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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เป็นการวิจยัเชิงอนาคต 
(Future Research) โดยใช้เทคนิควิธีวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) กลุ่ม
ผูใ้ห้ขอ้มูลในงานวจิยั ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 20 คน วธีิด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 9 ขั้นตอน คือ (1) 
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั (2) ตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจยั (3) การท า EDFR รอบท่ี 1 จาก
การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 20 คน (4) รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท า EDFR รอบ
ท่ี 1 (5) สร้างแบบสอบถามจากการท า EDFR รอบท่ี 1  (6) EDFR รอบท่ี 2 และ 3 (7) วิเคราะห์
ข้อมูลและเขียนภาพอนาคตทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (8) ประเมินทิศทางการจดัการเรียนการสอน
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดม ศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) และ (9) 
เขียนภาพอนาคตทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล ์

ผลการวิจัยพบว่า ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ตามฉันทามติของผูเ้ช่ียวชาญ (Median≥ 
3.50, Interquartile range≤1.50) สรุปว่ามี 6 องค์ประกอบ คือ (1) ดา้นหลกัสูตร ไดแ้ก่  ขอ้มูลท่ีใช้
ในการสร้างหลักสูตร วตัถุประสงค์ของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร และการประเมินผลการ
เรียนรู้ (2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ วิธีการสอน รูปแบบการสอน และเทคนิคการสอน
ทั้งท่ีมีผูส้อนในชั้นเรียน และไม่มีผูส้อนในชั้นเรียน (3) ด้านการประเมินหลักสูตร ได้แก่ การ
ประเมินก่อนใชห้ลกัสูตร การประเมินหลกัสูตรระหวา่งการใชห้ลกัสูตร และการประเมินหลกัสูตร

  



หลงัการใชห้ลกัสูตร (4) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ไดแ้ก่ คุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะ (5) ดา้น
นกัศึกษา ไดแ้ก่ คุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะ และ (6) ดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอน ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีส าหรับการจดัการเรียนการสอน ส่ิงท่ีควรจะมีส าหรับการจดัการ
เรียนการสอน และการจดัการเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน 

ค ำส ำคัญ : การเรียนการสอน, หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต, สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 
2563-2572) 
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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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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ปัจจุบนัทุกองค์กรตอ้งเผชิญกบั disruptive world อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้กล่าวคือ เป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีส่ิงหน่ึงเขา้มาแทนท่ีอีกส่ิงหน่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว 
ดงัเช่น การเขา้ถึงนวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
และจากปัจจยัคุกคามปัจจุบนั คือ เทคโนโลย ีความสะดวก ความเร็วขอ้มูลและพฤติกรรมนอกกรอบ 
ท่ีเขา้มาเป็นปัจจยักระตุน้ให้โลกเปล่ียนแปลง ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีอยู่จ  านวนมากในโลกออนไลน์      
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั รวมทั้งพฤติกรรมของคนท่ีไม่ตอ้งการอยูใ่นกรอบแบบเดิม ๆ 
เพราะมีทางเลือกใหม่เขา้มามากมาย ไม่ตอ้งสนใจโรงเรียน ไม่ตอ้งสนใจระบบ ก็สามารถหาวิธีการ
ใหม่ท่ีจะสนองความตอ้งการตวัเองได ้หาความรู้ได ้นอกจากน้ีในยคุท่ีใคร ๆ ก็พูดแต่เร่ือง 4.0 ไม่วา่
จะเป็นประเทศไทย 4.0, คนไทย 4.0, industry 4.0, financial 4.0, government 4.0, และอีกหลาย ๆ 
4.0 จุดส าคญัล้วนเกิดจากการเตรียมตวัเขา้สู่ยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 
หรือท่ีหลาย ๆ คนเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเปล่ียนโลก (disruptive technology) (พชัราภรณ์ ดวงช่ืน, 
ม.ป.ป : 248-249) 
 โลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคญัในการขับเคล่ือน                
ส่ิงต่าง ๆ แมแ้ต่ระบบการเงินก็เกิดความเปล่ียนแปลงไปมาก เช่น bitcoin หรือระบบโลจิสติกส์          
และมีการคาดการณ์กนัวา่ในปี ค.ศ. 2030 จะเกิดการพลิกโฉมในเร่ืองของ health care และการศึกษา 
ประกอบกับข้อมูลของ world economic forum ท่ีพบว่าในอนาคตเทคโนโลยีด้านสุขภาพจะมี
ความก้าวหน้า และสามารถแทนคนได้ ทั้ งการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัด           
การตรวจพบความผิดปกติของ gene ท่ีบ่งบอกการเกิดโรค ตลอดจน biotechnology เป็นตน้ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีจะท าให้การรักษาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และประชากรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นภาคการผลิตบุคลากรต้องเผชิญกับความท้าทาย และเง่ือนไขท่ี
เปล่ียนแปลงไป ทั้งวยัแรงงาน วยัเด็ก และประชากรเด็กท่ีเขา้มหาวิทยาลยัมีจ านวนนอ้ยลง ซ่ึงสวน
ทางกบัจ านวนผูสู้งอายุท่ีเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัมีการแข่งขนัในระดบันานาชาติ ตลอดจนการเพิ่มจ านวน
มหาวิทยาลยัต่างชาติท่ีมีศกัยภาพสูง ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาควรมีทิศทางในการปรับตวัใหร้องรับ
พลวตัท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การศึกษาอาชีพในโลกอนาคต การปรับรูปแบบการเรียนรู้จาก (1.0)        
ท่ีเรียนรู้จากอาจารยอ์ยา่งเดียว ให้สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง (2.0) และสร้างองคค์วามรู้ (3.0) น าไปสู่
การอุดมศึกษาไทยในยุค 4.0 ท่ีมีหวัใจส าคญั คือ การสร้างนวตักรรมและพฒันาศกัยภาพมนุษยใ์ห้มี
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คุณภาพสูงข้ึน เน้นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภณัฑ์ เพื่อลดการน าเขา้ รวมทั้งเป็นสังคมของ
การแบ่งปันและปรับตวัสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวตัน์ สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งเตรียม
หลกัสูตรใหเ้รียนหลายศาสตร์หลายแขนง และสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั โดยอาจารย์
มีหน้าท่ีส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในส่ิงท่ีผู ้เรียนอยากรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์กบัอาชีพท่ีหลากหลายได ้พร้อมเตรียมปรับให้มีการเรียนแบบ non-degree มากข้ึน เช่น 
การเรียนระยะสั้ น 6-12 เดือน เพื่อรับประกาศนียบตัรเฉพาะทาง หรือเฉพาะทกัษะและน าไป
ประกอบอาชีพได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัการด าเนินงานระดบัสากลของ Google และ Microsoft ท่ีเปิด
สอนแบบออนไลน์เพื่อให้ได้ประกาศนียบตัร และมีหน่วยงานรองรับในการเข้าท างาน ดังนั้ น
สถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงเป็นคลงัปัญญาของประเทศ จึงมีบทบาทหนา้ท่ีตอ้งเตรียมคนใหมี้ความพร้อมท่ี
จะรับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อการพฒันาประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  (บลัลงัก ์โรหิตเสถียร (บรรณาธิการ),  ออนไลน์, 2561) 
 สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต่างขยายหลักสูตรท่ีเปิดสอนเพิ่มข้ึนทั้ งในแง่ความ
หลากหลายของสาขาวิชาและการพฒันาต่อยอดในการศึกษาท่ีสูงข้ึนเกิดการพฒันาหลกัสูตร ทั้งใน
มิติของการจัดท าหลักสูตรใหม่ในสาขาวิชา และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตรเดิมให้
ตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีประสิทธิภาพมากข้ึนและสอดคลอ้งกบัทิศทางของ
การพฒันาประเทศ ทั้งน้ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HEd) ข้ึน
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาหลักสูตร จดัการเรียนการสอน และเน้นการ
ประกันคุณภาพบณัฑิตด้วยการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning outcome) ของบัณฑิต                
ทั้งดา้นความรู้ ความสามารถทกัษะต่าง ๆ ในการท างานและการประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณลกัษณะ           
อ่ืน ๆ ในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) โดยท่ี 
กรอบ TQF ไดใ้ห้ความส าคญัต่อกระบวนการผลิตบณัฑิตให้ตรงความตอ้งการของผูใ้ช ้หรือสถาน
ประกอบการอยา่งแทจ้ริงซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดการศึกษาท่ีใชผ้ลลพัธ์ปลายทางเป็นฐาน (Outcome 
Based Education: OBE) ท่ีนิยมน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร โดยการออกแบบหลกัสูตรแบบถอย
หลงัดว้ยการก าหนดผลลพัธ์ปลายทางขา้มาก่อน (Spady, 1994 ; Lorenzen, 1999) นอกจากนั้นแลว้
ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ บริษทัต่าง ๆ ก าลงัให้ความส าคญักบัการเพิ่มมูลค่า โดยการสร้างเอกลกัษณ์ 
และการน าความคิดสร้างสรรคม์าประยุกตใ์ชก้บัผลิตภณัฑ์ หรือบริการของตนใหต้รงกบัความรู้สึก
และอารมณ์ของผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุน้ีการพฒันาหลกัสูตรแนวใหม่จึงควรน าแนวคิดองคค์วามรู้แบบ
บูรณาการและสหวิทยามาประยุกต์ใชใ้ห้มากข้ึน (ชิตพงษ์ ตรีมาศ, 2555) ซ่ึงสาเหตุของปัญหาเร่ือง
คุณภาพในการพฒันาหลักสูตรอย่างหน่ึงคือ ภาคการศึกษากับภาคผูใ้ช้บณัฑิตยงัด าเนินการใน
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ลกัษณะเส้นขนาน การออกแบบการจดัการเรียนการสอนของอุดมศึกษาจึงควรค านึงถึง “คุณลกัษณะ
ของบณัฑิตท่ีพึงประสงค”์ เป็นฐานดว้ย  
 ปัจจุบันมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีมีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดบั และประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้จดัให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ            
เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ใหแ้ก่หน่วยงานตน้สังกดั หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ไดก้ าหนดพนัธกิจอุดมศึกษาและการบริหารจดัการ คือ ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน 
ดา้นการวิจยัและนวตักรรม ดา้นการบริการวชิาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และดา้น
การบริการวชิาการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 199 ง, ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561) 
 การจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นอยูไ่ม่ไดมุ้่งเนน้ให้นกัศึกษาเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ อาจารย์ท  าหน้าท่ีน าเสนอความรู้โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิด
วิเคราะห์หาเหตุผลและแสดงความคิดเห็นเท่าท่ีควร (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2557: 15) อาจารยผ์ูส้อน
ไม่ไดมี้การพฒันาความรู้ใหม่ ๆ มกัจะใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมมาสอนนกัศึกษา ท าให้ไม่เกิด
การเรียนรู้ใหม่ ๆ ข้ึนและไม่ไดพ้ฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาในดา้นความคิด เหตุผลท่ีส าคญัของการ
จดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั คือ ไดผ้ลผลิตออกมาไม่สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนั จึงจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีควรไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขการบริหารงานวิชาการท่ีเก่ียวกบัการวางแผนงาน
วิชาการ การด าเนินการเก่ียวกบัการเรียนการสอน การจดับริหารงานเก่ียวกบัการเรียนการสอนและ
การวดัการประเมินผลดา้นวิชาการใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2553 : 3-4)  
 คณะนิติศาสตร์เป็นคณะซ่ึงมีการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เป็นการศึกษาท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ประมวลกฎหมายพื้นฐานอนัไดแ้ก่ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงใช้เป็นหลกัในการท่ีนักศึกษาตอ้งเรียนรู้ ผูส้ อนจะมี
รูปแบบและเทคนิคการสอนแบบบรรยาย คือ อธิบายตวับทกฎหมาย ขอ้เท็จจริง และเหตุผลตาม                
ค  าพิพากษาศาลฎีกา ซ่ึงรูปแบบและเทคนิคการสอนแบบบรรยายน้ีท าให้นกัศึกษาไม่สามารถคิด 
วเิคราะห์ปัญหาได ้แต่กลบัเป็นการท าใหน้กัศึกษาท่องจ าเสียเป็นส่วนใหญ่  



4 
 

 

 สถาบนัทางการศึกษาท่ีเปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต
ออกไปปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบริการต่าง ๆ เม่ือปัจจุบันโลกและสังคม
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การจดัการเรียนการสอนกฎหมายจึงไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ อันท าให้ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ               
การเปล่ียนแปลงและตอ้งมีการปรับเปล่ียนการจดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักนิติศาสตร์ ให้คิด
เป็น คิดได้และวิเคราะห์กฎหมายได้ การเรียนการสอนในชั้นเรียนจึงไม่ใช่การน าเสนอข้อมูล
กฎหมาย หรืออธิบายเน้ือหาของกฎหมายเป็นหลกั เพราะขอ้มูลเหล่าน้ีนกัศึกษาสามารถสืบคน้และ
หาไดจ้ากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ แต่ในหอ้งเรียนควรมีการเรียนการสอนท่ีใหน้กัศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอความคิดเห็นทางกฎหมาย เพื่อน ากฎหมายไปใช้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และเป็นธรรม รวมถึงการน าขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนัมาศึกษา นอกเหนือจากขอ้เทจ็จริง
หรือตวัอยา่งท่ีไดจ้ากค าพิพากษาของศาลฎีกาซ่ึงเป็นคดีท่ีเกิดข้ึนในอดีตแต่เพียงอยา่งเดียว ทั้งน้ีการ
พฒันาการเรียนการสอน ให้ผูเ้รียนใช้กฎหมายอย่างวิเคราะห์และเป็นธรรม มีจริยธรรมในการน า
กฎหมายไปใช ้รวมถึงการพฒันาผูส้อนใหส้ามารถน าพานกัศึกษาใหส้ามารถคิดเป็น วเิคราะห์ได ้จึงเป็น
แนวทางในการผลิตนกันิติศาสตร์ใหอ้อกมา เพื่อท างานให้กบัสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนไปในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ได ้(ณรงค ์ ใจหาญ, 2561) 
 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดบ้ญัญติัถึงกลไกในการปฏิรูปประเทศเอาไวใ้นหมวด 16 
มาตรา 257 ถึง 261 โดยในมาตรา 259 ได้ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงต่อมาสภานิติบญัญติัแห่งชาติก็ได้จดัท าพระราชบญัญติัแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ข้ึน กฎหมายฉบบัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดยมาตรา 8 แห่งกฎหมาย
ว่าดว้ยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ฯ ไดก้ าหนดให้มีการจดัท าแผนการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ รวม 10 ด้านและในมาตรา 10 ของกฎหมายดังกล่าวก็ได้ก าหนดให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้าน เพื่อจดัท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงมี
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมายรวม 10 คน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย
ประชุมกนัไปแลว้หลายคร้ังและไดมี้การก าหนดประเด็นท่ีจะท าการปฏิรูปกฎหมายในดา้นต่าง ๆ 
รวม 10 ประเด็นดว้ยกนั ประเด็นเก่ียวกบัการปฏิรูปดา้นการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย 
ทั้งน้ี เน่ืองมาจากรัฐธรรมนูญมาตรา 258 ค.(2) ไดก้ าหนดให้มีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและ
การศึกษาอบรมดา้นวิชากฎหมาย เพื่อพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมายใหเ้ป็นผูมี้ความรอบรู้ มีนิติทศันะ
และยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรมของนกักฎหมาย ในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้น
กฎหมายมีการจดัท าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชาชีพ
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กฎหมายเพื่อพฒันานกักฎหมายให้เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีดี โดยไดก้ าหนดเป้าหมาย หรือผลอนัพึง
ประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการเอาไว ้3 ประการดว้ยกนั คือ 
 1. หลกัสูตรการศึกษานิติศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางดา้นทฤษฎีและ
ปฏิบติั 
 2. ผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมายมีความรอบรู้ มีนิติทศันะและยึดมัน่ในคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 3. ผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมายไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีความรู้ท่ีทนัสมยั
และสามารถประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดความเป็นธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายไดแ้บ่งการ
เสนอแนะออกเป็นสองเร่ือง เร่ืองแรก คือ หลกัสูตรการศึกษานิติศาสตร์ระดับปริญญาตรี ผลิต
บณัฑิตนิติศาสตร์ท่ีมีคุณภาพทางด้านทฤษฎีและปฏิบติั มีความรอบรู้และมีคุณธรรมจริยธรรม                 
เพื่อเป็นนกักฎหมายท่ีดี ส่วนเร่ืองท่ีสอง คือ การศึกษาอบรมวิชากฎหมายส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพ
กฎหมายทุกสาขา สร้างความรู้ท่ีทนัสมยั สามารถประยุกตใ์ชแ้ละบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้กิดความเป็น
ธรรมในสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์ระดับปริญญาตรี ผลิตบณัฑิตนิติศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรอบรู้และมีคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อเป็นนักกฎหมายท่ีดีนั้ น 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมายเห็นว่า มีกิจกรรมท่ีจะตอ้งด าเนินการอยู่ดว้ยกนัทั้งหมด
สองกิจกรรมดว้ยกนั กิจกรรมแรก คือ ตอ้งมีการก าหนดนโยบายในระดบัประเทศเก่ียวกบัการสร้าง
นกักฎหมายให้มีความชดัเจน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของการพฒันาประเทศให้สอดคลอ้งกบัยุค
สมยั การด าเนินการตามขอ้น้ีเร่ิมจากตอ้งมีการส ารวจขอ้มูลของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ วา่ในกระบวนการท างานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีนกักฎหมายเพียงพอต่อความตอ้งการ
แลว้หรือไม่ และมีความตอ้งการนกักฎหมายท่ีมีคุณสมบติัและความเช่ียวชาญในลกัษณะใด โดย
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการให้มีการส ารวจขอ้มูลปริมาณ
ความตอ้งการนกักฎหมายของภาคส่วนต่าง ๆ คุณสมบติัและความเช่ียวชาญของนกักฎหมายท่ีภาค
ส่วนต่าง ๆ ตอ้งการ จากนั้นก็ตอ้งด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากเนติบณัฑิตยสภา สภา
ทนายความ หน่วยงานของรัฐ ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและส ารวจผูใ้ชบ้ณัฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ให้ทัว่ถึง แลว้จึงน าเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานิติศึกษาข้ึน เพื่อจดัท านโยบายการ
สร้างนกักฎหมายของประเทศใหมี้ความชดัเจน สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพฒันาประเทศให้
สอดคลอ้งกบัยุคสมยั โดยคณะกรรมการสภานิติศึกษาประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมายและ
คณบดีคณะนิติศาสตร์จากมหาวทิยาลยัท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนวิชากฎหมายมา
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ยาวนาน คณะกรรมการสภานิติ ศึกษาแห่งชาติจะต้องด า เ นินการจัดประชุมคณบดีจาก
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ นายกเนติบณัฑิตยสภาและนายกสภา
ทนายความ เพื่อร่วมกนัจดัท านโยบายการสร้างนกักฎหมายของประเทศ จากนั้นก็น าเอานโยบายไป
รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ผูใ้ชบ้ณัฑิตทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทา้ยท่ีสุดคณะกรรมการสภานิติศึกษาน าเสนอนโยบายการสร้างนกักฎหมาย
ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศเป็นนโยบายและเป็นทิศทางในการพฒันาหลักสูตร
การศึกษานิติศาสตร์ต่อไป (นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ 2560)  
 ผลจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนซ่ึง
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ควรมีการปฏิรูปการจดัการเรียนการสอน 
เพื่อความมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาทิศทางการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
เพื่อน าเอาผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อผลิตนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้ง
กับตลาดแรงงานและสังคมในยุคปัจจุบัน และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561, ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 199 ง, 17 สิงหาคม 2561) โดยมีเป้าหมายในการพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นผูท่ี้
มีความรู้ความสามารถทางวชิาการ วชิาชีพ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องสังคมต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 1.2.1 เพื่อน าเสนอทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
 

1.3 ขอบเขตกำรวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนั 
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เป็นการวิจยัเชิงอนาคต (futures research) ใช้เทคนิค
การวจิยัอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ซ่ึงมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
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 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี 
  1.3.1.1 การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลง
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีกระทบต่อการจดัการศึกษาตามองคป์ระกอบการบริหาร 4 P’s ประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายหรือ
เป้าหมาย (purpose) บุคลากร (people) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product)  
  1.3.1.2 องค์ประกอบในการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนั 
อุดมศึกษา 6 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นหลกัสูตร 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3) ดา้นการประเมินหลกัสูตร 
4) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 5) ดา้นนกัศึกษา และ 6) ดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร การวิจยัเร่ือง ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร
นิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) น้ีคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ
แบบเจาะจง (purposive sampling) มีเกณฑก์ารเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
  1.3.2.1 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูใ้ช้บณัฑิตหลกัสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิต/บณัฑิตหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต มีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) กลุ่มผู้เช่ียวชำญเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
คือ  
    1.1) กลุ่มผู้เช่ียวชำญที่เป็นผู้บริหำรและ/หรืออำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ
นิติศำสตร์ ประกอบด้วย ผู ้แทนบริหารและ/หรืออาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์  สังกัด
มหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ มหาวทิยาลยักลุ่มราชภฏั และมหาวทิยาลยัเอกชน 
จ านวน 6 คน 
    1.2) กลุ่มผู้เช่ียวชำญจำกสภำวิชำชีพ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากส านกัอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภาและสภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดแ้ก่ 1.2.1) ผูแ้ทน
จากส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจ านวน 1 คน และ 1.2.2) ผูแ้ทนจากสภา
ทนายความในพระบรมราชูปถมัภ ์จ านวน 1 คน รวม 2 คน  
    1.3)  กลุ่ ม ผู้ เ ช่ียวชำญทำงกฎหมำยที่ เ ป็นองค์กรอิสระทำงกฎหมำย 
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจาก 1.3.1) ศาลยุติธรรม จ านวน 1 คน 1.3.2) ส านกังานอยัการสูงสุด จ านวน 1 
คน และ 1.3.3) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ านวน 1 คน 
รวม 3 คน 
   2) กลุ่ มผู้เ ช่ียวชำญที่ เป็นผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต/บัณฑิต
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีปฏิบติังานด้านกฎหมายต าแหน่งนิติกร หรือ
เจา้หนา้ท่ีกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ ผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มโดยใชภ้าระกิจและกลุ่มธุรกิจเป็นเกณฑ์ใน
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การจ าแนก ไดท้ั้งหมด 8 กลุ่ม รายละเอียด คือ 2.1) กลุ่มทรัพยากร จ านวน 1 คน  2.2) กลุ่มธุรกิจการเงิน 
จ านวน 1 คน  2.3) กลุ่มบริการ จ านวน 1 คน 2.4) กลุ่มสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม จ านวน 1 คน  2.5)
กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค จ านวน 1 คน 2.6) กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร จ านวน 1 คน 2.7) 
กลุ่มความมัน่คงของชาติทั้งภายในและนอกราชอาณาจกัร จ านวน 2 คน และ 2.8) กลุ่มพฒันาความมัน่คง
ของมนุษย ์จ านวน 1 คน รวมจ านวน 9 คน  
 

1.4 ข้อตกลงเบ้ืองต้นส ำหรับกำรวจิัย  
 การวิจยัเร่ือง ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนั 
อุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) เป็นการวิจยัเชิงอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) ท่ีเป็นการศึกษาจากบุคคลท่ีคดัเลือก โดยมีคุณสมบติัเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ
ทางดา้นสาขาวิชานิติศาสตร์และผูมี้ประสบการณ์ด้านการบริหารสาขาวิชานิติศาสตร์ ซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากการสับเปล่ียนวาระการด ารงต าแหน่งของแต่ละหน่วยงาน 
 

1.5 ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 สถำบันอุดมศึกษำ หมายถึง มหาวิทยาลยั วทิยาลยั ท่ีเปิดท าการเรียนการสอนหลกัสูตร
นิติศาสตรบณัฑิต ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยัรัฐ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ มหาวิทยาลยัราชภฏั
หรือมหาวิทยาลยัเอกชนซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและเห็นชอบหลกัสูตร
นิติศาสตรบณัฑิต 
 สำขำวิชำนิติศำสตร์ หมายถึง คณะนิติศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ (กรณีสังกดั
คณะอ่ืน) ท่ีเปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตในสถาบนัอุดมศึกษา และบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
ตอ้งเป็นนิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) เท่านั้น 
 หลักสูตร หมายถึง เอกสารท่ีเป็นแผนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  1) 
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรครอบคลุมคุณลกัษณะของผูเ้รียนใน 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นเจตคติ 
และดา้นทกัษะ 2) เน้ือหาของหลกัสูตร ครอบคลุมโครงสร้างของหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตใน 3 
หมวด คือ หมวดทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเสรี 3) การจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตร ครอบคลุมความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อน ผูเ้รียน วิธีการสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการ
สอน และการประเมินผล 4) การวดัและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรครอบคลุมวิธีการ
ประเมิน เคร่ืองมือประเมิน และเกณฑก์ารประเมิน 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง สภาพท่ีควรจะเกิดข้ึน ความส าเร็จเชิงประจกัษข์อง
ผูบ้ริหาร อาจารย ์และนกัศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร์เก่ียวกบัองคป์ระกอบในการจดัการเรียนการสอน
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ในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพท่ีประกอบดว้ย 1) ด้านกระบวนการเรียนการสอน 2) ดา้นการประเมินหลกัสูตร 3) 
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4) ดา้นนกัศึกษา และ 5) ดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
 กระบวนกำรเรียนกำรสอน หมายถึง การจดัการเรียนการสอน โดยให้ทั้งอาจารยผ์ูส้อน 
และผูเ้รียน (องคป์ระกอบหลกั) ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การจดัการเรียนการสอนจะเนน้ท่ีการ
มีส่วนร่วมของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากหลักสูตร อาจารย์ผูส้อน ผูเ้รียน วิธีการสอน (method) 
รูปแบบการสอน (model) เทคนิคการสอน (technique) และการประเมินผล (evaluation) ตลอดจน
ส่ือการเรียนการสอน (องคป์ระกอบยอ่ย) 
 กำรประเมินหลักสูตร หมายถึง วิธีการประเมินหลกัสูตร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน
หลกัสูตร และเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินหลกัสูตร 3 ช่วงเวลา คือ การประเมินหลกัสูตรก่อนใช้
หลกัสูตร การประเมินหลกัสูตรระหวา่งใชห้ลกัสูตร และการประเมินหลกัสูตรหลงัใชห้ลกัสูตร 
 อำจำรย์ผู้สอน หมายถึง อาจารยท่ี์มีชั่วโมงการสอนในรายวิชาส าหรับหลกัสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิต ซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะของอาจารยผ์ูส้อนหลกัสูตรนิติศาสตร์
บณัฑิตในสถาบนัอุดมศึกษา 
 นักศึกษำ  หมายถึง นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตซ่ึงต้องมี
คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะ  
 ส่ิงสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิต ได้แก่ ความพร้อมด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและความ
พร้อมดา้นการบริหารจดัการเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
 สภำวิชำชีพ  หมายถึง ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสภา
ทนายความในพระบรมราชูปถมัภ ์
 องค์อิสระด้ำนกฎหมำย หมายถึง หน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีดา้นกฎหมายแต่ไม่ได้
สังกดั ส านกันายก กระทรวง ทบวง กรมใด เช่น ศาลยติุธรรม ส านกังานอยัการสูงสุด และส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 ผู้บริหำรสำขำวิชำนิติศำสตร์ หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการหลกัสูตร หรือ
ประธานสาขา หรือประธานหลกัสูตร หรือประธานโปรแกรม รองประธานสาขา หรือรองประธาน
หลกัสูตร หรือรองประธานโปรแกรม หัวหน้าสาขาวิชา หรือผูรั้กษาการแทนในต าแหน่งดงักล่าว
ของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
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 อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลกัสูตรนิติศาสตร์ท่ีมีชั่วโมงการสอนใน
รายวชิาส าหรับหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตนเองสังกดั 
 ทิศทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต หมายถึง แนวปฏิบติัท่ีใช้
ในการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา มีองคป์ระกอบส าคญั 
6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านกระบวนการเรียนการสอน 3) ด้านการประเมิน
หลกัสูตร 4) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 5) ดา้นนกัศึกษา และ 6) ดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
 4 P’s หมายถึง องค์ประกอบการบริหารประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1) purpose 
หมายถึง จุดมุ่งหมาย หรือจุดประสงคข์องการจดัการศึกษา หรือการจดัการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา 2) 
people หมายถึง ผูบ้ริหารและอาจารยซ่ึ์งเป็นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา หรือการจดัการ
เรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 3) process หมายถึง วิธีการ หรือกระบวนการในการจดัการศึกษา หรือ
กระบวนการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา และ 4) product หมายถึง ผลผลิตของการจดัการศึกษา หรือการ
จดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ บณัฑิตท่ีผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

1.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สามารถใช้เป็นขอ้มูล                    

เพื่อก าหนดทิศทางการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในทศวรรษหน้า                 

(พ.ศ. 2563-2572) 

 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 การวิจยัเร่ือง “ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนั 
อุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572)” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยน าเสนอเป็นล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 2.1 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลง
ดา้นอ่ืน ๆ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 
 2.3 วิวฒันาการระบบการศึกษากฎหมายในประเทศไทย 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยั EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6 กรอบแนวคิดการวิจยั 
  

