงเรี ยนระดับอุดมศึกษา และภายหลังได้มีการขยายหลักสู ตรถึงระดับปริ ญญาตรี
อี ก ด้ว ย การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วมี ผ ลต่ อ การปรั บ ปรุ ง และยกฐานะขึ้ น เป็ นคณะนิ ติ ศ าสตร์ ใ น
มหาวิทยาลัยของสมัยต่อ ๆ มา (เนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2542: 122-127)
2.3.3 แนวโน้ มการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
จากการสัมมนานักกฎหมาย 4.0 ที่จดั โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในมุมมองของสัตยะพล สัจจเดชะ (หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ, ออนไลน์, 2560) กล่าวว่า ปัจจุบนั โลกหมุน
เร็วมาก ยุคทนายความที่ใส่ครุ ยเก่า ๆ มีความเก๋ า มันไม่ใช่อีกต่อไป แต่ตอนนี้เป็ นยุค 4.0 นักกฎหมาย
ถูกกาหนดด้วยเทคโนโลยี ศาลยุติธรรมมีการใช้ระบบ e-court หรื อระบบ e-filling แล้ว อย่างไรก็ดี

111
ต้องถามกลับไปยังศาลว่า พร้อมกับระบบนี้ จริ งหรื อไม่เพราะ สิ่ งที่ตอ้ งระวัง คือ cyber security ศาล
จะทาอย่างไรที่จะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ไว้อย่างเป็ นความลับ และไม่สุ่มเสี่ ยงถูกแฮ็กข้อมูล
ดังนั้นการเตรี ยมความพร้อมของนักกฎหมาย 4.0 ต้องระวังเรื่ องนี้ เป็ นหลักก่อน นักกฎหมายต้องทา
ความเข้าใจ ศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และระบบดิจิตอลให้มากขึ้น เชื่อว่าในอนาคตจะมี
กรณี ผเู ้ สี ยหายที่เกิดจากการแฮ็กข้อมูลเพิม่ ขึ้น ถ้านักกฎหมายศึกษาและมีความเชี่ยวชาญเรื่ องนี้แบบ
ลึ ก และช่ วยเยียวยา หาตัวผูก้ ระทาผิดให้กับผูเ้ สี ยหายได้ คงไม่ตกงานนัก กฎหมายต้องปรั บตัว
นอกเหนือจากความรู ้พ้ืนฐานแล้ว ต้องพัฒนาไปเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วย นัน่ คือเทรนด์ในโลก
อนาคต ต้องเรี ยนรู ้นอกเหนื อตารากฎหมาย ต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ
การเมือง และตอบโจทย์ลูกความให้ดีที่สุด ต่อไปจะทางานประเภทตั้งสานักงานนัง่ ให้คาปรึ กษาอยู่
ออฟฟิ ศ หรื อไปลุยงานระหว่างประเทศได้ เพราะเทรนด์ปัจจุ บนั นิ สิตนักศึกษาเริ่ มสนใจอยากเป็ นที่
ปรึ ก ษากฎหมายมากขึ้ น นอกเหนื อจากการเป็ นผูพ้ ิพ ากษา หรื ออัย การ ซึ่ ง สมหมาย จันทร์ เรื อง
(หนัง สื อ พิ ม พ์ไ ทยรั ฐ , ออนไลน์ , 2560) กล่ า วว่ า เรื่ อ งนี้ ส าคัญ เพราะนัก กฎหมายไทยยุ ค 4.0
นอกเหนือจากเรื่ องกฎหมายแล้ว ต้องรู ้เรื่ องเทคโนโลยี และเรื่ องภาษาต่างประเทศ พร้อมกับต้องคิด
ปรับปรุ งอะไรใหม่ ๆ ให้ทนั เหตุการณ์ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาต้องรับทราบว่าเทรนด์ปัจจุ บนั
ตอนนี้ ไปทางไหน จ าเป็ นต้อ งปรั บ เรื่ อ งหลัก สู ต ร อาจารย์ เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ ส อดคล้อ งกับ
ตลาดแรงงาน การปรั บ ตัวของสถาบันการศึ ก ษา และวิชานิ ติศาสตร์ คือ การคิดนอกกรอบน า
หลักสู ตรไปใช้ในเชิ งธุ รกิ จ หรื อด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้ น แต่คาถามจากผูป้ กครองนิ สิ ตนัก ศึ ก ษา
ปัจจุบนั คือ ถ้าเรี ยนวิชานี้ แล้วจะได้เป็ นอัยการ ได้เป็ นผูพ้ ิพากษาหรื อไม่ ตรงนี้ อาจารย์ตอ้ งมีความ
กล้าหาญบอกว่า การเรี ยนนิติศาสตร์ไม่ได้มีทางเลือกแค่น้ ี แต่มีหลักสู ตรใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมด้วย เช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษีอากร นักกฎหมายเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หรื อที่
ปรึ กษากฎหมายก็ได้ ถ้าสถาบันการศึกษาไทยปรับตัวเรื่ องนี้ ได้ นักกฎหมายไทยยุค 4.0 พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกได้แน่นอน นอกจากจะปรับตัวให้เป็ นไปตามยุค 4.0 แล้ว เรื่ องจรรยาบรรณ
วิชาชี พของนักกฎหมายยังจาเป็ นต้องมีอยู่ด้วย และจะทาอย่างไรให้สถาบันการศึกษาสร้างนิ สิต
นักศึกษาให้มีคุณธรรมอย่างแท้จริ ง เพราะถ้าขาดสิ่ งนี้ ไป เป็ นภัยต่อสังคมมาก สัตยะพล สัจจเดชะ
(หนัง สื อพิ ม พ์ไ ทยรั ฐ , ออนไลน์ , 2560) สถาบันต่าง ๆ ที่ ส อนหลัก สู ตรนิ ติศ าสตร์ ควรเพิ่ ม วิ ช า
ภาษาอังกฤษเป็ นวิช าหลัก เพราะสาคัญมากกับโลกในปั จจุ บัน และอนาคต รวมถึงต้องสัมมนา
หลักสู ตรตัวเองเพื่อรองรับระบบดิจิตอลด้วย ขณะเดียวกันควรให้ความสาคัญกับการฝึ กงานของ
นิสิตนักศึกษา โดยให้นิสิตนักศึกษาไปฝึ กงานตามสานั กงาน หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพมาก
ขึ้ น โดยพัฒนามาเป็ นวิ ช าที่ มี ห น่ ว ยกิ ต ปั จจุ บ ันมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เริ่ ม ท าแบบนี้ แล้ว ปี
การศึ ก ษาหน้า นัก ศึ ก ษาปี 4 ต้องไปฝึ กงาน นับเป็ นสิ่ งที่ ดีในการรองรั บนิ สิตนักศึ กษาเพื่อให้เห็ น
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กระบวนการทางานของวงการกฎหมาย รวมถึงควรส่ งเสริ มให้พบกับศิษย์เก่า หรื อคนที่อยูใ่ นวิชาชีพ เพื่อมา
เล่าประสบการณ์ความรู ้ความเข้าใจของงาน เปิ ดกว้างความคิดว่า ไม่ใช่มีแต่อาชีพ ผูพ้ ิพากษา หรื ออัยการ
เพียงอย่างเดียว พนาทิตย์ เลิศประเสริ ฐกุล (หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ, ออนไลน์, 2558) กล่าวว่า การศึกษา
นิ ติศาสตร์ ในระดับปริ ญญาตรี จึงควรเป็ นการเรี ยนแบบกว้าง โดยเน้นการสอนกฎหมายควบคู่ไปกับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมในบริ บทต่าง ๆ หรื อสอนให้เข้าใจถึงที่มาของกฎหมายแต่ละฉบับ รวมถึงการสอนให้
นักศึกษาคิดในเชิงมหภาคว่า กฎหมายที่ออกมาใหม่น้ ี จะส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมในภาพรวมของ
ประเทศอย่างไร เช่ น การสอนกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ในส่ วนที่ เกี่ ย วกับสัญญา ควรกระท าแบบ
ภาพรวม โดยไม่ตอ้ งท่องจาตัวบท แต่ให้วิเคราะห์หรื อเรี ยนควบคู่ไปกับหลักในการดาเนิ นธุ รกิจ
หรื อการสอนกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ในส่ วนที่เกี่ยวกับครอบครัวอาจสอนควบคู่กับการศึก ษา
ประเด็นทางสังคมในระดับครอบครัว กฎหมายอาญาก็อาจสามารถสอนควบคู่กบั การศึกษาแนวโน้ม
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั กฎหมายระหว่างประเทศสอนควบคู่กบั พลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป
ของโลก ทั้งในเรื่ องการเมือง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกจากนี้ ควรให้มีการ
เรี ยนวิชานอกคณะแบบบังคับเรี ยน เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ บัญชี
และให้มีวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย (english for lawyers) เป็ นวิชาบังคับ เพื่อให้นกั ศึกษา
กฎหมายมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นและให้เหมือนกันในทุก ๆ มหาวิทยาลัยอย่างไรก็ดีการศึกษากฎหมาย
แบบเน้นการจาตัวบทยังมีความ จาเป็ นอยู่ แต่ควรจะให้อยูใ่ นระดับที่เกินกว่าปริ ญญาตรี ไปแล้ว หรื อ
ระดับเฉพาะทาง เช่น การสอบเนติบณ
ั ฑิต การสอบตัว๋ ทนาย การสอบผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา ซึ่ งเป็ นการ
สอบเพื่อเข้าสู่ วิชาชีพนักกฎหมาย ซึ่ง จาเป็ นที่จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจกฎหมายอย่างลึกซึ้ ง ในการที่
จะนาเอากฎหมายมาใช้บริ การสังคมและประเทศชาติ

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)
2.4.1 ความเข้ าใจพื้นฐานที่สาคัญเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต คาว่า การวิจยั อนาคตมาจาก
ค าภาษาอัง กฤษว่า futures research เป็ นค าศัพ ท์เ ฉพาะ (technical term) ที่ สื่ อ ถึ ง แนวคิ ด วิ ธี ก าร
กระบวนการและระเบียบวิธีที่ใช้ในการสารวจศึกษาแนวโน้มที่มีความเป็ นไปได้ในอนาคตเกี่ยวกับ
เรื่ องที่ทาการศึกษาทั้งแนวโน้มที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์จึงมีตวั “s” ต่อท้ายคาว่า future เพื่อ
สะท้อนแนวคิดว่าเรื่ องของอนาคตนั้นมีความเป็ นไปได้ในหลายทิศทางจึงต้องสารวจศึกษาแนวโน้ม
ที่มีความเป็ นไปได้เหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ การวิจยั อนาคตมีหลายวิธีแต่ละวิธีก็จะมี
ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป การจะพิ จ ารณาเลื อ กวิ ธี วิ จัย อนาคตแบบใดจึ ง ขึ้ น อยู่ กับ
วัตถุประสงค์ เงื่อนไขและข้อจากัดของนักวิจยั ที่แตกต่างกันออกไปตัวอย่างวิธีวิจยั อนาคตที่ทากันอยู่
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ในปั จ จุ บ ั น ได้ แ ก่ เดลฟาย (delphi) การสร้ า งภาพอนาคตภาพ (scenario building) ฟอร์ ไ ซ้ ท์
(foresight) อี เ อฟอาร์ (EFR) และ อี ดี เ อฟอาร์ (EDFR) การศึ ก ษา การคาดการณ์ ห รื อ การท านาย
อนาคตของนักอนาคตจะแตกต่างไปจากการทานายของหมอดูโดยทัว่ ๆ ไปถึงแม้ว่าคนทั้งสองกลุ่ม
จะทานายเรื่ องที่เกี่ยวกับอนาคตเหมือนกัน แต่ความเชื่อและวิธีการของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน โดย
ที่เป้ าหมายหลักของการศึกษาและการวิจยั อนาคตอยู่ที่การสารวจและศึ กษาแนวโน้มที่เป็ นไปได้
หรื อน่าจะเป็ นของเรื่ องที่ศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์เพื่อ
หาทางทาให้แนวโน้มที่พึงประสงค์เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็หาทางป้ องกันหรื อขจัดแนวโน้มที่ไม่
พึงประสงค์ให้หมดไปด้วยการเริ่ มลงมือตั้งแต่ปัจจุบนั ดังคากล่าวนักอนาคตที่ว่า อนาคตเริ่ มตั้งแต่
ปัจจุบนั (the future is NOW.) (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2559: 1)
2.4.2 การวิจัย EDFR เป็ นการวิจัยเชิงอนาคต (futures research) มีความเชื่ อพื้นฐาน
ที่วา่ อนาคตเป็ นเรื่ องที่สามารถศึกษาได้อย่างเป็ นระบบ ทั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาไม่ใช่เพื่อทานาย
ที่ถูกต้อง แต่เป็ นเรื่ องการสารวจเพื่อศึกษาแนมโน้มที่เป็ นไปได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
ให้มากที่สุดเท่าที่ จะมากได้ และเพื่อที่จะหาทางทาให้แนวโน้มที่พึงประสงค์เกิ ดขึ้นและป้ องกัน
แนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป เทคนิ คการวิจยั อนาคตแบบ EDFR เป็ นทั้งระเบียบวิธีในการ
วิจยั ในการคาดการณ์อนาคต (research technique) และเป็ นทั้งเทคนิ คการสื่ อสารระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญ
(communicating process) ซึ่ งผู ้ เ ชี่ ย วชาญส่ วนใหญ่ ม ั ก ไม่ มี เ วลาว่ า งที่ จ ะมานั่ ง แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ โดยตรง เทคนิ ค การวิจัย แบบ EDFR และ Delphi จะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความเชี่ยวชาญระหว่างกันและกัน (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2559: 3)
2.4.2.1 ความเป็ นมาของ EDFR เทคนิ คการวิจยั แบบ EDFR รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล
พูลภัทรชีวิน เริ่ มพัฒนาในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2522 ขณะที่กาลังศึกษาระดับปริ ญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยมินนิ
โซต้า โดยมีเหตุจูงใจคือ 1) การมีโอกาสได้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับอนาคตศึกษา (futures studies) และการวิจยั
อนาคต (futures research) ในระดับบัณฑิ ตศึ กษาที่ มหาวิทยาลัยมิ นนิ โซต้า ท าให้สนใจในแนวคิดและ
ระเบี ยบวิ ธี วิ จัยของศาสตร์ สาขาดังกล่ าว โดยเฉพาะเทคนิ คการวิ จัยแบบเดลฟาย (delphi) และ EFR
(Ethnographic Futures Research) ซึ่ งระเบี ยบวิธี วิจัยแบบเดลฟาย (delphi) และ EFR (Ethnographic Futures
Research) ยังไม่ตอบสนองต่ อจุ ดมุ่งหมายและความเชื่ อเบื้ องต้นบางประการของการวิ จยั อนาคตน่ าจะ
ปรับปรุ งพัฒนาได้ และ 2) ได้มีโอกาสพบและรู ้จกั กับศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต บี เท็กซเตอร์ (Robert B.
Textor) แห่ งมหาวิ ทยาลัยสแตนฟอร์ ด (Stanford University) ผู ้พ ัฒนาเทคนิ คการวิ จั ยแบบ EFR และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิ คการวิจยั แบบอนาคตต่าง ๆ โดยเฉพาะ EFR จึงได้นาจุดเด่นของ
ทั้งระเบียบวิธีวิจยั แบบเดลฟาย (delphi) และ EFR (Ethnographic Futures Research) มารวมกันซึ่งจุดเด่นของ
ทั้งสองวิธีช่วยลบ หรื อแก้จุดอ่อนของกันและกันได้เป็ นอย่างดี จึงเป็ นที่มาของการพัฒนาเทคนิคการวิจยั
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อนาคตแบบ EDFR และได้ทดลองใช้ครั้งแรกกับงานวิจยั เรื่ อง “Alternative Futures of Thai University : An
EDFR Study” และได้ตีพิมพ์ในวารสาร Cultural and Educational Futures ในปี ถัดมาตามลาดับ
2.4.2.2 ขั้ น ตอนการวิ จั ย EDFR เทคนิ ค การวิ จัย EDFR (Ethnographic Delphi
Futures Research) เป็ นเทคนิ ค การวิ จัย อนาคตที่ ร วมเอาจุ ด เด่ น หรื อ ข้อ ดี ข องเทคนิ ค EFR และ
Delphi เข้าด้วยกัน ซึ่ งเป็ นการยกระดับข้อดีท้ งั สองเทคนิ ค และช่วยแก้จุดอ่อนของแต่ละเทคนิ คได้
เป็ นอย่างดี (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2559: 5)โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. การก าหนดและเตรี ย มตัวกลุ่มผูเ้ ชี่ ย วชาญ ซึ่ ง เป็ นส่ ว นส าคัญ มาก เพราะ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นผูใ้ ห้ข ้อมูล ที่น่า เชื่ อถื อ ผูว้ ิจยั ต้องติดตามกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นการส่ วนตัว อธิ บาย
จุดมุ่งหมายขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจยั เวลาที่ใช้โดยประมาณและประโยชน์ของการวิจยั ย้าถึงความ
จาเป็ นและความสาคัญของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) ลักษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอนคล้ายกับ EFR
แต่ EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า ผูว้ ิจยั สามารถที่จะเลือกรู ปแบบการสัมภาษณ์รอบที่ 1 อาจยึด
รู ปแบบ EFR กล่าวคือ เริ่ มสัมภาษณ์จาก ภาพอนาคตทางที่ดี ภาพอนาคตทางที่ไม่ดีและภาพอนาคต
ที่มีความเป็ นไปได้มากที่สุด
3. วิ เ คราะห์ / สั ง เคราะห์ ข้อ มู ล ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู ้เ ชี่ ย วชาญมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม
4. สร้างเครื่ องมือ การสร้างเครื่ องมือถือว่าเป็ นขั้นตอนที่สาคัญและยากที่สุดของ
การวิจยั ด้วย เทคนิ คนี้ คือ นาข้อมูลที่ ได้จากการสั ม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญทุก คนมารวมกัน ตัดทอน
ข้อความที่ซ้ ากัน หรื อตัดส่ วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจยั ที่กาหนดไว้ออกไป โดยการหาถ้อยคา
ที่ครอบคลุมข้อความทั้งหมด ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้พยายามรักษาถ้อยคาของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด
การเขียน ควรเป็ นภาษาที่ส้ ัน กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผูเ้ ชี่ยวชาญให้มากที่สุด
เขี ย นแนวโน้ม เพี ย งประเด็นเดี ย วใน 1 ข้อ ทั้ง นี้ เพื่ อป้ องกันมิ ใ ห้ผูเ้ ชี่ ย วชาญเกิ ดความสั บ สนใน
ประเด็นนั้น ๆ โดยจะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
5. ทา EDFR รอบที่ 2, 3 การนาแบบสอบถามไปสอบถามผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติพ้ืนฐาน เพื่อจาแนกข้อมูล หาฉันทามติ ในการทา EDFR รอบที่ 2
และ 3 ในรอบนี้ ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู ้ขอ้ มูลป้ อนกลับเชิงสถิติ เป็ นของกลุ่มโดยส่ วนรวม
โดยหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของกลุ่ม ผนวกด้วยคาตอบเดิมของตนเอง
แล้วขอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่
6. เขี ย นภาพอนาคต (แนวโน้ม ) คื อ การน าผลการตอบแบบสอบถามของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ งโดยทัว่ ไปถือตามเกณฑ์ที่มีแนวโน้มความเป็ นไป
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ได้ค่อนข้างสู ง กล่าวคือ ค่ามัธยฐานที่ 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล้องของคาตอบ โดย
พิจารณาจากค่าพิสัย ระหว่างควอไทล์ (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตจะไม่เขีย นเป็ น
วิชาการมากไป ต้องให้คนทัว่ ไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2546: 1-19)
2.4.2.3 ประโยชน์ ของการศึกษาและการวิจัยอนาคต (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2559: 7-8)
มี ดังนี้
1. การศึกษาและการวิจยั อนาคตช่วยให้ได้ขอ้ มูลที่สาคัญและจาเป็ นเกี่ย วกับ
แนวโน้มในอนาคตที่สามารถนามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจ กาหนดนโยบาย การวางแผน เพราะ
การศึกษาและการวิจยั อนาคตมักนาไปสู่ สิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ 1.1 ให้กรอบสาหรับการตัดสิ นใจหลาย
รู ปแบบ 1.2 บ่งชี้อนั ตรายและโอกาสต่าง ๆ 1.3 แนะวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ 1.4 ช่วยประเมินนโยบายและ
การปฏิบตั ิต่าง ๆ 1.5 ช่วยให้มองเห็นและเข้าใจปัจจุบนั และอดีตดีข้ ึน 1.6 ช่วยเพิ่มทางเลือก และ 1.7
กาหนดจุดหมายและแสวงหาวิธีที่บรรลุจุดหมาย
2. ช่ วยเตรี ย มมนุ ษ ย์ใ ห้มี ความพร้ อมที่ จ ะเผชิ ญกับ โลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่า ง
รวดเร็ วและต่อเนื่ องโดยการ 2.1 ให้ประสบการณ์ล่วงหน้า แก่มนุษย์ว่าอนาคตอาจเป็ นอย่างไร เพื่อ
จะได้เตรี ยมความพร้อมว่าควรทาตัวตัวอย่างไร จะได้ไม่เกิดอาการ future shock 2.2 .ให้การรับรู ้ที่
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชิวิตบนโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสับสน การรับรู ้
หรื อมโนทัศน์ดงั กล่าวได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการปกติตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อยอาจกลายเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อมา การเลือก (choice) เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น การปฏิเสธ
ที่ จะเลื อกก็คือการเลื อก โลกอนาคตน่ า จะแตกต่า งอย่างสิ้ นเชิ งในหลาย ๆ ด้านจากโลกปั จ จุ บัน
มนุ ษย์มีความรับผิดชอบต่ออนาคตของเขา อนาคตมิใช่เป็ นเพียงสิ่ งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเท่านั้น
และวิธีการที่ได้ผลในอดีตอาจไม่ได้ผลในอนาคตเพราะ สภาพการณ์มนั เปลี่ยนไป และ 2.3 กระตุน้
ให้มนุษย์ทาการศึกษาอนาคตอย่างมี “สติ” และดาเนินชีวิตปัจจุบนั อย่างมีสติ
3. ช่วยให้มนุษย์เห็นถึงความสาคัญและความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ทาให้เกิด
ความร่ วมมือระหว่างกันมากขึ้น
4. ช่วยชี้นาและเสริ มสร้างความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความคิด
5. ช่ วยให้เกิ ดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์เพราะ ไม่ติดอยู่กับปั ญหาในอดีตและ
ปัจจุบนั
6. ช่ วยกระตุน้ ให้มนุ ษย์ใฝ่ หาความรู ้ โดยการสร้ างความรู ้ มากกว่าเรี ยนรู ้สิ่งที่
ผูอ้ ื่นบอกหรื อทามาแล้วแต่เพียงอย่างเดียว
7. ให้แนวคิดในการพัฒนาปรัชญาชี วิตที่ผสมผสานกลมกลืนกับแนวโน้มใน
อนาคต
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8. อื่น ๆ ให้ความสนุก เพลิดพลิน ให้ความท้าทาย

2.5 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
อภิสิทธิ์ กฤษเจริ ญ (2551) ทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยน
เอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้ามี 3 รู ปแบบ ได้แก่ 1. โรงเรี ยนคาทอลิก “การ
ประกาศข่ าวดี ” ซึ่ ง เป็ นพื้ นฐานด้านการวางแผนมี วตั ถุประสงค์ คือ เป็ นการสร้ างมนุ ษย์สู่ความ
สมบูรณ์เหมือนพระคริ สเจ้า กล่าวคือ การเป็ นมนุษย์สมบูรณ์ดา้ นการจัดองค์กรที่ให้ความสาคัญกับ
การแพร่ ธรรม ด้านการนาเป็ นผูอ้ ภิบาลที่ดี คือ เป็ นต้นแบบของผูท้ ี่มีอุดมการณ์แห่งความรักและการ
รั บ ใช้ตามเจตตตารมณ์ แห่ ง พระวรสาร ด้านการก ากับด้วยการสร้ างมาตรฐานคาทอลิ ก ร่ วมกัน
ระหว่า งโรงเรี ย นคาทอลิ ก การประเมิ นมาตรฐานโรงเรี ย นคาทอลิ ก ซึ่ ง เป็ นมาตรฐานที่ บ่ ง ชี้ ถึง
คุณธรรมจริ ยธรรม ทั้งด้านผูเ้ รี ยน ด้านครู ด้านผูบ้ ริ หาร 2. โรงเรี ยนคาทอลิก “เครื อข่าย” ที่เพิ่มเติม
ด้านการวางแผนด้วยการสร้างความร่ วมมื อในระหว่างโรงเรี ยนคาทอลิกและโรงเรี ยนอื่น ๆ องค์กร
และหน่วยงานอื่น ๆ และการบูรณาการแบบสหวิทยาการ ด้านการจัดองค์การเพื่อรองรับเครื อข่าย
ด้านการนานอกจากเป็ นผูอ้ ภิบาลและผูน้ าเชิงวิสัยทัศน์ ด้านการกากับโรงเรี ยนเครื อข่ายมีการกากับ
ตามมาตรฐานคาทอลิกและการประเมินคุ ณภาพของโรงเรี ยนของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 3. โรงเรี ยนคาทอลิก “โรงเรี ยนทางเลือก” ซึ่งเพิ่มเติมด้านการวางแผน
เป็ นการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ด้วยหลักสู ตรที่หลากหลาย ด้านการ
จัดองค์การมีศูนย์การการบริ หารเครื อข่ายเป็ นศู นย์ดาเนิ นการ ด้านการนา ผูน้ าโรงเรี ยนทางเลือก
นอกจากเป็ นผูอ้ ภิบาล ผูน้ าเชิงวิสัยทัศน์ ยังเป็ นผูน้ าเหนื อผูน้ าชั้นยอดและใช้หลักการเทียบโอนทาง
การศึกษาและหลักสูตรการเรี ยนรู ้เป็ นการกากับของโรงเรี ยน
พิ ณ สุ ด า สิ ริ ธรั ง ศรี (2552) ท าวิ จัย เรื่ อง ภาพการศึ ก ษาไทยในอนาคต 10-20 ปี
ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบนั และแนวโน้มของบริ บทโลกที่ส่งผลต่อการศึกษาในอนาคต 10–20
ปี ข้างหน้า ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเมืองการปกครอง และประชากร ข้อพิจารณาสาหรับการศึกษาไทยอนาคต ที่เป็ นผลจากสังคม
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเมืองการปกครอง
และประชากร ควรได้มีการดาเนินการคือ ด้านสังคม การจัดการศึกษาควรคานึงถึง 1) การศึกษาเพื่อ
เพื่อพัฒนาคน 2) การศึกษาเพื่อสังคม 3) การศึกษาเพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อน และ 4) การศึกษาเพื่อเป็ น
ภูมิคุม้ กันให้คนไทยมีความรู ้ ความสามารถ ทักษะการดารงชีวิตอยู่ในโลกของการแข่งขันได้อย่าง
รู ้เท่าทัน ด้านเศรษฐกิจ การจัดการศึกษาควรเป็ นการเตรี ยมคนในสองทศวรรษหน้าให้เป็ นคนที่มี

117
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ในอาชี พอย่างจริ งจัง การฝึ กและพัฒนา
บุคลากรแรงงานให้มีความรู ้ รวมทั้งกระบวนการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ผลิตภาพขององค์กร ให้มีความรู ้ท้ งั ในเชิงลึกและเชิงกว้าง ที่มีความสามารถทั้งทางด้านการจัดการ
ภาษาและเทคโนโลยีความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่รุมเร้าทางเศรษฐกิ จ การจัดการอาชีพ
และการงานอย่างชาญฉลาด การรู ้จกั การแก้ปัญหา ผ่านหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอนในทุก
ระดับชั้นตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยจนกระทัง่ อุดมศึกษา เป้าหมายหลักสู ตรการศึกษาทุกระดับควรต้อง
เป็ นหลัก สู ต รเฉพาะที่ มุ่ ง เน้น คุ ณ ภาพ ควบคู่ ไ ปด้ว ยกัน กับ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รวมทั้ง มี ค วาม
หลากหลายของหลักสู ตรที่ตอบสนองความต้องการส่ วนตนและตลาด ที่เป็ นการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิและกรณี ศึกษาให้มากยิง่ ขึ้น ด้านสิ่ งแวดล้อม การจัดการศึกษาควรเป็ นการจัดกระบวนการให้
ความรู ้พ้ืนฐานและความเข้าใจที่ถูกต้องด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้เข้าใจ
และตระหนักถึงสภาวะและสถานการณ์ ดา้ นสิ่ งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกต้อง ทาให้สามารถคิด
วิเคราะห์ และสงเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารได้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งการกระตุน้ จิตสานึกให้เกิดการอนุรักษ์
พัฒนา ปกป้องและปรับตัวจากความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะทาให้เกิดการมองภาพรวมของพลังงาน
และผลกระทบของสิ่ ง แวดล้อมได้ โดยทั้ง นี้ ค วรต้องมี กิ จกรรม หรื อแผนงานที่ ส อดคล้องและ
สามารถ กระตุน้ จิตสานึ กให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของชาติอย่างต่อเนื่ อง ด้านวิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การจัดการศึกษาควรเป็ นการปลูกฝังวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และ
การคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล ระบบการจัดการตนเอง การส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในฐานะเป็ นเนื้ อหาของการเรี ยน (content) เน้นการศึกษา (หลักสู ตร/วิชา) ที่สามารถ
บูรณาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในแขนงต่าง ๆ เข้ากับสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
จริ ยธรรมมากขึ้น และในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือและสื่ อของการเรี ยนรู ้ และการแสวงหาความรู ้ อย่าง
รู ้เท่าทัน ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้านการเมืองการปกครอง การจัดการศึกษาควรเป็ นการปลูกฝัง
การดารงชีวิตในระบอบประชาธิ ปไตยผ่านหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอนในทุกระดับ/
ประเภท ทั้งในและนอกสถานศึกษา ไม่เป็ นผูห้ ลงกระแสและถูกชักจูงได้ง่ายโดยขาดวิจารณญาณ
และการเป็ นตัวของตัวเอง การให้ความสาคัญต่ อการกระจายอานาจให้แก่ องค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เอกชน ชุมชนและสถาบัน สังคมในการจัดการศึกษาอย่างจริ งจัง โดยปราศจากเงื่อนไขที่
เป็ นอุปสรรคทั้งมวล รวมทั้งคานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชน ความเสมอภาค และความเท่าเทียมของเพศ วัย
ชาติพนั ธุ์ ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและรอยต่อทั้งมวล การจัดการศึกษาควรให้ความสาคัญกับ
กลุ่มสตรี ผูส้ ู งวัยที่จะมีมากขึ้น จากการที่ประชากรวัยเรี ยนลดลงจึงเป็ นโอกาสที่ควรหันมามุ่งเน้น
“คุ ณภาพ” ให้ม ากขึ้ น ทั้ง คุ ณภาพครู คุ ณภาพผูเ้ รี ย นและคุ ณภาพของระบบการจัดการศึ ก ษาซึ่ ง
หมายถึง ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบริ หารจัดการ เพื่อให้ “คนไทย” เป็ นคนคุณภาพและ
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ศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริ ง นอกจากนั้นควรให้ความสาคัญ
กับการเตรี ยมหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอนสาหรับกลุ่มคนย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติ เป็ น
ภาพอนาคตทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ที่ ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ 1) บริ บท 2) คน
ไทย และ 3) การศึกษาไทย
ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554) ทาวิจยั เรื่ อง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2554-2564) ผลการวิจยั พบว่า รัฐบาลควรตระหนักและให้ความสาคัญต่อการอาชีวศึกษา
อย่างจริ งจัง กาหนดให้เป็ นนโยบายแห่งชาติ รวมไปถึงกาหนดบทบาทของทุกหน่วยงานให้ร่วมมือ
กันอย่า งต่อเนื่ องและจริ ง จัง การจัดการเรี ย นการสอน ควรเน้นการปฏิ บัติและร่ วมมื อกับสถาน
ประกอบการในการรับนักศึกษาฝึ กงานให้โอกาสนักศึกษาได้สัมผัสกับอาชีพจริ ง มีการพัฒนาการ
วางแผนการเรี ยนการสอนในระบบทวิภาคีอย่างถูกต้อง เข้าใจ ชัดเจนและจริ งจัง ครู ผสู ้ อนมีความรู ้
มี ทกั ษะ ประสบการณ์ ในวิชาที่ สอนอย่างลึ กซึ้ ง มีจิตวิญญาณจรรยาบรรณความเป็ นครู สามารถ
ถ่ายทอดเรื่ องยาก ๆ ให้เป็ นเรื่ องที่เข้าใจง่ายได้และที่สาคัญครู สามารถพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ อง และเนื่ องจากอาชีพครู เป็ นอาชีพสาคัญในการสร้าง
คน ดังนั้นครู ควรที่จะรักและภูมิใจในอาชีพและครู ควรที่จะได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีตาม
ความสามารถ และผลการศึ ก ษาแนวโน้มการอาชี วศึ ก ษาไทยใน 10 ปี ข้า งหน้า ทั้ง 8 ด้านควรมี
แนวโน้มในการพัฒนาดังนี้ 1. ด้านคุณลักษณะผูส้ าเร็ จการศึกษา จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถทาง
ทักษะวิชาชี พ มีความรู ้ ทักษะชี วิต นิ สัยอุตสาหกรรมและทัศนคติที่ ดีต่อการท างาน 2. ด้านการ
จัดการเรี ย นการสอน หลักสู ตรต้องสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน มีความ
หลากหลายทั้งในและนอกระบบทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ์และระบบทางไกล วิธีการเรี ยนการ
สอนต้องยืดหยุ่นตามเทคโนโลยี ผูเ้ รี ยน สถานประกอบ รวมไปถึงบริ บ ทการเปลี่ยนแปลง 3. ด้าน
ครู ผสู ้ อนต้องรู ้ศกั ยภาพของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลมีประสบการณ์วิชาชีพ เก่งปฏิบตั ิ รู ้ลกั ษณะงาน
และอาชีพในสาขาวิชาที่สอนอย่างแท้จริ ง สามารถผลิตตาราเอง 4. ด้านความร่ วมมือต้องได้รับความ
ร่ วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับสถานประกอบการรวมไปถึงการมีส่วนร่ วมใน
ระดับ ท้อ งถิ่ น และภู มิ ภ าค 5. ด้า นมาตรฐานต้อ งมี ก ารจัด ตั้ง สถาบัน คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เพื่ อ ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพที่เป็ นบันไดความก้าวหน้าในแต่ละสาขาอาชีพให้สอดคล้องกับค่าจ้างและทักษะ
ฝี มื อ 6. ด้า นการสนับ สนุ นของรั ฐบาล รั ฐต้องให้ความส าคัญการอาชี วศึ ก ษาอย่างจริ งจังและมี
นโยบายที่ชดั เจน 7. ด้านค่านิยมในการเรี ยนอาชีวศึกษา สื่ อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการต้อง
ร่ วมกันสร้างและผลักดันให้เกิดค่านิยมในการเรี ยนอาชีวศึกษา และ 8. ด้านการบริ หารจัดการที่เป็ น
อิสระและต้องมีการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาในการผลิตระดับปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี หรื อสาย
ปฏิบตั ิการ
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จันทรชัย ถวิลพิพฒั น์กุล (2558) ทาวิจยั เรื่ อง อนาคตภาพของรู ปแบบการเรี ยนรู ้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการ ผลการวิจยั พบว่า อนาคตภาพของ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริ มองค์กรสุข ภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย
1) แนวคิดของรู ปแบบการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะอย่างบูรณาการ 2)
องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลงฯ 3) แนวโน้มของรู ปแบบการเรี ยนรู ้สู่การ
เปลี่ยนแปลงฯ 4) กระบวนการของรู ปแบบการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลงฯ และ 5) ปัจจัยและเงื่ อนไข
ของการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลงฯ ซึ่ งรู ปแบบที่พฒั นาชิ้นนี้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ ความยัง่ ยืน โดยเริ่ มจากการตระหนักถึงความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นพลวัต
ด้วยการเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบของ 6 องค์ประกอบหลัก อันได้แก่ หลักการ โครงสร้าง บุคลากร
(จิ ตใจ ปั ญญา อารมณ์ ) รวมทั้ง องค์ก ร สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อม ซึ่ ง ทุ ก องค์ป ระกอบต่ า งอิ งอาศัย
เชื่อมโยงและส่งผลซึ่งกันและกัน เพื่อนาสู่องค์กรสุขภาวะที่สามารถในการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็ น
องค์รวม มีความสามารถในการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลทั้งในระดับบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายอย่างมัน่ คง ยัง่ ยืน มีความสุ ข
อภิชาติ ตรี สวัสดิชยั (2558, บทคัดย่อ) ทาวิจยั เรื่ อง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชน
ไทยในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2558 -2567 ผลการวิจยั พบว่า ผลที่ได้จากความเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้จากทัศนะของกลุ่มบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
อาชีวศึกษาเอกชนสามารถประมวลภาพอนาคตได้ดงั นี้ เมื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านสถานอาชีวศึกษา
และแหล่งเรี ยนรู ้ จะส่ งผลให้มีการพัฒนาด้านนักเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน และส่ งผลให้มีการพัฒนา
ด้า นการบริ หารการอาชี วศึ ก ษาเอกชนติ ดตามมา เมื่ อมี ก ารพัฒนาด้านคุณลัก ษณะของนัก เรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชน จะส่งผลให้มีการพัฒนาครู อาชีวศึกษาเอกชน เมื่อมีการพัฒนาคุณลักษณะด้านครู
อาชีวศึกษาเอกชน จะส่งผลให้มีการพัฒนาด้านนักเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน และเมื่อพัฒนาการบริ หาร
การอาชีวศึกษาเอกชน จะส่ งผลให้นักเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนมีคุณลักษณะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
เรณุมาศ มาอุ่น (2559) ทาวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นกระบวนการที่เป็ นปฏิสัมพันธ์ 2 ทางระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนกับผูเ้ รี ยนซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะ คือเป็ น
ผู ้ที่ ก าลัง จะเป็ นผู ้ใ หญ่ หรื อเป็ นผู ้ใ หญ่ เ ต็ ม ตัว แล้ว ดั ง นั้ น การจะจัด การเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตามจุดมุ่งหมายของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้น้ ัน อาจารย์
ผูส้ อนซึ่งถือเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอน นอกจากต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้เชิงเนื้ อหาวิชา
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ที่ สอนอย่างเป็ นเยี่ยมแล้วยังจะต้องเป็ นผูท้ ี่ เข้าใจธรรมชาติ การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน พร้ อมทั้งต้องมี
ทักษะการสอนที่เป็ นเยีย่ มอีกด้วย
ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ (2559) ทาวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของเกณฑ์การรับรองปริ ญญาใน
วิชาชีพกายภาพบาบัดที่ส่งผลต่อการบริ หารสถาบันการศึกษาระดับปริ ญญาวิชาชีพกายภาพบาบัด
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปั จจุบนั ของการจัดการศึกษาระดับ ปริ ญญาวิชาชี พกายภาพบ าบัดใน
ประเทศไทยเมื่อมีการประกาศมใช้เกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2558) นั้นสถาบันการศึกษาระดับปริ ญญาวิชาชี พ
กายภาพบาบัด 16 สถาบันได้รับการรับรองปริ ญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัดในปี พ.ศ. 2559 จานวน
13 สถาบัน ทั้งนี้ ทุกสถาบันมีการบริ หารที่มีความแตกต่างกัน และ 2) คาดการณ์ว่าเกณฑ์การรับรอง
ปริ ญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัดจะมีอิทธิพลต่อการบริ หารสถาบันการศึกษาระดับปริ ญญาวิชาชีพ
กายภาพบาบัด 4 ด้าน 9 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ด้านการบริ หารทัว่ ไปและการบริ หารทรัพยากร
จานวน 17 ประเด็น (2) ด้านการบริ หารหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน 38 ประเด็น (3) ด้านการ
บริ หารงานบุคคล จานวน 12 ประเด็น และ (4) ด้านบริ หารงบประมาณและการเงิ น จานวน 14
ประเด็น สถาบันการศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบาบัดในปัจจุบนั มีสถานการณ์การบริ หารสถาบันที่
แตกต่างกัน เกณฑ์การรับรองปริ ญญาดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการบริ หารสถาบันทุก ๆ ด้าน ทั้งส่ งผล
ให้เกิดการพัฒนาและส่ งผลเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบัน เช่น เกณฑ์ส่งผลให้สถาบันจะต้อง
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการงานบริ หารสถาบัน 4 ด้านให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้ขอ้ จากัด
ต่าง ๆ โดยเฉพาะงบประมาณและบุคคล อย่างไรเกณฑ์ฯ บางข้อขาดความชัดเจนทาให้เป็ นอุปสรรค
ต่อการวางแผนการดาเนินของสถาบันให้มีมาตรฐานสู งขึ้น
สุ ริ น ทร์ เมทะนี (2559) ท าวิ จัย เรื่ อ ง การพัฒ นาหลัก สู ต รและการเรี ย นการสอน
สาขาวิชานาฏศิลป์ ตะวันตกในระดับปริ ญญาบัณฑิตของประเทศไทยโดยวิธีวิทยาการเทียบเคียง
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ ตะวันตกในระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตของประเทศไทยสู่ สากลมีองค์ประกอบสาคัญ 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านพัฒนาการเรี ยน
การสอน 2) ด้านสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนการสอน 3) ด้านปรั ชญาความสาคัญและวัตถุประสงค์
หลักสูตร 4) ด้านอนุรักษ์และสร้างสรรค์วฒั นธรรม 5) ด้านผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ในด้านการพัฒนา
หลักสู ตรให้มีมาตรฐานสากลต้องคานึ งถึง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2522
มาตรฐานหลักสู ตรนาฏศิลป์ ตะวันตกในสถาบันศึกษาไทยและต่างประเทศ สภาพปัจจุบนั และความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์ ตะวันตกของสถาบันอุดมศึกษาไทยและเทียบเคียงหลักสู ตร
นาฏศิลป์ ตะวันตกจากสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศ
ส านั ก วิ จัย และพัฒ นาการศึ ก ษา ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวง
ศึกษาธิ การ (2559) ทาวิจยั เรื่ อง แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรี ยนรู ้ของไทยในปี พ.ศ.
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2573 ผลการวิจยั พบว่าภาพอนาคตการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึ กหัดครู ของประเทศไทยในปี พ.ศ.
2573 ประกอบด้วย ภาพอนาคตที่ 1 กระจายอาานาจระบบบริ หารการศึกษาสู่ ทอ้ งถิ่นแบบประสาน
พลัง ด้ว ยความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ โปร่ ง ใสมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีการกาาหนดนโยบายที่มีมาตรฐาน/ตัวชี้วดั กาากับชัดเจน และมีความ
ยืดหยุ่นตามบริ บทท้องถิ่น ภาพอนาคตที่ 2 แกร่ งหลักการพื้นฐานการจัดการศึกษาที่แข็งแกร่ งด้วย
การตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเที ยมและทัว่ ถึ ง ยึดคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล ตามแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาการวัดและการ
ประเมิ นผลเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาแบบก้า วกระโดด ภาพอนาคตที่ 3 หยัง่ ลึ กให้การศึ ก ษา
ปฐมวัยเป็ นปั จจัยในการสร้างพื้นฐานของชี วิตที่แข็งแกร่ ง และเป็ นรากลึกสาาหรับการเติบโตของ
ประเทศอย่างมัน่ คงภาพอนาคตที่ 4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทวั่ ถึง เท่าเทียม สามารถ
ร่ วมมือและแข่งขันได้ในระดับสากลและภาพอนาคตที่ 5 พลิกพลังของวิชาชีพครู ดว้ ยการยกระดับ
มาตรฐานวิชาชี พให้เป็ นวิชาชี พชั้นยอด มีความมัน่ คงและยัง่ ยืน เป็ นวิชาชี พชั้นสู งที่สังคมให้การ
ยอมรับและเชื่อถือ
แสงสุ รี วาดวิจิตร (2559) ทาวิจยั เรื่ อง ทิศทางการผลิตและใช้ครู ภาษาไทยในอนาคต
(พ.ศ.2560-2574) ผลการวิจยั พบว่า ทิศทางที่ได้จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้ง 21 คนองค์ประกอบ
9 ด้านและทิศทางรายข้อทั้งสิ้ น 99 ประเด็นได้รับฉันทามติจากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญว่ามีความสอดคล้อง
กับ ทิ ศ ทางการผลิ ต และใช้บ ัณ ฑิ ต ครู ภ าษาไทยมนอนาคต (พ.ศ. 2560-2574) ประกอบด้ว ย
องค์ ป ระกอบในด้า นการสร้ า งความตระหนั ก รู ้ ใ นคุ ณ ค่ า ภาษาไทย ซึ่ งมี ทิ ศ ทาง 8 ประเด็ น
องค์ประกอบในด้านกลยุทธ์การผลิตครู ภาษาไทยในอนาคตซึ่งมีทิศทาง 9 ประเด็น องค์ประกอบใน
ด้านเส้นทางสู่ การศึ กษาสาขาภาษาไทยซึ่ งมีทิศทาง 9 ประเด็น องค์ประกอบในด้านบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยผลิตครู ภาษาไทยซึ่งมีทิศทาง 11 ประเด็น องค์ประกอบในด้านอภิวฒั น์
การเรี ยนรู ้ในหน่วยผลิตสู่ บณ
ั ฑิตครู ภาษาไทยที่มีคุณภาพซึ่งมีทิศทาง 17 ประเด็น องค์ประกอบใน
ด้านความเป็ นชุมชนวิชาชี พครู ภาษาไทยซึ่ งมีทิศทาง 11 ประเด็น องค์ประกอบในด้านการใช้และ
พัฒนาวิช าชี พ ครู ภาษาไทยในอนาคตซึ่ งมี ทิ ศทาง 11 ประเด็น องค์ประกอบในด้านบทบาทครู
ภาษาไทยในวัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการไทย ซึ่งมีทิศทาง 4 ประเด็น องค์ประกอบในด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะและความเป็ นครู ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีทิศทาง 19 ประเด็น
ธัญญาพร ก่องขันธ์ (2561) ทาวิจยั เรื่ อง การวิจยั และพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการจัดการเรี ยนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไป สภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ทุกด้านมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง ปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนทุกด้านอยู่ในระดับมาก
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และความต้อ งการการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแก้ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์วิชาศึกษาทัว่ ไปพบว่า กิจกรรมการเรี ยนการสอนควรมีข้ นั ตอนและเป้าหมายที่ชดั เจน มี
การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริ งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน กาหนด
บทบาทผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่ชัดเจน มีการสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความ
มุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู ้และนาเสนอแนวคิดที่หลากหลาย โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูค้ อยชี้แนะ มีสื่อ อุปกรณ์ การ
เรี ยนที่ เพี ยงพอ มี บรรยากาศที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ มี อิสระและเคารพความคิ ดเห็ นซึ่ งกันและกัน 2)
รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิชาศึ กษาทัว่ ไป เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
หลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เป็ นพื้ นฐานของรู ป แบบการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ องค์ประกอบที่ 2
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบที่ 3 ขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ องค์ประกอบที่ 4 ระบบสั งคม บทบาทผูเ้ รี ยน บทบาทผูส้ อน องค์ประกอบที่ 5 หลักการ
ตอบสนอง การสื่ อสารและการมี ปฏิ สัมพันธ์ องค์ประกอบที่ 6 ระบบสนับสนุ น สื่ อ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ศิ ริพ งศ์ รั ก ใหม่ และคณะ (2561) ท าวิจัย เรื่ อง แนวโน้มสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน :
ทางเลือกแห่งอนาคต ผลการวิจยั พบว่า แนวโน้มของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถสังเคราะห์ได้
ภาพอนาคตทั้งสิ้ น 91 ภาพ จาแนกออกเป็ น 4 กลุ่มตามความเป็ นไปได้และสิ่ งที่พึงประสงค์ มีภาพ
อนาคตที่มีความเป็ นไปได้มากที่สุดและเป็ นสิ่ งที่พึงประสงค์ จานวน 53 ภาพอนาคต ซึ่งถือเป็ นภาพ
อนาคตที่ควรส่ งเสริ มเพื่อดาเนินการ เช่น มีการกาหนดวิสัยทัศน์ที่ชดั เจน สร้างความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะทาง พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศตามความเชี่ยวชาญและมุ่งพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน เป็ นต้น โดย
สามารถสรุ ปประเด็นค้นพบจากการวิจยั ได้ว่า ปัจจัยสาคัญที่ทาให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่รอด
ได้ท่ามกลางการแข่งขันสู งในอนาคต ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพและความมัน่ คงทางการเงิน

2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
จาการทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับบริ บทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ
ที่ ส่ งผลกระทบต่อองค์ประกอบการบริ หารงาน คือ จุ ดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมาย (purpose) บุคลากร
(people) กระบวนการ (process) และผลผลิ ต (product) ของการจัดการศึ กษาตามองค์ประกอบการ
บริ หาร 4 P’s (หวน พินธุพนั ธ์, ม.ป.ท.) ที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษา คือ 1) ด้านหลักสู ตร 2) ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน 3) ด้านการประเมิ น
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หลักสู ตร 4) ด้านอาจารย์ผูส้ อน 5) ด้านนักศึกษา และ 6) ด้านสิ่ งสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน
ผูว้ ิจยั ได้นามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้

แผนภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” เป็ นการวิจยั เชิงอนาคต (futures research) ใช้เทคนิค
การวิจยั อนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ที่เป็ นการผสมผสานระหว่างเทคนิค
การวิจ ัย แบบ EFR (Ethnographic Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้า ด้ว ยกัน สรุ ป เป็ น
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจยั
ขั้นตอนที่ 3 EDFR รอบที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนที่ 5 สร้างแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 6 EDFR รอบที่ 2 และ 3
ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะห์ ขอ้ มู ลและเขี ย นภาพอนาคตทิศทางการจัดการเรี ย นการสอน
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ขั้นตอนที่ 9 สรุ ปและนาเสนอทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)

3.1 เกณฑ์ กำรเลือกผู้เชี่ยวชำญและกำรกำหนดขนำดกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ
การวิจยั เรื่ อง ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นี้ คัด เลื อ กผู ้เ ชี่ ย วชาญแบบเจาะจง (purposive
sampling) มีเกณฑ์การเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี้
3.1.1 กลุ่มผู้เชี่ ยวชำญ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต และ 2) กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ เป็ นผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิต/บัณฑิตหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต มีรายละเอียดดังนี้
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1) กลุ่มผู้เชี่ ยวชำญเกีย่ วกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสู ตรนิติศำสตรบัณฑิต
1.1) กลุ่มผู้เชี่ ยวชำญที่เป็ นผู้บริ หำรและ/หรื ออำจำรย์ ประจำสำขำวิชำนิติศำสตร์
สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เอกชน จานวน 6 คนโดยกาหนดคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ น/เคยเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการบริ หารและ/หรื ออาจารย์ประจา
สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ต้ งั แต่ 2 ปี ขึ้นไป
(2) มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตขึ้นไปหรื อ
(3) ดารงตาแหน่งตั้งแต่ผชู ้ ่วยศาสตราจารย์ทางนิติศาสตร์ ข้ ึนไป
1.2) กลุ่มผู้เชี่ ยวชำญจำกสภำวิชำชี พ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากสานักศึกษาอบรม
ศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภาและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ 1.2.1) ผูแ้ ทน
จากสานักศึกษาอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา จานวน 1 คน และ 1.2.2) ผูแ้ ทนจากสภา
ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 1 คน รวม 2 คน โดยกาหนดคุณสมบัติดงั นี้
(1) มีประสบการณ์เป็ นผูบ้ ริ หารสภาวิชาชีพหรื อสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
(2) มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญานิติศาสตรบัณฑิตขึ้นไป
(3) เป็ นผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารสภาวิชาชีพ
1.3) กลุ่มผู้เชี่ ยวชำญทำงกฎหมำยที่เป็ นองค์ กรอิสระทำงกฎหมำย ได้แก่ 1.3.1)
ศาลยุติธ รรม จานวน 1 คน 1.3.2) ส านัก งานอัย การสู งสุ ด จานวน 1 คน และ1.3.3) ส านัก งาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ ง ชาติ จานวน 1 คน รวม 3 คนโดยก าหนด
คุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ น/เคยเป็ นผูพ้ ิพากษาในศาลยุติธรรม หรื อ
(2) เป็ น/เคยเป็ นพนักงานอัยการ หรื อ
(3) เป็ น/เคยเป็ นนิ ติ ก รสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ และ
(4) สาเร็ จการศึกษาปริ ญญานิ ติศาสตรบัณฑิ ตขึ้นไปและสอบไล่ได้เป็ น
เนติบณั ฑิตไทย
2) กลุ่มผู้เชี่ ยวชำญที่เป็ นผู้ใช้ บัณฑิตหลักสู ตรนิติศำสตรบัณฑิต/บัณฑิตหลักสู ตร
นิ ติศ ำสตรบั ณฑิต คื อ กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นกฎหมายต าแหน่ ง นิ ติก รหรื อเจ้า หน้า ที่
กฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ ผูว้ ิจยั ได้จดั กลุ่มโดยใช้ภาระกิจและกลุ่มธุ รกิจเป็ นเกณฑ์ในการจาแนก
ได้ท้ งั หมด 8 กลุ่ม รายละเอียดคือ 2.1) กลุ่มทรัพยากร จานวน 1 คน 2.2) กลุ่มธุ รกิจการเงิน จานวน 1
คน 2.3) กลุ่มบริ การ จานวน 1 คน 2.4) กลุ่มสิ นค้าเกษตรและอุตสาหกรรม จานวน 1 คน 2.5) กลุ่ม

126
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค จานวน 1 คน 2.6) กลุ่มชิ้ นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ และการสื่ อสาร จานวน 1 คน
2.7) กลุ่มความมัน่ คงของชาติท้ งั ภายในและนอกราชอาณาจักร จานวน 2 คน และ 2.8) กลุ่มพัฒนา
ความมัน่ คงของมนุษย์ จานวน 1 คน รวมจานวน 9 คน โดยกาหนดคุณสมบัติดงั นี้
(1) มี ป ระสบการณ์ เ ป็ นนิ ติ ก ร หรื อ เจ้า หน้า ที่ ก ฎหมายที่ ป ฏิ บ ัติ ง านด้า น
กฎหมายตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
(2) มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญานิติศาสตรบัณฑิตขึ้นไป
3.1.2 กำรกำหนดขนำดกลุ่มผู้เชี่ ยวชำญ
เนื่ องจากการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งอนาคต (futures research) ใช้เทคนิ คการวิจยั
อนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ที่ เป็ นการผสมผสานระหว่า งเทคนิ ค การ
วิจ ัย แบบ EFR (Ethnographic Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) ซึ่ ง Thomas T. Macmillan,
(1971) ได้ศึกษาและนาเสนอผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับจานวนผูเ้ ชี่ ยวชาญในการวิจยั ตามเทคนิ คเดลฟาย
(Delphi) ว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เหมาะสมควรมีจานวนตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป อัตราส่ วนความคาดเคลื่อนจะมี
ค่าน้อยมาก และเริ่ มคงที่คือ 0.02 ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงใช้กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 20 คน มีรายละเอียดแสดง
ค่าความคลาดเคลื่อนดังตารางที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 การลดลงของความคลาดเคลื่อน
จำนวนผู้เชี่ยวชำญ
ควำมคำดเคลื่อน
ควำมคำดเคลื่อนลดลง
1-5
5-9

1.20-0.70
0.70-0.58

0.5
0.12

9-13
13-17
17-21

0.58-0.54
0.54-0.50
0.50-0.48

0.04
0.04
0.02

21-25
25-29

0.48-0.46
0.46-0.44

0.02
0.02

3.2 ขั้นตอนกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั กาหนดวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังตารางที่ 3.2 ดังนี

ตำรำงที่ 3.2 วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั กิจกรรมและผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย : เพื่อนาเสนอทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
ผลลัพธ์
ขั้ น ตอนที่ 1 การก าหนด ศึ กษาข้อมู ล ทบทวนสภาพบริ บทสั งคมไทยด้านเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง เทคโนโลยี และการ กรอบแนวคิดการวิจยั
เปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ อันส่ งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนในอนาคต โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด
กรอบแนวคิดการวิจยั
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาในอนาคตที่เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิต
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบกรอบ การสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตภายใต้บริ บทแห่ ง กรอบแนวคิดการวิจยั ที่
การเปลี่ยนแปลง ซึ่ งการสัมภาษณ์ประกอบด้วยผูใ้ ห้ขอ้ มูล 5 ท่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ ผ่านการยืนยันโดยของ
แนวคิดการวิจยั
ได้พิจารณากรอบการวิจยั แสดงความคิดเห็นในบริ บทสังคมไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอนในอนาคต
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133
ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย : เพื่อนาเสนอทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
ผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 3 EDFR รอบที่ 1 การสัมภาษณ์แบบ EFR โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ (ข้อมูลจากขั้นตอนที่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
2) มาจัดทากรอบการสัมภาษณ์ และนาไปสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ โดยผูว้ จิ ยั ส่ งหัวข้อการสัมภาษณ์ไป
ยัง ผูเ้ ชี่ ย วชาญก่ อนที่ จะเดิ นทางไปสัม ภาษณ์ ในการสั ม ภาษณ์ แบบ EFR (Ethnographic Futures
Research) เป็ นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ทั้งอนาคตภาพทางดี (optimistic realistic scenario) และ
อนาคตภาพทางร้าย (pessimistic-realistic scenario) และอนาคตที่คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริ งทั้ง
ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ตามลาดับ โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสัมภาษณ์ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน
20 ท่าน ด้วยตนเอง พร้อมทั้งบันทึกเสี ยงและภาพนิ่ง
ขั้ นตอนที่ 4 วิ เคราะห์ / นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผเู ้ ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์สังเคราะห์ (ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 3) ซึ่ งเป็ นเทคนิ ค ข้ อ มู ล เพื่ อ จัด ท าแบบ
การสร้างเครื่ องมือโดยเทคนิ คเดลฟาย (delphi) การวิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ด้วย สอบถาม
สังเคราะห์ขอ้ มูล
เทคนิ ควิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) โดยผูว้ ิจยั ใช้กรอบความคิดบริ บทสังคมไทยประกอบด้วย
บริ บทสังคมไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน เป็ นกรอบในการวิเคราะห์
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย : เพื่อนาเสนอทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
ผลลัพธ์
ขั้ นตอนที่ 5 สร้ างแบบ นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์/สังเคราะห์ (ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 4) สร้างเป็ นข้อคาถามตามมาตร แบบสอบถามเพื่ อ การ
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) มีค่าตั้งแต่ 1-5 คือ จากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด แทนค่าเป็ น วิจยั
สอบถาม
ตัวเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลาดับ โดยข้อคาถามเกี่ ยวกับบริ บทสัง คมไทยด้านเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ
ขั้ นตอนที่ 6 EDFR รอบที่ 2 ผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับข้อมู ลป้ อนกลับเชิ งสถิ ติ (statistical feedbacks) เป็ นของกลุ่ มโดยส่ วนรวม ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้รับข้อมูล
ประกอบด้วย ค่ามัธยฐาน (median) ฐานนิยม (mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ของ ป้ อ นกลับ เป็ นรอบที่ 2
และ 3
กลุ่มผนวกด้วยคาตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาให้คาตอบใหม่ หรื อยืนยัน และ 3
คาตอบเดิมที่ได้ให้ไว้ในรอบแรก
ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะห์ ข ้อมู ล วิเคราะห์ขอ้ มูล (ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 6) เพื่อหาแนวโน้มที่เป็ นไปได้มากที่สุด มาก และมีความสอดคล้อง ร่ างภาพอนาคตของทิศ
และเขี ย นภาพอนาคตทิ ศ ทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อหาข้อสรุ ปเป็ นภาพอนาคตของทิศทางการจัดการเรี ยนการสอน ทางการจัดการเรี ยนการ
ส อ น ห ลั ก สู ต ร นิ ติ
ทางการจัดการเรี ยนการสอน หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ข อ ง
หลักสู ตรนิ ติ ศาสตรบัณฑิ ต
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาใน
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
ทศวรรษหน้ า (พ.ศ.
ทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 25632563-2572)
2572)
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย : เพื่อนาเสนอทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
ผลลัพธ์
ขั้ น ตอนที่ 8 การประเมิ น การประเมินโดยการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 7 สร้ างเป็ นข้อคาถามตามมาตรประมาณค่าของลิ ทิศทางการจัดการเรี ยน
ทิศทางการจัดการเรี ยนการ เคิร์ท (Likert scale) มีค่าตั้งแต่ 1-5 คือ จากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด แทนค่าเป็ นตัวเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, การสอนหลัก สู ต รนิ ติ
สอนหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตร 4 และ 5 ตามลาดับ ให้กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ข อ ง
บัณ ฑิ ต ของสถาบัน อุ ด ม ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นผูบ้ ริ หารและ/หรื ออาจารย์ประจาสาขาวิชานิ ติศาสตร์ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาใน
ศึ ก ษ า ใ น ท ศ ว ร ร ษ ห น้ า จากสภาวิชาชีพ และกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เป็ นองค์กรอิสระทางกฎหมาย จานวน 5 คน ทา ทศวรรษหน้ า (พ.ศ.
การประเมินทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาใน 2563-2572) ที่ ผ่า นการ
(พ.ศ. 2563-2572)
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ยืนยันโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้ น ต อ น ที่ 9 ส รุ ป แ ล ะ ผูว้ ิจยั สรุ ปประเด็นจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (ขั้นตอนที่ 8) นามาประกอบการพิจารณาทิศทางการ ทิศทางการจัดการเรี ยน
นาเสนอทิศทางการจัดการ จัดการเรี ย นการสอนหลัก สู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตของสถาบันอุดมศึ ก ษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. การสอนหลัก สู ต รนิ ติ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ 2563-2572) ที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ข อ ง
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาใน
ศาสตรบัณฑิ ตของสถาบัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วจัดทารายงานการวิจยั ฉบับบสมบูรณ์
ทศวรรษหน้ า (พ.ศ.
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
2563-2572)
(พ.ศ. 2563-2572)
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จำกตำรำงที่ 3.2 การวิจยั เรื่ อง ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) กาหนดขั้นตอนการวิจยั ออกเป็ น 9
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั โดยศึกษาข้อมูล ทบทวนสภาพบริ บท
สังคมไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนในอนาคต โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ
การศึกษาในอนาคตที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการสัมภาษณ์ กลุ่ มผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เกี่ ย วกับ การจัดการเรี ยนการสอนหลัก สู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต ภายใต้บ ริ บทแห่ ง การเปลี่ ยนแปลง
จานวน 5 ท่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญได้พิจารณากรอบการวิจยั แสดงความคิดเห็น
ในบริ บทสังคมไทยด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื องเทคโนโลยีและการเปลี่ ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่
กระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ขั้นตอนที่ 3 EDFR รอบที่ 1 เป็ นการสัมภาษณ์แบบ EFR โดยนาข้อมูลที่ได้จากการ
สัมมนากลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ (ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2) มาจัดทากรอบการสัมภาษณ์ และนาไปสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยผูว้ ิจยั ส่ งหัวข้อการสัมภาษณ์ไปยังผูเ้ ชี่ ยวชาญก่อนที่จะเดินทางไปสัมภาษณ์ ในการ
สัมภาษณ์แบบ EFR (Ethnographic Futures Research) เป็ นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ทั้งอนาคตภาพ
ทางดี (optimistic realistic scenario) และอนาคตภาพทางร้ าย (pessimistic-realistic scenario) และ
อนาคตที่ คาดว่ามีโอกาสที่ จะเกิ ดขึ้นจริ งทั้งที่ พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ตามลาดับ โดยผูว้ ิจยั
ดาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 20 ท่าน ด้วยตนเอง พร้อมทั้งบันทึกเสี ยงและภาพนิ่ง
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูล นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
มาวิเคราะห์สังเคราะห์ (ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 3) ซึ่ งเป็ นเทคนิ คการสร้างเครื่ องมือโดยเทคนิ คเดลฟาย
(delphi) การวิเคราะห์/สังเคราะห์ ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ด้วยเทคนิ ควิธีการวิเคราะห์ เนื้ อหา
(content analysis) โดยผูว้ ิจยั ใช้กรอบความคิดบริ บทสังคมไทยประกอบด้วย บริ บทสังคมไทยด้าน
เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อการจัดการเรี ยน
การสอนตามองค์ป ระกอบการบริ หาร 4 P’s ประกอบด้วย จุ ดมุ่ ง หมายหรื อเป้ า หมาย (purpose)
บุคลากร (people) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) เป็ นกรอบในการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 5 สร้างแบบสอบถาม นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์/สังเคราะห์ (ข้อมูล
จากขั้นตอนที่ 4) สร้างเป็ นข้อคาถามตามมาตรประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) มีค่าตั้งแต่ 1-5
คือ จากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด แทนค่าเป็ นตัวเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลาดับ โดยข้อคาถาม
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เกี่ ยวกับบริ บทสังคมไทยด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ
ดังนี้
1) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต ด้านหลักสู ตรของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
2) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต ด้านกระบวนการ
เรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
3) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต ด้านการประเมิ น
หลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
4) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต ด้านอาจารย์ผูส้ อน
ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
5) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต ด้านนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
6) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต ด้านสิ่ งสนับสนุ น
การจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ขั้นตอนที่ 6 EDFR รอบที่ 2 และ 3 ผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลป้ อนกลับ
เชิ งสถิ ติ (statistical feedbacks) เป็ นของกลุ่ ม โดยส่ วนรวมประกอบด้วย ค่ ามัธยฐาน (median) ค่ า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ของกลุ่ม ผนวกด้วยคาตอบเดิ มของตนเอง แล้วขอให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาให้คาตอบใหม่หรื อยืนยันคาตอบเดิมที่ได้ให้ไว้ในรอบแรก
ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะห์ขอ้ มูล (ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 6) เพื่อหาแนวโน้มที่เป็ นไปได้
มากที่สุด มาก และมีความสอดคล้องทางความคิดเห็ นระหว่างกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อหาข้อสรุ ปเป็ น
ภาพอนาคตของทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ขั้นตอนที่ 8 การประเมินโดยการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 7 สร้างเป็ นข้อคาถาม
ตามมาตรประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) มีค่าตั้งแต่ 1-5 คือ จากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด แทน
ค่าเป็ นตัวเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลาดับ ให้กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นผูบ้ ริ หารและ/หรื ออาจารย์ประจาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสภาวิชาชีพ และกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญทางกฎหมายที่เป็ นองค์กรอิสระทาง
กฎหมาย จานวน 5 คน ทาการประเมินทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
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ขั้นตอนที่ 9 สรุ ปและนาเสนอทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยผูว้ ิจยั สรุ ปประเด็นจากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล (ขั้นตอนที่ 8) นามาประกอบการพิจารณาทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตร
นิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ที่ ป รั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีก
ครั้ง แล้วจัดทารายงานการวิจยั ฉบับบสมบูรณ์

3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
การวิจยั การวิจยั เชิ งอนาคต (futures research) โดยใช้เทคนิ คการวิจยั อนาคต EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research) กาหนดวิธีการได้มาของข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ EFR
(Ethnographic Futures Research) นาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) และสร้างเครื่ องมือ
การวิจยั ดังนี้
3.3.1 แบบสั มภำษณ์ ผ้ ูเชี่ ยวชำญเพื่ อยื นยันกรอบกำรวิจัย เป็ นแบบสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
เกี่ ย วกับ ความสั ม พันธ์ ระหว่า งบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลง องค์ป ระกอบการบริ หารงาน 4P’s และ
องค์ป ระกอบการจัด การเรี ย นการสอนหลัก สู ตรนิ ติ ศ าสตรบัณฑิ ตของสถาบันอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ
ตรวจสอบและยืนยันกรอบการวิจยั ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
3.3.2 แบบสั ม ภำษณ์ ผ้ ู เชี่ ย วชำญ (EDFR 1) เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้ า ง
(semi-structured interview) กาหนดกรอบในการสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับสภาพบริ บทของประเทศไทยที่
ส่ งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนในอนาคต ดังนี้
1) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านหลักสู ตรของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
2) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านกระบวนการ
เรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
3) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านการประเมิ น
หลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
4) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านอาจารย์ผูส้ อน
ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
5) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
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6) แนวโน้ทิศทางมการจัดการเรี ยนการสอนหลัก สู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้า นสิ่ ง
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
3.3.3 แบบสอบถำม รอบที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่พ ฒ
ั นามาจากข้อมู ลที่ ไ ด้จากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการทา EDFR 1 และแบบสอบถามรอบที่ 3 เป็ นแบบสอบถามที่พฒั นามา
จากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญในการทา EDFR 2 ซึ่ งแบบสอบถามทั้งรอบที่ 2 และรอบ
ที่ 3 มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณของลิเคิร์ท (Likert scale) เกี่ยวกับทิศทางสภาพบริ บทของประเทศ
ไทยที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนในอนาคต ดังนี้
1) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านหลักสู ตรของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
2) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านกระบวนการ
เรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
3) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านการประเมิ น
หลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
4) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านอาจารย์ผูส้ อน
ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
5) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
6) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านสิ่ งสนับสนุ น
การจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นว่า ทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีแนวโน้มตามข้อความดังกล่าว
มากที่สุด
4 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นว่า ทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีแนวโน้มตามข้อความดังกล่าว
มาก
3 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นว่า ทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีแนวโน้มตามข้อความดังกล่าว
ปานกลาง
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2 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นว่า ทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีแนวโน้มตามข้อความดังกล่าว
น้อย
1 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นว่า ทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีแนวโน้มตามข้อความดังกล่าว
น้อยที่สุด
3.3.4 แบบประเมิ น ทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ ศาสตรบัณฑิ ตของ
สถาบันอุดมศึ กษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เป็ นแบบสอบถามที่มี ล ักษณะเป็ นแบบมาตร
ประมาณของลิเคิร์ท (Likert scale) ดังนี้
1) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านหลักสู ตรของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
2) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านกระบวนการ
เรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
3) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านการประเมิ น
หลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
4) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านอาจารย์ผูส้ อน
ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
5) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
6) ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านสิ่ งสนับสนุ น
การจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึ ง ผู เ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นว่า ทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความเหมาะสมตามข้อความ
ดังกล่าว มากที่สุด
4 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นว่า ทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความเหมาะสมตามข้อความ
ดังกล่าว มาก
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3 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นว่า ทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความเหมาะสมตามข้อความ
ดังกล่าว ปานกลาง
2 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นว่า ทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความเหมาะสมตามข้อความ
ดังกล่าว น้อย
1 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นว่า ทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความเหมาะสมตามข้อความ
ดังกล่าว น้อยที่สุด

3.4 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็ จแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (content validity) ความครบถ้วนของเนื้ อหา ความชัดเจนในการใช้ภาษา
เพื่อสื่ อความหมายและความเหมาะสมในการลาดับข้อคาถามหลักและคาถามรอง แล้วปรับปรุ งแก้ไขตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา จากนั้นนาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจยั และกรอบแนวคิดการวิจยั ที่ได้เสนอไว้ ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
3.4.1 ศาสตราจารย์พิเศษสมชาย พงษธา กรรมการกฤษฎี กา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์ผบู ้ รรยายกฎหมายสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณ
ั ฑิตยสภา อดีตผูพ้ ิพากษา
อาวุโสในศาลฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญ
3.4.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ต.ต.ดร.ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ อัยการผูช้ ่วย สารวัตรฝ่ าย
อานวยการ (งานคดีและวินยั ) ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสี มา
3.4.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรี พชั รา สิ ทธิ กาจร ผูอ้ านวยการกองกลาง เนติบณั ฑิตยสภาใน
พระบรมราชูปถัมภ์
3.4.4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ศรี สวัสดิ์ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม และประธานกรรมการบริ หาร (CEO) บริ ษทั ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์ เรชัน่ จากัด (iTAX Inc.)
3.4.5 ดร.อินทพร จัน่ เอี่ยม ผูต้ รวจราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์ดชั นี วดั ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (index of
item- objective congruence : IOC) (Rovinelli, R. J. และ Hambleton, R.K., 1977 อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล
วิบูลย์ศรี , 2556: 46-47) ซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมิน 3 ระดับคือ 1 = สอดคล้อง, 0 = ไม่แน่ ใจ และ 3 = ไม่
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สอดคล้องโดยคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปมาใช้ และมีค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ท้ งั ฉบับเท่ากับ 0.97

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
3.5.1 การสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อยืนยันกรอบการวิจยั ผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนิ นการด้วย
ตนเอง พร้อมบันทึกเสี ยงและภาพนิ่ง
3.5.2 การสัม ภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสัมภาษณ์ ด้วยตนเองโดยการ
สัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล พร้อมบันทึกเสี ยงและภาพนิ่ง
3.5.3 แบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2, 3 ผูว้ จิ ยั ส่ งแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้วยตนเอง
ทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และติดตามสอบถามทางโทรศัพท์
3.5.4 แบบประเมิน ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้วย
ตนเองทางไปรษณี ย ์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail), แอพพลิ เ คชั่น ไลน์ (LINE application), Facebook,
Messenger, และติดตามสอบถามทางโทรศัพท์

3.6 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั จาแนกได้ดงั นี้
3.6.1 ข้อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ EDFR รอบที่ 1 ใช้ก ารวิ เ คราะห์ เนื้ อ หา
(content analysis) โดยจาแนกข้อมูลตามกรอบการวิจยั
3.6.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2, 3 ใช้การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยค่าสถิ ติ
ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (median : Mda.) ค่าฐานนิ ยม (mode : Mo.) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile
range : IQR) และความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม โดยมีการแปลผลคะแนนดังนี้
1) กำรแปลควำมหมำยค่ ำมัธยฐำน (median)
ค่ามัธยฐานระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็ นว่า ทิศทางการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
มีความเป็ นไปได้ มากที่สุด

138
ค่ามัธยฐานระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็ นว่า ทิ ศทางการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
มีความเป็ นไปได้ มาก
ค่ามัธยฐานระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็ นว่า ทิศทางการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
มีความเป็ นไปได้ ปานกลาง
ค่ามัธยฐานระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็ นว่า ทิศทางการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
มีความเป็ นไปได้ น้อย
ค่ามัธยฐานระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็ นว่า ทิศทางการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
มีความเป็ นไปได้ น้อยที่สุด
2) กำรแปลควำมหมำยค่ ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ (interquartile range)
ผู ้วิ จ ัย ค านวณหาค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ต ามความเห็ น ของผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ
ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2563-2572) โดยคานวณหาค่าความแตกต่างพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ 1 และควอไทล์ที่ 3 ถ้า
ความเห็นใดมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่มีค่าตั้งแต่ 1.5 ลงมาแสดงว่า ความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มี
ต่อทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตของสถาบันอุ ดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) มี ความสอดคล้องกัน แต่ถ้าความเห็ นใดมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่มีค่า
มากกว่า 1.5 ขึ้ นไป แสดงว่า ความเห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อทิ ศ ทางการจัดการเรี ย นการสอน
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ไม่สอดคล้อง
กัน
3) กำรแปลค่ ำควำมแตกต่ ำงระหว่ำงค่ ำมัธยฐำนและค่ ำฐำนนิยม
เพื่อสนับสนุ นความสอดคล้องของความเห็ นของกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูว้ ิจยั ได้คานวณหา
ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิ ยม หากมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ต่ากว่า 1.5 และค่า
ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิ ยมไม่เกิน 1.00 แสดงว่าความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มี
ต่อทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตของสถาบันอุ ดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) มี ความสอดคล้องกัน แต่ถา้ มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ต่ ากว่า 1.5 และค่า
ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมเกิน 1.00 แสดงว่าความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีต่อ
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ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2563-2572) ไม่มีความสอดคล้องกัน
5.6.3 ข้อมูลจากแบบประเมิน ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean :
𝑥̅ ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) โดยมีการแปลผลคะแนนดังนี้
ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจัดการเรี ยน
การสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มี
ความเหมาะสม มากที่สุด
ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจัดการเรี ยน
การสอนหลัก สู ตรนิ ติศ าสตรบัณฑิ ตของสถาบันอุ ดมศึก ษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
มีความเหมาะสม มาก
ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจัดการเรี ยน
การสอนหลัก สู ตรนิ ติศ าสตรบัณฑิ ตของสถาบันอุ ดมศึก ษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
มีความเหมาะสม ปานกลาง
ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจัดการเรี ยน
การสอนหลัก สู ตรนิ ติศ าสตรบัณฑิ ตของสถาบันอุ ดมศึก ษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
มีความเหมาะสม น้อย
ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจัดการเรี ยน
การสอนหลัก สู ตรนิ ติศ าสตรบัณฑิ ตของสถาบันอุ ดมศึก ษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
มีความเหมาะสม น้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” เป็ นการวิจยั เชิงอนาคต (futures research) ใช้เทคนิค
การวิจยั อนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อนาเสนอ
ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2563-2572) ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิจยั ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 3 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
และการเปลี่ ยนแปลงอื่น ๆ โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ (ขั้นตอนที่ 1)
4.2 ผลการพัฒนาทิศ ทางการจัดการเรี ย นการสอนหลัก สู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยนาเสนอเป็ น 2 ระยะ ดังนี้ (ขั้นตอนที่ 2)
ระยะที่ 1 ประเด็นแนวโน้มส าคัญจากการพิ จารณาความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญ
เกี่ ย วกับ ทิ ศ ทางการจัดการเรี ย นการสอนหลัก สู ต รนิ ติศาสตรบัณฑิ ต ของสถาบันอุ ดมศึ ก ษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ (EDFR 1)
ระยะที่ 2 ผลการพิจารณาความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับทิศทางการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
จากการตอบแบบสอบถาม (EDFR 2) และการยืนยัน (EDFR 3)
4.3 ผลการประเมินทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ขั้นตอนที่ 3)

4.1 ผลการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง เทคโนโลยี และ
การเปลีย่ นแปลงอื่น ๆ โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับ
การเปลีย่ นแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลีย่ นแปลงอื่น ๆ
(ขั้นตอนที่ 1)
การน าเสนอผลการวิเ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ผา่ น
การรับรองยืนยันจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 20 คนแล้ว ผูว้ จิ ยั แบ่งการวิเคราะห์ ดังนี้
การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง เทคโนโลยี และการ
เปลีย่ นแปลงอื่น ๆ ในอนาคต (10 ปี ข้ างหน้ า)
จากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ ยนแปลงอื่น ๆ ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระสาคัญที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
ในอนาคต ได้ดงั นี้
1. ด้านเศรษฐกิจ อนาคตประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และการกาหนดให้
มี “ยุทธศาสตร์ ชาติ ” เพื่อเป็ นยุทธศาสตร์ ระยะยาวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญตั้งแต่ช่วงต้น
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเสรี กนั อย่างกว้างขวาง ความก้าวหน้า
อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งได้ทา
ให้โลกเชื่อมต่อถึงกันได้ง่ายขึ้น ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ที่เข้มข้นสิ นค้า บริ การ เงินทุน ผูค้ น ข้อมูล
ข่าวสาร และองค์ความรู ้ รวมถึ งเทคโนโลยีมีการเคลื่ อนย้ายถึ งกันและข้ามพรมแดนกันได้ง่ายและ
กระจายทัว่ ถึ ง โลกไร้ พรมแดนได้ส่งผลให้ภูมิทศั น์ทางด้านเศรษฐกิ จสังคมและภูมิรัฐศาสตร์ ของ
โลกเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เศรษฐกิ จของประเทศต่าง ๆ มี ความเชื่ อมโยงใกล้ชิดและต้อง
พึ่งพาอาศัยซึ่ งกัน โอกาสที่เปิ ดกว้างขึ้ นและผลกระทบถึ งกันได้อย่างรวดเร็ ว ผูกพันต่อเนื่ องและ
รุ นแรงมากขึ้น
2. ด้านสังคม โครงสร้ างประชากรที่เข้าสู่ สังคมสู งวัยที่แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลง
ของบริ บทโลกที่สาคัญมากขึ้นในอนาคต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่ งนับว่าเป็ น
ความเสี่ ย งและความท้า ทายส าคัญส าหรั บ นานาประเทศ ประเทศที่ พ ฒ
ั นาแล้วและก าลัง พัฒนา
จานวนไม่น้อยต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากโครงสร้ างประชากรสู งวัยขึ้นตามลาดับ ซึ่ งเป็ น
ความเสี่ ย งจากการขาดแคลนแรงงานและภาระด้า นงบประมาณที่ สู ง ขึ้ น รวมทั้ง ผลกระทบต่ อ
คุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ แต่ในขณะเดี ยวกันในอีกด้านหนึ่ งได้เกิ ดโอกาสทางการตลาดของผลิ ตภัณฑ์
และบริ การที่ตอบโจทย์สังคมสู งวัยหลากหลายขึ้น และเป็ นความท้าทายต่อการวิจยั และพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชี วติ ของผูส้ ู งวัยให้ดีข้ ึน วิวฒั นาการและปั จจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้ภูมิทศั น์ของโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการพัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการตอบโจทย์การดารงชีวิตและการดาเนินธุ รกิจรู ปแบบใหม่ ๆ ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประการหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม
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การเคลื่ อนย้า ยประชากรระหว่า งประเทศมี แนวโน้ม สู ง ขึ้ นจากการที่ ประชากร
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี ข้ ึ น การเปิ ดเสรี ท างการค้า การหลบหนี ค วามขัด แย้ง และ
สภาพแวดล้อมที่เสื่ อมโทรมลง ประกอบกับโครงสร้ างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ งมีความสะดวก
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจะสร้างความซับซ้อนยิ่งขึ้นที่ทาให้ตอ้ งมีการบริ หารจัดการเมือง
และความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรม รวมถึ งประชากรแฝงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
หากพิจารณาในมิติของเจเนอเรชัน่ พบว่าประชากรในกลุ่ม gen y ที่จะเป็ นกลุ่มหลักในอนาคต ให้
ความสาคัญกับการหาประสบการณ์และการใช้ชีวติ ให้คุม้ ค่า จึงมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรี ยน
หรื อทางานในทัว่ ทุกมุมโลก
การเปลี่ ยนแปลงของตลาดงานและคุ ณภาพชี วิตจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ปั จ จุ บ ัน โลกก าลัง ก้า วเข้า สู่ ยุ ค disruptive technology ไม่ ว่า จะเป็ น mobile technology, internet of
things, cloud, ระบบอัตโนมัติ , หุ่ นยนต์, ปั ญญาประดิษฐ์ ฯลฯ ที่ได้สร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
บนเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิ จ การดาเนิ นชี วิต และ
รู ปแบบการทางาน รวมถึ งสร้ างโอกาสในชี วิตของกลุ่มคนรุ่ นใหม่อายุน้อยที่มีความสามารถหาก
สามารถพัฒนาคนและโครงสร้ า งพื้ นฐานรองรั บ ได้อ ย่า งเหมาะสมก็ จ ะสามารถนาเทคโนโลยี
นามาใช้แก้ไขปั ญหาสังคมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวติ ได้ในหลายด้าน เช่น การพัฒนาระบบ
การเรี ยนรู ้ โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ การใช้ปัญญาประดิ ษฐ์ช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนมหาศาล
และการมีเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เป็ นต้น
3. ด้านการเมือง สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาได้จดั ทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 ขึ้ น เพื่อวางกรอบเป้ า หมายและทิ ศทางการจัดการศึ กษาของประเทศ โดยมุ่งจัด
การศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนา
ระบบการบริ หารจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิ ดการจัดการศึ กษาตามแผนการ
ศึกษาแห่ งชาติยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
(education for all) หลักการจัดการศึ กษาเพื่อความเท่ า เที ย มและทัว่ ถึ ง (inclusive education) หลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง (sufficiency economy) และหลักการมี ส่ วนร่ วมของสังคม (all For
education) อีกทั้งยึดตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยง่ั ยืน (sustainable development goals : SDGs 2030)
ประเด็น ภายในประเทศ (local issues) เช่ น คุ ณภาพของคนช่ วงวัย การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
ประชากรของประเทศ ความเหลื่ อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤติ ด้านสิ่ งแวดล้อม โดยนา
ยุทธศาสตร์ ชาติมาเป็ นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่ งชาติ โดยมีเป้ าหมาย 1.
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาคนไทย
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ให้เป็ นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ ชาติ 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้
เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และคุ ณธรรม จริ ยธรรม รู ้รักสามัคคีและร่ วมมือผนึ กกาลังมุ่งสู่ การพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และ 4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับ
ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง
4. ด้านเทคโนโลยี สถานการณ์ และแนวโน้มเทคโนโลยีในระดับโลก การพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในปั จจุบนั และอนาคตจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและส่ งผลให้เกิด
การพลิกโฉมของเศรษฐกิจและสังคมโลกขนานใหญ่ เทคโนโลยีที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ในโลกมาจากฐานเทคโนโลยีสาคัญ 3 กลุ่ม คือ ฐานชีวภาพ ฐานดิจิทลั และฐานฟิ สิ กส์ โลกใน
อนาคตจึ ง เป็ นโลกของนวัต กรรมที่ ผ สมผสานเทคโนโลยีท้ งั 3 กลุ่ ม นี้ ก่ อให้เกิ ดปรากฏการณ์
“เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (disruptive technology) เช่น OTT, IOT, Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
ที่มีบทบาทสาคัญในโลกปั จจุบนั และในอนาคต อาจแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ (1) กลุ่มเทคโนโลยี
ดิ จิ ท ัล และคอมพิ ว เตอร์ (2) กลุ่ ม เทคโนโลยี ก ารแพทย์แ ละเทคโนโลยี ชี ว ภาพ และ (3) กลุ่ ม
เทคโนโลยีพลังงาน มีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างพลังงานทางเลือกและแหล่งพลังงานใหม่ เกิด
สาขาการผลิตและบริ การใหม่ ๆ บนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว ทาให้เวทีการแข่งขันทางธุ รกิ จพลิ กโฉมธุ รกิ จที่ ใช้การดาเนิ นกิ จการในรู ป
แบบเดิ มที่คุน้ เคยในปั จจุบนั อาจไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป ทาให้ผูป้ ระกอบการที่ไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทนั อาจต้องเลิกกิจการไป ในขณะที่ผปู ้ ระกอบการบางกลุ่มอาจเล็งเห็นช่องทางในการใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเข้าสู่ เวทีการแข่งขันใหม่ที่สามารถสร้างรายได้มากขึ้น ด้วยการสร้างรู ปแบบ
ทางธุ ร กิ จ (business model) ใหม่ ๆ ที่ อ าจไม่ เ คยมี ม าก่ อ น ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผู บ้ ริ โ ภคมี
ทางเลือกสิ นค้าและบริ การรู ปแบบใหม่ที่หลากหลายมากขึ้นเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้าง ความ
ต้องการแรงงานและเกิดอาชี พใหม่ในภาคธุ รกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีดิจิทลั จะนาไปสู่ การพัฒนาระบบอัตโนมัติและปั ญญาประดิ ษฐ์ (artificial intelligence
and automatic systems) ที่เป็ นการเชื่ อมโยงทุ กสิ่ งด้วยอิ นเทอร์ เน็ ต (internet of things: IoT) และจะ
ทวีบทบาทสาคัญในทางธุ รกิ จและวิถีชีวิตของทุกคนในสังคมอย่างใหญ่หลวง ระบบการศึกษาและ
เรี ยนรู ้ของคนเปลี่ยนไปส่ งผลให้ภาคการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีข้ นั ก้าวหน้า ส่ งผล
ให้มนุ ษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลและเรี ยนรู ้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา และจากหลายช่องทาง เช่น การเรี ยนรู ้
ทางไกล เรี ยนรู ้ ตามกลุ่มความสนใจ เป็ นต้น สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ จะพัฒนาอย่างรวดเร็ วทาให้ใน
อนาคตระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เป็ นระบบมาตรฐานอาจไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของคนรุ่ นใหม่ได้ และคนอาจแสวงหาความรู ้เพื่อยกระดับศักยภาพของ
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ตนผ่า นระบบอื่ น นอกเหนื อจากระบบการศึ ก ษามาตรฐาน ดัง นั้น จ าเป็ นต้องมี ก ารปฏิ รูป ภาค
การศึกษาของประเทศอย่างจริ งจังและเร่ งด่วน ให้สามารถรองรับเทคโนโลยี และความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอนาคตได้อย่างทันท่วงที
5. การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่ น
สงคราม การก่ อการร้ าย เป็ นต้น และการเปลี่ ยนแปลงที่ ไม่ได้เกิ ดจากการกระทาของมนุ ษย์ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าได้ เช่ น ภัยธรรมชาติ หรื อโรคระบาด เป็ นต้น ชี้ ให้เห็ นว่าทักษะการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 มีความสาคัญมาก ทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (adaptability) ความ
เข้าอกเข้าใจผูอ้ ื่น มี global mindset มองตัวเองเป็ นพลเมืองโลกและมองผูอ้ ื่นด้วยความเชื่ อมโยงกัน
ในระดับ โลก มี ค วามสามารถในการแก้ไ ขสถานการณ์ เวลาเจอเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ค าดฝั น (resilient)
รวมถึงเรื่ องความรู ้ (literacy) ใหม่ ๆ เช่น ทักษะด้านดิ จิทลั (digital literacy) หรื อการเงิน (financial
literacy) และทักษะการจัดการตัวเอง ภาวะผูน้ า การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น จากสถานการณ์โควิด-19 ทา
ให้มองเห็นว่ายังมีอีกหลายสิ่ งหลายอย่างที่เรายังมองไม่รอบด้านและยังไม่พร้อมรับมือ สาเหตุหนึ่งที่
เราไม่พร้ อมเพราะยังมีปัญหาเรื่ องการทางานแบบข้ามศาสตร์ (interdisciplinary) ซึ่ งเชื่ อมกับเรื่ อง
การทางานร่ วมกัน (collaboration) และโยงกลับไปที่การมีความเข้าอกเข้าใจผูอ้ ื่น อีกทักษะที่สาคัญ
สาหรับสังคมไทย แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบของทักษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 โดยตรง คือ
เรื่ องการมองประเด็นความเสี่ ยง วัฒนธรรมการเผื่อเหลื อเผื่อขาดและการออม ซึ่ งถื อเป็ นความรู ้
เช่ นกัน ซึ่ งต้องทาให้แต่ละคนมองเห็ นปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ ในชี วิต ทั้งของตัวเองและในระดับที่ใหญ่
กว่านั้น และพยายามหาหนทางบรรเทาหรื อจัดการความเสี่ ยง รวมไปถึงการใช้สิทธิพลเมืองในฐานะ
พลเมือง ซึ่ งรวมถึงการใช้สิทธิ พลเมืองเรี ยกร้องให้รัฐดูแลเรื่ องความเสี่ ยงให้มากขึ้น
โดยที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้า นเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง เทคโนโลยี และการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คือ
1. ยุทธศาสตร์ ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ าหมายการพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)
“ต่อยอดอดีต”โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรี ยบเชิ งเปรี ยบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่ น ๆ นามาประยุก ต์ผ สมผสานกับ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ อให้สอดรั บกับบริ บทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปั จจุบนั ” เพื่อปูทางสู่ อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศในมิ ติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ ง โครงสร้ างพื้นฐานวิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยีและดิ จิทลั และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริ การอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผูป้ ระกอบการ พัฒนา
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คนรุ่ นใหม่ รวมถึ ง ปรั บ รู ป แบบธุ รกิ จ เพื่ อตอบสนองต่ อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปั จจุบนั พร้อมทั้งการส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยูด่ ี รวมถึงการ
เพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่ อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดี ยวกัน ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศในระยะต่อไป จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ประเทศไทยจะต้องสร้างเครื่ องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่
ที่จะช่ วยยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งการพัฒนาในช่ วง 20 ปี ข้างหน้า จะ
มุ่งเน้นการวิจยั พัฒนานวัตกรรมและนาเทคโนโลยีใหม่ม าปรั บใช้และต่ อยอดภาคการผลิ ตและ
บริ การในปั จจุบนั เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและ
บริ ก ารในปั จ จุ บ นั ไปสู่ ภาคการผลิ ตและบริ ก ารหรื อธุ ร กิ จรู ป แบบใหม่ ที่ มี ศ กั ยภาพ การพัฒนา
รู ปแบบการค้าให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ยุท ธศาสตร์ ช าติ ด้า นการพัฒ นาและเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี
เป้ าหมายให้คนไทยเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ส่ งเสริ มให้เกิด
สังคมผูป้ ระกอบการ การพัฒนาทัก ษะและความสามารถของแรงงาน โดยการพัฒนาระบบการ
เรี ยนรู ้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรี ยนรู ้ ใหม่ การ
เปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถกากับการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่ องแม้จะ
ออกจากระบบการศึกษาแล้ว
สรุ ปได้วา่ การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในทศวรรษหน้าข้างหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
สรุ ปได้ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิ จจะเกิ ดการแข่งขันทางการค้าด้วยนวัตกรรมใหม่โดย
อาศัยการวิจยั และพัฒนา ซึ่ งมีการผลิตสิ นค้าคุณภาพโดยอาศัยแรงงานฝี มือที่มีทกั ษะที่หลากหลาย
และการย้ายขั้วอานาจเศรษฐกิ จโลกจากประเทศที่พฒั นาแล้วมาสู่ กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) คือ
จีน อินเดีย บราซิ ล รัสเซี ย อินโดนิ เซี ย เม็กซิ โก และตุรกี 2) การเปลี่ ยนแปลงด้านสังคมที่เป็ นการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรท าให้เ กิ ดสั ง คมผู ส้ ู ง อายุ (aging society) และสั ง คมที่ มี ค วาม
แตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม และการดารงชี วติ เรี ยกว่าพหุ สังคม 3) การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง
ที่มีทศั นะและความเชื่ อทางการเมื องที่ มีอิท ธิ พลมาจากสิ ทธิ ม นุ ษยชนที่ เป็ นสิ ทธิ ข้ นั มู ลฐานโดย
สามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการกระทาของรัฐเป็ นเรื่ องที่พลเมืองสามารถตรวจสอบและ
เข้าถึงได้ โดยผ่านกระบวนการและกลกตามกฎหมาย 4) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีและโมเดลทางธุ รกิจใหม่ที่กิจการ สิ นค้า และการบริ การ หมายรวมถึงสถานศึกษา
ด้วย เรี ยกกันว่า ยุคอินเทอร์ เน็ ตหรื อ ดิ จิทลั ดิ สรั ปชั่น(digital disruption) และ 5) การเปลี่ ยนแปลง
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ด้า นอื่ นซึ่ ง เป็ นการเปลี่ ย นแปลงนอกเหนื อจากการเปลี่ ย นแปลงด้า นเศรษฐกิ จ ด้า นสั ง คม ด้า น
การเมือง ด้านเทคโนโลยี คือ การเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดจากภัยธรรมชาติ เช่ น ภัยพิบตั ิต่าง ๆ และโรค
ระบาด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น สงคราม การก่อการร้าย เป็ นต้น