2.1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้าน
อ่ืน ๆ 
 ปัจจุบนัทุกองค์กรตอ้งเผชิญกบั disruptive world อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้กล่าวคือ เป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีส่ิงหน่ึงเขา้มาแทนท่ีอีกส่ิงหน่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว 
ดงัเช่น การเขา้ถึงนวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
และจากปัจจยัคุกคามปัจจุบนั ไดแ้ก่ เทคโนโลยี ความสะดวก ความเร็วขอ้มูลและพฤติกรรมนอก
กรอบ ท่ีเขา้มาเป็นปัจจยักระตุน้ให้โลกเปล่ียนแปลง ตลอดจนถึงขอ้มูลท่ีมีอยู่จ  านวนมากในโลก
ออนไลน์ ก็ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั รวมทั้งพฤติกรรมของคนท่ีไม่ตอ้งการอยูใ่นกรอบ
แบบเดิม ๆ เพราะมีทางเลือกใหม่เขา้มามากมาย ไม่ตอ้งสนใจโรงเรียน ไม่ตอ้งสนใจระบบ ก็สามารถ
หาวิธีการใหม่ท่ีจะสนองความตอ้งการตวัเองได ้หาความรู้ได ้นอกจากน้ีในยคุท่ีใคร ๆ ก็พูดแต่เร่ือง 
4.0 ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย 4.0, คนไทย 4.0, industry 4.0, financial 4.0, government 4.0, และอีก
หลาย ๆ 4.0 จุดส าคญัลว้นเกิดจากการเตรียมตวัเขา้สู่ยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดด หรือท่ีหลาย ๆ คนเรียกวา่เป็นเทคโนโลยเีปล่ียนโลก (disruptive technology) นัน่เอง (พชัรา
ภรณ์ ดวงช่ืน, ม.ป.ป : 248-249) 
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 ในยุคท่ีเศรษฐกิจมีการเปล่ียนผ่านอย่างรวดเร็วจากบทบาทของความก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลยี ซ่ึงท าให้ธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่มีการติดต่อส่ือสารแบบไร้พรมแดน ซ่ึงมีการ 
เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจของโลก ความเคล่ือนไหว หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
หน่ึงย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจอีกประเทศหน่ึงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้และไม่เพียงส่งผล  เช่ือมโยงจาก
ประเทศสู่ประเทศหากยงัสามารถส่งผลเช่ือมโยงในระดับภูมิภาคสู่ภูมิภาคของโลกด้วยเช่นกัน 
แนวโนม้เศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2050 ทั้งประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป จีน ญ่ีปุ่ น และอีกหลายประเทศท่ีก าลงัมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และคาดการณ์ว่าขั้ว
อ านาจเศรษฐกิจโลกจะยา้ยจากกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้มาสู่กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ E7 ไดแ้ก่ 
จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนิเซีย เม็กซิโก และตุรกีกลายเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัในการ
เติบโตของเศรษฐกิจ จากปัจจยัสนับสนุนภายในของแต่ละประเทศเป็นแรงผลกัดนั  โดยเฉพาะจีน
และอินเดียจะมีประชากรท่ีมีรายไดสู้งขึ้นจ านวนมากส่งผลให้เกิดการอุปโภคบริโภคเชิงคุณภาพ
ของชนชั้นกลาง โดยโครงสร้างเศรษฐกิจจะเคล่ือนยา้ยเขา้สู่การบริโภคและบริการมากขึ้น โลกท่ี
หมุนอยูท่่ามกลางกระแสดิสรัปชัน่ (disruption) เราจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบและเร่งรีบ เพื่อ
เพิ่มการเรียนรู้ และสร้างทกัษะใหม่ (new skill set) ให้ทนัท่วงที ซ่ึงการจะปรับตวัไดท้นัเกมและเขา้
ใจความทา้ทายใหม่ท่ีก าลงัเผชิญ ตอ้งคน้หาวิธีการรับมือการเปล่ียนแปลง พร้อมเพิ่มองคค์วามรู้ใหม่
เพื่อให้องค์กรไม่ใช่เพียง “อยู่รอด” แต่ตอ้ง “อยู่ได”้ และสามารถร่วมขบัเคล่ือนเศรษฐกิจร่วมกับ
องคก์รใหญ ่ๆ ของประเทศไทยในอนาคตได ้(อริญญา เถลิงศรี, 2563:86) 
 การเปล่ียนแปลงด้านสังคมไทยในอนาคต จะมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุ
ประชากรในอีก 20 ปีข้างหน้า กล่าวคือ สัดส่วนของประชากรวยัเด็กจะลดลง แต่สัดส่วนของ
ประชากรวยัแรงงาน และวยัสูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น จะท าให้โครงสร้างการผลิตจะมีการเปล่ียนแปลง 
จากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้ น โดยการผลิตนั้ นจะอาศัยเทคโนโลยี
ระดับกลางและระดับสูงเพิ่มมากขึ้น การเกษตรจะเน้นการผลิตพืชผลท่ีไม่ต้องใช้เน้ือท่ีในการ
เพาะปลูกมากเหมือนพืชหลกัชนิดเดิม ส่วนภาคอุตสาหกรรมจะเนน้อุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีเอ้ือต่อ
อุตสาหกรรมส่งออกมากขึ้น ดงันั้น ประชาชนในชาติจะตอ้งมีคุณลกัษณะในเร่ืองของการมีเหตุผล 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและการท างานอย่างเป็นระบบ รู้จกัพึ่งตนเอง 
และมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย ์เพื่อท่ีจะสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทยในอนาคต อนัจะช่วย
ให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา ศูนยว์ิจยัอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แลบ็ 
บริษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเมน้ต์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (FutureTales Lab by MQDC) ไดท้ า
การวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตเก่ียวกับปรากฏการณ์ในสังคมไทยท่ีจะเปล่ียนแปลงไป เพื่อตอบ
โจทยก์ารวิจยัเร่ืองอนาคตของการใช้ชีวิตของคนไทย พบว่า 1) อาชีพในอนาคตท่ีไม่มีวนัเกษียณ 
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ปรากฏการณ์ดา้นการพฒันาสายงานและอาชีพในอนาคตนั้นอาจน าไปสู่การท่ีไม่มีอายุส าหรับการ
เกษียณ การก าหนดอายุส าหรับเกษียณจะกลายเป็นขอ้ตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นหลกั 
เพราะรูปแบบการท างานในอนาคตนั้นสะทอ้นความเป็นไปไดข้องสถานท่ีท างานในรูปแบบท่ีไม่มี
ขอ้จ ากดัดา้นอาย ุ(ageless workplace) อีกต่อไป เสมือนการไปท างาน คือ การไปเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ 
เพื่อตอบโจทยก์ารท างานโลกอนาคตด้วยเช่นกัน 2) ความเช่ียวชาญสู่โลกอนาคต เน่ืองด้วยการ
แข่งขันท่ีสูงมากขึ้น ท าให้การพฒันาความเช่ียวชาญของคนยุคถัดไปจะอยู่ในรูปแบบการเรียน        
เพื่อวุฒิการศึกษาไปพร้อมกบัการสร้างแบรนด้ิง ความเช่ียวชาญของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์
หรือช่องทางอ่ืน ๆ ไปพร้อมกัน 3) อตัลกัษณ์ทางเพศท่ีไม่ส าคญัอีกต่อไป ปรากฏการณ์ด้านเพศ
สภาพในอนาคตนั้นถูกคาดการณ์ว่าอาจไม่มีความส าคญัอีกต่อไป มีการมองขา้มเร่ืองอตัลกัษณ์ทาง
เพศของคน โดยให้ความส าคญักบัเร่ืองทกัษะความสามารถและความเป็นมนุษยเ์ป็นหลกั และเร่ิมมี
ความแตกต่างทางเพศสภาพท่ีเปล่ียนไปมากกวา่เพียงแค่สองเพศเท่านั้น เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศ 
(LGBTQ+) หรือมากกว่า กรณีตวัอย่างการจ าแนกเพศของผูใ้ชใ้นโลกออนไลน์สามารถจ าแนกแบ่ง
เพศได้มากถึง 58 ลักษณะ เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของคนในยุคปัจจุบันให้มากท่ีสุด  4) 
ครอบครัวสะทอ้นความหลากหลายในอนาคต การยอมรับความหลากหลายทางเพศสภาพท่ีเพิ่มขึ้น
จะน าไปสู่ครอบครัวในอนาคตท่ีจะมีทั้งคู่สมรสขา้มเพศท่ีเป็นทั้งแม่และพ่อในครอบครัวเดียวกนั 
พ่อแม่ท่ีเป็นคู่ชายรักชาย หรือคู่หญิงรักหญิง หรือแมก้ระทัง่ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ดา้นการ
เจริญพนัธุ์ท่ีจะน าไปสู่การเป็นพ่อ หรือแม่เล้ียงเด่ียวมากขึ้น ต่างจากภาพครอบครัวในอดีตท่ีมกัอยู่
ร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ ทั้งพ่อแม่ลูกและปู่ ย่าตายาย 5) ภาวะผูน้ าในอนาคต ต่อเน่ืองและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับความเปล่ียนแปลงด้านการยอมรับทางเพศสภาพในอนาคตท่ีไม่มีความ
แตกต่างทางอตัลกัษณ์ทางเพศ ซ่ึงในอดีตภาพของผูน้ าในยุคถดัไปจะไม่ไดย้ึดติดกับลกัษณะแบบ
ชายเป็นใหญ่ (patriarchal leader) โดยในปัจจุบนัเร่ิมมีแนวโนม้และพฒันาการไปสู่ความหลากหลาย
ของผูน้ ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผูน้ าท่ีเป็นหญิง เกย ์ผูห้ญิงขา้มเพศ และผูช้ายขา้มเพศ 6) กฎหมายกบั
ความสัมพนัธ์ของคนและเทคโนโลย ีในอนาคตจะมีการเปิดใจยอมรับความสัมพนัธ์ระหวา่งคนและ
เทคโนโลยีท่ีมีมากขึ้น และอาจน าไปสู่การปรับกฎหมายเร่ืองการยอมรับความสัมพนัธ์ของคู่สมรส
ระหวา่งมนุษยแ์ละปัญญาประดิษฐ์ได ้เน่ืองดว้ยการพฒันาปรับปรุงของเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ท่ี
สูงมากขึ้น 7) อนาคตสะทอ้นเช้ือชาติท่ีมีความเป็นลูกผสม ความเปล่ียนแปลงสู่การเป็นลูกคร่ึง หรือ
การแต่งงานมีคู่ครองขา้มเช้ือชาติ หรือขา้มประเทศ จนมีทายาท หรือคนรุ่นถดัไปในสังคมไทยท่ีมี
พื้นฐานหลากหลายเช้ือชาติจนกลายเป็นเร่ืองปกติมากขึ้นกว่าเดิม 8) ปรากฏการณ์ฮ่องเต้น้อย 
หมายถึง กลุ่มเด็กท่ีเพิ่งเกิด หรือก าลงัจะเกิดในอนาคต เน่ืองดว้ยแนวโน้มของเด็กท่ีจะเกิดน้อยลง
เร่ือย ๆ ท าให้สมาชิกในครอบครัวทุ่มเทให้ความส าคญักบัเด็กเกิดใหม่เป็นอย่างมาก ต่างจากอดีตท่ี
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จะเน้นความส าคญัไปท่ีกลุ่มวยัท างาน หรือวยักลางคนท่ีเป็นกลุ่มขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นหลกั ส่วนปัจจุบนัจะเนน้การให้ความส าคญักบักลุ่มผูสู้งวยัท่ีมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงหากไดรั้บ
การปรับเปล่ียนทกัษะ (reskill) จะเกิดแนวโนม้ท่ีจะกลบัเขา้สู่ตลาดแรงงานอีกคร้ัง แต่ภาพอนาคตจะ
เนน้ไปท่ีกลุ่มเด็กตามปรากฏการณ์ฮ่องเตน้อ้ย ซ่ึงมีกรณีศึกษาจากประเทศจีนท่ีสมาชิกในครอบครัว
ทั้งปู่ ย่าตายายและพ่อแม่จะดูแลเด็กเล็กซ่ึงเป็นสมาชิกใหม่คนเดียวของบา้น เน่ืองด้วยแนวโน้ม
จ านวนของเด็กท่ีจะเกิดนั้นน้อยลงทุกปี 9) การเติบโตของเมืองรองตามภูมิภาค การแบ่งภูมิภาคใน
อนาคตจะพฒันาตามรูปแบบการขยายของเมืองรองมากขึ้น ตามเส้นทางการพฒันาระบบขนส่ง
มวลชนความเร็วสูงท่ีเช่ือมต่อไทยและประเทศเพื่อนบา้นในภูมิภาค ภาพการเติบโตของเมืองรองใน
อนาคตนั้นพฒันามาจากการแบ่งส่วนภูมิภาคในอดีตท่ีให้ความส าคญัในรูปแบบเมืองหลกัของแต่ละ
ส่วนภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ เป็นเมืองหลกัของภาคเหนือ และ 10) อนาคตการเมืองสะทอ้นรูปแบบ
กลุ่ม มีความเป็นไปได้ของการเมืองในอนาคตสะท้อนรูปแบบกลุ่มคนท่ีมีความสนใจประเด็น
ใกลเ้คียงกนั (clan based politics) เช่น ประเด็นส่ิงแวดลอ้ม หรือประเด็นหลกัของการอยู่อาศยัของ
ชุมชนกบันวตักรรม เป็นตน้ (ถนดักิจ จนักิเสน, 2563) 
 การเปล่ียนแปลงด้านการเมือง ในระย 7-10 ข้างหน้า จากข้อค้นพบของชุด
โครงการวิจยัเร่ือง ทบทวนภูมิทศัน์การเมืองไทย พบว่า ทศันของตวัแทนของระเบียบสังคมแบบเก่า 

(status quo) ท่ี เ น้นคว ามไม่ เ ท่ า เ ที ยมกันของ ช่ ว งชนชั้ น ของสั ง คม  ( hierarchical social 
relation/extractive political institution) กบัทศันะของตวัแทนของความตอ้งการระเบียบทางสังคม
แบบใหม่ท่ีเน้นความเท่าเทียมกนั (horizontal social relation/inclusive political institution) เป็นการ
ปฏิเสธช่วงชั้ นทางสังคมซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนผ่านของโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจจาก
เกษตรกรรมเป็นสังคมหลังเกษตรกรรม (deagrarianization) ในรอบหลายสิบปีท่ีผ่านมาและจะ
ด าเนินต่อไปอย่างไม่หยุดย ั้ง จะช้า หรือเร็วเท่านั้น เช่น มีการคาดการณ์กันว่าในปี พ.ศ. 2580 
ประชากรไทยถึง 4 ใน 5 จะอาศยัอยูใ่นเขตเมือง เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงน้ีไดก่้อใหเ้กิดคนกลุ่มใหม่
ขึ้นในสังคม (ชนชั้นกลางใหม่) เฉกเช่นเดียวกับประสบการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นแลว้ในหลายประเทศ    
ทัว่โลก เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมีวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตทางเศรษฐกิจ ท่ีไม่ใช่เกษตรกรรมอย่าง
เดียวอีกต่อไป แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มิได้ยา้ยเขา้สังกัดในภาคเศรษฐกิจสมยัใหม่แบบทางการ 
(formal sector) คนกลุ่มน้ีจึงมีความตอ้งการและความคาดหวงัแบบหน่ึง (new needs and aspirations) 
ซ่ึงแตกต่างไปจากชนชั้นกลางเก่า ดงันั้น ระเบียบทางสังคมแบบเก่าจึงกลายเป็นอุปสรรคท่ีขดัขวาง
ความหวงัและความตอ้งการแบบใหม่ของคนกลุ่มน้ี ซ่ึงเขาไม่ยอมรับระเบียบน้ีอีกต่อไปความขดัแยง้
ทางการเมืองท่ีด ารงอยู่จึงเป็นความขดัแยง้ระหวา่งพลงัสองฝ่าย คือ แนวร่วมระหว่างชนชั้นกลางเก่า
และชนชั้นน าเก่าท่ีพยายามจะรักษาและปกป้องระเบียบทางสังคมแบบเดิม และแนวร่วมระหว่างชน



15 
 
ชั้นกลางใหม่และชนชั้นน าใหม่ท่ีพยายามจะเปล่ียนระเบียบทางสังคมเก่าน้ี เพื่อผลกัดนัผลประโยชน์
และรองรับความคาดหวงัใหม่ของเขา ในระยะยาว เวลาและเหตุการณ์ทางธรรมชาติน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อชนชั้นน าใหม่มากกวา่กลุ่มเก่า แต่อยา่งไรก็ตาม ในระยะสั้นถึงกลาง เน่ืองจากเวลาและ
ธรรมชาติยงัมาไม่ถึง ดุลอ านาจระหว่างแนวร่วมทั้งสองจะยงัคงไม่เปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบนัมาก
นัก หากชนชั้นน าสองฝ่ายตกลงกนัได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทิศทางท่ีจะยงัคงรักษาสาระหลกัของ
ระเบียบแบบเก่าไวต่้อไปตวัแปรหลกั คือ การตอบสนองของกลุ่มพลเมืองใหม่ หากกลุ่มน้ีสามารถ
พฒันาตวัเองไดเ้ขม้แข็งพอทั้งในแง่องคก์ร ทรัพยากร และวาทกรรมช้ีน าการเคล่ือนไหว จนกระทัง่
ชนชั้นน าทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเป็นภยัคุกคามแลว้ การปราบปรามและปิดกั้นพื้นท่ีทางการเมืองใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การรัฐประหาร ฯลฯ อาจเกิดได ้ความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมืองใน
ระดบัท่ีสูงกว่าในกรณีแรกจึงอาจเกิดขึ้น ส่วนผลลพัธ์ (ระเบียบทางสังคมท่ีเกิดตามมา) จะเป็นเช่น
ไร หรือกินเวลาอีกนานเท่าไรนั้น ไม่อาจคาดการณ์ได ้ส่วนกรณีท่ีแนวร่วมฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเอาชนะ
อีกฝ่ายหน่ึงไดซ่ึ้งความเป็นไปไดข้องกรณีน้ีมีน้อยมาก เน่ืองจากดุลก าลงัทางสังคมของทั้งสองฝ่าย
ใกลเ้คียงกันเกินไปแต่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร จะมีผลกระทบด้านลบต่อภาคเศรษฐกิจ กล่าวคือ 
ปัญหาหลกั ๆ ในเชิงโครงสร้าง ซ่ึงเป็นปัญหาท่ียากซบัซอ้นจะไม่ไดรั้บการแกไ้ขต่อไป เช่น การเพิ่ม
ผลิตภาพ (productivity) ในภาคการเกษตร หรือปัญหาการยกระดบัภาคอุตสาหกรรม (upgrading) 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ซ่ึงจะท าให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัไปเร่ือย ๆ เน่ืองจากรัฐบาลไม่
ว่าจะมาจากแนวร่วมฝ่ายใดจะขาดความชอบธรรมในสายตาของฝ่ายตรงข้ามเสมอ และจะไม่
สามารถทุ่มเทความสามารถท่ีมีจ ากดัไปสู่การแกปั้ญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างได ้อตัราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจจึงอาจจะต ่ากว่าศกัยภาพ รวมทั้งภาระท่ีเกิดจากการใช้จ่ายในโครงการต่างๆ เพื่อซ้ือ
เวลาทางการเมือง และ/หรือภาระการคลังท่ีจะเพิ่มขึ้นจากปัญหาสังคมชราภาพ ทั้ งหมดน้ีอาจ
ก่อใหเ้กิดภาวะการคลงัท่ีไม่ย ัง่ยืนและภาวะเศรษฐกิจตกต ่าไดใ้นอีกแง่หน่ึง ปัญหาผลิตภาพต ่านั้นจะ
ถูกซ ้ าเติมจากปัญหาสังคมชราภาพ ซ่ึงจะเร่ิมส่งผลอย่างชดัเจนในช่วง 10-20 ปีขา้งหน้า เน่ืองจาก
อตัราส่วนพึ่งพิง (dependency ratio) ระหว่างเด็กและคนชรากบัประชากรในวยัท างานมีค่าต ่าสุดใน
ปัจจุบนัและก าลงัจะเพิ่มขึ้น คาดว่าสัดส่วนประชากรท่ีมีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะคิดเป็น 14% และ 20% 
ของประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2564 และ 2574 ตามล าดบั ทั้งหมดน้ีจะท าให้ภาวการณ์ขาดแคลน
แรงงานเพิ่มความรุนแรงขึ้นเร่ือย ๆ (อภิชาต สถิตนิรามยั, 2556) อนาคตการเมืองสะทอ้นรูปแบบ
กลุ่ม มีความเป็นไปได้ของการเมืองในอนาคตสะท้อนรูปแบบกลุ่มคนท่ีมีความสนใจประเด็น
ใกลเ้คียงกนั (clan based politics) เช่น ประเด็นส่ิงแวดลอ้ม หรือประเด็นหลกัของการอยู่อาศยัของ
ชุมชนกับนวตักรรม (ถนัดกิจ จันกิเสน, 2563) ทั้ งสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มีหลาย
ประเภท และแน่นอนว่าเราทุกคนยอมรับสิทธิความเป็นพลเมืองของแต่ละคนเป็นปัจจยัส าคญัของ
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ความเป็นมนุษย ์การยอมรับและเคารพในสิทธิพลเมืองจึงเป็นการแสดงออกท่ีเป็นรูปธรรมของการ
เคารพหลกัสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพฒันาประชาธิปไตยในแต่ละสังคม การส่งเสริมและ
คุ ้มครองสิทธิพลเมืองท่ีส าคัญ ๆ ในแต่ละสังคมมักจะเน้นไปท่ีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมือง เสรีภาพในการรวมตวัเป็นสมาคม
หรือพรรคการเมือง เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง เสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิในการ
สมคัรรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียง ซ่ึงสิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ีไดถู้กก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญของ
ไทยและเป็นท่ีเขา้ใจกนัว่าเป็นรากฐานของความเป็นประชาธิปไตย การต่ืนตวัในการเรียกร้องและ
แสดงออกซ่ึงสิทธิพลเมืองจึงเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน 
โดยเฉพาะหากเป็นการต่ืนตัวในเร่ืองของการเรียกร้องความเป็นธรรม  หรือความยุติธรรม การ
แสดงออกร่วมกนัทางการเมืองของกลุ่มคน หรือองค์กรท่ีมีความคิดเห็นร่วมกนัอย่างสงบและไม่
ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นจนเกินเหตุอนัควร ซ่ึงทั้งสองเร่ืองน้ีเป็นปรากฏการณ์ในสังคมไทยมาโดยตลอด 
แต่จะถือเป็นพฒันาการของสังคมประชาธิปไตยเพียงใดดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ น่าจะตอ้งมองเร่ืองน้ี
อย่างรอบด้าน การใช้สิทธิพลเมืองในสังคมไทยยงัคงต้องการเวลาในการสร้างความหมายและ
ขอบเขตร่วมกันจนเอ้ือต่อการพฒันาสังคมประชาธิปไตยท่ีมีบริบทเหมาะสมกบัสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา (ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ, 2556) 
 การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีจากการท่ีประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่ยคุดิจิทลั ภายใต้
นโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ท าให้โครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบนัก าลงัเกิดการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงในโลกธุรกิจ ตั้งแต่ระดบัเลก็ ๆ ท่ีมีรูปแบบการคา้ขายแบบ
ดั้งเดิมไม่ซ ้ าซ้อน “ซ้ือมาขายไป” เช่น ร้านโชห่วย ร้านแผงลอยริมถนนไปจนถึงผูป้ระกอบการราย
ยอ่ยและขนาดกลางท่ีเปิดร้านขายสินคา้ในหา้ง หรือศูนยก์ลางการคา้ต่าง ๆ โดยสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
แบบน้ี เรียกว่า “digital disruption” ดิจิทลัดิสรัปชัน่ หมายถึง การปฏิรูป หรือเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก
การใชเ้ทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ จนส่งผลกระทบต่อกิจการ  สินคา้และบริการท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั ดงันั้นการเป็นผูป้ระกอบการยุคใหม่จึงมีความจ าเป็นตอ้ง มีความคิดกา้วหนา้ ทนัสมยั และ
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองอยูต่ลอดเวลา ไม่เช่นนั้น กิจการหรือธุรกิจเดิมท่ีสืบทอดจากรุ่นพ่อแม่ 
หรือกิจการคา้ขายท่ีเคยท ามานานกว่า 10-20 ปี คงไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได ้การเปล่ียนแปลงของ 
“โลกาภิวตัน์” และ “ดิจิทัลดิสรัปชั่น” ท าให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจใหม่ ๆ ปัจจุบัน เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เขา้มามีอิทธิพล สั่นคลอนอาชีพของคน ไม่ว่าจะเป็น นกัการเงิน ดว้ยระบบ
ท่ีมีความแม่นย  า ไม่มีอคติ หรือแมแ้ต่นกักฎหมายเห็นไดจ้ากเจพีมอร์แกนท่ีเร่ิมมีแนวคิดลดจ านวน
บุคลากรเพื่อลดตน้ทุนและน าระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงเอไอเขา้มาท างานแทน (วริยา ค าชนะ, 2562) 
“เอไอแทบจะท าทุกอย่างแทนมนุษยไ์ด ้ในทุกอาชีพ กา้วสู่ยุคซุปเปอร์อินทิลิเจนทซ่ึ์งเรียนรู้ได้จาก
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โมบายดีไวซ์ เขา้สู่ยุค “Sensorization of Things” เป็นยุคท่ีเทคโนโลยีหุ่นยนต์เขา้มามีอิทธิพล ราคา
ถูกลงและจบัตอ้งไดม้ากกวา่เดิม ขณะเดียวกนัทุกอยา่งตอ้งสมาร์ท” (สุชชัวีร์ สุวรรณสวสัด์ิ, 2562) 
 การปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเพื่อก าหนดทิศทางเข้าสู่ยุค 
Thailand 4.0 ในส่วนของการสนบัสนุนดา้นการศึกษาท่ีตอ้งมีการพฒันาการศึกษา การปรับเปล่ียน
พฒันา เพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างคนดีให้กับสังคมและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้
สามารถแข่งขนักบันานาอารยประเทศบนพื้นฐานของวฒันธรรมและความเป็นไทย โดยการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้และการเช่ือมโยงเทคโนโลยี  การศึกษาและนวตักรรม
เน่ืองจากเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู่มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้การเรียนรู้ใน
ปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งสร้างพื้นฐานทกัษะความรู้ ความเขา้ใจใน มิติใหม่ ๆ ให้กบัเด็กไทย โดยเฉพาะ
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ทั้งความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การมีทกัษะในการส่ือสาร
ท่ีดี การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดจนการคิด การสร้างสรรค ์เพื่อท าให้เกิดการพฒันานวตักรรมใน
รูปแบบใหม่ ๆ ให้ส่งเสริมและก าหนด เป็นทิศทางรูปแบบการจดัการเรียนการสอน หรือกิจกรรมท่ี
ใชช่้องทางการส่ือสารดา้นเทคโนโลยีและองคค์วามรู้ท่ีตอ้งน านวตักรรมในรูปแบบต่าง ๆ เขา้มามี
บทบาทในการพฒันา คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวยั เช่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน การใชเ้ทคโนโลยีดา้นการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยีดา้นการแพทย์ การใชเ้ทคโนโลยีใน
การประกอบธุรกิจ เป็นต้น การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
เพื่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ควรค านึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลุ่มเป้าหมายตลอดจนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างค่านิยมใหม่ในการ
จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐาน รวมทั้งความเหมาะสมทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืการพฒันาการศึกษาท่ีใชเ้ทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนระบบการศึกษา
ระดบัประเทศในสังคมยุคดิจิทลั เพื่อยกระดบัของโครงสร้างการปฏิรูปสังคมไทยให้เท่าเทียมกับ
ประเทศท่ีก าลงัพฒันาในอาเซียนและเป็นผูน้ าทางดา้นนวตักรรมใหม่ ๆ ในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ใหดี้ยิง่ขึ้น  
 การเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทลัขา้งตน้น้ีจึงมีผลต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการ
จดัการความรู้ของสถานศึกษาซ่ึงมีความจ าเป็นและมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษา ทศันคติต่อเทคโนโลยแีละความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนปัจจุบนั
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีถูกต้องย่อมมีผลท าให้การลงทุนและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดความคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของ
สถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ให้กับผู ้เรียนท่ีเป็นกลุ่มเด็กท่ีเกิดในยุคดิจิทลั โดยครูและผูบ้ริหาร  
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สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเกิดก่อนท่ีจะมีการใช้ดิจิทลัอย่างแพร่หลาย นับเป็นความทา้ทายใน
การบริหารการศึกษาในยุคดิจิทลัอย่างมาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งท าความเขา้ใจ ว่าผูเ้รียนในยคุน้ี
มีการเรียนรู้อย่างไร และจะท าอย่างไรให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยนวตักรรม หรือแนวทาง                 
ใหม่ ๆ ท่ีจะเช่ือมโยงความคิด ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวส่งผ่านไปยงัผูเ้รียนยุคดิจิทัล                  
(สุกญัญา แช่มช้อย, 2560 : 125) การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจุบนัและท่ีก าลงัจะเกิดขึ้นใน
อนาคตมีอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัการเปล่ียนแปลงในอดีตท่ีผ่านมา
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ดงันั้น ในฐานะผูบ้ริหารสถานศึกษา
จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนทศันคติและแนวคิดการบริหารของตนเองให้ทนัต่อสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ทั้งน้ีเพื่อให้สถานศึกษามีความทนัสมยัสามารถบริหารจดัการสถานศึกษาได้
อยา่งมีคุณภาพในทุก ๆ ดา้น 
 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาความเจริญก้าวหน้า
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีมีผลกระทบต่อสถาบนัอุดมศึกษาสภาพปัจจุบนั
และอนาคตท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงัหลกัดงักล่าวท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงขา้มชาติ ประชาคม
โลกมีการติดต่อส่ือสารกันมากขึ้นเกิดธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลยั
เสมือนจริง การศึกษาหาความรู้บนอินเตอร์เน็ต วิถีชีวิตมนุษย์ท่ีเปล่ียนไปเกิดวฒันธรรมในยุค
อิเลก็ทรอนิกส์ (nanosecond culture) (Porter, December 14, 2005 อา้งใน ค าเพชร ภูริปริญญา, 2550) 
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง
โลกมีผลท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ในโลกตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และมีความเช่ือมโยงระหวา่งกนั
มากขึ้น โลกท่ีเคยกวา้งใหญ่กลบัเลก็ลง ดินแดนแต่ละประเทศท่ีอยู่ห่างไกลกนัสามารถติดต่อกนัได้
ภายในเวลาเส้ียววินาทีประดุจเป็นหมู่บา้น (global village) ภูเขาและทะเล ซ่ึงเป็นพรมแดนธรรมชาติ
ท่ีเคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน 
(อาเซียนในยุคโลกาภิวตัน์, 2561) โดยท่ีเดิมหากนักธุรกิจตอ้งการท าสัญญากับคู่คา้ จะมาขอให้         
นักนิติศาสตร์ ร่างสัญญา ตามเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีทั้งสองฝ่ายตอ้งการไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาต่างประเทศ นกันิติศาสตร์ท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นกฎหมายและภาษาต่างประเทศจะเป็นท่ี
ตอ้งการของลูกคา้เหล่าน้ี แต่ในปัจจุบนัมีการรวบรวมแบบของสัญญามาตรฐานและท่ีเป็นสัญญาท่ีดี
ท่ีสุดไวใ้นคอมพิวเตอร์ จึงสามารถน าแบบของสัญญาดงักล่าวมาร่างสัญญาให้ไดด้ว้ยความรวดเร็ว 
ในท านองเดียวกนั การเตรียมคดีเพื่อยื่นฟ้องหรือค าให้การ หรือเตรียมขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัคดีท่ีด าเนินการในศาล นกันิติศาสตร์สามารถสืบคน้ค าพิพากษา ความเห็นของนกักฎหมาย 
รวมถึงงานวิจยัต่าง ๆ รวมถึงแบบค าฟ้อง ค าใหก้ารท่ีดีไดจ้ากระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้งเสียเวลา
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เดินทางไปคน้ในหอ้งสมุด หรือเปิดหาค าวินิจฉยัของศาลไทย หรือศาลต่างประเทศ การสืบคน้ขอ้มูล
ท าไดร้วดเร็ว นักนิติศาสตร์ หรือผูป้ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายจึงตอ้งมีทกัษะท่ีสามารถใช้และ
สืบคน้ขอ้มูลไดจ้ากระบบคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ท่ีจะท างานไดดี้ต่างกนัคงเป็นทกัษะในการ
วิเคราะห์และน าเสนอความเห็น หรือข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ                       
นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลในด้าน
กฎหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม รวมถึงการมีพื้นฐานทางดา้น
ภาษาต่างประเทศท่ีสามารถติดต่อกบัคนชาติท่ีเขา้มาด าเนินธุรกิจ หรือประกอบกิจการทางดา้นบริการใน
ประเทศไทยดว้ย การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศน้ีแมจ้ะก่อให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร การ
คน้ขอ้มูลและประหยดัเวลาในการให้บริการ แต่ในทางลบพวกท่ีตอ้งการหาประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยกี็มีอยูม่ากพอสมควร เช่น การพนนัออนไลน์ การเผยแพร่ หรือคา้สินคา้ผิดกฎหมายไม่ว่า
จะเป็นส่ิงลามก ยา หรือเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีตอ้งห้าม การส่งเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือการ
ใชเ้งิน bitcoin เป็นตน้ ซ่ึงสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านการก ากบัดูแลของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
เพราะบางกรณียังไม่มีกฎหมายเข้ามาก ากับดูแล ในท านองเดียวกันการก่ออาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ หรือการท านิติกรรมทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปล่ียนมาจากการส่งเป็นกระดาษ 
หรือจดหมายมาเป็นการส่งทาง e-mail, facebook, หรือ line เป็นตน้ จะเป็นหลกัฐานในการพิสูจน์วา่มีการท า
นิติกรรมจริงและมีการปฏิบติัตามสัญญาหรือไม่ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงกระบวนพิจารณาในการ
สืบพยานในคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครองต่อไปความเปล่ียนแปลงในสังคมไทยท่ีจะกา้วเขา้สู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ท าให้เห็นว่ากฎหมายและนักนิติศาสตร์จะตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยั คงตอ้งกลบัมา
ทบทวนตั้งแต่กฎเกณฑข์องกฎหมายว่า กฎหมายในยุคปัจจุบนัเป็นอุปสรรคหรือไม่ เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจกรรมแบบใหม่น้ีหรือไม่ และหากเป็นอุปสรรคจะปรับปรุงแก้ไข (ณรงค์ ใจ หาญ, 2561) เม่ือ
กฎหมายต่าง ๆ เปล่ียนไป หรือขอ้เท็จจริงเชิงเน้ือหาสาระแห่งคดีเปล่ียนไปจากเดิมท่ีเคยถือปฏิบัติมา 
กระบวนการในการจดัการศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงเพื่อใหท้นักบัเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ 
  เม่ือการวิเคราะห์การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาจากองค์ประกอบการ
บริหารงาน 4 P’s ซ่ึงการบริหารการศึกษา (education administration) ประกอบดว้ยค าว่า การบริหาร 
(administration) ใช้ในความหมายกว้าง ๆ เช่น การบริหารราชการอีกค าหน่ึงคือ “การจัดการ” 
(management) ใช้แทนกันได้ค  าว่า  การบริหารมีนักวิชาการทางการบริหารหลายท่านได้ให้
ความหมายไวห้ลากหลายตามทศันะและความเช่ือแต่ละบุคคล โดยท่ี Simon A. Herbert (1950) ได้
ให้ความหมายของการบริหารไวว้่า การบริหาร คือ กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกนั
ด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างร่วมกนั Bamard Chester (1962) 
การบริหาร คือ การท าของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปท่ี ร่วมปฏิบติัการใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 
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และ Sergiovanni and Burlingame (1992) การบริหาร คือ กระบวนการท างานร่วมกับผูอ่ื้นเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนค าว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การจดั
แผนยุทธศาสตร์ในสถาบนัการศึกษา เพื่อให้ผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายอยางแทจ้ริง 
(Campbell. 1971: 22) ซ่ึ ง  Hoy and Miskel (2001: 43 -438) กล่ าวว่า  การบริหารการศึกษา คือ  
กระบวนการท่ีมุ่งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนดไวด้้วยองค์ประกอบหลายประการ เช่น  การตัดสินใจ 
องคก์รแรงจูงใจ ภาวะผูน้ า โดยการบริหารตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีตามมาและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยท่ีการบริหารนั้นสามารถแบ่งออกได ้3 ประเภท คือ 1) การบริหารราชการแผ่นดิน  
(public administration) 2) การบริหารธุรกิจ (business administration) และ 3) การบริหารการศึกษา 
(education administration) ซ่ึงไม่วา่จะเป็นการบริหารประเภทไหนก็ตามลว้นแลว้แต่มีองคป์ระกอบ
ในการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ คือ 1) purpose (ความมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงค์) 2) people 
(บุคคล) 3) process (กรรมวิธีในการด าเนินงาน) และ 4) product (ผลผลิต) การบริหารงานแต่ละ
ประเภทจึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละองคป์ระกอบ (หวน พินธุพนัธ์, ม.ป.ป) ดงัน้ี 
 1) purpose (ความมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงค์) การบริหารราชการแผ่นดินมีความมุ่ง
หมายเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข การบริหารธุรกิจมีความมุ่งหมายเพื่อตอ้งการก าไรเป็นตวัเงิน แต่
การบริหารการศึกษามีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาคนใหมี้คุณภาพ ไม่หวงัผลก าไรเป็นตวัเงิน 
 2) people (บุคคล) ประกอบด้วย 2.1) ผูใ้ห้บริการ บุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริการในการ
บริหารการศึกษา คือ ครู อาจารย ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน อธิการบดี ตลอดจนผูบ้ริหารการศึกษาตอ้ง
เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และเป็นตวัอย่างแก่ผูรั้บบริการ หรือนักเรียน ซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีแตกต่างไปจากผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริการในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
บริหารธุรกิจ และ 2.2) ผูรั้บบริการ บุคคลท่ีเป็นผูรั้บบริการในการบริหารการศึกษา ส่วนมากเป็น
ผูเ้ยาว ์หรือเด็กท่ีตอ้งพฒันาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพต่อไป แต่บุคคลท่ีเป็นผูรั้บบริการในการบริหาร
ราชการแผน่ดิน และการบริหารธุรกิจ ส่วนมากเป็นบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ หรือเป็นผูใ้หญ่แลว้ 
 3) process (กรรมวิธีในการด าเนินงาน) คือ การบริหารการศึกษา มีกรรมวิ ธี ท่ี
ละเอียดอ่อน มีกรรมวิธีในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพท่ีหลากหลาย และแตกต่างกบักรรมวิธีของการ
บริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารธุรกิจอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้นการรบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริหารธุรกิจจะน ากรรมวิธีทางการบริหารการศึกษาไปใชไ้ม่ไดอี้กดว้ย 
 4) product (ผลผลิต) ผลผลิตทางการบริหารการศึกษา คือได้คนท่ีมีคุณภาพซ่ึงเป็น
นามธรรม คือ เม่ือเด็กเขา้โรงเรียนแลว้ส าเร็จการศึกษาออกไปจะได้เด็กท่ีมีความรู้ มีความคิด มี
ความสามารถและเป็นคนดี ซ่ึงจะมองเห็นไดย้าก เพราะเป็นนามธรรม แต่ผลผลิตทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริหารธุรกิจ เป็นรูปธรรมท่ีมองเห็นได้ง่าย เช่น มีถนนหนทาง มีคลอง