4.2 ผลการพัฒ นาทิ ศ ทางการจั ด การเรี ย นการสอนหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (ขั้นตอนที่ 2)
สภานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 20 คน โดยแบ่งกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ ม ได้แ ก่ 1) กลุ่ ม ผู ้เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นการสอนหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต
ประกอบด้วย 1.1) กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ เป็ นผู บ้ ริ หารและ/หรื อ อาจารย์ป ระจาสาขาวิช านิ ติศ าสตร์
จานวน 6 คน 1.2) กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญจากสภาวิช าชี พ จานวน 2 คน และ 1.3) กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ยวชาญทาง
กฎหมายที่เป็ นองค์กรอิสระทางกฎหมาย จานวน 3 คน 2) กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นผูใ้ ช้บณั ฑิตหลักสู ตร
นิติศาสตรบัณฑิต/บัณฑิตหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต คือ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ปฏิบตั ิงานด้านกฎหมาย
ตาแหน่ งนิ ติกรหรื อเจ้าหน้าที่กฎหมายในหน่ วยงานภาครัฐจาแนกตามภาระกิ จและกลุ่มธุ รกิ จได้ 8
กลุ่ม จานวน 9 คน ประกอบด้วย 2.1) กลุ่มทรัพยากร จานวน 1 คน 2.2) กลุ่มธุ รกิจการเงิน จานวน 1
คน 2.3) กลุ่มบริ การ จานวน 1 คน 2.4) กลุ่มสิ นค้าเกษตรและอุตสาหกรรม จานวน 1 คน 2.5) กลุ่ม
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค จานวน 1 คน 2.6) กลุ่มชิ้ นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ และการสื่ อสาร จานวน 1 คน
2.7) กลุ่มความมัน่ คงของชาติท้ งั ภายในและนอกราชอาณาจักร จานวน 1 คน และ 2.8) กลุ่มพัฒนา
ความมัน่ คงของมนุษย์ จานวน 2 คน นาเสนอผลการวิจยั 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ประเด็ น แนวโน้ ม ส าคั ญ จากการพิ จ ารณาความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เกี่ย วกับ ทิศทางการจั ด การเรี ยนการสอนหลั ก สู ต รนิ ติ ศาสตรบั ณฑิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
ทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) จากการสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญ (EDFR 1)
ผลจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระสาคัญตามกรอบการวิจยั ใน 6
ด้าน คือ 1. ด้านหลัก สู ตร 2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน 3. ด้านการประเมินหลักสู ตร 4. ด้าน
อาจารย์ผสู ้ อน 5. ด้านนักศึกษา และ 6. ด้านสิ่ งสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้
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1. ด้ านหลักสู ตร ประกอบด้วย
1.1 ข้ อมูลที่ใช้ ในการสร้ างหลักสู ตร คือ การเปลี่ยนแปลง 1.1.1 ด้านเศรษฐกิ จ
1.1.2 ด้านสังคม 1.1.3 ด้านการเมือง 1.1.4 ด้านเทคโนโลยี และ 1.1.5 การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ผูว้ ิจยั
สรุ ปสาระสาคัญเป็ นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญได้ดงั ต่อไปนี้
1.1.1 การเปลี่ ย นแปลงด้า นเศรษฐกิ จ จะเกิ ด การแข่ ง ขัน ทางการค้า ด้ว ย
นวัตกรรมใหม่โดยอาศัยการวิจยั และพัฒนา ซึ่ งมีการผลิ ตสิ นค้าคุ ณภาพโดยอาศัยแรงงานฝี มือที่มี
ทักษะที่หลากหลาย และการย้ายขั้วอานาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศที่พฒั นาแล้วมาสู่ กลุ่มประเทศ
ตลาดใหม่ (E7) คือ จีน อินเดีย บราซิ ล รัสเซี ย อินโดนิเซี ย เม็กซิ โก และตุรกี ทาให้เกิดธุ รกิจรู ปแบบ
ใหม่ การดาเนิ นธุ รกิ จลักษณะออนไลน์บนเครื อข่าย ข้อมู ลการเปลี่ ยนแปลงเหล่ านี้ จึงเป็ นข้อมู ล
พื้นฐานที่ใช้ในการสร้าง หรื อออกแบบหลักสู ตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.1.2 การเปลี่ ยนแปลงทางด้านสังคมซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ าง
ประชากรทาให้เกิดสังคมผูส้ ู งอายุ (aging society) และสังคมที่มีความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม
และการดารงชี วิต เรี ย กว่า พหุ สัง คม เป็ นข้อมู ล พื้ นฐานในการก าหนด หรื อสร้ างหลัก สู ตรเพื่ อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งอาจเป็ นหลักสู ตรที่สามารถเรี ยนพร้อมกับการทางานไปได้ดว้ ย เพื่อ
เป็ นการรองรับการเปลี่ยนแปลง
1.1.3 การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองที่มีทศั นะและความเชื่อทางการเมืองที่มี
อิทธิ พลมาจากสิ ทธิ มนุ ษยชนที่เป็ นสิ ทธิ ข้ นั มูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการ
กระทาของรัฐเป็ นเรื่ องที่พลเมืองสามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้ ผ่านกระบวนการและกลไกตาม
กฎหมาย เป็ นข้อมูลหลักในการกาหนดสาระวิชาที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการทราบถึงสิ ทธิ ของตนที่มีอยูต่ ามกฎหมาย เพื่อสามารถใช้สิทธิ ของตนได้
อย่างเสรี ภาพโดยที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
1.1.4 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิด
จากการใช้เ ทคโนโลยี แ ละโมเดลทางธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ กิ จ การ สิ น ค้า และการบริ ก าร หมายรวมถึ ง
สถานศึกษาด้วย เรี ยกกันว่า ยุคอินเทอร์ เน็ต หรื อดิจิทลั ดิสรัปชัน่ (digital disruption) ซึ่ งใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการกาหนดสาระวิชาเรี ยนในหลักสู ตร เพื่อกาหนดประสบการณ์เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้เป็ น
ผูท้ ี่มีท้ งั ความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต
1.1.5 การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เป็ นต้น หรื อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่ น
สงคราม การก่อการร้าย เป็ นต้น ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องมีเป้ าหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวและสามารถรับมื อกับการเปลี่ ยนแปลงได้ ผูบ้ ริ หาร และ
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อาจารย์ผสู ้ อนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตร ต้องมีความรู ้ที่เกี่ยวกับประเด็นเหตุการณ์ ดงั กล่าว
ด้วย โดยที่กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องสร้างความสามารถของผูเ้ รี ยนในการรับมือกับภัย
คุกคามต่าง ๆ ได้ เพื่อการดารงชีวติ ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ วฉับพลัน
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร คือ คุณลักษณะของผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา ได้แก่
1.2.1 คุณลักษณะด้านความรู ้ 1.2.2 คุณลักษณะด้านเจตคติ และ 1.2.3 คุณลักษณะด้านทักษะ ผูว้ ิจยั
สรุ ปสาระสาคัญเป็ นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญได้ดงั ต่อไปนี้
1.2.1 ผู ้ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาควรมี คุ ณ ลัก ษณะด้ า นความรู ้ ( knowledge)
ประกอบด้วย 1) ความรู ้ พ้ืนฐานด้านกฎหมายพื้นฐานตามที่หลักสู ตรกาหนดให้เรี ยนรู ้ คือ ความรู ้
ตามกฎหมายตามกลุ่มวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) ได้แก่ 1.1) กลุ่มวิชาหลักทัว่ ไปแห่ ง
กฎหมาย 1.2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง 1.3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา 1.4) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 1.5)
กลุ่ ม วิช ากฎหมายพาณิ ช ย์และธุ รกิ จ 1.6) กลุ่ ม วิช ากฎหมายวิธี ส บัญญัติ 1.7) กลุ่ มวิช ากฎหมาย
ระหว่างประเทศ 1.8) กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุ มชน หรื อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.9) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) และ 1.10) หมวดวิชา
เลื อกเสรี และ 2) ความรู ้ ศาสตร์ สาขาวิชาอื่น คื อ ความรู ้ ตามหมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป ได้แก่ 2.1) มี
ความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ (กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) เทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 2.2) ความรู ้ดา้ น
ภาษาไทยและโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศที่เพียงพอต่อการติดต่อสื่ อสารได้ 2.3) มีความรู ้เกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการทั้งการบริ หารจัดการคนและการบริ หารจัดการงาน 2.4) มีความรู ้เกี่ยวกับการเป็ น
ผูป้ ระกอบการในลัก ษณะการคิ ดเชิ ง การประกอบการ คื อ การวางแผนและมองหาโอกาสและ
ช่องทางในการประกอบอาชี พและการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และ 2.5) มีความรู ้ ดา้ น
การสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ มีความรู ้เกี่ยวกับวิธีการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
และการปฏิบตั ิงาน
1.2.2 ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาควรมีคุณลักษณะด้านเจตคติ (attitude) ประกอบด้วย
1) มีคุณธรรมจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและการดาเนินชีวิต 2) มีทศั นะคติที่ดีในการ
ใช้กฎหมายเพื่อานวยความยุติธรรม หรื อมี เจตคติ ที่ดีต่อกระบวนการยุติธรรม และ 3) มีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นทั้งในการงานทัว่ ไปและการใช้กระบวนการทางกฎหมาย
1.2.3 ผูท้ ี่ สาเร็ จการศึกษาควรคุ ณลักษณะด้านทักษะ (skill) ประกอบด้วย
1) มีทกั ษะในการใช้ การตีความและการให้เหตุผลเชิงกฎหมาย รวมถึงทักษะการให้คาปรึ กษาทาง
ธุ ร กิ จ 2) มี ท ัก ษะการบริ ห ารงาน 3) มี ท ัก ษะด้า นภาษาต่ า งประเทศ 4) มี ท ัก ษะด้า นการสร้ า ง
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นวัต กรรมใหม่ ๆ 5) มี ท ัก ษะการด ารงชี วิ ต ภายใต้ ส ถานการณ์ ต่ า ง ๆ และ 6) มี ค วามเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
1.3 โครงสร้ างหลั ก สู ต ร คื อ 1.3.1 หมวดศึ ก ษาทั่ว ไป ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม วิ ช า
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3) กลุ่มวิชาภาษาไทย และ
4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาหลักทัว่ ไปแห่ ง
กฎหมาย 2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง 3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา 4) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 5) กลุ่ม
วิชากฎหมายพาณิ ชย์และธุ รกิ จ 6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 7) กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 8) การพัฒนาชุมชน หรื อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) และ 1.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระสาคัญเป็ นประเด็นต่าง ๆ
จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ได้ดงั ต่อไปนี้
1.3.1 หมวดศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ น้ นั มี จุดมุ่งหมาย หรื อความมุ่ง
หมายในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน คือ เป็ นเรื่ องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในประเด็น
เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงสัง คม เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม การเมื องการปกครอง หรื อแม้กระทัง่ ทาง
เทคโนโลยี ควรปรั บปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับเรื่ องบริ บ ทการเปลี่ ยนแปลงเหล่ านี้ ที่สาคัญ
จะต้อ งเพิ่ ม เติ ม การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ข องการอยู่ร่ ว มกัน ในสั ง คมและใน
ครอบครัว เพราะสิ่ งเหล่านี้ อาจจะขาดหายไปในบริ บทของการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต เพิ่มทักษะ
ของการบริ หารจัดการทั้งการบริ หารจัดการคน การบริ หารจัดการงาน ทักษะการเป็ นผูน้ า และทักษะ
ของการเป็ นผูป้ ระกอบการ เพื่อเป็ นองค์ความรู ้ พ้ืนฐานในการปฏิ บตั ิงานและที่ขาดไม่ได้ควรเพิ่ม
เนื้ อหาเกี่ ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม หมายรวมถึ งการเพิ่มสาระที่เกี่ ยวกับการมีจิตสาธารณะและการ
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่ วนรวมด้วย
2) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพิ่มประเด็นการศึกษาและเนื้ อหา
ในการศึกษาให้มากขึ้นเพราะ มีประโยชน์ต่อการดารงชี วิตในอนาคตเน้นที่การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้
มีพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีที่มีในปั จจุบนั และกาลังจะมีข้ ึนในอนาคตโดยให้ผเู ้ รี ยนมีท้ งั ทักษะและ
วิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีไม่วา่ จะเป็ นเพื่อการสื่ อสาร การทางาน หรื อการค้นคว้าหาความรู ้ก็
ตาม
3) กลุ่ ม วิช าภาษาไทย สาระทางภาษาไทยเป็ นสาระที่ ส าคัญมากส าหรั บ
การศึกษารายวิชาทางนิ ติศาสตร์ ท้ งั การฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่ งควรเพิ่มสาระวิชาให้นกั ศึกษามีท้ งั
ความรู ้และทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เช่น การเรี ยนภาษาไทยเพื่อการอ่านจับใจความ
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การย่อความ การสรุ ปความ และการนาเสนอในเชิงวิชาการ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาสาระทาง
กฎหมาย
4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ต้องยอมรับว่ามีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
ทางกฎหมายในปั จ จุ บ ัน และอนาคต คื อ ควรเปลี่ ย นแปลงเนื้ อหาและกระบวนการสอน
ภาษาต่างประเทศ การจัดการเรี ยนการสอนต้องมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ ทาให้ผูเ้ รี ยนนั้นสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่ อสารได้จริ ง ไม่ใช่รู้แต่เพียงเนื้อหาทฤษฎี ที่สาคัญภาษาต่างประเทศ
ไม่ใ ช่ เฉพาะภาษาอัง กฤษ แต่ ควรเป็ นภาษาที่ ผูเ้ รี ย นสนใจและเป็ นภาษาที่ เป็ นประโยชน์ ในการ
ปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยน
1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
1) กลุ่ ม วิช าหลัก ทัว่ ไปแห่ งกฎหมาย วิช าประวัติศาสตร์ ก ฎหมายนั้นควร
นาไปรวมไว้ในรายวิชานั้น ๆ สาหรับประวัติศาสตร์ กฎหมายในแต่ละรายวิชา เช่น ประวัติกฎหมาย
ครอบครัวให้รวมไว้สอนในรายวิชากฎหมายครอบครัว สาระวิชาอื่นก็เช่ นกัน การศึกษากฎหมาย
เพื่ อการประกอบอาชี พ นั้น กลุ่ ม วิช าหลัก กฎหมายทัว่ ไปนี้ มี ค วามจาเป็ นต่ อการประกอบอาชี พ
ค่อนข้างน้อยในทางการทางานด้านกฎหมาย แต่ในทางวิชาการเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้ น
นักวิชาการค่อนข้างให้ความสาคัญ ตรงนี้ ตอ้ งพิจารณาที่ความต้องการของผูเ้ รี ยนว่าจะไปต่อด้านใด
ควรศึ กษากฎหมายที่ สามารถเป็ นพื้นฐานแห่ ง การจัดการศึ ก ษา หรื อการศึก ษาต่อในวิชาอื่ นทาง
นิติศาสตร์ เช่น การศึกษากฎหมายแพ่งหรื อกฎหมายอาญาในชี วิตประจาวัน หรื อการศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของข้าราชการพลเรื อน หรื อระเบียบวิธีบริ หารราชการทางแผ่นดิน ที่สาคัญต้องเน้น
การศึกษาเรื่ องของคุณธรรมจริ ยธรรม หรื อจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายซึ่ งเป็ น
สิ่ งสาคัญในการอานวยความยุติธรรมไม่แพ้กบั ตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษาเล่าเรี ยน
2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง คือ 2.1) กฎหมายครอบครัวและมรดกเป็ นกฎหมาย
ที่เนติบณ
ั ฑิ ตรวมเป็ นรายวิช าในหลักสู ตรของส านัก อบรมศึ กษาแห่ งเนติ บ ณ
ั ฑิ ตยสภา ทั้งก็ เป็ น
กฎหมายที่ เกี่ ยวเนื่ องกันเป็ นคดี สืบเนื่ องกันเสมอจึ งควรรวมเป็ นสาระวิชาเดี ยวกัน แล้วปรั บเพิ่ม
หน่ วยกิตและชระยะเวลาในการศึกษา 2.2) กฎหมายเกี่ ยวกับการกูย้ ืม ค้ าประกัน จานาและจานอง
เป็ นสาระวิชาที่สาคัญที่พบข้อพิพาททางกฎหมายมากที่สุด เพราะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนิ นชี วิต
และธุ รกิ จการค้า ควรเพิ่มสาระการเรี ยนให้ทนั สมัยทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่ น การ
กู้ยื ม เงิ น แบบ Peer to peer lending เป็ นธุ รกรรมสิ นเชื่ อ ระหว่า งบุ ค คลรู ป แบบใหม่ ผ่า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ หรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีแพลตฟอร์ ม เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ เป็ นตัวกลาง
ทางการเงินแทนธนาคาร ในการจับคู่ระหว่างผูก้ ูแ้ ละผูใ้ ห้กู้ ที่เกิดขึ้นจริ งในการดารงชี วติ และการค้า
ธุ รกิ จปั จจุ บนั ซึ่ งในอนาคตต้องมีขอ้ พิพาททางข้อกฎหมายและข้อเท็จจริ ง เป็ นต้น 2.3) สาระวิชา
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นิติกรรม สัญญาและกฎหมายลักษณะหนี้ โดยเฉพาะกฎหมายลักษณะหนี้ เป็ นพื้นฐานที่ไม่ค่อยได้ใช้
มากนักในทางคดี มีขอ้ พิพาททางคดีน้อย เนื่ องจากเป็ นเพียงพื้นฐานของวิชาทางกฎหมายเท่านั้น
ควรน ามารวมกัน เป็ น 1 สาระวิ ช า เพิ่ ม สาระของพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด บนความสั ม พัน ธ์ ใ นระบบ
อินเตอร์ เน็ตว่าก่อนิ ติสัมพันธ์กนั อย่างไร มีผลอย่างไรตามกฎหมาย 2.4) สาระวิชาเอกเทศสัญญาเป็ น
สิ่ งที่สาคัญ ตัวการตัวแทน เพราะเป็ นเรื่ องในเชิ งธุ รกิจการค้าที่เกิดขึ้นเป็ นประจา ควรเพิ่มสาระวิชา
ให้ครอบคลุ มถึ งสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต เช่ น สัญญาไม่มีชื่อ สัญญา
การค้าพาณิ ชย์รูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิ ดความก้าวหน้าจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 2.5) สาระวิชา
ประกันภัย ควรเพิ่มสาระเกี่ยวกับการประกันภัยภาคบังคับที่ตอ้ งใช้จริ งในการดาเนินชี วติ เข้าไปด้วย
เพราะเป็ นคดี ที่ มี ขอ้ พิ พ าทมากในปั จจุบนั 2.6) สาระวิช ากฎหมายตัว๋ เงิ น ควรลดสาระวิชาและ
น้ าหนักวิชาเกี่ ยวกับตัว๋ เงิ นต่าง ๆ คงศึกษาไว้เฉพาะเช็คที่ยงั คงใช้อยูถ่ ึ งปั จจุบนั เพราะปั จจุบนั การ
ดาเนิ นธุ รกิจใช้วิธีอื่นในการชาระหนี้ แทนตัว๋ เงิ น เช่น การใช้โมบายแบงกิ้ง การโอนเงินผ่านระบบ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นต้น 2.7) สาระวิ ช ากฎหมายที่ ดิน เพิ่ ม สาระวิช าเกี่ ย วกับ การด าเนิ น คดี ท าง
กฎหมายที่ดิน เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน เป็ นต้น 2.8) กลุ่มวิชา ซื้ อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ
แลกเปลี่ ยน ให้ ควรเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ให้ทนั สมัยการซื้ อขายของสกุลเงิ นดิจิทลั ในเรื่ องของสิ ทธิ
และหน้าที่ของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ซึ่ งเป็ นการซื้ อขายโดยผ่านระบบออนไลน์ และการลงทุนในระบบ
ดิจิทลั
3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา การศึกษากฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญาซึ่ งยังคงต้องศึกษาอยูเ่ ช่นเดิมและต้องศึกษาให้ครบทุกลักษณะ เนื่องจากเป็ นพื้นฐานการศึกษา
กฎหมายอื่นที่มี โทษทางอาญาและควรศึ ก ษาในสาระเกี่ ยวกับการก่ ออาชญากรรมผ่า นเครื อข่า ย
คอมพิวเตอร์
4) กลุ่ ม วิช ากฎหมายมหาชน ควรเน้น การศึ ก ษาในสาระที่ เ ป็ นกฎหมาย
ทางการปกครองที่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและเอกชน หรื อระหว่างรัฐกับรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิต และเป็ นข้อเท็จจริ งทางคดีที่เกิดขึ้นมาก ๆ โดยเฉพาะกฎหมาย
มหาชนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ณ ปั จจุบนั และควรศึกษาเกี่ยวกับ
การดาเนิ นการทางปกครองของรัฐที่กระทบต่อเอกชน หรื อรัฐที่กระทบกันเองแต่ตอ้ งเป็ นเรื่ องที่เกิด
ในชี วิตประจาวันและวิธีการนาข้อพิพาทไปสู่ ศาล การตรวจสอบอานาจรัฐในการบริ หารราชการ
แผ่นดินซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ที่ประชาชนพึงทาได้ตามรัฐธรรมนู ญ เช่น การที่เอกชนถูกเวนคืนทรัพย์สินโดย
รัฐ สิ ทธิ และหน้าที่ของเอกชนและวิธีนาข้อพิพาทขึ้นสู่ ศาล การศึกษากฎหมายมหาชนนั้นควรจัด
การศึกษาในเนื้ อหาสาระที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชี พได้ เช่น หากทางานในหน่วยงาน
ราชการกฎหมายปกครองนั้นถือเป็ นกฎหมายที่ใช้มากที่สุดในการทางาน เพราะการปฏิบตั ิงานของ
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ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมกระทบสิ ทธิ ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจนเกิ ดข้อพิพาททาง
ปกครองได้ประเด็นการศึกษาในเรื่ องเหล่านี้ ควรชัดเจนเข้มข้นมีสาระที่สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง
กรณี ก ารศึ ก ษารั ฐ ธรรมนู ญ ควรศึ ก ษาส่ ว นที่ เ ป็ นสาระพื้ น ฐานส าคัญ เท่ า นั้น ก็ เ พี ย งพอแล้ว ใน
การศึกษาสาระวิชาส่ วนนี้จึงสามารถลดลงได้ในส่ วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิหน้าที่ของประชาชน
5) กลุ่มวิชากฎหมายพาณิ ชย์และธุ รกิจ ควรศึกษาอยูเ่ ช่นเดิมแต่ตอ้ งปรับปรุ ง
เพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมและการพาณิ ชย์ในรู ปแบบที่เกิดขึ้นใหม่ท้ งั ในข้อเท็จจริ งและ
ข้อกฎหมายแล้วบู รณาการกับสาระวิชาอื่ นที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จ เช่ น การศึ กษาการค้าการ
พาณิ ชย์ในเชิ งอิ เล็คทรอนิ กส์ ว่ามี กฎหมายใดเข้าไปเกี่ ยวข้องบ้าง มี หลักเกณฑ์วิธีการดาเนิ นการ
อย่างไร เรื่ องของนิติกรรมสัญญา หรื อกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน เส้นทางการเงิน (financial law) เช่น
การเกิดข้อเท็จจริ งที่เกิดการซื้ อขายในรู ปแบบเครื อข่ายระบบอินเตอร์ เน็ตปั ญหาสาคัญต้องวินิจฉัยว่า
ความสัมพันธ์น้ นั เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นอย่างไร ณ จุดใดล้วนแล้วแต่เป็ นข้อสาคัญในการดาเนิ นคดี
ทั้งสิ้ น ควรต้องปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ส่ วนในเรื่ องของกฎหมายการซื้ อ
ขายนั้นปั จจุบนั มีการซื้ อขายอยูบ่ นเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต หรื อแม้กระทัง่ การค้าการลงทุนในเรื่ องของ
สกุลเงิ นดิ จิตอลเหล่านี้ ยงั ไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะ ควรต้องศึกษาในลักษณะของทฤษฎีและความ
เป็ นไปได้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายออนไลน์ต่าง ๆ
6) กลุ่ มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ กลุ่ มกฎหมายวิธีสบัญญัติน้ ันว่าด้วยเรื่ อง
วิธีการเกี่ ยวกับการดาเนิ นกระบวนการทางกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญาซึ่ งหมายรวมถึ ง
การศึ กษาในเรื่ องของพยานหลักฐานด้วย สาระเนื้ อหาวิชาในประเด็นนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญมากในทาง
กฎหมายผูท้ ี่ ประกอบอาชี พกฎหมาย หรื อนักกฎหมายนั้นจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ และเชี่ ยวชาญในการ
ดาเนิ นกระบวนพิจารณากล่าวคือ มีทกั ษะในการดาเนิ นกระบวนพิจารณาได้ท้ งั ทางแพ่งและอาญา
ประเด็ นสาระนี้ ค วรเพิ่ ม สาระวิ ช าว่า ด้วยการดาเนิ น คดี ใ นศาลโดยใช้ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ว ย
เนื่ องจากการที่ ศาลต่ า ง ๆ มี ก ารใช้วิธีก ารดาเนิ นคดี ใ นศาลด้วยวิธีก ารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ แล้วแต่ ใ น
ทางการจัดการศึกษายังไม่มีการเรี ยนการสอนในสาระส่ วนนี้ และควรแยกสาระเกี่ยวกับการดาเนิ น
กระบวนพิจารณาทางปกครองมาอยูใ่ นหมวดนี้ เพราะในความเป็ นจริ งข้อพิพาททางปกครองก็มีมาก
เช่นเดียวกันไม่ต่างจากกฎหมายทางแพ่งและทางอาญา แล้วควรศึกษาให้เข้มข้นเหมือนวิธีพิจารณา
คดีแพ่งและอาญา
7) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีหลากหลาย
สาขา แต่สาขาที่ น่าจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ งานในอนาคต เช่ น กฎหมายสิ่ งแวดล้อม กฎหมาย
เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ กฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ของบุคคลที่เข้ามาพานักในราชอาณาจักรไทย สิ ทธิ
ในการประกอบอาชี พ และสิ ทธิ ข้ นั มูลฐานต่าง ๆ หรื อแม้กระทัง่ กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา การส่ งตัว
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ผูร้ ้ายข้ามแดน การขอลี้ภยั ทางการเมือง ซึ่ งกฎหมายเหล่านี้ใช้จริ งในชีวติ ประจาวันและเป็ นเรื่ องที่พบเห็น
ได้บ่อยครั้งในการดารงชี วิต ฉะนั้นหากเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถและทักษะในการใช้
กฎหมายระหว่างประเทศ พื้นฐานจะเป็ นประโยชน์แก่บณ
ั ฑิตในการออกไปทางานและศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
8) กลุ่ มวิชากฎหมายเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุ มชน
หรื อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นสิ่ งสาคัญมากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งข้อเท็จจริ ง
ที่ใช้ในการดารงชีวติ หรื อการประกอบกิจการต่าง ๆ ในภาคส่ วนต่าง ๆ ไม่วา่ ภาครัฐหรื อภาคเอกชน
ต่อไปจะมีการใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ จะเข้ามามีบทบาทในการดารงชี วิต นักกฎหมายจึงควร
ศึกษากฎหมายเหล่านี้ และเพิ่มเป็ นสาระวิชาหนึ่ งเพื่อเป็ นการเตรี ยมคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตที่ ต้อ งเกิ ด ควรปรั บ ปรุ ง และศึ ก ษาในสาระกฎหมายที่ เกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในปั จจุ บนั เช่ น กฎหมายเกี่ ยวกับการทาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์และพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce, e-business) กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
สิ ทธิ ในนวัตกรรม การร้องขอให้ตนเองพ้นจากความทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์ กฎหมายการเงินในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
1.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย)
วิชาเลือกทางกฎหมายนั้นขึ้นอยูก่ บั ความสนใจเฉพาะของนักศึกษาผูเ้ รี ยนว่า
จะมุ่งศึกษาหรื อสนใจเรื่ องใดเป็ นพิเศษตรงนี้ ตอ้ งขึ้นกับความสนใจของแต่ละบุคคลแต่ทางผูจ้ ดั การ
ศึกษาหรื อสถานบันการศึกษาควรจัดการศึกษาวิชาเฉพาะด้านโดยพิจารณาจากฐานความสนใจของ
นักศึกษาออกเป็ นกลุ่มซึ่ งอาจแบ่งกลุ่มได้ดงั นี้
กลุ่มที่ 1 ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชี พผูพ้ ิพากษา อัยการ ทนายความ กลุ่มนี้ ตอ้ ง
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภาและสภา
ทนายความ หรื อเจ้าพนักงานตารวจ วิชาเลือกก็ควรเกี่ยวข้องกับวิชาการที่ใช้ในทางตารวจ เช่น เช่น
การสื บสวนสอบสวนการสัมมนากฎหมายอาญา สัมมนาวิธีพิจารณาความอาญา หรื ออาชญาวิทยา
และทัณฑวิทยา เป็ นต้น
กลุ่มที่ 2 ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชี พนิ ติกรเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่ น นิ ติกร/เจ้าหน้าที่
กฎหมายในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน (ที่ร่วมดาเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับรัฐ) กลุ่มนี้ตอ้ งจัดการศึกษาที่เน้น
การศึกษาในสาระวิชาที่เกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยงานรัฐและอานาจหน้าที่ของรัฐ รวมถึงวิธีพิจารณาคดีใน
เรื่ องดังกล่าว เน้นทางด้านกฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน เป็ นสาระหลักในการศึกษา
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กลุ่ ม ที่ 3 ผูท้ ี่ สนใจประกอบอาชี พเจ้าหน้า ที่ กฎหมายในหน่ วยงานเอกชน
สถาบันการศึกษาต้องจัดสาระวิชาในเรื่ องที่เกี่ยวกับกฎหมายธุ รกิจเป็ นสาระหลักเพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา
กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่สนในประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น ผูท้ ี่สนใจเป็ นผูป้ ระกอบการของ
ตนเองในรู ปแบบธุ รกิ จต่าง ๆ ตามการเปลี่ ยนแปลงที่ ผูป้ ระกอบการไม่ต้องลงทุ นมากแต่ สามารถใช้
ประโยชน์ จากระบบเครื อข่ ายออนไลน์ ได้ กลุ่ มนี้ ต้องจัดสาระวิชาที่ เกี่ ยวกับการประกอบการ เช่ น
กฎหมายเกี่ยวกับการตั้งบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนรู ปแบบต่าง ๆ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการค้าการ
ลงทุน กฎหมายการค้าการลงทุนในธุ รกิ จที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายเกี่ยวกับการนาเข้า-ส่ งออก พิธีการ
ทางศุลกากรต่าง ๆ หรื อแม้กระทัง่ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร หรื อการวางแผนภาษี เป็ นต้น
1.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี
การเลือกเสรี แต่ก็ควรเกี่ ยวข้องกับความสนใจของผูศ้ ึกษาในทางกฎหมาย
มากกว่า ที่ จะให้เ ลื อ กรายวิช าอื่ น ใด ที่ ส ถาบัน จัด การศึ ก ษาเพื่ อเป็ นการเน้นย้ า ให้ ผูท้ ี่ ส นใจทาง
กฎหมายเรื่ องใดในวิชาเฉพาะด้านได้ศึกษาเพิ่มเติมให้เชี่ยวชาญในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสนใจ
1.4 การประเมินผลการเรี ยนรู้ คือ การตรวจสอบพัฒนาการและผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน ได้แก่ 1.4.1 การประเมินผลก่ อนเรี ยน 1.4.2 การประเมิ นผลระหว่างเรี ยน และ 1.4.3 การ
ประเมินผลหลังเรี ยน ผูว้ ิจยั สรุ ป สาระสาคัญเป็ นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้
ดังต่อไปนี้
1.4.1 การประเมินผลก่ อนเรี ยน ใช้เครื่ องมือในการประเมินได้หลากหลายโดย
ผูส้ อนเป็ นผูท้ าการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรื อแบบทดสอบก็ได้ ตามแต่ที่ผูส้ อน
เห็นสมควร โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ ใช้เกณฑ์ตามที่ผูส้ อนตั้งขึ้ นจะเป็ นเกณฑ์เชิ งปริ มาณ
(กาหนดช่ วงของคะแนน) หรื อเชิ งคุ ณภาพ (การประเมินโดยการทบทวนของผูส้ อนด้วยหลักการ
และเหตุผล โดยอาศัยตรรกวิทยา)
1.4.2 การประเมิ น ผลระหว่ า งเรี ย น ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ได้ห ลากหลายทั้ง การ
ตรวจสอบที่ความรู ้ ทักษะ หรื อพฤติกรรม อาจใช้แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบ
สังเกต หรื อการตรวจการบ้าน รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ ใช้เกณฑ์ตามที่
ผูส้ อนตั้งขึ้นจะเป็ นเกณฑ์เชิ งปริ มาณ (กาหนดช่วงของคะแนน) หรื อเชิ งคุณภาพ (การประเมินโดย
การทบทวนของผูส้ อนด้วยหลักการและเหตุผล โดยอาศัยตรรกวิทยา)
1.4.3 การประเมินผลหลังเรี ยน เครื่ องมื อที่น่าเชื่ อถือมากที่สุดในการวัดองค์
ความรู ้ คือ แบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คื อ เกณฑ์เชิ งปริ มาณ (ก าหนดช่ วงของ
คะแนนมาตรฐาน) เหมือนกันทุกสถาบัน
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โดยที่ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้านหลักสู ตรสามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพที่ 4.1 ดังนี้
เศรษฐกิจ การแข่งขันทางการค้า, การเปลี่ยนขั้วอานาจการค้า
สังคม สังคมผูส้ ูงอายุ, พหุสงั คม
ข้ อมูลสร้ าง
หลักสู ตร

การเมือง ทัศนะและความเชื่อทางการเมืองอิทธิ พลจากสิ ทธิมนุษยชน
เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี, โมเดลทางธุรกิจใหม่, เอไอทางานแทน
คน

อื่น ๆ ภัยธรรมชาติ, การกระทาของมนุษย์

วัตถุประสงค์
หลักสู ตร
หลักสู ตร

คุณสมบัติ
ผู้สาเร็จ
การศึกษา

ด้ านความรู้
ด้ านเจตคติ
ด้ านทักษะ

หมวดศึกษาทัว่ ไป
โครงสร้ าง
หลักสู ตร

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเสรี
ประเมินก่ อนเรียน

การประเมินผลการ
เรียนรู้

ประเมินระหว่ างเรียน
ประเมินหลังเรียน

แผนภาพที่ 4.1 องค์ประกอบด้านหลักสู ตร
2. ด้ านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
2.1 วิ ธี ก ารสอน (method) รู ป แบบการสอน (model) และเทคนิ ค การสอน
(technique) ส าหรั บ บางสาระวิช าทางนิ ติ ศ าสตร์ ที่ ไ ม่ จาเป็ นต้อ งมี ผูส้ อนในชั้นเรี ย น ผูว้ ิจยั สรุ ป
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สาระสาคัญเป็ นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญกล่าวคือ ในสาระวิชาทางด้านแนวคิด
และทฤษฎี ซึ่ งอาจอยูใ่ นกลุ่มกฎหมายทัว่ ไปที่สามารถศึกษาได้เอง เพราะมีเนื้ อหาที่ไม่ซบั ซ้อนมาก
ควรมีวิธีการสอน (method) แบบใช้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (student-centered learning) เพราะผูเ้ รี ยน
ต้องแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามที่ตนเองสนใจ โดยมีรูปแบบการสอน (model) การใช้คาถาม
นาก่อนเข้าสู่ บทเรี ยนจะใช้รูปแบบการบรรยาย (lecture) หรื อการใช้ปัญหาเป็ นฐานของการเรี ยนรู ้
(problem–based learning) ก็ได้ ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความถนัดของผูส้ อนแต่ละบุคคล ซึ่ งเทคนิ คที่ใช้ใน
การสอน (technique) นั้นส าหรั บ การสอนแบบไม่มี ผูส้ อนในบทเรี ยนสาเร็ จรู ปอาจใช้เทคนิ คตั้ง
คาถามนา การบรรยายเป็ นหลัก เพราะไม่มีการสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนในชั้นเรี ยน การใช้
เทคนิ คอย่างอื่นคงไม่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาวิธีน้ ี โดยที่การประเมินผลการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องใช้
วิธีการประเมินทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบเป็ นหลัก เนื่องจากเรี ยน
จากแบบเรี ยนสาเร็ จรู ป ที่รูปในรู ปตารา สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์หหรื อบทเรี ยนสาเร็ จรู ป ซึ่ งใช้เกณฑ์เชิ ง
ปริ มาณ (กาหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน)
2.2 วิ ธี ก ารสอน (method) รู ปแบบการสอน (model) และเทคนิ ค การสอน
(technique) สาหรับสาระวิชาทางนิ ติศาสตร์ ที่จาเป็ นต้องมีผสู ้ อนในชั้นเรี ยน ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระสาคัญ
เป็ นประเด็ น ต่ า ง ๆ จากการสั ม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญกล่ า วคื อ ใช้ท้ ัง วิ ธี ก ารสอนไม่ ว่า จะเป็ นเป็ น
ศู นย์ก ลาง (student-centered learning) และผูส้ อนเป็ นศู น ย์ก ลาง (teacher-centered learning) ซึ่ ง มี
รู ป แบบการสอน (model) แบบการบรรยาย (lecture) แบบใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน (problem–based
learning) แบบอภิปราย (discussion) การสัมมนา (seminar) เป็ นต้น มีเทคนิ คการสอน (technique)
ได้หลายวิธีข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการสอนที่เลื อกใช้ เช่น เทคนิ คการสอนแบบบรรยาย (lecture) การใช้
คาถามนา การใช้ปัญหาเป็ นฐาน (problem–based learning) การสัมมนา (seminar) หรื อการอภิปราย
(discussion) โดยใช้วิธีการประเมิ นผลก่อนเรี ยนและระหว่างเรี ยน อาจใช้เครื่ องมือได้หลากหลาย
เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรื อแบบทดสอบ หรื อหลายแบบรวมกัน ซึ่ งเกณฑ์การประเมิน
นั้น ใช้เกณฑ์การประเมินแบบคุณภาพโดยอาศัยเหตุผลของผูส้ อนเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ น ส่ วนการ
ประเมินผลหลังเรี ยนควรเป็ นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบเป็ นหลัก แล้วใช้เกณฑ์เชิ งปริ มาณ
(กาหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกันทุกสถาบัน
โดยที่ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้านการจัดการเรี ยนการสอนสามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพที่ 4.3 ดังนี้
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วิธีการสอน
ไม่ มผี ้สู อนใน
ชั้นเรียน

รู ปแบบการสอน
เทคนิคการสอน

การจัดการ
เรียนการสอน
วิธีการสอน

มีผ้สู อนใน
ชั้นเรียน

รู ปแบบการสอน
เทคนิคการสอน

แผนภาพที่ 4.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
3. ด้ านการประเมินหลักสู ตร ประกอบด้วย
3.1 การประเมินก่ อนใช้ หลักสู ตร คือ การประเมินหลักสู ตรก่อนการใช้หลักสู ตร
เกี่ ย วกับ 1) ขอบเขตหลัก สู ตร 2) การประเมินความเชื่ อมโยงของหลัก สู ตร 3) การประเมินการ
เรี ยงลาดับเนื้ อหา 4) การประเมินการเชื่อมโยงของสาระวิชา และ 5) การถ่ายโอนความรู ้ ผูว้ ิจยั สรุ ป
สาระสาคัญเป็ นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ได้ดงั ต่อไปนี้
1) ขอบเขตหลักสู ตร การประเมินก่อนการใช้หลักสู ตรควรมีขอบเขตในการ
ประเมิ น ได้แก่ 1.1) กรอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ที่ ก าหนดในหลัก สู ตรว่าสอดคล้องกับ กรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาปั จจุบนั 1.2) วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรว่าสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระของการจัดการเรี ยนรู ้ และระยะเวลาการจัดการเรี ยนรู ้ 1.3)
คุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ของผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษา 1.4) เนื้ อหาที่ กาหนดให้เรี ย น และ 1.5)
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร
2) การประเมินความเชื่ อมโยงของหลักสู ตร การประเมินก่อนการใช้หลักสู ตร
ควรประเมินความเชื่อมโยงของหลักสู ตร ได้แก่ 2.1) ความเชื่ อมโยงของหลักสู ตรกับเป้ าหมายการศึกษา
และการพัฒนาประเทศ 2.2) ความเชื่อมโยงของหลักสู ตรกับวัตถุประสงค์และการจัดการเรี ยนการสอน 2.3)
ความเชื่ อมโยงของหลักสู ตรกับการประกอบอาชี พของผูเ้ รี ยน และ 2.4) ความเชื่อมโยงของหลักสู ตรกับ
มาตรฐานของสภาวิชาชีพ
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3) การประเมินการเรี ยงลาดับเนื้ อหา ได้แก่ 3.1) ลาดับการสอนเนื้ อหาจาก
ง่ายไปหายาก ไม่สลับไปสลับมา มีลาดับการสอนการนาเสนอที่เป็ นขั้นเป็ นตอน
4) การประเมินการเชื่อมโยงของสาระวิชา ได้แก่ 4.1) การประเมินเชื่อมโยง
จากสาระวิชาหนึ่ งไปสาระวิชาหนึ่ งได้ ซึ่ งเป็ นการบูรณาการจัดการเรี ยนการสอนที่ทาให้มองเห็น
ภาพการศึกษาที่กว้าง
5) การถ่ายโอนความรู ้ ได้แก่ 5.1) การประเมินการถ่ายโอนความรู ้ เกี่ ยวกับ
การนาเอาความรู ้จากการศึกษาเล่าเรี ยนในสาระวิชาไปแก้ไขปั ญหาทั้งข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายใน
การปฏิบตั ิงาน และ 5.2) การประเมินการถ่ายโอนความรู ้เกี่ยวกับการสร้างให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสวงหา
ความรู ้และสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
โดยใช้วิธีการประเมินเน้นที่การวิเคราะห์ระหว่างจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร คือ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาวิชานิติศาสตร์ กบั กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้วา่
ใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนว่ามีความสัมพันธ์กนั และวิธีการวัดผลประเมินผล
ผูเ้ รี ยนว่ามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งมีเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบตรวจสอบรายการ แบบประเมินความต้องการจาเป็ น และใช้
เกณฑ์ในการประเมิน คือ เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดโดยผูท้ ี่ทาการประเมิน และเกณฑ์เชิงคุณภาพที่
เป็ นความเห็นส่ วนตัวของผูท้ ี่ทาการประเมินถึงคุณภาพของหลักสู ตร
3.2 การประเมิ นหลักสู ต รระหว่ า งการใช้ หลัก สู ตร ประเด็นที่ต้องดาเนิ นการ
ประเมินเกี่ยวกับ 1) การประเมินกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 2) การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน และ 3) การประเมินการกากับดูแลการใช้หลักสู ตร ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระสาคัญเป็ นประเด็นต่าง ๆ
จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ได้ดงั ต่อไปนี้
1) การประเมินกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนว่าเป็ นไปตามที่หลักสู ตร
กาหนดหรื อไม่ มี อุปสรรคอย่างไรในการจัดการเรี ยนการสอน จะใช้วิธีการประเมิ นอย่างไม่เป็ น
ทางการ การพูดคุยกันอย่างไม่เป็ นทางการ สอบถามอย่างไม่มีโครงสร้าง ซึ่ งไม่มีเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ นแบบแผนทางการมากนัก และใช้เกณฑ์เชิงคุณภาพที่อาศัยตรรกะและ
เหตุ ผ ลของผู ป้ ระเมิ น ในการสรุ ป ผล หรื อ การประเมิ น อย่า งเป็ นทางการที่ ต้อ งประเมิ น โดยมี
วัตถุ ประสงค์ของการประเมิ นว่า การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ของสาระวิช า
หรื อไม่ มี อุป สรรคอย่า งไร และใช้เครื่ องมื อ คื อ แบบสอบถาม ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุ ปตามเกณฑ์ หรื อมาตรฐาน และการรายงานด้วยลายลักษณ์อกั ษร
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2) การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน คือ การประเมิ นคุ ณภาพผูเ้ รี ยนทั้ง
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนว่าผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการอย่างไร จุดมุ่งหมาย คือ การประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการจัดการเรี ยนการสอนของ
หลักสู ตร โดยใช้วธิ ี การประเมินอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งหากเป็ นการประเมินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนใช้
เครื่ องมือ คื อ แบบทดสอบ และใช้เกณฑ์มาตรฐานในการตัดสิ นผลการเรี ย น ส่ วนการประเมิ น
ระหว่างเรี ยนนั้นสามารถใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย เช่ น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินตนเอง แบบรายงานตนเอง หรื อการตรวจผลงาน เป็ นต้น ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการ
ตัดสิ นผลการเรี ยน
3) การประเมินการกากับดูแลการใช้หลักสู ตร คือ การประเมินที่มุ่งเน้นการ
ติดตามดู แลการใช้หลักสู ตรของผูส้ อนว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรหรื อไม่
เช่ น การตรวจสอบการแสดงความสอดคล้อ งของหลัก สู ต รกับ ความต้อ งการของผู ใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน โครงสร้างหลักสู ตร แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คาอธิ บายรายวิ ชา
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และการประเมินผลว่ามี ความสอดคล้องเหมาะสมหรื อไม่ อยู่ในเกณฑ์ที่มี
คุ ณภาพหรื อไม่ อย่างไร ใช้แบบติ ดตามการใช้หลักสู ตรเป็ นเครื่ องมื อในการประเมิ นผล และใช้
เกณฑ์เชิงปริ มาณในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัดสิ นว่าการใช้หลักสู ตรมีคุณภาพหรื อไม่
3.3 การประเมินหลักสู ตรหลังการใช้ หลักสู ตร ประเด็นที่ตอ้ งดาเนินการประเมิน
เกี่ยวกับ 1) การประเมินหลักสู ตรทั้งหมดที่ครบรอบการดาเนิ นการตามหลักสู ตรเสร็ จสิ้ นแล้ว และ
2) การประเมิ นสิ่ ง ที่ ก าหนดหลัก สู ต รหลัง จากที่ มี ก ารใช้ห ลัก สู ต รไปสั ก ระยะหนึ่ ง ผูว้ ิจ ัย สรุ ป
สาระสาคัญเป็ นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ได้ดงั ต่อไปนี้
1) การประเมินหลักสู ตรทั้งหมดที่ครบรอบการดาเนินการตามหลักสู ตรเสร็ จ
สิ้ นแล้วตั้งแต่เริ่ ม หลักสู ตรจนสุ ดท้า ย คือ การได้ผลผลิ ตของหลักสู ตรตามระยะเวลาที่ หลักสู ตร
กาหนด ได้แก่ การประเมินการออกแบบหลักสู ตร กระบวนการใช้หลักสู ตร ผลผลิตหลักสู ตรว่ามี
ส่ วนใดที่มีอุปสรรคอย่างไร บกพร่ องส่ วนไหน เพื่อตรวจสอบว่าจะดาเนิ นการหลักสู ตรต่อไปแล้ว
ปรับปรุ งพัฒนา หรื อจะยกเลิกหลักสู ตร ใช้แบบประเมินและแบบวิเคราะห์เอกสารเป็ นเครื่ องมือใน
การประเมิน โดยใช้เกณฑ์เชิ งคุ ณภาพเพื่อตัดสิ นคุณค่าของหลักสู ตรว่าจะตัดสิ นใจอย่างไรเกี่ ยวกับ
หลักสู ตร
2) การประเมินสิ่ งที่กาหนดหลักสู ตรหลังจากที่มีการใช้หลักสู ตรไปสักระยะ
หนึ่ งว่ามีส่ิ งใดที่เปลี่ยนแปลงไปอันส่ งผลกระทบต่อหลักสู ตรเพื่อจะได้ปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตรให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังที่ใช้หลักสู ตรแล้ว โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
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หรื อ แบบสนทนากลุ่ ม เป็ นเครื่ อ งมื อ และใช้ เ กณฑ์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพตามความคิ ด เห็ น ส่ ว นตัว ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการพิจารณาเอกสารเหล่านั้นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการพัฒนาหลักสู ตร
โดยที่ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้านการประเมินหลักสู ตรสามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพที่ 4.4 ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
การประเมินก่ อน
การใช้ หลักสู ตร

วิธีการประเมิน
เครื่ องมือการประเมิน
เกณฑ์ การประเมิน
ประเด็นการประเมิน

การประเมินหลักสู ตร

การประเมินระหว่ าง
การใช้ หลักสู ตร

วิธีการประเมิน
เครื่ องมือการประเมิน
เกณฑ์ การประเมิน
ประเด็นการประเมิน

การประเมินหลัง
การใช้ หลักสู ตร

วิธีการประเมิน
เครื่ องมือการประเมิน
เกณฑ์ การประเมิน

แผนภาพที่ 4.3 องค์ประกอบด้านการประเมินหลักสู ตร
4. ด้ านอาจารย์ ผ้ สู อนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย
4.1 คุณสมบัติทวั่ ไปของอาจารย์ ผ้ ูสอน ผูว้ จิ ยั สรุ ปสาระสาคัญเป็ นประเด็นต่าง ๆ
จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญกล่าวคือ นอกจากการสาเร็ จการศึกษาในทางนิติศาสตร์ ระดับปริ ญญา
โทแล้ว ต้องมีความรู ้ ทักษะทางภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยีเพื่อการสอน
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4.2 คุ ณสมบั ติ เฉพาะของอาจารย์ ผ้ ูส อน ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระส าคัญเป็ นประเด็น
ต่าง ๆ จากการสัม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญกล่ า วคื อ 1) มีความรู ้ ความสามารถด้านกฎหมายเฉพาะทาง
(special law) ในสาขาหนึ่ ง สาขาใด 2) สอบไล่ ไ ด้เ ป็ นเป็ นเนติ บ ณ
ั ฑิ ตย์ไ ทย 3) มี ความรู ้ ด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 4) มีความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
บริ บทต่าง ๆ ที่กระทบการจัดการเรี ยนการสอน และ 5) มีความรู ้เกี่ยวกับการเป็ นผูป้ ระกอบการเชิ ง
กฎหมาย
โดยที่ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้านอาจารย์ผสู ้ อนสามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพที่ 4.5 ดังนี้
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
อาจารย์ ผ้สู อน
คุณสมบัตเิ ฉพาะ

แผนภาพที่ 4.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผสู ้ อน
5. ด้ า นนั ก ศึ ก ษา หลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ก่ อนเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในหลัก สู ต รนิ ติ
ศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย
5.1 คุ ณสมบัติทั่วไป ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระสาคัญเป็ นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าวคือ นอกจากจะสาเร็ จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าแล้ว 1)
ควรมีความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่ น การอ่าน การจับใจความ การย่อความ
การสรุ ปสาระสาคัญ หรื อแม้กระทัง่ การเขียนเพื่อนาเสนอในทางวิชาการ และ 2) มีความรู ้และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอนและการสื บค้น
5.2 คุณสมบัติเฉพาะ ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระสาคัญเป็ นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าวคือ 1) มีทศั นคติที่ดีต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเชื่อในความยุติธรรมและความ
ถูกต้อง 2) ควรมีความรู ้พ้ืนฐานทางกฎหมาย โดยพิจารณาผลการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาว่าได้ผา่ น
การศึกษาในสาระวิชาทางกฎหมาย หรื อวิชาที่เกี่ยวข้องมาบ้าง โดยอาจกาหนดเป็ นจานวนวิชาที่ได้ศึกษา
มาก่อนก็ได้แต่ไม่ตอ้ งพิจารณาถึงผลการเรี ยนของรายวิชานั้น ๆ และ 3) มีทกั ษะในการคิดเชิ งระบบ เชิ ง
การวิเคราะห์ โดยใช้หลักการทางเหตุผลหรื อตรรกศาสตร์
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โดยที่ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้านนักศึกษาสามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพที่ 4.6 ดังนี้
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
นักศึกษา
คุณสมบัตเิ ฉพาะ

แผนภาพที่ 4.5 คุณสมบัติของนักศึกษา
6. ด้ านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
6.1 สิ่ งที่จาเป็ นต้ องมีสาหรั บการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระสาคัญ
เป็ นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญกล่าวคื อ 1) อุปกรณ์และสื่ อการเรี ยนการสอนที่
ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน และ 2) มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีคุณภาพ
เพื่อรองรับการสอนในรู ปแบบการสอนออนไลน์
6.2 สิ่ งที่ควรจะมีสาหรั บ การจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระสาคัญเป็ น
ประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญกล่าวคือ 1) ระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดาเนินการทาง
กฎหมาย เช่ น โปรแกรมการดาเนิ นคดี ทางกฎหมายของทนายความ และ 2) ระบบฐานข้อมูลทาง
กฎหมายที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและสถาบันการศึกษาอื่นทางกฎหมาย
6.3 การจั ด การเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ยนการสอน ผูว้ ิจ ัย สรุ ปสาระส าคัญ เป็ น
ประเด็ นต่ า ง ๆ จากการสัม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญกล่ า วคื อ ควรมี ระบบสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยี
ส าหรั บ การเรี ย นการสอน ตั้ง แต่ ก ารส ารวจ การสรรหา การดาเนิ น การ การซ่ อ มบ ารุ ง การให้
คาปรึ กษาแนะนา การประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลการดาเนินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ ง
โดยที่ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนสามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพที่
4.7 ดังนี้
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สิ่งจาเป็ นสาหรับการจัดการเรียนการสอน
สิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน

สิ่งทีค่ วรมีสาหรับการจัดการเรียน
การจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

แผนภาพที่ 4.6 องค์ประกอบสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
ระยะที่ 2 ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญเกีย่ วกับทิศทางการจัดการเรี ยน
การสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึ กษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) จาก
การตอบแบบสอบถาม (EDFR 2) และการยืนยัน (EDFR 3)
การวิจยั ขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอแบบสอบถามให้กบั ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 20 คนในกลุ่ม
เดิม (EDFR 1) เพื่อยืนยันคาตอบเดิม ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามมาตรประมาณค่าของลิ เคิร์ท (Likert scale) มี
ค่ าตั้งแต่ 1-5 คื อ จากน้อยที่ สุ ดไปถึ งมากที่ สุ ด แทนค่ าเป็ นตัวเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดับ
หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่ ามัธยฐาน (median: Mdn.) ค่ าฐานนิ ยม (mode:
Mo.) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range: IQR) หรื อค่าควอไทล์ที่ 3 ลบด้วยควอไทล์ที่ 1 (Q3Q1) และค่ าความแตกต่ างระหว่างค่ ามัธยฐานและค่ าฐานนิ ยม (Mdn.-Mo.) เป็ นรายข้อเพื่ อพิ จารณา
แนวโน้มที่เป็ นไปได้ในระดับมากขึ้นไปกล่าวคือ แนวโน้มที่มีค่ามัธยฐาน (median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
และแนวโน้มที่มีความสอดคล้องกันของความคิดเห็ นของกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(interquartile range) ไม่เกิ น 1.5 ซึ่ งผลการวิจยั สาหรับการทา EDFR 2 มี ค่ามัธยฐาน (median: Mdn.) ค่ า
ฐานนิยม (mode: Mo.) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range : IQR) และสาหรับการยืนยัน EDFR
3 โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่า มีค่ามัธยฐาน (median: Mdn.) ค่าฐานนิ ยม (mode: Mo.) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(interquartile range: IQR) คงเดิมตามการยืนยันของผูเ้ ชี่ยวชาญ สรุ ปแต่ละด้านดังต่อไปนี้
1. ด้ านหลักสู ตร ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 1.1 ประเด็นเรื่ องข้อมูลที่ใช้ในการสร้าง
หรื อพัฒนาหลักสู ตร 1.2 ประเด็นเรื่ องวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร 1.3 ประเด็นเรื่ องโครงสร้างหลักสู ตร และ
1.4 ประเด็นเรื่ องการประเมินผล (ผลการเรี ยนรู ้ ) ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับแนวโน้มทิศทางการ
จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตด้านหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2563-2572) โดยสรุ ปผลของความคิ ดเห็ นถึ งความเป็ นไปได้และความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ ยวชาญ มี
รายละเอียดดังนี้
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1.1 ประเด็นเรื่ องข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหรื อพัฒนาหลักสู ตร
การเปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี และการ
เปลี่ ยนแปลงด้านอื่ น ๆ ที่ ส่ งผลต่อทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้าน
หลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีรายละเอียดดังนี้
1) การพิจารณาถึงทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตด้าน
หลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่า การเปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ คือ จะเกิดการแข่งขันทางการค้าด้วยนวัตกรรมใหม่โดยอาศัยการ
วิจยั และพัฒนา ซึ่ งมีการผลิตสิ นค้าคุณภาพโดยอาศัยแรงงานฝี มือที่มีทกั ษะที่หลากหลาย และการย้ายขั้ว
อานาจเศรษฐกิ จโลกจากประเทศที่พฒั นาแล้วมาสู่ กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) คือ จีน อินเดีย บราซิ ล
รัสเซี ย อินโดนิ เซี ย เม็กซิ โก และตุรกี การสร้ างหลักสู ตรควรมีจุดมุ่งหมายตอบสนองความต้องการทาง
เศรษฐกิ จที่ เ ปลี่ ย นไปตามภาวะการณ์ (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) ท าให้ ต้อ งปรั บเปลี่ ย น
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่ งเสริ มสร้ า งองค์ ค วามรู ้ และประสบการณ์ เกี่ ย วกับ การ
เปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) เพื่ อท าให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจและ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้
(Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการสร้ างหลักสู ตรต้องมี
ความรู ้ และตระหนักถึ งความส าคัญของเศรษฐกิ จว่าเป็ นข้อมู ลพื้ นฐานที่ ใช้ในการสร้ างและพัฒนา
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่
4.1

ตารางที่ 4.1 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิ ยม (Mdn.Mo.) และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) ด้านหลักสู ตร (EDFR รอบที่ 2 และ 3)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ≥
Mo. Q1
3.50
≤
ในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3)
1.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

ด้ านหลักสู ตร: ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร (ด้านเศรษฐกิจ: จะเกิดการแข่งขันทางการค้าด้วยนวัตกรรมใหม่โดยอาศัยการวิจยั และพัฒนา ซึ่งมีการผลิตสิ นค้า
คุ ณภาพโดยอาศัยแรงงานฝี มื อที่มีทกั ษะที่หลากหลาย และการย้ายขั้วอานาจเศรษฐกิ จโลกจากประเทศที่พฒั นาแล้วมาสู่ กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) คือ จีน
อินเดีย บราซิ ล รัสเซี ย อินโดนิเซี ย เม็กซิ โก และตุรกี)
1. เศรษฐกิ จเป็ นสิ่ ง ที่ ก าหนดทิ ศ ทางการพัฒนาประเทศการสร้ า งหลัก สู ตรควรมี 4.50 5.00 0.50 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
จุดมุ่งหมายตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปตามภาวะการณ์
4.00
2. ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการสร้ างหลักสู ตรต้องมีความรู ้ และ 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
ตระหนักถึ งความสาคัญของเศรษฐกิ จว่าเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการสร้ างและ
4.00
พัฒนาหลักสู ตร
3. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้างองค์ความรู ้และประสบการณ์ 4.50 5.00 0.50 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
4.00
4. ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ และ 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้
4.00
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2) การพิจารณาถึงทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตด้าน
หลักสู ตรของสถาบันอุ ดมศึ กษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ น
สอดคล้องกันว่า การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรทาให้เกิดสังคมผูส้ ู งอายุ (aging society) และสังคมที่มีความแตกต่างด้านภาษา
วัฒนธรรม และการดารงชี วิต เรี ยกว่าพหุ สังคมเป็ นสิ่ งที่กาหนดหลักสู ตร การสร้างหลักสู ตรต้องมี
จุ ดมุ่ ง หมายตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ท าให้ต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการจัดการเรี ย นการสอนต้องมุ่ ง เสริ ม สร้ า งองค์ค วามรู ้ และประสบการณ์
เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) เพื่อทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
เข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมได้ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนที่ตอ้ งมีความเข้าใจและตระหนัก
ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการสร้ า งและพัฒ นาหลัก สู ต ร (Mdn.=5.00,
Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.2

181
ตารางที่ 4.2 ค่าฐานนิ ยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิ ยม (Mdn.- Mo.)
และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านหลักสู ตร: ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร (ด้านสังคม)
ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3)

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
Mo. Q1
3.50
≤
1.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

ด้ านหลักสู ตร: ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร (ด้านสังคม: การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทาให้เกิด
สังคมผูส้ ู งอายุ (aging society) และสังคมที่มีความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม และการดารงชีวติ เรี ยกว่าพหุ สังคม)
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านโครงสร้างประชากรและสังคมพหุ วฒั นธรรมเป็ น 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด
สิ่ ง ที่ ก าหนดหลัก สู ต ร การสร้ า งหลัก สู ต รต้อ งมี จุ ด มุ่ ง หมายตอบสนองการ
4.00
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด
เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
4.00
3. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้างองค์ความรู ้และประสบการณ์ 4.50 5.00 0.50 5.00- 1.00 มากที่สุด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
4.00
4. ผูเ้ รี ย นสามารถเข้า ใจและวิเคราะห์ แ นวโน้มการเปลี่ ย นแปลงทางสังคม และ 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
4.00

แปลผล

สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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3) การพิจารณาถึงทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตด้าน
หลักสู ตรของสถาบันอุ ดมศึ กษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ น
สอดคล้องกันว่า การเปลี่ ยนแปลงด้านการเมือง คือ การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองที่มีทศั นะและ
ความเชื่ อทางการเมืองที่มีอิทธิ พลมาจากสิ ทธิ มนุ ษยชนที่เป็ นสิ ทธิ ข้ นั มูลฐานโดยสามารถตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐและการกระทาของรัฐเป็ นเรื่ องที่พลเมืองสามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้ โดยผ่าน
กระบวนการและกลกตามกฎหมาย อุ ดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมายทางการศึก ษาของชาติ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ให้ ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลง การสร้ า ง
หลักสู ตรต้องมีจุดมุ่งหมายทิศทางเดียวกับอุดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมายทางการศึกษาของชาติ
(Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่ง
เสริ มสร้ างองค์ความรู ้ และประสบการณ์ให้ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะเป็ นไปตามที่อุดมการณ์ นโยบาย
และเป้ าหมายทางการศึกษาของชาติกาหนด (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) เพื่อทาให้ผูเ้ รี ยน
ต้องมีท้ งั ความรู ้และทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการณ์ (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต) ซึ่ งเป็ นผล
มาจากนโยบายทางการเมืองด้านการศึกษาที่ส่งเสริ มสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนสาเร็ จการศึกษาแล้วพร้อม
สาหรับการทางาน(Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนต้องมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงอุดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมายทางการศึกษาของชาติ เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้างและ
พัฒนาหลักสู ตร (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.3

184
ตารางที่ 4.3 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิยม (Mdn.- Moและ
พิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านหลักสู ตร: ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร (ด้านการเมือง)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

ด้ านหลักสู ตร: ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร (ด้านการเมือง : การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองที่มีทศั นะและความเชื่อทางการเมืองที่มีอิทธิพลมาจากสิ ทธิ
มนุษยชนที่เป็ นสิ ทธิ ข้ นั มูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการกระทาของรัฐเป็ นเรื่ องที่พลเมืองสามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้ โดยผ่าน
กระบวนการและกลกตามกฎหมาย)
1. อุดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมายทางการศึกษาของชาติมีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
กาหนดคุ ณลัก ษณะของบัณฑิ ตให้สอดคล้องกับ การเปลี่ ย นแปลง การสร้ า ง
4.00
หลักสู ตรต้องมีจุดมุ่งหมายทิ ศทางเดี ยวกับอุ ดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมาย
ทางการศึกษาของชาติ
2. ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงอุดมการณ์ นโยบาย และ 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
เป้าหมายทางการศึกษาของชาติ เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
4.00
3. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ างองค์ความรู ้ และประสบ- 4.50 5.00 0.50 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
การณ์ ให้ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะเป็ นไปตามที่อุดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมาย
4.00
ทางการศึกษาของชาติกาหนด
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185
ตารางที่ 4.3 (ต่ อ)
Mdn. Mo. Mdn.- Q3- IQR. โอกาส แปลผล
ข้ อ
≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1 ≤ เป็ นไปได้
1.50
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3.50
1.00
3)
ด้ านหลักสู ตร: ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร (ด้านการเมือง: การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองที่มีทศั นะและความเชื่อทางการเมืองที่มีอิทธิพลมาจาก
สิ ทธิ มนุษยชนที่เป็ นสิ ทธิ ข้ นั มูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการกระทาของรัฐเป็ นเรื่ องที่พลเมืองสามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้
โดยผ่านกระบวนการและกลกตามกฎหมาย)
4. ผูเ้ รี ยนต้องมีท้ งั ความรู ้และทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบ- 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
การ (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต) ซึ่ งเป็ นผลมาจากนโยบายทางการเมืองด้านการศึกษาที่
4.00
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสาเร็ จการศึกษาแล้วพร้อมสาหรับการทางาน
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4) การพิจารณาถึ งทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตด้าน
หลักสู ตรของสถาบันอุ ดมศึ กษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ น
สอดคล้องกันว่า การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี คือ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดจากการ
ใช้เทคโนโลยีและโมเดลทางธุ รกิจใหม่ที่กิจการ สิ นค้า และการบริ การ การใช้เอไอทางานแทนคน
การสร้ างหลักสู ตรต้องมีจุดมุ่งหมายตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว (Mdn.=5.00, Mo.=5.00,
IQR=1.00) ทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ ยนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ างองค์ความรู ้
และประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ กระแสการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี (Mdn.=4.50, Mo.=5.00,
IQR=1.00) เพื่อทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และสามารถรั บ มื อ กับ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีไ ด้ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00)
ผู บ้ ริ ห าร ผู ้ส อน และผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งหลัก สู ต รต้อ งมี ค วามรู ้ แ ละตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีวา่ เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการสร้ างและ
พัฒนาหลักสู ตร (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.4

185
ตารางที่ 4.4 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิ ยม ( Mdn.- Mo.)
และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านหลักสู ตร: ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร (ด้านเทคโนโลยี)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

ด้ านหลักสู ตร: ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร (ด้านเทคโนโลยี: การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีและโมเดลทางธุ รกิจใหม่ที่
กิจการ สิ นค้า และการบริ การ การใช้เอไอทางานแทนคน)
1. กระแสการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะด้านการ 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
สื่ อสารและข้อมูลสาร สนเทศทาให้เกิดทั้งรู ปแบบสังคม วัฒนธรรม การดาเนิ น
4.00
ธุ รกิจแบบใหม่ การสร้างหลักสู ตรต้องมีจุดมุ่งหมายตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
2. ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสู ตรต้องมีความรู ้และ 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญของกระแสการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีว่า เป็ น
4.00
ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
3. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ างองค์ความรู ้ และประสบ- 4.50 5.00 0.50 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
การณ์เกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4.00
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ตารางที่ 4.4 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

ด้ านหลักสู ตร: ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร (ด้านเทคโนโลยี: การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีและโมเดลทางธุ รกิจใหม่ที่
กิจการ สิ นค้า และการบริ การ การใช้เอไอทางานแทนคน)
4. ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
4.00
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5) การพิจารณาถึงทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตด้าน
หลักสู ตรของสถาบันอุ ดมศึ กษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็ น
สอดคล้องกันว่า การเปลี่ ยนแปลงด้านอื่ น ๆ (นอกจากการเปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคม
ด้านการเมือง และด้านเทคโนโลยี) คือ การเปลี่ ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ เช่น ภัยสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรื อเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น
น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ การสร้างหลักสู ตรต้องมีจุดมุ่งหมายที่สามารถรับมือกับการ
เปลี่ ยนแปลงดังกล่าวได้ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ ยนกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ างองค์ความรู ้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ไม่วา่ จะเกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ เช่น ภัยสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรื อเกิดขึ้น
จากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) เพื่อ
ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไม่
ว่า จะเกิ ด ขึ้ น จากการกระท าของมนุ ษ ย์ เช่ น ภัย สงคราม การก่ อ การร้ า ย ฯ หรื อ เกิ ด ขึ้ น จากภัย
ธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯได้ (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00)
ผู บ้ ริ ห าร ผู ้ส อน และผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งหลัก สู ต รต้อ งมี ค วามรู ้ แ ละตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการเปลี่ ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทา
ของมนุ ษย์ เช่น ภัยสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรื อเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว
พายุถ ล่ ม โรคระบาด ฯ ว่า เป็ นข้อมู ล พื้นฐานที่ ใช้ในการสร้ างและพัฒนาหลัก สู ตร (Mdn.=4.50,
Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ค่าฐานนิ ยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิ ยม (Mdn.- Mo.)
และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านหลักสู ตร: ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร (การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

ด้ านหลักสู ตร: ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร (การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยพิบตั ิต่าง ๆ และโรคระบาด
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น การการสงคราม การก่อการร้าย เป็ นต้น)
1. การเปลี่ ย นแปลงด้า นอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ม่ ว่า จะเกิ ดขึ้ นจากการ 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
กระทาของมนุ ษย์ เช่ น ภัยสงคราม การก่อการร้ าย ฯ หรื อเกิ ดขึ้ นจากภัยธรรม
4.00
ชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ การสร้างหลักสู ตรต้องมี
จุดมุ่งหมายที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
2. ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสู ตรต้องมีความรู ้และ 4.50 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
ตระหนักถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
4.00
ไม่ว่า จะเกิ ดขึ้ นจากการกระทาของมนุ ษ ย์ เช่ น ภัย สงคราม การก่ อการร้ าย ฯ
หรื อเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ
ว่าเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
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190
ตารางที่ 4.5 (ต่ อ)
Mdn. Mo. Mdn.- Q3- IQR. โอกาส แปลผล
ข้ อ
≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1 ≤ เป็ นไปได้
1.50
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3.50
1.00
3)
ด้ านหลักสู ตร: ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร (การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยพิบตั ิต่าง ๆ และโรคระบาด
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น การการสงคราม การก่อการร้าย เป็ นต้น)
3. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้างองค์ความรู ้และประสบ- 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
การณ์ เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ไม่ว่าจะ
4.00
เกิ ดขึ้ นจากการกระทาของมนุ ษ ย์ เช่ น ภัยสงคราม การก่ อการร้ า ย ฯ หรื อ
เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ
4. ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่ 4.50 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
สามารถคาดการณ์ไม่วา่ จะเกิดขึ้นจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่น ภัยสงคราม
4.00
การก่อการร้าย ฯ หรื อเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุ
ถล่ม โรคระบาด ฯได้
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1.2 ประเด็นเรื่ องวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
คุ ณลัก ษณะด้า นความรู ้ ด้านเจตคติ แ ละด้านทัก ษะของผูส้ าเร็ จการศึ ก ษา มี
รายละเอียดดังนี้
1) การพิจารณาถึงทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต
ด้านหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้อ งกันว่า 1.1) คุ ณลัก ษณะด้านความรู ้ ของผูส้ าเร็ จการศึ ก ษามี 2 คุ ณลัก ษณะ คื อ 1.1.1)
คุณลักษณะด้านความรู ้ด้านกฎหมาย ได้แก่ 1.1.1.1) มีความรู ้ พ้ืนฐานด้านกฎหมายพื้นฐานตามที่
หลักสู ตรกาหนด 1.1.1.2) มีความรู ้ กฎหมายเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี กฎหมายเกี่ยวกับ
การค้า การลงทุ น กฎหมายเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม และ 1.1.2)
คุ ณลักษณะด้า นความรู ้ ศ าสตร์ ส าขาวิชาอื่ น ได้แก่ 1.1.2.1) มี ความรู ้ เกี่ ย วกับการเปลี่ ย นทั้ง ด้า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ 1.1.2.2) มีความรู ้ดา้ น
ภาษาต่างประเทศที่ เพียงพอต่อการติ ดต่อสื่ อสารได้ 1.1.2.3) มี ความรู ้ เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ
1.1.2.4) มี ค วามรู ้ ใ นลัก ษณะที่ เ ป็ นผูป้ ระกอบการ และ 1.1.2.5) มี ค วามรู ้ ด้า นการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 1.2) คุณลักษณะด้านเจตคติของผูส้ าเร็ จการศึกษามี 3
คุ ณลัก ษณะคื อ 1.2.1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม 1.2.2) มี ทศั นคติรัก ความยุติธรรม และ 1.2.3) มี จิต
สาธารณะ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) และ 1.3) คุณลักษณะด้านทักษะมี 6 คุณลักษณะคือ
1.3.1) มีทกั ษะการวิเคราะห์ การตี ความ และการให้ความเห็ นเชิ งวิชาการ รวมทั้ง ทักษะการให้
ค าปรึ กษาเชิ ง ธุ ร กิ จ 1.3.2) ทั ก ษะการใช้ ภ าษาเพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อสาร (ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ) 1.3.3) มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยี 1.3.4) มีทกั ษะการบริ หารงานและบุคคล 1.3.5)
มี ท ัก ษะในการสร้ า งนวัต กรรม และ 1.3.5) มี ท ัก ษะผู ้ป ระกอบการ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00,
IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 ค่าฐานนิ ยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิ ยม ( Mdn.-Mo.)
และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านหลักสู ตร: วัตุประสงค์หลักสู ตร (คุณลักษณะของผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา)
ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3)

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
Mo. Q1
3.50
≤
1.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

ด้ านหลักสู ตร: วัตุประสงค์หลักสู ตร (คุณลักษณะของผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา)
1.