21 
 
ระบายน ้ า มีไฟฟ้ามีน ้ าประปาใช ้มีผลผลิตทางการเกษตร มีผลก าไรเป็นตวัเงิน หรือเม่ือน าผลไมเ้ขา้
ไปในโรงงานจะไดผ้ลผลิตท่ีออกจากโรงงานเป็นผลไมก้ระป๋อง เป็นตน้ 
 เม่ือศึกษาแนวคิดการบริหารการศึกษาด้วยการวิ เคราะห์ตามองค์ประกอบการ
บริหารงาน 4 P’s ของ (หวน พินธุพนัธ์, ม.ป.ป) เห็นได้ว่าบริบทการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลย ีและอ่ืน ๆ ส่งผลกระทบดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาความเจริญก้าวหน้า
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีมีผลกระทบต่อสถาบนัอุดมศึกษาสภาพปัจจุบนั
และอนาคตท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงัหลกัดงักล่าวท าให้เกิดการเช่ือมโยงขา้มชาติ ประชาคม
โลกมีการติดต่อส่ือสารกันมากขึ้นเกิดธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลยั
เสมือนจริง การศึกษาหาความรู้บนอินเตอร์เน็ต วิถีชีวิตมนุษย์ท่ีเปล่ียนไปเกิดวฒันธรรมในยุค
อิเลก็ทรอนิกส์ (nanosecond culture) (Porter, December 14, 2005 อา้งใน ค าเพชร ภูริปริญญา, 2550) 
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง
โลกมีผลท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ในโลกตอ้งพึ่งพาอาศัยซ่ึงกนัและกนั และมีความเช่ือมโยงระหวา่งกนั
มากขึ้น โลกท่ีเคยกวา้งใหญ่กลบัเลก็ลง ดินแดนแต่ละประเทศท่ีอยู่ห่างไกลกนัสามารถติดต่อกนัได้
ภายในเวลาเส้ียววินาทีประดุจเป็นหมู่บา้น (global village) ภูเขาและทะเล ซ่ึงเป็นพรมแดนธรรมชาติ
ท่ีเคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน 
(อาเซียนในยคุโลกาภิวตัน์, 2561) 
 สังคมแห่งการเรียนรู้ และขอ้มูลข่าวสารท่ีทุกคนสามารถแสวงหาและเรียนรู้ไดโ้ดยไม่
มีขอบเขตจ ากดั ท าให้สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้ทนัต่อสถานการณ์ เพื่อให้
สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ การเปล่ียนแปลงทางอุดมศึกษาท าให้เพิ่ม
การแข่งขนัมากขึ้น เนน้ความเป็นอุดมศึกษามหาชนและการสนองภารกิจท่ีหลากหลายในสังคมของ
ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (อมรวิชช์ นาครทรรพ , 2543: 18) ดังนั้ น 
สถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงเป็นคลงัปัญญาของประเทศ จึงมีบทบาทหนา้ท่ีตอ้งเตรียมคนใหมี้ความพร้อมท่ี
จะรับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เพื่อการพฒันาประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศย่อม
ส่งผลกระทบต่อจุดมุ่งหมาย หรือจุดประสงค ์(purpose) บุคคล (people) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิต (product) ของการจดัการศึกษาตามองคป์ระกอบการบริหาร 4 P’s  (หวน พินธุพนัธ์, ม.ป.ท.) 
ดงัน้ี 
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 1. การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อจุดมุ่งหมาย หรือจุดประสงค ์(purpose) คือ 
  1.1 ด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา 
เน่ืองจากการก าหนดลกัษณะของแรงงานท่ีตอ้งการ เช่น เศรษฐกิจใหม่จะแข่งขนักนัดว้ยนวตักรรม
ใหม่ ๆ ซ่ึงต้องอาศัยการวิจัยและพฒันา ดังนั้น การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการท าวิจัย               
ให้สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ท่ีมีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุน 
เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ และเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ตอ้งลด
การกีดกนัการแข่งขนัเท่านั้น ยงัตอ้งแข่งขนักนัดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยัแรงงานท่ีมีฝีมือ               
มีทกัษะความสามารถท่ีหลากหลาย เช่น ความรู้ดา้นเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ 
ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารการศึกษาท่ีจะพฒันาคนใหมี้คุณภาพ (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2550) 
  1.2 ด้านสังคม สังคมท่ีมีการแข่งขันสูงทางด้านการค้า การลงทุนและจากเปิด
ประชาคมอาเซียนท าให้การเคล่ือนยา้ยของนกัศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิจยัขา้มพรมแดน ความร่วมมือ
ขา้มชาติ เพื่อให้บริการการศึกษา เฟรนไชน์ทางการศึกษา (franchising education) เป็นตน้ (เกรียง
ศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2548) ด้านแรงงานก่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านภาษาและวฒันธรรม 
โดยเฉพาะทางภาษาท่ีคนไทยนั้นอาจเสียเปรียบแรงงานต่างชาติท่ีสามารถส่ือสารไดห้ลายภาษาจึง
เป็นตวัเลือกของสถานประกอบการในการจา้งแรงงาน ท าใหแ้รงงานไทยประสบสภาวะไม่มีงานท า  
  1.3 ด้านการเมือง การปฏิรูปการศึกษาในหลายคร้ังท่ีผ่านมานโยบายของพรรค
การเมืองท่ีเขา้มาเป็นรัฐบาลทุกยคุทุกสมยั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการมาจากพรรคการเมือง
ใหญ่ ทุกคร้ังจะมีการประกาศนโยบายกวา้ง ๆ เช่น เร่ืองคุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา แต่เม่ือบริหารจริงมักพบปัญหา คือ จะแก้ปัญหาท่ีเป็นหัวใจหลกัของ
การศึกษาไดต้อ้งเป็นนโยบายท่ีต่อเน่ืองจึงจะเห็นผล พรรคการเมืองท่ีเขา้ก ากบักระทรวงศึกษาธิการ 
จึงเนน้นโยบายท่ีจบัตอ้งไดใ้นระยะสั้นเท่านั้น (ทีมข่าวการเมืองโพสตท์ูเดย,์ 2560) 
  1.4 ดา้นเทคโนโลยีสารสานเทศ ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีมีผลต่อการก าหนด
คุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง 
เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเน่ือง                      
ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีมีประโยชน์ในการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ ท าให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (lifelong learning) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพกล่าวคือ การเปล่ียนแปลงของสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจโลก รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ท าให้มนุษยต์อ้งขวนขวายพฒันาตนเอง และปรับตนเอง
ให้ก้าวทันความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั่วโลก                      
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(ปรานอม หยวกทอง, 2561) ดงันั้น การจดัการศึกษาจึงตอ้งมีการเพิ่มเติมความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในหลกัสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
 2. การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ส่งผลกระทบต่อบุคคล (people) ซ่ึงบุคคลนั้นไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อน คือ 
  2.1 ดา้นเศรษฐกิจ การเพิ่มช่องว่างดา้นคุณภาพในการจดัการศึกษา แมว้่าสภาพการ
แข่งขนัทางการศึกษาจะเป็นแรงผลกัให้สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เร่งพฒันาคุณภาพการจดัการเรียน
การสอนมากขึ้น แต่เน่ืองจากทรัพยากรตั้งตน้ของแต่ละสถาบนัการศึกษามีความแตกต่างกนั ไม่ว่า
จะเป็นความรู้ความสามารถและปริมาณของบุคลากรการศึกษา งบประมาณ เงินทุน เทคโนโลยี 
สถานท่ี ความมีช่ือเสียง ฯลฯ ส่งผลให้โอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่อมแตกต่างกันด้วย 
โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาขนาดเลก็ หรือสถาบนัการศึกษาท่ียงัไม่มีความพร้อม/มีทรัพยากรตั้งตน้
ไม่มากยอ่มไม่มีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาคุณภาพมากนกั (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2550) 
   2.2 ดา้นสังคม สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีความรู้อยูบ่นส่ือสารสนเทศท่ีออนไลน์
อยู่ในระบบสารสนเทศท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย ความรู้จึงไม่ได้อยู่ท่ีตัวผูส้อนเหมือนแต่ในอดีต                        
ทั้งผูบ้ริหารและผูส้อนจึงตอ้งเปล่ียนวิธีการสอนท่ีเน้นในเร่ืองการคิดวิเคราะห์จากหลกัทฤษฎีท่ีมี
เป็นหลกั ส่วนเร่ืองทฤษฎีผูเ้รียนสามารถสืบคน้เองได ้
   2.3 ดา้นการเมือง นโยบายการเมืองท่ีสนบัสนุนภาคธุรกิจท่ีรัฐบาลจะก ากบัดูแล
การส่งออกให้สามารถขยายตัวได้เต็มศักยภาพและต่อเ น่ือง เพื่อสนับสนุนให้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเร่งขึ้นและสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจไดม้ากขึ้น  รวมไปถึงการ
ด าเนินการตามโครงการลงทุนท่ีส าคญั การชักจูงนักลงทุนในสาขาเป้าหมายและการสร้างความ
มัน่ใจแก่นกัลงทุนในความต่อเน่ืองของนโยบายและมาตรการท่ีส าคญัในช่วงหลงัการเปล่ียนผ่านเขา้
สู่การเลือกตั้ง โดยในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมไดมี้มาตรการท่ีส่งเสริมการกระจายรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวลงสู่ชุมชนและชนบทผ่านโครงการหมู่บา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  การขบัเคล่ือน
โครงการพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก (EEC) และพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน รวมถึงการสร้างความเขม้แข็งให้ SMEs และเศรษฐกิจฐานราก ทั้งในด้านการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั การยกระดบัและปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหมี้ความเขม้แข็ง
พร้อมรับการเขา้สู่ยุคประเทศไทย 4.0 และด้านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้ผูมี้รายได้น้อย 
ผูป้ระกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง รวมไปถึงการ
เตรียมความพร้อม ดา้นก าลงัแรงงานและคุณภาพแรงงานใหมี้เพียงพอต่อการรองรับการขยายตวัของ
ภาคการผลิตและการลงทุน เช่น มาตรการในการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอพั (startup) ในด้านการ
ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจเร่ิมตน้ หรือสตาร์ทอพัในภาพรวมนั้น รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
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เห็นความส าคญัของกลุ่มธุรกิจน้ีเป็นอย่างยิ่ง โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมตน้
แห่งชาติ (national startup committee) (กอบชัย สังสิทธิสวสัด์ิ, 2560) อาจารย์ผูส้อนต้องเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะเก่ียวกับการจัดการในภาคธุรกิจท่ีเก่ียวกับการด าเนินนโยบายภาครัฐต่าง ๆ             
ทั้งผูบ้ริหารและผูส้อนตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเปล่ียนไปจากเดิม 
   2.4 ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาเช่ือมโยงระบบ
โทรศพัท ์โทรสารติดต่อทัว่โลก เป็นยคุโลกไร้พรมแดนการติดต่อส่ือสารรวดเร็วเป็นยคุโลกาภิวตัน์
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายจนคนในสังคมปรับตวัไม่ทนักบัคล่ืนการเปล่ียนแปลงสังคมโลก 
(future shock) เป็นยุคศตวรรษท่ีผ่านมาถึงปัจจุบนั เป็นยุคท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรวดเร็ว ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) โลกาภิวัตน์  หรือโลกานุวัตร 
(globalization) คือ ผลจากการพฒันาการติดต่อส่ือสาร (Oraphan Ampho, 2558) การคมนาคมขนส่ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อนัแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลย ีและวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงระหวา่งปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล
ทัว่ทั้งโลก ท าใหผู้บ้ริหารและผูส้อนในภาคการศึกษาตอ้งมีการเปล่ียนแปลงวิธีการทั้งการสืบคน้การ
สอน การถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงและรวดเร็ว ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีผูบ้ริหารและ
ผูส้อนตอ้งมีความเช่ียวชาญเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง 
  3. การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ (process) คือ 
   3.1 ด้านเศรษฐกิจ การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ซ่ึงหัวข้อในการ
ประชุมคร้ังน้ี คือ เร่ืองการพฒันากฎหมายเก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศและการพาณิชย ์ซ่ึงสาเหตุ
ท่ีหวัขอ้น้ีไดรั้บการหยบิยกขึ้นมา เน่ืองจากรัฐบาลปฏิรูปกฎหมายถึง 377 ฉบบั ซ่ึงรัฐบาลเห็นว่าอาจ
ขดัแยง้กับรัฐธรรมนูญ หรือเป็นกฎหมายเก่าท่ีจ าเป็นตอ้งแกไ้ข โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล เพื่อลดภาระของประชาชน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ ซ่ึงรัฐบาลแกไ้ขกฎหมายทั้ง 377 ฉบบั ท่ีรัฐบาลตั้งใจจะแกไ้ขและไดเ้สนอเพิ่มเติมมานั้น 
และยงัมีอีกหลายเร่ืองท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกฎหมาย 377 ฉบบันั้นและเป็นประเด็นท่ียงัไม่มีกฎหมายรองรับ 
แต่เป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลควรท าเพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการเจรจาเขตการคา้
เสรี (FTA) เพื่อป้องกนัและรองรับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการท า FTA เน่ืองจากท่ีผ่านมารัฐบาลให้
ความส าคญักบัการท า FTA มาก และมีแนวโนม้ท่ีจะท า FTA มากขึ้น กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจบริการ
เงินด่วน เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจบริการเงินด่วนเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบตัรเครดิตท่ีออก
โดยองคก์รท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (non-bank) ซ่ึงยงัไม่มีหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลอย่างใกลชิ้ด ท าให้
บางแห่งเรียกเก็บดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ดังนั้น จึงควรออกกฎหมาย
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ดงักล่าวเพื่อช่วยให้ประชาชนให้ไดรั้บบริการท่ีเป็นธรรม และเพื่อป้องกนัวิกฤตหน้ีภาคครัวเรือนท่ี
อาจเกิดขึ้น กฎหมายกองทุนส ารองเล้ียงชีพกลาง เน่ืองจากกฎหมายเดิมบางส่วนไม่สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และมาตรการของรัฐไม่จูงใจใหแ้รงงานนอกระบบ หรือผูท่ี้
มีรายได้น้อยออมเงิน ดังนั้ น รัฐควรมีมาตรการบังคับออม หรือกฎหมายท่ีจูงใจ เพื่อสร้าง
หลกัประกนัดา้นเงินออมใหก้บัประชาชนในการเขา้สู่วยัชรา ท าใหไ้ม่เป็นภาระต่อสังคมและช่วยลด
ภาระต่องบประมาณในการสงเคราะห์คนชรา รวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงของระบบ
การเงินของประเทศ ช่วยกระจายเงินออมจากระบบธนาคารไปสู่แหล่งอ่ืน ๆ มากขึ้น เป็นตน้ (เกรียง
ศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2550) กฎหมาย ข้อบังคับเหล่าน้ีย่อมส่งผลต่อกระบวนการจัดการศึกษาท่ี
เปล่ียนแปลงวิธีการ หรือกระบวนการในการจดัการศึกษา หรือกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอ้งเปล่ียนไป
จากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อรองรับความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจการคา้และการลงทุน 
   3.2 ด้านสังคม สังคมไทยแต่เดิมท่ีเป็นสังคมเกษตรกรรรมซ่ึงการศึกษาจึง
เนน้หนกัท่ีตวัสถาบนัเป็นหลกั เนน้ท่ีองคค์วามรู้ หรือสารความรู้เชิงวิชาการเพื่อให้ไดค้วามรู้ในเชิง
วิชาการเท่านั้นการจดัการศึกษายงัขาดความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืน แต่สังคมปัจจุบนักา้วเขา้สู่สังคม
อุสาหกรรมท่ีต้องการแรงงานท่ีมีทั้งความรู้ในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการแรงงานในภาคส่วนอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ การจดัการเรียนรู้จึงตอ้งให้ภาคส่วนท่ีใชบ้ณัฑิต
ในการประกอบอาชีพมามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดว้ย แต่การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีพ กว่าผลอนัเกิดขึ้นจากกระบวนการก็กินระยะยาว ทั้งสังคมก็ไม่ไดอ้ยู่น่ิง โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมอาจมีการเปล่ียนแปลงอย่างส าคญัได ้ในการวางแผนการศึกษาจึงตอ้งค านึงถึง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดว้ยจึงมีความจ าเป็นท่ีจะผสานแผนการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงการวางแผนการศึกษาไม่เพียงแต่ค  านึงถึงอดีตกบัปัจจุบันเท่านั้น
หากตอ้งค านึงถึงอนาคตดว้ย (รังสรรค์ ธนะพรพนัธุ์ , 2518) ดงันั้น กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้ง
เนน้ทั้งความรู้เชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพท่ีตอ้งปรับกระบวนการจดัการศึกษาใหม่ 
   3.3 ดา้นการเมือง จากนโยบายดา้นการศึกษาเร่ืองผลิตและพฒันาก าลงัคนเพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศกล่าวว่า การสร้างคนตั้ งแต้เด็กขึ้ นมาให้มีทั้ งนักวิเคราะห์ นักวิจัย 
นกัวิชาการ แรงงานฝีมือ อาชีวะอะไรต่าง ๆ ไม่ใช่แค่การเรียนปริญญาอยา่งเดียว ไม่มีงานท า (ส านกั
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2559) แสดงให้เห็นถึงการผลิตบัณฑิตต้องมี
ความสามารถทั้ งทางวิชาการและวิชาชีพควบคู่กันไป จากนโยบายดังกล่าวก็ต้องปรับปรุง
กระบวนการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศกระบวนการในการผลิตผูเ้รียนตอ้ง
เปล่ียนไปจากเดิม โดยเนน้ความรู้คู่วิชาชีพพร้อมกนัไปเพื่อใหต้อบสนองนโยบายของรัฐท่ีเปล่ียนไป 
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   3.4 ด้านเทคโนโลยี เดิมหากนักธุรกิจต้องการท าสัญญากับคู่ค้า จะมาขอให้       
นักนิติศาสตร์ ร่างสัญญา ตามเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีทั้งสองฝ่ายตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาต่างประเทศ นกันิติศาสตร์ท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นกฎหมายและภาษาต่างประเทศจะเป็นท่ี
ตอ้งการของลูกคา้เหล่าน้ี แต่ในปัจจุบนัมีการรวบรวมแบบของสัญญามาตรฐานและท่ีเป็นสัญญาท่ีดี
ท่ีสุดไวใ้นคอมพิวเตอร์ จึงสามารถน าแบบของสัญญาดงักล่าวมาร่างสัญญาให้ไดด้ว้ยความรวดเร็ว 
ในท านองเดียวกนั การเตรียมคดี เพื่อยื่นฟ้องหรือค าให้การ หรือเตรียมขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัคดีท่ีด าเนินการในศาล นกันิติศาสตร์สามารถสืบคน้ค าพิพากษา ความเห็นของนกักฎหมาย 
รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงแบบค าฟ้อง ค าให้การท่ีดี ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางไปค้นในห้องสมุด หรือเปิดหาค าวินิจฉัยของศาลไทย หรือศาลต่างประเทศ           
การสืบคน้ขอ้มูลท าไดร้วดเร็ว นักนิติศาสตร์ หรือผูป้ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายจึงตอ้งมีทกัษะท่ี
สามารถใช้และสืบคน้ขอ้มูลไดจ้ากระบบคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ท่ีจะท างานไดดี้ต่างกนัคง
เป็นทกัษะในการวิเคราะห์ และน าเสนอความเห็น หรือขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมายท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิด
ความช านาญนักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงตอ้งมีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีในการสืบคน้
ขอ้มูลในดา้นกฎหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอท่ีเป็นไปไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
การมีพื้นฐานทางด้านภาษาต่างประเทศท่ีสามารถติดต่อกับคนชาติท่ีเข้ามาด าเนินธุรกิจ หรือ
ประกอบกิจการทางดา้นบริการในประเทศไทยดว้ย การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศน้ีแมจ้ะก่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร การคน้ขอ้มูลและประหยดัเวลาในการให้บริการ แต่ในทางลบ 
พวกท่ีตอ้งการหาประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยกี็มีอยูม่ากพอสมควร เช่น การพนนัออนไลน์ การ
เผยแพร่หรือคา้สินคา้ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นส่ิงลามก ยาหรือเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีตอ้งห้าม การ
ส่งเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือการใช้เงิน bitcoin เป็นตน้ ซ่ึงสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ผ่านการก ากบัดูแลของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ เพราะบางกรณียงัไม่มีกฎหมายเขา้มาก ากบัดูแล ในท านอง
เดียวกนัการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือการท านิติกรรมทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงเปล่ียนมาจากการส่งเป็นกระดาษหรือจดหมายมาเป็นการส่งทาง e-mail, facebook หรือ line                 
เป็นตน้ จะเป็นหลกัฐานในการพิสูจน์วา่มีการท านิติกรรมจริงและมีการปฏิบติัตามสัญญาหรือไม่ ซ่ึง
เป็นประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงกระบวนพิจารณาในการสืบพยานในคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครอง
ต่อไปความเปล่ียนแปลงในสังคมไทยท่ีจะก้าวเขา้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ท าให้เห็นว่ากฎหมายและ    
นักนิติศาสตร์จะต้องเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยัคงตอ้งกลบัมาทบทวนตั้งแต่กฎเกณฑ์ของ
กฎหมายว่า กฎหมายในยุคปัจจุบนัเป็นอุปสรรคหรือไม่  เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมแบบ
ใหม่น้ีหรือไม่ และหากเป็นอุปสรรคจะปรับปรุงแกไ้ข (ณรงค์ ใจ หาญ, 2561) เม่ือกฎหมายต่าง ๆ 
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เปล่ียนไปหรือขอ้เท็จจริงเชิงเน้ือหาสาระแห่งคดีเปล่ียนไปจากเดิมท่ีเคยถือปฏิบติัมา กระบวนการ
ในการจดัการศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงเพื่อใหท้นักบัเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ 
  4. การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลผลิต (product) ซ่ึงผลผลิตไดแ้ก่ ผูเ้รียน คือ 
   4.1 ดา้นเศรษฐกิจ เม่ือเศรษฐกิจไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเขา้สู่เศรษฐกิจท่ีเนน้
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อจ าหน่าย การจดัการศึกษาจึงตอ้งจดัคนให้มีทกัษะท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบังานท่ีท าเพื่อเป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานหรือมีงานท าแต่ไดค้่าจา้งนอ้ยกว่าคุณวุฒิทางการศึกษา 
   4.2 ดา้นสังคม สังคมไทยในอนาคตนั้นจะไม่ใหค้วามส าคญักบัใบปริญญาแต่จะ
เนน้ทกัษะทางวิชาชีพหรือแรงงานฝีมือ ดงันั้น การจดัการศึกษาตอ้งเนน้ให้มีการพฒันาทางวิชาชีพ 
เพื่อใหผู้เ้รียนจบการศึกษาออกไปเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
   4.3 ด้านการเมือง นโยบายทางการเมืองส่งผลกระทบมากด้านการศึกษาและ 
ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงโดยปกติทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมควรจดัการศึกษาให้สอดคลอ้ง
เพื่อผลิตคนท่ีมีทกัษะหรือคุณสมบติัเป็นท่ีตอ้งการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
   4.4 ดา้นเทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลงมากส่งผลต่อผูเ้รียนท่ีตอ้งมีทกัษะทกัษะ
ดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีเน่ืองดว้ยในปัจจุบนัมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางส่ือและ
เทคโนโลยีมากมาย ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความสามารถในการแสดงทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบติังานไดห้ลากหลาย โดยอาศยัความรู้ในหลายดา้น คือ ความรู้ดา้นสารสนเทศ ความรู้เก่ียวกบั
ส่ือและความรู้ด้านเทคโนโลยี (วิจารณ์ พานิช , 2555) จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
ทางดา้นเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงปัจจุบนั  
  การเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ  ในทศวรรษหน้าข้างหน้า (พ.ศ. 2563-2572) สรุปได้ คือ                 
1) การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจจะเกิดการแข่งขนัทางการคา้ดว้ยนวตักรรมใหม่โดยอาศยัการวิจยัและ
พฒันา ซ่ึงมีการผลิตสินคา้คุณภาพโดยอาศยัแรงงานฝีมือท่ีมีทกัษะท่ีหลากหลาย และการยา้ยขั้วอ านาจ
เศรษฐกิจโลกจากประเทศท่ีพฒันาแลว้มาสู่กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) คือ จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย                     
อินโดนิเซีย เมก็ซิโก และตุรกี 2) การเปล่ียนแปลงดา้นสังคมซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท า
ให้เกิดสังคมผูสู้งอายุ (aging society) และสังคมท่ีมีความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม และการด ารงชีวิต 
เรียกว่าพหุสังคม 3) การเปล่ียนแปลงดา้นการเมืองท่ีมีทศันะและความเช่ือทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลมาจาก
สิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐและการกระท าของรัฐเป็นเร่ือง
ท่ีพลเมืองสามารถตรวจสอบและเขา้ถึงได ้โดยผ่านกระบวนการและกลกตามกฎหมาย 4) การเปล่ียนแปลง
ดา้นเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีและโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ีกิจการ สินคา้ และการบริการ การใช้
เอไอท างานแทนคน หมายรวมถึงสถานศึกษาดว้ย เรียกกนัว่า ยุคอินเทอร์เน็ตหรือ ดิจิทลัดิสรัปชัน่(digital 
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disruption) และ 5) การเปล่ียนแปลงด้านอ่ืนซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลง                       
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการเมือง ดา้นเทคโนโลยี คือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น ภยั
พิบติัต่าง ๆ และโรคระบาด และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น สงคราม และการก่อ
การร้าย เป็นตน้ 
 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
 ประเทศไทยเร่ิมประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 1) เก่ียวกบัการ
ปฏิรูปการศึกษาซ่ึงพระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ราช
กิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 74 ก หนา้ 1) คือ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2542 พระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 
2542 (ฉบบัท่ี 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2545 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 119 ตอนท่ี 
123 ก หน้า 16) บงัคบัใช้วนัท่ี 20 ธันวาคม 2545 และพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 3) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2553 ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 127 ตอนท่ี 45 ก หนา้ 1) 
บงัคบัใชว้นัท่ี 23 กรกฎาคม 2553 เป็นฉบบัปัจจุบนัมีทั้งส้ิน 9 หมวด 78 มาตรา และ 1 บทเฉพาะกาลซ่ึง
ผูว้ิจัยได้ศึกษาหลักการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงสภาพปัจจุบันของ                
การอุดมศึกษาไทย ดงัน้ี 
 2.2.1 สภาพปัจจุบันของการอุดมศึกษาไทย 
  สภาพการอุดมศึกษาในอดีต จรัส สุวรรณเวลา (2545: 45-53) กล่าวว่า การอุดมศึกษา
ไทยก าลงัอยูใ่นภาวะวิกฤตถึงแมว้่าในทศวรรษท่ีผ่านมาน้ี การอุดมศึกษาไทยไดข้ยายตวัและปรับเปล่ียน
ไปมากแต่ก็ยงัไม่ทนักบัเหตุการณ์ การเปล่ียนแปลง และผนัแปรของสภาพเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ
การผลิตบุคลากรไม่ทนัและไม่สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการพฒันาอุสาหกรรมการผลิตและธุรกิจ 
การวิจยัและการพฒันาไม่ทนักับความจ าเป็นกับการท่ีจะตอ้งยกระดับอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเป็น
อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีสูงเป็นการช้ีวดัถึงการอ่อนด้อยถึงการอุดมศึกษาไทย สภาพวิกฤตของ
อุดมศึกษาไทยจึงพิจารณาได ้4 ดา้น คือ 1) วิกฤตดา้นคุณภาพ 2) วิกฤตดา้นความตรงต่อปัญหา 3) วิกฤต
ดา้นความเสมอภาค และ 4) วิกฤตดา้นความสามารถในการแข่งขนัของชาติ ถึงแมว้า่สถาบนัอุดมศึกษาจะ
เป็นหน่วยงานท่ีรับใชป้ระเทศชาติอย่างดี สร้างความเจริญให้กบัสังคม และประเทศชาติในระดบัหน่ึงก็
ตาม แต่คุณภาพบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาไทยยงัมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานสากล ประเด็นท่ีช้ีให้เห็น
สภาพดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ 
  1. อุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ลึก การอุดมศึกษาของไทยเรายงัเป็นเพียงการสะสมความรู้
ท่ีมีอยู่โดยการถ่ายทอดจากอาจารยผ์ูส้อน ความสามารถในการใช้วิจารณญาณ หรือการวิจยัยงัมีอยู่ใน
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ระดบันอ้ย ขาดความสามารถในการสังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรคพ์ลงัปัญญาของชาติโดยรวม จึง
อ่อนไม่สามารถสร้างความรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ีจะใชใ้นสังคม 
  2. วิชาการไม่เขม้ขน้ ในขณะท่ีวิชาการของโลกมีมากมาย ลึกซ้ึง และเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว แต่การศึกษาไทยจะรู้ต้ืน ๆ เฉพาะเท่าท่ีหลกัสูตร หรือผูส้อนก าหนดเท่านั้น ก็ก าหนดความรู้ไว้
แคบมาก ไม่สามารถส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างนิสัยใฝ่รู้ การคิด
วิเคราะห์ และบ่อยคร้ังผูส้อนในระดบัอุดมศึกษาเป็นผูด้บัปัญญาของนิสิตนกัศึกษาดว้ยการก าหนด หรือ
บงัคบัให้เช่ือผูส้อน และค าสอน ซ่ึงค าสอนเหล่านั้นก็ลา้สมยัแลว้ เน่ืองจากผูส้อนเองก็ไม่ไดมุ้่งมัน่หา
ความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ ขาดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการศึกษา 
คณาจารยส่์วนหน่ึงบกพร่องในหน้าท่ีขาดวินัยทางวิชาการ (academic disorder) ขาดการควบคุมจาก
ผูบ้ริหาร เกิดความสับสนในการจดัการเรียนการสอน และขาดกลไกในการควบคุมรักษาคุณภาพวิกฤต
ปฏิรูป และร้ือปรับระบบทุกส่วน 
  3. วิกฤตความตรงเป้าตรงปัญหา (pertinence) การจดัการอุดมศึกษาของไทยไม่ตรงกบั
ปัญหา และความตอ้งการของสังคม ซ่ึงจดัอยู่ในวิกฤตท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยด่วน ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
อุดมศึกษาไทยเป็นส่ิงท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ ไม่ไดพ้ิจารณาดดัแปลงให้เหมาะสมกบัความจ าเป็น 
หรือวฒันธรรมไทยเท่าท่ีควร และอนัตรายมากท่ีสุด คือ “เอามาแต่เปลือกเท่านั้น” จึงขาดความลุ่มลึกใน
การจดัการศึกษาทุกระดบั ซ่ึงความตรงเป้าหมายตรงปัญหาน้ีตรวจสอบไดจ้ากส่ิงต่อไปน้ี 
   3.1 ความหลากหลายของสถาบัน เน่ืองจากความจ าเป็นและความต้องการของ
สังคมไทยในปัจจุบนั และในอนาคตท่ีหลากหลาย จะตอ้งใช้คนท่ีมีความรู้หลายระดับ หลายลกัษณะ
ตอ้งการสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่เหมือนกนั แต่ระบบอุดมศึกษาไทยยงัไม่มีความหลากหลายยงัคงเป็นการ
รวมศูนยใ์ชเ้กณฑก์ฎระเบียบอย่างเดียวกนั ซ่ึงกฎระเบียบเหล่านั้นไม่สามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกสถาบนั 
การอุดมศึกษาไทยตอ้งมีหลากหลายรูปแบบ ใหแ้ต่ละสถาบนัมีเป้าหมายเอกลกัษณ์ของตน และสามารถ
จดัการดว้ยตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.2 ความหลากหลายของรูปแบบอุดมศึกษา รูปแบบของการจดัการอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยยงัไม่มีความหลายหลายรูปแบบเพียงพอ การจดัการอุดมศึกษาไทยจะไม่อยู่ในห้องเรียน
เท่านั้ น จะต้องมีการเรียนนอกห้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ งการใช้ระบบการเรียนทางไกล                       
การจดัการอุดมศึกษามิใช่จัดให้เฉพาะนักเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาเท่านั้น แต่ตอ้งจดัเป็นการศึกษา
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อให้ทันต่อความจ าเป็นท่ีวิชาการและเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว                     
ความหลากหลายของธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคบริการ และราชการต้องการบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ
ปรับเปล่ียนตนเอง ศึกษาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในสถานท่ีต่าง ๆ และสามารถรับผิดชอบ
งานท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วได ้
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   3.3 ความตรงเป้าตรงปัญหาของหลกัสูตรในปัจจุบนั กฎระเบียบแบบรวมศูนย ์และ
ระบบก ากับดูแลท่ีด้อยประสิทธิภาพ ท าให้การจัดการอุดมศึกษาของไทยยากล าบากในการสร้าง
หลกัสูตรใหม่ หรือปรับหลกัสูตรให้ทนักบัความกา้วหน้าและความจ าเป็น หลกัสูตรจ านวนไม่น้อยท่ี
ลอกมาจากต่างประเทศ หรือลอกสถาบนัอ่ืน ๆ ในประเทศไทย จึงมีโอกาสท่ีไม่ตรงกบัปัญหาของสภาพ
สังคมและทอ้งถ่ิน ไม่สามารถสร้างความรู้ตามความจ าเป็นของสังคม หรือไม่มีความรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัสังคมไทย หลกัสูตรมีความแข็งตวัมากมีขอ้ก าหนดรายวิชาบงัคบั วิชาท่ีตอ้งเรียนต่อเน่ืองตลอด
จึงมีขอ้ก าหนดทางการสอนจึงท าให้ผูเ้รียนตอ้งเรียนเหมือน ๆ กนั มีโอกาสน้อยท่ีจะเลือกเรียนได ้
ตามความสนใจท่ีท าให้การศึกษาไม่น่าสนใจ ผลท่ีออกมาจึงมกัต ่ากว่าเป้าหมายหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนเป็นไปตามท่ีสถาบัน หรืออาจารย์ผูส้อนก าหนดแทนท่ีผูเ้รียนจะได้โอกาสเลือก         
กล่าวได้ว่าเป็นการศึกษาท่ีคณาจารย์เป็นผู ้ก  าหนด ( teacher-directed education) แทนท่ีจะเป็น                   
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (student-centered learning)  
  4. วิกฤตความเสมอภาคในโอกาสตามศกัยภาพ (equity based on merit) การอุดมศึกษา
ของไทยยงัมีปัญหาด้านน้ีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและความไม่เท่าเทียมกันทางโอกาส 
กล่าวคือ 
   4.1 วิกฤตเชิงปริมาณ ระบบอุดมศึกษาไทยยงัเล็กเกินไป สามารถรับคนเขา้
ศึกษาไดน้อ้ยตามสัดส่วนของประชากร สถาบนัอุดมศึกษาของเรารับนกัศึกษาเขา้เรียนไดเ้พียงร้อย
ละ 15 ของประชาชนในกลุ่มอายุ ท าให้นักเรียนท่ีจบมธัยมศึกษาไม่มีโอกาสเขา้ศึกษา ทั้งน้ียงัมี
เยาวชนอีกมากท่ีมีความสามารถ สติปัญญาและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะรับการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
นบัเป็นการศูนยเ์สียทรัพยากรสมองของชาติไป 
   4.2 วิกฤตความไม่เท่าเทียมในโอกาส เน่ืองจากกระบวนการคัดคนเขา้เรียน                       
ในสถาบันอุดมศึกษายงัเน้นการสอบเข้าเรียน ซ่ึงถือว่ามีความยุติธรรมในการคัดเลือกเขา้เรียน                          
แต่ไม่ยุติธรรมบนฐานโอกาสศักยภาพท่ีแท้จริง เน่ืองจากความแตกต่างของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในเมืองและชนบท (แม้ปัจจุบันจะมีการจัดระบบการ
คดัเลือกก็ตาม) การกระจุกตวัและการกระจายตวัของสถาบันอุดมศึกษามีผลต่อความเสมอภาค                 
ในโอกาส เยาวชนในจงัหวดัท่ีไม่มีสถาบนัอุดมศึกษาอยู่ก็มีโอกาสน้อยในการเขา้เรียน นอกจากน้ี
แลว้ส่ิงท่ีขดัขวางความเสมอภาคอีกประการหน่ึงของสังคมไทย คือ เศรษฐานะของเยาวชนท่ีอยู่ใน
ครอบครัวท่ียากจนถึงแมส้มองดีก็ไม่มีโอกาสทางการศึกษา 
  5. วิกฤตความสามารถในการแข่งขนัสังคมนานาชาติ ในสังคมปัจจุบนัดว้ยกระแส
โลกาภิวตัน์และภายใตก้ฎระเบียบเดียวกนัของทั้งโลก เช่น ขอ้ตกลงทางการคา้ภายใตอ้งคก์ารการคา้
โลก ท าให้มีการแข็งขันระดับนานาชาติมากขึ้น ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน
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โครงสร้างและกระบวนการผลิตในด้านต่าง ๆ โดยเน้นเทคโนโลยีระดับสูง จึงจะท าให้สามารถ
แข่งขันกับนานาชาติได้ ในการน้ีการอุดมศึกษาจะมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นฐานของ
ความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการผลิตก าลงัคนท่ีมีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ มีการวิจยั มีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีสามารถเพิ่มผลิตผลและเพิ่มคุณภาพให้สามารถ
แข่งขนักบันานาชาติ แต่ปัจจุบนัการอุดมศึกษาไทยยงัไม่สามารถแสดงบทบาทดงักล่าวไดจ้ะตอ้ง
ปรับแกท้ั้งคุณภาพบณัฑิต จ านวนบณัฑิตและการวิจยั 
  แต่การอุดมศึกษาในปัจจุบัน อุดม คชินทร (2561) กล่าวในปาฐกถาพิเศษ เร่ือง 
"บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการต่อการสร้างบุคลากรสุขภาพในศตวรรษท่ี 21" วา่ ในช่วง 1-2 ปีท่ี
ผ่านมาเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนส่ิงต่าง ๆ แมแ้ต่ระบบการเงินก็เกิดความ
เปล่ียนแปลงไปมาก อาทิ bitcoin หรือระบบโลจิสติกส์ เป็นตน้ และมีการคาดการณ์กนัว่าในปี ค.ศ.
2030 จะเกิดการพลิกโฉมในเร่ืองของ health care และการศึกษา ประกอบกับข้อมูลของ world 
economic forum ท่ีพบว่าในอนาคตเทคโนโลยีดา้นสุขภาพจะมีความกา้วหน้าและสามารถแทนคน
ได ้ทั้งการใชค้อมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ ใชหุ่้นยนตผ์่าตดั การตรวจพบความผิดปกติของ gene ท่ีบ่ง
บอกการเกิดโรค ตลอดจน biotechnology เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้การรักษาเป็นไปดว้ยความ
สะดวกรวดเร็วและประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในส่วนของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นภาคการผลิต
บุคลากร ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายและเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งวยัแรงงาน วยัเด็ก และ
ประชากรเด็กท่ีเขา้มหาวิทยาลยัมีจ านวนนอ้ยลง ซ่ึงสวนทางกบัจ านวนผูสู้งอายท่ีุเพิ่มขึ้น อีกทั้งยงัมี
การแข่งขนัในระดบันานาชาติ ตลอดจนการเพิ่มจ านวนมหาวิทยาลยัต่างชาติท่ีมีศกัยภาพสูง 
  ดังนั้ น  สถาบันอุดมศึกษาควรมีทิศทางในการปรับตัวให้รอง รับพลวัต ท่ี
เปล่ียนแปลงไป เช่น การศึกษาอาชีพในโลกอนาคต การปรับรูปแบบการเรียนรู้จาก 1.0 ท่ีเรียนรู้จาก
อาจารย์อย่างเดียว ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (2.0) และสร้างองค์ความรู้ (3.0) น าไปสู่การ
อุดมศึกษาไทยในยุค 4.0 ท่ีมีหัวใจส าคญั คือ การสร้างนวตักรรมและพฒันาศกัยภาพมนุษยใ์ห้มี
คุณภาพสูงขึ้น เน้นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภณัฑ ์เพื่อลดการน าเขา้ รวมทั้งเป็นสังคมของ
การแบ่งปันและปรับตวัสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวตัน์  สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งเตรียม
จัดหลักสูตรให้เรียนหลายศาสตร์หลายแขนงและสนองความต้องการของผูเ้รียนเป็นหลกั โดย
อาจารยมี์หน้าท่ีส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในส่ิงท่ีผูเ้รียนอยากรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์กบัอาชีพท่ีหลากหลายได ้พร้อมเตรียมปรับให้มีการเรียนแบบ non-degree มากขึ้น เช่น 
การเรียนระยะสั้ น 6-12 เดือน เพื่อรับประกาศนียบัตรเฉพาะทาง หรือเฉพาะทักษะและน าไป
ประกอบอาชีพได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับการด าเนินงานระดับสากลของ Google และ Microsoft ท่ีเปิด
สอนแบบออนไลน์เพื่อให้ไดป้ระกาศนียบตัรและมีหน่วยงานรองรับในการเขา้ท างาน การเรียนใน
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ยุคน้ีตอ้งมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนจิตปัญญาศึกษาและส่งเสริมทกัษะ soft skills 
พร้อม ๆ กับมีการ share resources ระหว่างสถาบัน ปรับระบบให้โอนหน่วยกิตระหว่างคณะ หรือ
สถาบนัได้ ส่ิงส าคญั คือ มีมาตรการ "บณัฑิตไม่ตกงาน" จดัเพิ่มพูนทกัษะให้คนวยัท างานและดูแล
ผูสู้งอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีคุณค่า (บลัลงัก์ โรหิตเสถียร, ออนไลน์, 2561) โดยท่ี ยืน ภู่วรวรรณ 
(2562) กล่าววา่ปัญหาอุดมศึกษาหลกั ๆ คือ ขาดการพฒันาใหท้นัโลก ทั้งดา้นคุณภาพของบณัฑิตและ
คุณภาพของบุคลากร การก าหนดตวัช้ีวดัไม่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศและยงัขาดการ
พฒันาไปสู่นวตักรรม เห็นไดช้ดัจากการก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีค่อนขา้งเพอ้ฝัน เช่น การสร้างคุณภาพ
แข่งกบัระดบัโลก ซ่ึงยงัคงห่างไกลจากความเป็นจริง นอกจากน้ีกลไกการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ยงัเป็นลกัษณะจากบนสู่ล่าง (top-down approach) คือ เนน้การบริหารงานจากส่วนกลาง ท าให้การ
พฒันาไม่เป็นไปตามบริบทและเนน้การตรวจสอบตามเอกสารมากเกินไป จึงไม่เกิดการปรับเปล่ียน
ท่ีแทจ้ริง มีขอ้เสนอแนะว่า ประเด็นส าคญัของการพฒันาคุณภาพบณัฑิตอยู่ท่ีการเน้นท่ีตวัเด็ก การ
สร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดการพฒันาตนเองและในยุคปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีและการส่ือสารไปไกล 
ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีความฉลาดในการเลือกรับและแยกแยะข่าวสารขอ้มูล โดยเฉพาะการ
แยกแยะความจริงหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง (fact) กับความคิดเห็น (opinion) เพราะเป็นปัจจยัหลกัใน
กระบวนเรียนรู้ นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัควรปรับเปล่ียนบทบาทจากเดิมท่ีเป็นสถาบนัให้ความรู้ 
ไปเป็นสถาบนัผูใ้ห้บริการ เน่ืองจากความรู้ในปัจจุบนัเขา้ถึงได้ง่าย เด็กท่ีตอ้งการเรียนรู้ศาสตร์
บางอย่าง เช่น วิชาเคมี ยงัสามารถลงเรียนออนไลน์กบัอาจารยท่ี์เก่งท่ีสุดในโลกได ้ไม่จ าเป็นตอ้งลา
งานเพื่อไปศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัอีกต่อไป ดงันั้น การปรับเปล่ียนบทบาทให้
เป็นลกัษณะการอ านวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้ จึงอาจตอบโจทยค์วามตอ้งการมากกว่า  
ซ่ึงชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (ออนไลน์, 2562) เสริมวา่ รูปแบบการเรียนรู้เปล่ียนจากการเรียนเพื่อไดรั้บ
ปริญญา ไปเป็นการเรียนแบบหลกัสูตรระยะสั้น (short course) มากขึ้น นกัศึกษาไม่ตอ้งการเสียเวลา
เดินทาง รวมทั้งต้องการหารายได้ระหว่างเรียน การเรียนแบบเต็มเวลา (full-time course) จึงไม่
น่าสนใจเท่ากับการเรียนรู้แบบทุกท่ีทุกเวลา ส าหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้เร่ิมมีการ
ด าเนินการส่วนน้ี เรียกว่า ตลาดวิชา ซ่ึงจะเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเลือกลงเรียนหลกัสูตรท่ี
ตอ้งการ สะสมหน่วยกิตไปจนครบ 25% ของหลกัสูตรนั้น แลว้จะสามารถโอนเขา้หลกัสูตรปกติได ้
ท าให้ผูเ้รียนเรียนจบเร็วขึ้น และรู้ตัวเองก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยว่าส่ิงท่ีเรียนนั้นเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งการจริงหรือไม่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้ตอบโจทยต์ลาด ในส่วน
ของมหาวิทยาลยั ก็ยงัตอ้งปรับเปล่ียนการบริหารจดัการ เช่น การส่งเสริมให้อาจารยท์ าวิจยัมากขึ้น 
สนบัสนุนในการหาแหล่งทุนจากภายนอก และการใหบ้ริการวิชาการดา้นอ่ืน ๆ เป็นตน้ และนุชนภา 
ร่ืนอบเชย (ออนไลน์, 2562) ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การด าเนินงานแบบหลกัสูตรระยะสั้นนั้น 
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มหาวิทยาลยัสามารถท าได้ เน่ืองจากไม่ใช่หลักสูตรท่ีต้องให้ปริญญา ดังนั้น กรณีขา้งตน้ก็เป็น
ทางออกหน่ึงท่ีสามารถท าเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการ และเม่ือผูเ้รียนสนใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ปริญญาก็สามารถคัดเลือกตามคุณสมบัติต่อไป แต่นอกจากการสร้างหลักสูตรระยะสั้ นและ
ปรับเปล่ียนบทบาทแลว้ ยงัมีบางมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการเปิดวิชาแบบสหวิทยาการมากขึ้น เพื่อให้
สอดรับกบักระบวนการเรียนรู้ในยุคอนาคต แต่ส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัอาจจะตอ้งวางแผนเพิ่มเติม คือ 
เร่ืองการโอน การเทียบโอน การนบัหน่วยล่วงหนา้ การยา้ยสาขาท่ีเรียน ฯลฯ ซ่ึงเป็นประเด็นในการ
บริหารจดัการศึกษาท่ีส าคญั (สุทธิพร สัจพนัโรจน,์ ออนไลน์, 2562)  
  สัมพันธ์ ฤทธิเดช (2562) กล่าวว่า ปีการศึกษาล่าสุดท่ีนั่งในระบบอุดมศึกษา
เหลืออยู่กว่าแสนท่ี แต่ไม่มีคนเขา้เรียน ในขณะท่ีรายไดใ้นการบริหารมหาวิทยาลยักว่า 90% มาจาก
ค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เม่ือไม่มีนักเรียนท่ีจะเขา้สู่ระบบการศึกษา มหาวิทยาลยัจะท า
อยา่งไร น่ีคือจุดเร่ิมตน้ของความอ่อนลา้ของอุดมศึกษาไทยท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั เรามีปัญหาอยา่งมาก
ในการผลิตคนในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ผลิตคนออกไปแลว้แต่เม่ือ
ท างานจริงยงัตอบโจทยข์องผูใ้ช้งานไม่ได้ สภาพปัญหาในปัจจุบนัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งเจอ 
คือ 1. คนเกิดน้อยลงขาดนักเรียนท่ีจะถูกป้อนเขา้สู่ระบบ 2. ขาดการพฒันาก าลงัคนท่ีทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลก ผูป้ระกอบการตอ้งการสมรรถนะท่ีตอบโจทยข์องเขา ไม่จ าเป็นตอ้งอาศยั
จ านวนหน่วยกิต 3. หลักสูตรการเรียนการสอนยงัไม่พัฒนา อาจารย์ต้องเปล่ียนมุ มมอง สร้าง
หลกัสูตรตามผูเ้รียนหรือผูใ้ช้ประโยชน์ ปรับเน้ือหาให้ทนัการเปล่ียนแปลง 4. ความกา้วหน้าของ
เทคโนโลยี ตอ้งคิด ตอ้งท า และตอ้งไปให้เร็ว 5. แนวโนม้แรงงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการการท่องเท่ียว เม่ือคนเกิดน้อยลง แรงงานก็ลดลง ส่ิงกระทบ คือ การน าเข้าแรงงานจาก
ต่างประเทศเขา้มา จะท าอย่างไรให้เกิดดุลยภาพ และ 6. ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและยุคดิจิทลั 
AI จะเขา้มาแทนคน คนท่ีจะอยู่ได้ คือ คนท่ีรู้เร่ือง AI หากการศึกษาเขา้มาเสริมไม่ทนั เทคโนโลยี
และยุคดิจิทลัจะแบ่งระดบัคนออกจากกนัโดยส้ินเชิงคือโจทยท่ี์อุดมศึกษาตอ้งหาทางแกไ้ข ดงันั้น
รูปแบบของการเรียนการสอนท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจารยต์อ้งปรับตวัให้เป็นผูเ้รียนร่วม ไม่ใช่ผูส้อน 
ตอ้งแบ่งปันประสบการณ์ ช่วยแกปั้ญหา เรียนรู้ร่วมกนักบัผูเ้รียน ออกแบบการเรียนรู้ อ านวยความ
สะดวกในการเรียน ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ โดยมี
อาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษา การเรียนรู้เกิดจากค าถาม หนา้ท่ีของอาจารย์ คือ ตอ้งสร้างเง่ือนไข ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ น าไปสู่การสร้างนวตักรรมเพื่อพฒันาประเทศ ท่ีส าคญัตอ้งเปิดร้ัวมหาวิทยาลยัไปสู่
ชุมชน เพื่อลดความเล่ือมล ้า เปิดโอกาสให้ชุมชน ประชาชนเขา้มาใชป้ระโยชน์ภายในมหาวิทยาลยั
ใหไ้ด ้(กลุ่มงานประชาสัมพนัธ์ ส านกัอ านวยการสป.อว. (การอุดมศึกษา), ออนไลน์, 2562)  
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  เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มส่วนใหญ่ของโลกจึงตอ้งการปรับตวัเป็นสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ยุคโลกาภิวตัน์ (globalizing knowledge-based economy) การปรับนโยบายและเส้นทางการ
ผลิตไปสู่ภาคส่วนท่ีเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร (value-added segment) และการขบัเคล่ือนท่ีมุ่งเน้น
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีอาศยัองคค์วามรู้ (knowledge intensive products and services) ประเด็นทา้
ทายระบบอุดมศึกษาไทย คือ โครงสร้างประชากรวยัเด็กลดลงจากร้อยละ 21.6 ในปี พ.ศ. 2550 เป็น          
ร้อยละ 17.2 ในปี 2580 แต่มีจ านวนมหาวิทยาลยัรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลยัพละศึกษา วิทยาลยัเกษตร และสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจเฉพาะถึง 
300 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2560 มีเด็กสมคัรแอดมิดชั่น 81,230 คนซ่ึงมีท่ีนั่งถึง 109,129 เหลือท่ีนั่ง 
27,000 คน เป็นสถิติสมคัรนอ้ยท่ีสุดในรอบ 10 ปี จึงตอ้งมีการเรียนรู้ยุคใหม่ คือ 1. การเรียนและท างาน
ก าลงัจะกลายเป็นส่ิงเดียวกนั 2. การเรียน คือ ความทา้ทายตลอดชีวิต การ inspire และ motivate นกัศึกษา
เป็นส าคญัท่ีจะท าใหเ้ขาเปล่ียนชีวิต 3. การเรียนจะไม่เป็นทางการอีกต่อไปสามารถเรียนนอกมหาวิทยาลยั
ท่ีไหนก็ได ้ทุกท่ี ทุกเวลา 4. องค์กรรู้ตวัดีว่าตอ้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5. ส่ือการเรียนรูปแบบใหม่ 
(online, digital) เป็น platform ส าคญัเพื่อการเรียนรู้และท างาน และ 6. สถาบนัการศึกษาตอ้งเปล่ียนตวั
ปรับตวั แต่ปรับช้าจะน าไปสู่การควบรวมหรือปิดตวัของมหาวิทยาลยั (อุดม คชินทร, 2561) ซ่ึง อเนก 
เหล่าธรรมทศัน์ (2563) กล่าวถึง นโยบายในการแกปั้ญหาชาติเร่งด่วน 5 ประการ เพื่อเพิ่มทกัษะบณัฑิตจบ
ใหม่แกว้ิกฤตคนตกงานประกอบดว้ย  แนวทางการแกปั้ญหาแบบเร่งด่วนท่ีสามารถด าเนินการให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิภายใน 1 ปี (quick wins) 1.โครงการเพิ่มทกัษะบณัฑิตจบใหม่ ด้านทกัษะดิจิทลัและเรียนรู้ใน
สถานท่ีท างานจริง โดยจะให้ทุนการศึกษากับบัณฑิตจบใหม่ จ านวน 250 ,000 คน ท่ีสมัครใจเรียน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพิเศษ ท่ีเน้นพฒันาทกัษะการใช้ดิจิทลั เทคโนโลยี หรือ digital literacy 
โดยเป็นหลกัสูตร 1 ปี จบแลว้เขา้ท างานโครงการบณัฑิตอาสาเพื่อพฒันา digital literacy ให้กบัประชาชน
ในพื้นท่ี หรือต่อยอดความรู้ไปสู่อาชีพใหม่ เน้นการปฏิบติัจริงกับภาคเอกชนท่ีตอ้งการจา้งงาน หรือ
รัฐวิสาหกิจชุมชน 2.Thailand mega hackathon หรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันเสนอปัญหา 
ระดมสมองและความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาโมเดลตน้แบบมาแกปั้ญหาให้กบัประเทศ โดยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมจะสร้างพื้นท่ีในการมีส่วนร่วมท่ีเปิดกวา้งให้กบัประชาชน
อย่างทัว่ถึง เท่าเทียม 3.Thailand foresight consortium หรือการสร้างเครือข่ายในการมองอนาคต ซ่ึงฐาน
ของการพฒันาทกัษะในการจบัสัญญาณแห่งอนาคตและมองไปในอนาคตให้แก่บุคลากรของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทุกแขนง เพื่อน าความรู้มาพฒันาและก าหนดนโยบาย
หรือแผนงานท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายการพฒันาประเทศและตรงกบัความตอ้การของประชาชน
มากท่ีสุด 4.น าพลังปัญญาเพื่อพฒันาชาติ 1 สถาบันอุดมศึกษา 1 พื้นท่ี สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ตั้งเป้าหมายน าความรู้ งานวิจยัและนวตักรรมรวมถึงพลงัจากบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษา เขา้ไป
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ช่วยพฒันาชุมชนในพื้นท่ี ซ่ึงแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศจะตอ้งมีพื้นท่ีรับผิดชอบต่อสังคมท่ี
ชดัเจนและใชค้วามรู้ในการช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม และ 5.เปล่ียนคนเกษียณเป็นพลงั โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรมตอ้งเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ส าหรับคนเกษียณ หรือผูสู้งอายุต้อง
น าพาเข้าสู่สังคมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะงานในโลกดิจิทัล หรือทักษะงานเฉพาะท่ียงัเป็นท่ี
ตอ้งการส าหรับภาครัฐและเอกชน และส าหรับแนวทางระยะยาว เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
จะต้องจัดสรรงบประมาณและบุคลากรท่ีเหมาะสมกับแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมโดยจะมีการทบทวนล าดับความส าคัญของการด าเนินการตาม
สถานการณ์และปัจจัยท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา คือ ทุก 1–3 เดือน และจะต้องสร้าง
คณะท างานคาดการณ์อนาคต (foresight team) เพื่อท าการสร้างฉากทศัน์ดา้นนโยบายท่ีหลากหลาย
รูปแบบรองรับสถานการณ์ต่างกันเพื่อจะสามารถปรับเปล่ียนแนวนโยบายและแผนงานให้
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง โดยเอาประชาชนและผลสัมฤทธ์ิเป็นท่ีตั้งเสมอ และยงัมีกลยุทฺธ์ใน
การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกระทรวง ไดแ้ก่ 1. การส่ือสารท่ีแม่นย  า 2. ปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อววน.) 3. 
การบริหารจดัการกองทุนดา้นวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (ววน.) ท่ีใหเ้ขา้ถึงแหล่งเงินทุนอ่ืนได ้
4. การพฒันาทศันคติในการบริหารจดัการ และ 5. การตอบสนองต่อผลการด าเนินการโดยจดัท าฉาก
ทศัน์และนโยบายทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 2.2.2 มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาชาติ หมายถึง ขอ้กหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
คนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส าหรับสร้างคนไทย 4.0 ท่ีแมแ้ตกต่างตามบริบท
ของทอ้งถ่ินและของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วม คือ “ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขนัไดใ้นเวที
โลก” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาผูเ้รียนไปสู่
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องการศึกษาและให้หน่วยงานตน้สังกดัใช้เป็นเป้าหมายในการจดัการศึกษา 
โดยการก าหนดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนท่ีเหมาะสมในแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา 
และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการต่าง  ๆ ได้อย่างสะดวก 
เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ดังกล่าว นอกจากน้ียงัมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัด
การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
  การจดัการศึกษาของชาติจะตอ้งท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคซ่ึ์งเป็นคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนอนัเป็นผลท่ีเกิดจากการจดัการศึกษาอุดมศึกษา ทั้งน้ี สถานศึกษามีอิสระในการก าหนด
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แนวคิด ปรัชญาและวิสัยทศัน์ของการจดัการศึกษาให้เป็นอตัลกัษณะและสอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษาและตามความถนัดของผูเ้รียน ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes 
of Education, DOE Thailand) หมายถึง คุณลกัษณะของคนไทย 4.0 ท่ีตอบสนองวิสัยทศัน์การพฒันา
ประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน โดยคนไทย 4.0 จะตอ้งธ ารงความเป็นไทยและแข่งขนัไดใ้นเวที
โลก นัน่คือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยดึค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพฒันาตนให้เป็นบุคคลท่ีมี
คุณลักษณะ  3  ด้ าน  โดย เ ป็นคุณลักษณะขั้ นต ่ า  (ส านัก ง าน เลขา ธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ดงัต่อไปน้ี 
   1. ผูเ้รียนรู้ เป็นผูมี้ความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
กา้วทนัโลกยุคดิจิทลัและโลกอนาคตและมีสมรรถนะ (competency) ท่ีเกิดจากความรู้ ความรอบรู้
ดา้นต่าง ๆ มีสุนทรียะรักษ์ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทกัษะชีวิต เพื่อสร้างงาน หรือสัมมา
อาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมัน่คงในชีวิตและคุณภาพชีวิตท่ีดี ต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม ซ่ึงมีผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องการศึกษา คือ มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลง ปรับตวั ยืดหยุ่น สามารถเผชิญการเปล่ียนแปลงในโลกดิจิทลัและโลกอนาคตได ้มี
ความเป็นผูน้ า มีความรู้ ความรอบรู้ดา้นต่าง ๆ มีปัญญารู้คิด สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะ
ต่าง ๆ ในการสร้างงาน/สัมมาอาชีพ ความมัน่คงและคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
   2. ผูร่้วมสร้างสรรค์นวตักรรม เป็นผูมี้ทกัษะทางปัญญา ทกัษะศตวรรษท่ี 21 
ความฉลาดดิจิทลั (digital intelligence) ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ ทกัษะขา้มวฒันธรรม สมรรถนะ
การบูรณาการขา้มศาสตร์และมีคุณลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และ
พฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยี หรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม ซ่ึงมี
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องการศึกษา คือ สามารถร่วมแกปั้ญหาสังคม การบูรณาการขา้มศาสตร์ การ
สร้างสรรคน์วตักรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่าแก่ตนเอง และประเทศ 
   3. พลเมืองท่ีเขม้แข็ง เป็นผูมี้ความรักชาติ รักทอ้งถ่ิน รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพฒันาชาติ บนหลักการ
ประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียมเสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน และการอยู่ร่วมกนัในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ ซ่ึงมีผลลพัธ์ท่ีพึง
ประสงคข์องการศึกษา คือ กลา้ต่อตา้นการกระท าในส่ิงท่ีผิด ให้คุณค่ากบัความรู้ความสามารถ เป็น
พลเมือท่ีเขม้แข็ง ร่วมมือสร้างสรรคก์ารพฒันาตนเองและสังคมท่ีย ัง่ยืน ขจดัความขดัแยง้และสร้าง
สันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก 
  จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 
จึงเป็นท่ีมาแห่งมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 199 ง, 
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ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561) ท่ีมีกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนท่ี11 ก, ลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561) ท่ีให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แลว้ก าหนดไวใ้น ขอ้ 3 ความว่า ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  และประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้
จดัใหมี้การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ 
เพื่อพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้การ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานตน้
สังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน า
สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ื อง โดยท่ี
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ไดก้ าหนดพนัธกิจอุดมศึกษา และการบริหารจดัการ (ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562) ดงัน้ี 
   1. ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน คือ ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่ 
    1.1 ผูเ้รียนมีความความสามารรอบดา้น เป็นบุคคลผูเ้รียนรู้  
    1.2 ผูเ้รียนร่วมสร้างสรรคน์วตักรรมและร่วมแกปั้ญหาสังคม  
    1.3 ผูเ้รียนเป็นพลเมืองท่ีเขม้แขง็ กลา้ต่อตา้นส่ิงผิด 
   2. ดา้นการวิจยัและนวตักรรม คือ ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่ 
    2.1 ผลงานวิจัยและนวตักรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ
จ าเป็นของประเทศ 
    2.2 ผลงานวิจยัและนวตักรรมน าไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส 
มูลค่าเพิ่มและพฒันาขีดความสามารถของประเทศ 
   3. ดา้นการบริการวิชาการ คือ ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่ 
    สร้างความเขม้แขง็และความยัง่ยืนของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน 
   4. ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย คือ ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่ 
    4.1 เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
    4.2 มีความรู้ความเขา้ใจของศิลปวฒันธรรมไทย 
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    4.3 สามารถสืบสานความคงอยูข่องศิลปวฒันธรรม 
    4.4 สามารถประยุกต์ใช้ศิลปวฒันธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม 
    4.5 สามารถสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มของศิลปวฒันธรรม 
   5. ดา้นการบริการวิชาการ คือ ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่ 
    การจดัระบบประกันคุณภาพให้ได้ผลผลิตในทุกพนัธกิจตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
 2.2.3 หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
  2.2.3.1 ด้านหลกัสูตร  
   1) ความหมายของหลักสูตร มีนกัการศึกษาให้ความหมายของค าวา่ “หลกัสูตร” 
ไวห้ลากหลาย ตามทศันะ ความเช่ือ แนวคิดและประสบการณ์ ซ่ึงสามารถประมวลได ้ดงัน้ี 
   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 และฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 136 ตอนท่ี 57 ก  : 59) ดา้น
หลกัสูตรตามมาตรา 8 (3) และมาตรา 28 กล่าววา่ การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่าง ๆ รวมทั้งหลกัสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตามมาตรา 10 
วรรคสอง วรรคสามและวรรคส่ี ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย ทั้งน้ีให้จดัตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัโดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพสาระของหลกัสูตร ทั้งท่ี
เป็นวิชาการและวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุล ทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ 
ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจาก
คุณลกัษณะในวรรคหน่ึงและวรรคสองแลว้ยงัมีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพฒันาวิชาการ วิชาชีพ
ชั้นสูงและการคน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาองคค์วามรู้และพฒันาสังคม 
   ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ ์(2551: 47 ) ไดก้ล่าวสรุปวา่ หลกัสูตรเป็นเน้ือหาสาระส าคญัและ
กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีสนองวตัถุประสงค ์เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามท่ี
พึงประสงค ์
   วิชยั วงษ์ใหญ่ (2554: 95) ไดก้ล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรไวว้่า หลกัสูตร 
(curriculum) มีรากศพัทจ์ากภาษาลาตินวา่ “race course” หมายถึง เส้นทางท่ีใชว่ิ้งแข่งขนั เน่ืองมาจาก
เป้าหมายของหลกัสูตรท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนสามารถเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ และประสบ
ความส าเร็จในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งอนาคต และในปัจจุบันความหมายของหลักสูตร 
หมายถึง มวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นรายวิชา กลุ่มวิชา เน้ือหาสาระ รวมทั้ง
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
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วฒันธรรม ทั้งภายนอกและภายใน (ชมพนัธุ์ กุญชร ณ อยธุยา, 2540: 1-4) ไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
   สุเทพ อ่วมเจริญ (2557) ไดก้ล่าวว่า หลกัสูตร (curriculum) หมายถึง ศาสตร์ท่ี
เรียนรู้เพื่อน าไปก าหนดวิถีทางท่ีน าไปสู่การจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงจดักลุ่มได้
เป็น 5 กลุ่ม คือ 1. หลกัสูตรเป็นผลผลิตในรูปแบบ เอกสาร ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือมลัติมีเดีย เป็นตน้ 
2. หลกัสูตรเป็นโปรแกรมการศึกษา โดยปกติเขียนในรูปแบบหลกัสูตรรายวิชา การจดัล าดบัของ
มาตรฐานในการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 3. หลกัสูตรเป็นความตั้งใจเพื่อการเรียนรู้ จะบอกจุดหมาย 
เน้ือหาสาระ มโนทศัน์ หลกัการทัว่ไปและผลการเรียนรู้ 4. หลกัสูตรเป็นประสบการณ์ของผูเ้รียนมี
กิจกรรม ทั้งท่ีมีการวางแผนและไม่ไดว้างแผนไว ้และ 5. หลกัสูตรแฝง ไม่ไดเ้ป็นหลกัสูตรโดยตรง 
แต่จะเป็นส่ิงใด หรืออะไรก็ตาม ท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ท่ีไม่ได้วางแผนไว ้หรือถึงแมจ้ะไม่ได้เป็นความ
คาดหวงัไว ้แต่เป็นไปได ้  
   นันท์นภสั นิยมทรัพย ์(2562) ได้กล่าวว่า หลกัสูตร คือ ผลผลิตท่ีเกิดจากการ
คดัเลือกและล าดบัส่ิงท่ีตั้งใจใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนโดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ เจตคติอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือหลายอย่างในระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างแน่นอน การรวบรวมการล าดับนั้นต้องมี
ทฤษฎี กระบวนการสร้างและพิสูจน์จนเป็นท่ียอมรับของกลุ่มคนท่ีใชห้ลกัสูตรนั้น หลกัสูตรอาจมี
ความหมายเพียงผลผลิตท่ีเป็นเอกสาร หรืออาจรวมถึงการน าเอกสารหลกัสูตรไปใชจ้ริงก็ได ้
   Say Alexander and Lewis (1981: 8) ไดก้ล่าวว่า หลกัสูตร หมายถึง แผนการเรียน
การสอนท่ีจดัโอกาสในการเรียนรู้ใหแ้ก่บุคคลท่ีไดรั้บการศึกษา 
   Beane & others. (1986: 34-35) ได้กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึง เกณฑ์ความเป็น
รูปธรรม (concrete) ไปสู่นามธรรม (abstract) และจากการยดึโรงเรียนเป็นศูนยก์ลาง (school-centered) ไปสู่
การยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (learner-centered) ซ่ึงอธิบายได ้ดงัน้ี 
   1) หลกัสูตร คือ ผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการจดัการศึกษา (curriculum as product) 
   2) หลกัสูตร คือ โครงการ หรือแผนการในการจดัการศึกษา (curriculum as program) 
   3) หลกัสูตร คือ การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีความหมาย (curriculum as intended 
learning) 
   4) หลกัสูตร คือ ประสบการณ์ของผูเ้รียน (curriculum as experience of the learner) 
   Sowell (1996: 5) ไดก้ล่าววา่ หลกัสูตร หมายถึง การสอนอะไรใหก้บัผูเ้รียนซ่ึงมี
ความหมายท่ีกวา้งขวาง รวมทั้งขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะ และทศันคติ ทั้งท่ีไดก้  าหนดและไม่ไดก้  าหนด
ไวใ้หแ้ก่ผูเ้รียนในสถานศึกษา 
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   Oliva (2005:7) ไดก้ล่าวว่า หลกัสูตร คือ แผนงาน หรือโครงการท่ีจดัประสบการณ์
ทั้งหมดให้แก่ผูเ้รียน โดยแผนงานต่าง ๆ จะถูกก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร มีขอบเขตกว้างขวาง 
หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางการจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีตอ้งการ ซ่ึงหลกัสูตรอาจเป็นหน่วย (unit) เป็น
รายวิชา (course) หรือเป็นรายวิชาย่อย (sequence of courses) ทั้งน้ีแผนงาน หรือโครงการทางการศึกษา
ดงักล่าวอาจจดัขึ้นไดท้ั้งในและนอกชั้นเรียน ภายใตก้ารบริหารและการด าเนินงานของสถานศึกษา 
   โดยสรุป หลกัสูตร หมายถึง แผนการจดัการเรียนการสอนท่ีประกอบด้วย 1) 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรครอบคลุมคุณลกัษณะของผูเ้รียนใน 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นเจตคติ 
และดา้นทกัษะ 2) เน้ือหาของหลกัสูตร ครอบคลุมโครงสร้างของหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตใน 3 
หมวด คือ หมวดทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเสรี 3) การจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตร ครอบคลุมความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อน ผูเ้รียน วิธีการสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการ
สอน และการประเมินผล 4) การวดัและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรครอบคลุมวิธีการ
ประเมิน เคร่ืองมือประเมิน และเกณฑก์ารประเมิน 
   2) ความส าคัญของหลกัสูตร ความส าคญัของหลกัสูตรท่ีมีต่อการจดัการศึกษา มี
นกัการศึกษาแสดงตามทศันะ ความเช่ือ แนวคิดและประสบการณ์ ซ่ึงสามารถประมวลได ้ดงัน้ี 
   ปฎล นันทวงศ์และไพโรจน์ ด้วงวิ เศษ (2543: 9) ได้กล่าวว่า หลักสูตรมี
ความส าคญัยิ่งในฐานะท่ีเป็นเอกสารท่ีก าหนดแนวทางในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน ซ่ึง
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาทุกฝ่ายตอ้งยดึเป็นแนวปฏิบติั เพื่อพฒันาบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพท่ีพึง
ประสงคใ์หแ้ก่สังคมและประเทศชาติ 
   ชวลิต ชูก าแพง (2551: 29 อา้งในนนัทน์ภสั นิยมทรัพย,์ 2562) ไดก้ล่าววา่ หลกัสูตร
มีความส าคัญ คือ 1) หลกัสูตรเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของประชาชน 2) หลกัสูตรเป็นมาตรฐานของ
การศึกษา 3) หลกัสูตรเป็นแนวปฏิบติัในการศึกษา 4) หลกัสูตรเป็นแนวปฏิบติัใน การจดัการเรียนการ
สอนของครู 5) หลกัสูตรเป็นเคร่ืองก าหนดแนวทางและการจดัประสบการณ์ครู และ 6) หลกัสูตรเป็น
เคร่ืองท านายการศึกษาชาติ 
   ฆนัท ธาตุทอง (อ้างในนันท์นภัส นิยมทรัพย์, 2562)ได้กล่าวว่า หลักสูตรมี
ความส าคญั 2 ประเด็น คือ 1) หลกัสูตรท่ีสร้างผลกระทบต่อประเทศชาติและโลก และ 2) หลกัสูตร
สะทอ้นส่ิงมนุษยใ์หค้วามส าคญั 
   โดยสรุป หลักสูตรมีความส าคัญ เพราะเป็นแนวทางมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดบัต่าง ๆ ทั้งเป็นแผนงานในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร หรือผูส้อน เพื่อจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา คือ การพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะเป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไวซ่ึ้งตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของหลกัสูตรนั้น ๆ 
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   3) องค์ประกอบของหลกัสูตร นอกจากค านิยาม หรือค าจ ากดัความของหลกัสูตร
จะแสดงให้เห็นความหมาย ความส าคญัของหลกัสูตรแลว้ ยงัช้ีให้เห็นองคป์ระกอบหลกัสูตรดว้ย มี
นกัการศึกษาแสดงตามทศันะ ความเช่ือ แนวคิดและประสบการณ์ ซ่ึงสามารถประมวลได ้ดงัน้ี  
   บุญเล้ียง ทุมทอง (2553) ได้กล่าวว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ 1) 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 2) ระบบการน าหลกัสูตรไปใช ้และ 3) ระบบการประเมินหลกัสูตร  
   สุเทพ อ่วมเจริญ (2557) ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบของหลกัสูตร คือ 1) การวางแผน
หลกัสูตร (curriculum planning) เป็นการใชพ้ื้นฐานแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของ Tyler อย่างแรก
ตอ้งทราบจุดมุ่งหมายการศึกษาท่ีโรงเรียนตอ้งแสวงหา มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ี
มุ่งเนน้ความรู้ ผูเ้รียนและสังคมอาจเพิ่มเติมดา้นสาขาวิชาและดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
น าไปวางแผนหลกัสูตร 2) การออกแบบหลกัสูตร (curriculum design) การออกแบบหลกัสูตร คือ 
การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้  โดยการน า
จุดหมายและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมาจดัท ากรอบการปฏิบติั ซ่ึงหลกัสูตรท่ีจดัท าขึ้นเพื่อมุ่งพฒันา
ผู ้เ รียนให้ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการของหลักสูตร  3)  การจัดหลักสูตร (curriculum 
organization) เพื่อน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยตอ้งพิจารณาว่าตรง
ตามแผนท่ีไดว้างไวห้รือไม่ และสอดคลอ้งกบัค าถามท่ี 3 ของ Tyler ท่ีไดก้ล่าวว่า จดัประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกับการบริหาร การนิเทศและการจดัการ
เรียนรู้ และ 4) การประเมินหลกัสูตร (curriculum evaluation) กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
น ามาตดัสินใจเก่ียวกบัคุณภาพทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิพลของหลกัสูตร รวมถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้น
จากการใชห้ลกัสูตรนั้นในอนาคต 
   ฆนัท ธาตุทอง (อ้างในนันท์นภัส นิยมทรัพย์ , 2562)ได้กล่าวว่า หลักสูตรมี
องคป์ระกอบ คือ 1) ความมุ่งหมาย (objectives) 2) เน้ือหา (content) 3) การน าหลกัสูตร ไปใช ้(curriculum 
implementation) ได้แก่ วิธีการจัดการเรียนรู้และวัสดุประกอบหลักสูตร และ 4) การประเมินผล 
(evaluation)   
   ทศันีย ์เศรษฐพงษ ์(2562) ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบของหลกัสูตรทั้ง 4 ส่วน แต่
ละส่วนมีสาระส าคญั คือ 1) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ถือไดว้า่เป็นทิศทางของการจดัการศึกษา ช่วย
ในการเลือกเน้ือหาและกิจกรรม ตลอดจนใชใ้นการประเมิน นอกจากน้ียงัเป็นส่วนท่ีจะท าให้ผูส้อน
ทราบว่าจะพัฒนาผูเ้รียนให้มีลักษณะอย่างไร การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะต้องท า
หลงัจากท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลพื้นฐานแลว้ว่า ควรจะด าเนินการแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการของ
สังคมและผูเ้รียนไดอ้ย่างไร และตอ้งใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กบันโยบายการจดัการศึกษาของประเทศ
ด้วย 2) เน้ือหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มีความส าคญัใน
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ฐานะท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้เน้ือหาท่ีสมบูรณ์จะ
ผนวกกบัความรู้ ประสบการณ์ค่านิยม ทศันคติเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ั้งความรู้ คุณลกัษณะ
นิสัย ระบบความคิดท่ีเหมาะสมประกอบเขา้ดว้ยกันซ่ึงผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะด าเนินการเลือกเน้ือหา
สาระ จดัเรียงล าดบัเน้ือหาและก าหนดเวลาเรียนท่ีเหมาะสม 3) การน าหลกัสูตรไปใช้ เป็นการน า
เน้ือหาในหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดัท าวสัดุหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
คู่มือครู เอกสารหลกัสูตร แผนการสอน แนวการสอนและแบบเรียน ซ่ึงกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 
การจดัการเรียนการสอน ครูจึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการใช้หลกัสูตร เม่ือครูมีความเขา้ใจและ
สามารถน าหลกัสูตรไปใชไ้ด ้ก็จะท าให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตร และ 
4) การประเมินผลหลกัสูตร เกิดขึ้นเม่ือมีการน าหลกัสูตรไปใชแ้ลว้ เพื่อติดตามว่าหลกัสูตรดงักล่าว
ผู ้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไว้หรือไม่ ทั้ งน้ีเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
   โดยสรุปหลกัสูตรควรมีองคป์ระกอบอย่างนอ้ย 4 ประกา รคือ 1) วตัถุประสงค์
หลกัสูตร 2) เน้ือหาสาระ 3) การน าหลกัสูตรไปใช ้และ 4) การประเมินผลโดยใชว้ตัถุประสงคเ์ป็น
เกณฑช้ี์วดั 
   4) กระบวนการพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การพฒันาหลกัสูตร เป็นการปรับปรุง
โครงการท่ีประมวลความรู้และประสบการณ์ทั้งหลาย เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้ดีขึ้นให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกับสภาพสังคมและเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ (บุญมี เณรยอด, 2531:18) และ               
สุเทพ อ่วมเจริญ (2557: 10) ได้กล่าวไวว้่า การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง  กระบวนการสร้างและ
ทดสอบคุณภาพของหลกัสูตรท่ีน าวิธีการเชิงระบบมาประยกุตใ์ช ้โดยเฉพาะการน ากระบวนการวิจยั
และพฒันามาใชใ้นการสร้างและทดสอบคุณภาพหลกัสูตรท่ีพฒันาขึ้นจากแนวคิดดงักล่าวแนวคิด
ส าคัญท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร คือ แนวคิดการจัดการทางวิทยาศาสตร์ ( scientific 
management) ซ่ึงเป็นแนวคิดของกลุ่มผลผลิต (product approach) ซ่ึงได้แก่ Tyler (1949), Taba 
(1962), Saylor, Alexander และ Lewis (1981) โดยหลกัสูตรท่ีสร้างขึ้นจะก าหนดผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั (desirable result) ในรูปแบบของความรู้ ทกัษะ และเจตคติ หรือ พุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย และ
จิตพิสัย ตามแนวคิดของ Bloom กระบวนการปรับปรุงและทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบัน (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2537: 1) ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าหลกัสูตรใหม่  หรือท า
หลกัสูตรท่ีมีอยู่ให้ดีขึ้น (สงดั อุทรานนัท,์ 2532: 30) ซ่ึงตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลกัสูตรท่ีใชใ้นการ
พฒันา มีนกัการศึกษาแสดงตามทัศนะ ความเช่ือ แนวคิดและประสบการณ์ ซ่ึงสามารถประมวลได ้
ดงัน้ี 
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   บุญเล้ียง ทุมทอง (2553: 178) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของการด าเนินการ
พฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ย คณะกรรมการด าเนินงานจดัท าหลกัสูตร ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
สังคมปัจจุบนั วิเคราะห์หลกัสูตรเดิมเพื่อน าขอ้มูลร่วมกับข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาหลักสูตร 
ปรับปรุงแกไ้ข แลว้ก าหนดจุดประสงค์ใหม่ องค์ประกอบในแต่ละส่วนจะไดมี้ความสัมพนัธ์และ
เท่าเทียมกนั ซ่ึงไดแ้ก่ การก าหนดความมุ่งหมายชดัเจนว่าให้ผูเ้รียนระดบันั้น ๆ มีคุณสมบติัอย่างไร 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเน้ือหาและประสบการณ์การเรียนรู้ การวางแผนโครงสร้าง
หลกัสูตรและการเลือกวิชา 
   ฆนทั ธาตุทอง (2553 : 91-98) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาหลกัสูตรมีกระบวนการ 3 
ส่วน คือ  
   ส่วนท่ี 1 การสร้าง หรือจดัท าหลกัสูตร ประกอบดว้ย  
    ขั้นท่ี 1 การออกแบบหลกัสูตร คือ 1) ช้ีแจงท าความเขา้ใจน าเขา้สู่ประเด็น
การพฒันาหลกัสูตรให้กบัผูบ้ริหารและผูส้อน และ 2) ศึกษาขอ้กฎหมาย ขอ้มูลพื้นฐานและความ
ตอ้งการทอ้งถ่ิน  
    ขั้นท่ี 2 จดัท าเอกสารหลกัสูตร คือ 1) โดยก าหนดความส าคญัของหลกัสูตร
ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โครงสร้างหลกัสูตร รูปแบบ
การจดัการเรียนการสอน ตารางการเรียนรู้รายสัปดาห์ รูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน ส่ือการ
เรียนรู้ 2) การออกแบบการสอนและการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาฐานการเรียนรู้เพื่อ
ก าหนดสาระการเรียนรู้ และ 3) จดัเอกสารหลกัสูตรระดบัหอ้งเรียน ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จดัการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการด าเนินการต่อเน่ืองจากการออกแบบการสอน 
   ส่วนท่ี 2 การน าหลกัสูตรไปใช ้ประกอบดว้ย 
    ขั้นท่ี 3 การบริหารจดัการหลกัสูตร คือ  1) การวางแผนการใช้หลกัสูตร 2) การ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 3) การเตรียมบุคลากร และ 4) การจดัสภาพแวดลอ้ม 
    ขั้นท่ี 4 การสนับสนุนส่งเสริมการใชห้ลกัสูตร ประกอบดว้ย ภารกิจส าคญั 
คือ การนิเทศติดตามผล เพื่อทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาหลกัสูตรและการจัดระบบสนับสนุน
ส่งเสริม เช่น จดัระบบสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนและผูส้อน และการให้บริการ
เคร่ืองมือวดัผล ประเมินผล เป็นตน้ 
    ขั้นท่ี 5 การจดัการเรียนการสอนซ่ึงมีแนวโน้มไดห้ลายรูปแบบเป็นไปตาม
รูปแบบของหลกัสูตร  
   ส่วนท่ี 3 การประเมินหลกัสูตร คือ การประเมินเป็นการวดั (measurement) การวิจยั
ประยุกต ์(applied research) การตรวจสอบความสอดคลอ้ง (determining congruence) การช่วยการตดัสินใจ 
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(assist decision making) และการตดัสินคุณค่า (determining of worth of value) จากการเป็นผูใ้ห้สารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจการประเมินความก้าวไปสู่ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการให้เหตุผลและสามารถตดัสิน
คุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน โดยเป้าหมายของการประเมิน คือ 1) การดูแลผลส าเร็จ (objective-oriented) เป็น
การดูแลความสอดคลอ้งของผลท่ีกระท ากบัวตัถุประสงค์ 2) เพื่อช่วยในการตดัสินใจ (decision oriented) 
และ 3) เพื่อตดัสินใจคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง (judgment oriented) โดยมีจุดมุ่งหมายของการประเมินหลกั
สูตเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงเก่ียวกบัหลกัสูตร 
    ขั้นท่ี 6 การประเมินก่อนน าไปใช ้(เอกสารหลกัสูตร) เป็นการตรวจสอบคุณภาพ
ของหลกัสูตรหลงัการท าหลกัสูตรเป็นเอกสารหลกัสูตร เพื่อความสอดคลอ้งระหว่างหลกัสูตรกบัทฤษฎี 
ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร ความชดัเจนในการส่ือความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สังคมเป็นการวิเคราะห์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
    ขั้นท่ี 7 การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ด าเนินการตามหลกัสูตรว่าสามารถใช้ในสถานการณ์จริงไดเ้พียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไร เพื่อแกไ้ข
ปรับปรุงให้สามารถใช้หลกัสูตรไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะน ามาใช้ด าเนินการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงบางส่วนของหลกัสูตรท่ีไม่สมบูรณ์ ใหเ้ป็นหลกัสูตรท่ีสมบูรณ์ สามารถน าไปใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสม สนองปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
    ขั้นท่ี 8 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ เป็นการตรวจสอบผูเ้รียนทั้งทางดา้นวิชาการ
และท่ีไม่ใช่วิชาการ เช่น บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามคัคี ความซ่ือสัตย ์เป็นตน้ 
   4.1) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร โดยการศึกษารูปแบบนั้นตอ้งอาศยัแนวคิดจาก
ต่างประเทศ การน าความรู้มาใช้ต้องปรับให้เข้ากับสภาพการณ์ของสังคม รูปแบบการพัฒนา
หลกัสูตรมีนกัการศึกษาแสดงตามทศันะ ความเช่ือ แนวคิดและประสบการณ์ ซ่ึงสามารถประมวล
ได ้ดงัน้ี 
    4.1.1) การสร้างและการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ Tyler  
    Tyler เป็นผูว้างรากฐานการพฒันาหลกัสูตรท่ีไดรั้บการอา้งอิงถึงอยู่เสมอ โดยมี
ปรัชญาและแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรมุ่งเน้นท่ีการเปล่ียนแปลงตวัผูเ้รียน (learner can be change) 
และเป็นการจดัการศึกษาแบบกา้วหน้า (progressive education) ซ่ึงไดก้ าหนดปัญหาพื้นฐานการพฒันา
หลกัสูตรและการสอนเรียกว่า “หลกัการของ Tyler (Tyler’s rationale) (Ralph W. Tyler, 1950: 1; ใจทิพย ์
เช้ือรัตนพงษ,์ 2539: 17) ไว ้4 ประการ ดงัน้ี 
    1) จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (education purpose) ท่ีสถาบันการศึกษาต้องการให้
ผูเ้รียนบรรลุมีอะไรบา้ง 
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    2) การบรรลุตามจุดมุ่งหมายการศึกษาท่ีก าหนดจะตอ้งให้ประสบการณ์ทางการ
ศึกษา (education experiences) อะไรบา้ง 
    3) ประสบการณ์ทางการศึกษา (education experiences) ท่ีก าหนดนั้นสามารถจดัให้มี
ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร 
    4) จะทราบได้อย่างไรว่าผูเ้รียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (education 
experiences) นั้น ๆ  ดงัแผนภาพท่ี 2.1 