คุณลักษณะด้านความรู ้ของผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ
5.00
1. ความรู ้ ด้านกฎหมาย ได้แก่ 1.1 มี ความรู ้ พ้ืนฐานด้านกฎหมายพื้นฐานตามที่
หลัก สู ตรก าหนด 1.2 มี ค วามรู ้ ก ฎหมายเกี่ ย วกับ คอมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยี
กฎหมายเกี่ ยวกับการค้าการลงทุน กฎหมายเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
และสิ่ งแวดล้อม 2. ความรู ้ ศาสตร์ สาขาวิชาอื่ น ได้แก่ 2.1 มีความรู ้ เกี่ ยวกับการ
เปลี่ ย นทั้ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง เทคโนโลยี วัฒ นธรรม และการ
เปลี่ ย นแปลงอื่ น ๆ 2.2 มี ค วามรู ้ ด้ า นภาษาต่ า งประเทศที่ เ พี ย งพอต่ อ การ
ติดต่อสื่ อสารได้ 2.3 มีความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ 2.4 มีความรู ้ในลักษณะที่
เป็ นผูป้ ระกอบการ และ 2.5 มีความรู ้ดา้ นการสร้างสรรค์นวัตกรรม

5.00

0.00

5.004.00

1.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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193
ตารางที่ 4.6 (ต่ อ)
ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3)

Mdn. Mo. Mdn.≥
Mo.
3.50
≤
1.00

ด้ านหลักสู ตร: วัตุประสงค์หลักสู ตร (คุณลักษณะของผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา)
2. คุ ณ ลัก ษณะด้า นเจตคติ ข องผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษา คื อ 1. มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม 5.00
2. มีทศั นคติรักความยุติธรรม 3. มีจิตสาธารณะ
3. คุณลักษณะด้านทักษะของผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ 1. มีทกั ษะการวิเคราะห์ การตี 5.00
ความ และการให้ความเห็นเชิงวิชาการ รวมทั้งทักษะการให้คาปรึ กษาเชิงธุ รกิจ 2.
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อ สื่ อสาร (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 3. มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยี 4. มีทกั ษะการบริ หารงานและบุคคล 5. มีทกั ษะในการ
สร้างนวัตกรรม 6. มีทกั ษะผูป้ ระกอบการ

5.00

0.00

5.00

0.00

Q3Q1

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.004.00
5.004.00

1.00

มากที่สุด สอดคล้อง

1.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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1.3 ประเด็นเรื่ องโครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร หมวดศึ กษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับและวิชา
เลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีรายละเอียดดังนี้
1) โครงสร้ างหลัก สู ตร หมวดศึ กษาทั่วไป การพิจารณาถึ งทิศทางการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตด้านหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2563-2572) นั้ น ผู ้เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกัน ว่ า 1.1) กลุ่ ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่มีความใกล้เคี ยงต่อเนื่ องสามารถรวมเป็ นกลุ่ มเดี ยวกันและบูรณาการ
สาระสาหรับการศึกษาเข้าด้วยกันได้ โดยสาระที่ศึกษาควรเป็ นสาระที่สร้างความรู ้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริ บทสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และ
สาระเกี่ ย วกับ คุ ณธรรมจริ ย ธรรมที่ ต้องใช้ใ นการอยู่ร่ วมกัน เป็ นสั ง คม (Mdn.=4.50, Mo.=5.00,
IQR=1.00) 1.2) กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ควรมุ่ ง การศึ ก ษาในสาระที่ เ กี่ ย วกับ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และเน้นที่ก ารเรี ยนการสอนเพื่ อให้
ผู ้เ รี ย นมี ท ัก ษะที่ ติ ด ตัว ไปใช้ ไ ด้จ ริ งในการท างานหรื อการศึ ก ษาต่ อ (Mdn.=4.50, Mo.=5.00,
IQR=1.00) 1.3) กลุ่มวิชาภาษาไทย เป็ นสาระที่สาคัญสาหรับการศึกษาทางนิ ติศาสตร์ การจัดสาระ
การศึ ก ษาต้องมุ่งให้ผูเ้ รี ย นสามารถนาความรู ้ ไ ปใช้ในการศึ ก ษาทางนิ ติศาสตร์ เช่ น การอ่า นจับ
ใจความ การย่อความ การเรี ยงความและการเขียนในเชิ งวิชาการ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00)
และ 1.4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ควรปรับสาระ คือ การจัดการเรี ยนการสอนต้องทาให้ผเู ้ รี ยนมี
ทัก ษะในการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ภ าษาใดภาษาหนึ่ ง (Mdn.=4.50,
Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิ ยม (Mdn.- Mo.)
และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านหลักสู ตร: โครงสร้างหลักสู ตร หมวดศึกษาทัว่ ไป
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านหลักสู ตร: โครงสร้างหลักสู ตร หมวดศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่มีความใกล้เคียงต่อเนื่ อง 4.50
สามารถรวมเป็ นกลุ่มเดียวกันและบูรณาการสาระสาหรับการศึกษาเข้าด้วยกัน
ได้ โดยสาระที่ศึกษาควรเป็ นสาระที่สร้างความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
เปลี่ ย นแปลงบริ บทสั ง คมในด้า นต่ า ง ๆ เช่ น เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
เทคโนโลยี และสาระเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมที่ตอ้ งใช้ในการอยูร่ ่ วมกันเป็ น
สังคม
2. กลุ่ ม วิ ช าคณิ ตศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์ ควรมุ่ ง การศึ ก ษาในสาระที่ เกี่ ย วกับ 4.50
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และเน้นที่การเรี ยน
การสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะที่ติดตัวไปใช้ได้จริ งในการทางานหรื อการศึกษา
ต่อ

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

181

196
ตารางที่ 4.7 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านหลักสู ตร: โครงสร้างหลักสู ตร หมวดศึกษาทัว่ ไป
3. กลุ่มวิชาภาษาไทย เป็ นสาระที่สาคัญสาหรับการศึกษาทางนิ ติศาสตร์ การจัด 5.00
สาระการศึ ก ษาต้อ งมุ่ ง ให้ ผู เ้ รี ย นสามารถน าความรู ้ ไ ปใช้ใ นการศึ ก ษาทาง
นิติศาสตร์ เช่น การอ่านจับใจความ การย่อความ การเรี ยงความและการเขียนใน
เชิงวิชาการ
4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ควรปรับสาระ คือ การจัดการเรี ยนการสอนต้องทา 4.50
ให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการใช้ภาษาต่างประเทศสามารถติดต่อสื่ อสารได้ภาษาใด
ภาษาหนึ่ง

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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2) โครงสร้ างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) การพิจารณาถึงทิศทางการ
จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็ นสอดคล้องกันว่า 2.1) กลุ่มวิชาหลักทัว่ ไปแห่ ง
กฎหมายต้อง เน้นการศึ กษากฎหมายที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการศึ ก ษาในสาระวิชาที่ ต่อเนื่ องขึ้ นไป
ลักษณะสาระวิชาเป็ นการศึกษาเพื่อนาไปใช้งาน เช่น กฎหมายในชีวิตประจาวัน เน้นสาระที่เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริ ยธรรมทางกฎหมายที่ใช้ในการประกอบอาชีตทางกฎหมาย (Mdn.=5.00, Mo.=5.00,
IQR=1.00) 2.2) กลุ่ มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายนิ ติกรรมและสัญญาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกฎหมาย
ลักษณะหนี้ และกฎหมายลักษณะหนี้ มีขอ้ พิพาททางคดี ไม่มากนักควรนามารวมเป็ นหนึ่ งสาระวิชา
และเพิ่มจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษากฎหมาย (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00)
2.3) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครั วและมรดกมี ลกั ษณะที่ เชื่ อมโยงกันในทางคดี ควร
นามารวมกันเป็ นหนึ่ ง สาระ และเพิ่ ม จานวนหน่ วยกิ ต และระยะเวลาในการศึ ก ษา (Mdn.=5.00,
Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.4) กลุ่ มวิชากฎหมายแพ่ง สาระวิชาเอกเทศสัญญาเป็ นสิ่ งที่ สาคัญ ตัวการ
ตัวแทนเพราะ เป็ นเรื่ องในเชิ งธุ รกิ จการค้าที่เกิ ดขึ้นเป็ นประจา ควรเพิ่มสาระวิชาให้ครอบคลุ มถึ ง
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในปั จ จุ บ ัน ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต สั ญ ญาไม่ มี ชื่ อ เป็ นต้น (Mdn.=5.00,
Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.5) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายเกี่ ยวกับการกูย้ ืม ค้ าประกัน จานาและ
จานอง เป็ นสาระวิช าที่พ บข้อพิพ าทมากที่สุ ดเพราะ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ การดาเนิ นชี วิตและธุ รกิ จ
การค้า ควรเพิ่มสาระการเรี ยนให้ทนั สมัยทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การกูย้ ืมเงินแบบ
peer to peer lending เป็ นธุ รกรรมสิ นเชื่ อระหว่า งบุ ค คลรู ป แบบใหม่ ผ่านช่ องทางออนไลน์ หรื อ
เครื อข่ า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี แ พลตฟอร์ ม (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.6) กลุ่ ม วิ ช า
กฎหมายแพ่ง กฎหมายซื้ อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ แลกเปลี่ยน ให้ ควรเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ให้ทนั สมัย
การซื้ อขายของสกุลเงินดิจิทลั ในเรื่ องของสิ ทธิ และหน้าที่ของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ซึ่ งเป็ นการซื้ อขายโดย
ผ่านระบบออนไลน์ท้ งั สิ้ น (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.7) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมาย
การประกันภัย ควรเพิ่มสาระเกี่ยวกับการประกันภัยภาคบังคับที่ตอ้ งใช้จริ งในการดาเนิ นชี วิตเข้าไป
ด้วย เพราะเป็ นคดี ที่มีขอ้ พิพาทมากในปั จจุบนั (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.8) กลุ่มวิชา
กฎหมายแพ่ง กฎหมายตัว๋ เงิ น ควรลดสาระการศึกษาเกี่ ยวกับตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงินเพราะ
ปั จจุบนั ไม่ค่อยมีการใช้งานแล้ว แต่คงยังศึกษาสาระเกี่ยวกับเช็คอยูเ่ ช่นเดิม (Mdn.=4.50, Mo.=5.00,
IQR=1.00) 2.9) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ควรศึกษาอยู่เช่ นเดิ มแต่ควรศึกษาให้ครบทุกลักษณะของ
กฎหมายอาญาเพราะ เป็ นกฎหมายที่เป็ นพื้นฐานในการพิจารณาความผิดขั้นพื้นฐานเพื่อจะสามารถ
ศึกษาต่อในกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญาได้ และควรศึกษาในสาระเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรม
ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.10) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
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ควรศึกษาในสาระที่เกี่ยวกับการดาเนิ นคดีทางปกครองเป็ นหลัก โดยเฉพาะข้อพิพาททางปกครอง
ระหว่างรัฐและเอกชน และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ เนื่องจากเป็ นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจริ ง และมี
จานวนมาก โดยเริ่ มต้นตั้งแต่การเกิดข้อพิพาท หน้าที่คู่กรณี การดาเนิ นกระบวนพิจารณาต่าง ๆ ตลอดจน
การมีคาวินิจฉัยและการบังคับตามคาวินิจฉัย (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.11) กลุ่ มวิชา
กฎหมายพาณิ ช ย์แ ละธุ รกิ จ ต้อ งศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในสาระกฎหมายที่ เกิ ดจากธุ ร กรรมทางพาณิ ช ย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น กฎหมายเกี่ ย วกับ ธุ รกรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายเกี่ ย วกับ ลายมื อชื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายเกี่ ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล กฎหมายเกี่ ยวกับอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ ย วกับการโอนเงิ นทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ เป็ นต้น (Mdn.=4.50, Mo.=5.00,
IQR=1.00) 2.12) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ควรศึกษาอยูเ่ ช่นเดิมที่เพิ่มสาระที่เกี่ยวกับการดาเนิ น
กระบวนพิจารณาที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วย เช่น การสื บพยานผ่านระบบสารสนเทศ การฟ้อง
คดี การคัดสาเนาผ่านระบบเครื อข่ายสารสนเทศ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.13) กลุ่มวิชา
กฎหมายระหว่างประเทศ ควรศึกษาในสาระที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
การค้า มนุ ษ ย์ กฎหมายว่า ด้วยผูล้ ้ ี ภยั กฎหมายการให้ความคุ ้มครองแก่ คนชาติ กฎหมายแรงงาน
ระหว่างประเทศ และกฎหมายสิ่ งแวดล้อม (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) และ 2.14) กลุ่มวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชนหรื อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควร
เพิ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ เกี่ ยวกับ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่ น กฎหมาย
เกี่ยวกับการกระทาความผิดคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น (Mdn.=
5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.8

212
ตารางที่ 4.8 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิยม ค่านิ ยม (Mdn.Mo.) และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านหลักสู ตร: โครงสร้างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านหลักสู ตร: โครงสร้างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
1. กลุ่มวิชาหลักทัว่ ไปแห่ งกฎหมาย 1. เน้นการศึกษากฎหมายที่เป็ นประโยชน์ต่อ 5.00
การศึ กษาในสาระวิช าที่ ต่อเนื่ องขึ้ นไป ลัก ษณะสาระวิช าเป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ
นาไปใช้งาน เช่ น กฎหมายในชี วิตประจาวัน 2. เน้นสาระที่เกี่ ยวกับคุ ณธรรม
และจริ ยธรรมทางกฎหมายที่ใช้ในการประกอบอาชีตทางกฎหมาย
2. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายนิ ติกรรมและสัญญาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกฎหมาย 4.50
ลักษณะหนี้และกฎหมายลักษณะหนี้มีขอ้ พิพาททางคดีไม่มากนักควรนามารวม
เป็ นหนึ่งสาระวิชาและเพิ่มจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษา
3. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว และมรดกมีลกั ษณะที่เชื่ อมโยงกัน 5.00
ในทางคดี ควรนามารวมกันเป็ นหนึ่ งสาระ และเพิ่มจานวนหน่ วยกิ ตและระยะ
เวลาในการศึกษา

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

185

213
ตารางที่ 4.8 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านหลักสู ตร: โครงสร้างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
4. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง สาระวิชาเอกเทศสัญญาเป็ นสิ่ งที่สาคัญ ตัวการตัวแทน 5.00
เพราะเป็ นเรื่ องในเชิ งธุ รกิ จการค้าที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นประจา ควรเพิ่ม สาระวิช าให้
ครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สัญญาไม่มี
ชื่อ เป็ นต้น
5. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายเกี่ ยวกับการกู้ยืม ค้ าประกัน จานาและจานอง 5.00
เป็ นสาระวิชาที่พบข้อพิพาทมากที่สุดเพราะ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการดาเนิ นชี วิต
และธุ รกิ จการค้า ควรเพิ่มสาระการเรี ยนให้ทนั สมัยทันกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เช่ น การกู้ยื ม เงิ น แบบ peer to peer lending เป็ นธุ ร กรรมสิ น เชื่ อ
ระหว่างบุคคลรู ปแบบใหม่ผา่ นช่ องทางออนไลน์หรื อ เครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์
โดยมีแพลตฟอร์ม

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

186
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ตารางที่ 4.8 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านหลักสู ตร: โครงสร้างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
6. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายซื้ อขาย เช่ าทรั พย์ เช่ าซื้ อ แลกเปลี่ ยน ให้ควร 5.00
เพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ทนั สมัยการซื้ อขายของสกุลเงิ นดิ จิทลั ในเรื่ องของสิ ทธิ
และหน้าที่ของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ซึ่ งเป็ นการซื้ อขายโดยผ่านระบบออนไลน์ท้ งั สิ้ น
7. กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายแพ่ ง กฎหมายการประกัน ภัย ควรเพิ่ ม สาระเกี่ ย วกับ การ 5.00
ประกันภัยภาคบังคับที่ตอ้ งใช้จริ งในการดาเนิ นชีวติ เข้าไปด้วยเพราะ เป็ นคดีที่มี
ข้อพิพาทมากในปัจจุบนั
8. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายตัว๋ เงิ น ควรลดสาระการศึกษาเกี่ ยวกับตัว๋ แลก 4.50
เงิ นและตัว๋ สัญญาใช้เงิ นเพราะ ปั จจุบนั ไม่ค่อยมีการใช้งานแล้ว แต่คงยังศึกษา
สาระเกี่ยวกับเช็คอยูเ่ ช่นเดิม

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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215
ตารางที่ 4.8 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านหลักสู ตร: โครงสร้างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
9. กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ควรศึกษาอยูเ่ ช่ นเดิ มแต่ควรศึกษาให้ครบทุกลักษณะ 4.50
ของกฎหมายอาญาเพราะเป็ นกฎหมายที่เป็ นพื้นฐานในการพิจารณาความผิดขั้น
พื้นฐานเพื่อจะสามารถศึกษาต่อในกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญาได้ และควร
ศึกษาในสาระเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
10. กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายมหาชน ควรศึ ก ษาในสาระที่ เ กี่ ย วกับ การด าเนิ น คดี ท าง 4.50
ปกครองเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจริ ง โดยเฉพาะข้อพิพาททาง
ปกครองระหว่างรัฐกับเอกชน และการตรวจสอบอานาจรัฐ และมีจานวนมาก
โดยเริ่ มต้นตั้งแต่การเกิดข้อพิพาท หน้าที่กรณี การดาเนิ นกระบวนพิจารณาต่าง
ๆ ตลอดจนการมีคาวินิจฉัยและการบังคับตามคาวินิจฉัย

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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216
ตารางที่ 4.8 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านหลักสู ตร: โครงสร้างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
11. กลุ่มวิชากฎหมายพาณิ ชย์และธุ รกิ จ ต้องศึกษาเพิ่มเติมในสาระกฎหมายที่เกิ ด 4.50
จากธุ รกรรมทางพาณิ ช ย์อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น กฎหมายเกี่ ย วกับ ธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คล กฎหมายเกี่ ย วกับ อาชญากรรมทางคอมพิ วเตอร์
กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
12. กลุ่ มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ควรศึ กษาอยู่เช่ นเดิ มที่ เพิ่มสาระที่ เกี่ ยวกับการ 5.00
ดาเนิ นกระบวนพิจารณาที่ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เข้าช่ วย เช่ น การสื บพยาน
ผ่านระบบสารสนเทศ การฟ้องคดี การคัดสาเนาผ่านระบบเครื อข่ายสารสนเทศ

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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217
ตารางที่ 4.8 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านหลักสู ตร: โครงสร้างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
13. กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายระหว่า งประเทศ ควรศึ ก ษาในสาระที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการ 5.00
เปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยผูล้ ้ ีภยั กฎหมาย
การให้ความคุม้ ครองแก่คนชาติ กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม
14. กลุ่ ม วิชากฎหมายเกี่ ย วกับ การเปลี่ ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุ มชนหรื อ 5.00
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ควรเพิ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ กฎหมายที่
เกี่ ย วข้องกับ วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่ น กฎหมายเกี่ ย วกับ การกระท า
ความผิดคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

190

191
3) โครงสร้ างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) การพิจารณาถึงทิศทางการ
จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรจัดหรื อเลือกตามความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนที่ยดึ เอาการประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยนในอนาคตเป็ นเกณฑ์ในการเลือก คือ 3.1) ผูท้ ี่สนใจ
ประกอบอาชี พผูพ้ ิพากษา อัยการ ทนายความ 3.2) ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชี พนิติกรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.3) ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชีพเจ้าหน้า ที่กฎหมายในหน่วยงานเอกชน และ 3.4) กลุ่มที่สนในประกอบ
อาชีพอื่น เช่น ผูท้ ี่สนใจเป็ นผูป้ ระกอบการของตนเองในรู ปแบบธุ รกิจต่าง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงที่
ผูป้ ระกอบการไม่ตอ้ งลงทุนมากแต่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครื อข่ายออนไลน์ได้ ต้องจัด
สาระให้สอดคล้องกับการทางาน (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.9
4) โครงสร้ างหลักสู ตร หมวดวิชาเลื อกเสรี การพิจารณาถึ งทิศทางการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตด้านหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ นสอดคล้อ งกัน ว่า ควรเลื อกเป็ นการศึ ก ษาในสาระทาง
กฎหมายที่จะเป็ นแนวทางและความเชี่ ยวชาญในการประกอบอาชี พของผูเ้ รี ยน คือ 4.1) ผูท้ ี่สนใจ
ประกอบอาชี พผูพ้ ิพากษา อัยการ ทนายความ 4.2) ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชี พนิติกรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.3) ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่กฎหมายในหน่วยงานเอกชน และ 4.4) กลุ่มที่สนในประกอบ
อาชีพอื่น เช่น ผูท้ ี่มีความประสงค์จะเป็ นผูป้ ระกอบการของตนเองในรู ปแบบธุ รกิจต่าง ๆ ตามการ
เปลี่ยนแปลงที่ผปู ้ ระกอบการไม่ตอ้ งลงทุนมากแต่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครื อข่ายออนไลน์
ได้ ต้องจัดสาระให้สอดคล้องกับการทางาน (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิ ยม (Mdn.- Mo.)
และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านหลักสู ตร: โครงสร้างหลักสู ตร กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) และ
หมวดวิชาเลือกเสรี
Mdn. Mo. Mdn.ข้ อ ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ≥
Mo.
3.50
≤
ในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3)
1.00
ด้ านหลักสู ตร: โครงสร้างหลักสู ตร กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย)
1. ควรจัดหรื อเลือกตามความสนใจของผูเ้ รี ยนที่ยึดเอาการประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยน 5.00 5.00 0.00
ในอนาคตเป็ นเกณฑ์ในการเลือก คือ 1. ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชีพผูพ้ ิพากษา อัยการ
ทนายความ 2. ผู ้ที่ ส นใจประกอบอาชี พ นิ ติ ก รเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ 3. ผู ้ที่ ส นใจ
ประกอบอาชี พเจ้าหน้าที่กฎหมายในหน่ วยงานเอกชน 4. กลุ่มที่สนในประกอบ
อาชีพอื่น เช่น ผูท้ ี่สนใจเป็ นผูป้ ระกอบการของตนเองในรู ปแบบธุ รกิจต่าง ๆ ตาม
การเปลี่ ยนแปลงที่ผูป้ ระกอบการไม่ตอ้ งลงทุนมากแต่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ระบบเครื อข่ายออนไลน์ได้ ต้องจัดสาระให้สอดคล้องกับการทางาน
2. หมวดวิชาเลือกเสรี ควรเลือกเป็ นการศึกษาในสาระทางกฎหมายที่จะเป็ นแนวทาง 5.00 5.00 0.00
และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยน

Q3Q1

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.004.00

1.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.004.00

1.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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1.4 ประเด็นเรื่ องการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ก่ อ นเรี ย น การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ เ รี ย นและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนมีรายละเอียดดังนี้
1) การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ก่อนเรี ยน การพิจารณาถึงทิศทางการจัดการเรี ยน
การสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรื อ
แบบทดสอบเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผล ซึ่ งใช้เกณฑ์เชิ งปริ มาณ (กาหนดช่วงของคะแนน) หรื อ
เชิ ง คุ ณภาพ (การประเมินโดยการทบทวนของผูส้ อนด้วยหลักการและเหตุผลอาศัย ตรรกวิทยา)
(Mdn.=4.00, Mo.=4.00, IQR=1.00) 2) การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ระหว่างเรี ยน ควรใช้เครื่ องมือได้
หลากหลายทั้งการตรวจสอบที่ความรู ้และทักษะ หรื อพฤติกรรมอาจใช้ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม แบบสังเกต หรื อการตรวจการบ้าน รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ
ใช้เกณฑ์ตามที่ผสู ้ อนตั้งขึ้นจะเป็ นเกณฑ์เชิงปริ มาณ (กาหนดช่วงของคะแนน) หรื อเชิงคุณภาพ (การ
ประเมิ น โดยการทบทวนของผู ้ส อนด้ว ยหลัก การและเหตุ ผ ลอาศัย ตรรกวิ ท ยา)(Mdn.=5.00,
Mo.=5.00, IQR=1.00) และ 3) การประเมินผลหลังเรี ยน ควรใช้เครื่ องมือที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในการ
วัดองค์ความรู ้ คือ แบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ เกณฑ์เชิ งปริ มาณ (กาหนดช่ วง
ของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกันทุกสถาบัน (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.10
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ตารางที่ 4.10 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิยม (Mdn.- Mo.)
และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านหลักสู ตร: การประเมินผลการเรี ยนรู ้
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านหลักสู ตร: การประเมินผลการเรี ยนรู ้
1. การประเมิ น ผลก่ อ นเรี ยน โดยใช้ แ บบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ์ หรื อ 4.00
แบบทดสอบเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผล ซึ่ งใช้เกณฑ์เชิ งปริ มาณ (กาหนด
ช่วงของคะแนน) หรื อเชิ งคุณภาพ (การประเมินโดยการทบทวนของผูส้ อนด้วย
หลักการและเหตุผลอาศัยตรรกวิทยา)
2. การประเมินผลระหว่างเรี ยน โดยใช้เครื่ องมือได้หลากหลายทั้งการตรวจสอบที่ 5.00
ความรู ้ แ ละทัก ษะ หรื อพฤติ ก รรมอาจใช้ แบบทดสอบ แบบสั ม ภาษณ์
แบบสอบถาม แบบสังเกต หรื อการตรวจการบ้าน รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์
ในการประเมิ นผล คื อ ใช้เกณฑ์ตามที่ ผูส้ อนตั้ง ขึ้ นจะเป็ นเกณฑ์เชิ ง ปริ ม าณ
(กาหนดช่ วงของคะแนน) หรื อเชิ งคุ ณภาพ (การประเมินโดยการทบทวนของ
ผูส้ อนด้วยหลักการและเหตุผลอาศัยตรรกวิทยา)

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

4.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มาก

แปลผล

สอดคล้อง

มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 4.10 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านหลักสู ตร: การประเมินการเรี ยนรู ้
3. การประเมิ น ผลหลัง เรี ย น โดยเครื่ อ งมื อที่ น่ า เชื่ อ ถื อมากที่ สุ ดในการวัดองค์ 5.00
ความรู ้ คือ แบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ เกณฑ์เชิ งปริ มาณ
(กาหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกันทุกสถาบัน

5.00

0.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

5.00- 1.00
4.00

แปลผล

มากที่สุด สอดคล้อง

195
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2. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ 2.1 สาหรับบาง
รายวิชาทางนิ ติศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องมีผสู ้ อนในชั้นเรี ยน และ 2.2 สาหรับบางรายวิชาที่จาเป็ นต้องมี
ผูส้ อนในชั้นเรี ย น ผูเ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ แนวโน้ม ทิศทางการจัดการเรี ย นการสอน
หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านการจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2563-2572) โดยสรุ ป ผลของความคิ ด เห็ น ถึ ง ความเป็ นไปได้แ ละความสอดคล้อ งของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 สาหรั บบางรายวิชาทางนิ ติศาสตร์ ไม่ จาเป็ นต้องมี ผูส้ อนในชั้นเรี ยน การ
พิจารณาถึงทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า ควรมีวิธีการสอนแบบใช้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เพราะผูเ้ รี ยนต้องแสวงหาความรู ้ได้ด้วยตนเอง
ตามที่ตนเองสนใจ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) มีรูปแบบการสอน การใช้คาถามนาก่อนเข้า
สู่ บทเรี ยนจะใช้รูปแบบการบรรยาย การใช้ปัญหาเป็ นฐานของการเรี ยนรู ้ หรื อการใช้กรณี ศึกษาก็ได้
ทั้งนี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความถนัดของผูส้ อนแต่ละบุคคล (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) โดยใช้เทคนิค
ที่ใช้ในการสอนสาหรับการสอนแบบไม่มีผสู ้ อนในชั้นเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ปอาจใช้เทคนิ ค
ตั้งคาถามนา การบรรยายเป็ นหลัก เพราะไม่มีการสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนในชั้นเรี ยนการใช้
เทคนิ คอย่างอื่นคงไม่เหมาะสม (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) และใช้วิธีการประเมินผลทั้ง
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบเป็ นหลัก เนื่ องจากเรี ยนจากแบบเรี ยน
สาเร็ จรู ป ซึ่ ง ใช้เกณฑ์เชิ ง ปริ ม าณ (ก าหนดช่ วงของคะแนนมาตรฐาน) (Mdn.=5.00, Mo.=5.00,
IQR=1.00) และ 2.2 สาหรับบางรายวิชาทางนิติศาสตร์ ที่จาเป็ นต้องมีผสู ้ อนในชั้นเรี ยน การพิจารณา
ถึงทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตด้านหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นสอดคล้องกันว่า ควรใช้ท้ งั วิธีการ
สอนไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ รี ยนและผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) มีรูปแบบการ
สอนแบบการบรรยาย แบบใช้ปั ญหาเป็ นฐาน แบบอภิปราย การสัมมนา การศึกษากฎหมายเชิ ง
คลินิก (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) โดยใช้เทคนิคการสอนได้หลายวิธีข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการ
สอนที่เลื อกใช้ เช่น เทคนิ คการสอนแบบบรรยาย การใช้คาถาม การใช้ปัญหาเป็ นฐาน การสัมมนา
หรื อการอภิปราย (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) และวิธีการประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
สามารถใช้เครื่ องมือได้หลากหลาย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรื อแบบทดสอบ หรื อหลาย
แบบรวมกัน ซึ่ งเกณฑ์การประเมินนั้น ใช้เกณฑ์การประเมินแบบคุณภาพโดยอาศัยเหตุผลของผูส้ อน
เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ น ส่ วนการประเมินผลหลังเรี ยนคงเป็ นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบเป็ น
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หลัก แล้วใช้เกณฑ์เชิ งปริ มาณ (กาหนดช่ วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกันทุกสถาบัน (Mdn.=
5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.11

211
ตารางที่ 4.11 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิ ยม (Mdn.- Mo.)
และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3)

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
Mo. Q1
3.50
≤
1.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน: สาหรั บบางรายวิชาทางนิ ติศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องมีผูส้ อนในชั้นเรี ยนซึ่ งต้องเป็ นสาระวิชาที่เกี่ ยวกับการศึกษากฎหมายทัว่ ไป
ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย
1. ควรมีวธิ ีการสอน แบบใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เพราะผูเ้ รี ยนต้องแสวหาหาความรู ้ 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
ได้ดว้ ยตนเองตามที่ตนเองสนใจ
4.00
2. รู ปแบบการสอน การใช้คาถามนาก่อนเข้าสู่ บทเรี ยนจะใช้รูปแบบการบรรยาย 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
การใช้ปัญหาเป็ นฐานของการเรี ยนรู ้ หรื อการใช้กรณี ศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั
4.00
ความถนัดของผูส้ อนแต่ละบุคคล
3. เทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นการสอนส าหรั บ การสอนแบบไม่ มี ผูส้ อนในชั้น เรี ย น โดยใช้ 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
บทเรี ยนสาเร็ จรู ปอาจใช้เทคนิ คตั้งคาถามนา การบรรยายเป็ นหลัก เพราะไม่มีการ
4.00
สื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนในชั้นเรี ยนการใช้เทคนิคอย่างอื่นคงไม่เหมาะสม
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212
ตารางที่ 4.11 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

ด้ านการจัดการเรียนการสอน: สาหรับบางรายวิชาทางนิ ติศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องมีผสู ้ อนในชั้นเรี ยนซึ่ งต้องเป็ นสาระวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายทัว่ ไป
ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย
4. การประเมินผลการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องใช้วิธีการประเมินทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน 5.00 5.00 0.00 5.00- 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง
และหลัง เรี ย น โดยใช้แ บบทดสอบเป็ นหลัก เนื่ อ งจากเรี ย นจากแบบเรี ย น
4.00
สาเร็ จรู ป ซึ่ งใช้เกณฑ์เชิงปริ มาณ (กาหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน)
ด้ านการจัดการเรียนการสอน: ที่จาเป็ นต้องมีผสู ้ อนในชั้นเรี ยน
1.

ใช้ท้ งั วิธีการสอนไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ รี ยน หรื อผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง

5.00

5.00

0.00

2.

รู ปแบบการสอนแบบการบรรยาย แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน แบบอภิปราย การ 5.00
สัมมนา การศึกษากฎหมายเชิงคลีนิก
เทคนิคการสอนได้หลายวิธีข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการสอนที่เลือกใช้ เช่น เทคนิคการ 5.00
สอนแบบบรรยาย การใช้คาถาม การใช้ปัญหาเป็ นฐาน การสัมมนา หรื อการ
อภิปราย

5.00

0.00

5.00

0.00

3.

5.00- 1.00
4.00
5.00- 1.00
4.00
5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง
มากที่สุด สอดคล้อง
มากที่สุด สอดคล้อง
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213
ตารางที่ 4.11 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

ด้ านการจัดการเรียนการสอน: ที่จาเป็ นต้องมีผสู ้ อนในชั้นเรี ยน
4.

วิธีการประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน สามารถใช้เครื่ องมือได้หลากหลาย 5.00
เช่ น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรื อแบบทดสอบ หรื อหลายแบบรวมกัน
ซึ่ งเกณฑ์การประเมินนั้น ใช้เกณฑ์การประเมินแบบคุณภาพโดยอาศัยเหตุผล
ของผูส้ อนเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ น ส่ วนการประเมินผลหลังเรี ยนคงเป็ นการ
ประเมิ นโดยใช้แบบทดสอบเป็ นหลัก แล้วใช้เกณฑ์เชิ งปริ มาณ (กาหนดช่ วง
ของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกันทุกสถาบัน

5.00

0.00

5.00- 0.75
4.25

มากที่สุด สอดคล้อง
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3. ด้ านการประเมินหลักสู ตร ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 3.1 การประเมินก่อน
การใช้หลักสู ตร 3.2 การประเมินระหว่างการใช้หลักสู ตร และ 3.3 การประเมินหลังการใช้หลักสู ตร
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับแนวโน้ม ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตร
บัณฑิ ตด้านการประเมินหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดย
สรุ ปผลของความคิดเห็นถึงความเป็ นไปได้และความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การประเมินก่อนการใช้หลักสู ตร การพิจารณาถึงทิศทางการจัดการเรี ยนการ
สอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านการประเมินหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็ นสอดคล้องกันว่า 3.1.1 ขอบเขตการประเมินหลักสู ตร
คือ 3.1.1.1 ด้านมาตรฐานการเรี ยนรู ้ 3.1.1.2 วัตถุประสงค์ 3.1.1.3 คุณลักษณะการพึงประสงค์ และ
3.1.1.4 เนื้ อหาที่กาหนดให้เรี ยนแต่ละระดับ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 3.1.2 การประเมิน
การเชื่อมโยงของหลักสู ตรกับ 3.1.2.1 การเชื่อมโยงกับเป้ าหมายการศึกษาชาติ 3.1.2.2 การเชื่อมโยง
กับวัตถุประสงค์ เนื้อหา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผล 3.1.2.3 การเชื่อมโยงกับความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน 3.1.2.4 การเชื่ อมโยงกับการประกอบอาชี พของผูเ้ รี ยนในอนาคต 3.1.2.5 การ
เชื่อมโยงกับมาตรฐานของสถาบันวิชาชีพ และ 3.1.2.6 การเชื่ อมโยงจากสาระวิชาหนึ่งไปสู่ อีกสาระ
หนึ่ง (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 3.1.3 การประเมินลาดับการจัดเนื้ อหาจากง่ายไปสู่ เนื้อหาที่
ซับ ซ้ อ น และจากเนื้ อ หาทฤษฎี ไ ปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 3.1.4 การ
ประเมินการถ่ายทอดความรู ้คือ 3.1.4.1 มุ่งการนาความรู ้สู่การแก้ปัญหา 3.1.4.2 มุ่งการบูรณาการสู่
การปฏิบตั ิ และ 3.1.4.3 มุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ การแสวงหาความรู ้ และสรุ ปผล
การเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง และ 3.1.4.4 มุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้เ รี ยนสร้ า งองค์ ค วามรู ้ หรื อนวัต กรรมใหม่
(Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) โดยมี วิ ธี ก ารประเมิ น 3 องค์ป ระกอบ คื อ จุ ด มุ่ ง หมายของ
หลักสู ตรกระบวน การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผล เป็ นหลักซึ่ งใช้เครื่ องมือในการ
ประเมิน คื อ แบบสนทนากลุ่ ม แบบตรวจรายการ และแบบประเมิ นที่ สร้ างขึ้ นโดยอ้างอิ งทฤษฎี
ทางการวัดผลใช้เกณฑ์เชิ งคุณภาพ (การประเมินโดยการผูท้ รงคุณวุฒิผเู ้ ชี่ ยวชาญด้วยหลัก การและ
เหตุ ผ ลอาศัย ตรรกวิ ท ยา) (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 3.2 การประเมิ น ระหว่ า งการใช้
หลักสู ตร พิจารณาที่ 3.2.1 คุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอนทั้งในด้านกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอน และ 3.2.2ผลผลิ ตทางการศึ ก ษาคื อ ผลการศึ ก ษาของผูเ้ รี ย นว่า เป็ นไปตามที่ หลัก สู ตร
กาหนดหรื อไม่ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ใช้วธิ ีการประเมิน 3 เรื่ อง คือ การประเมินว่าการ
เรี ยนการสอนเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรและของหน่ วยการเรี ยนรู ้ หรื อไม่ กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ น้ นั สามารถทาให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ ตามที่หลักสู ตร
กาหนดหรื อไม่ และผลทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดซึ่ งใช้ท้ งั แบบ
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สอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบรายงานผลการศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อประเมิน
หลัก สู ต รตามเกณฑ์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพที่ ผู ้ป ระเมิ น ตั้ง ไว้ต ามจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต ร (Mdn.=5.00,
Mo.=5.00, IQR=1.00) 3.3 การประเมินหลังการใช้หลักสู ตรพิจารณาที่ 3.3.1 คุณภาพของการจัดการ
เรี ยนการสอนทั้งในด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และ 3.3.2 ผลผลิตทางการศึกษา คือ ผล
การศึกษาของผูเ้ รี ยนว่าเป็ นไปตามที่ หลักสู ตรกาหนดหรื อไม่ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00)
ใช้วิธีการประเมิน 4 เรื่ อง คือ การประเมินว่าการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
และของหน่ วยการเรี ย นรู ้ ห รื อไม่ กระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ ท าให้ ผูเ้ รี ย นมี ป ระสบการณ์ น้ ัน
สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ตามที่หลักสู ตรกาหนดหรื อไม่ และผลทางการศึกษาของผูเ้ รี ยน
นั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด โดยต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มา
กระทบหลักสู ตรว่ามีผลอย่างไร ซึ่ งใช้ท้ งั แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบ
รายงานผลการศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อประเมินหลักสู ตร ตามเกณฑ์เชิ งคุณภาพที่ผปู ้ ระเมินตั้งไว้ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.12

216
ตารางที่ 4.12 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิ ยม (Mdn.- Mo.)
และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านการประเมินหลักสู ตร
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านการประเมินหลักสู ตร: การประเมินก่อนการใช้หลักสู ตร
1. ขอบเขตการประเมินหลักสู ตร คือ 1. ด้านมาตรฐานการเรี ยนรู ้ 2. วัตถุประสงค์ 5.00
3. คุณลักษณะการพึงประสงค์ 4. เนื้อหาที่กาหนดให้เรี ยนแต่ละระดับ
2. การประเมิ น การเชื่ อ มโยงของหลัก สู ต รกับ 1. การเชื่ อ มโยงกับ เป้ า หมาย 5.00
การศึกษาชาติ 2. การเชื่ อมโยงกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา การจัดการเรี ยนการสอน
และการประเมิ น ผล 3. การเชื่ อ มโยงกับ ความต้อ งการของผู ้เ รี ย น 4. การ
เชื่ อ มโยงกับ การประกอบอาชี พ ของผู ้เ รี ย นในอนาคต 5. การเชื่ อ มโยงกับ
มาตรฐานของสถาบันวิชาชี พ และ 6. การเชื่ อมโยงจากสาระวิชาหนึ่ งไปสู่ อีก
สาระหนึ่ง
3. การประเมินลาดับการจัดเนื้ อหาจากง่ายไปสู่ เนื้ อหาที่ซับซ้อน และจากเนื้ อหา 5.00
ทฤษฎีไปสู่ การปฏิบตั ิ

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00- 1.00
4.00
5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 4.12 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านการประเมินหลักสู ตร: การประเมินก่อนการใช้หลักสู ตร
4. การประเมินการถ่ายทอดความรู ้ คือ 1. มุ่งการนาความรู ้ สู่การแก้ปัญหา 2. มุ่ง 5.00
การบู ร ณาการสู่ ก ารปฏิ บ ัติ 3. มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู เ้ รี ย นใช้ก ระบวนการเรี ย นรู ้
การแสวงหาความรู ้ และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และ 4. มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
สร้างองค์ความรู ้หรื อนวัตกรรมใหม่
5. วิธีการประเมินโดยการประเมิน 3 องค์ประกอบ คือ จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร 5.00
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผล เป็ นหลักซึ่ งใช้เครื่ องมือ
ในการประเมิน คือ แบบสนทนากลุ่ ม แบบตรวจรายการ และแบบประเมินที่
สร้างขึ้นโดยอ้างอิงทฤษฎีทางการวัดผล ให้เกณฑ์เชิงคุณภาพ (การประเมินโดย
การผูท้ รงคุณวุฒิผเู ้ ชี่ยวชาญด้วยหลักการและเหตุผลอาศัยตรรกวิทยา)

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 4.12 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านการประเมินหลักสู ตร: การประเมินระหว่างการใช้หลักสู ตร
1. พิ จารณาที่ 1. คุ ณภาพของการจัดการเรี ย นการสอนทั้ง ในด้า นกระบวนการ 5.00
จัดการเรี ยนการสอน และ 2.ผลผลิตทางการศึกษา คือ ผลการศึกษาของผูเ้ รี ยน
ว่าเป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนดหรื อไม่
2. ใช้วิธี ก ารประเมิ น 3 เรื่ องคื อ การประเมิ นว่า การเรี ย นการสอนเป็ นไปตาม 5.00
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรและของหน่วยการเรี ยนรู ้หรื อไม่ กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่ทาให้ผูเ้ รี ยนมี ประสบการณ์ น้ นั สามารถทาให้ผูเ้ รี ยนมี ประสบการณ์
ตามที่ หลัก สู ตรก าหนดหรื อไม่ และผลทางการศึ ก ษาของผูเ้ รี ย นนั้นมี ค วาม
ก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ซึ่ งใช้ท้ งั แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนา
กลุ่ม และแบบรายงานผลการศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อประเมินหลักสู ตรตามเกณฑ์
เชิงคุณภาพที่ผปู ้ ระเมินตั้งไว้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 4.12 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านการประเมินหลักสู ตร: การประเมินหลังการใช้หลักสู ตร
1. เพื่ อ ตรวจสอบ 1. ผลการด าเนิ น ของการบริ หารหลัก สู ต รทั้ง ระบบว่ า มี 5.00
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ ผลการดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้หรื อไม่
และ 2.ต้อ งวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ง ภายในและภายนอกที่ ม ากระทบ
หลักสู ตรว่ามีผลอย่างไร
2. ใช้วิธีการประเมินช่วยตัดสิ นใจ โดยมีแบบสนทนากลุ่ม แบบวิเคราะห์เอกสาร 5.00
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือการประเมิน ที่มีเกณฑ์การตัดสิ น
เป็ นเกณฑ์ที่ ผูป้ ระเมิ น สร้ า งขึ้ นซึ่ งเป็ นการช่ วยในการตัดสิ นใจเกี่ ย วกับ การ
ดาเนินของหลักสู ตร

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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4. ด้ านอาจารย์ ผ้ ู สอน ประกอบด้วย 2 ประเด็ น ได้แก่ 4.1 คุ ณสมบัติท วั่ ไปของ
ผูส้ อน และ 4.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูส้ อน ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับแนวโน้มทิศทางการ
จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตด้านผูส้ อนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2563-2572) โดยสรุ ปผลของความคิดเห็นถึงความเป็ นไปได้และความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ ยวชาญ มี
รายละเอียดดังนี้
4.1 คุณสมบัติทวั่ ไปของอาจารย์ผสู ้ อน การพิจารณาถึงทิศทางการจัดการเรี ยนการ
สอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตด้านผูส้ อนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผูส้ อนควร 4.1.1 สาเร็ จการศึกษาอย่างน้อยปริ ญญาโททางกฎหมาย
4.1.2 มีความรู ้ทางภาษาต่างประเทศ 4.1.3 มีคุณธรรมจริ ยธรรม และ 4.1.4 มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีเพื่อการ
สอน (Mdn.=4.50, Mo.=4.00, IQR=1.00) และ 4.2 คุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์ผสู ้ อนควร 4.2.1 มีความรู ้
ความสามารถกฎหมายเฉพาะทาง (special law) สาขาใดสาขาหนึ่ง 4.2.2 สอบไล่ได้เป็ นเนติบณ
ั ฑิตย์ไทย
4.2.3 มีความรู ้ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 4.2.4 มีความรู ้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริ บทต่าง ๆ ที่กระทบการจัดการเรี ยนการสอน 4.2.5 ประกอบหรื อเคยประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมาย 4.2.6 มีความรู ้ดา้ นสถานประกอบการและผูป้ ระกอบการ ดังตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.13 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิ ยม (Mdn.- Mo.)
และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านอาจารย์ ผ้ สู อน
1. คุ ณสมบัติทวั่ ไป 1. ส าเร็ จการศึ ก ษาอย่า งน้อยปริ ญญาโททางกฎหมาย 2. มี 4.50
ความรู ้ทางภาษาต่างประเทศ 2. มีคุณธรรมจริ ยธรรม 3. มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
เพื่อการสอน
2. คุ ณสมบัติเฉพาะ 1. มีความรู ้ ค วามสามารถกฎหมายเฉพาะทาง (special law) 5.00
สาขาใดสาขาหนึ่ ง 2. สอบไล่ ไ ด้เป็ นเนติ บ ณ
ั ฑิ ตย์ไ ทย 3. มี ความรู ้ ด้านการ
จัดการเรี ย นการสอนและการบริ หารการศึ ก ษาระดับอุ ดมศึ ก ษา 4. มีความรู ้
เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงบริ บทต่าง ๆ ที่ กระทบการจัดการเรี ยนการสอน 5.
ประกอบหรื อเคยประกอบวิช าชี พ ทางกฎหมาย และ 6. มี ความรู ้ ด้านสถาน
ประกอบการและผูป้ ระกอบการ

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

4.00

0.50

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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5. ด้ านนักศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ 5.1 คุณสมบัติทวั่ ไปของนักศึกษา
ก่ อนเข้า ศึ ก ษา และ 5.2 คุ ณสมบัติเฉพาะของนัก ศึ กษาก่ อนเข้า ศึ กษา ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับ แนวโน้ม ทิศ ทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านนักศึ กษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยสรุ ปผลของความคิดเห็นถึงความเป็ นไป
ได้และความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 คุ ณสมบัติท วั่ ไปของนัก ศึ ก ษาก่ อนเข้า ศึ ก ษา การพิ จารณาถึ ง ทิ ศทางการ
จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผู เ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น สอดคล้อ งกันว่า นัก ศึ ก ษาควร 5.1.1 ส าเร็ จ
การศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า 5.1.2 มีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 5.1.3 มีความรู ้ พ้ืนฐานทางกฎหมาย และ 5.1.4 มีความรู ้และทักษะการใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนและการสื บ ค้น (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) และ 5.2
คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาควร 5.2.1 มีทศั นคติที่ดีต่อกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และ 5.2.2 มีทกั ษะในการคิดเชิ งระบบ เชิ งการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการทางเหตุผลหรื อ
ตรรกศาสตร์ (Mdn.=4.50, Mo.=4.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.14

224
ตารางที่ 4.14 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิ ยม (Mdn.- Mo.)
และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านนักศึกษา
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านนักศึกษา
1. คุ ณ สมบัติ ท ั่ว ไป 1.ส าเร็ จ การศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ 5.00
เที ย บเท่ า 2. มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกั บ ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศ
3. มีความรู ้ พ้ืนฐานทางกฎหมาย 4. มีความรู ้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรี ยนการสอนและการสื บค้น
2. คุณสมบัติเฉพาะ 1. มีทศั นคติที่ดีต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 2. 4.50
มีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์ การคิดเชิ งระบบโดยใช้หลักการทางเหตุผลหรื อ
ตรรกศาสตร์

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

แปลผล

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

4.00

0.50

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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6. ด้ านสิ่ งสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 6.1
สิ่ งที่จาเป็ นต้องมีสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน 6.2 สิ่ งที่ควรจะมีสาหรับสาหรับการจัดการเรี ยน
การสอน และ 6.3 มี ระบบการจัดการทรั พยากรทางการศึกษาตั้งแต่การสารวจความต้องการ การ
ดาเนินการ การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโดยตรง และ
การประเมิ นผล เพื่ อทราบปั ญหาและปรั บปรุ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ แนวโน้ม ทิ ศ
ทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยสรุ ปผลของความคิดเห็นถึงความ
เป็ นไปได้และความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี้
6.1 สิ่ งที่ จาเป็ นต้องมีสาหรั บการจัดการเรี ยนการสอน การพิจารณาถึงทิศทางการ
จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ ศาสตรบัณฑิ ตด้านงสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีส่ิ ง
ที่จาเป็ นต้องมีสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน คือ 6.1.1 สื่ อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยรองรับการจัด
การศึกษาในยุคดิจิทลั 6.1.2 มีระบบสาธารณู ปโภคที่เอื้อต่อการศึกษา และ 6.1.3 มีระบบสารสนเทศ หรื อ
เครื อข่ ายที่ มี ความมัน่ คงมี เสถี ยรภาพทั้งฝั่ งผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่ สามารถสื่ อสารกันได้ท้ งั ภาครั บ และ
ภาคส่ ง (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 6.2 สิ่ ง ที่ ค วรจะมี ส าหรั บ ส าหรั บ การจัดการเรี ย นการ
สอนคือ 6.2.1 ระบบการเชื่ อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งด้านเนื้ อหาและการวิจยั ของสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ เอกชนและหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่ทางกฎหมาย 6.2.2 อุปกรณ์หรื อโปรแกรมต่าง ๆ
ที่สามารถใช้งานทางด้านนิ ติศาสตร์ ได้โดยตรง เช่ น การสื บค้นคาพิพากษา คาวินิจฉัยต่าง ๆ การ
เตรี ยมคดีของทนายความ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) และ 6.3 มีระบบการจัดการทรัพยากร
ทางการศึกษาตั้งแต่การสารวจความต้องการ การดาเนินการ การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ มี
หน่ วยงานและเจ้าหน้าที่ ผูร้ ับผิดชอบโดยตรง และการประเมิ นผล เพื่อทราบปั ญหาและปรับปรุ ง
(Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดังตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามัธยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่านิ ยม (Mdn.- Mo.)
และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) ด้านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
Mdn. Mo. Mdn.- Q3- IQR. โอกาส
แปลผล
ข้ อ
≥
≤ เป็ นไปได้
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
1.50
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00
ด้ านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. สิ่ งที่ จาเป็ นต้องมี สาหรั บการจัดการเรี ยนการสอน 1. สื่ อการเรี ยนการสอนที่ 5.00
ทันสมัยรองรับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทลั 2. มีระบบสาธารณู ปโภคที่เอื้อต่อ
การศึกษา 3. มีระบบสารสนเทศหรื อเครื อข่ายที่มีความมัน่ คงมีเสถียรภาพทั้งฝั่ง
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่สามารถสื่ อสารกันได้ท้ งั ภาครับและภาคส่ ง
2. สิ่ งที่ ควรจะมี สาหรับสาหรั บการจัดการเรี ยนการสอน 1. ระบบการเชื่ อมโยง 5.00
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งด้านเนื้อหาและการวิจยั ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ
เอกชนและหน่ วยงานอิสระที่มีหน้าที่ทางกฎหมาย 2. อุปกรณ์ หรื อโปรแกรม
ต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถใช้ง านทางด้า นนิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้โ ดยตรง เช่ น การสื บ ค้น ค า
พิพากษา คาวินิจฉัยต่าง ๆ การเตรี ยมคดีของทนายความ