 
แผนภาพที่ 2.1 แบบจ าลองการพฒันาหลกัสูตรของ Tyler (Allan C. Ornstein & Francis P. Huskins, 

1998: 198 คดัจาก สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557) 

    Tyler มองว่านักการศึกษาจะตอ้งจดัการศึกษาท่ีมุ่งให้ความส าคญักบัสังคม
ด้วยการยอมรับความต้องการของสังคมและในการด าเนินชีวิต ใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมุ่ง
ปรับปรุงสังคม ผูส้อนควรไดน้ าทั้งปรัชญาสังคมและปรัชญาการศึกษามาเป็นเคา้โครงพิจารณาใน 4 
ประเด็น คือ 
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    1) ความจ าและการระลึกไดข้องแต่ละคน เป็นพื้นฐานของการเป็นมนุษยไ์ม่
จ ากดัวา่จะเป็นเช้ือชาติ สัญชาติ หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
    2) โอกาสเพื่อการมีส่วนร่วมท่ีเปิดกวา้งในทุกระยะของกิจกรรมในกลุ่ม
สังคม 
    3) ให้การสนบัสนุนของการเปล่ียนแปลงมากกว่ามุ่งตอบความตอ้งการส่วน
บุคคล 
    4) ความเช่ือและสติปัญญาเป็นดงัวิธีของความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส าคญั
มากกวา่ท่ีจะขึ้นอยูก่บัอ านาจรัฐหรือผูมี้อ  านาจ 
    Tyler ให้ความส าคญัในการใช้จิตวิทยา ไม่เพียงการตอบขอ้คน้พบเฉพาะ
บางเร่ืองเท่านั้น หากยงัใชจิ้ตวิทยาในฐานะทฤษฎีการเรียนรู้ ซ่ึงช่วยในการก าหนดกรอบโครงสร้าง
ของกระบวนการเรียนรู้อีกดว้ย Tyler กล่าวถึง ความส าคญัของการกลัน่กรองดว้ยจิตวิทยา สรุปได้
ดงัน้ี 
    1) ช่วยใหเ้ราเปล่ียนแปลงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัและสามารถคาดหวงัผล
จากกระบวนการเรียนรู้หรือไม่ก็ได ้
    2) ช่วยให้เรามีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในจุดหมายท่ีเป็นไปได้ใน
ระยะเวลาท่ียาวนาน หรือความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุผลในแต่ละช่วงอายุ 
    3) ช่วยให้ความคิดบางอย่างเก่ียวกับระยะเวลาท่ีต้องการให้บรรลุผลตาม
จุดประสงคแ์ละช่วงอายุซ่ึงเป็นความพยายามสูงสุดท่ีจะเกิดผลดงัความตั้งใจ เม่ือผ่านการกลัน่กรองแลว้ 
Tyler ให้ค  าแนะน าการวางแผนหลักสูตร 3 ประเด็น คือ การเลือกประสบการณ์เรียนรู้  การจัดระบบ
โครงสร้างประสบการณ์เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงผูส้อนตอ้งจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีมุ่งจะ 
1) พฒันาทกัษะการคิด 2) ช่วยให้ไดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ 3) ช่วยให้ไดพ้ฒันาเจตคติเชิงสังคม และ 4) ช่วย
ใหไ้ดพ้ฒันาความสนใจ 
    4.1.2) การสร้างและการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ Taba 
    แนวคิดของ Taba คลา้ยกบัของ Tyler แต่มีการปรับปรุงให้สมบูรณ์มากขึ้น
โดยมีเน้ือหาและรายละเอียดมากขึ้น (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2537: 16) Taba เช่ือว่าครูผูส้อนซ่ึงเป็นผูใ้ช้
หลกัสูตรควรมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรและไดเ้สนอกระบวนการพฒันาหลกัสูตรจากล่างขึ้น
บน (the grass-roots approach) 7 ขั้นตอน (Taba, 1962: 12) ดงัน้ี 
    ขั้นท่ี 1 วินิจฉัยความต้องการ (diagnosis of needs) คือ การส ารวจสภาพ
ปัญหา ความตอ้งการและความจ าเป็นของสังคม และผูเ้รียน 
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    ขั้นท่ี 2 ก าหนดจุดประสงค ์(formulation of objective) คือ การก าหนดใหช้ดั
หลงัจากวินิจฉยัความตอ้งการ 
    ขั้นท่ี 3 คดัเลือกเน้ือหาสาระ (selection of content) จุดประสงคท่ี์ก าหนดเป็น
แนวทางเลือกเน้ือหาสาระท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์วยั ความสามรถของผูเ้รียน 
    ขั้นท่ี 4 จดัเน้ือหาสาระ (organization of content ) เน้ือหาสาระท่ีเลือกตอ้งจดั 
โดยค านึงถึงความต่อเน่ืองและความยากง่าย วุฒิภาวะ ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน 
    ขั้นท่ี 5 คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (selection of learning experiences) ผูส้อน
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและวตัถุประสงค ์
    ขั้นท่ี 6 จดัประสบการณ์ของการเรียนรู้ (organization of learning experiences) ท่ีตอ้ง
จดัโดยค านึงถึงเน้ือหาสาระและความต่อเน่ือง 
    ขั้นท่ี 7 ก าหนดส่ิงท่ีจะประเมินและวิธีการประเมินผล (determination of 
what to evaluate and the ways and means of doing it) ตดัสินใจว่าตอ้งประเมินอะไร เพื่อตรวจสอบ
ผลว่าบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ และก าหนดดว้ยว่าจะใชว้ิธีการประเมินผลอย่างไรใช้
เคร่ืองมืออะไร ดงัแผนภาพท่ี 2.2 

 

แผนภาพที่ 2.2 แบบจ าลองการพฒันาหลกัสูตรของ Taba 



48 
 
    การพฒันาหลกัสูตรจากแนวคิดของ Taba จะเร่ิมท่ีจุดใดจุดหน่ึงก่อนก็ไดแ้ต่
เม่ือเร่ิมท่ีจุดใดแล้วจะต้องท าให้ครบ 7 ขั้นตอน จุดเด่นในแนวคิดน้ี คือ เร่ืองยุทธวิธีการสอน 
(teaching strategies) และประสบการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีค านึงถึงมี 2 ประการ คือ 
    1) ยุทธวิธีการสอนและประสบการณ์เรียนรู้ เป็นเคร่ืองก าหนดสถานการณ์
เง่ือนไขการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละคร้ังมีวตัถุประสงค์เก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ี
เกิดขึ้นเป็นผลผลิต ดงันั้น การจดัรูปแบบการเรียนการสอนตอ้งแสดงเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ย 
    2) ยุทธวิธีการสอนเป็นส่ิงท่ีหลอมรวมหลายส่ิงเขา้ไวด้ว้ยกนั การพิจารณา
ตดัสินใจเลือกยทุธวิธีการสอนควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
     2.1) การจดัเน้ือหา ตอ้งก าหนดให้ชัดเจนว่ารายวิชานั้น ๆ มุ่งให้ผูเ้รียนรู้
แบบใด กวา้ง หรือลึกมากน้อยเพียงใด เรียงล าดบัเน้ือหาวิชาไวอ้ย่างไร การก าหนดโครงสร้างชัดเจน
สอดคลอ้งกนัในระดบัใด เพราะแต่ละระดบัมีจุดประสงคเ์น้ือหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
     2.2) หน่วยการเรียน สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ท่ีบ่งช้ีถึงการวดัและ
ประเมินผลไดช้ดัเจน มีรายละเอียดและความยดืหยุน่เพื่อให้ครูและนกัเรียนร่วมกนัวางแผนการเรียน
และท ากิจกรรมตามความสนใจ 
    4.1.3) การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ Oliva (Oliva,1982 : 
172) คือ  
    ขั้นท่ี 1 จุดมุ่งหมายของการศึกษา (aims of education) และหลกัการปรัชญา
และจิตวิทยาจากการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของสังคมและผูเ้รียน  
    ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของชุมชนท่ีสถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ 
ความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียนในชุมชนและเน้ือหาวิชาท่ีจ าเป็นเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
    ขั้นท่ี 3 เป้าหมายของหลกัสูตร (curriculum goals) โดยอาศยัขอ้มูลจากขั้น 1 
และ 2  
    ขั้นท่ี 4 จุดประสงค์ของหลกัสูตร (curriculum objectives) โดยอาศยัขอ้มูลจาก
ขั้นท่ี 1, 2 และ 3 แตกต่างจากขั้นท่ี 3 คือ มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงเพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้หลกัสูตร 
และการก าหนดโครงสร้างหลกัสูตร 
    ขั้ น ท่ี  5  รวบรวมและน าไปใช้ (organization and implementation of the 
curriculum) เป็นขั้นของการก าหนดโครงสร้างหลกัสูตร 
    ขั้นท่ี 6 ก าหนดเป้าหมายของการสอน (instructional goals) ของแต่ละระดบั 
    ขั้นท่ี 7 ก าหนดจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน ( instructional 
objective) ในแต่ละวิชา 
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    ขั้นท่ี 8 เลือกยุทธวิธีในการสอน (selection of strategies) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียน
เลือกยทุธวิธีท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
    ขั้นท่ี  9 เลือกเทคนิควิธีการประเมินผลก่อนท่ีน าไปสอนจริง คือ 9a 
(preliminary selective of evaluation techniques) และก าหนดวิธีประเมินผลหลังจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนส้ินสุด คือ 9b (find selection of evaluation techniques) 
    ขั้นท่ี 10 น ายุทธวิธีไปใช้ปฏิบติัจริง(implementation of strategies) เป็นขั้น
ของการใชวิ้ธีการท่ีก าหนดในขั้นท่ี 8 
    ขั้นท่ี 11 ประเมินผลจากการเรียนการสอน (evaluation of instruction) เป็น
ขั้นท่ีเม่ือการด าเนินการจดัการเรียนการสอนเสร็จส้ิน ก็มีการประเมินผลตามท่ีไดเ้ลือกหรือก าหนด
วิธีการประเมินขั้นท่ี 9 
    ขั้นท่ี 12 ประเมินหลกัสูตร (evaluation of curriculum) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ี
ท าใหว้งจรครบถว้น การประเมินผลท่ีมิใช่ประเมินผูเ้รียนและผูส้อน แต่เป็นการประเมินหลกัสูตรท่ี
จดัท าขึ้น 
    4.1.4) การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ Walker (Walker, 
1995) เดคเกอร์ วอลค์เกอร์ (Decker Walker)   
    ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงไดม้าจากการศึกษาเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้าก
มุมมองต่าง ๆ ความเช่ือ ค่านิยม ทฤษฎี แนวคิด เป้าหมาย เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพิจารณาสร้าง
หลักสูตรต่อไปในอนาคต ทั้ งน้ีมีความจ าเป็นท่ีต้องวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าซ่ึงเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินการขั้นต่อไป 
    ขั้นตอนท่ี 2 การพิจารณาไตร่ตรอง (deliberates) ซ่ึงเป็นการน าข้อมูลพื้นฐาน
ทัว่ไปท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัญหาต่างเขา้มาสู่กระบวนการปรึกษาหรือการอภิปราย การวิพากษ ์วิจารณ์
เพื่อพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ก่อนท่ีจะออกแบบหลกัสูตร โดยการถ่วงน ้ าหนักทางเลือกต่าง ๆ (eight 
alternatives) ในทุก ๆ ดา้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงตน้ทุน ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ท่ีได้รับมา การ
พิจารณาทางเลือกน้ีจะก่อให้เกิดความไม่แน่ใจว่าเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ดังนั้น จึงสามารถท่ีจะ
ยอมรับ หรือปฏิเสธไดอ้ยา่งเตม็ท่ีก่อนการก าหนดทิศทางท่ีถูกตอ้งในการออกแบบหลกัสูตรต่อไป 
    ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบหลกัสูตร (curriculum design) เป็นการวินิจฉัยเก่ียวกบั
สาระส าคญัของหลกัสูตรก่อน โดยค านึงถึงองคป์ระกอบอย่างรอบดา้นของกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
ซ่ึงไม่ก าหนดรูปแบบหลกัสูตรไวล้่วงหนา้ แต่ใช้ในการแสวงหาความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัความ
เป็นจริงของสถานการณ์ เป็นการเลือกท่ีผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว และมีความชัดเจนใน
องคป์ระกอบต่าง ๆ โดยสามารถช้ีเฉพาะเจาะจงความตอ้งการหลกัสูตรของชุมชนไดช้ดัเจนมากยิ่ง
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กว่า รูปแบบของหลกัสูตรเชิงวตัถุประสงค์การออกแบบหลกัสูตรเชิงพลวตัเป็นพรรณนาความ
เช่ือมโยงจากขอ้มูลพื้นฐาน โดยน าตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาสู่กระบวนการพิจารณาไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ (deliberations) ซ่ึงเป็นการเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดจากนั้นเร่ิมกา้วไปสู่จุดสุดทา้ย คือ การ
ออกแบบหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 
    4.1.5) การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ Sklibeck 
(Sklibeck,1984 : 230-239) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบของหลกัสูตรในลกัษณะท่ีเป็นพลวตั 
จุดเด่น คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร ทั้ งน้ี 

Sklibeck เช่ือว่าสถานการณ์เป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดความแตกต่างของหลักสูตร 
เพราะไม่สามารถคาดเหตุการณ์ส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายหนา้ได ้การก าหนดวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ไว้
ก่อนมีการส ารวจสถานการณ์จริงจึงขาดความน่าเช่ือถือ ดงันั้น การพฒันาหลกัสูตรโดยโรงเรียนเป็น
ผู ้พัฒนาหลักสูตรเอง (School-Based Curriculum Development: SBCD) เป็นวิธีท่ีสามารถน าไป
ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงได ้การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นปรากฏการณ์ของ
สังคมแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั ท าให้ไม่สามารถเจาะจงใชรู้ปแบบหลกัสูตรท่ีเป็นแบบเดียวกนั
ได ้ดงันั้น รูปแบบหลกัสูตรจึงเป็นพลวตั แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของ Sklibeck ประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
    ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (analyze the situation) วิเคราะห์ปัจจยั
ท่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัหลกัสูตร ซ่ึงส่งผลถึงโรงเรียนใหมี้การพฒันาหลกัสูตรให้น าไป
ปฏิบติัไดจ้ริงและบงัเกิดผลให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ ซ่ึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงประกอบดว้ย 
ปัจจยัภายนอก คือ 1) การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ความคาดหวงัของผูป้กครองความ
ตอ้งการของนายจา้ง ความตอ้งการของสังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้หญ่กบัเด็ก และอุดมคติของ
สังคม 2) การเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาและหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย นโยบายการศึกษา ระบบ
การสอน อ านาจในการตดัสินใจของทอ้งถ่ิน ผูจ้บการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 
เป็นตน้ 3) การเปล่ียนแปลงเน้ือหาวิชา การจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยั 4) การเพิ่ม
ศกัยภาพของครูอาจารย ์ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัยุคสมยั และ 5) การน าทรัพยากรใชใ้น
โรงเรียนเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนและปัจจยัภายในไดแ้ก่ 1) เจตคติ ความสามารถและ
ความตอ้งการทางการศึกษาของนกัเรียน 2) ค่านิยม เจตคติ ทกัษะ ประสบการณ์ของครู ท่ีเป็นจุดเด่น
และจุดดอ้ยของการจดัการเรียนการสอน 3) ความคาดหวงัของโรงเรียน โครงสร้างการบริหารงาน 
การกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา วิธีจดัประสบการณ์ให้นักเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ
นักเรียนบรรทดัฐานทางสังคม การจดัการกับการเปล่ียนแปลงท่ีไม่พึงประสงค์  4) วสัดุอุปกรณ์ 
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ทรัพยากร งบประมาณ แผนงาน และศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน และ 5) การ
ยอมรับและการรับรู้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการน าหลกัสูตรมาใช ้
    ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดวัตถุประสงค์ (define objectives) การวิเคราะห์
สถานการณ์ในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อน าไปก าหนดวตัถุประสงค์ซ่ึงการก าหนดวตัถุประสงค์แปลง
เปล่ียนไปตามปัจจยัภายนอกและภายใน สะทอ้นความเป็นจริงของสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ สอดคลอ้ง
กบัค่านิยม ทิศทางท่ีก าหนด รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากการจดัการศึกษา การก าหนดวตัถุประสงค์
ควรเขียนในลกัษณะการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากนกัเรียนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูท่ี
ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงการก าหนดวตัถุประสงคป์ระกอบดว้ย วตัถุประสงคท์ัว่ไปกบัวตัถุประสงค์
เฉพาะ ในการก าหนดวตัถุประสงค์ตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เช่น นักเรียน ครู 
ผูป้กครอง ชุมชน และนกัวิชาการ เป็นตน้ 
    ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบการจัดการเรียนการสอน (design the teaching 
learning programme) เป็นการออกแบบการเรียนการสอนตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
จดัการศึกษา โรงเรียนตอ้งตอบค าถามพื้นฐาน เช่น จะสอนอะไร และนกัเรียนจะเรียนรู้อะไรซ่ึงตอ้ง
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัรายวิชาท่ีน ามาจดัการเรียนการสอน การก าหนดแบบแผนการสอน
และการเรียนรู้เก่ียวข้องกับการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน หรือทิศทางของ
หลกัสูตรท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง เป็นวิชาบงัคบั หรือวิชาเลือกตามความสนใจ 2) การจดั
กลุ่มและการบูรณาการของสาระวิชาต่าง ๆ 3) การจดักลุ่มนักเรียน ซ่ึงอาจจดัตามความสนใจของ
นกัเรียน จดัใหเ้ด็กเรียนเก่งเรียนดว้ยกนัและไม่เก่งเรียนดว้ยกนั หรือจดัใหเ้ด็กท่ีมีความสนใจต่างกนั
เรียนดว้ยกนั 4) ความสัมพนัธ์ของวิชาต่าง ๆ กบัเป้าหมายของหลกัสูตร 5) การเรียงล าดบัของเน้ือหา
การสอน 6) สถานท่ี ทรัพยากร อุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 7) ออกแบบวิธีการจดัการเรียนการสอน 
8) แต่งตั้งคณะท างาน และ 9) จดัท าตารางและกิจกรรมในการปฏิบติังาน 
    ขั้นตอนท่ี 4 การน าหลกัสูตรไปใช ้(interpret and implement the programme) 
การวางแผนและการออกแบบหลกัสูตรก็เพื่อให้หลกัสูตรนั้นน าไปสู่การปฏิบติัให้บงัเกิดผลตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงดูจากผลการประเมินผลลพัธ์สุดทา้ยว่าการเรียนการสอนเป็นไปตามความ
ต้องการหรือไม่ มีแผนงานใดท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุด และรับรองคุณภาพได้  ดังนั้น ครูต้องมี
จิตส านึกในความเป็นมืออาชีพท่ีต้องติดตามควบคุม ดูแล และประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
พิจารณาว่าส่ิงท่ีออกแบบและด าเนินการอยู่มีประโยชน์คุ ้มค่า การพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนจาก
บุคคลใดบุคคลหน่ึง เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหนา้ภาค อาจไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากปัญหา
การขาดการเอาใจใส่จากครู ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงันั้น การบริหารหลกัสูตรท่ีท าให้เกิดการยอมรับ 
และน าไปใชไ้ดจ้ริง ๆ ตอ้งด าเนินการโดยผูท่ี้อยู่ในโรงเรียนซ่ึงก็คือ ครูนัน่เองครูเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดและ
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ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความสนใจ ความตอ้งการของนกัเรียนเป็นอย่างดี  ดงันั้น การปฏิบติัเพื่อพฒันา
หลกัสูตรตอ้งเหมาะสมและตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของครู การน าไปใชข้ึ้นอยู่กบัครู ครูตอ้งเป็น
บุคลากรหลกัในการออกแบบและการน าไปใชน้ัน่คือ ครูตอ้งเป็นผูพ้ฒันาหลกัสูตรดวัยตนเองดีกวา่
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีบุคคลอ่ืนเป็นผูจ้ดัท าให้ 
    ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผลหลกัสูตร (assess and 
evaluate) การประเมินการเรียนรู้ (assessment) เป็นการตดัสินคุณค่าในศกัยภาพการเรียนรู้และการ
ปฏิบติัของผูเ้รียนรู้ ส่วนการประเมินผล (evaluation) หมายถึง การรวบรวมหลกัฐานเพื่อน ามาตดัสิน
คุณค่าเก่ียวกบัหลกัสูตร ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผน การออกแบบ การน าไปใช้ รวมทั้งผลการ
ปฏิบติั หรือผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงการประเมินการปฏิบติัของผูเ้รียนเป็นการก าหนดเกณฑท่ี์
ผูเ้รียนตอ้งบรรลุ เช่น การก าหนดช้ินงาน การสังเกต การบนัทึกการท างาน การสอน การรายงานผล 
การประเมินการเรียนรู้ของผู ้เรียนต้องมีแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุม รวมทั้ งเป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองทุกคร้ัง ดงันั้น การประเมินจึงไม่ใช่กิจกรรมท่ีกระท ารวบยอดคร้ังเดียว แต่
เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้รียน รวมทั้งผูอ้อกแบบหลักสูตรด้วยการกระท าเช่นน้ีเป็นวงจร
ต่อเน่ืองกนัไปเร่ือย ๆ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงผูเ้รียนและหลกัสูตรใหดี้ยิง่ขึ้น 
   5) ส่ิงท่ีก าหนดหลักสูตร เป็นสารสนเทศให้คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร
ตัดสินใจเก่ียวกับการออกแบบหลักสูตร วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554 : 13-19) กล่าวว่า ส่ิงท่ีก าหนด
หลักสูตร หมายถึง การเตรียมการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับน ามาใช้เป็น
ฐานขอ้มูลในการพฒันาหลกัสูตรไดแ้ก่ เป้าหมายและอุดมการณ์ของชาติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วฒันธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจิตวิทยา คุณธรรมและจริยธรรม การเร่ิม
สร้างหลกัสูตรอาจจะมีคณะกรรมการชุดหน่ึงท่ีศึกษาวิจยัเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความตอ้งการ
ในการจดัการศึกษาทั้งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยทางออ้ม การสร้างและพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้งมี
วิสัยทัศน์เก่ียวกับแนวโน้มของสังคมการจัดการอุดมศึกษา เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือก
ส าหรับผูเ้รียนและการเตรียมตวัสู่อนาคตอย่างมีทิศทาง ส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตรจะเป็นฐานข้อมูล
ส าคญัท่ีใช้ในการพฒันาหลกัสูตรและวางแผนหลกัสูตรไดช้ดัเจน ไดแ้ก่ 1) ส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตร
ดา้นเป้าหมายและอุดมการณ์ของชาติ คือ การศึกษาแผนการศึกษาของชาติท่ีผูพ้ ัฒนาหลกัสูต ตอ้ง
วิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อน าสาระส าคญัมาใชใ้นการวางแผนหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
แผนการศึกษาชาติ  2) ส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตรทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม คือ ประเทศไทยมีการพฒันา
เศรษฐกิจสังคมโดยใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 3) ส่ิงท่ีก าหนด
หลักสูตรทางด้านวิชาการ คือ การบรรจุสาระและโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผูเ้รียน ความต้อง ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะเรียนรู้ โดยสาระของ
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รายวิชานั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัปรัชญาของหลกัสูตรว่าเน้นเร่ืองใด เช่น กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมการใชเ้ทคโนโลยีในการสอน การเนน้การสอนในลกัษณะสหวิทยาการ
หรือขา้มสาขาเพื่อใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงและความซับซ้อนของปัญหาทางวิชาการท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
4) ส่ิงท่ีก าหนดหลักสูตรทางเทคโนโลยี คือ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การ
ติดต่อส่ือสารจึงมาพร้อมกบัความคิด ค่านิยม การเรียนรู้โดยไม่รู้ตวัจึงเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนิน
ชีวิตของบุคคลในปัจจุบนั ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงกระทบต่อการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาอย่างมาก 
การออกแบบหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งศึกษาส่ิงเหล่าน้ีใหช้ดัเจนเพื่อสะทอ้นส่ิงเหลา่น้ี
อยู่ในหลักสูตร 5) ส่ิงท่ีก าหนดหลักสูตรทางด้านจิตวิทยา คือ การออกแบบหลักสูตรต้องค านึง
พฒันาการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนตอ้งศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม กลุ่มปัญญานิยมและกลุ่มมนุษยนิยม เพื่อวิเคราะห์ประเด็นหลกัท่ีน ามาจดัหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และ 6) ส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตรทางดา้นคุณธรรม
จริยธรรม คือ ปัจจุบนัการศึกษาเน้นแต่เร่ืองความรู้แก่ผูเ้รียน โดยละเลยการปลูกฝังดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ซ่ึงการจดัการศึกษาตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม (พุทธทางภิกขุ, 2525 : 1-3) 
ฉะนั้นแนวการศึกษาตอ้งเนน้ทั้งความรู้และคุณธรรมในกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมในปฏิญญาโลกว่าด้วยการอุดมศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 วิสัยทศัน์และการปฏิบัติใน
ภารกิจและหน้าท่ีของอุดมศึกษา การให้การศึกษา ฝึกอบรมและท าวิจยัโดยเน้นการเรียนการสอน
แบบเปิดกวา้งเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต และบทบาทจริยธรรมและการคาดการณ์
เนน้บทบาทในการวิเคราะห์ คาดการณ์เตือนภยัล่วงหนา้และป้องกนั การออกแบบหลกัสูตรจะมีการ
ก าหนดคุณลักษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค์ซ่ึงจะต้องมีความรู้และคุณธรรม ซ่ึงส่ิงท่ีก าหนด
หลกัสูตรสามารถสรุปเป็นแผนภาพต่อไปน้ี 
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แผนภาพที่ 2.3 ส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตรดา้นต่าง ๆ  

   6) การบริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  การบริหารหลักสูตร หมายถึง 
กระบวนการบริหารงาน การใช้หลกัสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมหลกัสูตร 2) การด าเนินการ
เก่ียวกบัหลกัสูตร 3) การประเมินหลกัสูตร และ 4) การปรับปรุงหลกัสูตร (วิชยั วงษใ์หญ่, 2543: 46) 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลร่วมมือกนัด าเนินการโดยมีเคร่ืองมือ โดยท่ีหลกัสูตรเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง
ของสถาบนัการศึกษาในอนัท่ีจะเตรียมผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และประสบการณ์ท่ีดีใน
การด ารงชีวิตในสังคมของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเป็นสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหลกัสูตรมี
ความส าคญัอย่างยิง่ต่อการบริหารสถานศึกษา เพราะงานวิชาการเป็นงานหลกัของสถาบนัการศึกษา 
ผูบ้ริหารตอ้งใช้หลกัสูตรเป็นตวัก าหนดนโยบายทิศทางเดิน ตลอดทั้งแนวปฏิบติังานดา้นวิชาการ 
และตอ้งบริหารหลกัสูตรให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม (สุริยา เหมตะศิลปะ, 2545: 41-42) ซ่ึงการบริหาร
หลกัสูตรมีขอบเขตการด าเนินการหลากหลาย ซ่ึงการบริหารหลกัสูตรมีแนวคิด คือ 1) การบริหาร
หลกัสูตรมีความส าคญัต่อการวางแผนงานวิชาการ การจดัระบบขอ้มูลเพื่อการพฒันาการเรียนการ
สอน การควบคุมดูแลเพื่อส่งเสริมการใช้หลกัสูตรและการเรียนการสอน 2) การวางแผนการน า
หลกัสูตรใหม่เขา้แทนท่ีหลกัสูตรเก่า 3) ปัจจยัท่ีส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลกัสูตร 4) การบริหาร
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาตอ้งบริหารในลกัษณะกรรมการเพื่อการก ากบัมาตรฐานและการเรียนรู้ 
และ 5) การนิเทศก ากบัดูแลโดยเฉพาะคณะกรรมการ การประเมินตนเองการวางแผนการประเมิน
หลกัสูตรจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีคุณภาพการใชห้ลกัสูตร 

สิง่ที่ก ำหนด
หลกัสตูร

เปำ้หมำยกำร
จดักำรศกึษำ

เศรษฐกิจ
สงัคม

กำรเมือง

เทคโนโลยีจิตวิทยำ

วิชำกำร

คณุธรรม
จรยิธรรม
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   การบริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับการพฒันาผูเ้รียนตาม
ลกัษณะธรรมชาติการเรียนรู้และตอบสนองเจตนารมณ์ของหลกัสูตรมีหลกัารการบริหารหลกัสูตร 
ดงัน้ี 
    6.1) การวางแผนการน าหลักสูตรไปใช้ ต้องมีการจัดท าเอกสารหลักสูตร
เรียบร้อยแลว้ ก่อนการน าไปใชจ้ริงตอ้งผา่นการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรและปรับแกต้ามผล
การทดลองแลว้ ซ่ึงมีขั้นตอนการวางแผนหลกัสูตร คือ 1) การตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิภาพตาม
หลกัการพฒันาหลกัสูตร 2) การวางแผนการศึกษาน าร่องเพื่อหาประสิทธิภาพการใช้หลกัสูตร 3) 
การประชาสัมพนัธ์หลักสูตร 4) การวางแผนอบรมผูส้อน ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวข้องกับการใช้
หลกัสูตร 5) การวางแผนการใชห้ลกัสูตรเตม็รูปแบบ และ 6) การวางแผนการติดตามและประเมินผล
การใชห้ลกัสูตร (วิชยั วงษใ์หญ่, 2554 : 63) ซ่ึง Beauchamp (1981: 164-169) กล่าวถึง ส่ิงแรกท่ีควร
ท า คือ การจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ครูผูน้ าหลกัสูตรไปใชมี้หน้าท่ีแปลงหลกัสูตรไปสู่การ
สอน โดยใชห้ลกัสูตรเป็นหลกัในการพฒันากลวิธีการสอน ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการน าหลกัสูตรไป
ใชใ้หไ้ดผ้ลตามเป้าหมาย คือ ครูผูส้อนควรมีส่วนร่วมในการร่างหลกัสูตรและผูบ้ริหาร ครูใหญ่ ตอ้ง
เห็นความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จได้  จากเอกสารการประชุมของ
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย (APEID, 1977: 29) มีการทบทวนประสบการณ์ต่างของประเทศในเอเชีย 
เร่ืองยทุธศาสตร์การน าหลกัสูตรไปใชไ้ดส้รุปเป็นหลกัการ คือ 1)วางแผนและเตรียมการน าหลกัสูตร
ไปใชโ้ดยให้คนหลายกลุ่มเขา้ร่วมการแสวงหาการสนบัสนุนจากประชาชนและจดัเตรียมทรัพยากร 
(มนุษยแ์ละวสัดุ) ให้พร้อม 2) จดัหน่วยงานส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้ให้ท าได้สะดวกเเละ
รวดเร็วขึ้น และ 3) ก าหนดแนวทางและกระบวนการน าหลกัสูตรไปใชอ้ย่างเป็นขั้นตอน รวมเหตุ
ผลต่าง ๆ ท่ีจะใชใ้นการจูงใจครูและติดตามผลในการปฏิบติังาน (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557) 
     6.2) การแตรียมความพร้อมผู้สอนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสูตร ส าหรับการแตรียมความพร้อมผูส้อนและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตรสามารถ
แยกพิจารณาได ้3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตอ้งเตรียมเอกสารหลกัสูตร คู่มือ
การใชห้ลกัสูตร ส่ือการสอน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อาคารสถานท่ี แนวทางการประเมินผลการเรียนการ
สอน พร้อมท่ีจะเสนอหลกัสูตรและช้ีแจงหลกัสูตร 2) กลุ่มผูบ้ริหารและผูนิ้เทศก์ ควรมีการประชุม
ช้ีแจงการใช้หลกัสูตร การสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลกัสูตรส าหรับผูส้อน เพื่อให้มีความรู้ความ
เขา้ใจ และรายงานความกา้วหน้าระหว่างการด าเนินการหลกัสูตร  3) กลุ่มผูส้อน ตอ้งมีการประชุม
ช้ีแจงใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตรและตอ้งมีการประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร
แบบเจาะลึก โดยเฉพาะแนวทางการสอน จุดเนน้แต่ละเร่ือง ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามแต่ละรายวิชาท่ีจะ
มีรูปแบบการสอนท่ีแตกต่างกนัเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร (วิชยั วงษ์ใหญ่, 
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2554 : 74-76) การน าหลกัสูตรไปใช้จะตอ้งเร่ิมด าเนินการโดยการนิเทศให้ครูในโรงเรียนเขา้ใจ
หลกัสูตร แลว้ตั้งกลุ่มปฏิบติัการขึ้นเพื่อการศึกษาปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในระหว่างการใชห้ลกัสูตรจาก
พื้นท่ีท่ีเป็นปัญหาหลาย ๆ แห่งเพื่อให้ได้ข้อมูลมากท่ีสุด กลุ่มปฏิบัติการน้ีจะต้องเข้าไปท างาน
ร่วมกนักบัครูผูส้อนอย่างจริงจงัเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั การ
จดัการอบรมปฏิบติัการแก่ครูประจ าการถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในการน าหลกัสูตรไปใช้ 
ตอ้งใชว้ิทยากรผูเ้ช่ียวชาญการสอนโดยเฉพาะสามารถฝึกผูอ่ื้นไดดี้และมีวิธีการใหค้รูเกิดความสนใจ 
ถา้มีขอ้เสนอแนะให้มีการเปล่ียนแปลงระหว่างการใชห้ลกัสูตรควรเลือกครูผูส้อนท่ีอาสาสมคัรและ
เต็มใจ ไม่ควรใช้ครูทุกคนในโรงเรียน เพราะอาจมีบางคนท่ีไม่เห็นด้วยและไม่เต็มใจกับการ
เปล่ียนแปลง จึงควรท าแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ครูส่วนใหญ่เขา้ใจ จะท าให้การเปล่ียนแปลงมี
ความหมายและได้รับการยอมรับโดยปริยาย  (Verduin, 1977 : 88-90) โดยความส าเร็จของการน า
หลกัสูตรไปใชอ้ยูท่ี่การวางแผนการทดลองใช ้ซ่ึงมีองคป์ระกอบต่าง ๆ คือ รายละเอียดของโครงการ
ปรัชญาและจุดมุ่งหมาย และแผนการน าไปใชแ้ละการด าเนินการ มีผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าหลกัสูตรไป
ใชซ่ึ้งมีศึกษานิเทศก ์ครูใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่จะตอ้งร่วมมือกนัด าเนินงานตั้งแต่
การท าโครงการปรับปรุงหลกัสูตร ก าหนดจุดมุ่งหมาย จดัท าเน้ือหาแผนการน าไปทดลองใช้ และ
การประเมินผล ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการน าไปทดลองใช้ จะตอ้งบนัทึกไวท้ั้งหมด เพื่อน าไปเป็น
ขอ้มูลในการแกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตร (Tankard, 1974 : 46-88) 
    6.3) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร คือ การส่ือสารสาระส าคญัเก่ียวกบัหลกัสูตร
จากผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเขา้ศึกษาใน
หลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์  โครงสร้างเวลาเรียน ทีมผู ้สอน การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่
กลุ่มเป้าหมายท าไดห้ลายวิธีการ เช่น การติดป้ายประกาศ การประกาศผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์การส่ือสารบน
โลก ออนไลน์ (online) การจดัสัมมนาทางวิชาการการเปล่ียนแปลงใด ๆ ก็ตามย่อมมีผลกระทบต่อผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเสมอ ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง (มารุต พฒัผล, 2562 : 15) การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรก็เช่นเดียวกนั 
ผู ้ท่ี เก่ียวข้องนับตั้ งแต่ผู ้บริหารการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการอ าเภอ ผู ้อ  านวยการ
ประถมศึกษาจงัหวดัและอ าเภอ ศึกษานิเทศก์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนอาจารยใ์หญ่ ครูใหญ่ ครูผูส้อน ซ่ึง
จะตอ้งไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้งส้ินมากบา้งนอ้ยบา้งตามแต่กรณี ท่ีกล่าวเช่นน้ีก็เพราะ
หลกัสูตรเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ หลายอย่างไม่เฉพาะเร่ืองการเรียนการสอนเท่านั้นแต่ยงัเก่ียวพนัไปถึง
วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อาคารสถานท่ี และงบประมาณค่าใช้จ่าย ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงจะตอ้งปรับตวัแกไ้ขวิธีการท างานและปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึง
เพื่อให้การใช้หลกัสูตรผลส าเร็จตามจุดหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ดว้ยเหตุน้ีเขาเหล่านั้นจึงจ าตอ้งทราบว่า
ก าลังจะมีการเปล่ียนแปลงอะไรเกิดขึ้น อันท่ีจริงการประชาสัมพนัธ์ไม่ใช่ว่าจะมาเร่ิมตอนจัดท า
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หลกัสูตรตน้แบบเสร็จแลว้  แต่ควรเร่ิมตน้ตั้งแต่มีแผนการท่ีจะเปล่ียนแปลงปรับปรุงหลกัสูตรโดยให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบเป็นระยะ ๆ ว่า ไดมี้การด าเนินการไปแลว้แค่ไหนเพียงใด นอกจากน้ีการประชุม
และการประชุมและการสัมมนาก่ีคร้ังเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งพิจารณาเป็นราย ๆ ไป อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีควร
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบก็คือส่ิงส าคญัท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นคืออะไร จะมีประโยชน์แก่ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง
อย่างไร และจะมีผลต่อบทบาทการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตรเพื่อการส่ือสารสองทางและ
เสริมสร้างให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใช้หลกัสูตรมีความรู้ความเขา้ใจ เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อหลกัสูตร เพื่อ
ป้องกนัการเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน โดยท่ีการวางแผนประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรควรจดัเป็น 3 ระยะคือ ก่อน
การใชห้ลกัสูตร ระหวา่งการใชห้ลกัสูตร และภายหลงัการใชห้ลกัสูตรซ่ึงมีหลกัการประชาสัมพนัธ์คือ 
1) ก าหนดวตัถุประสงคส่ิ์งท่ีตอ้งการประชาสัมพนัธ์ใหช้ดัเจน 2) ก าหนดเป้าหมายท่ีจะประชาสัมพนัธ์
ให้ชดัเจน 3) ก าหนดหัวเร่ืองให้ชดัเจนว่า จะด าเนินกการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรไปในทิศทางใดท่ี
แน่นอน 4) ก าหนดระยะเวลาการประชาสัมพนัธ์ 5) ก าหนดส่ือและเทคนิคท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 
และ 6) ก าหนดงบประมาณท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ โดยท่ีการประเภทหรือกิจกรรมประชาสัมพนัธ์
นั้ นสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ1) การประชาสัมพันธ์ภายใน การสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายในสถาบนัหรือหน่วยงาน เพื่อสนบัสนุนการใชห้ลกัสูตร 2) การประชาสัมพนัธ์ภายนอก 
การสร้างความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมายภายนอกสถาบนัหรือหน่วยงาน เช่น หน่วยงานราชการ 
ประชาชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้หลกัสูตร และ 3) การประชาสัมพนัธ์เฉพาะกิจ การ
ประชาสัมพันธ์ ท่ีจัดตามวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้ทันที เช่น การ
ประชาสัมพนัธ์คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีจบหลกัสูตรกบัหน่วยงานของผูใ้ชบ้ณัฑิต (วิชยั วงษใ์หญ่, 2554 : 
76-78)  
    6.4) การแปลงหลักสูตรสู่การสอน หลกัสูตรและการสอนเป็นงานวิชาการ 
เป็นหน้าท่ีของกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผูก้  ากับดูแลมาตรฐานทางวิชาการ โดยมีบทบาท
เก่ียวกบัการจกัารหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดัอาจารยผ์ูส้อน การก ากบัดูแลหลกัสูตร
และปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั ซ่ึงมีขั้นตอนการแปลงสู่การสอน คือ 1) ศึกษาเอกสารหลกัสูตร
ในลกัษณะวิเคราะห์เก่ียวกบัหลกัการของหลกัสูตร วตัถุประสงคห์ลกัสูตรและรายวิชา เพื่อก าหนด
แผนการสอน แนวทางออกแบบกิจกรรมและการปฏิบัติ รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการบริหาร
หลกัสูตร 2) พฒันาวสัดุหลกัสูตรท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน 3) ตรวจสอบความพร้อมของ
วสัดุหลักสูตร บุคลากร วสัดุ ส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการใช้หลักสูตร แหล่ง
วิทยากรและแหล่งฝึกประสบการณ์ของผูเ้รียน 4) การวางแผนพฒันาผูส้อน การฝึกอบรมระหว่าง