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00

5.00- 1.00
4.00

มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 4.15 (ต่ อ)
ข้ อ

Mdn. Mo. Mdn.- Q3≥
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
Mo. Q1
≤
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที่ 2 และ 3) 3.50
1.00

ด้ านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. มี ร ะบบการจัด การทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาตั้ง แต่ ก ารส ารวจความต้อ งการ 5.00
การดาเนิ นการ การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรง และการประเมินผล เพื่อทราบปัญหาและปรับปรุ ง

5.00

0.00

IQR. โอกาส
≤ เป็ นไปได้
1.50

5.00- 1.00
4.00

แปลผล

มากที่สุด สอดคล้อง
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4.3 ผลการประเมินทิศทางการจัดการเรี ย นการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณ ฑิตของ
สถาบันอุดมศึ กษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
(ขั้นตอนที่ 3)
ขั้นตอนการวิจยั นี้ เป็ นการประเมินความเหมาะสมของทิศทางการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ตามความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตร
นิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต คื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารและ/หรื ออาจารย์ ประจ าสาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากสภาวิชาชีพ และผูเ้ ชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เป็ นองค์กรอิสระทางกฎหมาย จานวน 5
คน ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลจากการประเมินคืน จานวน 5 ฉบับ คิดเป็ น ร้อยละ 100 ผูว้ จิ ยั นาเสนอ ดังนี้
1. สถานภาพทัว่ ไปของผู้ประเมิน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ทาการประเมินความ
เหมาะสมของทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตของสถาบันอุ ดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ประกอบด้วย
1.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นผูบ้ ริ หารและ/หรื ออาจารย์ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ คือ
1.1.1 รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
คณบดีและอาจารย์ประจาคณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.1.2 ผศ.ธี รศักดิ์ ลีละพัฒนา
ประธานสาขาและอาจารย์ประจาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.1.3 ผศ.สุ วตั ถิ์ ไกรสกุล
หั วหน้ าสาขาและอาจารย์ ประจ าคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญจากสภาวิชาชีพ คือ
1.2.1 นายสุ ชาติ ขวัญเกื้อ
ทนายความอาวุโส อนุญาโตตุลาการ ที่ปรึ กษา
ประจ าคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง
โทรคมนาคมแห่ งชาติ บอร์ ดกฎหมายองค์การ
คลังสิ นค้า กระทรวงพาณิ ชย์
1.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เป็ นองค์กรอิสระทางกฎหมาย คือ
1.3.1 นายประเสริ ฐ เสี ยงสุ ทธิวงศ์
อธิ บ ดี ผู ้พิ พ ากษาศาลแพ่ งตลิ่ ง ชั น รอง
เลขาธิ การสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ ง
เนติบณั ฑิตยสภา
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2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลการประเมินทิศทางการจั ดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึ กษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) ตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ ยวชาญ ดังตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย (mean: 𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) ของระดับ
ความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
ระดับความเหมาะสม
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
̅
𝒙
S.D.
ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสู ตร

4.51

0.56

วัตถุประสงค์หลักสู ตร

4.47

0.55

โครงสร้างหลักสู ตร

4.54

0.54

การประเมินผลการเรี ยนรู ้

4.53

0.55

เฉลีย่

4.51

0.55

2. ด้ านการ สาหรับสาระวิชาทางนิ ติศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องมีผสู ้ อน
จัดการเรียน ในชั้นเรี ยน
การสอน สาหรับสาระวิชาทางนิติศาสตร์ ที่จาเป็ นต้องมีผสู ้ อน
ในชั้นเรี ยน
เฉลีย่

4.60

0.53

4.60

0.53

4.60

0.53

การประเมินก่อนการใช้หลักสู ตร

4.64

0.53

การประเมินระหว่างการใช้หลักสู ตร

4.70

0.50

การประเมินหลังการใช้หลักสู ตร

4.60

0.50

4.65

0.51

4. ด้ านผู้สอน คุณสมบัติทว่ั ไป

4.60

0.55

คุณสมบัติเฉพาะ

4.60

0.55

4.60

0.55

1. ด้ าน
หลักสู ตร

3. ด้ านการ
ประเมิน
หลักสู ตร

เฉลีย่

เฉลีย่
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)

ระดับความเหมาะสม

คุณสมบัติทว่ั ไป

̅
𝒙
4.60

S.D.
0.55

คุณสมบัติเฉพาะ

4.60

0.55

เฉลีย่

4.60

0.55

6. ด้ านสิ่ ง สิ่ งที่จาเป็ นต้องมีสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
อานวยความ สิ่ งที่ควรจะมีสาหรับสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
สะดวก
ระบบการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา

4.60

0.55

4.60

0.55

4.45

0.59

เฉลีย่

4.55

0.56

เฉลีย่ รวม

4.59

0.54

5. ด้ าน
นักศึกษา

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความเหมาะสมของทิศทางการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ระดับความเหมาะสมภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
รวม (𝑥̅ =4.59) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีระดับความเหมาะสมของด้านที่ 3 การประเมินหลักสู ตร
มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด (𝑥̅ =4.65) รองลงมา คือ ระดับความเหมาะสมของด้านที่ 2 การจัดการเรี ยนการ
สอน ด้านที่ 4 ผูส้ อน และด้านที่ 5 นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( 𝑥̅ =4.60) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านที่ 1 หลักสู ตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅ =4.51) ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอทิศทางการจัดการเรี ยน
การสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เป็ น
การวิ จ ัย เชิ ง อนาคต (futures research) ใช้ เ ทคนิ ค การวิ จ ัย อนาคต EDFR (Ethnographic Delphi
Futures Research) ที่ เป็ นการผสมผสานระหว่า งเทคนิ คการวิจยั แบบ EFR (Ethnographic Futures
Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้า ด้ว ยกัน ก าหนดขั้น ตอนการวิ จ ัย ออกเป็ น 9 ขั้น ตอน คื อ
1. กาหนดกรอบแนวคิ ดการวิจยั 2. ตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจยั 3. การสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
EDFR รอบที่ 1 เป็ นการสัมภาษณ์แบบ EFR 4. วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูล 5. สร้างแบบสอบถาม
6. การสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญ EDFR รอบที่ 2 และ 3 7. วิเคราะห์ขอ้ มูล (ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 6) และ
เขียนภาพอนาคตทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 8. การประเมินทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) และ 9. สรุ ปและนาเสนอ
ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2563-2572) โดยผูว้ จิ ยั คัดเลือกทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ที่มีค่ามัธยฐาน (median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมี
แนวโน้ มที่ มี ความสอดคล้องกันของความเห็ นของกลุ่ มผู ้เชี่ ยวชาญที่ มี ค่ าพิ สั ยระหว่ างควอไทล์
(interquartile range) ไม่เกิน 1.5 และค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิ ยมไม่เกิน 1.00 แล้ว
นามาเขียนภาพทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตของสถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอผลการวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 การอภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
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5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง เทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ โดยศึ ก ษาจากเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎีแ ละงานวิจั ย ที่เกี่ย วข้ องกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ผูว้ ิจยั สรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
5.1.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง เทคโนโลยี และการ
เปลีย่ นแปลงอื่น ๆ ในอนาคต คือ
1) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญตั้งแต่ช่วง
ต้นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ กระแสโลกาภิวตั น์เข้มข้นขึ้นมากเนื่ องจากประเทศต่าง ๆ ดาเนิ นนโยบาย
เศรษฐกิ จการค้าการลงทุนเสรี กนั อย่างกว้างขวาง ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี
หลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งได้ทาให้โลกเชื่ อมต่อถึงกันได้ง่ายขึ้น
ภายใต้กระแสโลกาภิ วตั น์ที่เข้มข้นสิ นค้า บริ การ เงิ นทุน ผูค้ น และข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู ้
รวมถึงเทคโนโลยีมีการเคลื่อนย้ายถึงกันและข้ามพรมแดนกันได้ง่ายและกระจายทัว่ ถึง
2) การเปลี่ ย นแปลงด้า นสั ง คม โครงสร้ า งประชากรที่ เ ข้า สู่ สั ง คมสู ง วัย ที่
แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของบริ บทโลกที่ สาคัญมากขึ้ นในอนาคต เป็ นความเสี่ ยงจากการขาด
แคลนแรงงานและภาระด้านงบประมาณที่สูงขึ้นผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ และเป็ นโอกาส
การพัฒนาธุ รกิจที่สนองความต้องการของผูส้ ู งอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาและการใช้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการตอบโจทย์การดารงชี วิตและการดาเนิ นธุ รกิจรู ปแบบใหม่ ๆ ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประการหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
สังคม
3) การเปลี่ ยนแปลงด้านการเมื อง เกี่ ยวกับนโยบายทางการศึกษาที่ได้จดั ทา
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อวางกรอบเป้ าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษา
ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริ หารจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาคนให้ มีสมรรถนะในการ
ทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ
4) การเปลี่ ย นแปลงด้านเทคโนโลยีสถานการณ์ และแนวโน้มเทคโนโลยีใ น
ระดับโลก การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในปั จจุ บนั และอนาคตจะพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดและส่ งผลให้เกิดการพลิ กโฉมของเศรษฐกิ จและสังคมโลกขนานใหญ่ เทคโนโลยีที่จะทา
ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกมาจากฐานเทคโนโลยีสาคัญ 3 กลุ่ม คือ ฐานชี วภาพ ฐาน
ดิ จิทลั และฐานฟิ สิ กส์ โลกในอนาคตจึ งเป็ นโลกของนวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยีท้ งั สามกลุ่มนี้

219
ก่ อให้ เกิ ดปรากฏการณ์ “เทคโนโลยีเปลี่ ยนโลก” (disruptive technology) เช่ น OTT, IOT, blockchain
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่มีบทบาทสาคัญในโลกปั จจุบนั และในอนาคต อาจแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ (1)
กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทลั และคอมพิวเตอร์ (2) กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ (3) กลุ่ ม
เทคโนโลยีพลังงาน มีการพัฒนาเทคโนโลยี เกิดธุ รกิจและบริ การโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั จะนาไปสู่ การ
พัฒนาระบบอัตโนมัติ และปั ญญาประดิ ษฐ์ (artificial intelligence and automatic systems) ที่ เป็ นการ
เชื่อมโยงทุกสิ่ งด้วยอินเทอร์ เน็ต (internet of things: IoT)
5) การเปลี่ ยนแปลงด้านอื่ น ๆ คื อ การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดจากการกระทาของ
มนุ ษย์ เช่ น สงคราม การก่อการร้ าย เป็ นต้น และการเปลี่ ยนแปลงที่ ไม่ได้เกิ ดจากการกระทาของ
มนุ ษย์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าได้ เช่ น ภัยธรรมชาติ หรื อโรคระบาด เป็ นต้น ชี้ ให้เห็ นว่า
ทัก ษะการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 มี ค วามส าคั ญ มาก ทั้ง การปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ สถานการณ์
(adaptability) ความเข้าอกเข้าใจผูอ้ ื่น มี global mindset มองตัวเองเป็ นพลเมืองโลก และมองผูอ้ ื่น
ด้วยความเชื่ อมโยงกันในระดับโลก มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ เวลาเจอเหตุการณ์ ไม่
คาดฝัน (resilient) รวมถึงเรื่ องความรู ้ (literacy) ใหม่ ๆ เช่น ทักษะด้านดิจิทลั (digital literacy) หรื อ
การเงิน (financial literacy) และทักษะการจัดการตัวเอง ภาวะผูน้ า และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
โดยที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขัน และการพัฒนาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ มีเป้ าหมายให้คนไทยเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ส่ งเสริ มให้เกิดสังคมผูป้ ระกอบการ การพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงาน
โดยการพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มี การออกแบบ
ระบบการเรี ยนรู ้ ใหม่ การเปลี่ ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หารจัดการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต เพื่อให้สามารถรับการเปลี่ ยนแปลงบริ บทต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นใน
อนาคต
ดังนั้น การเปลี่ ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในทศวรรษหน้าข้างหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
สรุ ปได้คือ 1) การเปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐกิ จจะเกิ ดการแข่งขันทางการค้าด้วยนวัตกรรมใหม่โดย
อาศัยการวิจยั และพัฒนา ซึ่ งมีการผลิ ตสิ นค้าคุณภาพโดยอาศัยแรงงานฝี มือที่มีทกั ษะที่หลากหลาย
และการย้ายขั้วอานาจเศรษฐกิ จโลกจากประเทศที่พฒั นาแล้วมาสู่ กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) คือ
จีน อินเดีย บราซิ ล รัสเซี ย อินโดนิ เซี ย เม็กซิ โก และตุรกี 2) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมซึ่ งเป็ นการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรท าให้เ กิ ดสั ง คมผู ส้ ู ง อายุ (aging society) และสั ง คมที่ มี ค วาม
แตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม และการดารงชี วติ เรี ยกว่าพหุ สังคม 3) การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง
ที่ มีทศั นะและความเชื่ อทางการเมื องที่ มีอิท ธิ พลมาจากสิ ทธิ ม นุ ษยชนที่ เป็ นสิ ทธิ ข้ นั มู ลฐานโดย
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สามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการกระทาของรัฐเป็ นเรื่ องที่พลเมืองสามารถตรวจสอบและ
เข้าถึงได้ โดยผ่านกระบวนการและกลกตามกฎหมาย 4) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีและโมเดลทางธุ รกิจใหม่ที่กิจการ สิ นค้าและการบริ การ การใช้เอไอทางานแทน
คน หมายรวมถึงสถานศึกษาด้วย เรี ยกกันว่า ยุคอินเทอร์ เน็ต หรื อดิจิทลั ดิสรัปชัน่ (digital disruption)
และ 5) การเปลี่ ยนแปลงด้านอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงนอกเหนื อจากการเปลี่ ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น
ภัยพิบตั ิต่าง ๆ และโรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่น สงคราม
การก่อการร้าย เป็ นต้น
5.1.2 สรุ ปผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญเกีย่ วกับทิศทางการจัดการเรียน
การสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
ผลการวิเคราะห์ ทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ ศาสตรบัณฑิ ตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้วยกระบวนการวิจยั แบบ EDFR รอบที่ 2 และ รอบ
ที่ 3 จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 20 คน ตอบแบบสอบถามซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพื่อหาค่ามัธยฐาน (median: Mdn.) ค่าฐานนิ ยม (mode: Mo.) ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (interquartile range: IQR) หรื อค่าควอไทล์ที่ 3 ลบด้วยควอไทล์ที่ 1 (Q3-Q1) และค่าความแตกต่าง
ระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิ ยม (Mdn.-Mo.) เป็ นรายข้อเพื่อพิจารณาแนวโน้มที่เป็ นไปได้ในระดับ
มากขึ้นไปกล่าวคือ แนวโน้มที่มีค่ามัธยฐาน (median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และแนวโน้มที่มีความสอดคล้อง
กันของความคิ ดเห็ นของกลุ่ มผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มี ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ไม่ เกิ น 1.5
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
5.1.2.1 แนวโน้ มทิศทางการจั ดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) มี 6 ด้ าน คือ ด้านหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน
การประเมินหลักสู ตร อาจารย์ผสู ้ อน นักศึกษา และสิ่ งสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน แต่ละด้านสรุ ป
ได้ดงั นี้
1) ด้ านหลักสู ตร ประกอบด้วย ข้อมู ลที่ ใช้ในการสร้ างหรื อพัฒนาหลักสู ตร
จานวน 20 แนวโน้ม วัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตร จานวน 3 แนวโน้ม โครงสร้ างหลักสู ตร จานวน 20
แนวโน้ม และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ 3 แนวโน้ม ดังนี้
1.1) ข้ อมู ลที่ ใช้ ในการสร้ างหรื อพัฒนาหลั กสู ตร ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ น
สอดคล้องกันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(1) การเปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐกิ จจะเกิ ดการแข่ งขันทางการค้าด้วย
นวัตกรรมใหม่โดยอาศัยการวิจยั และพัฒนา ซึ่งมีการผลิตสิ นค้าคุณภาพโดยอาศัยแรงงานฝี มือที่มีทกั ษะที่
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หลากหลาย และการย้ายขั้วอานาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศที่พฒั นาแล้วมาสู่ กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7)
คือ จีน อินเดีย บราซิ ล รัสเซี ย อินโดนิ เซี ย เม็กซิ โก และตุรกี เป็ นสิ่ งที่กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
การสร้างหลักสู ตรควรมีจุดมุ่งหมายตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปตามภาวะการณ์
(2) ปรับเปลี่ ยนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ างองค์
ความรู ้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐกิ จจะเกิ ดการแข่ งขันทางการค้าด้วย
นวัตกรรมใหม่โดยอาศัยการวิจยั และพัฒนา ซึ่งมีการผลิตสิ นค้าคุณภาพโดยอาศัยแรงงานฝี มือที่มีทกั ษะที่
หลากหลาย และการย้ายขั้วอานาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศที่พฒั นาแล้วมาสู่ กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7)
คือ จีน อินเดีย บราซิ ล รัสเซี ย อินโดนิเซี ย เม็กซิ โก และตุรกี
(3) ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจจะเกิดการแข่งขันทางการค้าด้วยนวัตกรรม
ใหม่ โดยอาศัยการวิ จ ัยและพัฒนา ซึ่ งมี การผลิ ตสิ นค้าคุ ณภาพโดยอาศัยแรงงานฝี มื อที่ มี ท ักษะที่
หลากหลาย และการย้ายขั้วอานาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศที่พฒั นาแล้วมาสู่ กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7)
คือ จีน อินเดีย บราซิ ล รัสเซี ย อินโดนิเซี ย เม็กซิ โก และตุรกีได้
(4) ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการสร้างหลักสู ตรต้องมี
ความรู ้และตระหนักถึงความสาคัญของด้านเศรษฐกิจที่เกิดการแข่งขันทางการค้าด้วยนวัตกรรมใหม่โดย
อาศัยการวิจยั และพัฒนา ซึ่ งมีการผลิตสิ นค้าคุณภาพโดยอาศัยแรงงานฝี มือที่มีทกั ษะที่หลากหลาย และ
การย้ายขั้วอานาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศที่พฒั นาแล้วมาสู่ กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) คือ จีน อินเดีย
บราซิ ล รัสเซี ย อินโดนิเซีย เม็กซิ โก และตุรกี ว่าเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
(5) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ท าให้ เกิ ดสั งคมผู ส้ ู งอายุ (aging society) และสั งคมที่ มี ความแตกต่ างด้านภาษา วัฒนธรรม และการ
ดารงชีวติ เรี ยกว่าพหุ สังคม เป็ นสิ่ งที่กาหนดหลักสู ตร การสร้างหลักสู ตรต้องมีจุดมุ่งหมายตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
(6) ปรับเปลี่ ยนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ างองค์
ความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทา
ให้เกิดสังคมผูส้ ู งอายุ (aging society) และสังคมที่มีความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม และการดารงชี วิต
เรี ยกว่าพหุ สังคม
(7) ) ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
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ท าให้ เกิ ดสั งคมผู ส้ ู งอายุ (aging society) และสั งคมที่ มี ความแตกต่ างด้านภาษา วัฒนธรรม และการ
ดารงชีวติ เรี ยกว่าพหุ สังคมได้
(8) ผู ้บ ริ หารและผู ้ส อนที่ ต้ อ งมี ค วามเข้า ใจและตระหนั ก ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทาให้เกิดสังคมผูส้ ู งอายุ (aging society)
และสังคมที่มีความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม และการดารงชี วิต เรี ยกว่าพหุ สังคม เพื่อเป็ นข้อมูลใน
การสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
(9) การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง คือ ที่มีทศั นะและความเชื่อทางการเมือง
ที่มีอิทธิ พลมาจากสิ ทธิ มนุ ษยชนที่เป็ นสิ ทธิ ข้ นั มูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการ
กระทาของรั ฐเป็ นเรื่ องที่ พลเมื องสามารถตรวจสอบและเข้าถึ งได้ โดยผ่านกระบวนการและกลกตาม
กฎหมาย อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดคุณลักษณะ
ของบัณฑิ ตให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง การสร้ างหลักสู ตรต้องมี จุดมุ่ งหมายทิ ศทางเดี ยวกับ
อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ
(10) ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้างองค์
ความรู ้ และประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะเป็ นไปตามที่มีทศั นะและความเชื่ อทางการเมืองที่ มี
อิทธิ พลมาจากสิ ทธิ มนุษยชนที่เป็ นสิ ทธิ ข้ นั มูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการกระทา
ของรัฐเป็ นเรื่ องที่พลเมืองสามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้ โดยผ่านกระบวนการและกลไกตามกฎหมาย ที่
มีอุดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมายทางการศึกษาของชาติกาหนด
(11) ทาให้ผูเ้ รี ยนต้องมี ท้ งั ความรู ้ และทักษะตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการณ์ (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต) ซึ่ งเป็ นผลมาจากนโยบายทางการเมื องด้านการศึ กษาที่ ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนสาเร็ จการศึกษาแล้วพร้อมสาหรับการทางาน และตามความต้องการของผูเ้ รี ยนที่มี
ทัศนะและความเชื่ อทางการเมื องที่ มีอิทธิ พลมาจากสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ เป็ นสิ ทธิ ข้ นั มู ลฐานโดยสามารถ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการกระทาของรัฐเป็ นเรื่ องที่พลเมืองสามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้ โดย
ผ่านกระบวนการและกลกตามกฎหมาย
(12) ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงที่มีทศั นะและ
ความเชื่ อทางการเมืองที่มีอิทธิ พลมาจากสิ ทธิ มนุ ษยชนที่เป็ นสิ ทธิ ข้ นั มูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการ
ใช้ อ านาจรั ฐและการกระท าของรั ฐเป็ นเรื่ องที่ พลเมื องสามารถตรวจสอบและเข้าถึ งได้ โดยผ่ าน
กระบวนการและกลกตามกฎหมาย อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
(13) การเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยี คือ กระแสการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะด้านการสื่ อสารและข้อมูลสารสนเทศทาให้เกิดทั้งรู ปแบบสังคม
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วัฒนธรรม การดาเนินธุ รกิจแบบใหม่ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีและโมเดลทางธุ รกิจใหม่ที่กิจการ สิ นค้า
และการบริ การ การใช้เอไอทางานแทนคนการสร้างหลักสู ตรต้องมีจุดมุ่งหมายตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
(14) ปรั บเปลี่ ยนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่ งเสริ มสร้ าง
องค์ความรู ้และประสบการณ์ เกี่ ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยี
และโมเดลทางธุ รกิจใหม่ที่กิจการ สิ นค้า และการบริ การ การใช้เอไอทางานแทนคน
(15) ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
(16) ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสู ตรต้องมี
ความรู ้และตระหนักถึงความสาคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
และโมเดลทางธุ รกิจใหม่ที่กิจการ สิ นค้า และการบริ การ การใช้เอไอทางานแทนคนว่าเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่
ใช้ในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
(17) การเปลี่ ยนแปลงด้านอื่ น ๆ คื อ การเปลี่ ยนแปลงด้านอื่ น ๆ ที่ ไม่
สามารถคาดการณ์ไม่วา่ จะเกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ เช่น ภัยสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรื อเกิดขึ้น
จากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ การสร้างหลักสู ตรต้องมีจุดมุ่งหมายที่
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
(18)ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้างองค์
ความรู ้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ไม่วา่ จะเกิ ดขึ้นจาก
การกระท าของมนุ ษย์ เช่ น ภัยสงคราม การก่ อการร้ าย ฯ หรื อเกิ ดขึ้ นจากภัยธรรมชาติ เช่ น น้ าท่ วม
แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ
(19) ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไม่วา่ จะเกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ เช่น ภัยสงคราม การก่อการร้าย
ฯ หรื อเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯได้
(20) ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสู ตรต้องมี
ความรู ้และตระหนักถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไม่วา่ จะเกิดขึ้น
จากการกระทาของมนุ ษย์ เช่ น ภัยสงคราม การก่อการร้ าย ฯ หรื อเกิ ดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่ น น้ าท่วม
แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ ว่าเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
1.2) วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันและมี
แนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(1) คุณลักษณะด้านความรู ้ของผูส้ าเร็ จการศึกษามี 2 คุณลักษณะคือ
(1.1) คุณลักษณะด้านความรู ้ดา้ นกฎหมาย ได้แก่
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(1.1.1) ) มี ความรู ้ พ้ืนฐานด้านกฎหมายพื้นฐานตามที่ หลักสู ตร
กาหนด
(1.1.2) มี ความรู ้ กฎหมายเกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
(1.2) คุณลักษณะด้านความรู ้ศาสตร์ สาขาวิชาอื่น ได้แก่
(1.2.1) มี ความรู ้ เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนทั้งด้านเศรษฐกิ จ สั งคม
การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
(1.2.2) ความรู ้ ด้ า นภาษาต่ า งประเทศที่ เ พี ย งพอต่ อ การ
ติดต่อสื่ อสารได้
(1.2.3) มีความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
(1.2.4) มีความรู ้ในลักษณะที่เป็ นผูป้ ระกอบการ
(1.2.5) มีความรู ้ดา้ นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(2) คุณลักษณะด้านเจตคติของผูส้ าเร็ จการศึกษามี 3 คุณลักษณะ คือ
(2.1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม
(2.2) มีทศั นคติรักความยุติธรรม
(2.3) จิตสาธารณะ
(3) คุณลักษณะด้านทักษะมี 6 คุณลักษณะ คือ
(3.1) มีทกั ษะการวิเคราะห์ การตีความ และการให้ความเห็นเชิ งวิชาการ
รวมทั้งการให้คาปรึ กษาเชิงธุ รกิจ
(3.2) มี ท ักษะการใช้ ภาษาเพื่ อการติ ดต่ อสื่ อสาร (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ)
(3.3) มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยี
(3.4) มีทกั ษะการบริ หารงานและบุคคล
(3.5) มีทกั ษะในการสร้างนวัตกรรม
(3.6) มีทกั ษะผูป้ ระกอบการ
1.3) โครงสร้ างหลักสู ตร ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันและมีแนวโน้ม
เป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(1) หมวดศึกษาทัว่ ไป
(1.1) กลุ่ มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่มีความ
ใกล้เคียงต่อเนื่ องสามารถรวมเป็ นกลุ่มเดียวกันและบูรณาการสาระสาหรับการศึกษาเข้าด้วยกันได้ โดย
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สาระที่ศึกษาควรเป็ นสาระที่สร้างความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริ บทสังคมในด้าน
ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสาระเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมที่ตอ้ งใช้ในการอยู่
ร่ วมกันเป็ นสังคม
(1.2) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ควรมุ่งการศึกษาในสาระ
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และเน้นที่การเรี ยนการสอนเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะที่ติดตัวไปใช้ได้จริ งในการทางานหรื อการศึกษาต่อ
(1.3) กลุ่ มวิ ชาภาษาไทย เป็ นสาระที่ ส าคัญส าหรั บการศึ กษาทาง
นิติศาสตร์ การจัดสาระการศึกษาต้องมุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้ในการศึกษาทางนิติศาสตร์ เช่น
การอ่านจับใจความ การย่อความ การเรี ยงความและการเขียนในเชิงวิชาการ
(1.4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ควรปรับสาระ คือ การจัดการเรี ยนการ
สอนต้องทาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการใช้ภาษาต่างประเทศสามารถติดต่อสื่ อสารได้ภาษาใดภาษาหนึ่ง
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
(2.1) กลุ่มวิชาหลักทัว่ ไปแห่ งกฎหมายต้อง เน้นการศึกษากฎหมายที่
เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในสาระวิชาที่ต่อเนื่ องขึ้นไป ลักษณะสาระวิชาเป็ นการศึกษาเพื่อนาไปใช้งาน
เช่ น กฎหมายในชี วิตประจาวัน เน้นสาระที่ เกี่ ยวกับคุ ณธรรมและจริ ยธรรมทางกฎหมายที่ ใช้ในการ
ประกอบอาชีพทางกฎหมาย
(2.2) กลุ่ มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายนิ ติกรรมและสัญญาเป็ นส่ วน
หนึ่ งของกฎหมายลักษณะหนี้ และกฎหมายลักษณะหนี้ มีขอ้ พิพาททางคดี ไม่มากนักควรนามารวมเป็ น
หนึ่งสาระวิชาและเพิ่มจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษากฎหมาย
(2.3) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัวและมรดกมีลกั ษณะที่
เชื่อมโยงกันในทางคดีควรนามารวมกันเป็ นหนึ่งสาระและเพิ่มจานวนหน่วยกิตและระยะเวลาในการศึกษา
(2.4) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง สาระวิชาเอกเทศสัญญาเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ตัวการตัวแทนเพราะ เป็ นเรื่ องในเชิ งธุ รกิจการค้าที่เกิดขึ้นเป็ นประจา ควรเพิ่มสาระวิชาให้ครอบคลุมถึ ง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สัญญาไม่มีชื่อ เป็ นต้น
(2.5) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายเกี่ยวกับการกูย้ มื ค้ าประกัน จานา
และจานอง เป็ นสาระวิชาที่พบข้อพิพาทมากที่สุด เพราะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินชีวติ และธุ รกิจการค้า
ควรเพิ่มสาระการเรี ยนให้ทนั สมัยทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การกูย้ ืมเงินแบบ peer to peer
lending เป็ นธุ รกรรมสิ นเชื่อระหว่างบุคคลรู ปแบบใหม่ผา่ นช่องทางออนไลน์ หรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีแพลตฟอร์ม
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(2.6) ) กลุ่ มวิ ชากฎหมายแพ่ ง กฎหมายซื้ อขาย เช่ าทรั พย์ เช่ าซื้ อ
แลกเปลี่ ยน ให้ ควรเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ให้ทนั สมัยการซื้ อขายของสกุลเงิ นดิ จิทลั ในเรื่ องของสิ ทธิ และ
หน้าที่ของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ซึ่ งเป็ นการซื้ อขายโดยผ่านระบบออนไลน์ท้ งั สิ้ น
(2.7) กลุ่ มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายการประกันภัย ควรเพิ่มสาระ
เกี่ยวกับการประกันภัยภาคบังคับที่ตอ้ งใช้จริ งในการดาเนินชีวติ เข้าไปด้วย เพราะเป็ นคดีที่มีขอ้ พิพาทมาก
ในปัจจุบนั
(2.8) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายตัว๋ เงิ น ควรลดสาระการศึ กษา
เกี่ ยวกับตัว๋ แลกเงิ นและตัว๋ สัญญาใช้เงิ น เพราะปั จจุ บนั ไม่ ค่อยมี การใช้งานแล้ว แต่ คงยังศึ กษาสาระ
เกี่ยวกับเช็คอยูเ่ ช่นเดิม
(2.9) กลุ่ มวิชากฎหมายอาญา ควรศึกษาอยู่เช่ นเดิ มแต่ควรศึกษาให้
ครบทุกลักษณะของกฎหมายอาญาเพราะเป็ นกฎหมายที่เป็ นพื้นฐานในการพิจารณาความผิดขั้นพื้นฐาน
เพื่อจะสามารถศึกษาต่อในกฎหมายอื่น ๆ ที่ มีโทษทางอาญาได้ และควรศึกษาในสาระเกี่ ยวกับการก่ อ
อาชญากรรมผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
(2.10) กลุ่ มวิชากฎหมายมหาชน ควรศึ กษาในสาระที่ เกี่ ยวกับการ
ดาเนินคดีทางปกครองเป็ นหลัก โดยเฉพาะข้อพิพาททางปกครองระหว่างรัฐกับเอกชน และการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ เนื่ องจากเป็ นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจริ ง และมีจานวนมาก โดยเริ่ มต้นตั้งแต่การเกิดข้อพิพาท
หน้าที่คู่กรณี การดาเนินกระบวนพิจารณาต่าง ๆ ตลอดจนการมีคาวินิจฉัยและการบังคับตามคาวินิจฉัย
(2.11) กลุ่มวิชากฎหมายพาณิ ชย์และธุ รกิจ ต้องศึกษาเพิ่มเติมในสาระ
กฎหมายที่เกิดจากธุ รกรรมทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
กฎหมายเกี่ ยวกับลายมื อชื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ กฎหมายเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล กฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
(2.12) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ควรศึกษาอยูเ่ ช่นเดิมที่เพิ่มสาระ
ที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เข้าช่ วย เช่ น การสื บพยานผ่านระบบ
สารสนเทศ การฟ้องคดี การคัดสาเนาผ่านระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
(2.13) กลุ่ มวิ ชากฎหมายระหว่างประเทศ ควรศึ กษาในสาระที่ จะ
เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลง เช่ น กฎหมายเกี่ ยวกับการค้ามนุ ษย์ กฎหมายว่าด้วยผูล้ ้ ี ภยั กฎหมายการให้
ความคุม้ ครองแก่คนชาติ กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
(2.14) กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนา
ชุ มชน หรื อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ควรเพิ่ มสาระการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ
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วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่ น กฎหมายเกี่ ยวกับการกระทาความผิดคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
(3) หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก)
(3.1) ควรจัดหรื อ เลื อกตามความสนใจของผูเ้ รี ย นที่ ยึดเอาการ
ประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยนในอนาคตเป็ นเกณฑ์ในการเลือก
(3.1.1) ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชีพผูพ้ ิพากษา อัยการ ทนายความ
(3.1.2) ที่สนใจประกอบอาชีพนิติกรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(3.1.3) ผู ้ที่ ส นใจประกอบอาชี พ เจ้ า หน้ า ที่ ก ฎหมายใน
หน่วยงานเอกชน
(3.1.4) กลุ่มที่สนในประกอบอาชีพอื่น เช่น ผูท้ ี่มีความประสงค์
จะเป็ นผูป้ ระกอบการของตนเองในรู ปแบบธุ รกิจต่าง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงที่ผปู ้ ระกอบการไม่ตอ้ ง
ลงทุนมากแต่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครื อข่ายออนไลน์ได้ ต้องจัดสาระให้สอดคล้องกับการ
ทางาน
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
(4.1) ควรเลื อ กเป็ นการศึ ก ษาในสาระทางกฎหมายที่ จ ะเป็ น
แนวทางและความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยน
(4.1.1) ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชีพผูพ้ ิพากษา อัยการ ทนายความ
(4.1.2) ที่สนใจประกอบอาชีพนิติกรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(4.1.3) ผู ้ที่ ส นใจประกอบอาชี พ เจ้ า หน้ า ที่ ก ฎหมายใน
หน่วยงานเอกชน
(4.1.4) กลุ่มที่สนในประกอบอาชีพอื่น เช่น ผูท้ ี่มีความประสงค์
จะเป็ นผูป้ ระกอบการของตนเองในรู ปแบบธุ รกิจต่าง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงที่ผปู ้ ระกอบการไม่ตอ้ ง
ลงทุนมากแต่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครื อข่ายออนไลน์ได้ ต้องจัดสาระให้สอดคล้องกับการ
ทางาน
1.4) การประเมินผลการเรี ยนรู้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันและ
มีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(1) การประเมินผลการเรี ยนรู ้ระหว่างใช้หลักสู ตร ควรใช้เครื่ องมือ
ได้หลากหลายทั้ง การตรวจสอบที่ ค วามรู ้ และทัก ษะ หรื อพฤติ ก รรมอาจใช้ แบบทดสอบ แบบ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกต หรื อการตรวจการบ้าน รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการ
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ประเมินผล คือ ใช้เกณฑ์ตามที่ผสู ้ อนตั้งขึ้นจะเป็ นเกณฑ์เชิ งปริ มาณ (กาหนดช่วงของคะแนน) หรื อ
เชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการทบทวนของผูส้ อนด้วยหลักการและเหตุผลอาศัยตรรกวิทยา
(2) การประเมินผลหลังเรี ยน ควรใช้เครื่ องมือที่น่าเชื่ อถือมากที่สุด
ในการวัดองค์ความรู ้ คือ แบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ เกณฑ์เชิงปริ มาณ (กาหนด
ช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกันทุกสถาบัน
ส่ วน (3) การประเมินผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน ควรใช้แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ หรื อแบบทดสอบเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผล ซึ่ งใช้เกณฑ์เชิ งปริ มาณ (กาหนดช่ วง
ของคะแนน) หรื อเชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการทบทวนของผูส้ อนด้วยหลักการและเหตุผลอาศัย
ตรรกวิทยา) ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มาก
2) ด้ า นการจั ด การเรี ยนการสอน ประกอบด้ว ย ส าหรั บ บางรายวิช าทาง
นิติศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องมีผสู ้ อนในชั้นเรี ยน จานวน 4 แนวโน้ม และสาหรับบางรายวิชาที่จาเป็ นต้อง
มีผสู ้ อนในชั้นเรี ยน จานวน 4 แนวโน้ม ดังนี้
(1) สาหรับบางรายวิชาทางนิ ติศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องมีผูส้ อนในชั้นเรี ยน
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(1.1) ควรมีวธิ ี การสอน แบบใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เพราะผูเ้ รี ยนต้อง
แสวงหาหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามที่ตนเองสนใจ
(1.2) ควรมีรูปแบบการสอน การใช้คาถามนาก่อนเข้าสู่ บทเรี ยนจะใช้
รู ปแบบการบรรยาย การใช้ปัญหาเป็ นฐานของการเรี ยนรู ้ หรื อการใช้กรณี ศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั
ความถนัดของผูส้ อนแต่ละบุคคล
(1.3) โดยใช้เทคนิคที่ใช้ในการสอนสาหรั บการสอนแบบไม่มีผสู ้ อน
ในชั้นเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ปอาจใช้เทคนิ คตั้งคาถามนา การบรรยายเป็ นหลัก เพราะไม่มีการ
สื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนในชั้นเรี ยนการใช้เทคนิคอย่างอื่นคงไม่เหมาะสม
(1.4) ควรใช้วิธีการประเมินผลทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลัง
เรี ยน โดยใช้แบบทดสอบเป็ นหลัก เนื่ องจากเรี ยนจากแบบเรี ยนสาเร็ จรู ป ซึ่ งใช้เกณฑ์เชิ งปริ มาณ
(กาหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน)
(2) สาหรั บบางรายวิชาทางนิ ติศาสตร์ ที่จาเป็ นต้องมี ผูส้ อนในชั้นเรี ยน
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(2.1) ควรใช้ ท้ ัง วิ ธี ก ารสอนไม่ ว่ า จะเป็ นผู ้เ รี ยนและผู ้ส อนเป็ น
ศูนย์กลาง
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(2.2) ควรมีรูปแบบการสอนแบบการบรรยาย แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
แบบอภิปราย การสัมมนา การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
(2.3)โดยใช้เทคนิ คการสอนได้หลายวิธีข้ ึนอยู่กบั รู ปแบบการสอนที่
เลือกใช้ เช่น เทคนิคการสอนแบบบรรยาย การใช้คาถาม การใช้ปัญหาเป็ นฐาน การสัมมนา หรื อการ
อภิปราย
(2.4) ควรใช้วิธีการประเมิ นผลก่ อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน สามารถใช้
เครื่ องมือได้หลากหลาย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรื อแบบทดสอบ หรื อหลายแบบรวมกัน
ซึ่ งเกณฑ์การประเมิน นั้น ใช้เกณฑ์การประเมินแบบคุณภาพโดยอาศัยเหตุผลของผูส้ อนเป็ นเกณฑ์
ในการตัดสิ น ส่ วนการประเมินผลหลังเรี ยนคงเป็ นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบเป็ นหลัก แล้วใช้
เกณฑ์เชิงปริ มาณ (กาหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกันทุกสถาบัน
3) ด้ านการประเมินหลักสู ตร ประกอบด้วย การประเมินก่อนการใช้หลักสู ตร
จานวน 5 แนวโน้ม การประเมินระหว่างการใช้หลักสู ตร จานวน 2 แนวโน้ม และการประเมินหลัง
การใช้หลักสู ตร จานวน 2 แนวโน้ม ดังนี้
(1) การประเมินก่อนการใช้หลักสู ตร ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นสอดคล้อง
กันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(1.1) ขอบเขตการประเมินหลักสู ตร ได้แก่ ด้านมาตรฐานการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์ คุณลักษณะการพึงประสงค์ และเนื้อหาที่กาหนดให้เรี ยนแต่ละระดับ
(1.2) การประเมินการเชื่ อมโยงของหลักสู ตรกับเป้ าหมายการศึกษา
ชาติ, วัตถุประสงค์ เนื้ อหา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผล, ความต้องการของผูเ้ รี ยน,
การประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยนในอนาคต มาตรฐานของสถาบันวิชาชีพ และการเชื่อมโยงจากสาระ
วิชาหนึ่งไปสู่ อีกสาระหนึ่ง
(1.3) การประเมินลาดับการจัดเนื้ อหาจากง่ายไปสู่ เนื้ อหาที่ซับซ้อน
และจากเนื้อหาทฤษฎีไปสู่ การปฏิบตั ิ
(1.4) การประเมินการถ่ายทอดความรู ้ คือ การมุ่งการนาความรู ้สู่การ
แก้ปัญหา มุ่งการบู รณาการสู่ การปฏิ บตั ิ มุ่งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ การแสวงหา
ความรู ้ และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้หรื อนวัตกรรมใหม่
(1.5) วิธีการประเมิน 3 องค์ประกอบ คือ จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
กระบวน การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผล เป็ นหลักซึ่ งใช้เครื่ องมือในการประเมิน คือ
แบบสนทนากลุ่ม แบบตรวจรายการ และแบบประเมินที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงทฤษฎีทางการวัดผลใช้
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เกณฑ์เชิ ง คุ ณภาพ (การประเมิ นโดยการผูท้ รงคุ ณวุฒิผูเ้ ชี่ ย วชาญด้วยหลัก การและเหตุ ผลอาศัย
ตรรกวิทยา)
(2) การประเมิ น ระหว่ า งการใช้ ห ลัก สู ตร ผู ้เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น
สอดคล้องกันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(2.1) ขอบเขตการประเมิน คือ การพิจารณาคุ ณภาพของการจัดการ
เรี ย นการสอนทั้ง ในด้า นกระบวนการจัด การเรี ย นการสอนและผลผลิ ต ทางการศึ ก ษา คื อ ผล
การศึกษาของผูเ้ รี ยนว่าเป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนดหรื อไม่
(2.2) ใช้วิธีการประเมิน 3 เรื่ อง คือ การประเมินว่าการเรี ยนการสอน
เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรและของหน่ วยการเรี ยนรู ้หรื อไม่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
ทาให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์น้ นั สามารถทาให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ ตามที่หลักสู ตรกาหนดหรื อไม่
และผลทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนนั้นมีความ ก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ซึ่ งใช้ท้ งั แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบรายงานผลการศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อประเมินหลักสู ตร ตาม
เกณฑ์เชิงคุณภาพที่ผปู ้ ระเมินตั้งไว้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
(3) การประเมินหลังการใช้หลักสู ตร ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นสอดคล้อง
กันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(3.1) ขอบเขตการประเมิน คือ การประเมินคุ ณภาพของการจัดการ
เรี ย นการสอนทั้ง ในด้า นกระบวนการจัด การเรี ย นการสอน และผลผลิ ต ทางการศึ ก ษา คื อ ผล
การศึกษาของผูเ้ รี ยนว่าเป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนดหรื อไม่
(3.2) ใช้วิธีการประเมิน 3 เรื่ อง คือ การประเมินว่าการเรี ยนการสอน
เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรและของหน่ วยการเรี ยนรู ้หรื อไม่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
ทาให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์น้ นั สามารถทาให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ ตามที่หลักสู ตรกาหนดหรื อไม่
และผลทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ซึ่ งใช้ท้ งั แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบรายงานผลการศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อประเมินหลักสู ตรตาม
เกณฑ์เชิงคุณภาพที่ผปู ้ ระเมินตั้งไว้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
4) ด้ า นอาจารย์ ผ้ ู ส อน ประกอบด้ว ย คุ ณสมบัติท วั่ ไปของอาจารย์ผูส้ อน
จานวน 2 แนวโน้ม และคุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์ผสู ้ อน จานวน 2 แนวโน้ม ดังนี้
(1) คุณสมบัติทวั่ ไปของอาจารย์ผสู ้ อน ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้อง
กันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(1.1) สาเร็ จการศึกษาอย่างน้อยปริ ญญาโททางกฎหมาย
(1.2) มีความรู ้ทางภาษาต่างประเทศ
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(1.3) มีคุณธรรมจริ ยธรรม
(1.4) มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีเพื่อการสอน
(2) คุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์ผสู ้ อน ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้อง
กันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(2.1) มีความรู ้ ความสามารถกฎหมายเฉพาะทาง (special law) สาขา
หนึ่งสาขาใด
(2.2) สอบไล่ได้เป็ นเนติบณั ฑิตย์ไทย
(2.3) มีความรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
(2.4) มี ความรู ้ เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงบริ บทต่ าง ๆ ที่ ก ระทบการ
จัดการเรี ยนการสอน
(2.5) ประกอบ หรื อเคยประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
(2.6) มีความรู ้ดา้ นสถานประกอบการและผูป้ ระกอบการ
5) ด้ านนักศึกษา ประกอบด้วย คุณสมบัติทวั่ ไปของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
จานวน 2 แนวโน้ม และคุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา จานวน 2 แนวโน้ม ดังนี้
(1) คุ ณสมบัติทวั่ ไปของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็ น
สอดคล้องกันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(1.1) สาเร็ จการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
(1.2) มีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(1.3) มีความรู ้พ้ืนฐานทางกฎหมาย
(1.4) มีความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอนและ
การสื บค้น
(2) คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(2.1) มีทศั นคติที่ดีต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(2.2) มีทกั ษะในการคิดเชิ งระบบ เชิ งการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการ
ทางเหตุผลหรื อตรรกศาสตร์
6) ด้ านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย สิ่ งที่จาเป็ นต้อง
มีสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน จานวน 1 แนวโน้ม สิ่ งที่ควรจะมีสาหรับสาหรับการจัดการเรี ยน
การสอนจานวน 1 แนวโน้ม และระบบการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา จานวน 1 แนวโน้ม ดังนี้
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(1) สิ่ ง ที่ จ าเป็ นต้อ งมี ส าหรั บ การจัด การเรี ย นการสอน ผูเ้ ชี่ ย วชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(1.1) ต้องมีสื่อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยรองรับการจัดการศึกษาใน
ยุคดิจิทลั
(1.2) ต้องมีระบบสาธารณู ปโภคที่เอื้อต่อการศึกษา
(1.3) ต้ อ งมี ร ะบบสารสนเทศหรื อเครื อข่ า ยที่ มี ค วามมั่ น คงมี
เสถียรภาพทั้งฝั่งผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่สามารถสื่ อสารกันได้ท้ งั ภาครับและภาคส่ ง
(2) สิ่ งที่ ควรจะมี สาหรับสาหรั บการจัดการเรี ยนการสอน ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกันและมีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด ได้แก่
(2.1) ควรมี ระบบการเชื่ อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งด้านเนื้ อหาและ
การวิจยั ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชนและหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่ทางกฎหมาย
(2.2) ควรมี อุปกรณ์ หรื อโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานทางด้าน
นิติศาสตร์ ได้โดยตรง เช่น การสื บค้นคาพิพากษา คาวินิจฉัยต่าง ๆ การเตรี ยมคดีของทนายความ
(3) ระบบการจัด การทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาตั้ง แต่ ก ารส ารวจความ
ต้องการ การดาเนินการ การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
โดยตรง และการประเมินผล เพื่อทราบปั ญหาและปรับปรุ งผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันและ
มีแนวโน้มเป็ นไปได้มากที่สุด

5.2 การอภิปรายผล
ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอการอภิ ปรายทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลัก สู ตรนิ ติศาสตร
บัณฑิ ตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยแบ่งประเด็นการอภิ ปราย
ออกเป็ น 6 ประเด็นตามผลการวิจยั คือ 1) ด้านหลักสู ตร 2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้านการ
ประเมินหลักสู ตร 4) ด้านอาจารย์ผสู ้ อน 5) ด้านนักศึกษา และ 6) ด้านสิ่ งสนับสนุ นการจัดการเรี ยน
การสอน
5.2.1 ด้ านหลักสู ตร
ทิ ศ ทางการจัด การเรี ยนการสอนหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ของสถาบัน
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้านหลักสู ตรเกี่ ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการสร้าง หรื อ
พัฒนาหลักสู ตรตามผลการวิจยั มี ลกั ษณะเป็ นข้อมูลหรื อสารสนเทศที่เกี่ยวกับ 1) การเปลี่ยนแปลง
บริ บททางการเมืองนโยบายชาติซ่ ึ งประเทศไทยปั จจุบนั มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา และเสริ มสร้ างศักยภาพทรัพยากร