การด าเนินการใช้หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการสอนระดบัอุดมศึกษาการประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนการสอน 5) การจดัตารางและจดัผูส้อน การจดัชั้นเรียน ห้องปฏิบติัการ สถานท่ีฝึก
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ปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั และ 6) กระบวนการเรียนการสอนจะ
ด าเนินไปอย่างราบร่ืนเป็นระบบขึ้ นอยู่กับประสิทธิภาพของการบริหารหลักสูตรของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร (วิชยั วงษใ์หญ,่ 2554 : 81-82) ซ่ึงเป็นการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้งหมด
ประกอบดว้ย บุคคล ส่ิงของและงบประมาณ ให้มีความเหมาะสมกบัการน าหลกัสูตรไปใชอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การแบ่งภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบของบุคลากรไม่วา่จะเป็นผูส้อน ผูส้นบัสนุน
ทางวิชาการ เป็นต้น ในกรณีท่ีมีบุคลากรน้อยอาจต้องก าหนดให้ผูส้อนมีหน้าท่ีสนับสนุนทาง
วิชาการควบคู่กบัหน้าท่ี การจดัการเรียนการสอนด้วยการก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีท่ีใช้ในการ
จดัการเรียน การสอนให้คุม้ค่ามากท่ีสุด ตลอดจนการจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการจดัการศึกษา
ในแต่ละส่วน (มารุต พฒัผล, 2562: 16) 
    6.5) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางการเรียนรู้ ห้องเรียน 
หรือชั้นเรียนเป็นสถานท่ีปฏิบติัการส าหรับผูเ้รียนเก่ียวกบัการพฒันาและคน้พบตวัเอง เป็นสถานท่ีท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม หอ้งเรียนจึงควรไดส้ร้างบรรยากาศ
ท่ีช่วยเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ท่ีไดรั้บประสบการณ์ทางบวก เพื่อพฒันาตนเองให้มีทศันะอนักวา้ง
ต่อสังคมท่ีผูเ้รียนพบปะและอาศยัอยู่ บรรยากาศเหล่าน้ีจึงส่งผลต่อความรู้สึกท่ีไวต่อความคิดและ
ความรู้สึกของผูเ้รียน ซ่ึงพื้นฐานท่ีจะช่วยเสริมในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนส าหรับผูส้อนท่ี
ควรพฒันา คือ คุณลกัษณะได้แก่ 1) การยอมรับคุณค่าของผูเ้รียนในฐานะบุคคล (as a person) การท่ี
ผูส้อนตระหนักรู้ว่า ผูเ้รียนแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะตน การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลถ้า
ผูส้อนเพียงแต่รู้สึกว่าผูเ้รียนแต่ละคนแตกต่างกนัเท่านั้นยงัไม่พอ ตอ้งแสดงออกทางดา้นการปฏิบติัท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อการกระท าซ่ึงแสดงให้เห็นการยอมรับนั้นดว้ยบรรยากาศแห่งความไวว้างใจ การให้
ความอบอุ่นและความจริงใจระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 2) การส่ือสารแบบเปิด (open communication) การ
สนับสนุนความตอ้งการของบุคคลท่ีพฒันาตนตามศกัยภาพเท่าท่ีจะเป็นได ้(self-actualization) ซ่ึงเป็น
ความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งมีการพฒันาสูงสุดท่ีตอ้งการจะเป็นตวัของตวัเองอย่างเต็มท่ี ไม่คิดคอย
แต่จะหวงัพึ่งพาผูอ่ื้น หรือส่ิงอ่ืนตลอดเวลา การสนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนท่ีจะเป็นตวัของตวัเองจึง
เป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงส่ิงจ าเป็นพื้นฐานประการแรก คือ การส่ือสารแบบเปิดท่ีอยู่ในบรรยากาศของการ
ยอมรับลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล รวมทั้งการฟังอยา่งมีประสิทธิผลท่ีส่งเสริมการส่ือสารให้เกิด
ความรู้สึกสัมผสั อันเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อนให้ด าเนิน
กิจกรรมต่อไปน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการท่ีมีอิทธิพลและส่งผลท าให้
บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริม หรือขดัขวางการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อนตอ้งค านึงถึงตลอดเวลา
ในการจดัการเรียนการสอน คือ 1) การร่วมมือและการแข่งขนัของผูเ้รียนภายในชั้นเรียน 2) ลกัษณะ
พฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูส้อนจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 3) ความร่วมมือระหว่าง
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ผูส้อนกับผูเ้รียนโดยค านึงถึงวตัถุประสงค์การเรียนเป็นส าคญั และ 4) ความรู้สึกและเจตคติของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อกลุ่มเพื่อน ผูส้อนและสถานศึกษาจะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน (วิชยั วงษ์
ใหญ่, 2554 : 98-101) ซ่ึงเป็นการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผูใ้ช้หลกัสูตร เช่น การ
บริการห้องสมุด ส่ือการเรียนการสอน บริการเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการวดัผลและประเมินผล (สงดั 
อุทรานนัท ์อา้งในธิดารัตน์ ถาบุตร, 2557 : 245) 
    6.6) การประเมินหลักสูตร (evaluation) หมายถึง กระบวนการตดัสินคุณค่าของ
ส่ิงต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือมาตรฐาน ดงันั้น การประเมินหลกัสูตรจึงเป็นกระบวนการ
ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร แลว้วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อวินิจฉัยจุดเด่น จุดดอ้ยของตวั
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและเปล่ียนแปลง
หลกัสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซ่ึงการประเมินหลกัสูตรผูป้ระเมินสามารถออกแบบการประเมิน
โดยพิจารณาแนวคิดการประเมินหลกั 4 แนวคิด คือ  
    1) การประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) เป็นการประเมินขณะใช้
หลกัสูตรเพื่อให้ไดส้าระสนเทศส าหรับการปรับปรุงกระบวนการบริหารและการใช้หลกัสูตร ส่วนการ
ประเมินสรุปรวม (summative evaluation) เป็นการประเมินผลสรุปของหลกัสูตรเพื่อให้ไดส้ารสนเทศ
ส าหรับตดัสินผลหลกัสูตร 
    2) การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ (informal evaluation) เป็นการประเมินท่ีไม่
เคร่งครัดแบบแผน การเก็บขอ้มูลตามความสะดวก เช่น การพูดคุยกนัอย่างไม่เป็นทางการ สอบถามอย่าง
ไม่มีโครงสร้าง ขอ้สรุปมกัเกิดขึ้นตามความรู้สึก หรือความเห็นส่วนตวั ส่วนการประเมินอย่างทางการ 
(informal evaluation) เป็นการประเมินอย่างมีแบบแผน มีวตัถุประสงค ์การสร้างเคร่ืองมือ การรวบรวม
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การสรุปผลตามเกณฑ์ หรือมาตรฐาน และการรายงานดว้ยลายลักษณ์
อกัษร  
    3) การประเมินทั้งหมด (gole-free evaluation) เป็นการประเมินท่ีครอบคลุม
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมดประกอบดว้ย ทางตรงและทางออ้ม หรือผลกระทบโดยไม่ยดึติดจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตร ส่วนการประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย (gold-based evaluation) เป็นการประเมินผลตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรวา่ผลผลิตท่ีไดบ้รรลุผลส าเร็จตามจุดหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่เพียงใด  
    4) การประเมินโดยบุคคลภายนอก (external evaluation) เป็นการประเมิน
โดยบุคคลภายนอกซ่ึงไม่ได้อยู่ในสังกัดหน่วยงาน หรือสถาบันส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภายนอกท่ีเป็นกลาง ส่วนการประเมินโดยผูป้ระเมินภายใน (internal evaluation) เป็นการประเมิน
โดยบุคคลภายในสังกัดหน่วยงาน หรือสถาบนัซ่ึงเป็นผูใ้กลชิ้ดและใช้หลกัสูตรมาโดยตลอด ซ่ึง
รูปแบบการประเมินหลกัสูตรสามารถจ าแนกได ้3 กลุ่มดงัน้ี  
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    1) รูปแบบการประเมินท่ียึดจุดมุ่งหมาย (gold-based models) ท่ีเน้นการ
ตดัสินคุณค่าตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร การประเมินจึงมีลกัษณะของการเปรียบเทียบ
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงกบัผลท่ีคาดหวงัไว ้ดงันั้น จุดมุ่งหมายจึงถูกใชเ้ป็นเกณฑต์ดัสินความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน ผูน้ าความคิดการประเมินน้ี คือ Tyler (1986) และ Hammond (1959)  
    2) รูปแบบการประเมินท่ียึดเกณฑ์ หรือมาตรฐานเป็นหลกั (criterion-based 
model) ท่ีเน้นการตดัสินคุณค่าตามเกณฑ์ หรือมาตรฐานเป็นหลกั ท่ีมาของเกณฑ์อาจก าหนดโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ หน่วยงาน หรือองค์กรวิชาชีพอันเป็นท่ียอมรับ ผูน้ าความคิดการประเมินแนวน้ี คือ 
Stake (1967) และ Provas (1971) 
    3) รูปแบบการประเมินท่ียึดการตดัสินใจเป็นหลกั (discistion-based model) 
รูปแบบน้ีต้องการเสนอสารสนเทศเพื่อช่วยผูบ้ริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม โดยเน้นความตอ้งการให้สารสนเทศของผูบ้ริหารเป็นหลกัในการประเมิน ผูน้ าแนวคิดการ
ประเ มินน้ีคือ  Cronbach (1963), Alkin (1999) และ Stufflebeam (1986)  ( ศิ ริชัย  กาญจนวาสี , 
ออนไลน์, 2560) หากจ าแนกตามช่วงเวลาการประเมินสามารถจ าแนกได้ 3 ช่วงระยะเวลาการ
ประเมินคือ  
    1) การประเมินก่อนการใช้หลักสูตรมุ่งประเมินคุณภาพของเอกสาร
หลกัสูตร โดยใชว้ิธีการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship) เพื่อตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร
ฉบบัร่าง และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ โดยการพิจารณาองค์ประกอบต่าง  ๆ ของหลกัสูตร 
เช่น เอกสารหลกัสูตร เน้ือหาสาระ การเรียนการสอน และการวดัประเมินผล โดยผูเ้ช่ียวชาญหลาย
ฝ่ายทั้งผูเ้ช่ียวชาญทางด้านหลกัสูตร และผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเน้ือหาสาระท่ีบรรจุไวใ้นหลกัสูตร 
ร่วมมือกนัพิจารณา นบัวา่เป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุดก่อนท่ีจะน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั  
    2) การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของหลกัสูตรระหว่างการใช้หลกัสูตร โดยการพิจารณาว่าการเรียนการสอนและการวดั
ประเมินผลท่ีปฏิบติัอยู่นั้นมีคุณภาพเป็นอย่างไร สอดคลอ้งกับเอกสารหลกัสูตรหรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรคอะไร  มุ่งเนน้การปรับปรุงและพฒันาเป็นส าคญัซ่ึงวิธีการประเมินท่ีใชป้ระกอบดว้ย การ
ประเมินท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ (child-centered evaluation) การประเมินแบบไม่เป็นทางการ 
(informal evaluation) การประเมินท่ีเป็นอิสระจากจุดมุ่งหมาย (goal-free evaluation) และการ
ประเมินท่ีเนน้กระบวนการตดัสินใจ (decision-based evaluation) 
    3) การประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตร เป็นการประเมินท่ีด าเนินการภายหลงัเสร็จ
ส้ินการใช้หลักสูตรมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้ นกับผู ้เรียน โดยการพิจารณา
ประสิทธิภาพในการวางแผนหลักสูตรกระบวนการท าหลักสูตรไปใช้ การเรียนการสอน การวดั
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ประเมินผล รวมทั้งผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการใชห้ลกัสูตร โดยใชเ้คร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกับผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย มุ่งเน้นการตัดสินใจปรับปรุง
หลกัสูตร หรือยกเลิกการใชห้ลกัสูตรซ่ึงวิธีการประเมินท่ีใช ้ประกอบดว้ยการประเมินแบบเป็นทางการ 
(formal evaluation) การประเมินท่ียดึจุดมุ่งหมาย (goal-based evaluation) และการประเมินแบบร่วมมือร่วม
ใจ (collaborative evaluation) เป็นการประเมินโดยใช้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับหลักสูตรทุกฝ่ายมีบทบาทเป็น                          
ผูป้ระเมินหลกัสูตร บนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมใจท่ีจะปรับปรุงหลกัสูตรให้ดียิ่งขึ้น โดยใชว้ิธีการ
เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ การประเมินหลกัสูตรโดยทัว่ไปมกักระท าในรูปของคณะกรรมการท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นผูป้ระเมินหลกัสูตร โดยก าหนดให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรมีบทบาทหลกัในการให้ขอ้มูลท่ี
ตนเองมีส่วนเก่ียวขอ้งเท่านั้น ซ่ึงขอ้จ ากัดประการหน่ึงของวิธีการน้ี คือ การแลกเปล่ียนขอ้มูลความ
คิดเห็นระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยกนัเองท่ีมีต่อหลกัสูตรในประเด็นต่าง ๆ (มารุต พฒัผล, 2558 : 65-85) 
ส าหรับเกณฑ์การประเมินหลกัสูตรเบรดี (Brady, 1987:169) กล่าวถึง เกณฑ์การประเมินหลกัสูตรซ่ึง
พฒันามาจาก The Phi Delta Kappa National Study Committee on Evaluation สามารถจ าแนกได ้3 ดา้น คือ 
เกณฑค์วามเป็นวิทยาศาสตร์ (scientific criteria) เกณฑด์า้นการปฏิบติั  (practical criteria) และเกณฑค์วาม
รอบครอบ (prudential criteria) ดงัน้ี 
    1) เกณฑค์วามเป็นวิทยาศาสตร์ (scientific criteria) มี 3 เกณฑ ์คือ 1.1 ความ
ตรงภายใน (internal validity) หมายถึง การออกแบบรายการประเมินเพื่อการรวบรวมขอ้มูลตรงตาม
ความตอ้งการของผูป้ระเมิน ผลการประเมินถูกตอ้งตรงตามปรากฏการณ์จริง หรือตรงกนัระหว่าง
สารสนเทศกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 1.2 ความตรงภายนอก (external validity) หมายถึง ความ
เป็นไปไดท่ี้ตอ้งอา้งอิงผลการประเมินจากกลุ่มหน่ึงไปยงัอีกกลุ่มหน่ึง กล่าวคือ ผูป้ระเมินสามารถใช้
หรือประยกุตใ์ชข้อ้คน้พบท่ีไดจ้ากการประเมินกลุ่มหน่ึงไปยงักลุ่มท่ีมีบริบทคลา้ยคลึงกนั 1.3 ความ
เท่ียง (reliability) หมายถึง ความคงท่ี หรือคงเส้นคงวาของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากการวดัหลาย
อย่าง ในเร่ืองน้ีผูป้ระเมินต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับการวดัค่อนข้างมาก และ 1.4 ความเป็นปรนัย 
(objective) หมายถึง คนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจขอ้มูลท่ีไดต้รงกนัมากน้อยเพียงใด ความเป็นปรนัย
จะเกิดขึ้นไดเ้พียงใดก็อยูท่ี่วา่ผูป้ระเมินตอ้งตีความหมายใหต้รงกบับุคคลอ่ืนท่ีร่วมประเมินดว้ย 
    2) เกณฑด์า้นการปฏิบติั  (practical criteria) มีจ านวน 6 เกณฑ ์คือ 2.1 ความตรง
ประเด็น (relevance) หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดส้อดคลอ้งหรือมีความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายเพียงใด ดงันั้น
การตั้งจุดมุ่งหมายในการประเมินให้ชัดเจนจะช่วยให้ผูป้ระเมินระมดัระวงัในการเก็บขอ้มูล และการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง หรือความสัมพนัธ์กับจุดมุ่งหมายไดง้่ายขึ้น 2.2 ความส าคญั (importance) 
หมายถึง การจดัล าดบัความส าคญัขององคป์ระกอบท่ีจะประเมิน ตลอดจนการเก็บขอ้มูลว่าส่วนใดเป็น
ประโยชน์มากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะการประเมินในบางคร้ังต้องประเมินในมุมกวา้ง 2.3 ขอบเขต (scope) 
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หมายถึง แบบแผนของการประเมินท่ีเอ้ืออ านวยให้การศึกษาไดท้ั้งภาพกวา้งและลึก 2.4 ความเช่ือ หรือ
การยอมรับ (credibility) หมายถึง ผูท่ี้ตอ้งการทราบผลการประเมินเช่ือถือในตวัผูป้ระเมินเพียงใด และ
ยอมรับขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินหรือไม่ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้ผลการประเมินกบัผูป้ระเมินมี
ความส าคญัต่อการประเมินมาก 2.5 ความเหมาะสมของเวลา (timeliness) หมายถึง การรายงานผลการ
ประเมินเสร็จทนัตอ้งการใช้เพื่อด าเนินการหรือตดัสินใจหรือไม่ ถา้รายงานผลไดท้นัทีก็จะมีประโยชน์
อย่างยิ่ง วิธีการรายงานผลเป็นระยะ ๆ และไม่ยึดรูปแบบรายงานเคร่งครัดก็ได ้และ 2.6 ความครอบคลุม 
(pervasiveness) หมายถึง ผลการประเมินไดน้ าไปใช้อย่างกวา้งขวงหรือไม่ การท่ีจะให้มีผลการประเมิน
ท่ีกวา้งขวางนั้น ผูป้ระเมินตอ้งรายงานผลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคน และทุกกลุ่มทราบทัว่กนั 
    3) เกณฑ์ความรอบครอบ (prudential criteria) มี 1 เกณฑ์ คือ 3.1 ประสิทธิผล 
หมายถึง การพิจารณาถึงความเหมาะสมระหว่างการลงทุนกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ การพิจารณาถึงความ
สูญเปล่าของทรัพยากรท่ีมี ตลอดทั้ งการพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างผลการเกิดขึ้ นกับ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และระหวา่งผลท่ีเกิดขึ้นกบัความตอ้งการของสังคมอีกดว้ย 
  2.2.3.2 การจัดการเรียนการสอน 
  การจัดการเรียนการสอนเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีลักษณะเป็นโครงสร้างจึงศึกษา
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักสูตร ผู ้วิจัย ได้ศึกษา
องค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ดา้นอาจารย ์ดา้นกระบวนการเรียนการ
สอน ดา้นนกัศึกษา และดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 
   1 )  ความหมายของการจั ดการ เ รียนการสอน  คือ การด าเนินงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้ หรือประสบการณ์ ซ่ึงมีนกัวิชาการหลากหลายท่าน
ใหค้วามหมายของการจดัการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 
   ทิศนา แขมมณี (2545: 26) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการ
จดัการเรียนการสอน โดยใหท้ั้งผูส้อนและผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การจดัการเรียนการสอน
จะเน้นท่ีการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากหลกัสูตร ผูส้อน ผูเ้รียน วิธีการสอนและการ
ประเมินผล ตลอดจนส่ือการเรียนการสอน เป็นตน้ 
   ราชบณัฑิตยสถาน (2555) กล่าว่า การเรียนการสอนหมายถึง การจดัประสบการณ์ 
กิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกโดยใช้ยุทธศาสตร์ กระบวนการ วิธีการ ส่ือและเทคนิคต่าง ๆ  ท่ีสามารถ
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
   Gagne and Briggs (1979 อา้งใน ทิศนา แขมมณี, 2545: 30) กล่าวว่า การจดัการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบว่า หมายถึง การวางรูปแบบโครงสร้างระดบัหลกัสูตร (system level) 
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ระดบัวิชา (course level) ระดบับทเรียน (lesson level) และระดบัการน าไปปฏิบติั (implementation 
level) 
   TrainKru by LearnEd (2561) การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดท า
หลกัสูตรและ หรือพฒันาหลกัสูตรของครู เพื่อพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศกัยภาพ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐาน ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการรู้ด้วยวิธีการ รูปแบบท่ีหลายหลายและ
เหมาะสมเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการปฏิบติั  
   Ellis and Hurs (2002: 1016) กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอน หมายความวา่ โครงสร้าง
ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ  ท่ีใชจ้ดักระท าในการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผล
ท่ีตั้งเป้าหมายไวแ้ก่ผูเ้รียน 
   โดยสรุปความหมายของการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา คือ 
โครงสร้างการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษาท่ีมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการ
เรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรท่ีท าให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา 
และการใช้ชีวิต ประกอบดว้ย 1) ดา้นหลกัสูตร 2) ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 3) ดา้นการประเมิน
หลกัสูตร 4) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 5) ดา้นนกัศึกษา และ 6) ดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
   2) ด้านอาจารย์  
   สถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบหรือกลไกในการบริหารจัดการอาจารย์ เพื่อ
พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนดา้นต่าง ๆ (ทบวงมหาวิทยาลยั, 2544: 7 
อา้งใน ธวชัชยั เติมญวน, 2548 : 26) ดงัน้ี 
   2.1) การสรรหาอาจารย์ สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งตอ้งก าหนดให้มีกระบวนการ
สรรหาบุคคลเขา้เป็นอาจารยข์องสถาบนัอุดมศึกษา ภายใตข้อ้ปฏิบติั หรือแนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยั
ตามกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) และแนวปฏิบติัจ านวนและ
คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และเร่ืองการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงบุคคลท่ีสามารถ
ด ารงต าแหน่งอาจารยเ์พื่อปฏิบติัหน้าท่ีสอนหลกัสูตรระดบัต่าง ๆ จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 
122 ตอนพิเศษ 39 ง : 7) ประกาศวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2548) ใช้บงัคบัวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2548 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 โดยมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา กลุ่มรับรองคุณภาพการศึกษาและเทียบคุณวุฒิ, 2549, ออนไลน์) และแนวปฏิบติัเก่ียวกับ
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คุณวุฒิอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านกัมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา 2550 , ออนไลน์) ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2561 , ออนไลน์) และมี
คุณสมบติัตรงตามท่ีสถาบนัอุดมศึกษาประกาศ ซ่ึงปัจจุบนัมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนว
ทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 132 ตอน
พิเศษ 295 ง :  25-30) ประกาศ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ก าหนดจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
นอกจากน้ี 
   2.2) การก าหนดภารกจิของอาจารย์ ภารกิจของอาจารย ์หมายถึง บทบาทหนา้ท่ี
ของอาจารยท่ี์มีต่อสถาบนัและสังคมภายนอกสถาบนั ซ่ึงคณาจารยจ์ะถือเป็นภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติั
เพื่อให้บรรลุและเป้าหมายท่ีวางไว ้อาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษามีภารกิจท่ีจะตอ้งปฏิบติั  คือ การเรียน
การสอน การวิจยั การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 มีท่ีมาแห่งมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 3 ความว่า ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้
จดัใหมี้การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ 
เพื่อพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้การ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานตน้
สังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน า
สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพฒันาอย่างต่อเน่ือง (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนท่ี 11 ก หนา้ 1 ลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2563) โดยท่ีมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดพนัธกิจอุดมศึกษา และการบริหารจัดการ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2562) คือ 1. ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน 2. ดา้นการวิจยัและนวตักรรม 3. ดา้นการบริการวิชาการ 
4. ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และ 5. ดา้นการบริการวิชาการ ดงัน้ี 
    2.2.1) ภารกิจด้านการสอน เพื่อผลิตบณัฑิตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 128 ตอนพิเศษ 47 ง : 44) ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตอ้งเป็นไปเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของมนุษยใ์นสังคมวงกวา้ง 
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และตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาไปตามแนวทางของตนเอง (ไพฑูรย ์สินลารัตน์อา้งใน ศิริ
พงศ ์รักใหม่และคณะ, 2559: 7) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning 
outcomes) ของผูเ้รียนและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน 
และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานท่ีเทียบเคียงกนั
ไดท้ั้งในระดบัชาติและระดบัสากล 
    พรชยั ทรัพยนิ์ธิ (2559) กล่าวว่า หนา้ท่ีการสอนเป็นความรับผิดชอบท่ีเห็นได้
ชดัท่ีสุดของอาชีพอาจารย ์แต่กลบัเป็นดา้นท่ีรู้จกักนัน้อยท่ีสุด คนส่วนใหญ่มกัจะคุน้เคยกบัการท างาน
ของครูมธัยมและคาดว่าคงจะคลา้ยคลึงกบัการสอนในมหาวิทยาลยั อนัท่ีจริงแลว้ การสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลยัต่างจากในระดบัมธัยมเป็นอย่างมาก ครูมธัยมโดยปกติจะสอนตามหลกัสูตรท่ีถูกก าหนด
โดยหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือองคก์รทอ้งถ่ินเช่น เทศบาล และมกัจะสอนวิชาท่ี
ไม่ตอ้งปรับปรุงเน้ือหาบ่อยนกั นอกจากน้ีอาจสอนหลายวิชาท่ีมีเน้ือหาคลา้ย ๆ กนั ในทางตรงกันขา้ม 
อาจารยม์หาวิทยาลยัเขียนหลกัสูตรของวิชาท่ีสอนเอง (ยกเวน้วิชาท่ีบงัคบัโดยสภาวิชาชีพ) และในกรณี
วิชาเลือก เน้ือหาอาจเปล่ียนแปลงอย่างมากในแต่ละปี นอกจากน้ี อาจารยม์กัจะสอนวิชาท่ีแตกต่างกนัท า
ให้ตอ้งคุน้เคยกบัเอกสาร ต าราประกอบจากหลายสาขาวิชา อีกทั้งเน้ือหาท่ีสอนก็มีความซับซ้อนกว่า
ระดบัมธัยมเป็นอย่างมาก เน้ือหาส่วนใหญ่ยงัเป็นเร่ืองใหม่ซ่ึงตอ้งท าความเขา้ใจก่อน หรือระหว่างการ
เตรียมการสอน ดงันั้น ตอ้งใชเ้วลาการเตรียมสอนค่อนขา้งมาก เช่น ในการสอนเลก็เชอร์ 1 ชัว่โมงอาจจะ
ตอ้งเตรียมอยา่งนอ้ย 2-3 ชัว่โมง เป็นตน้ ทั้งน้ีวตัถุประสงคห์ลกัของการเล็กเชอร์ในมหาวิทยาลยั คือ การ
สอนให้นกัศึกษาเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ดงันั้น ตอ้งอาศยัความสามารถของอาจารยใ์นการ
แสดงการคิด วิเคราะห์ท่ีออกมาในรูปการเขียนดว้ย หากอาจารยป์ระสบความส าเร็จในการสอน นกัศึกษา
จะสามารถยอ้นถามกลับและอาจท าให้อาจารย์จนมุมได้ ซ่ึงก็จะเพิ่มอีกแง่มุมหน่ึงท่ีต้องตระหนัก
ระหว่างการเตรียมการสอน บางคร้ังนกัศึกษาเองก็อาจจะติดตามไปปรึกษาเร่ืองวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึงลว้นแต่กิน
เวลาทั้งส้ิน ทา้ยท่ีสุดนกัศึกษาเองเป็นผูป้ระเมินการสอนของอาจารยใ์นแต่ละเทอม ซ่ึงเป็นดา้นท่ีแปลก
ของอาชีพน้ี เพราะเงินเดือนและความกา้วหนา้ส่วนหน่ึงขึ้นอยูก่บัการประเมินโดยนกัศึกษา อีกดา้นหน่ึง
ท่ีซ่อนอยู่ของการสอนในมหาวิทยาลยั คือ การลงคอร์สวิชาเลือกอิสระท่ีเรียนกบัอาจารยต์วัต่อตวั หรือ
การควบคุมโครงงานของนักศึกษาปี 3 และปีสุดทา้ยซ่ึงลว้นแต่กินเวลามากกว่าปกติในแต่ละสัปดาห์
ทั้งส้ิน หากโครงงานเก่ียวขอ้งกบัภาคอุตสาหกรรมก็จะตอ้งเดินทางไปกบันกัศึกษาบ่อยคร้ัง นอกจากน้ี
ในกรณีนกัศึกษาในระดบัปริญญาโทและเอก อาจารยต์อ้งใชเ้วลากบันกัศึกษาทุกคนอย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 
1-3 ชัว่โมง และตอ้งรับผิดชอบการอ่านและประเมินวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาของอาจารยท์่านอ่ืน ๆ ดว้ย