233
มนุ ษ ย์ มี เป้ า หมายให้ค นไทยเป็ นคนดี คนเก่ ง มี คุณภาพ พร้ อมส าหรั บ วิถี ชี วิตในศตวรรษที่ 21
ส่ งเสริ มให้เกิดสังคมผูป้ ระกอบการ การพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงาน โดยการพัฒนา
ระบบการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรี ยนรู ้
ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบ
การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต เพื่อให้สามารถรั บการเปลี่ ยนแปลงบริ บทต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในอนาคต 2) การ
เปลี่ ยนแปลงบริ บทเศรษฐกิจและสังคม นอกจากประเทศไทยจะกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
แล้วยังกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการ
พัฒนาประเทศไทย 3) การเปลี่ยนแปลงบริ บทด้านเทคโนโลยีจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในโลกมาจากฐานเทคโนโลยีสาคัญ 3 กลุ่ ม คื อ ฐานชี วภาพ ฐานดิ จิท ลั และฐานฟิ สิ กส์ โลกใน
อนาคตจึ ง เป็ นโลกของนวัต กรรมที่ ผ สมผสานเทคโนโลยีท้ งั 3 กลุ่ ม นี้ ก่ อให้เกิ ดปรากฏการณ์
“เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (disruptive technology) เช่น OTT, IOT, blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
ที่มีบทบาทสาคัญในโลกปั จจุบนั และในอนาคต อาจแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ (1) กลุ่มเทคโนโลยี
ดิจิทลั และคอมพิวเตอร์ (2) กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ (3) กลุ่มเทคโนโลยี
พลังงาน มีการพัฒนาเทคโนโลยี เกิดธุ รกิจและบริ การโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั จะนาไปสู่ การพัฒนา
ระบบอัต โนมัติ แ ละปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (artificial intelligence and automatic systems) ที่ เ ป็ นการ
เชื่ อมโยงทุกสิ่ งด้วยอินเทอร์ เน็ต (internet of things: IoT) อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ เช่ น ภัย สงคราม โรคระบาดและอื่ น ๆ เหล่ า นี้ เป็ นข้อมู ลพื้ นฐานที่ ใ ช้ใ นการสร้ า ง
หลักสู ตรที่ทาให้ผสู ้ ร้างหลักสู ตร หรื อคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรต้องนาบริ บทการเปลี่ยนแปลง
เหล่ านั้นมาเป็ นแนวทางในการกาหนดวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตร เพื่อผลิ ตคนหรื อเตรี ยมพร้ อม
ความรู ้ และทัก ษะของคนให้พ ร้ อมสนองรั บการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า งข้า งตน ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของวิชยั วงษ์ใหญ่ (2554) สิ่ งที่กาหนดหลักสู ตรจะเป็ นฐานข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการพัฒนา
หลัก สู ต รและวางแผนหลัก สู ต รได้ชัด เจน ได้แ ก่ 1) สิ่ ง ที่ ก าหนดหลัก สู ต รด้า นเป้ า หมายและ
อุดมการณ์ของชาติ 2) สิ่ งที่กาหนดหลักสู ตรทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม 3) สิ่ งที่กาหนดหลักสู ตร
ทางเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นการสร้ า งและพัฒ นาหลัก สู ต รโดยการอาศัย การค้น คว้า และแสวงหา
ข้อเท็จ จริ ง จากปรากฏการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของตามแนวคิ ดการพัฒนาหลัก สู ต รของ Walker
(Walker, 1971) ที่ปฏิ เสธแนวคิดการพัฒนาหลักสู ตรด้วยการกาหนดสิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับหลักสู ตร
ด้วยการอธิ บายเชิ งเหตุผลโดยปราศจากการค้นคว้าหาข้อเท็จจริ งมาก่ อน วิธีการของ Walker เป็ น
วิธี ก ารศึ ก ษาแบบประจัก ษ์นิ ย ม (empiricism) หรื อเป็ นวิธี ก ารศึ ก ษาแบบธรรมชาติ (naturalistic
model) ซึ่ งเป็ นวิธีการที่เป็ นการแสวงหาข้อเท็จจริ งจากปรากฏการณ์ทางสังคม และผ่านกระบวนการ
พิจารณาไตร่ ตรองอย่างเหมาะสมก่อนการตัดสิ นใจออกแบบหลักสู ตร ถือว่าเป็ นการวิเคราะห์ปัจจัย
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ภายนอก คือ 1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 2) การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและ
หลักสู ตร และ 3) การเปลี่ยนแปลงเนื้ อหาวิชา ถื อเป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยที่ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสู ตรที่ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาหลักสู ตรให้นาไป
ปฏิ บตั ิ ได้จริ งและบังเกิ ดผลให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ตามแนวคิด การสร้ างและการพัฒนาหลักสู ตรตาม
แนวคิดของ Skilbeck (Sklibeck, 1984) โดยที่ ผลการวิจยั ด้า นหลักสู ตรเกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์ของ
หลักสู ตรนั้นต้องเป็ นไปตามสิ่ งที่กาหนดหลักสู ตรซึ่ งเป็ นสถานการณ์จากข้อเท็จจริ งทางสังคม เพื่อ
ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ เ ป็ นผลผลิ ต ทางการศึ ก ษาให้มี คุ ณ ลัก ษณะตามการเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทด้า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่กาหนดคุณสมบัติบณั ฑิตตาม
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติดา้ นความรู ้ (knowledge) ด้านเจตคติ (attitude) และด้าน
ทักษะการปฏิบตั ิงาน (skill) สอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom (1999) กล่าวว่า ทักษะทางสติปัญญา
จะแสดงเป็ นพฤติกรรม ที่เกี่ ยวข้องกับความรู ้ ความคิด การแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา คือ พุทธิ พิสัย
(knowledge) จิตพิสัย (affective/attitude) และทักษะพิสัย หรื อทักษะกระบวนการ (process) ดังนั้น
การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรต้องครอบคลุมพัฒนาการ 3 ด้านที่ตอ้ งส่ งเสริ มในการจัดการ
เรี ยนการ สอนหลั ก สู ตรนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต คื อ พัฒ นาการด้ า นความรู ้ ค วามคิ ด (cognitive
development) พัฒนาการด้านจิตใจ (affective development) และพัฒนาการด้านทักษะ (psychomotor
development) โดยผลการวิจยั ด้านหลักสู ตรที่เกี่ ยวกับโครงสร้างหลักสู ตรที่กาหนดสาระการเรี ยนรู ้
เป็ นผลสื บเนื่ องกันในลักษณะของวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรเป็ นแนวทางในการเลือกเนื้ อหาสาระ
และกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อทาให้ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะตามที่จุดมุ่งหมาย หรื อวัตถุประสงค์
ของหลักสู ตร เช่น วัตุประสงค์ของหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตที่กาหนดให้มีคุณลักษณะด้านความรู ้
ประการหนึ่ ง ได้แก่ มีความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี กฎหมายเกี่ ยวกับการค้า
การลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นโครงสร้างหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ก็ตอ้ งเลือกสาระ เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู ้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริ บทสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี (กลุ่ม
วิชามนุ ษยศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์ ) และสร้ างองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ที่
เปลี่ ย นแปลง (กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ) ส่ ว นหมวดวิช าเฉพาะ (วิช าบัง คับ ด้า น
กฎหมาย) ต้องจัดสาระการศึกษากลุ่มวิชากฎหมายเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม การพัฒนา
ชุ มชน หรื อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ควรเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วย
ธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของทัศนี ย ์ เศรษฐพงษ์ (2562) ที่กล่าวว่า
จุ ดมุ่ง หมายของหลักสู ตรถื อได้ว่าเป็ นทิ ศ ทางของการจัดการศึ ก ษา ช่ วยในการเลื อกเนื้ อหาและ
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กิจกรรม ตลอดจนใช้ในการประเมิน นอกจากนี้ยงั เป็ นส่ วนที่จะทาให้ผสู ้ อนทราบว่าจะพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มี ล ัก ษณะอย่า งไร การก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รจะต้อ งท าหลัง จากที่ ไ ด้ศึ ก ษาข้อมู ล
พื้นฐานแล้วว่า ควรจะดาเนิ นการแก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมและผูเ้ รี ยนได้อย่างไร
และต้องให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศด้วย ส่ วนเนื้ อหาวิชาและ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ความรู ้และประสบการณ์ต่าง ๆ มีความสาคัญในฐานะที่เป็ นองค์ประกอบที่
จะช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ยนพัฒ นาไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมายที่ ก าหนดไว้ เนื้ อ หาที่ ส มบู ร ณ์ จ ะผนวกกั บ ความรู ้
ประสบการณ์ ค่านิยม ทัศนคติเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ท้ งั ความรู ้ คุณลักษณะนิสัย ระบบความคิด
ที่เหมาะสมประกอบเข้าด้วยกันซึ่ งผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรจะดาเนิ นการเลื อกเนื้ อหาสาระ จัดเรี ยงลาดับ
เนื้ อหา และกาหนดเวลาเรี ยนที่เหมาะสมตามลาดับ ทั้งจากผลการวิจยั ด้านหลักสู ตรเกี่ ยวกับการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนประกอบด้วยการประเมินผลก่อนเรี ยนของผูเ้ รี ยน เพื่อเป็ นการตรวจ
ความรู ้พ้ืนฐานของผูเ้ รี ยนก่อนนาเข้าสู่ บทเรี ยน การประเมินผลระหว่างเรี ยนเพื่อเป็ นการตรวจสอบ
พัฒนาของผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการศึกษามาระยะหนึ่ ง ถือว่าเป็ นการประเมินเพื่อพัฒนา (formative
evaluation) โดยใช้เครื่ องมือในการประเมิน คือ แบบทดสอบ การสังเกต การซักถาม เป็ นต้น ส่ วน
การประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ หลัง เรี ย นจะกระท าเมื่ อสิ้ นสุ ดกระบวนการเรี ย นการสอนซึ่ งเป็ นการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรี ยน หรื อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตามระยะเวลาที่กาหนด
โดยมากประเมินตอนปลายภาคเรี ยน โดยใช้แบบประเมินที่เป็ นแบบทดสอบที่มีมาตรฐานจากการ
ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมายทาการประเมินความยากง่ายของแบบทดสอบสอบ ซึ่ งแบบทดสอบที่ดี
ต้องมีความยากง่ายปะปนกันทั้งข้อที่ง่าย ข้อปานกลาง และข้อยากที่สุดในแบบทดสอบชุ ดเดี ยวกัน
และต้องมีความเป็ นปรนัย คือ มีความชัดเจนถูกต้อง มีความเข้าใจตรงกัน โดยยึดเกณฑ์ทางวิชาการ
เป็ นเกณฑ์ในการประเมินแบบทดสอบ และใช้เกณฑ์การวัดผลจากเกณฑ์เชิงปริ มาณ และเกณฑ์เชิง
คุณภาพในการตัดสิ นผลการเรี ยน กรณี จะใช้เกณฑ์ใดในการวัดผลนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั ผูส้ อน หรื อผูท้ ี่ทา
การวัดว่า ต้องการวัดสิ่ งใด หากต้องการวัดความรู ้ ค วามเข้า ใจก็อาจใช้เกณฑ์เชิ งปริ ม าณส าหรั บ
เครื่ องมือที่เป็ นแบบทดสอบ หรื อหากต้องการวัดเจตคติก็อาจใช้เกณฑ์เชิงคุณภาพสาหรับเครื่ องมือที่
เป็ นแบบสังเกตุพฤติกรรม หรื อหากต้องการวัดทักษะก็อาจใช้เกณฑ์เชิงปริ มาณ/คุณภาพสาหรับแบบ
วัดทักษะ เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้ ึนกับผูส้ อนว่าต้องการวัดผลสิ่ งใดเป็ นสาคัญซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมชาย รัตนทองคา (2554) ที่วา่ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่นิยมนั้นมี 2 ลักษณะ คือ การประเมินเพื่อ
พัฒนาและการประเมินเพื่อสรุ ปผล และตัดสิ นผลการเรี ยนที่มีเกณฑ์ชดั เจน เช่น การตัดสิ นแบบอิง
กลุ่ ม หรื อ การตัด สิ นแบบอิ ง เกณฑ์ โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ การวัดผลทางการศึ ก ษาที่ มี ความเที่ ย งตรง
(validity) มี ค วามเป็ นปรนัย (objectivity) และมี ค วามยากง่ า ย (difficulty) จึ งจะเป็ นเครื่ องมื อการ
วัดผลที่ดีที่สามารถวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
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อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั เกี่ ย วกับวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรคุ ณลักษณะ
เกี่ยวกับเจตคติ (attitude) ของผูส้ าเร็ จการศึกษานั้นพบว่ามี 3 คุณลักษณะ คือ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มี
ทัศนคติรักความยุติธรรมและมีจิตสาธารณะ แต่คุณลักษณะดังกล่าวไม่ปรากฏในข้อมูลที่ใช้ในการ
สร้ างและพัฒนาหลัก สู ตรซึ่ งเรื่ องของคุ ณธรรมจริ ย ธรรมเป็ นเรื่ องสาคัญประการหนึ่ งในการจัด
การศึกษาในยุคปั จจุบนั ยิง่ เป็ นการศึกษาในสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงไว้ซ่ ึ งความ
ยุติ ธ รรมของสั ง คมแล้ว คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมจึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ ส าคัญ ไม่ ยิ่ ง หย่อ นไปกว่า ความรู ้ ใ น
เนื้ อหาวิช าทางกฎหมาย เพราะคุ ณธรรมหรื อความยุติธ รรมนั้นส าคัญที่ ผูใ้ ช้กฎหมายมิ ใ ช่ ตวั บท
กฎหมายที่บญั ญัติไว้ สอดคล้องพุทธทางภิกขุ (2525) ที่เห็ นว่าปั จจุบนั การศึกษาเน้นแต่เรื่ องความรู ้
แก่ผเู ้ รี ยน โดยละเลยการปลูกฝังด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ซึ่ งการจัดการศึกษาต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ คู่คุณธรรมกับเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่กาหนดหลักสู ตรกับวัตถุประสงค์
ของหลัก สู ต รแล้ ว ต้อ งมี ค วามสั ม พัน ธ์ ส อดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพราะการก าหนด
วัตถุประสงค์ของต้องพิจารณาถึงสภาพปั ญหา ความต้องการ และความจาเป็ นของผูเ้ รี ยนและการ
เปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ มาก่ อนในล าดับ ต้นซึ่ ง สอดคล้องกับ แนวคิ ดการพัฒนาหลัก สู ตรของ Taba
(Taba, 1962), Oliva (Oliva,1982), Walker (Walker, 1971), Sklibeck (Sklibeck,1984) ดังนั้น สิ่ งที่
กาหนดหลักสู ตรต้องมีประเด็นเกี่ยวกับคุ ณธรรมจริ ยธรรมอีกประการหนึ่ งที่ใช้เป็ นข้ออมูลในการ
สร้างและพัฒนาหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตซึ่ งสอดคล้องกับสิ่ งที่กาหนดหลักสู ตรตามแนวคิดของ
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2554)
5.2.2 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน วิธีการสอนโดยผลการวิจยั นั้นกาหนด
วิธีการสอนสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
เน้นวิธีการสอนที่ มีผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลางทั้งการจัดการเรี ยนแบบมี ผูส้ อนและไม่มีผูส้ อนในชั้นเรี ยน
อย่างไรก็ตามก็ควรมีการยืดหยุน่ ปรับปรุ งตามเทคโนโลยีที่กา้ วหน้า และบริ บทของผูเ้ รี ยนที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมก็ควรมีการยืดหยุน่ ตามผูเ้ รี ยน ทั้งในเรื่ องเนื้ อหาสาระที่กาหนดให้เรี ยน และวิธีการที่ใช้ในการ
เรี ยนการสอน หมายรวมถึง รู ปแบบ เทคนิคการสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย โดยที่
เนื้อหาที่กาหนดให้เรี ยนต้องเป็ นเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนสนใจแต่ก็ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตของเนื้อหาสาระของสาระวิชา
นั้นซึ่ งสามารถเชื่อมโยงสาระการเรี ยนรู ้ให้บูรณาการกับสาระวิชาอื่น หรื อสาขาวิชาอื่นได้ ทั้งรู ปแบบและ
เทคนิคการสอนก็สามารถบูรณาการรวมกันเป็ นหลายวิชาได้ เช่น การใช้ปัญหาเป็ นฐานของการเรี ยนรู ้ การ
ใช้กรณี ศึกษา หรื อการศึกษากฎหมายเชิงคลีนิก สามารถถอดการเรี ยนรู ้ออกได้เป็ นหลายสาระวิชา โดยให้
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนศึกษาปั ญหาข้อเท็จจริ งและปั ญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นจริ ง แล้วฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การให้
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คาปรึ กษาตลอดจนร่ วมดาเนินคดีในรู ปแบบสถานการณ์จาลอง ซึ่ งผูเ้ รี ยนต้องสามารถสรุ ปหลักการได้เอง
ต่อยอดความรู ้เองได้สอดคล้องกับดวงนภา มกรานุ รักษ์ (2554) ที่เห็นว่าการจัดการเรี ยนการสอนต้องมี
ความยืดหยุน่ ตามเทคโนโลยีและผูเ้ รี ยนที่เปลี่ยนแปลงไปที่เน้นการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงการ
เป็ นฐาน โดยการประเมินผลการเรี ยนรู ้ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การตรวจรายงาน
การสรุ ปองค์ความรู ้ หรื อหลักการที่ผูเ้ รี ยนสรุ ปเอง มีการปฏิรูปการประเมินผลการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการ
ประเมิ นผลอื่ นร่ วมกับการทดสอบ เช่ น การสั งเกตพฤติ กรรม การตรวจงาน การรายงานตนเอง การ
สัมภาษณ์ หรื อการทดสอบที่ เน้นการปฏิ บตั ิ จริ งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสู ตรโดยโรงเรี ยนเป็ น
ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรเอง (School-Based Curriculum Development: SBCD) ของ Sklibeck (Sklibeck,1984) ที่
เห็นว่าการประเมินการเรี ยนรู ้ (assessment) เป็ นการตัดสิ นคุณค่าในศักยภาพการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิของ
ผูเ้ รี ยนรู ้ ส่ วนการประเมินผล (evaluation) หมายถึง การรวบรวมหลักฐานเพื่อนามาตัดสิ นคุณค่าเกี่ยวกับ
หลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วย การวางแผน การออกแบบ การนาไปใช้ รวมทั้งผลการปฏิบตั ิ หรื อผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งการประเมินการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนเป็ นการกาหนดเกณฑ์ที่ผเู ้ รี ยนต้องบรรลุ เช่น การกาหนด
ชิ้นงาน การสังเกต การบันทึกการทางาน การสอน การรายงานผล การประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนต้องมี
แนวทางที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและขอบเขตของสาระวิชา
5.2.3 ด้ านการประเมินหลักสู ตร
ทิ ศ ทางการจัด การเรี ยนการสอนหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ของสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้า นการประเมิ น หลัก สู ต ร ส าหรั บ การประเมิ น
หลักสู ตรก่อนการใช้หลักสู ตรที่มกั เรี ยกว่าเป็ นการประเมินเอกสารหลักสู ตรสอดคล้องกับใจทิพย์
เชื้ อรัตนพงษ์ (2539) อ้างในไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2550) ที่จาแนกวิธีการประเมินหลักสู ตรตาม
ระยะเวลาในการประเมิน ผลการวิจยั นั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหลักสู ตรกับตัวผูเ้ รี ยนทั้ง
ในเรื่ องของ 1) ขอบเขตของหลักสู ตรที่ประเมิน ได้แก่ มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ วัตถุ ประสงค์ของ
หลักสู ตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตร เนื้ อหาและระยะเวลาที่กาหนดให้เรี ยน 2) ความ
เชื่ อ มโยงของหลัก สู ตรที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่า งหลัก สู ต รกับ เป้ า หมายการศึ ก ษาชาติ วัต ถุ ป ระสงค์
หลัก สู ตรกับเนื้ อหา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ความต้องการของ
ผูเ้ รี ย น การประกอบอาชี พ ของผูเ้ รี ย น และมาตรฐานของสถาบันวิชาชี พ 3) ล าดับ ของเนื้ อหาที่
กาหนดให้เรี ยนจากง่ายไปซับซ้อนและพื้นฐานสู่ การปฏิบตั ิ 4) การเชื่ อมโยงจากสาระวิชาหนึ่ งไปสู่
สาระวิชาหนึ่ ง และ 5) การถ่ายโอนความรู ้ ที่เน้นความรู ้ สู่การปฏิ บตั ิและการแก้ปัญหา และผูเ้ รี ยน
สามารถสรุ ปและสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งสอดคล้องมารุ ต พัฒผล (2558) เกี่ยวกับแนวทาง
การก าหนดกรอบการประเมิ น เอกสารหลัก สู ต รก่ อ นการน าหลัก สู ต รไปใช้ คื อ ประเด็ น เรื่ อ ง
จุดมุ่งหมาย หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายเฉพาะ การแบ่งระดับคะแนน คุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยน
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การเรี ยนการสอน การประเมินผลการเรี ยนรู ้และหลักสู ตร และผลผลิตของหลักสู ตร แต่การประเมิน
หลัก สู ตรนั้นนอกจากจะพิ จารณาถึ ง ความสัม พันธ์ ข องหลัก สู ตรกับ ตัวผูเ้ รี ย น ก็ ควรพิจารณาถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างหลักสู ตรกับสถาบันผูจ้ ดั การศึ กษาว่าหลักสู ตรที่ สร้ าง หรื อพัฒนาขึ้ นมามี
จุดอ่อน จุ ดแข็งของหลักสู ตรอย่างไร มี ความเป็ นได้ คุ ม้ ทุนการดาเนิ นการหรื อไม่ สอดคล้องกับ
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของ Scriven (1967) ที่ ใ ห้ความส าคัญกับคุ ณค่า และค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นงานซึ่ งเขาเชื่ อว่า การประเมินจะขาดความสมบูรณ์ ถ้านักประเมิ นได้พิจารณาด้านคุ ณค่าที่
ได้รับการเปรี ย บเที ยบกับค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานของโครงการ มี 3 สิ่ งที่ ตอ้ งพิจารณา คือ 1)
ความเป็ นประโยชน์ที่นักประเมิ นต้องพิจารณาดู ว่าสิ่ งที่ได้ลงทุ นไปมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
คุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งเสี ยไปหรื อไม่ 2) ขวัญกาลังใจ หรื อคุณธรรมเป็ นสิ่ งสาคัญมากในการดาเนิน
โครงการ ควรพิจารณาว่า ผลของโครงการจะทาให้ขวัญกาลังใจ หรื อคุณธรรมของผูร้ ่ วมโครงการ
เป็ นอย่างไร และ 3) ค่าใช้จ่ายเป็ นเรื่ องสาคัญมากแต่นกั ประเมินไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่ องจากมี
ความยุ่ ง ยากในการประเมิ น โดยที่ ก ารประเมิ น หลัก สู ต รก่ อ นการน าไปใช้ เ ป็ นการประเมิ น
องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินความสัมพันธ์ ระหว่างจุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตร
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีแบบตรวจรายการและแบบ
วิเคราะห์เอกสารที่พิจารณาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ เป็ นเครื่ องมือที่ใ ช้ในการประเมิน และใช้เกณฑ์เพื่ อ
พิจารณาคุณค่าของหลักสู ตร เกณฑ์เชิ งปริ มาณ (เกณฑ์มาตรฐาน) และเกณฑ์เชิ งคุณภาพ (เกณฑ์การ
ตัดสิ นตามความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ทาการประเมินที่อยูบ่ นพื้นฐานของตรรกวิทยา) ซึ่ งสอดคล้อง
กับรู ปแบบการประเมินของ Tyler อ้างในใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539), ธารง บัวศรี (2542) และไชย
ยศ ไพวิท ยศิ ริ ธ รรม (2550) ที่ เ ป็ นการประเมิ น ที่ ยึ ด จุ ด มุ่ ง หมายเป็ นหลัก (gold base) โดยการ
เปรี ยบเทียบว่าพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ ใช้
การวิเคราะห์รายละเอียดขององค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึ กษา 3 ส่ วน คือ จุ ดมุ่งหมาย
การศึ ก ษา การจัดประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ และการตรวจสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของผูเ้ รี ย น ส่ วนการ
ประเมิ นผลระหว่างการใช้หลักสู ตร ตามผลการวิจยั เป็ นการประเมิ นในประเด็นเกี่ ยวกับ 1) การ
ประเมินกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และ 2) การประเมินผลผลิตของหลักสู ตรว่าเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมาย หรื อวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรหรื อไม่ อย่างไรก็ตามการประเมินหลักสู ตรมีประเด็นที่
ควรให้ความสาคัญในการประเมิน คือ การประเมินระบบบริ หารหลักสู ตร และวิธีการนิ เทศกากับ
ดูแลการใช้หลักสู ตรว่ามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และจะมีวธิ ี การในการแก้ไขอย่างไร สอดคล้อง
แนวคิดของใจทิพย์ เชื้ อรัตนพงษ์ (2539) ที่เห็นว่าสิ่ งที่ตอ้ งประเมินในการประเมินหลักสู ตรประการ
หนึ่ง คือ การประเมินการใช้หลักสู ตร เป็ นการตรวจสอบว่าหลักสู ตรที่นาไปใช้กบั สถานการณ์จริ ง
ใช้ได้ดีเพียงใด การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรทาอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไนในการใช้
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หลัก สู ต ร เพื่ อ จะได้ป รั บ ปรุ งให้ ดี ข้ ึ น และสามารถใช้ ห ลัก สู ต รได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และ
ประสิ ทธิ ภาพ โดยวิธีการประเมินอาจใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสอบถามผูใ้ ช้หลักสู ตร
ได้แก่ ผูส้ อน ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ รี ยน เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นวิธีการประเมินโดยยึดจุดมุ่งหมาย 3 องค์ประกอบ
คือ จุดมุ่งหมายของการศึ กษา การจัดประสบการณ์ เรี ยนรู ้ และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
ศึกษาของผูเ้ รี ยน และใช้เกณฑ์เพื่อพิจารณาคุณค่าของหลักสู ตร เกณฑ์เชิงปริ มาณ (เกณฑ์มาตรฐาน)
และเกณฑ์เชิ งคุ ณภาพ (เกณฑ์การตัดสิ นตามความเห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ ทาการประเมิ นที่ อยู่บ น
พื้นฐานของตรรกวิท ยา) ซึ่ ง สอดคล้องกับรู ปแบบการประเมิ นของ Tyler อ้า งในใจทิ พ ย์ เชื้ อรั ต
นพงษ์ (2539), ธารง บัวศรี (2542) และไชยยศ ไพวิทยศิ ริธ รรม (2550) ที่เป็ นการประเมินที่ยึด
จุ ด มุ่ ง หมายเป็ นหลัก (gold base) และการประเมิ น หลัก สู ต รหลัง การใช้ห ลัก สู ต รเป็ น 1) การ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่า งวัตถุ ป ระสงค์หลัก สู ตร ปรั ช ญาหลัก สู ตร คุ ณลัก ษณะอันพึ ง
ประสงค์ข องผูเ้ รี ย น อุ ด มการณ์ ก ารศึ ก ษาชาติ และกระบวนการจัด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ 2) การตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยน (คุณภาพบัณฑิต) ที่เป็ นผลมาจากการจัดการ
เรี ยนการสอน จากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และข้อมูลของผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ การประเมินหลักสู ตรทั้งระบบ
ซึ่ งสอดคล้องกับการประเมินระบบหลักสู ตรที่เป็ นการประเมินหลักสู ตรในภาพรวมกันทั้งระบบ
พร้ อมกันไป เพราะการประเมิ นแต่ละส่ วนอาจทาให้มองเห็ นภาพรวมไม่ชดั เจน จึ งต้องประเมิ น
หลัก สู ตรทั้ง ระบบ เพราะการประเมิ นเอกสารหลัก สู ตร การประเมิ นการใช้ห ลัก สู ตร และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของหลักสู ตรเป็ นสิ่ งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันตามแนวคิดในการประเมินหลักสู ตร
ของใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539) เกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งประเมินในการประเมินหลักสู ตร
5.2.4 ด้ านอาจารย์ ผ้ สู อน
ทิ ศ ทางการจัด การเรี ยนการสอนหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ของสถาบัน
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้านอาจารย์ผูส้ อน จากผลการวิจยั พบว่า คุณสมบัติ
ทัว่ ไปของอาจารย์ผูส้ อนควรสาเร็ จการศึกษาอย่างน้อยปริ ญญาโททางกฎหมาย และมีความรู ้ ดา้ น
ภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 10 ว่า ด้วย จานวน คุ ณวุฒิ และคุ ณสมบัติอาจารย์ในที่ กล่ าวถึ ง อาจารย์
ผูส้ อนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต กาหนดว่า อาจารย์ผูส้ อน อาจเป็ นอาจารย์ประจา หรื ออาจารย์
พิเศษที่มีคุณวุฒิข้ นั ต่าปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า หรื อมีตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั หรื อในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน สาหรับกรณี อาจารย์พิเศษนั้นแม้จะ
ได้รับการยกเว้นคุ ณวุฒิทางการศึกษาขั้นปริ ญญาโท แต่กาหนดคุ ณวุฒิข้ นั ต่ า คือ ปริ ญญาตรี และมี
ประสบการณ์สอนไม่นอ้ ย 6 ปี อย่างไรก็ตามการที่จากัดชัว่ โมงการสอนเพียงร้อยละ 50 ของรายวิชา
แล้วต้องมีอาจารย์ประจาเป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น เห็ นว่าการจากัดชัว่ โมงการสอนของอาจารย์
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พิเศษเพียงร้อยละ 50 ของรายวิชา อาจทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ทางด้านปฏิบตั ิงานที่จะได้รับ
จากการถ่ายทอดโดยผ่านผูท้ รงคุณวุฒิที่ทาการสอนอาจไม่เพียงพอ ยิ่งเป็ นความรู ้และประสบการณ์
ทางด้น กฎหมายและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ต่ า ง ๆ ในศาลตั้ง แต่ ช้ ัน ต้น จนถึ ง ศาลฎี ก า หรื อ แม้ก ระทั่ง
กระบวนการด าเนิ น ว่า ด้ว ยเรื่ อ งการว่า ความ การจัด ท าเอกสารต่ า ง ๆ ทางคดี ล้ว นต้อ งอาศัย
ประสบการณ์ ของอาจารย์พิเศษที่ปฏิบตั ิงานด้านนั้น ๆ หากผูส้ อนเป็ นอาจารย์ประจา อาจถ่ายทอด
ความรู ้ทางการปฏิบตั ิ ที่เกิดขึ้นจริ งได้ไม่เชี่ ยวชาญเท่าผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงานจริ ง ส่ วนกรณี คุณสมบัติเฉพาะ
ของอาจารย์ผสู ้ อนนั้น ควรสอบไล่ได้เป็ นเนติบณ
ั ฑิตย์ไทย เพราะการจัดการเรี ยนการสอนในระดับ
เนติบณ
ั ฑิตมุ่งเน้นที่การนากฎหมายไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน การที่อาจารย์ประจาสอบไล่ได้เป็ นเนติ
บัณ ฑิ ต ย์ไ ทยจะช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ อาจารย์มี ท้ งั ความรู ้ ท างทฤษฎี และทางปฏิ บ ตั ิ ที่ ส ามารถนามา
ถ่ายทอดให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจกระบวนการศึกษาทางกฎหมายโดยแท้จริ ง ที่สาคัญอาจารย์ประจาควรเคย
ประกอบอาชีพทางกฎหมายมาบ้างเพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงการนาข้อกฎหมายไป
ปรับใช้กบั ข้อเท็จจริ ง เพื่อสร้ างเป็ นประสบการณ์ แล้วถ่ายทอดผ่านผูเ้ รี ยน เพื่อสร้ างความเข้าใจแก่
ผูเ้ รี ยน แม้อาจารย์ประจาจะมีความรู ้ทางกฎหมายเป็ นหลัก แต่เมื่อเข้ามาทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ผสู ้ อน
ก็ ค วรมี ค วามรู ้ ท างด้ า นการจัด การเรี ยนการสอนและการบริ ห ารการศึ ก ษา เพื่ อ จะได้เ ข้า ใจ
องค์ป ระกอบของการจัด การศึ ก ษาทั้ง วิ ธี ก ารสอน รู ป แบบการ เทคนิ ค การสอน และวิ ธี ก าร
ประเมินผลผูเ้ รี ยนสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2545) ว่าการจัดการเรี ยนการสอน คือ กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยให้ท้ งั ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน การจัดการเรี ยนการ
สอนจะเน้นที่การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจากหลักสู ตร ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน วิธีการสอน และ
การประเมินผล ตลอดจนสื่ อการเรี ยนการสอน เป็ นต้น อย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้การเปลี่ยนแปลง
บริ บทต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอน โดยเฉพาะด้านหลักสู ตรและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรที่ตอ้ งการผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู ้ มีคุณธรมจริ ยธรรม และทักษะต่าง ๆ นั้น ผูส้ อนจึงเป็ นผูม้ ีส่วนสาคัญในการพัฒนาหลักสู ตร
เพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น ความรู ้เกี่ยวกับการเป็ นผูป้ ระกอบการ เป็ นต้น
5.2.5 ด้ านนักศึกษา
ทิ ศ ทางการจัด การเรี ยนการสอนหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ของสถาบัน
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้านนักศึกษา การเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ทาง
กฎหมายหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ของประเทศไทยนั้น อย่ า งน้อ ยต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าขึ้นไป แต่สิ่งที่ตอ้ งยอมรับและไม่อาจปฏิเสธได้ คือ การศึกษา
กฎหมายของประเทศไทยเป็ นการศึ ก ษาโดยใช้ ภ าษาไทย (ยกเว้น หลัก สู ต รภาษาอัง กฤษ)
ดังนั้นพื้นฐานความรู ้ดา้ นภาษาไทยจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมากสาหรับการศึกษาทางกฎหมายซึ่ งนักศึกษา
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ก่อนเข้าศึกษาในหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตควรมีความรู ้เกี่ยวภาษาไทยที่จะใช้ในการศึกษากฎหมาย
เช่ น การอ่านจับใจความ การย่อความ การตี ความและการเขี ยนเชิ งวิชาการเพื่อนาเสนอความคิ ด
ประกอบทฤษฎี ต่าง ๆ ที่สาคัญการศึ กษากฎหมายเป็ นเรื่ องของการศึกษาเชิ งเหตุผล ที่ตอ้ งใช้การ
วิเคราะห์ ท้ งั ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริ งในทางคดี ท าให้ผูท้ ี่ จะเข้า ศึ กษาต่ อหลัก สู ตรนิ ติศ าสตร
บัณ ฑิ ต ควรมี ท ัก ษะในการคิ ด เชิ ง ระบบ เชิ ง การวิ เ คราะห์ โดยใช้ ห ลัก การทางเหตุ ผ ล หรื อ
ตรรกศาสตร์ และต้องมีเจคติที่ดีต่อกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย ซึ่ งอาจพิจารณาได้จากการ
แสดงออกทางกฎหมาย เช่ น การร่ วมการเลื อ กตั้ง สภานัก เรี ย น การรู ้ รับ สิ ท ธิ หน้า ที่ ข องตนเอง
เป็ นต้น
5.2.6 ด้ านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ต รนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้านสิ่ งสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการ
สอนในโลกยุคดิจิตอล (digital age) ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญ และเป็ นตัวเชื่ อม หรื อเป็ น
อานวยความสะดวก (facilitator) ให้กบั การจัดการเรี ยนการสอนทาให้สถานศึกษาหลายแห่งเกิดการ
ปรับตัวและเตรี ยมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
(knowledge based society) ที่ ไม่จากัดมี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ตลอดเวลาจึ งทาให้การเรี ยนรู ้ ไม่ได้
จากัดอยูเ่ พียงบุคคลและสถานที่ สาหรับการจัดการศึกษาในยุคที่มีความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่ความรู ้ ต่าง ๆ อยู่ในระบบสารสนเทศนั้น สถาบันการศึกษาจาเป็ นต้องมี สื่อการเรี ยนการสอนที่
ทันสมัยนอกจากตาราเรี ยนในรู ปแบบหนังสื อที่ใช้กนั ในหมู่ผูศ้ ึกษากฎหมายปั จจุบนั เช่น การเรี ยน
การสอนโดยใช้ระบบหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-book) หรื อการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม หรื อแอพพลิ เคชั่น (application) ต่ าง ๆ จาเป็ นที่ ส ถาบันการศึ กษาต้องมี ระบบ
สนับสนุ นผูส้ อนและนักศึกษา เช่ น การจัดการอบรมการใช้โปรแกรม หรื อแอพพลิ เคชัน่ เพื่อการ
จัด การเรี ยนการสอน ในกรณี ที่ โ ปรแกรม หรื อ แอพพลิ เ คชั่ น เหล่ า นั้น เป็ นโปรแกรม หรื อ
แอพพลิ เคชัน่ ที่ไม่ได้มีลกั ษณะเป็ นฟรี แวร์ (freeware) หมายถึ ง ซอฟต์แวร์ ที่สร้ างขึ้นและสามารถ
นาไปใช้ได้ในทุ ก จุ ดประสงค์โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่ าใช้จ่าย สถาบันการศึ กษาต้องเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกเหล่านั้นแก่อาจารย์ผสู ้ อน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
ภายใต้การเรี ยนการสอนผ่า นระบบสารสนเทศที่ ออนไลน์ อย่างไรก็ตามด้วยทรั พยากรและการ
เข้ า ถึ ง การศึ ก ษาออนไลน์ ข องผู ้ เ รี ยนแต่ ล ะคนที่ มี ไ ม่ เ ท่ า เที ย ม จึ ง เป็ นภาระหน้ า ที่ ข อง
สถาบันการศึกษาที่ตอ้ งจัดเตรี ยมและแก้ปัญหาสาหรับผูท้ ี่ไม่สามารถเข้าถึ งเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วย
การจัดอุ ปกรณ์ และสถานที่ สาหรั บบุ คคลเหล่ านั้น โดยอุ ปกรณ์ และเทคโนโลยีการสื่ อสารต้องมี
ความมัน่ คง มีเสถี ยรภาพเพียงพอต่อการจัดการศึกษาออนไลน์ ส่ วนกรณี การจัดการเรี ยนการสอน
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ทางกฎหมายที่ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีทางกฎหมายเพื่อสร้างองค์ความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ด้านกฎหมาย เช่ น การยื่นคาฟ้ องอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-filing) สถาบันการศึก ษาควรจัดห้องเรี ยนใน
รู ป แบบที่ ใ ช้ ร ะบบออนไลน์ ม าช่ ว ยในการบริ ห ารจัด การชั้น เรี ยน ห้ อ งเรี ย นเสมื อ น (virtual
classroom) จึ ง เป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ท ัน สมัย และเหมาะสมกับ การจัด การเรี ย นการสอนทาง
นิติศาสตร์ สอดคล้องกับ นรรัชต์ ฝันเชียร (2562) ที่กล่าวว่า ห้องเรี ยนเสมือน (virtual classroom)
คือ การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนผ่านระบบ
เครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ โดยใช้ช่ องทางในระบบสื่ อสารและอิ นเตอร์ เน็ ต ซึ่ ง ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าถึ ง
บทเรี ยนและเนื้ อหาต่าง ๆ ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมือสื่ อสารต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1) การสตรี มมิ่งหรื อการถ่ายทอดสด คือ การถ่ายทอดสัญญาณภาพและ
เสี ยงจากการจัดการเรี ยนการสอนตามปกติ ลงในระบบโทรคมนาคมและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ต่าง
ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนที่อยูน่ อกห้องเรี ยนได้รับชม และ 2) การจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ คือ ไม่
จาเป็ นต้องมีห้องเรี ยนเป็ นต้นแบบในการกระจายสัญญาณผูส้ อนสามารถสอนผ่านระบบออนไลน์
ได้เลยบนเว็บ ไซต์ ซึ่ งผูเ้ รี ย นสามารถเข้ามารั บ ชมได้ตามความต้องการของผูเ้ รี ย นเองห้องเรี ย น
เสมื อ น เป็ นการสร้ า งสิ่ ง แวดล้อ มและจัด ประสบการณ์ ใ ห้ ก ับ ผู เ้ รี ย น เสมื อ นก าลัง เรี ย นอยู่ใ น
ห้องเรี ยน โดยอาศัยศักยภาพด้านเทคโนโลยีในการส่ งเสริ มและพัฒนา ผ่านซอฟแวร์ ต่าง ๆ ที่ช่วย
จัดการและควบคุมการทางาน ส่ งเสริ มให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน หรื อระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกันในลักษณะของความร่ วมมือแบบต่างเวลา คือ ไม่จาเป็ นต้องสื่ อสารกันต่อหน้า อาจใช้
อีเมลล์ หรื อระบบแชท ช่วยให้สามารถติดต่อกันได้แม้มีเวลาว่างไม่ตรงกัน ด้วยจุดเด่นของห้องเรี ยน
เสมือนนี้ ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่จาเป็ นต้องเดิ นทางมาเรี ยน สามารถเรี ยนรู ้ ได้จากอุปกรณ์ สื่อสารผ่านการ
เชื่ อมต่อตามความต้องการของตัวเอง อย่างไรก็ตามแม้จะมีอุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ และสื่ อการ
เรี ยนการสอนที่ทนั สมัยเพียงใด หากไม่มีระบบบริ หารจัดการสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ อุปกรณ์ ระบบ
สารสนเทศ และสื่ อการเรี ยนการสอนที่ ทนั สมัยเหล่ านั้นจะไม่เกิ ดประโยชน์แก่ ผูเ้ รี ยนเลย เพราะ
ระบบการบริ หารสิ่ งสนับสนุ นจะเป็ นเครื่ องมื อในการนาผูเ้ รี ยน ผูส้ อนซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้เข้าถึ งอุปกรณ์
และระบบสารสนเทศ และสื่ อการเรี ย นการสอนที่ ท นั สมัย ได้ โดยมี วิธี ใ นการดาเนิ นตั้ง แต่ ก าร
วางแผนเพื่ อ ตรวจสอบ หรื อส ารวจความต้อ งการของผู ้ใ ช้ การวางแผนการใช้ ง าน การ
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน การนาสื่ อและอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้งานเพื่อสนับสนุ นการจัดการเรี ยน
การสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และการประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งอุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ
และสื่ อการเรี ยนการสอน
อย่า งไรก็ ตามเมื่ อพิ จารณาถึ ง สภาพการบริ หารจัดการของสถาบันการศึ ก ษาระดับ
อุดมศึกษาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตโดยใช้เกณฑ์หน่ วยงานที่สถาบันการศึกษานั้น
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สังกัดอยู่สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ 1) สถาบันการศึกษาของรัฐ 2) สถาบันการศึกษาในกากับ
ของรัฐ 3) สถาบันการศึกษากลุ่มราชภัฏ และ 4) สถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่ งสถาบันการศึกษาเหล่านี้
มีวิธีการบริ หารงานแตกต่างกัน ดังนั้นการนาทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตร์
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสู ตร 2)
ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้านการประเมินหลักสู ตร 4) ด้านอาจารย์ผสู ้ อน 5) ด้าน
นักศึ กษา และ 6) ด้านสิ่ งสนับสนุ นการจัดการเรี ยนไปใช้ตอ้ งคานึ งถึ งความแตกต่างของสถาบัน
เหล่านั้นด้วย โดยแต่ละสถาบันตามสังกัดสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ดา้ นใดด้านหนึ่ ง หรื อหลาย
ด้านตามที่ สถาบันแต่ละสถาบันเห็ นสมควรว่าเหมาะสมแก่ การนาไปพัฒนาซึ่ งไม่ขดั กับปรั ชญา
และอัตลักษณ์และวิธีการบริ หารงานของตน

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
(1) สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร์ โดยเฉพาะการสร้าง หรื อ
พัฒนาหลักสู ตรควรจัดให้มีความร่ วมมือกันอย่างแท้จริ งในระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย สถาบันการศึก ษา สภาวิชาชี พทางกฎหมาย และผูป้ ระกอบการ (ผูใ้ ช้ บณ
ั ฑิ ต) ทั้ง
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการของ
ของผูใ้ ช้บณั ฑิต ซึ่งจะเป็ นทิศทางในการพัฒนาและสร้างหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
(2) สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ด้านกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนนั้น ควรเน้นวิธีการสอน รู ปแบบการสอน และเทคนิ คการสอน ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมี
ทั้งคุณสมบัติดา้ นความรู ้ทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบตั ิ งานไปพร้อมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของสภาวิชาชีพและสถานประกอบการ
(3) สาหรับการจัดการเรี ยนการสอน ด้านอาจารย์ผสู ้ อน นอกจากจะมีความรู ้ความ
เข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีทางกฎหมายแล้ว ควรมี ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา
ระดับ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ งอาจใช้วิ ธี ก ารฝึ กอบรมก่ อ นเข้า ท างาน (pre-service training) การฝึ กอบรม
ปฐมนิ เทศ (orientation) การฝึ กอบรมหลังเข้าทางาน (in-service training) หรื อการฝึ กอบรมก่ อน
เลื่อนตาแหน่ง (pre-promotional training) ตามความเหมาะสม
(4) สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ด้านนักศึกษาก่อน
เข้า ศึ ก ษาต่ อ หลัก สู ตรนิ ติศ าสตรบัณ ฑิ ตนั้น ควรจัดให้ มี ค วามร่ วมมื อกัน ระหว่า งโรงเรี ย นและ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษา เพื่ อ การจัดการเรี ย นการสอนในสาระเนื้ อหาวิช าที่ ผูเ้ รี ย นจะมี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถพื้นฐานเพียงพอสาหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
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(5) สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ด้านสิ่ งสนับสนุ น
การจัดการเรี ยนการสอนนั้น ควรจัดให้มีทรัพยากรทางการศึกษาตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
หรื อหลักสู ตรทางนิติศาสตร์ และนักศึกษาเป็ นหลัก ที่สาคัญต้องสอดคล้องกับสภาพวิธีพิจารณาคดี
ของศาลและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ บัณ ฑิ ตจะสามารถปฏิ บ ัติง านใน
หน่วยงานดังกล่าวได้
(6) ส าหรั บ ผลการทิ ศทางการจัดการเรี ย นการสอนหลัก สู ตรนิ ติ ศาสตรบัณฑิ ต
บัณฑิ ตในทศวรรษหน้า ด้านหลัก สู ตร ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ด้านอาจารย์ผูส้ อน
ด้า นนัก ศึ ก ษา และด้า นสิ่ ง สนับ สนุ นการจัดการเรี ย นการสอนในแต่ ล ะประเด็ นตามผลการวิจยั
สถาบันการศึกษาสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมโดยการพิจารณาจากประเภทของสถาบัน คือ
สถาบันการศึ กษาของรั ฐ สถาบันการศึ กษาในก ากับ ของรั ฐ สถาบันการศึ ก ษากลุ่ ม ราชภัฏ และ
สถาบันการศึกษาเอกชน ที่มีปรัชญาการศึกษา และวิธีการดาเนิ นนโยบายการบริ หารที่แตกต่างกัน
เพื่ อ ใช้ ใ นการจัด การเรี ยนการสอนหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประสิ ทธิผล
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการวิจยั ต่อเนื่ องโดยการวิจยั จาแนกแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านหลักสู ตร ด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน ด้านการประเมินหลักสู ตร ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้านนักศึกษา และด้านสิ่ ง
สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน โดยแยกการทาวิจยั เฉพาะการทาวิจยั แต่ละด้าน เพื่อหารู ปแบบที่
เหมาะสมสาหรั บอนาคตภาพการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษา
(2) ควรมี ก ารวิจยั เรื่ องตัวชี้ วดั ความส าเร็ จของทิ ศทางการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ว่ามีตวั ชี้ วดั
ความสาเร็ จใดบ้าง เพื่ อสร้ า งมาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตของ
สถาบันอุดมศึกษา
(3) ควรมีการวิจยั ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจยั อนาคตด้วยเทคนิ คอื่น ๆ เช่น การพิจารณาสิ่ งแวดล้อมภายใน
และภายนอก เทคนิ คการวิเคราะห์ผลกระทบแนวโน้ม การทานายอนาคต วิสัยทัศน์ และการหยัง่ รู ้
อย่างชาญฉลาด เป็ นต้น เพื่อเป็ นการยืนยันผลการวิจยั
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แบบสั มภาษณ์ เพื่อการวิจัย
เรื่ อง ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)

คาชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์ น้ ี เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาหลักสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช า
ภาวะผูน้ าและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เรื่ อ ง “ทิ ศ ทางการจัด การเรี ย นการสอนหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อนาเสนอทิ ศทางการจัดการเรี ย นการสอน
หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุ นทร
เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
2. แบบสัมภาษณ์ ฉบับนี้ เป็ นการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางนิ ติศาสตร์ 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต คือ 1.1) กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญที่
เป็ นผูบ้ ริ หารและ/หรื ออาจารย์ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ 1.2) กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสภาวิชาชี พ และ
1.3) กลุ่ มผูเ้ ชี่ ยวชาญทางกฎหมายที่ เป็ นองค์กรอิ สระทางกฎหมาย 2) กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นผูใ้ ช้
บัณ ฑิ ต หลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต /บัณ ฑิ ต หลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต คื อ กลุ่ ม ผู เ้ ชี่ ย วชาญที่
ปฏิ บตั ิงานด้านกฎหมายตาแหน่งนิ ติกร หรื อเจ้าหน้าที่กฎหมายในหน่ วยงานภาครัฐถึงทิศทางการ
จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 25632572) เพื่อนาไปวิเคราะห์ และนาเสนอทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
3. วัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ ครั้งนี้ ได้แก่ 3.1 เพื่อระดมความคิดเห็ นเกี่ ยวกับทิศทางการ
จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 25632572) ที่ผูว้ ิจยั สังเคราะห์และสร้ างขึ้นเบื้ องต้น 3.2 เพื่อคาดการณ์ โดยระดมความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
อนาคตการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2563-2572) ที่ ส อดคล้อ งกับ บริ บ ทสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและองค์ป ระกอบการบริ หาร
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การศึกษา (4P’s) และ 3.3 เพื่อรับฟั งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการจัดการเรี ยนการ
สอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ต่อไป
4. สิ่ งที่ แนบมาด้วย ได้แก่ ข้อมู ล ประกอบการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก แบ่งเป็ น 2 ชุ ดคื อ
ข้อมูลชุดที่ 1 และข้อมูลชุดที่ 2
5. แบบสัมภาษณ์น้ ีประกอบด้วยส่ วนสาคัญ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์
1. ชื่ อ-สกุลผู้ให้ สัมภาษณ์ .....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
2. ตาแหน่ ง...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. หน่ วยงานทีส่ ั งกัด.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. วัน/เดือน/ปี (ทีส่ ั มภาษณ์)................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

261

ตอนที่ 2 ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)

ข้ อ
ด้ านหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร
1 ด้า นเศรษฐกิ จ ภู มิ ท ัศ น์ ท างด้า นเศรษฐกิ จ ของ
โลกเปลี่ ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีต้ งั แต่ช่วง
ต้นศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ มี
ความเชื่อมโยงใกล้ชิดและต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกัน
ปั จจัยทางเศรษฐกิจจึงมีผลต่อตลาดแรงงาน

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจส่ งผลต่อการสร้าง/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างไร
- ด้านจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมาย (purpose)………………………………………………….
- บุคลากร (people) คือ ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ผสู ้ อน………………………………………...
- กระบวนการ (process)……………………………………………………………………
- ผลผลิต (product) ซึ่งผลผลิตคือ ผูเ้ รี ยน...............................................................................
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ข้ อ

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์

ด้ านหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร
2 ด้า นสั ง คม เปิ ดประชาคมอาเซี ย นท าให้ ก าร
เคลื่ อนย้ายกลุ่มคน เกิ ดสังคมพหุ ลกั ษณ์ (Plural
Society) ที่ มีช่ องว่างความเข้าใจทางวัฒนธรรม
ภาษา ที่ต่างต้องปรับทัศนคติเข้าหากัน
3

หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมส่ งผลต่อการสร้าง/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างไร
- ด้านจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมาย (purpose)…………………………………………………
- บุคลากร (people) คือ ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ผสู ้ อน………………………………………..
- กระบวนการ (process)……………………………………………………………………
- ผลผลิต (product) ซึ่งผลผลิตคือ ผูเ้ รี ยน..............................................................................
ด้านการเมือง นโยบายด้า นการศึก ษาเรื่ องผลิ ต การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองส่ งผลต่อการสร้าง/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างไร
และพั ฒ นาก าลั ง คนเพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา - ด้านจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมาย (purpose)…………………………………………………
ประเทศ ต้องการสร้างคนให้พร้อมรับการพัฒนา - บุคลากร (people) คือ ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ผสู ้ อน………………………………………..
- กระบวนการ (process)……………………………………………………………………
- ผลผลิต (product) ซึ่งผลผลิตคือ ผูเ้ รี ยน…………………………………………………..
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ข้ อ

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์

ด้ านหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร
4 ด้ า นเทคโนโลยี สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม
เทคโนโลยีในระดับโลก ส่ งผลให้เกิ ดการพลิ ก
โฉมของเศรษฐกิจ โลกในอนาคตจึงเป็ นโลกของ
นวัตกรรมที่ผสมผสาน
5

หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการสร้าง/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างไร
- ด้านจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมาย (purpose)…………………………………………………
- บุคลากร (people) คือ ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ผสู ้ อน………………………………………..
- กระบวนการ (process)……………………………………………………………………
- ผลผลิต (product) ซึ่งผลผลิตคือ ผูเ้ รี ยน..............................................................................
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นอื่ น ๆ (นอกจากด้ า น การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ส่ งผลต่อการสร้าง/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างไร
เศรษฐกิ จ ด้า นสั ง คม ด้า นการเมื อ ง และด้า น - ด้านจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมาย (purpose)…………………………………………………
เทคโนโลยี เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ
- บุคลากร (people) คือ ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ผสู ้ อน………………………………………..
- กระบวนการ (process)……………………………………………………………………
- ผลผลิต (product) ซึ่งผลผลิตคือ ผูเ้ รี ยน…………………………………………………..
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ข้ อ
ด้ านหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
วัตถุประสงค์ หลักสู ตร (คุณลักษณะของผู้ที่
สาเร็จการศึกษา)
6 ด้า นความรู ้ (knowledge) บัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ท าง
กฎหมายให้ถูกต้องตามหลักวิชา
7 ด้านเจตคติ (attitude) บัณฑิตเป็ นผูม้ ีจิตสานึกทาง
สัง คม และมี ค วามรั บ ผิด ชอบในการประกอบ
วิชาชี พใช้ความรู ้ทางกฎหมายให้เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม ประเทศชาติ
8 ด้า นทัก ษะ (skill) มี ค วามสามารถในการใช้
วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์กฎหมาย

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
วัตถุประสงค์ หลักสู ตร (คุณลักษณะของผู้ทสี่ าเร็จการศึกษา)
ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาควรมีคุณลักษณะด้านความรู ้ (knowledge) กฎหมายใดเพิ่มเติมบ้าง......
..............................................................................................................................................
ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาควรมีคุณลักษณะด้านเจตคติ (attitude) ด้านใดเพิ่มเติมบ้าง
- คุณธรรมจริ ยธรรม………………………………………………………………………..
- จรรยาบรรณวิชาชีพ............................................................................................................
..............................................................................................................................................
ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาควรมีคุณลักษณะด้านทักษะ (skill) เกี่ ยวกับกฎหมายด้านใดเพิ่มเติ ม
บ้าง
- ทักษะการใช้กฎหมาย…………………………………………………………………….
- ทักษะการวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจารณ์...............................................................................
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ข้ อ
ด้ านหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
โครงสร้ างหลักสู ตร (นา้ หนักวิชา: 100%)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (25 %)
9 ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (5 %)
10 ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (5 %)

11 ค. กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (5 %)

12 ง. กลุ่มวิชาภาษาไทย (5 %)
13 จ. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (5 %)

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
โครงสร้ างหลักสู ตร (นา้ หนักวิชา: 100%)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (25 %)
ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนักวิชาใด..................
..............................................................................................................................................
ข. กลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ ควรปรั บ ปรุ ง (เพิ่ ม /ลด) สาระวิ ช า หรื อน้ าหนั ก วิ ช าใด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ค. กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนัก
วิชาใด...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ง. กลุ่มวิชาภาษาไทย ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนักวิชาใด.........................
..............................................................................................................................................
จ. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนักวิชาใด............
..............................................................................................................................................
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ข้ อ
ด้ านหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
หมวดวิชาเฉพาะ (70%)
กลุ่มวิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) (55%)
14 ก. กลุ่มวิชาหลักทัว่ ไปแห่งกฎหมาย
15 ข. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง
16 ค. กลุ่มวิชากฎหมายอาญา
17 ง. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
18 จ. กลุ่มวิชากฎหมายพาณิ ชย์และธุ รกิจ

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
หมวดวิชาเฉพาะ (70%)
กลุ่มวิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) (55%)
ก. กลุ่มวิชาหลักทัว่ ไปแห่งกฎหมาย ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนักวิชาใด.
..............................................................................................................................................
ข. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนักวิชาใด..................
..............................................................................................................................................
ค. กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนักวิชาใด................
..............................................................................................................................................
ง. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนักวิชาใด.............
..............................................................................................................................................
จ. กลุ่มวิชากฎหมายพาณิ ชย์และธุ รกิจ ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนักวิชา
ใด..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ข้ อ

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์

ด้ านหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
หมวดวิชาเฉพาะ (70%)
กลุ่มวิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) (55%)
19 ฉ. กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ

หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
หมวดวิชาเฉพาะ (70%)
กลุ่มวิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) (55%)
ฉ. กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนักวิชาใด.....
..............................................................................................................................................
20 ช. กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
ช. กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนักวิชา
ใด..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
21 ซ. กลุ่ ม วิช ากฎหมายเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลง ซ. กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย น แปลงทางสั ง คม การพัฒ นาชุ ม ชน หรื อ
ทางสัง คม การพัฒนาชุ ม ชน หรื อวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนักวิชาใด.............
และเทคโนโลยี
..............................................................................................................................................
22 กลุ่ ม วิ ช าเฉพาะด้า น (วิ ช าเลื อ กทางกฎหมาย) กลุ่ ม วิช าเฉพาะด้าน (วิช าเลื อกทางกฎหมาย) ควรปรั บ ปรุ ง (เพิ่ ม /ลด) สาระวิช า หรื อ
(10%)
น้ าหนักวิชาใด.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ข้ อ

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์

ด้ านหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
หมวดวิชาเลือกเสรี
23 หมวดวิชาเลือกเสรี (5%)

หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี ควรปรับปรุ ง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรื อน้ าหนักวิชาใด............................
..............................................................................................................................................
การประเมินผล (ผลการเรียนรู้ )
การประเมินผล (ผลการเรียนรู้ )
24 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้: การทดสอบ
ควรใช้วธิ ีการใดในการประเมินผลการเรี ยนรู ้.......................................................................
..............................................................................................................................................
25 เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ : ควรใช้เครื่ องมือใดในการประเมินผลการเรี ยนรู ้...................................................................
แบบทดสอบ
..............................................................................................................................................
26 เกณฑ์การวัดผลการเรี ยนรู ้: การประเมินแบบอิง ควรใช้เกณฑ์ใดสาหรับการวัดผลการเรี ยนรู ้……………………………………………….
เกณฑ์
……………………………………………………………………………………………..
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ข้ อ

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์

ด้ านการจัดการเรียนการสอน
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
27 การจัด การเรี ย นการสอนรายวิช าทางนิ ติ ศ าสตร์ ทุ ก สาหรับบางรายวิชาทางนิ ติศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องมีผสู ้ อนในชั้นเรี ยนจะเหมาะสมหรื อไม่
รายวิชามีองค์ประกอบ คือ
อย่างไร หากเหมาะสมควรมี
1. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- วิธีการสอน (method)…………………………………………………………………….
2. กระบวนการสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ง คือ
……………………………………………………………………………………………...
2.1 วิธีการสอน (method) 2.2 รู ปแบบการสอน (model)
และ 2.3 เทคนิ คการสอน (technique) โดยการจัดการ - รู ปแบบการสอน (model)………………………………………………………………...
เรี ยนการสอนรายวิชาทางนิ ติศาสตร์ จาเป็ นต้องมีผสู ้ อน ……………………………………………………………………………………………...
ใช้กระบวนการสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ - - เทคนิคการสอน (technique) และการประเมินผลการเรี ยนรู ้..............................................
วิธีการสอน (method) ที่เน้นเนื้ อหาสาระตามผูส้ อนเป็ น ...............................................................................................................................................
ศูนย์กลาง มีรูปแบบการสอนแบบการบรรยาย (lecture ...............................................................................................................................................
model) โดยใช้เทคนิคการสอน (technique)
...............................................................................................................................................
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ข้ อ

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์

ด้ านการจัดการเรียนการสอน
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
27 เทคนิ คการสอนแบบบรรยาย (lecture technique), การ สาหรับบางรายวิชาทางนิติศาสตร์ที่จาเป็ นต้องมีผสู ้ อนในชั้นเรี ยน ควรมี
(ต่อ) ใช้คาถาม(questioning technique)
- วิธีการสอน (method)…………………………………………………………………….
-วิธีการสอน (method) ที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสาคัญ (child
…………………………………………………………………………………………….
center learning) มี รูปแบบการสอนแบบใช้ปั ญหาเป็ น
…………………………………………………………………………………………….
ฐาน Problem–Based Learning: PBL), แบบอภิ ป ราย
( discussion method) กา ร สอ น แ บ บ คิ ด วิ เ ค ร าะ ห์ …………………………………………………………………………………………….
( criticality-based instruction), ก า ร ส อ น แ บ บ ใ ช้ …………………………………………………………………………………………….
สถานการณ์จาลอง (simulation method) , การสอนแบบ - รู ปแบบการสอน (model)………………………………………………………………...
มุ่ ง เน้น การสร้ า งผลผลิ ต (productivity-based method, …………………………………………………………………………………………….
การสอนกฎหมายเชิ ง คลิ นิ ก (clinical legal education) …………………………………………………………………………………………….
โ ด ย มี เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ( technique) ใ ช้ ค า ถ า ม
…………………………………………………………………………………………….
(questioning technique), ใช้ปัญหาเป็ นฐาน (problem–
- เทคนิคการสอน (technique) และการประเมินผลการเรี ยนรู ้.............................................
based learning technique), ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น
.............................................................................................................................................
(discussion technique)
.............................................................................................................................................
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ข้ อ
ด้ านการประเมินหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
28 การประเมิน ก่ อ นใช้ หลัก สู ต ร ตรวจสอบความ
สอดคล้ององค์ประอบหลักสู ตรต่อไปนี้ แนวคิด
พื้ น ฐานหลั ก สู ตร, จุ ด มุ่ ง หมายหลั ก สู ตร,
โครงสร้ า งหลัก สู ตร, เนื้ อ หาวิ ช าและแผนการ
เรี ยนรู ้
1) วิธีการประเมิน ใช้การวิเคราะห์หลักสู ตร
2) เครื่ องมื อ การประเมิ น ใช้ แ บบวิ เ คราะห์
หลักสู ตร
3) เกณฑ์การประเมิ น ใช้เกณฑ์เชิ งคุ ณภาพที่
อาศัย ดุ ล ยพิ นิ จ และหลัก ตรรกะประกอบการ
ตัดสิ นเชิ งคุ ณค่า การสรุ ปเชิ งเหตุ ผลตัดสิ นตาม
ความเห็นส่ วนใหญ่ของกลุ่ม

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
การตรวจสอบความสอดคล้ององค์ประกอบหลัก สู ตรในประเด็นใด มี วิธี ก ารประเมิ น
เครื่ องมือการประเมิน และเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้าง
- ประเด็นการประเมิน............................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
- ด้านวิธีการประเมิน………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
- ด้านเครื่ องมือการประเมิน…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
- ด้านเกณฑ์การประเมิน…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
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ข้ อ
ด้ านการประเมินหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
29 การประเมินระหว่ างใช้ หลักสู ตรคือ การบริ หาร
หลั ก สู ตร (ตรวจสอบกระบวนการบริ หาร
หลักสู ตร)
1) วิธีการประเมิ น ใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหาจาก
การสอบถาม/ใช้การสนทนากลุ่ม
2) เครื่ องมือการประเมิน แบบสอบถาม/แบบ
สนทนากลุ่ม
3) เกณฑ์การประเมิ น ใช้เกณฑ์เชิ งคุ ณภาพที่
อาศัย ดุ ล ยพิ นิ จ และหลัก ตรรกะประกอบการ
ตัดสิ นเชิ งคุ ณค่า การสรุ ปเชิ งเหตุ ผลตัดสิ นตาม
ความเห็นส่ วนใหญ่ของกลุ่ม

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
การประเมิ นระหว่างการใช้หลักสู ตรควรมีการตรวจสอบประเด็นใด มีวิธีก ารประเมิ น
เครื่ องมือการประเมิน และเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้าง
- ประเด็นการประเมิน..........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
- ด้านวิธีการประเมิน……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
- ด้านเครื่ องมือการประเมิน…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
- ด้านเกณฑ์การประเมิน…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
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ข้ อ
ด้ านการประเมินหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
30 การประเมิ น หลั ง ใช้ หลั ก สู ต ร (การตั ด สิ น ใจ
เกี่ ย วกั บ การทบทวนหลั ก สู ต ร (recycling
decisions) พิ จ ารณาที่ ก ารบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
หลั ก สู ตร ได้ แ ก่ 1) วิ ธี ก ารประเมิ น ใช้ ก าร
วิเคราะห์ เนื้ อหาจากการสอบถาม/การสนทนา
กลุ่ม 2) เครื่ องมือการประเมิน ใช้แบบสอบถาม/
แบบการสนทนากลุ่ม และ3) เกณฑ์การประเมิน
ใช้เกณฑ์เชิ งคุ ณภาพที่ อาศัยดุ ลยพินิจและหลัก
ตรรกะประกอบการตัดสิ นเชิ ง คุ ณค่ า การสรุ ป
เชิ ง เหตุ ผ ลตัด สิ น ตามความเห็ น ส่ ว นใหญ่ ข อง
กลุ่ม

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
การประเมินหลังใช้หลักสู ตร ควรมีการตรวจสอบประเด็นใด มีวิธีการประเมิน เครื่ องมือ
การประเมิน และเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้าง
- ประเด็นการประเมิน..........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
- ด้านวิธีการประเมิน………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
- ด้านเครื่ องมือการประเมิน…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
- ด้านเกณฑ์การประเมิน…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
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ข้ อ
ด้ านอาจารย์ ผ้ สู อน
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
31 อาจารย์ ผู้ สอน จะต้ อ งมี คุ ณสมบั ติ คื อ 1)
คุ ณ สมบัติ ท วั่ ไป ได้แ ก่ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาขั้น ต่ า
ปริ ญญาโทหรื อเที ย บเท่ า หรื อมี ตาแหน่ ง ผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ทางกฎหมายหรื อวิชาที่สัมพันธ์กนั
2) คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อ
ชานาญการในทางกฎหมายหรื อวิชาที่ สัมพันธ์
กัน

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
ผูส้ อนจาเป็ นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
- คุณสมบัติทว่ั ไปของผูส้ อนที่จาเป็ นต้องมีควรเป็ นอย่างไรบ้าง……………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
- คุณสมบัติเฉพาะของผูส้ อนที่จาเป็ นต้องมีควรเป็ นอย่างไรบ้าง……………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
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ข้ อ
ด้ านนักศึกษา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
32 นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ คือ 1)
คุ ณสมบัติทวั่ ไป ได้แก่ ก่ อนเข้าศึ กษาในระดับ
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรนิติศาสตร์ คือ จบการศึกษา
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อเที ย บเท่ า 2)
คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ ก่ อนเข้าศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรนิติศาสตร์ คือ
ก. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ข. ความเข้าใจในการอ่าน
ค. การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
นักศึกษาจาเป็ นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
- คุณสมบัติทว่ั ไปของนักศึกษาที่จาเป็ นต้องมีควรเป็ นอย่างไรบ้าง........................................
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
- คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาที่จาเป็ นต้องมีควรเป็ นอย่างไรบ้าง………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
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ข้ อ
ด้ านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตปั จจุบัน
33 สิ่ ง สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน คื อ 1)
ความพร้ อมด้ า นทรั พ ยากรที่ ส นั บ สนุ น การ
จัดการเรียนการสอน ได้แก่ อุปกรณ์และสื่ อการ
เรี ยนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
เรี ยนการสอน และอาคารสถานที่สาหรับจัดการ
เรี ยนการสอน และ 2) ความพร้ อมด้ า นการ
จัดการเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน ได้แก่ มี
เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบในการจัดสรรทรัพ ยากร
สนั บ สนุ น การจัด การเรี ยนการสอน และมี
ข้อ ก าหนด ระเบี ย บปฏิ บ ัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
จัดการเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
- สิ่ งที่ใดจาเป็ นสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน……………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
- สิ่ งใดที่ควรจะมีสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน.................................................................
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
- การจัด การเพื่ อ สนับ สนุ น การเรี ย นการสอนควรเป็ นอย่า งไร และมี ล ัก ษณะวิ ธี ก าร
ดาเนินงานอย่างไร………………………..............................................................................
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
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ข้ อ

ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์

ประเด็นเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
34 ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ที่บริ บทเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ท่านเห็นว่า
องค์ประกอบในการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา คือ 1) ด้านหลักสู ตร 2) ด้านกระบวนการเรี ยนการ
สอน 3) ด้านการประเมินหลักสู ตร 4) ด้านอาจารย์ผูส้ อน 5) ด้านนักศึกษา และ 6) ด้านสิ่ งสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน มีความเหมาะสม
หรื อไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
277

278
แบบสอบถามการวิจัยอนาคต (EDFR 2)
เรื่ อง ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
INSTRUCTIONAL MANAGEMENT DIRECTION OF BACHELOR DEGREE
PROGRAM IN LAW CURRICULUM OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN
THE NEXT DECADE (B.E. 2563-2572)
คาชี้แจง ลักษณะและวิธีตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ เป็ นแบบสอบถามเพื่ อการวิจยั อนาคต (EDFR 2) ส าหรั บการวิจยั เรื่ อ ง
ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2563-2572) ซึ่ งประกอบด้วยข้อความที่แสดงแนวโน้มที่พึงประสงค์ดา้ นต่าง ๆ ของทิศทาง
การจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2563-2572) ที่สร้างขึ้นโดยรวบรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญในรอบที่ 1 ด้านต่าง ๆ
จานวน 20 ท่าน ผูว้ จิ ยั สรุ ปเป็ นภาพอนาคตแบ่งได้จานวน 70 ข้อ
ผูว้ ิจยั ขอความกรุ ณาจากท่ านโปรดอ่า นแนวโน้ม แต่ล ะด้านเป็ นรายข้อ แล้วพิจารณาว่า
แนวโน้มแต่ละข้อมีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด และโปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่ องว่างที่
ตรงกับความเห็นของท่าน พร้อมข้อเสนอเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้โปรดใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
5
หมายถึง
แนวโน้มนั้นมีโอกาสจะเป็ นไปได้มากที่สุด
4
หมายถึง
แนวโน้มนั้นมีโอกาสจะเป็ นไปได้มาก
3
หมายถึง
แนวโน้มนั้นมีโอกาสจะเป็ นไปได้ปานกลาง
2
หมายถึง
แนวโน้มนั้นมีโอกาสจะเป็ นไปได้นอ้ ย
1
หมายถึง
แนวโน้มนั้นมีโอกาสจะเป็ นไปได้นอ้ ยที่สุด
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ด้ านหลักสู ตร
1. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร (ด้ านเศรษฐกิจ)
1.1 เศรษฐกิ จเป็ นสิ่ งที่ กาหนดทิ ศ ทางการพัฒนาประเทศ
การสร้ างหลักสู ตรควรมี จุดมุ่งหมายตอบสนองความ
ต้องการทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปตามภาวะการณ์
1.2 ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่ มี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการสร้ า ง
หลักสู ตรต้องมีความรู ้และตระหนักถึงความสาคัญของ
เศรษฐกิ จ ว่า เป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งและ
พัฒนาหลักสู ตร
1.3 กระบวนการจัดการเรี ย นการสอนต้องมุ่ ง เสริ ม สร้ าง
องค์ความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ
1.4 ผู ้เ รี ยนสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ และสามารถรับมื อกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้
1. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร (ด้ านสั งคม)
1.5 การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรม
เป็ นสิ่ ง ที่ ก าหนดหลัก สู ต ร การสร้ างหลัก สู ตรต้อ งมี
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.6 ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนที่ตอ้ งมีความเข้าใจและตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้าง
และพัฒนาหลักสู ตร

ระดับความ
คิดเห็นของ
ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1
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1.7 กระบวนการจัดการเรี ย นการสอนต้องมุ่ ง เสริ ม สร้ าง
องค์ความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
1.8 ผู ้เ รี ยนสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และสามารถรั บ มื อ กับ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
1. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร (ด้ านการเมือง)
1.9 อุดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมายทางการศึกษาของ
ชาติมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิ ต
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง การสร้างหลักสู ตร
ต้องมีจุดมุ่งหมายทิ ศทางเดี ยวกับอุดมการณ์ นโยบาย
และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ
1.10 ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนที่ตอ้ งมีความเข้าใจและตระหนักถึ ง
อุดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมายทางการศึกษาของ
ชาติ เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
1.11 กระบวนการจัดการเรี ย นการสอนต้องมุ่ ง เสริ ม สร้ าง
องค์ค วามรู ้ และประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะ
เป็ นไปตามที่อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการ
ศึกษาของชาติกาหนด
1.12 ผูเ้ รี ยนต้องมีท้ งั ความรู ้และทักษะตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการณ์ (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต) ซึ่ งเป็ นผลมา
จากนโยบายทางการเมื อ งด้า นการศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนสาเร็ จการศึกษาแล้วพร้อมสาหรับ
การทางาน

ระดับความ
คิดเห็นของ ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1
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1. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร (ด้ านเทคโนโลยี)
1.13 กระแสการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อ ย่ า งก้ า ว
กระโดด โดยเฉพาะด้ า นการสื่ อสารแล ะข้ อ มู ล
สารสนเทศทาให้เกิ ดทั้งรู ปแบบสังคม วัฒนธรรม การ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ แบบใหม่ การสร้ า งหลั ก สู ตรต้ อ งมี
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.14 ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่ มี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการสร้ า ง
หลักสู ตรต้องมีความรู ้และตระหนักถึงความสาคัญของ
กระแสการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีว่าเป็ นข้อมู ล
พื้นฐานที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
1.15 กระบวนการจัดการเรี ย นการสอนต้องมุ่ ง เสริ ม สร้ าง
องค์ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1.16 ผู ้เ รี ยนสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
1. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร (การเปลีย่ นแปลงด้ านอื่น ๆ)
1.17 การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ไม่
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่น ภัยสงคราม
การก่อการร้าย ฯ หรื อเกิ ดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ า
ท่วม แผ่นดิ นไหว พายุถ ล่ ม โรคระบาด ฯ การสร้ าง
หลัก สู ต รต้อ งมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ส ามารถรั บ มื อ กับ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

ระดับความ
คิดเห็นของ ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1

282

ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

1.18 ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่ มี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการสร้ า ง
หลักสู ตรต้องมีความรู ้และตระหนักถึงความสาคัญของ
การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ไม่
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่น ภัยสงคราม
การก่อการร้าย ฯ หรื อเกิ ดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ า
ท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ ว่าเป็ นข้อมูล
พื้นฐานที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
1.19 กระบวนการจัดการเรี ย นการสอนต้องมุ่ ง เสริ ม สร้ าง
องค์ความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ไม่ว่าจะเกิ ดขึ้นจาก
การกระท าของมนุ ษ ย์ เช่ น ภัย สงคราม การก่ อ การ
ร้ า ย ฯ หรื อเกิ ด ขึ้ นจากภัย ธรรมชาติ เช่ น น้ าท่ ว ม
แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ
1.20 ผู ้เ รี ยนสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไม่วา่ จะ
เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่น ภัยสงคราม การ
ก่อการร้าย ฯ หรื อเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม
แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯได้

ระดับความ
คิดเห็นของ ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1
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2. วัตุประสงค์ หลักสู ตร (คุณลักษณะของผู้ทสี่ าเร็จการศึกษา)
2.1 คุณลักษณะด้ านความรู้ ของผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ
1.ความรู ้ดา้ นกฎหมาย ได้แก่ 1.1 มีความรู ้ พ้ืนฐานด้าน
กฎหมายพื้นฐานตามที่ หลักสู ตรกาหนด 1.2 มี ความรู ้
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี กฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การค้ า การลงทุ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2. ความรู ้ ศ าสตร์ ส าขาวิ ช าอื่ น ได้แ ก่ 2.1 มี ค วามรู ้
เกี่ ยวกับการเปลี่ ย นทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง
เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ 2.2
มี ค วามรู ้ ด้ า นภาษาต่ า งประเทศที่ เ พี ย งพอต่ อ การ
ติดต่อสื่ อสารได้ 2.3 มีความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
2.4 มีความรู ้ในลักษณะที่เป็ นผูป้ ระกอบการ และ 2.5 มี
ความรู ้ดา้ นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.2 คุณลักษณะด้ านเจตคติของผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ 1. มี
คุณธรรมจริ ยธรรม 2.มีทศั นคติรักความยุติธรรม 3. มี
จิตสาธารณะ
2.3 คุณลักษณะด้ านทักษะของผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ 1. มี
ทักษะการวิเคราะห์ การตี ความ การให้ความเห็ นเชิ ง
วิชาการ และทักษะการให้คาปรึ กษาเชิ งธุ รกิจ 2. ทักษะ
การใช้ภาษาเพื่อการติ ดต่อสื่ อสาร (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ) 3. มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยี 4. มี
ทักษะการบริ หารงานและบุคคล และ 5. มีทกั ษะในการ
สร้างนวัตกรรม
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3. โครงสร้ างหลักสู ตร หมวดศึกษาทัว่ ไป
3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่
มีความใกล้เคียงต่อเนื่ องสามารถรวมเป็ นกลุ่มเดียวกัน
และบู รณาการสาระส าหรั บ การศึ ก ษาเข้า ด้วยกันได้
โดยสาระที่ ศึ ก ษาควรเป็ นสาระที่ ส ร้ า งความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริ บทสังคมใน
ด้านต่าง ๆ เช่ น เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
และสาระเกี่ ยวกับคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ ตอ้ งใช้ในการ
อยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคม
3.2 กลุ่ มวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ควรมุ่ ง
ก า ร ศึ ก ษ า ใ นส า ร ะ ที่ เ กี่ ย วกั บ เ ทค โ น โล ยี แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และเน้นที่
การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นมี ท ัก ษะที่ ติ ด ตัว ไป
ใช้ได้จริ งในการทางานหรื อการศึกษาต่อ
3.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย เป็ นสาระที่สาคัญสาหรับการศึกษา
ทางนิ ติศาสตร์ การจัดสาระการศึกษาต้องมุ่งให้ผูเ้ รี ยน
สามารถนาความรู ้ ไ ปใช้ใ นการศึ ก ษาทางนิ ติ ศาสตร์
เช่ น การอ่ านจับใจความ การย่อความ การเรี ยงความ
และการเขียนในเชิงวิชาการ
3.4 กลุ่ ม วิ ช าภาษาต่ า งประเทศ ควรปรั บ สาระ คื อ การ
จัดการเรี ยนการสอนต้องทาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการใช้
ภาษาต่ า งประเทศสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ภ าษาใด
ภาษาหนึ่ง
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3. โครงสร้ างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
3.5 กลุ่ ม วิ ช าหลั ก ทั่ ว ไปแห่ ง กฎหมาย 1. เน้น การศึ ก ษา
กฎหมายที่ เป็ นประโยชน์ต่อการศึ กษาในสาระวิชาที่
ต่ อ เนื่ อ งขึ้ นไป ลัก ษณะสาระวิ ช าเป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ
นาไปใช้ง าน เช่ น กฎหมายในชี วิตประจาวัน 2. เน้น
สาระที่เกี่ ยวกับคุ ณธรรมและจริ ยธรรมทางกฎหมายที่
ใช้ในการประกอบอาชีตทางกฎหมาย
3.6 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ ง
1. กฎหมายนิ ติ ก รรมและสั ญ ญาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
กฎหมายลั ก ษณะหนี้ และกฎหมายลั ก ษณะหนี้ มี
ข้อผิดพลาดไม่มากนักควรนามารวมเป็ นหนึ่งสาระวิชา
และเพิ่มจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษา
2. กฎหมายครอบครัวและมรดกมีลกั ษณะที่เชื่ อมโยง
กันในทางคดี ควรนามารวมกันเป็ นหนึ่ งสาระและเพิ่ม
จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาในการศึกษา
3. สาระวิ ช าเอกเทศสั ญ ญาเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ตัว การ
ตัวแทน เพราะเป็ นเรื่ องในเชิ งธุ รกิจการค้าที่เกิดขึ้นเป็ น
ประจา ควรเพิ่มสาระวิชาให้ครอบคลุมถึงสถานการณ์
ที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต สัญญาไม่มี
ชื่อ เป็ นต้น
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4. กฎหมายเกี่ ย วกับ การกู้ยื ม ค้ า ประกัน จ าน าและ
จานอง เป็ นสาระวิชาที่ พบข้อพิพ าทมากที่สุด เพราะ
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนิ นชี วิตและธุ รกิ จการค้า ควร
เพิ่มสาระการเรี ยนให้ทนั สมัยทันกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เช่น การกูย้ ืมเงินแบบ peer to peer lending
เป็ นธุ รกรรมสิ นเชื่ อระหว่า งบุ ค คลรู ป แบบใหม่ ผ่า น
ช่ องทางออนไลน์ หรื อเครื อข่ายอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยมี
แพลตฟอร์ม
5. กฎหมายซื้ อขาย เช่ าทรั พย์ เช่ าซื้ อ แลกเปลี่ ยน ให้
ควรเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ให้ทนั สมัยการซื้ อขายของสกุล
เงินดิจิทลั ในเรื่ องของสิ ทธิ และหน้าที่ของผูซ้ ้ื อละผูข้ าย
ซึ่ งเป็ นการซื้ อขายโดยผ่านระบบออนไลน์ท้ งั สิ้ น
6. กฎหมายการประกันภัย ควรเพิ่มสาระเกี่ ยวกับการ
ประกันภัยภาคบังคับที่ตอ้ งใช้จริ งในการดาเนินชีวติ เข้า
ไปด้วย เพราะเป็ นคดีที่มีขอ้ พิพาทมากในปัจจุบนั
7. กฎหมายตัว๋ เงิ น ควรลดสาระการศึ กษาเกี่ ยวกับตัว๋
แลกเงิ นและตัว๋ สัญญาใช้เงิ น เพราะปั จจุ บนั ไม่ค่อยมี
การใช้ง านแล้ว แต่ ค งยัง ศึ ก ษาสาระเกี่ ย วกับ เช็ ค อยู่
เช่นเดิม
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3.7 กลุ่ม วิชากฎหมายอาญา ควรศึ กษาอยู่เช่ นเดิ มแต่ ควร
ศึกษาให้ครบทุกลักษณะของกฎหมายอาญา เพราะเป็ น
กฎหมายที่ เ ป็ นพื้ น ฐานในการพิ จ ารณาความผิ ด ขั้น
พื้นฐานเพื่อจะสามารถศึกษาต่อในกฎหมายอื่น ๆ ที่ มี
โทษทางอาญาได้ และควรศึ ก ษาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
3.8 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน ควรศึกษาในสาระที่เกี่ยวกับ
การดาเนิ นคดี ทางปกครองเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นข้อ
พิพาทที่เกิดขึ้นจริ ง และมีจานวนมาก โดยเริ่ มต้นตั้งแต่
การเกิ ด ข้อ พิ พ าท หน้ า ที่ ก รณี การด าเนิ น กระบวน
พิจารณาต่าง ๆ ตลอดจนการมีคาวินิจฉัยและการบังคับ
ตามคาวินิจฉัย
3.9 กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์ และธุรกิจ ต้องศึกษาเพิ่มเติม
ในสาระกฎหมายที่ เ กิ ด จากธุ ร กรรมทางพาณิ ชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น กฎหมายเกี่ ย วกับ ธุ ร กรรมทาง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ ล า ย มื อ ชื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายเกี่ ย วกับ การคุ ้ม ครองข้อมู ล
ส่ วนบุ ค คล กฎหมายเกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทาง
คอมพิ ว เตอร์ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การโอนเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
3.10 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ควรศึ กษาอยู่เช่ นเดิ มที่
เพิ่มสาระที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นกระบวนพิจารณาที่ ใช้
ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เข้า ช่ วย เช่ น การสื บ พยานผ่า น
ระบบสารสนเทศ การฟ้ องคดี การคัดสาเนาผ่านระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศ
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3.11 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่ างประเทศ ควรศึกษาในสาระที่
จะเกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลง เช่ น กฎหมายเกี่ ยวกับ
การค้ามนุ ษย์ กฎหมายว่า ด้วยผูล้ ้ ี ภยั กฎหมายการให้
ความคุ ้ม ครองแก่ ค นชาติ กฎหมายแรงงานระหว่า ง
ประเทศ กฎหมายสิ่ งแวดล้อมซึ่งปัจจุบนั เป็ นปัญหา
3.12 กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม
การพัฒนาชุ มชนหรื อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ควร
เพิ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการ
กระทาความผิดคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
3.13 กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) ควรจัด
หรื อเลื อ กตามความสนใจของผู ้เ รี ยนที่ ยึ ด เอาการ
ประกอบอาชี พของผูเ้ รี ยนในอนาคตเป็ นเกณฑ์ในการ
เลือก คือ 1. ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชีพผูพ้ ิพากษา อัยการ
ทนายความ 2. ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชีพนิติกรเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 3. ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชี พเจ้าหน้าที่ กฎหมาย
ในหน่วยงานเอกชน 4. กลุ่มที่สนในประกอบอาชี พอื่น
เช่ น ผูท้ ี่อยากเป็ นผูป้ ระกอบการของตนเองในรู ปแบบ
ธุ รกิ จต่าง ๆ ตามการเปลี่ ยนแปลงที่ผูป้ ระกอบการไม่
ต้อ งลงทุ น มากแต่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบ
เครื อข่ายออนไลน์ได้ ต้องจัดสาระให้สอดคล้องกับการ
ทางาน
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3.14 หมวดวิช าเลื อ กเสรี ควรเลื อกเป็ นการศึ ก ษาในสาระ
ทางกฎหมายที่จะเป็ นแนวทาวและความเชี่ ยวชาญใน
การประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยน
4. การประเมินผล (ผลการเรียนรู้ )
4.1 การประเมิ นผลก่ อนเรี ยน โดยใช้แบบสอบถาม แบบ
สั ม ภาษณ์ หรื อแบบทดสอบเป็ นเครื่ องมื อ ในการ
ประเมินผล ซึ่ งใช้เกณฑ์เชิ งปริ มาณ (กาหนดช่ วงของ
คะแนน) หรื อเชิ ง คุ ณ ภาพ (การประเมิ น โดยการ
ทบทวนของผูส้ อนด้วยหลักการและเหตุผล โดยอาศัย
ตรรกวิทยา)
4.2 การประเมิ น ผลระหว่ า งเรี ยน โดยใช้ เ ครื่ องมื อ ได้
หลากหลายทั้งการตรวจสอบที่ความรู ้ และทักษะ หรื อ
พฤติ ก รรมอาจใช้ แบบทดสอบ แบบสั ม ภาษณ์
แบบสอบถาม แบบสั ง เกต หรื อ การตรวจการบ้า น
รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผลคือ ใช้
เกณฑ์ ต ามที่ ผู ้ส อนตั้ง ขึ้ นจะเป็ นเกณฑ์ เ ชิ ง ปริ มาณ
(ก าหนดช่ ว งของคะแนน) หรื อเชิ ง คุ ณ ภาพ (การ
ประเมินโดยการทบทวนของผูส้ อนด้วยหลักการและ
เหตุผล โดยอาศัยตรรกวิทยา)
4.3 การประเมินผลหลังเรี ยน โดยเครื่ องมือที่น่าเชื่ อถือมาก
ที่สุดในการวัดองค์ความรู ้คือ แบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์
ในการประเมิ นผลคื อ เกณฑ์เชิ งปริ มาณ (กาหนดช่ วง
ของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกันทุกสถาบัน

ระดับความ
คิดเห็นของ ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1
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ระดับความ
คิดเห็นของ ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1

ด้ านการจัดการเรียนการสอน
1. สาหรั บบางรายวิชาทางนิ ติศาสตร์ ไม่ จาเป็ นต้ องมีผ้ ูสอนในชั้ นเรี ยนซึ่ งต้ องเป็ นสาระวิชาที่
เกีย่ วกับการศึกษากฎหมายทัว่ ไป ทฤษฎีและแนวคิดต่ าง ๆ ทางกฎหมาย
1.1 ควรมีวิธีการสอน แบบใช้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เพราะ
ผูเ้ รี ยนต้องแสวหาหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามที่ตนเอง
สนใจ
1.2 รู ปแบบการสอน การใช้คาถามนาก่อนเข้าสู่ บทเรี ยนจะ
ใช้รูปแบบการบรรยาย การใช้ปัญหาเป็ นฐานของการ
เรี ยนรู ้ หรื อการใช้กรณี ศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความ
ถนัดของผูส้ อนแต่ละบุคคล
1.3 เทคนิ คที่ใช้ในการสอนนั้นสาหรั บการสอนแบบไม่มี
ผูส้ อนในบทเรี ยนสาเร็ จรู ปอาจใช้เทคนิ คตั้งคาถามนา
การบรรยายเป็ นหลัก เพราะไม่มี การสื่ อสารระหว่า ง
ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนในชั้นเรี ยนการใช้เทคนิ คอย่างอื่ นคง
ไม่เหมาะสม
1.4 การประเมินผลการเรี ยนรู ้ น้ นั ต้องใช้วิธีการประเมินทั้ง
ก่ อ นเรี ยน ระหว่ า งเรี ยน และหลั ง เรี ยน โดยใช้
แบบทดสอบเป็ นหลัก เนื่ อ งจากเรี ย นจากแบบเรี ย น
ส าเร็ จ รู ป ซึ่ งใช้เกณฑ์ เ ชิ ง ปริ ม าณ (ก าหนดช่ ว งของ
คะแนนมาตรฐาน)

291

ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

ด้ านการจัดการเรียนการสอน
2. สาระทีจ่ าเป็ นต้ องมีผ้ สู อนในชั้ นเรียน
2.1 ใช้ท้ งั วิธีการสอนไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ รี ยน หรื อผูส้ อนเป็ น
ศูนย์กลาง
2.2 รู ปแบบการสอนแบบการบรรยาย แบบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน แบบอภิปราย การสัมมนา
2.3 เทคนิ คการสอนได้หลายวิธีข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการสอน
ที่ เลื อกใช้ เช่ น เทคนิ ค การสอนแบบบรรยาย การใช้
คาถาม ใช้ปัญหาเป็ นฐาน สัมมนา หรื ออภิปราย
2.4 วิธีการประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน สามารถใช้
เครื่ องมื อ ได้ ห ลากหลาย เช่ น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ หรื อแบบทดสอบ หรื อหลายแบบรวมกัน ซึ่ ง
เกณฑ์ ก ารประเมิ น นั้ น ใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น แบบ
คุณภาพโดยอาศัยเหตุผลของผูส้ อนเป็ นเกณฑ์ในการ
ตัด สิ น ส่ ว นการประเมิ น ผลหลั ง เรี ยนคงเป็ นการ
ประเมินโดยใช้แบบทดสอบเป็ นหลัก แล้วใช้เกณฑ์เชิง
ปริ มาณ (กาหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกัน
ทุกสถาบัน

ระดับความ
คิดเห็นของ ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1

292

ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

ด้ านการประเมินหลักสู ตร
1. การประเมินก่ อนการใช้ หลักสู ตร
1.1 ขอบเขตการประเมินหลักสู ตร คือ 1. ด้านมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ 2. วัตถุประสงค์ 3. คุณลักษณะการพึงประสงค์
4. เนื้อหาที่กาหนดให้เรี ยนแต่ละระดับ
1.2 การประเมิ น การเชื่ อ มโยงของหลัก สู ต รกับ 1. การ
เชื่อมโยงกับเป้ าหมายการศึกษาชาติ 2. การเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์ เนื้ อหา การจัดการเรี ยนการสอน และการ
ประเมิ น ผล 3. การเชื่ อ มโยงกับ ความต้อ งการของ
ผู เ้ รี ย น 4. การเชื่ อ มโยงกับ การประกอบอาชี พ ของ
ผูเ้ รี ย นในอนาคต 5. การเชื่ อมโยงกับ มาตรฐานของ
สถาบันวิชาชีพ และ 6. การเชื่อมโยงจากสาระวิชาหนึ่ง
ไปสู่ อีกสาระหนึ่ง
1.3 การประเมิ นลาดับการจัดเนื้ อหาจากง่ายไปสู่ เนื้ อหาที่
ซับซ้อน และจากเนื้อหาทฤษฎีไปสู่ การปฏิบตั ิ
1.4 การประเมินการถ่ายทอดความรู ้ คือ 1. มุ่งการนาความรู ้
สู่ การแก้ปัญหา 2. มุ่งการบูรณาการสู่ การปฏิบตั ิ และ 3.
มุ่ ง ส่ งเสริ มให้ ผู ้เ รี ยนใช้ ก ระบวนการเรี ยนรู ้ การ
แสวงหาความรู ้ และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

ระดับความ
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1.5 วิธี ก ารประเมิ นโดยการประเมิ น 3 องค์ประกอบ คื อ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอน และการประเมินผล เป็ นหลักซึ่ งใช้เครื่ องมือใน
การประเมิ นคื อ แบบสนทนากลุ่ ม แบบตรวจรายการ
และแบบประเมินที่ สร้างขึ้นโดยอ้างอิงทฤษฎีทางการ
วัด ผล ให้ เ กณฑ์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ (การประเมิ น โดยการ
ผูท้ รงคุณวุฒิผูเ้ ชี่ ยวชาญด้วยหลักการและเหตุผล โดย
อาศัยตรรกวิทยา)
2. การประเมินระหว่ างการใช้ หลักสู ตร
2.1 พิจารณาที่ 1. คุ ณภาพของการจัดการเรี ยนการสอนทั้ง
ในด้า นกระบวนการจัด การเรี ยนการสอน และ 2.
ผลผลิ ตทางการศึ ก ษาคื อ ผลการศึ ก ษาของผู เ้ รี ย นว่า
เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนดหรื อไม่
2.2 โดยใช้วิธีการประเมิน 3 เรื่ อง คื อ การประเมิ นว่าการ
เรี ยนการสอนเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรและ
ของหน่วยการเรี ยนรู ้หรื อไม่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ทาให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ น้ นั สามารถทาให้ผูเ้ รี ยน
มีประสบการณ์ตามที่หลักสู ตรกาหนดหรื อไม่ และผล
ทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อย
เพี ยงใด ซึ่ งใช้ท้ งั แบบสอบถาม แบบสัม ภาษณ์ แบบ
สนทนากลุ่ ม และแบบรายงานผลการศึ ก ษา มา
วิเคราะห์เพื่อประเมินหลักสู ตร ตามเกณฑ์เชิงคุณภาพที่
ผูป้ ระเมินตั้งไว้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร

ระดับความ
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3. การประเมินหลังการใช้ หลักสู ตร
3.1 เพื่ อ ตรวจสอบ 1. ผลการด าเนิ น ของการบริ หาร
หลัก สู ตรทั้ง ระบบว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภาพหรื อไม่ ผลการ
ดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้หรื อไม่ และ 2.
ต้องวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอก
ที่มากระทบหลักสู ตรว่ามีผลอย่างไร
3.2 ใช้วธิ ี การประเมินช่วยตัดสิ นใจ โดยมีแบบสนทนากลุ่ม
แบบวิเคราะห์ เอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
เป็ นเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ที่ มี เ กณฑ์ก ารตัดสิ น เป็ น
เกณฑ์ ที่ ผู ้ป ระเมิ น สร้ า งขึ้ นซึ่ งเป็ นการช่ ว ยในการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการดาเนินของหลักสู ตรต่อไป
ด้ านอาจารย์ ผ้ สู อน
1. คุณสมบัติทวั่ ไป 1. มีความรู ้ทางภาษาต่างประเทศ 2. มี
คุณธรรมจริ ยธรรม 3. มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีเพื่อการ
สอน
2. คุ ณสมบัติเฉพาะ 1. เชี่ ยวชาญกฎหมายเฉพาะด้าน 2.
เป็ นเนติบณ
ั ฑิ ตย์ 3. มีความรู ้ ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนและการบริ หารการศึ กษาระดับอุ ดมศึ ก ษา 4. มี
ความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริ บทต่าง ๆ ที่กระทบ
การจัดการเรี ยนการสอน 5. ประกอบหรื อเคยประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมาย

ระดับความ
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ด้ านนักศึกษา
1. คุ ณสมบัติทวั่ ไป 1. ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 2. มีความรู ้พ้ืนฐานทางกฎหมาย
3. มีความรู ้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยน
การสอนและการสื บค้น
2. คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะ 1. มี ท ัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ กฎหมายและ
กระบวนการยุติธ รรม และ 2. มี ทกั ษะในการคิ ดเชิ ง
ระบบ เชิงการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการทางเหตุผลหรื อ
ตรรกศาสตร์
ด้ านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. สิ่ งที่ จาเป็ นต้องมี สาหรั บ การจัดการเรี ยนการสอน 1.
สื่ อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยรองรับการจัดการศึกษา
ในยุ ค ดิ จิ ท ั ล 2. มี ร ะบบสาธารณู ปโภคที่ เ อื้ อ ต่ อ
การศึกษา 3. มีระบบสารสนเทศหรื อเครื อข่ายที่มีความ
มัน่ คงมี เสถี ย รภาพทั้ง ฝั่ ง ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่ สามารถ
สื่ อสารกันได้ท้ งั ภาครับและภาคส่ ง
2. สิ่ งที่ควรจะมีสาหรับสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
1. ระบบการเชื่ อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งด้านเนื้ อหา
และการวิ จ ัย ของสถาบัน การศึ ก ษา หน่ ว ยงานรั ฐ
เอกชนและหน่ ว ยงานอิ ส ระที่ มี ห น้ า ที่ ท างกฎหมาย
2. อุ ป กรณ์ ห รื อ โปรแกรมต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถใช้ ง าน
ทางด้ า นนิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ โ ดยตรง เช่ น การสื บ ค้น ค า
พิพากษา คาวินิจฉัยต่าง ๆ การเตรี ยมคดีของทนายความ

ระดับความ
คิดเห็นของ ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1
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ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

ด้ านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. มี ระบบการจัดการทรั พยากรทางการศึ กษาตั้งแต่การ
สารวจความต้องการ การดาเนิ นการ การประสานงาน
การประชาสั ม พั น ธ์ มี ห น่ ว ยงานและเจ้ า หน้ า ที่
ผูร้ ั บ ผิดชอบโดยตรง และการประเมิ นผล เพื่ อทราบ
ปัญหาและปรับปรุ ง

ระดับความ
คิดเห็นของ ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1
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แบบสอบถามการวิจัยอนาคต (EDFR 3)
เรื่ อง ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
INSTRUCTIONAL MANAGEMENT DIRECTION OF BACHELOR DEGREE
PROGRAM IN LAW CURRICULUM OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN
THE NEXT DECADE (B.E. 2563-2572)
คาชี้แจง ลักษณะและวิธีตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้ เป็ นแบบสอบถามเพื่อการวิจยั อนาคต (EDFR 3) สาหรับการวิจยั เรื่ อง
ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2563-2572) ซึ่ งประกอบด้วยข้อความที่แสดงแนวโน้มที่พึงประสงค์ดา้ นต่าง ๆ ของทิศทาง
การจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2563-2572) ที่สร้างขึ้นโดยรวบรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญในรอบที่ 1 และข้อมูล
จากการสอบถามในรอบที่ 2 ด้านต่าง ๆ จานวน 20 ท่าน นามาจัดทาเป็ นข้อความวิเคราะห์รายข้อ ซึ่ ง
แสดงค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) โดยมีสัญลักษณ์แทน
ความหมายในแบบสอบถามนี้คือ


หมายถึ ง ตาแหน่ ง ของค่ ามัธ ยฐาน (median: Mdn.) ค าตอบผูเ้ ชี่ ย วชาญทั้ง
กลุ่มที่มีตาแหน่งอยูก่ ่ ึงกลางของข้อมูลทั้งหมด
หมายถึง ช่วงของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ 1 และควอไทล์ที่ 3 (interquartile
range: IQR)

หมายถึ ง ตาแหน่ งของความคิดเห็ นที่ท่านได้เลื อกไว้ในการตอบครั้งที่แล้ว
(EDFR 2)
2. สาหรับขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั แสดงให้ท่านทราบความเห็นของกลุ่มและความเห็นของท่านเอง
ซึ่ งท่านสามารถยืนยันตามความเห็นเดิมของท่าน หรื อเปลีย่ นแปลงความเห็นใหม่ ได้ โดยดาเนินการ
ดังนี้
2.1 กรณี ที่ต้องการยืนยันตามความเห็นเดิมของท่าน ท่านไม่ตอ้ งทาเครื่ องหมายใด ๆ
ลงในช่องระดับความคิดเห็นของโอกาสที่เป็ นไปได้ ดังตัวอย่างที่ 1
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ตัวอย่างที่ 1 กรณี ที่ตอ้ งการยืนยันตามความเห็นเดิมของท่าน

ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

ระดับความ
คิดเห็นของ
ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1

XX การเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรม


เป็ นสิ่ ง ที่ ก าหนดหลัก สู ตร การสร้ างหลัก สู ตรต้องมี
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
Mdn. = 4.00, IQR = 1.00
จากตัวอย่ างที่ 1 หมายถึ ง จากความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 20 ท่าน ได้ค่ามัธยฐาน = 4.00 และ
พิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00 ซึ่ งมีค่าอยูร่ ะหว่าง 3 ถึง 4 และท่านได้ยืนยันความเห็นเดิมของท่าน
2.2 กรณี ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงความเห็นใหม่ ขอความกรุ ณาโปรดทาเครื่ องหมาย
ลงในช่องระดับความคิดเห็นของโอกาสที่เป็ นไปได้ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงนั้น
ดังตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 2 กรณี ที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงความเห็นใหม่
ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
คิดเห็นของ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
XX การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรม
เพราะเป็ น


เป็ นสิ่ งที่ กาหนดหลักสู ตร การสร้ างหลักสู ตรต้องมี
การเปลี่ยน
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
แปลงที่

Mdn. = 4.00, IQR = 1.00
สาคัญ
จากตัวอย่ างที่ 2 หมายถึ ง จากความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 20 ท่าน ได้ค่ามัธยฐาน = 4.00
และพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00 ซึ่งมีค่าอยูร่ ะหว่าง 3 ถึง 4 และท่านได้ ให้ ความเห็นในรอบทีแ่ ล้วไว้
ทีร่ ะดับ 2 ขั้นตอนนีท้ ่านเปลีย่ นเป็ นระดับ 4
3. ทั้งนี้โปรดใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
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5
หมายถึง
แนวโน้มนั้นมีโอกาสจะเป็ นไปได้มากที่สุด
4
หมายถึง
แนวโน้มนั้นมีโอกาสจะเป็ นไปได้มาก
3
หมายถึง
แนวโน้มนั้นมีโอกาสจะเป็ นไปได้ปานกลาง
2
หมายถึง
แนวโน้มนั้นมีโอกาสจะเป็ นไปได้นอ้ ย
1
หมายถึง
แนวโน้มนั้นมีโอกาสจะเป็ นไปได้นอ้ ยที่สุด
4. ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสู งที่ได้กรุ ณาให้ความเห็น และคาแนะนาอันเป็ น
ประโยชน์ยงิ่ ในการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้
ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
ด้ านหลักสู ตร
1. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร (ด้ านเศรษฐกิจ)
1.1 เศรษฐกิจเป็ นสิ่ งที่กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

การสร้างหลักสู ตรควรมีจุดมุ่งหมายตอบสนองความ 
ต้องการทางเศรษฐกิ จที่ เ ปลี่ ย นไปตามภาวะการณ์
Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
1.2 ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง
หลักสู ตรต้องมีความรู ้ และตระหนักถึ งความสาคัญ 

ของเศรษฐกิ จว่าเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการสร้ าง
และพัฒนาหลักสู ตร Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
1.3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้าง
องค์ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ การเปลี่ ย น
แปลงทางเศรษฐกิจ Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
1.4 ผู ้เ รี ยนสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสามารถรับมือกับการ
เปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ได้ Mdn. = 5.00, IQR =
1.00
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ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
1. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร (ด้ านสั งคม)
1.5 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านโครงสร้างประชากร 
และสั งคมพหุ วฒั นธรรมเป็ นสิ่ งที่ ก าหนดหลักสู ตร 
การสร้ างหลักสู ตรต้องมี จุดมุ่งหมายตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
1.6 ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนที่ตอ้ งมีความเข้าใจและตระหนัก 
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อเป็ นข้อมูลในการ

สร้างและพัฒนาหลักสู ตร Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
1.7 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้าง


อ ง ค์ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
1.8 ผู ้เ รี ย นสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ


เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และสามารถรั บ มื อกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
1. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร (ด้ านการเมือง)
1.9 อุดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมายทางการศึกษาของ 
ชาติ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะของ 
บัณฑิ ตให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง การสร้ าง
หลักสู ตรต้องมีจุดมุ่งหมายทิศทางเดียวกับอุดมการณ์
นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
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ข้ อ
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1.10 ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนที่ตอ้ งมีความเข้าใจและตระหนัก
ถึ งอุ ดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมายทางการศึ กษา
ของชาติ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการสร้ า งและพัฒ นา
หลักสู ตร Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
1.11 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ าง
องค์ความรู ้และประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะ
เป็ นไปตามที่ อุ ด มการณ์ นโยบาย และเป้ า หมาย
ทางการศึกษาของชาติกาหนด
Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
1.12 ผู ้เ รี ยนต้ อ งมี ท้ ัง ความรู ้ แ ละทัก ษะตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการณ์ (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต) ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากนโยบายทางการเมืองด้านการศึกษาที่
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ผู ้เ รี ย นส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว
พร้อมสาหรับการทางาน Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
1. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร (ด้ านเทคโนโลยี)
1.13 กระแสการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อ ย่า งก้า ว
กระโดด โดยเฉพาะด้า นการสื่ อสารและข้อมู ล สาร
สนเทศท าให้เ กิ ด ทั้ง รู ป แบบสั ง คม วัฒนธรรม การ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ แบบใหม่ การสร้ า งหลัก สู ต รต้อ งมี
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00

ระดับความ
คิดเห็นของ
ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1












302

ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

1.14 ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการสร้ าง
หลัก สู ตรต้องมี ค วามรู ้ และตระหนัก ถึ งความส าคัญ
ของกระแสการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ว่า เป็ น
ข้อมู ลพื้ นฐานที่ ใช้ในการสร้ างและพัฒนาหลักสู ตร
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
1.15 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ าง
องค์ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
1.16 ผู ้เ รี ยนสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถรั บมื อกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00

ระดับความ
คิดเห็นของ
ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1









1. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร (การเปลีย่ นแปลงด้ านอื่น ๆ)
1.17 การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไม่ 
ว่ า จะเกิ ด ขึ้ นจากการกระท าของมนุ ษ ย์ เช่ น ภั ย
สงคราม การก่ อการร้ า ย ฯ หรื อเกิ ดขึ้ นจากภัยธรรม
ชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ
การสร้ างหลักสู ตรต้องมีจุดมุ่งหมายที่สามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
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ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

1.18 ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการสร้ าง
หลัก สู ตรต้องมี ค วามรู ้ และตระหนัก ถึ งความส าคัญ
ของการเปลี่ ย นแปลงด้ า นอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ส ามารถ
คาดการณ์ ไ ม่ว่าจะเกิ ดขึ้ นจากการกระทาของมนุ ษย์
เช่น ภัยสงคราม การก่อการร้ าย ฯ หรื อเกิดขึ้นจากภัย
ธรรมชาติ เช่ น น้ า ท่ วม แผ่นดิ นไหว พายุถ ล่ ม โรค
ระบาด ฯ ว่าเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการสร้ างและ
พัฒนาหลักสู ตร Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
1.19 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ าง
อ ง ค์ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ไม่ว่า
จะเกิ ดขึ้นจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่ น ภัยสงคราม
การก่อการร้าย ฯ หรื อเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ า
ท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
1.20 ผู ้เ รี ยนสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ไม่ว่า
จะเกิ ดขึ้นจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่ น ภัยสงคราม
การก่อการร้าย ฯ หรื อเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ า
ท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯได้
Mdn. = 4.50, IQR = 1.00

ระดับความ
คิดเห็นของ
ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1
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ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

2. วัตุประสงค์ หลักสู ตร (คุณลักษณะของผู้ทสี่ าเร็จการศึกษา)
2.1 คุณลักษณะด้ านความรู้ ของผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ
1.ความรู ้ดา้ นกฎหมาย ได้แก่ 1.1 มีความรู ้พ้ืนฐานด้าน
กฎหมายพื้นฐานตามที่หลักสู ตรกาหนด 1.2 มีความรู ้
กฎหมายเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี
กฎหมายเกี่ ยวกับการค้าการลงทุน กฎหมายเกี่ ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2. ความรู ้ ศ าสตร์ ส าขาวิ ช าอื่ น ได้แ ก่ 2.1 มี ค วามรู ้
เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการเปลี่ ย นแปลงอื่ น ๆ
2.2 มี ความรู ้ ด้านภาษาต่างประเทศที่ เพียงพอต่อการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ 2.3 มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การบริ ห าร
จัดการ 2.4 มีความรู ้ ในลักษณะที่เป็ นผูป้ ระกอบการ
และ 2.5 มีความรู ้ดา้ นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
2.2 คุณลักษณะด้ านเจตคติของผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ 1. มี
คุณธรรมจริ ยธรรม 2. มีทศั นคติรักความยุติธรรม 3. มี
จิตสาธารณะ Mdn. = 5.00, IQR = 1.00

ระดับความ
คิดเห็นของ
ข้ อเสนอแนะ
โอกาสทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
ไปได้
5 4 3 2 1
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ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
2.3 คุณลักษณะด้ านทักษะของผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ 1. มี 
ทักษะการวิเคราะห์ การตีความ การให้ความเห็นเชิ ง 
วิชาการ และการให้คาปรึ กษาเชิ งธุ รกิจ 2. ทักษะการ
ใช้ ภ าษาเพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (ทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ) 3. มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยี 4. มี
ทักษะการบริ หารงานและบุ คคล 5. มีท กั ษะในการ
สร้างนวัตกรรม 6. มีทกั ษะผูป้ ระกอบการ
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
3. โครงสร้ างหลักสู ตร หมวดศึกษาทัว่ ไป
3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เป็ นศาสตร์

ที่ มี ค วามใกล้ เ คี ย งต่ อ เนื่ อ งสามารถรวมเป็ นกลุ่ ม

เดี ย วกัน และบู ร ณาการสาระส าหรั บ การศึ ก ษาเข้า
ด้ว ยกันได้ โดยสาระที่ ศึ ก ษาควรเป็ นสาระที่ ส ร้ า ง
ความรู ้ และประสบการณ์ เกี่ ย วกับ การเปลี่ ยนแปลง
บริ บ ทสั ง คมในด้า นต่ า ง ๆ เช่ น เศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมื อ ง เทคโนโลยี และสาระเกี่ ย วกับ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมที่ตอ้ งใช้ในการอยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคม
Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
3.2 กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ควรมุ่ ง

การศึ ก ษาในสาระที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละ 
วิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และเน้น
ที่การเรี ยนการสอนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะที่ติดตัวไป
ใช้ได้จริ งในการทางานหรื อการศึกษาต่อ
Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
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ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
3.3 กลุ่ มวิ ช าภาษาไทย เป็ นสาระที่ ส าคั ญ ส าหรั บ 
การศึกษาทางนิ ติศาสตร์ การจัดสาระการศึกษาต้อง 
มุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้ในการศึกษาทาง
นิติศาสตร์ เช่น การอ่านจับใจความ การย่อความ การ
เรี ยงความและการเขียนในเชิงวิชาการ
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
3.4 กลุ่ ม วิช าภาษาต่ างประเทศ ควรปรั บสาระคื อ การ

จัดการเรี ยนการสอนต้องทาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการ

ใช้ภาษาต่างประเทศสามารถติ ดต่อสื่ อสารได้ภาษา
ใดภาษาหนึ่ง Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
3. โครงสร้ างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
3.5 กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่ งกฎหมาย 1. เน้นการศึกษา 
กฎหมายที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในสาระวิชาที่ 
ต่อเนื่ องขึ้นไป ลักษณะสาระวิชาเป็ นการศึ กษาเพื่อ
นาไปใช้งาน เช่น กฎหมายในชี วิตประจาวัน 2. เน้น
สาระที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริ ยธรรมทางกฎหมาย
ที่ใช้ในการประกอบอาชีตทางกฎหมาย
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
3.6 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ ง
3.6.1 กฎหมายนิ ติ ก รรมและสั ญ ญาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ

กฎหมายลัก ษณะหนี้ และกฎหมายลัก ษณะหนี้ มี

ข้อผิดพลาดไม่มากนักควรนามารวมเป็ นหนึ่ งสาระ
วิ ช าและเพิ่ ม จ านวนหน่ ว ยกิ ต และระยะเวลาใน
การศึกษา Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
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ข้ อ

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
กฎหมายครอบครัวและมรดกมีลกั ษณะที่เชื่ อมโยง

กันในทางคดี ค วรนามารวมกันเป็ นหนึ่ ง สาระและ

เพิ่ ม จ านวนหน่ ว ยกิ ต และระยะเวลาในการศึ ก ษา
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
สาระวิ ช าเอกเทศสั ญ ญาเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ตัว การ 
ตัวแทน เพราะเป็ นเรื่ องในเชิ งธุ รกิ จการค้าที่เกิ ดขึ้น 
เป็ นประจ า ควรเพิ่ ม สาระวิ ช าให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในปั จ จุ บ ัน ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นใน
อนาคต สัญญาไม่มีชื่อ เป็ นต้น
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
กฎหมายเกี่ ย วกับ การกู้ยื ม ค้ า ประกัน จ าน าและ 
จานอง เป็ นสาระวิชาที่พบข้อพิพาทมากที่สุดเพราะ 
เป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การดาเนิ นชี วิต และธุ รกิ จการค้า
ค ว ร เ พิ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น ใ ห้ ทั น ส มั ย ทั น กั บ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่ น การกูย้ ืมเงินแบบ
peer to peer lending เป็ นธุ ร กรรมสิ นเชื่ อ ระหว่ า ง
บุ ค คลรู ปแบบใหม่ ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ หรื อ
เครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแพลตฟอร์ ม
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
กฎหมายซื้ อขาย เช่ าทรั พ ย์ เช่ าซื้ อ แลกเปลี่ ยน ให้ 
ควรเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ทนั สมัยการซื้ อขายของ

สกุลเงิ นดิ จิทลั ในเรื่ องของสิ ทธิ และหน้าที่ของผูซ้ ้ื อ
และผูข้ าย ซึ่ งเป็ นการซื้ อขายโดยผ่านระบบออนไลน์
ทั้งสิ้ น Mdn. = 5.00, IQR = 1.00

308
ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
3.6.6 กฎหมายการประกันภัย ควรเพิ่มสาระเกี่ ยวกับการ 
ประกันภัยภาคบังคับที่ตอ้ งใช้จริ งในการดาเนิ นชี วิต 
เข้าไปด้วย เพราะเป็ นคดีที่มีขอ้ พิพาทมากในปั จจุบนั
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
3.6.7 กฎหมายตัว๋ เงิ น ควรลดสาระการศึ กษาเกี่ ยวกับตัว๋

แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงิน เพราะปั จจุบนั ไม่ค่อยมี

การใช้งานแล้ว แต่คงยังศึกษาสาระเกี่ ยวกับเช็ คอยู่
เช่นเดิม Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
3.7 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ควรศึกษาอยูเ่ ช่นเดิมแต่ควร
ศึกษาให้ครบทุกลักษณะของกฎหมายอาญา เพราะ
เป็ นกฎหมายที่เป็ นพื้นฐานในการพิจารณาความผิด
ขั้นพื้นฐานเพื่อจะสามารถศึกษาต่อในกฎหมายอื่น ๆ
ที่ มี โ ทษทางอาญาได้ ควรศึ ก ษาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
3.8 กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายมหาชน ควรศึ ก ษาในสาระที่
เกี่ ย วกับ การดาเนิ นคดี ทางปกครองเป็ นหลัก เนื่ อง
จากเป็ นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจริ ง การตรวจสอบอานาจ
รั ฐ และมี จ านวนมาก โดยเริ่ มต้ น ตั้ง แต่ ก ารเกิ ด
ข้อพิพาท หน้าที่กรณี การดาเนิ นกระบวนพิจารณา
ต่าง ๆ ตลอดจนการมีคาวินิจฉัยและการบังคับตาม
คาวินิจฉัย Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
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ข้ อ

3.9

3.10

3.11

ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายพาณิ ช ย์ แ ละธุ ร กิ จ ต้อ งศึ ก ษา

เพิ่ ม เติ ม ในสาระกฎหมายที่ เ กิ ด จากธุ ร กรรมทาง 
พาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ
ธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายเกี่ยวกับลายมือ
ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายเกี่ ย วกับ การคุ ้ม ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
คอมพิ ว เตอร์ กฎหมายเกี่ ย วกับ การโอนเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ควรศึกษาอยูเ่ ช่นเดิมที่ 
เพิ่มสาระที่เกี่ยวกับการดาเนินกระบวนพิจารณาที่ใช้ 
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เข้าช่วย เช่น การสื บพยานผ่าน
ระบบสารสนเทศ การฟ้ องคดี การคัด ส าเนาผ่า น
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายระหว่ า งประเทศ ควรศึ ก ษาใน 
สาระที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมาย 
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยผูล้ ้ ีภยั กฎหมาย
การให้ค วามคุ ้ม ครองแก่ ค นชาติ กฎหมายแรงงาน
ระหว่างประเทศ และกฎหมายสิ่ งแวดล้อม Mdn. =
5.00, IQR = 1.00
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ข้ อ

3.12

3.13

3.14

ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง 
สั ง คม การพั ฒ นาชุ มชนหรื อวิ ท ยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี ควรเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เช่ น
กฎหมายเกี่ ย วกับ การกระทาความผิดคอมพิ วเตอร์
กฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) ควรจัด 
หรื อ เลื อ กตามความสนใจของผูเ้ รี ย นที่ ยึด เอาการ
ประกอบอาชี พ ของผูเ้ รี ย นในอนาคตเป็ นเกณฑ์ใ น 
การเลือก คือ 1. ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชี พผูพ้ ิพากษา
อัยการ ทนายความ 2. ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชีพนิติกร
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชีพเจ้าหน้า
ที่ ก ฎหมายในหน่ ว ยงานเอกชน 4. กลุ่ ม ที่ ส นใน
ประกอบอาชี พอื่ นเช่ น ผูท้ ี่อยากเป็ นผูป้ ระกอบการ
ของตนเองในรู ปแบบธุ รกิ จต่ าง ๆ ตามการเปลี่ ย น
แปลงที่ผปู ้ ระกอบการไม่ตอ้ งลงทุนมากแต่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากระบบเครื อข่ายออนไลน์ได้ ต้องจัด
สาระให้สอดคล้องกับการทางาน Mdn. = 5.00, IQR
= 1.00
หมวดวิชาเลือกเสรี ควรเลือกเป็ นการศึกษาในสาระ 
ทางกฎหมายที่จะเป็ นแนวทางและความเชี่ยวชาญใน 
การประกอบอาชี พของผูเ้ รี ยน Mdn. = 5.00, IQR =
1.00
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ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
4. การประเมินผลการเรียนรู้
4.1 การประเมินผลก่อนเรี ยน โดยใช้แบบสอบถาม แบบ

สัม ภาษณ์ หรื อ แบบทดสอบเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ 
ประเมินผล ซึ่งใช้เกณฑ์เชิงปริ มาณ (กาหนดช่วงของ
คะแนน) หรื อ เชิ ง คุ ณ ภาพ (การประเมิ น โดยการ
ทบทวนของผูส้ อนด้ว ยหลัก การและเหตุ ผลอาศัย
ตรรกวิทยา) Mdn. = 4.00, IQR = 1.00
4.2 การประเมิ นผลระหว่า งเรี ย น โดยใช้เ ครื่ องมื อ ได้ 
หลากหลายทั้ง การตรวจสอบที่ ค วามรู ้ และทัก ษะ

หรื อพฤติกรรมอาจใช้ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม แบบสังเกต หรื อการตรวจการบ้าน
รายงานผลงาน โดยมี เกณฑ์ในการประเมินผล คื อ
ใช้เกณฑ์ตามที่ผสู ้ อนตั้งขึ้นจะเป็ นเกณฑ์เชิ งปริ มาณ
(ก าหนดช่ ว งของคะแนน) หรื อ เชิ ง คุ ณ ภาพ (การ
ประเมิ นโดยการทบทวนของผูส้ อนด้ว ยหลัก การ
และเหตุ ผ ลอาศัย ตรรกวิท ยา) Mdn. = 5.00, IQR =
1.00
4.3 การประเมิ นผลหลังเรี ยน โดยเครื่ องมือที่น่าเชื่ อถื อ 
มากที่สุดในการวัดองค์ความรู ้ คือ แบบทดสอบ โดย 
มี เ กณฑ์ใ นการประเมิ น ผล คื อ เกณฑ์เ ชิ ง ปริ ม าณ
(กาหนดช่ วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมื อนกันทุ ก
สถาบัน Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
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ระดับความคิดเห็น
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร ของโอกาสทีเ่ ป็ น
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ไปได้
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
5 4 3 2 1
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
1. ส าหรั บ บางรายวิ ช าทางนิ ติ ศาสตร์ ไ ม่ จ าเป็ นต้ อ งมี ผ้ ู ส อนในชั้ นเรี ยนซึ่ งต้ องเป็ นสาระวิช าที่
เกีย่ วกับการศึกษากฎหมายทัว่ ไป ทฤษฎีและแนวคิดต่ าง ๆ ทางกฎหมาย
1.1 ควรมีวธิ ี การสอน แบบใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เพราะ 
ผู ้เ รี ยนต้อ งแสวหาหาความรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเองตามที่

ตนเองสนใจ Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
1.2 รู ปแบบการสอน การใช้คาถามนาก่อนเข้าสู่ บทเรี ยน 
จะใช้รูปแบบการบรรยาย การใช้ปัญหาเป็ นฐานของ 
การเรี ยนรู ้ หรื อการใช้กรณี ศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั
ความถนัดของผูส้ อนแต่ละบุ คคล Mdn. = 5.00, IQR
= 1.00
1.3 เทคนิ คที่ใช้ในการสอนนั้นสาหรับการสอนแบบไม่มี 
ผูส้ อนในบทเรี ยนสาเร็ จรู ปอาจใช้เทคนิ คตั้งคาถามนา

การบรรยายเป็ นหลัก เพราะไม่มีการสื่ อสารระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนในชั้นเรี ยนการใช้เทคนิ คอย่างอื่นคง
ไม่เหมาะสม Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
1.4 การประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ น้ นั ต้องใช้วิธีการประเมิ น 
ทั้ง ก่ อ นเรี ย น ระหว่า งเรี ย น และหลัง เรี ย น โดยใช้ 
แบบทดสอบเป็ นหลัก เนื่ องจากเรี ยนจากแบบเรี ย น
ส าเร็ จรู ป ซึ่ ง ใช้เกณฑ์เ ชิ ง ปริ ม าณ (ก าหนดช่ ว งของ
คะแนนมาตรฐาน) Mdn. = 5.00, IQR = 1.00

313
ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
2. สาหรับสาระวิชาทางนิติศาสตร์ ทจี่ าเป็ นต้ องมีผ้ สู อนในชั้ นเรียน
2.1 ใช้ท้ งั วิธีการสอนไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ รี ยน หรื อผูส้ อนเป็ น 
ศูนย์กลาง Mdn. = 5.00, IQR = 1.00

2.2 รู ป แบบการสอนแบบการบรรยาย แบบใช้ปัญ หา
เป็ นฐาน แบบอภิ ป ราย การสั ม มนา การศึ ก ษา
กฎหมายเชิงคลีนิก Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
2.3 เทคนิ ค การสอนได้หลายวิ ธี ข้ ึ นอยู่ก ับ รู ป แบบการ
สอนที่ เลื อกใช้ เช่ น เทคนิ ค การสอนแบบบรรยาย
การใช้ ค าถาม ใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน สั ม มนา หรื อ
อภิปราย Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
2.4 วิธีการประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน สามารถ
ใช้เครื่ องมือได้หลากหลาย เช่น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ หรื อแบบทดสอบ หรื อหลายแบบรวมกัน
ซึ่ งเกณฑ์การประเมินนั้น ใช้เกณฑ์การประเมินแบบ
คุณภาพโดยอาศัยเหตุผลของผูส้ อนเป็ นเกณฑ์ในการ
ตัด สิ น ส่ ว นการประเมิ น ผลหลัง เรี ย นคงเป็ นการ
ประเมินโดยใช้แบบทดสอบเป็ นหลัก แล้วใช้เกณฑ์
เชิ ง ปริ ม าณ (ก าหนดช่ ว งของคะแนนมาตรฐาน)
เหมือนกันทุกสถาบัน
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00










314
ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
ด้ านการประเมินหลักสู ตร
1. การประเมินก่ อนการใช้ หลักสู ตร
1.1 ขอบเขตการประเมินหลักสู ตร คือ 1. ด้านมาตรฐาน 
การเรี ย นรู ้ 2. วัตถุ ป ระสงค์ 3. คุ ณลัก ษณะการพึ ง 
ประสงค์ 4. เนื้ อ หาที่ ก าหนดให้เ รี ย นแต่ ล ะระดับ
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
1.2 การประเมิ นการเชื่ อมโยงของหลักสู ตรกับ 1. การ 
เชื่ อมโยงกับเป้ าหมายการศึกษาชาติ 2. การเชื่อมโยง

กับ วัตถุ ป ระสงค์ เนื้ อหา การจัดการเรี ยนการสอน
และการประเมิ น ผล 3. การเชื่ อ มโยงกั บ ความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน 4. การเชื่ อมโยงกับการประกอบ
อาชี พ ของผู ้เ รี ย นในอนาคต 5. การเชื่ อ มโยงกับ
มาตรฐานของสถาบันวิชาชี พ และ 6. การเชื่ อมโยง
จากสาระวิช าหนึ่ ง ไปสู่ อีก สาระหนึ่ ง Mdn. = 5.00,
IQR = 1.00
1.3 การประเมินลาดับการจัดเนื้ อหาจากง่ายไปสู่ เนื้ อหา 
ที่ ซับ ซ้ อ น และจากเนื้ อ หาทฤษฎี ไ ปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ 
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
1.4 การประเมิ นการถ่ า ยทอดความรู ้ คื อ 1. มุ่ ง การน า
ความรู ้ สู่ ก ารแก้ปั ญ หา 2. มุ่ ง การบู ร ณาการสู่ ก าร
ปฏิ บตั ิ และ 3. มุ่งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการ
เรี ยนรู ้ การแสวงหาความรู ้ และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง 4. มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้ างองค์ความรู ้หรื อ
นวัตกรรมใหม่ Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
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ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
1.5 วิธีการประเมินโดยการประเมิน 3 องค์ประกอบ คือ 
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยน

การสอน และการประเมิ น ผล เป็ นหลั ก ซึ่ งใช้
เครื่ องมือในการประเมิน คือ แบบสนทนากลุ่ม แบบ
ตรวจรายการ และแบบประเมินที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิง
ทฤษฎี ท างการวัด ผล ให้เ กณฑ์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ (การ
ประเมิ น โดยการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้ ว ย
หลักการและเหตุผลอาศัยตรรกวิทยา)
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
2. การประเมินระหว่ างการใช้ หลักสู ตร
2.1 พิจารณาที่ 1. คุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอน 
ทั้งในด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และ 2. 
ผลผลิตทางการศึกษา คือ ผลการศึกษาของผูเ้ รี ยนว่า
เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนดหรื อไม่ Mdn. = 5.00,
IQR = 1.00
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ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
2.2 ใช้วิธี ก ารประเมิ น 3 เรื่ อ ง คื อ การประเมิ นว่า การ 
เรี ยนการสอนเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร 
และของหน่ ว ยการเรี ยนรู ้ ห รื อไม่ กระบวนการ
จัด การเรี ยนรู ้ ที่ ท าให้ ผู ้เ รี ยนมี ป ระสบการณ์ น้ ั น
สามารถทาให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ตามที่หลักสู ตร
กาหนดหรื อไม่ และผลทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนนั้น
มี ค วามก้ า วหน้ า มากน้ อ ยเพี ย งใด ซึ่ งใช้ ท้ ัง แบบ
สอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบ
รายงานผลการศึ ก ษา มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ประเมิ น
หลัก สู ตร ตามเกณฑ์เชิ ง คุ ณภาพที่ ผูป้ ระเมิ นตั้ง ไว้
ตามจุ ดมุ่ ง หมายของหลัก สู ตร Mdn. = 5.00, IQR =
1.00
3. การประเมินหลังการใช้ หลักสู ตร
3.1 เพื่ อ ตรวจสอบ 1. ผลการด าเนิ น ของการบริ ห าร 
หลักสู ตรทั้งระบบว่ามีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ ผลการ 
ดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้หรื อไม่ และ
2.ต้ อ งวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและ
ภายนอกที่มากระทบหลักสู ตรว่ามีผลอย่างไร
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
3.2 ใช้วิธีการประเมิ นช่ วยตัดสิ นใจ โดยมี แบบสนทนา 
กลุ่ ม แบบวิ เ คราะห์ เ อกสาร แบบสอบถาม แบบ 
สัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือการประเมิน ที่มีเกณฑ์การ
ตัดสิ นเป็ นเกณฑ์ที่ผปู ้ ระเมินสร้างขึ้นซึ่ งเป็ นการช่วย
ในการตัดสิ น ใจเกี่ ย วกับ การด าเนิ นของหลัก สู ต ร
ต่อไป Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
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ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
4. ด้ านอาจารย์ ผ้ สู อน
4.1 คุ ณสมบัติท วั่ ไป 1. มี ความรู ้ ท างภาษาต่ างประเทศ

2. มีคุณธรรมจริ ยธรรม 3. มีความรู ้ ดา้ นเทคโนโลยี

เพื่อการสอน Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
4.2 คุณสมบัติเฉพาะ 1. มีความเชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะ 
ทาง 2. เป็ นเนติบณ
ั ฑิตย์ 3. มีความรู ้ดา้ นการจัดการ

เรี ยนการสอนและการบริ หารการศึ ก ษาระดั บ
อุ ด มศึ ก ษา 4. มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลง
บริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ ก ระทบการจัด การเรี ย นการสอน
5. ประกอบหรื อเคยประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 5.
มีความรู ้ดา้ นสถานประกอบการและผูป้ ระกอบการ
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
ด้ านนักศึกษา
1. คุณสมบัติทวั่ ไป 1. ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาไทย 
และภาษาต่ า งประเทศ 2. มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานทาง

กฎหมาย 3. มีค วามรู ้ และทัก ษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรี ยนการสอนและการสื บค้น Mdn. = 5.00,
IQR = 1.00
2. คุ ณสมบัติเฉพาะ 1. มี ทศั นคติ ที่ ดีต่อกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม และ 2. มีทกั ษะในการคิดเชิ ง 
ระบบ เชิ งการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการทางเหตุผล
หรื อตรรกศาสตร์ Mdn. = 4.50, IQR = 1.00
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ระดับความ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร คิดเห็นของโอกาส
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
ทีเ่ ป็ น
เพิม่ เติม
(พ.ศ. 2563-2572)
ไปได้
5 4 3 2 1
ด้ านสิ่ งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. สิ่ ง ที่ จาเป็ นต้องมี สาหรั บ การจัดการเรี ยนการสอน 
1. สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ท ัน สมัย รองรั บ การจัด 
การศึ ก ษาในยุค ดิ จิทลั 2. มี ระบบสาธารณู ปโภคที่
เอื้อต่อการศึกษา 3. มีระบบสารสนเทศหรื อเครื อข่าย
ที่มีความมัน่ คงมีเสถียรภาพทั้งฝั่งผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่
สามารถสื่ อสารกันได้ท้ งั ภาครับและภาคส่ ง Mdn. =
5.00, IQR = 1.00
2. สิ่ ง ที่ ค วรจะมี ส าหรั บ ส าหรั บ การจัด การเรี ย นการ 
สอน 1. ระบบการเชื่ อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งด้าน 
เนื้อหาและการวิจยั ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รั ฐ เอกชนและหน่ ว ยงานอิ ส ระที่ มี ห น้ า ที่ ท าง
กฎหมาย 2. อุปกรณ์ หรื อโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถ
ใช้งานทางด้านนิติศาสตร์ ได้โดยตรง เช่น การสื บค้น
ค าพิ พ ากษา ค าวิ นิ จ ฉั ย ต่ า ง ๆ การเตรี ย มคดี ข อง
ทนายความ Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
3. ระบบการจัดการทรัพยากรทางการศึกษาตั้งแต่การ 
สารวจความต้องการ การดาเนิ นการ การประสาน 
งาน การประชาสัมพันธ์ มี หน่ วยงานและเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรง และการประเมินผล เพื่อทราบ
ปัญหาและปรับปรุ ง Mdn. = 5.00, IQR = 1.00
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แบบประเมินเพื่อตรวจสอบ
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม เรื่ อง “ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอทิศทางการจัดการเรี ยน
การสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สาย
สุ นทร เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
2. การวิจยั เรื่ อง “ทิ ศ ทางการจัดการเรี ย นการสอนหลัก สู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” มีข้ นั ตอนการดาเนินการวิจยั 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจยั
ตอนที่ 2 การกาหนดทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572) ใช้ เ ทคนิ ค การวิ จ ัย อนาคต EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research) โดยมีข้ นั ตอนย่อย ดังนี้
1. การสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 20 ท่าน โดยใช้การสัมภาษณ์ แบบ EFR (EFR
1)
2. การให้กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาให้คาตอบใหม่ หรื อยืนยันคาตอบเดิมที่
ได้ให้ไว้ในรอบแรก (EFR 1) คือ การทา EDFR รอบที่ 2 และ 3 โดยที่ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (statistical feedbacks) เป็ นของกลุ่มโดยส่ วนรวมประกอบด้วย ค่ามัธยฐาน
(median) และค่ าพิสั ยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ของกลุ่ ม ผนวกด้วยค าตอบเดิ ม ของ
ตนเอง
3. วิเคราะห์ ข ้อมูล เพื่อหาทิ ศทาง/แนวโน้มที่ เป็ นไปได้มากที่ สุด มาก และมี ความ
สอดคล้องทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อหาข้อสรุ ปเป็ นภาพอนาคตของทิศทางการ
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จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 25632572)
ตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยมีข้ นั ตอนย่อยในการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. การประเมินความเหมาะสมของทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ประกอบด้วย
1.1 ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านหลักสู ตร
ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
1.2 ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านกระบวน
การเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
1.3 ทิ ศ ทางการจัด การเรี ยนการสอนหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ด้า นการ
ประเมินหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
1.4 ทิศทางการจัดการเรี ย นการสอนหลัก สู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตด้านอาจารย์
ผูส้ อนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
1.5 ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตด้านนักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
1.6 แนวโน้ทิศทางมการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตด้านสิ่ ง
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
2. การปรับแก้ไขและนาเสนอทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
3. การดาเนิ นการนี้ อยู่ในตอนที่ 3โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อขอรับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ความเหมาะสมของทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลัก สู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดม
ศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
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4. แบบประเมินนี้ประกอบด้วยส่ วนสาคัญแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูป้ ระเมิน
ตอนที่ 2 ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของทิศทางการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) และข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติม
5. วิธีและเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของทิศทางการจัดการเรี ยนการสอน
หลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563 -2572) โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญทาเครื่ องหมาย  ในช่ องที่ตรงกับความคิดเห็ นของท่าน ซึ่ งแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (rating scale) มีตวั เลือก 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และแบบสอบถามปลายเปิ ด
เพื่อแสดงความคิ ดเห็ นทัว่ ไป และข้อเสนอแนะในการปรั บปรุ งทิศทางการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) แบบสอบถาม
แบบมาตรส่ วนประมาณค่ากาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
หมายถึง เป็ นค่าระดับที่เหมาะสมมากที่สุด
4
หมายถึง เป็ นค่าระดับที่เหมาะสมมาก
3
หมายถึง เป็ นค่าระดับที่เหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง เป็ นค่าระดับที่เหมาะสมน้อย
1
หมายถึง เป็ นค่าระดับที่เหมาะสมน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผู้ประเมิน
1. ชื่อ-สกุล......................................................................................................................
2. ตาแหน่งปั จจุบนั .........................................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของทิศทางการจั ดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2563-2572)
คาชี้ แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
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ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

ระดับความ
เหมาะสม

5 4 3 2 1
1. ด้ านหลักสู ตร: ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร: ด้ านเศรษฐกิจ
1.1 เศรษฐกิ จเป็ นสิ่ งที่ ก าหนดทิ ศทางการพัฒนาประเทศ
การสร้ างหลักสู ตรควรมี จุดมุ่งหมายตอบสนองความ
ต้องการทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปตามภาวะการณ์
1.2 ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่ มี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการสร้ า ง
หลักสู ตรต้องมีความรู ้และตระหนักถึงความสาคัญของ
เศรษฐกิ จว่า เป็ นข้อมู ล พื้ น ฐานที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งและ
พัฒนาหลักสู ตร
1.3 กระบวนการจัดการเรี ย นการสอนต้องมุ่ ง เสริ ม สร้ า ง
องค์ความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลง
ทางเศรษฐกิจ
1.4 ผู ้เ รี ยนสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ และสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้
1. ด้ านหลักสู ตร: ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร: ด้ านสั งคม
1.5 การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมด้านโครงสร้ างประชากร
และสังคมพหุ วฒั นธรรมเป็ นสิ่ งที่กาหนดหลักสู ตร การ
สร้ า งหลั ก สู ตรต้ อ งมี จุ ด มุ่ ง หมายตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.6 ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนที่ตอ้ งมีความเข้าใจและตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้าง
และพัฒนาหลักสู ตร

ข้ อเสนอแนะ
เพิม่ เติม
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ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

ระดับความ
เหมาะสม
5 4 3 2 1

1.7 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ าง
องค์ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ การเปลี่ ย น
แปลงทางสังคม
1.8 ผู ้เ รี ยนสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และสามารถรั บ มื อ กับ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
1. ด้ านหลักสู ตร: ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร: ด้ านการเมือง
1.9 อุดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมายทางการศึกษาของ
ชาติมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิต
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การสร้ างหลักสู ตร
ต้องมีจุดมุ่งหมายทิศทางเดียวกับอุดมการณ์ นโยบาย
และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ
1.10 ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนที่ตอ้ งมีความเข้าใจและตระหนัก
ถึ ง อุดมการณ์ นโยบาย และเป้ าหมายทางการศึ กษา
ของชาติ เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ในการสร้ า งและพัฒ นา
หลักสู ตร
1.11 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ าง
องค์ความรู ้และประสบการณ์ให้ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะ
เป็ นไปตามที่ อุ ด มการณ์ นโยบาย และเป้ า หมาย
ทางการศึกษาของชาติกาหนด
1.12 ผู ้เ รี ยนต้ อ งมี ท้ ัง ความรู ้ แ ละทัก ษะตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการณ์ (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต) ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากนโยบายทางการเมืองด้านการศึกษาที่
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ผู ้เ รี ยนส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว
พร้อมสาหรับการทางาน

ข้ อเสนอแนะ
เพิม่ เติม
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ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

ระดับความ
เหมาะสม

5 4 3 2 1
1. ด้ านหลักสู ตร: ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร: ด้ านเทคโนโลยี
1.13 กระแสการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อ ย่ า งก้า ว
กระโดด โดยเฉพาะด้า นการสื่ อสารและข้อมู ล สาร
สนเทศท าให้ เกิ ด ทั้ง รู ป แบบสั ง คม วัฒ นธรรม การ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ แบบใหม่ การสร้ า งหลัก สู ต รต้อ งมี
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.14 ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการสร้ าง
หลัก สู ตรต้องมี ค วามรู ้ และตระหนัก ถึ งความส าคัญ
ของกระแสการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีว่า เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
1.15 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ าง
องค์ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1.16 ผู ้เ รี ยนสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถรั บมื อกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
1. ด้ านหลักสู ตร: ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการสร้ างหลักสู ตร: การเปลีย่ นแปลงด้ านอื่น ๆ
1.17 การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไม่
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ เช่น ภัยสงคราม
การก่ อการร้ าย ฯ หรื อเกิ ดขึ้ นจากภัยธรรม ชาติ เช่ น
น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ การสร้าง
หลัก สู ตรต้อ งมี จุ ดมุ่ ง หมายที่ ส ามารถรั บ มื อกับ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

ข้ อเสนอแนะ
เพิม่ เติม
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ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

1.18 ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการสร้ าง
หลัก สู ตรต้องมี ค วามรู ้ และตระหนัก ถึ งความส าคัญ
ของการเปลี่ ย นแปลงด้ า นอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ส ามารถ
คาดการณ์ ไม่ ว่าจะเกิ ดขึ้ นจากการกระทาของมนุ ษย์
เช่ น ภัยสงคราม การก่อการร้ าย ฯ หรื อเกิ ดขึ้นจากภัย
ธรรมชาติ เช่ น น้ า ท่ วม แผ่นดิ นไหว พายุถ ล่ ม โรค
ระบาด ฯ ว่าเป็ นข้อมู ลพื้นฐานที่ ใช้ในการสร้ างและ
พัฒนาหลักสู ตร
1.19 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องมุ่งเสริ มสร้ าง
องค์ความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไม่วา่ จะเกิดขึ้นจาก
การกระท าของมนุ ษ ย์ เช่ น ภัย สงคราม การก่ อ การ
ร้ า ย ฯ หรื อ เกิ ด ขึ้ น จากภัย ธรรมชาติ เช่ น น้ าท่ ว ม
แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ
1.20 ผู ้เ รี ยนสามารถเข้า ใจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ ไม่สามารถคาดการณ์ ไม่ว่า
จะเกิ ดขึ้นจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่ น ภัยสงคราม
การก่อการร้าย ฯ หรื อเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ า
ท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯได้
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ระดับความ
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1. ด้ านหลักสู ตร: วัตุประสงค์ หลักสู ตร (คุณลักษณะของผู้ทสี่ าเร็จการศึกษา)
1.21 คุณลักษณะด้ านความรู้ ของผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ
1.ความรู ้ดา้ นกฎหมาย ได้แก่ 1.1 มีความรู ้พ้ืนฐานด้าน
กฎหมายพื้นฐานตามที่หลักสู ตรกาหนด 1.2 มีความรู ้
กฎหมายเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
กฎหมายเกี่ ยวกับการค้าการลงทุน กฎหมายเกี่ ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2. ความรู ้ ศ าสตร์ ส าขาวิ ช าอื่ น ได้แ ก่ 2.1 มี ค วามรู ้
เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี วัฒ นธรรม และการเปลี่ ย นแปลงอื่ น ๆ
2.2 มี ความรู ้ ด้านภาษาต่างประเทศที่ เพียงพอต่อการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ 2.3 มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การบริ ห าร
จัดการ 2.4 มีความรู ้ ในลักษณะที่เป็ นผูป้ ระกอบการ
และ 2.5 มีความรู ้ดา้ นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
1.22 คุณลักษณะด้ านเจตคติของผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ 1. มี
คุณธรรมจริ ยธรรม 2. มีทศั นคติรักความยุติธรรม 3. มี
จิตสาธารณะ
1.23 คุณลักษณะด้ านทักษะของผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ 1. มี
ทักษะการวิเคราะห์ การตีความ และการให้ความเห็น
เชิงวิชาการ 2. ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่ อสาร
(ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 3. มีทกั ษะการใช้
เทคโนโลยี 4. มีทกั ษะการบริ หารงานและบุคคล 5. มี
ทัก ษะในการสร้ า งนวัตกรรม 6. มี ทกั ษะผูป้ ระกอบ
การ
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1. ด้ านหลักสู ตร: โครงสร้ างหลักสู ตร หมวดศึกษาทัว่ ไป
1.24 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่
มีความใกล้เคียงต่อเนื่องสามารถรวมเป็ นกลุ่มเดียวกัน
และบู รณาการสาระสาหรั บการศึ ก ษาเข้าด้วยกันได้
โดยสาระที่ ศึ ก ษาควรเป็ นสาระที่ ส ร้ า งความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริ บทสังคมใน
ด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
และสาระเกี่ ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมที่ตอ้ งใช้ในการ
อยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคม
1.25 กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ควรมุ่ ง
การศึ กษ าใ นส าระที่ เกี่ ยวกั บ เทคโนโลยี แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และเน้นที่
การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นมี ท ัก ษะที่ ติ ดตัวไป
ใช้ได้จริ งในการทางานหรื อการศึกษาต่อ
1.26 กลุ่มวิชาภาษาไทย เป็ นสาระที่สาคัญสาหรับการศึกษา
ทางนิ ติศาสตร์ การจัดสาระการศึกษาต้องมุ่งให้ผเู ้ รี ยน
สามารถนาความรู ้ ไปใช้ในการศึกษาทางนิ ติศาสตร์
เช่ น การอ่านจับใจความ การย่อความ การเรี ยงความ
และการเขียนในเชิงวิชาการ
1.27 กลุ่ ม วิ ช าภาษาต่ า งประเทศ ควรปรั บ สาระคื อ การ
จัดการเรี ยนการสอนต้องทาให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
ใช้ภาษาต่างประเทศสามารถติดต่อสื่ อสารได้ภาษาใด
ภาษาหนึ่ง
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ระดับความ
เหมาะสม

5 4 3 2 1
1. ด้ านหลักสู ตร: โครงสร้ างหลักสู ตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
1.28 กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่ งกฎหมาย 1. เน้นการศึกษา
กฎหมายที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในสาระวิชาที่
ต่อเนื่ องขึ้นไป ลักษณะสาระวิชาเป็ นการศึกษาเพื่อ
นาไปใช้งาน เช่น กฎหมายในชี วิตประจาวัน 2. เน้น
สาระที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริ ยธรรมทางกฎหมาย
ที่ใช้ในการประกอบอาชีตทางกฎหมาย
1.29 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ ง
1.29.1 กฎหมายนิ ติ ก รรมและสั ญ ญาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
กฎหมายลัก ษณะหนี้ และกฎหมายลัก ษณะหนี้ มี
ข้อผิดพลาดไม่มากนักควรนามารวมเป็ นหนึ่ งสาระ
วิ ช าและเพิ่ ม จ านวนหน่ ว ยกิ ต และระยะเวลาใน
การศึกษา
1.29.2 กฎหมายครอบครัวและมรดกมีลกั ษณะที่เชื่ อมโยง
กันในทางคดี ควรนามารวมกันเป็ นหนึ่ งสาระและ
เพิม่ จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาในการศึกษา
1.29.3 สาระวิ ช าเอกเทศสั ญ ญาเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ตัว การ
ตัวแทน เพราะเป็ นเรื่ องในเชิ งธุ รกิจการค้าที่เกิดขึ้น
เป็ นประจา ควรเพิ่มสาระวิชาให้ครอบคลุมถึงสถาน
การณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บ ัน ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
สัญญาไม่มีชื่อ เป็ นต้น
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1.29.4 กฎหมายเกี่ ย วกับ การกู้ยื ม ค้ า ประกัน จ าน าและ
จานอง เป็ นสาระวิชาที่พบข้อพิพาทมากที่สุดเพราะ
เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ การดาเนิ นชี วิตและธุ รกิ จการค้า
ค ว ร เ พิ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น ใ ห้ ทั น ส มั ย ทั น กั บ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การกูย้ ืมเงินแบบ
peer to peer lending เป็ นธุ ร กรรมสิ น เชื่ อ ระหว่ า ง
บุ ค คลรู ปแบบใหม่ ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ห รื อ
เครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแพลตฟอร์
1.29.5 กฎหมายซื้ อขาย เช่ าทรั พย์ เช่ าซื้ อ แลกเปลี่ ยน ให้
ควรเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ทนั สมัยการซื้ อขายของ
สกุลเงินดิจิทลั ในเรื่ องของสิ ทธิ และหน้าที่ของผูซ้ ้ื อ
และผู ้ ข าย ซึ่ งเป็ นการซื้ อขายโดยผ่ า นระบบ
ออนไลน์ท้ งั สิ้ น
1.29.6 กฎหมายการประกันภัย ควรเพิ่มสาระเกี่ ยวกับการ
ประกันภัยภาคบังคับที่ตอ้ งใช้จริ งในการดาเนินชี วิต
เข้าไปด้วย เพราะเป็ นคดีที่มีขอ้ พิพาทมากในปัจจุบนั
1.29.7 กฎหมายตัว๋ เงิ น ควรลดสาระการศึ กษาเกี่ ยวกับตัว๋
แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงิน เพราะปั จจุบนั ไม่ค่อยมี
การใช้งานแล้ว แต่คงยังศึกษาสาระเกี่ ยวกับเช็ คอยู่
เช่นเดิม
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1.30 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ควรศึกษาอยูเ่ ช่นเดิมแต่ควร
ศึก ษาให้ค รบทุ ก ลัก ษณะของกฎหมายอาญาเพราะ
เป็ นกฎหมายที่ เป็ นพื้นฐานในการพิจารณาความผิด
ขั้นพื้นฐานเพื่อจะสามารถศึกษาต่อในกฎหมายอื่น ๆ
ที่มีโทษทางอาญาได้
1.31 กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายมหาชน ควรศึ ก ษาในสาระที่
เกี่ ย วกับ การดาเนิ น คดี ท างปกครองเป็ นหลัก เนื่ อ ง
จากเป็ นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจริ ง และมีจานวนมาก โดย
เริ่ มต้นตั้งแต่การเกิดข้อพิพาท หน้าที่กรณี การดาเนิ น
กระบวนพิ จารณาต่ า ง ๆ ตลอดจนการมี ค าวินิ จฉัย
และการบังคับตามคาวินิจฉัย
1.32 กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายพาณิ ช ย์ แ ละธุ ร กิ จ ต้อ งศึ ก ษา
เพิ่ ม เติ ม ในสาระกฎหมายที่ เ กิ ด จากธุ ร กรรมทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกรรม
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายเกี่ ย วกั บ ลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองข้อมู ล
ส่ ว นบุ ค คล กฎหมายเกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทาง
คอมพิ ว เตอร์ กฎหมายเกี่ ย วกับ การโอนเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
1.17 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ควรศึกษาอยูเ่ ช่นเดิมที่
เพิ่มสาระที่เกี่ยวกับการดาเนิ นกระบวนพิจารณาที่ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เข้าช่ วย เช่ น การสื บพยานผ่าน
ระบบสารสนเทศ การฟ้ อ งคดี การคัด ส าเนาผ่ า น
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
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1.33 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่ างประเทศ ควรศึกษาในสาระ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ ย นแปลง เช่ น กฎหมาย
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยผูล้ ้ ีภยั กฎหมาย
การให้ ค วามคุ ้ม ครองแก่ ค นชาติ กฎหมายแรงงาน
ระหว่างประเทศ และกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
1.34 กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม
การพัฒ นาชุ ม ชนหรื อ วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ควรเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
การกระท าความผิ ด คอมพิ ว เตอร์ กฎหมายว่า ด้ว ย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
1.35 กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) ควรจัด
หรื อ เลื อ กตามความสนใจของผูเ้ รี ย นที่ ยึด เอาการ
ประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยนในอนาคตเป็ นเกณฑ์ในการ
เลื อ ก คื อ 1. ผู ้ที่ ส นใจประกอบอาชี พ ผู ้พิ พ ากษา
อัยการ ทนายความ 2. ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชีพนิติกร
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชี พเจ้าหน้า
ที่ ก ฎหมายในหน่ ว ยงานเอกชน 4. กลุ่ ม ที่ ส นใน
ประกอบอาชี พอื่ นเช่ น ผูท้ ี่ อยากเป็ นผูป้ ระกอบการ
ของตนเองในรู ป แบบธุ รกิ จต่ า ง ๆ ตามการเปลี่ ย น
แปลงที่ผูป้ ระกอบการไม่ตอ้ งลงทุ นมากแต่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากระบบเครื อข่ายออนไลน์ได้ ต้องจัด
สาระให้สอดคล้องกับการทางาน
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1.36 หมวดวิชาเลือกเสรี ควรเลือกเป็ นการศึกษาในสาระ
ทางกฎหมายที่จะเป็ นแนวทางและความเชี่ยวชาญใน
การประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยน
1. ด้ านหลักสู ตร: การประเมินผล (ผลการเรี ยนรู้ )
1.37 การประเมินผลก่อนเรี ยน โดยใช้แบบสอบถาม แบบ
สั ม ภาษณ์ หรื อ แบบทดสอบเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ประเมินผล ซึ่ งใช้เกณฑ์เชิ งปริ มาณ (กาหนดช่วงของ
คะแนน) หรื อ เชิ ง คุ ณ ภาพ (การประเมิ น โดยการ
ทบทวนของผู ้ส อนด้ว ยหลัก การและเหตุ ผ ลอาศัย
ตรรกวิทยา)
1.38 การประเมิ น ผลระหว่า งเรี ย น โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ ได้
หลากหลายทั้งการตรวจสอบที่ความรู ้และทักษะ หรื อ
พฤติ ก รรมอาจใช้ แบบทดสอบ แบบสั ม ภาษณ์
แบบสอบถาม แบบสัง เกต หรื อการตรวจการบ้า น
รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผลคือ ใช้
เกณฑ์ ต ามที่ ผู ส้ อนตั้ง ขึ้ น จะเป็ นเกณฑ์ เ ชิ ง ปริ ม าณ
(ก าหนดช่ ว งของคะแนน) หรื อ เชิ ง คุ ณ ภาพ (การ
ประเมินโดยการทบทวนของผูส้ อนด้วยหลักการและ
เหตุผลอาศัยตรรกวิทยา)
1.39 การประเมิ นผลหลังเรี ยน โดยเครื่ องมื อที่ น่า เชื่ อถื อ
มากที่สุดในการวัดองค์ความรู ้ คือ แบบทดสอบ โดย
มี เ กณฑ์ ใ นการประเมิ น ผล คื อ เกณฑ์ เ ชิ ง ปริ ม าณ
(ก าหนดช่ วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมื อนกันทุ ก
สถาบัน
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2. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน: สาหรั บสาระวิชาทางนิ ติศาสตร์ ไม่ จาเป็ นต้ องมีผ้ ูสอนในชั้ น
เรี ยนซึ่ งต้ อ งเป็ นสาระวิช าที่เกี่ยวกับ การศึ กษากฎหมายทั่วไป ทฤษฎีและแนวคิ ด ต่ า ง ๆ ทาง
กฎหมาย
2.1 ควรมี วิ ธี ก ารสอน แบบใช้ ผู ้เ รี ยนเป็ นศู น ย์ก ลาง
เพราะผูเ้ รี ย นต้อ งแสวหาหาความรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง
ตามที่ตนเองสนใจ
2.2 รู ปแบบการสอน การใช้คาถามนาก่อนเข้าสู่ บทเรี ยน
จะใช้รูปแบบการบรรยาย การใช้ปัญหาเป็ นฐานของ
การเรี ยนรู ้ หรื อการใช้กรณี ศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยู่
กับความถนัดของผูส้ อนแต่ละบุคคล
2.3 เทคนิ คที่ใช้ในการสอนนั้นสาหรับการสอนแบบไม่
มีผสู ้ อนในบทเรี ยนสาเร็ จรู ปอาจใช้เทคนิ คตั้งคาถาม
น า การบรรยายเป็ นหลัก เพราะไม่ มี ก ารสื่ อ สาร
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนในชั้นเรี ยนการใช้เทคนิ ค
อย่างอื่นคงไม่เหมาะสม
2.4 การประเมินผลการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องใช้วิธีการประเมิน
ทั้ง ก่ อนเรี ย น ระหว่า งเรี ย น และหลัง เรี ย น โดยใช้
แบบทดสอบเป็ นหลัก เนื่ องจากเรี ยนจากแบบเรี ยน
สาเร็ จรู ป ซึ่ งใช้เกณฑ์เชิ งปริ มาณ (กาหนดช่ วงของ
คะแนนมาตรฐาน)
2. ด้ านการจัดการเรียนการสอน: สาระทีจ่ าเป็ นต้ องมีผ้ สู อนในชั้ นเรี ยน
2.5 ใช้ท้ งั วิธีการสอนไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ รี ยน หรื อผูส้ อนเป็ น
ศูนย์กลาง
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2.6 รู ป แบบการสอนแบบการบรรยาย แบบใช้ปัญ หา
เป็ นฐาน แบบอภิ ป ราย การสั ม มนา การศึ ก ษา
กฎหมายเชิงคลีนิก
2.7 เทคนิ ค การสอนได้หลายวิ ธี ข้ ึ นอยู่ก ับ รู ป แบบการ
สอนที่ เลื อกใช้ เช่ น เทคนิ ค การสอนแบบบรรยาย
การใช้ ค าถาม ใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน สั ม มนา หรื อ
อภิปราย
2.8 วิธีการประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน สามารถ
ใช้เครื่ องมือได้หลากหลาย เช่น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ หรื อแบบทดสอบ หรื อหลายแบบรวมกัน
ซึ่ งเกณฑ์การประเมินนั้น ใช้เกณฑ์การประเมินแบบ
คุณภาพโดยอาศัยเหตุผลของผูส้ อนเป็ นเกณฑ์ในการ
ตัด สิ น ส่ ว นการประเมิ น ผลหลัง เรี ย นคงเป็ นการ
ประเมินโดยใช้แบบทดสอบเป็ นหลัก แล้วใช้เกณฑ์
เชิ ง ปริ ม าณ (ก าหนดช่ ว งของคะแนนมาตรฐาน)
เหมือนกันทุกสถาบัน
3. ด้ านการประเมินหลักสู ตร: การประเมินก่ อนการใช้ หลักสู ตร
3.1 ขอบเขตการประเมินหลักสู ตร คือ 1. ด้านมาตรฐาน
การเรี ย นรู ้ 2. วัต ถุ ป ระสงค์ 3. คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ 4. เนื้อหาที่กาหนดให้เรี ยนแต่ละระดับ
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3.2 การประเมิ นการเชื่ อมโยงของหลักสู ตรกับ 1. การ
เชื่ อมโยงกับเป้ าหมายการศึกษาชาติ 2. การเชื่อมโยง
กับ วัตถุ ป ระสงค์ เนื้ อหา การจัดการเรี ยนการสอน
และการประเมิ น ผล 3. การเชื่ อ มโยงกั บ ความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน 4. การเชื่ อมโยงกับการประกอบ
อาชี พ ของผู ้เ รี ย นในอนาคต 5. การเชื่ อ มโยงกับ
มาตรฐานของสถาบันวิชาชี พ และ 6. การเชื่ อมโยง
จากสาระวิชาหนึ่งไปสู่ อีกสาระหนึ่ง
3.3 การประเมินลาดับการจัดเนื้ อหาจากง่ายไปสู่ เนื้ อหา
ที่ซบั ซ้อน และจากเนื้อหาทฤษฎีไปสู่ การปฏิบตั ิ
3.4 การประเมิ นการถ่ า ยทอดความรู ้ คื อ 1. มุ่ ง การน า
ความรู ้ สู่ ก ารแก้ปั ญ หา 2. มุ่ ง การบู ร ณาการสู่ ก าร
ปฏิบตั ิ และ 3. มุ่งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการ
เรี ยนรู ้ การแสวงหาความรู ้ และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง 4. มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ หรื อ
นวัตกรรมใหม่
3.5 วิธีการประเมินโดยการประเมิน 3 องค์ประกอบ คือ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยน
การสอน และการประเมิ น ผล เป็ นหลั ก ซึ่ งใช้
เครื่ องมือในการประเมินคือ แบบสนทนากลุ่ม แบบ
ตรวจรายการ และแบบประเมินที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิง
ทฤษฎี ท างการวัด ผล ให้เ กณฑ์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ (การ
ประเมิ น โดยการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้ ว ย
หลักการและเหตุผลอาศัยตรรกวิทยา)
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3. ด้ านการประเมินหลักสู ตร: การประเมินระหว่ างการใช้ หลักสู ตร
3.6 พิจารณาที่ 1. คุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอน
ทั้งในด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และ 2.
ผลผลิตทางการศึกษาคือ ผลการศึกษาของผูเ้ รี ยนว่า
เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนดหรื อไม่
3.7 โดยใช้วธิ ี การประเมิน 3 เรื่ อง คือ การประเมินว่าการ
เรี ยนการสอนเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
และของหน่ ว ยการเรี ยนรู ้ ห รื อไม่ กระบวนการ
จัด การเรี ยนรู ้ ที่ ท าให้ ผู ้เ รี ยนมี ป ระสบการณ์ น้ ั น
สามารถทาให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ตามที่หลักสู ตร
กาหนดหรื อไม่ และผลทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนนั้น
มี ค วามก้ า วหน้ า มากน้ อ ยเพี ย งใด ซึ่ งใช้ ท้ ัง แบบ
สอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบ
รายงานผลการศึ ก ษา มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ประเมิ น
หลัก สู ตร ตามเกณฑ์เชิ ง คุ ณภาพที่ ผูป้ ระเมิ นตั้ง ไว้
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
3. ด้ านการประเมินหลักสู ตร: การประเมินหลังการใช้ หลักสู ตร
3.8 เพื่ อ ตรวจสอบ 1. ผลการด าเนิ น ของการบริ ห าร
หลักสู ตรทั้งระบบว่ามีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ ผลการ
ดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้หรื อไม่ และ
2.ต้ อ งวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและ
ภายนอกที่มากระทบหลักสู ตรว่ามีผลอย่างไร
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3.9 ใช้วิธีการประเมิ นช่ วยตัดสิ นใจ โดยมี แบบสนทนา
กลุ่ ม แบบวิ เ คราะห์ เ อกสาร แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือการประเมิน ที่มีเกณฑ์การ
ตัดสิ นเป็ นเกณฑ์ที่ผปู ้ ระเมินสร้างขึ้นซึ่ งเป็ นการช่วย
ในการตัดสิ น ใจเกี่ ย วกับ การด าเนิ นของหลัก สู ต ร
ต่อไป
4. ด้ านผู้สอน
4.1 คุ ณสมบัติท วั่ ไป 1. มี ความรู ้ ท างภาษาต่ างประเทศ
2. มีคุณธรรมจริ ยธรรม 3. มีความรู ้ ดา้ นเทคโนโลยี
เพื่อการสอน
4.2 คุณสมบัติเฉพาะ 1. เป็ นเนติบณั ฑิตย์ 2. มีความรู ้ดา้ น
การจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 3. มีความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
บริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ ก ระทบการจัด การเรี ย นการสอน
4. ประกอบหรื อเคยประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 5.
มีความรู ้ดา้ นสถานประกอบการและผูป้ ระกอบการ
5. ด้ านนักศึกษา
5.1 คุณสมบัติทวั่ ไป 1. ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาไทย
และภาษาต่ า งประเทศ 2. มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานทาง
กฎหมาย 3. มีค วามรู ้ และทัก ษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรี ยนการสอนและการสื บค้น

ระดับความ
เหมาะสม
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
เพิม่ เติม
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ข้ อ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2563-2572)

ระดับความ
เหมาะสม
5 4 3 2 1

5.2 คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะ 1. มี ท ัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ 2. มีทกั ษะในการคิดเชิ ง
ระบบ เชิ ง การวิเคราะห์ โดยใช้หลักการทางเหตุผล
หรื อตรรกศาสตร์
6. ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก
6.1 สิ่ ง ที่ จ าเป็ นต้อ งมี ส าหรั บ การจัดการเรี ย นการสอน
1. สื่ อ การเรี ยนการสอนที่ ท ัน สมัย รองรั บ การจัด
การศึกษาในยุคดิจิทลั 2. มีระบบสาธารณู ปโภคที่เอื้อ
ต่อการศึกษา 3. มีระบบสารสนเทศหรื อเครื อข่ายที่มี
ความมั่น คงมี เ สถี ย รภาพทั้ง ฝั่ ง ผู เ้ รี ย นและผู ส้ อนที่
สามารถสื่ อสารกันได้ท้ งั ภาครับและภาคส่ ง
6.2 สิ่ งที่ควรจะมีสาหรับสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
1. ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งด้านเนื้ อหา
และการวิ จ ัย ของสถาบัน การศึ ก ษา หน่ ว ยงานรั ฐ
เอกชนและหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่ทางกฎหมาย 2.
อุ ป กรณ์ ห รื อโปรแกรมต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถใช้ ง าน
ทางด้า นนิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้โ ดยตรง เช่ น การสื บ ค้น ค า
พิ พ ากษา ค าวิ นิ จฉั ย ต่ า ง ๆ การเตรี ยมคดี ข อง
ทนายความ
6.3 มีระบบการจัดการทรัพยากรทางการศึกษาตั้งแต่การ
ส ารวจความต้อ งการ การด าเนิ น การ การประสาน
งาน การประชาสัม พันธ์ มี หน่ วยงานและเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรง และการประเมินผล เพื่อทราบ
ปัญหาและปรับปรุ ง

ข้ อเสนอแนะ
เพิม่ เติม
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รายนามผู้เชี่ยวชาญเพื่อเก็บข้ อมูลการวิจัย (EDFR 1, EDFR 2, EDFR 3)
1. รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
2. ผศ.ธี รศักดิ์ ลีละพัฒนา
3. ผศ.ภิญญาภัชญ์ ติบวงษา
4. ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรี ดีพนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
5. ผศ.สุ วตั ถิ์ ไกรสกุล
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
6. อาจารย์เบญญา วงศ์สวรรค์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
7. ศ.(พิเศษ) สมชาย พงษธา
กรรมการกฤษฎีกา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
อาจารย์ผบู ้ รรยายกฎหมายสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา อนุญาโตตุลาการ อดีตผูพ้ ิพากษาอาวุโสในศาล
ฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญ
8. อาจารย์ประเสริ ฐ เสี ยงสุ ทธิวงศ์ อธิ บดีผพู ้ ิพากษาศาลแพ่งตลิ่งชัน เลขาธิ การสานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
9. ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต.ดร.
อัยการผูช้ ่วย สารวัตรฝ่ ายอานวยการ (งานคดีและวินยั )
ชูชีวรรณ ตมิศานนท์
ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสี มา
10. อาจารย์สุชาติ ขวัญเกื้อ
ทนายความอาวุโส อนุญาโตตุลาการ ที่ปรึ กษาประจา
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงโทรคมนาคม บอร์ ด
กฎหมายองค์การคลังสิ นค้า
11. ดร.ลักษณา โชติคุต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กองวิจยั และ
พัฒนา สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
12. ดร.อินทพร จัน่ เอี่ยม
ผูต้ รวจราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
13. นายกฤษณพล วุฒิจนั ทร์
ผูอ้ านวยการกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
14. นางสาวภาวิณี จ้อจันทึก
พนักงานไต่สวน สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
15. นายสมชาย ราจวน
นิติกรชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาและปรับปรุ งกฎหมาย
กองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
16. นางสาวดนิตา สถิตโชติการ นิติกร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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17. นางสาวศิริภทั ร ธรรมเขต
18. นางสาวพิมพา บุญพิมพ์
19. นายวิชญ์ แก้วภารดัย
20. นิติกรชานาญการ

ฝ่ ายกฎหมายและอุทธรณ์ สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
นิติกร งานนิติการ ส่ วนสารบรรณและนิ ติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นิติกรปฏิบตั ิการ กระทรวงพาณิ ชย์
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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รายนามผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเครื่ องมือการวิจัย
1. ศ.(พิเศษ) สมชาย พงษธา

2. ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต.ดร.
ชูชีวรรณ ตมิศานนท์
3. ผศ.ดร.ศรี พชั รา สิ ทธิ กาจร
4. ผศ.ดร.ยุทธนา ศรี สวัสดิ์

5. ดร.อินทพร จัน่ เอี่ยม

กรรมการกฤษฎีกา กรรมการสภามหา วิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
อาจารย์ผบู ้ รรยายกฎหมายสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณั ฑิตยสภา อดีตผูพ้ ิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและศาล
รัฐธรรมนูญ
อัยการผูช้ ่วย สารวัตรฝ่ ายอานวยการ (งานคดีและวินยั )
ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสี มา
ผูอ้ านวยการกองกลาง เนติบณ
ั ฑิตยสภาในพระบรม
ราชูปถัมภ์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ
ประธานกรรมการบริ หาร (CEO) บริ ษทั ไอแท็กซ์ อินคอ
เปอร์ เรชัน่ จากัด (iTAX Inc.)
ผูต้ รวจราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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ที่ สน 0210.4/ว12

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
5 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
เรียน ศาสตราจารย์พิเศษสมชาย พงษธา
กรรมการกฤษฎีกา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วย นายประกิต บุญมี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นาและนวัตกรรม
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ทาดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ทิศทางการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และ ศาสตราจารย์ ดร.
จุมพต สายสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) นั้น
ในการนี้ บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย ศึ ก ษาศาสตร์ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อเครื่องมือวิจัยดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
และ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง
(สุภัทรา เอื้อวงศ์)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร 0-2868-6852
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา นายประกิต บุญมี โทร. 083-303-4255
ที่ สน 0210.4/ว12

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
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3 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (งานวิจัยกฎหมาย)
เรียน รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือการวิจัยและข้อมูลประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วย นายประกิต บุญมี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นาและนวัตกรรม
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ทาดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ทิศทางการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และ ศาสตราจารย์ ดร.
จุมพต สายสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) ซึ่งนักศึกษามีความจาเป็นต้องเก็บข้อมูล
เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ จึงขออนุญาตให้นักศึกษาได้เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เกี่ยวกับทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยข้อมูลที่ได้จะไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น และ
ข้อมูลที่ได้จะนามาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และโปรดพิจารณาให้นักศึกษาดังกล่าว เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิจัย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง
(สุภัทรา เอื้อวงศ์)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร 0-2868-6852
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา นายประกิต บุญมี โทร. 083-303-4255
ที่ สน 0210.4/ว12

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
27 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
เรียน อาจารย์สุชาติ ขวัญเกื้อ อนุญาโตตุลาการ ที่ปรึกษาประจาคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงโทรคมนาคมแห่งชาติ บอร์ดกฎหมายองค์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
ด้วย นายประกิต บุญมี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นาและนวัตกรรม
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ทาดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ทิศทางการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และ ศาสตราจารย์ ดร.
จุมพต สายสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) นั้น
ในการนี้ บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย ศึ ก ษาศาสตร์ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ประเมินทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) เพื่อพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อประเมินทิศทางการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 25632572) ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญประเมินทิศทางการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร 0-2868-6852
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา นายประกิต บุญมี โทร. 083-303-4255
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ภาคผนวก ง
หนังสื อตอบรับบทความลงตีพมิ พ์วารสาร
และเกียรติบัตรการนาเสนอผลการวิจัยระดับชาติ
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ประวัตผิ ู้วจิ ยั
นายประกิต บุญมี เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 อาเภอโพธิ์ ทอง จังหวัดอ่างทอง สาเร็ จ
การศึ ก ษาปริ ญญาตรี นิ ติศ าสตรบัณฑิ ต (น.บ.) มหาวิท ยาลัย เอเชี ย อาคเนย์ พ.ศ. 2551 ส าเร็ จ
การศึกษาปริ ญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขาวิชากฎหมายเอกชนและธุ รกิจ มหาวิทยาลัย
สยาม พ.ศ. 2559 สอบไล่ ได้เป็ นเนติ บณ
ั ฑิ ตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 71 เมื่อ พ.ศ. 2561 และเข้ารับ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอก หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาภาวะผูน้ าและนวัตกรรมการ
บริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2560