66 
 
ทั้งในและนอกสถาบัน ในกรณีของนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ก็ต้องเดินทางไปสอบปากเปล่าเม่ือมี
ก าหนดการสอบ รวมทั้งตอ้งเขียนผลวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาแต่ละคนดว้ย 
    2.2.2) ภารกิจด้านการวิจัย เป็นการช่วยพฒันาสถาบันอุดมศึกษาพัฒนา
สังคม และพฒันาประเทศผ่านองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาจึงเป็นการ
สร้างสมความรู้ และบุกเบิกความรู้ใหม่ให้มีความต่อเน่ือง (ไพฑูรย ์สินลารัตน์ อา้งใน ศิริพงศ ์รักใหม่
และคณะ, 2559: 7) ช่วยให้เกิดความเขา้ใจในสังคม ท าให้สามารถเลือกแนวทางแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 
และวางนโยบายท่ีดีอนัจะน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นผลดีต่อส่วนรวม (จรัส สุวรรณเวลา อา้งใน เรวดี
ทรรศน์ รอบคอบ, 2550) โดยท่ีภารกิจดา้นการวิจยัและพฒันาเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารย์
มหาวิทยาลยัได้มีโอกาสท าการวิจยัด้วยเงินสนับสนุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงมีตั้งแต่
งานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนจนถึงเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาเฉพาะเร่ือง ซ่ึงเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (ราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี 128 ตอนพิเศษ 47 ง : 44) โดยท่ีการวิจยัและพฒันาเป็นการศึกษา คน้ควา้อย่างมีระบบเพื่อ
น าไปสู่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ หรือการประยกุตใ์ช ้มีการบนัทึกเป็นเอกสารตามรูปแบบของการ
วิจยั เช่น มีการตั้งสมมุติฐาน มีการก าหนดปัญหาท่ีชดัเจนสมเหตุสมผล มีวตัถุประสงคช์ดัเจน มีการ
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ ตีความ และสรุปผลการวิจยัท่ีสามารถใหค้  าตอบตรงตามวตัถุประสงค ์การ
ส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต้องประกอบด้วย การมีนโยบายด้านการวิจัย มีหลักเกณฑ์
สนบัสนุนการวิจยั การรับทุนวิจยัจากแหล่งภายนอก การดูแลดา้นสิทธิบตัรและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
และการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั รวมทั้งมีการยกย่องผูมี้ผลงานวิชาการ และการจดัท า 
profile ผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ  
    2.2.3) ภารกิจด้านการบริการวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาต้องมุ่งเน้นใช้ความเช่ียวชาญ และองค์ความรู้จากภายในไปสู่การ
สร้างสรรคป์ระโยชน์ เพื่อช่วยพฒันาสังคมและประเทศชาติ นอกจากน้ีสถาบนัอุดมศึกษาสามารถ
ด าเนินงานด้านการบริการชุมชนได้ โดยการน าความรู้และบัณฑิตไปช่ วยพัฒนาสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มให้ดีขึ้น (พรชุลี อาชวอ ารุง, 2546) ซ่ึงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจ
หลกัของสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามความถนดัและในดา้นท่ีสถาบนัมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจ
ให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย หรือคิดค่าใชจ่้ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน สังคมโดยกวา้ง รูปแบบการให้บริการทาง
วิชาการให้ค  าปรึกษา ให้การอบรม จดัประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจยัเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ 
หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแลว้ สถาบนั
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ยงัไดรั้บประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารยอ์นัน ามาสู่การ
พฒันาหลกัสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจดัการเรียนการสอน และการวิจยั 
พฒันาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของ
นกัศึกษาและเป็นแหล่งรายไดข้องสถาบนัจากการใหบ้ริการวิชาการดว้ย (มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต, 
ม.ป.ท. : 1) ซ่ึงเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 128 ตอนพิเศษ 47 ง: 44) 
    2.2.4) ภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริม
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับศิลปวฒันธรรม และประเพณีของไทย เพื่อมุ่งอนุรักษ์และจรรโลงไวซ่ึ้ง
ศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม ส่งเสริมความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ประจ าชาติ จึงถือเป็นบทบาทหน้าท่ี
หลกัของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งด าเนินการให้ชดัเจนสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์และเป้าหมายของ
สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ของสังคมและมนุษยชาติ (วิจิตร ศรีสะอา้น , 2518 อา้งใน ศิริพงศ์ 
รักใหม่และคณะ, 2559 : 7) การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเป็นหน่ึงในส่ีภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลยั คือ การเรียนการสอน วิจยั บริการวิชา และท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม เพื่อให้เกิด
ระบบ กลไกลการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม โดยก าหนดให้มีนโยบาย แผนงาน โครงส ร้าง 
และการบริการจัดการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมทั้ งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่
วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิต (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , 
2561, ออนไลน์) ซ่ึงเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 
2554 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 128 ตอนพิเศษ 47 ง : 44) 
   โดยสรุปภารกิจของอาจารยม์หาวิทยาลยั คือ มาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษาในส่ี 
ดา้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 คือ 1) ดา้นการผลิต
บณัฑิต 2) ดา้นการวิจยั 3 ดา้นการบริการวิชาการ และ 4) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินซ่ึง
มาตรฐานท่ีภาครัฐก าหนดขึ้น 
   3) ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
   จุดมุ่งหมายหลักของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ท่ีการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิต
บณัฑิตให้มีคุณภาพ การจดัการเรียนการสอนจะเป็นไปด้วยดีอยู่ท่ีการวางแผนร่วมกันของผูบ้ริหาร 
อาจารย ์ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะอาจารยเ์ป็นตัวจกัร
ส าคญัท่ีท าใหก้ารเรียนการสอนมีคุณภาพ (นวลจิตต ์เชาวกีรติพงษ์, 2535 ; ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2543 อา้ง
ในธวชั เติมญวณ, 2546: 34) องคป์ระกอบดา้นการเรียนการสอนมีดงัน้ี 
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   3.1) การท าประมวลการสอนและแผนการสอน หรือโครงการ แผนการจดัการ
เรียนรู้เป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเขียนไวล้่วงหน้า ท าให้ผูส้อนมีความพร้อม 
และมัน่ใจว่าสามารถสอนไดบ้รรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไวแ้ละด าเนินการสอนไดร้าบร่ืน (ชนาธิป พร 
กุล, 2552 : 85) แผนการสอนเป็นวสัดุหลกัสูตรท่ีควรพฒันามาจากหน่วยการเรียนรู้ ท่ีก าหนดไว้
เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร เป็นส่วนท่ี
แสดงการจดัการเรียนการสอนตามบทเรียน และประสบการณ์การเรียนรู้เป็นรายวนั หรือรายสัปดาห์ 
เอกรินทร์ ล่ีมหาศาล (2552) แผนการสอนมีลกัษณะเป็นเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของครูผูส้อน 
ซ่ึงเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง โดยใชส่ื้อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้สอดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เน้ือหา เวลา เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เป็นไป
อย่างเต็มศกัยภาพ ชวลิต ชูก าแพง (2553) โดยท่ีแผนการจดัการเรียนรู้เป็นแผนการจดักิจกรรมการ
เรียน การจดัการเรียนรู้ การใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงไดว้่า แผนการจดัการเรียนรู้เป็นแผนท่ี
จดัท าขึ้นจากคู่มือครู หรือแนวทางการจดัการเรียนรู้ของกรมวิชาการ ท าใหผู้จ้ดัการเรียนรู้ทราบว่าจะ
จดัการเรียนรู้เน้ือหาใด เพื่อจุดประสงคใ์ด จดัการเรียนรู้อย่างไร ใชส่ื้ออะไร และวดัผลประเมินผล
โดยวิธีใด วิมลรัตน์ สุนทรวิโรจน์ (2553) ซ่ึง ธวชั เติมญวณ (2546: 35) กล่าวว่า แผนการสอนเป็น
แนวทางในการใช้หลกัสูตร หากอาจารยไ์ม่ท าแผนการสอน การใช้หลกัสูตรจะเป็นไปอย่างไม่มี
จุดหมายเป็นเหตุให้เสียเวลาหรือบกพร่องในการใชห้ลกัสูตร โดยท่ี รัญจวน ค าวชิรพิทกัษ ์(ม.ป.ท. , 
ออนไลน์) กล่าวว่า แผนการสอนจะประกอบด้วย หัวเร่ือง วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวดัการประเมินผล และการบนัทึกผลหลงัการ
สอนเป็นอย่างน้อย ซ่ึงเรณุมาศ มาอุ่น (2559: 175) กล่าวว่า การวางแผนการสอน ( instruction 
planning) เป็นการก าหนด หรือออกแบบการจดัการเรียนการสอนไวล้่วงหน้าว่า จะสอนเพื่ออะไร 
(จุดมุ่งหมายการเรียนรู้) สอนอะไร (เน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้) สอนอยา่งไร (รูปแบบ
การสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอนและส่ือการสอน) และจะวดัผลการเรียนรู้อย่างไร (แนวทาง
และวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้) โดยการวางแผนการสอนมี 2 ระดบั คือ 1) การวางแผนการ
สอนระยะยาว หรือโครงการระยะยาวในระดบัภาคการศึกษา และ 2) แผนการสอนรายคาบ (lesson 
plan) เป็นแผนการสอนระยะสั้นเฉพาะคาบเรียนแต่ละคร้ัง 
   โดยสรุป แผนการสอน หรือรายละเอียดของรายวิชา (course specification) ท่ี
เรียกว่า มคอ.3 คือ เอกสารท่ีก าหนดเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของรายวิชา จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ รูปแบบการสอน และวิธีการวดัผลประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของแผนการเรียนรู้ หรือรายละเอียดของรายวิชา ตลอดจนหนงัสืออา้งอิงท่ีนกัศึกษาสามารถคน้ควา้
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ได ้และยงัก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงไวด้ว้ย  โดยท่ีหาก
นกัศึกษาจะตอ้งฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาตอ้งจดัท ารายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (field experience specification) ท่ีเรียกว่า มคอ.4 คือ เอกสารท่ีก าหนดเก่ียวกับข้อมูล
ทัว่ไปของรายวิชา จุดมุ่งหมายของการด าเนินการของกิจกรรมนั้น ๆ วิธีการการปลูกฝังทกัษะต่าง ๆ  
และวิธีการวดัผลประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของแผนประสบการณ์ภาคสนาม ตลอดจน
หนงัสืออา้งอิงท่ีนกัศึกษาสามารถคน้ควา้ไดซ่ึ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
   3.2) การจัดตารางสอน การจดัตารางสอน คือ การก าหนดวนั เวลา สถานท่ี วิชา 
กลุ่มผูเ้รียน ปกติจะจดัเป็นสัปดาห์ การจดัตารางสอนเพื่อให้ไดเ้น้ือหาวิชาต่าง ๆ ครบหลกัสูตรนั้น
เป็นงานละเอียดประณีต ผูจ้ดัตอ้งเป็นผูท่ี้เขา้ใจจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ตอ้งรู้เน้ือหาวิชา ความรู้
เก่ียวกบัวยัและพฒันาการแต่ละขั้นเป็นอย่างดี เพื่อจะไดจ้ดัเน้ือหาวิชาและคาบเวลาไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม (อ าภา บุญช่วย, 2537: 67) และปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535: 186-187) เสนอวา่ การจดั
ตารางสอนควรค านึงถึง เค้าโครงหลักสูตร การแบ่งหมวดวิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาเสรี แต่ละ
ห้องเรียนต้องใช้อุปกรณ์ใด จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนแต่ละรายวิชาจัดเป็นก่ีห้อง ก่ีกลุ่ม 
ระยะเวลาหรือคาบชั่วโมงในการสอนเป็นก่ีคาบ คาบละก่ีนาที ในหน่ึงวนัจัดได้ก่ีคาบ รวมทั้ง
ลกัษณะห้องเรียนท่ีใชจ้ านวนครูอาจารยท่ี์รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา วิทยากรพิเศษ ภาระการสอน
ของอาจารย์แต่ละคน โดยมีหลักการจัด คือ 1) จัดให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 2) จัดตาม
ธรรมชาติของรายวิชาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษา ไม่ใหเ้กิดความเครียดความเหน่ือยลา้มาก
เกินไป 3) จดัใหมี้เวลาใหน้กัศึกษาคน้ควา้เองได ้4) จดัวิชาทฤษฎีและค านวณไวช่้วงเชา้ และ 5) ควร
พิจารณาถึงอาจารย์ เช่น ความสะดวกท่ีจะสอน การมีเวลาว่างตรงกันเพื่อประชุม หารือกันใน
ภาควิชาหรือแผนกวิชา โดยท่ี ชชัวิทย ์อาภรณ์เทวญั (2555) กล่าวว่า อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัควรจะ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง การจดัตารางสอน หรือภาระงานของอาจารยค์วรจะตอ้งจดัให้ตามความ
เช่ียวชาญของแต่ละคน หรือเอ้ือให้อาจารยไ์ดพ้ฒันาความเช่ียวชาญในดา้นใดดา้นหน่ึงออกมา สรุป
ก็คือไม่ควรจะใชร้ะบบ rotation หรือตอ้งเปล่ียนวิชาท่ีสอนกนับ่อย ๆ สาเหตุท่ีตอ้งปรับเปล่ียนวิชาท่ี
สอนกนับ่อย ๆ เพราะ 1) ภาระงานไม่พอ 2) อาจารยเ์บ่ือวิชาเดิมท่ีสอน 3) ภาควิชาตอ้งรับประกนัว่า
อาจารยต์อ้งได้ภาระงานสอนเท่ากบัขั้นต ่าท่ีสถาบนัการศึกษาก าหนด คือ 9 หน่วยหรือไดส้อน 3 
หน่วยกิต 1 วิชาเป็นอย่างน้อย ถา้ไม่ไดภ้าระงานส่วนน้ี ภาควิชาตอ้งช่วยเหลือ 4) แบ่งอาจารยต์าม
สาขาท่ีตนเองถนดัตอ้งการเป็นผูเ้ช่ียวชาญ และใหเ้ปล่ียนสาขาวิชาท่ีช านาญไดทุ้กๆ 4 ปี หา้มเปล่ียน
บ่อย ๆ 5) จดัภาระขั้นต ่าให้เสร็จก่อน คือ ให้อาจารยเ์ลือกวิชาในสาขาท่ีอาจารยเ์ช่ียวชาญก่อน และ
ไม่ควรเปล่ียนผูส้อนวิชาน้ีบ่อย และ 6) พอจดัภาระงานขั้นต ่าเสร็จแลว้ ตารางสอนส่วนน้ีจะน่ิงไป 4 
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ปี อาจารยท่ี์ตอ้งการแค่ภาระงานขั้นต ่าก็ไม่ต้องประชุม ส่วนอาจารยท่ี์ภาระสอนเกินขั้นต ่าต้อง
ประชุมเพื่อตกลงกนัวา่ใครจะสอนวิชาใดในทุกเทอมการศึกษา นอกจากน้ี ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ 
(2535: 189-190) กล่าววา่ การจดัตารางสอนนั้นตอ้งค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางสอนกบัการ
บริหารงานของสถานศึกษา คือ 1) การบริหารงานดา้นครูอาจารย ์การจดัตารางสอน มีความสัมพนัธ์
กบัภาระงานของอาจารย ์โดยทัว่ไปควรจะไดพ้ิจารณาถึงภาระงานของอาจารย ์เวลาท่ีอาจารยใ์ชใ้น
การท างานอ่ืน นอกเหนือจากงานสอนมีงานดา้นบริหาร หรืองานพิเศษอ่ืน ๆ ตลอดจนเวลาท่ีใช้ใน
การเรียนการสอน โดยเฉพาะอาจารยท่ี์บรรจุใหม่ตอ้งใชเ้วลามากในการเตรียมการสอน และอาจารย์
ท่ีสอนหลายวิชาก็ตอ้งเตรียมการสอนมากขึ้น ตลอดจนธรรมชาติของวิชาท่ีสอน 2) การจดัอาคาร
สถานท่ี ตารางสอนมีส่วนร่วมในการก าหนดห้องเรียนลกัษณะต่าง ๆ ในอาคารเพื่อใชใ้นการเรียน
การสอน การใชอ้าคารควรค านึงถึงความสามารถและความเหมาะสม จ านวนนกัศึกษา ลกัษณะวิชา 
และพยายามใช้ห้องเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) การจัดอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และส่ือการสอน 
ตารางสอนเป็นตวัก าหนดว่าใครจะเป็นผูใ้ช้ ใช้เม่ือใด และใช้อย่างไร 4) การจดัการอ านวยความ
สะดวกให้อาจารย์นักศึกษาและอาจารย ์ตารางสอนจะก าหนดเวลาพกัในแต่ละคาบชั่วโมง เวลา
อาหารกลางวนั ตลอดจนการจดักิจการอ่ืน ๆ และ 5) ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจะน าตารางสอน
มาเป็นตวัก าหนดแผนการปฏิบติังานในสถานศึกษา เช่น เวลาว่างของนักศึกษา เวลาว่างของครู
อาจารย ์ภาระงานสอนของครูอาจารย ์การจดัประชุม รวมทั้งการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 
   โดยสรุป การจดัตารางสอนเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจดา้นกระบวนการเรียนการ
สอน เพื่อก าหนดรายวิชาท่ีจะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยการจดัการเรียนการสอนตอ้ง
ค านึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ จ านวนอาจารยผ์ูส้อน จ านวนกลุ่มสาขาวิชา จ านวนวิชาท่ีสอน จ านวน
ห้องเรียน การจดัตารางเรียนตารางสอนในระดบัมหาวิทยาลยัเป็นการก าหนดรายวิชาเรียน ผูส้อน 
ผูเ้รียนและห้องเรียนช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้โดยท่ีการจดัตารางเรียนตาราง
ตอ้งสอดคลอ้งกบัรายละเอียดท่ีก าหนดใน มคอ.3 ในเร่ืองของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีจะเป็น
ตวัก าหนดชัว่โมงการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
   3.3) การจัดอาจารย์เข้าสอน การจดัอาจารยเ์ขา้สอนเป็นงานของฝ่ายวิชาการการ
พิจารณาความเหมาะสมและความถูกตอ้งจึงเป็นส่ิงจ าเป็น วิธีการด าเนินงานของการจดัอาจารยเ์ขา้สอน มี
ดงัน้ี 
   1) ส ารวจความพร้อมของบุคลากรดา้นอาจารยก่์อนเปิดหลกัสูตรใหม่ หรือเปิด
แผนการสอนเพิ่ม 
   2) ส ารวจภาระงานของอาจารย ์
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   3) ส ารวจคุณสมบติัของอาจารย ์เช่น วุฒิ ประสบการณ์ ความช านาญในการ
สอนแต่ละวิชา 
   4) จดัตามความพร้อมของอาจารยผ์ูส้อน เช่น ความถนัดและความตอ้งการใน
การสอน ไดแ้ก่ จดัตามวุฒิการศึกษา จดัตามความถนดัความเช่ียวชาญ และประสบการณ์และความ
สนใจ 
   5) การแกไ้ขปัญหาการขาดอาจารย ์ให้อาจารยไ์ดไ้ปฝึกอบรมในบางรายวิชาท่ี
ขาดแคลน จดับุคลากรฝ่ายอ่ืนให้ช่วยสอน เช่น ฝ่ายสนบัสนุนการสอนจดัรวมกลุ่มนกัศึกษา จดัหา
วิทยากรภายนอกมาช่วยสอน 
   6) จดัอาจารยเ์ขา้สอนแทนเม่ืออาจารยไ์ม่มาสอน ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการจดัครู
อาจารยเ์ขา้สอน ควรค านึงถึงภาระงานของอาจารย ์โดยทัว่ไปสถานศึกษาจะมอบหมายงานอ่ืนให้
อาจารยรั์บผิดชอบ เช่น ธุรการ งานกิจกรรม และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายจึง
เป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาจดัแบ่งงานใหส้มดุลกนัโดยมีขอ้ท่ีตอ้งพิจารณา คือ  
    6.1) เวลาท่ีอาจารยต์อ้งเสียไปในการเตรียมการสอน โดยเฉพาะถา้เป็นงานสอน
ในวิชาใหม่ท่ียงัไม่เคยสอนมาก่อน 
    6.2) ลกัษณะของวิชาท่ีสอน คือ วิชาทฤษฎี ภาคปฏิบติัท่ีตอ้งใชเ้วลาในการตรวจ
งาน ตรวจร่าง หรือโครงงาน 
    6.3) ลกัษณะของนักศึกษาท่ีเรียน หากเป็นผูเ้รียนท่ีอ่อน มีพื้นฐานการเรียนท่ี
ต่างกนั ก็ใชเ้วลาสอนเพิ่ม หรือสอนเสริม 
    6.4) งานหรือกิจกรรมพิเศษนอกเหนือการสอน เช่น การจดันิทรรศการ การจดัท า
โครงการอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
    6.5) ความช านาญ และประสบการณ์การสอนของอาจารย์ท่ีมีความรู้ และมี
ประสบการณ์การสอนมากจะเตรียมการสอนนอ้ยกวา่ และมีความมัน่ใจในการสอนมากกวา่ 
   สาโรจน์ เทียนใส (2553) กล่าวว่า การจดัครูเขา้สอน พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษา 
รองลงมาไดแ้ก่ พิจารณาระดบัชั้นท่ีเหมาะสมในการสอนของครู และพิจารณาความสามารถ และความ
สนใจของครู ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการสอนของครู หวัหนา้สาระ รองลงมา ไดแ้ก่ รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ และผู ้อ  านวยการโรงเรียน ปัญหาในการจัดครูเข้าสอนส่วนใหญ่  คือ ขาดครูท่ีมีความรู้
ความสามารถ ครูมีประสบการณ์นอ้ยขาดความช านาญ และครูมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกลุ่มสาระท่ี
สอน 
   โดยสรุป การจัดอาจารย์เข้าสอนนั้นต้องค านึงถึงความความสามารถความ
เช่ียวชาญในศาสตร์ หรือรายวิชาท่ีผูส้อนถนดัหรือตรงตามการศึกษา ภาระในการสอน หมายรวมถึง
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การเตรียมการสอนท่ีตอ้งใชเ้วลาท่ีต่างกนัไประหวา่งรายวิชาท่ีเคยสอนกบัรายวิชาใหม่ท่ีไม่เคยสอน 
และประสบการณ์ในการสอนของอาจารยเ์ก่าและอาจารยใ์หม่ ท่ีส าคญัลกัษณะของรายวิชาท่ีสอนว่า
มีลกัษณะเป็นวิชาทฤษฎีหรือวิชาปฏิบติัท่ีท าให้ภาระงานของอาจารยต่์างกนั ฉะนั้น การจดัอาจารย์
เข้าสอนจึงเป็นหน้าท่ี ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างผู ้สอน ผู ้บังคับบัญชาผู ้สอน และผู ้บริหาร
สถาบนัการศึกษาท่ีตอ้งกระท าร่วมกนั ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษานั้นอาจเป็นอาจารย์
ประจ า อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร หรืออาจารย์พิเศษก็ได้ แต่ตอ้งมี
จ านวน คุณวุฒิและคุณสมบติัของอาจารยต์ามท่ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ก าหนดไว ้(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295 ง  หนา้ 
2-13, ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558) 
   3.4) วิธีการสอน คือ ขั้นตอนท่ีผูส้อนด าเนินการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญอันเป็น
ลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะเด่นท่ีขาดไม่ไดข้องวิธีนั้น ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2551: 323) วิธีการสอนมี 
2 วิธีใหญ ่ๆ ดงัน้ี (วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา, 2544 อา้งใน ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน, 2553: 76-77) 
   3.4.1) การสอนโดยค านึงถึงตวัผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง (teacher-centered method) 
มักเป็นการสอนแบบบรรยายท่ีผูส้อนอยู่ในฐานะเป็นศูนย์รวมภายในชั้นเรียนเป็นผูมี้ความรู้มี
ประสบการณ์และท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนเองให้กบันกัศึกษาในชั้นเรียน
เป็นวิธีการสอนแบบอาจารยท์ าหนา้ท่ีถ่ายทอดและนกัศึกษาท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้บความสัมพนัธ์ระหว่าง
อาจารยแ์ละนกัศึกษาจึงวางอยูบ่นพื้นฐานของความเขา้ใจในหนา้ท่ีท่ีเท่ากนั วิธีการน้ีเป็นวิธีการแบบ
เก่า แต่อาจมีประสิทธิภาพสูงถา้อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ความสามารถและมีทศันคติกวา้งขวางพอ 
อย่างไรก็ตาม โดยปกติแลว้วิธีการสอนแบบน้ีมีขอ้จ ากดัในตวัเองเอง คือ ไม่อาจเป็นเคร่ืองมือน า
นักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทางของการศึกษาแบบศิลปศาสตร์ได้อย่างแท้จริง นอกจากจะต้อง
ปรับปรุงแกไ้ขบางประการ 
   3.4.2) การสอนโดยค านึงถึงผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ( learner-centered method) 
เป็นวิธีการสอนสมยัใหม่ท่ีค  านึงถึงภูมิหลงัและความเขา้ใจและความตอ้งการของนกัศึกษาแต่ละคน
เป็นหลักในการด าเนินการสอนในชั้นเรียน อาจารย์ผูส้อนอยู่ในฐานะเป็นเพียงผูช้ี้แนะควบคุม
ปรึกษา และบ่อยคร้ังเป็นผูรั้บประสบการณ์ในชั้นเรียนร่วมกบันกัศึกษา วิธีการสอนแบบน้ีออกมา
ในลกัษณะการสอนแบบกลุ่มย่อย มีการอภิปรายโตแ้ยง้แลกเปล่ียนความคิดเห็น การทดลองปฏิบติั
และการใชอุ้ปกรณ์การสอนสมยัใหม่เขา้ช่วย เพื่อให้นกัศึกษาและอาจารยห์าขอ้มูล ขอ้สรุปและทาง
แกปั้ญหาร่วมกนัในระหว่างการเรียนรู้ วิธีการน้ีท าใหก้ารศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ น าความสนุกสนานและความพอใจทั้งผูส้อนและผูเ้รียนโดยปกติ
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อาจารยห์นุ่มสาวมกัพร้อมยดึเอาวิธีการน้ีเป็นแนวทาวทางขณะท่ีอาจารยรุ่์นใหญ่แมบ้างคร้ังจะท าใจ
ยอมรับการปรับปรุงวิธีการสอนแบบแรกไดแ้ต่มกัปฏิเสธวิธีการน้ี 
   รูปแบบการสอนประกอบดว้ย การวิเคราะห์หลกัสูตร ผูเ้รียน ผูส้อนและปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งก่อนท่ีจะจดัการเรียนการสอน โดยการจดัการเรียนการสอน ผูส้อนตอ้งมีการวางแผน คือ 
ศึกษาหลกัสูตรให้เขา้ใจและตีความสาระท่ีก าหนดในหลกัสูตรให้ถูกตอ้ง การก าหนดสาระในการ
สอนโดยท าความเขา้ใจวตัถุประสงค์ของหลักสูตร เขา้ใจพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน ศึกษาต ารา
เอกสารระดับชั้นและเวลาเรียน ก าหนดสาระการสอนของแต่ละหัวข้อจะมีสาระไม่เกินเวลาท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร การเลือกรูปแบบการสอนซ่ึงมีอยู่หลากหลายขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค์การให้
เน้ือหาสาระของแต่ละคนโดยให้ผูส้อนสามารถเลือกรูปแบบการสอนต่าง ๆ ดังน้ี (วลัลภา เทพ
หสัดิน ณ อยธุยา, 2544 ; ธวชั เติมญวณ, 2546 อา้งใน ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน, 2553: 77-80)  
   1. ปาฐกถา คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็นทศันคติ หรือการวิเคราะห์
สาระส าคญัขอ้มูลจากหัวขอ้ท่ีก าหนดให้อย่างพิถีพิถนั มีระบบในการเรียบเรียงสาระนับแต่การ
ขึ้นตน้การพูดจนกระทัง่การสรุปทา้ยก่อนการปิดปาฐกถา ลกัษณะการพูดเป็นพิธีการและเป็นการ
น าเสนอความรู้หลกั 
   2. บรรยาย คือ การถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็น ในหัวขอ้ท่ีก าหนดโดยมีวิธีการ
พูดท่ีเป็นกนัเองมากกว่าการปาฐกถา ผูพู้ดอาจใช้อุปกรณ์ประกอบการพูด หรืออาจใช้การสอนวิธี            
อ่ืน ๆ ประกอบการบรรยายก็ได ้อาจารยส่์วนใหญ่ในมหาวิทยาลยัใชก้ารบรรยายส่วนใหญ่ เน่ืองจาก
สามารถควบคุมเน้ือหาสาระใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
   3. การอภิปรายอนุกรม คือ การจดัผูท้รงคุณวุฒิผูเ้ช่ียวชาญแต่ละหัวขอ้ท่ีเรียง
ตามล าดับกัน และให้ผูพู้ด หรือองค์ปาฐกถาซ่ึงประกอบด้วย 4-5 คนพูดเรียงล าดับหัวขอ้โดยมี
ประธานกรรมการอภิอปรายอนุกรมเป็นผูเ้ปิดการอภิปราย เชิญผูอ้ภิปรายแต่ละคนตามล าดบัแต่ละ
คนกล่าวสรุปและปิดอภิปราย ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญการพูดแต่ละหวัขอ้ 
   4. การอภิปรายเป็นคณะ คือ การจดัการให้วิทยากรพูดในหัวขอ้เดียวกนัทั้งน้ีให้
ผูเ้รียนไดฟั้งความคิดเห็นของผูท่ี้มีความหลากหลายซ่ึงอาจจะสอดคลอ้ง หรือแตกต่างสุดแลว้แต่
ทัศนะของผู ้อภิปรายแต่ละคนเหล่านั้ น การอภิปรายเป็นคณะจะมีผู ้ด าเนินการอภิปรายเป็น                            
ผูป้ระสานงานการพูดโยงความคิดและโยงเร่ืองใหส้อดคลอ้งเช่ือมโยงไปสู่การอภิปราย 
   5. การสอนโดยใชโ้ทรทศัน์ เพื่อประหยดัเวลาการสอนส าหรับนิสิตท่ีมีจ านวน
มาก ผูส้อนอาจสอนโดยวิธีการบรรยาย หรือสาธิตประกอบการบรรยายให้ถ่ายทอดลงในเทป
โทรทศัน์ เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้และศึกษาไปพร้อมกนั หรืออาจเปิดโทรทศัน์ส าหรับกลุ่มใหญ่ท่ีเรียน
ในชัว่โมงต่อไป 
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   6. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูส้อนอาจน าเสนอสาระรายวิชาโดยน าเสนอ
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบการน าเสนอโดยใชโ้ปรแกรมพาวเวอร์พอยท ์หรือจะท าในรูปแบบ
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีท าให้เกิดสีสวยงาม เคล่ือนไหวไดมี้ภาพต่าง ๆ ประกอบการสอนท าให้
ผูเ้รียนไดเ้ห็นและเขา้ใจสาระของการสอนมากขึ้น 
   7. การอภิปรายกลุ่มยอ่ย เป็นการอธิบายวิธีการสอนแบบกลุ่มย่อยซ่ึงมุ่งเนน้การ
พฒันาผูเ้รียนในด้านการฝึก การคน้คว้า การคิด การเขียน การเสนอความคิด การรับฟัง และการ
ท างานร่วมกนั ผูเ้รียนจะเลือกประธาน เลขานุการ และท าหนา้ท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มท่ีดี วางแผนงาน
ร่วมกบักลุ่ม ศึกษาคน้ควา้อภิปรายและเสนอรายงาน 
   8. การสัมมนา คือ การท่ีผูส้อนและผูเ้รียนได้วางแผนการเรียนร่วมกัน โดย
ก าหนดหัวขอ้ท่ีจะศึกษาจากการท่ีผูส้อนจะให้ขอ้มูลความคิด ทฤษฎีพื้นฐานซ่ึงจะจดัอยู่ในรูปของ
การเชิญวิทยากรมาแสดงปาฐกถา หรือบรรยาย จากนั้นเป็นการคน้ควา้ดว้ยตนเอง การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย ตลอดจนเสนอผลการศึกษาคน้ควา้และขอ้ตกลงในกลุ่มใหญ่อีกคร้ังหน่ึง เพื่อประมวลความรู้
ตามขอบเขตท่ีก าหนดในสาระวิชานั้น การสัมมนาน้ีนิสิตนักศึกษาจะไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการท า
เอกสารประกอบการสัมมนา การจดัการสัมมนาอภิปรายกลุ่ม และมีโอกาสฝึกการเสนอรายงานต่อท่ี
ประชุมใหญ่อีกดว้ย 
   9. การศึกษาเฉพาะกรณี หรือโครงการสอนแบบการศึกษาเฉพาะกรณีมุ่งให้
นิสิตนกัศึกษาในกลุ่มย่อยประมาณ 5-7 คน ไดมี้โอกาสศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อหา
ข้อมูลมาตัดสินวินิจฉัย ด าเนินการ หรือแก้ปัญหา หรือหาทางเสนอแนะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี
ก าหนด ซ่ึงผูเ้รียนในกลุ่มจะต้องศึกษาตั้งแต่จุดเร่ิมต้นปัญหา สาเหตุปัญหา แนวทางการศึกษา
ประกอบเพื่อแกปั้ญหาตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
   10. การฝึกการปฏิบติั การศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีจ า เป็นตอ้งมีการ
ฝึกปฏิบติั เช่น เม่ือเรียนภาคบรรยายหรือทฤษฎีแลว้ก็มีภาคปฏิบติัให้ทดลองท าดว้ยตนเอง เพื่อให้
เขา้ใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น การสอนภาคปฏิบติัจ าเป็นตอ้งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อประสิทธิภาพในการ
ควบคุมดูแลผูเ้รียนไดป้ฏิบติัถูกตอ้งไดผ้ลมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เช่น ทดลอง
ใชโ้ปรแกรมง่าย ๆ ในคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ การฝึกปฏิบติัท าไดทุ้กสาขาวิชา เพราะเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
จะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจศาสตร์ต่าง ๆ ไดก้ระจ่างและสามารถน าทฤษฎีมาปฏิบติัได ้
   11. การสาธิต การศึกษาหลายกรณีท่ีผูส้อนจ าเป็นตอ้งสาธิตให้นิสิตนกัศึกษาดู
เป็นตวัอย่าง เช่น การสาธิตการขาย อาจารยอ์าจสาธิตให้ผูเ้รียนดูว่า วิธีการเสนอสินคา้ท่ีให้มาใหแ้ก่
ลูกคา้ควรจะพูดอยา่งไร ช้ีขอ้ดี ขอ้เด่นของสินคา้นั้นอยา่งไร มีเทคนิคท่ีจะจูงใจลูกคา้อยา่งไร อาจารย์
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ย่อมสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างได้ นอกจากน้ีในการฝึกการปฏิบัติผูส้อนจ าเป็นต้องสาธิต หรือท า
ตวัอยา่งใหดู้ก่อนเพื่อผูเ้รียนสามารถปฏิบติัดว้ยตนเองได ้
   12. การสอนเป็นรายบุคคล การสอนเป็นรายบุคคลเพ่งเล็งการพฒันาผูเ้รียนแต่
ละคนเป็นหลกั ดงันั้น อาจจะใช้วิธีสอนโดยให้นิสิตนักศึกษาไปคน้ควา้ตามหัวขอ้ท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรและน าสาระท่ีไดม้าอภิปรายร่วมกบัผูส้อน การสอนประเภทน้ีอาจจะใช้อุปกรณ์การสอน
ประกอบก็ได ้เช่น การเรียนจากตลบัเสียง เอกสาร หรือบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ 
   13. การสอนแบบโปรแกรม เป็นการจดับทเรียนส าเร็จรูปซ่ึงอาจอยู่ในรูปต ารา 
แบบเรียน หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได ้การสอนแบบน้ีผูส้อนก็จะตอ้งเตรียมบทเรียนส าเร็จรูป
ไวใ้ห้กบัผูเ้รียนสามารถเรียนได้ดว้ยตนเองและเรียนไปตามความสามารถความสนใจ และเวลาท่ี
ผูเ้รียนสะดวก บทเรียนดงักล่าวจะใหส้าระ วิธีการเรียน และการวดัผลดว้ย 
   14. การฝึกประสบการณ์ตรง การสอนโดยใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ตรงจากเร่ือง
ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่โดยเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาชีพการสอนแบบน้ี
จึงตอ้งเป็นการนิเทศช้ีแนะอธิบายเป็นรายบุคคล ผูส้อนจ าเป็นตอ้งสอนร่วมกบับุคลากร ซ่ึงควบคุม
งานในหนา้ท่ีท่ีสถาบนันั้นส่งผูเ้รียนไปฝึกงานดว้ย 
   3.5.3) รูปแบบวิธีการสอนท่ีดี ผูส้อนในยุคโลกาภิวตัน์จึงควรมีเทคนิคการสอน
แนวใหม่ท่ีส่งเสริมใหผู้ส้อนไดเ้ห็นแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น เพราะกระบวนการ
เรียนการสอนเป็นส่ิงส าคญัยิ่งต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผูเ้รียน ซ่ึงเทคนิคการสอนแนวใหม่ท่ี
นิยมใชใ้นปัจจุบนั และใชไ้ดผ้ลประกอบดว้ยเทคนิคการสอน (มหาวิทยาลยัราชธานี ส านกัวิชาการ, 
2557 : 6-14) ดงัน้ี 
   1) เทคนิคการสอนแบบท างานร่วมกัน (co-operative leaning) คือ การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนท างานร่วมกนั และช่วยเหลือกนัในชั้นเรียนท่ีสร้างบรรยายกาศและ
สัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั และระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน โดยมีความมุ่งหมายของการสอน 
คือ การรับผิดชอบร่วมกนัเป็นการให้สมาชิกใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการท างาน แต่คงรักษา
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั 
   2) เทคนิคการสอนแบบอุปนยั (inductive method) เป็นการสอนรายละเอียดไป
หากฎเกณฑ์กล่าว คือ เป็นการสอนแบบย่อยไปหาส่วนร่วม หรือสอนจากตวัอย่างไปหาหลกัการ 
โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้บกฎเกณฑ์ หรือความจริงดว้ยตนเอง เขา้ใจความหมาย
และความสัมพนัธ์ของความคิดต่าง ๆ  
   3) เทคนิคการสอนแบบนิรนัย (deductive method) วิธีการสอนแบบน้ีเร่ิมต้น
สอนจากกฎ หรือหลกัการต่าง ๆ แลว้ใหผู้เ้รียนหาเหตุผล หลกัฐานมายนืยนั เป็นการฝึกใหน้กัเรียนมี
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เหตุมีผล โดยมีความมุ่งหมาย คือ ให้ผูเ้รียนรู้จกัการใช้กฎ สูตรและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ช่วยในการ
แกปั้ญหา 
   4) เทคนิคการสอนแบบระดมพลงัสมอง (brainstormining) คือ วิธีการสอนท่ีใช้
ในการอภิปรายทนัที ไม่มีใครกระตุน้ผูเ้รียนเพื่อหาค าตอบหรือทางเลือกส าหรับการแก้ปัญหาท่ี
ก าหนดอยา่งรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดยไม่มีการตดัสินวา่ทางเลือกใดดีหรือไม่อยา่งไร 
   5) วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบติั (practice) คือ วิธีการสอนท่ีให้ประสบการณ์
ตรงกบัผูเ้รียน โดยการให้ลงมือปฏิบติัจริง เป็นการสอนท่ีมุ่งหมายให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎี
และปฏิบติั 
   6) วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง (simulation) คือ วิธีการสอนท่ีจ าลอง
สถานการณ์จริงมาไวใ้นชั้นเรียนโดยพยายามท าให้เหมือนจริงท่ีสุด มีการก าหนดเง่ือนไข แลว้แบ่ง
ผูเ้รียนเป็นกลุ่มเพื่อเขา้ไปเล่นในสถานการณ์ท่ีจ าลอง มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการเผชิญหน้า
กบัปัญหา 
   7) วิธีการสอนแบบสาธิต (demonstration method) คือ วิธีการสอนท่ีครูมีหน้าท่ี
ในการวางแผนการเรียนการสอนส่วนใหญ่ โดยการท าให้ดูเป็นตวัอย่าง นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การสังเกต การฟัง การท า หรือแสดง  
   8) วิธีการสอนแบบโครงการ (project method) เป็นวิธีการสอนให้ผูเ้รียนได้
วางโครงการและด าเนินการให้ส าเร็จตามโครงการนั้น เป็นการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น
จริงของชีวิต ผูเ้รียนจะท างานดว้ยการตั้งปัญหา ด าเนินการแกปั้ญหาดว้ยการลงมือท าจริง 
   กลยุทธ์การสอน ส าหรับแนวทางท่ีสถาบนัใช้ในการประสาทความรู้ตามกลุ่ม
สาระวิชาแก่ผูเ้รียนเพื่อใหบ้ณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์มีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงมีความส าคญัในการปฏิบติังานนั้น อาจแบ่งได้
เป็น 2 ระดบั คือ กลยุทธ์การสอนระดบัหลกัสูตร และกลยุทธ์การสอนระดบัรายวิชา ไดแ้ก่ 1) กล
ยุทธ์การสอนระดบัหลกัสูตร ในระดบัหลกัสูตรจะมีการจดัล าดบัของรายวิชาก่อนหลงัทั้งในแง่ของ
รายวิชาและในแง่ของชั้นปีของผูเ้รียน ผสมผสานกันไปในลักษณะของแผนการศึกษาตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ใหผู้เ้รียนทราบล่วงหนา้ไวใ้นหลกัสูตรของสถาบนั โดยวิชาเฉพาะท่ีเป็นวิชาบงัคบัจะ
ก าหนดให้ศึกษาวิชาท่ีเป็นพื้นฐานหลกัเสียก่อนในเบ้ืองตน้ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 จากนั้นจึง
ก าหนดให้ศึกษาวิชาบงัคบัท่ีมีเน้ือหาสืบเน่ือง หรือวิชาบงัคบัท่ีตอ้งใช้ความรู้พื้นฐาน ในชั้นปีท่ี 2 
และชั้นปีท่ี 3 ต่อไปสถาบนัควรท่ีจะก าหนดในแผนใหศึ้กษาเสร็จส้ินภายในชั้นปีท่ี 3 เพื่อท่ีผูเ้รียนจะ
ได้เร่ิมศึกษาวิชาเฉพาะท่ีเป็นวิชาเลือกในชั้นปีท่ี 3 ส าหรับการเตรียมพร้อมเพื่อไปฝึกงานหา
ประสบการณ์ในช่วงภาคฤดูร้อนของชั้ นปี ท่ี  3 หรือในชั้ นปี ท่ี  4 และเม่ือได้ไปฝึกงานหา
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ประสบการณ์แลว้ ผูเ้รียนจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาเลือกท่ีเหมาะสมหรือมีความถนัดในชั้นปีท่ี 4 
ต่อไป การก าหนดแผนการศึกษาเป็นล าดบัเช่นน้ีจะด าเนินไปอย่างสอดคลอ้งกบัการพฒันาความรู้
ความถนัดหรือความสนใจของผูเ้รียนท่ีจะค่อย ๆ คล่ีคลายตวัให้เกิดความชัดเจนเม่ือศึกษาไปได้
ระยะหน่ึง ดีกว่าท่ีจะปล่อยให้ศึกษาวิชาเลือกไปอย่างไม่มีทิศทาง ในส่วนของวิชาเลือกนั้นสถาบนั
ควรจะไดก้ าหนดวิชาเลือกให้เป็นกลุ่มวิชาตามเน้ือหา สาขาวิชาย่อย หรือตามแนวทางการประกอบ
วิชาชีพ หรือตามแนวการศึกษาต่อหลังปริญญาเพื่อให้องค์ความรู้ในวิชาเลือกท่ีผูเ้รียนได้รับ มี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างกนัเป็นระบบ แต่ก็มิไดปิ้ดโอกาสหากผูเ้รียนประสงค์จะเลือกเรียน
ตามความสนใจท่ีหลากหลายของตนเองเก่ียวกบัการฝึกงานเพื่อฝึกฝนทกัษะหรือหาประสบการณ์
จากการท างานหรือสหกิจศึกษานั้น สถาบนัควรพิจารณาความพร้อมทั้งในส่วนของสถาบนัและ
ผูเ้รียนวา่จะจดัใหเ้ป็นการลงทะเบียนศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร หรือเป็นประสบการณ์ท่ีเลือก
ไปด าเนินการนอกหลักสูตร และไม่ว่าจะด า เนินการอย่างไร สถาบันควรพิจารณาด า เนินการ
ประสานงานสนบัสนุนให้แก่ผูเ้รียนในการน้ีดว้ย ส าหรับสถาบนัการศึกษาท่ีก าหนดให้การเพิ่มพูน
ทกัษะการท าวิจยัของนักศึกษาเป็นนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด
การศึกษาในระดับสูงต่อไปได้นั้น ก็อาจพิจารณาก าหนดให้มีรายวิชาว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัยทาง
นิติศาสตร์เป็นรายวิชาเลือกหรือรายวิชาบงัคบัก็ได ้อีกทั้งสถาบนัการศึกษาอาจก าหนดใหก้ารท าสาร
นิพนธ์ระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี 
ขึ้นอยู่กบันโยบายและความพร้อมของสถาบนัการศึกษา 2) กลยุทธ์การสอนระดบัรายวิชา ในระดบั
รายวิชานั้น สถาบนัจะตอ้งจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และมีทกัษะตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด โดยจะตอ้งพิจารณาเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องรายวิชาประกอบเป็นส าคญั 
อาทิ ในรายวิชาท่ีเป็นวิชาบงัคบัในกฎหมายพื้นฐานท่ีส าคญัซ่ึงมกัเป็นชั้นเรียนขนาดใหญ่ อาจใชก้าร
สอนแบบบรรยายและอภิปราย (lecture and discussion method) เป็นหลกัร่วมกบัการสอนแบบเน้น
กรณีปัญหา (problem-based method ) ในขณะท่ีรายวิชาท่ีเป็นวิชาเลือกซ่ึงอาจจะมีขนาดชั้นเรียนเล็ก
ลงและมุ่งให้ผูเ้รียนศึกษาตามความสนใจ อาจจดัการเรียนการสอนหลายแบบประกอบกนั ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนการสอนเชิงสัมมนา การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา ประกอบกับการสอนแบบเน้นการแสวง
ความรู้ด้วยตนเอง (self-study method ) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (criticality-based method) 
หรือในกรณีของรายวิชาท่ีมุ่งเน้นทักษะของผูเ้รียน อาจจัดการเรียนการสอนแบบเน้นสมรรถนะ 
(competency–based method ) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (productivity-based method) การ
สอนแบบสาธิต (demonstration method) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (simulation method ) การ
สอนกฎหมายเชิงคลินิก (clinical legal education) เป็นตน้ นอกจากน้ี การส่ือสารความคิด ความเขา้ใจ การ
โตเ้ถียงวิพากษ์วิจารณ์ รวมไปถึงการรับฟังผูอ่ื้นไม่ว่าจะเป็นการส่ือดว้ยเอกสาร หรือการเขียน หรือดว้ย
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วาจาในรูปของการโตเ้ถียง การอภิปราย การน าเสนอ หรือการประชุม ลว้นเป็นทกัษะส าคญัของนกักฎหมาย 
ผูส้อนในแต่ละรายวิชาควรท่ีจะไดจ้ดัให้นักศึกษามีการฝึกฝนทกัษะเหล่าน้ีประกอบไปดว้ย อนัจะท าให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะเหล่าน้ีไปตลอดจนจบการศึกษาและมีทกัษะเหล่าน้ีติดตวัออกไปประกอบอาชีพการ
งานไดเ้ป็นอย่างดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชนิติ
ศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 319 ง ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 : 7) 
   โดยสรุป วิธีการสอนนั้นมี 2 ลกัษณะคือ 1. วิธีการสอนท่ียดึผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง 
และ 2. วิธีการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงมีรูปแบบ เทคนิค และวิธีการสอนท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึง
เทคนิควิธีการสอนท่ีนิยมใช้ในสถาบนัอุดมศึกษาได้แก่ เทคนิคการสอนแบบท างานร่วมกัน (co-
operative leaning) เทคนิคการสอนแบบอุปนัย ( inductive method) เทคนิคการสอนแบบนิรนัย 
(deductive method) เทคนิคการสอนแบบระดมพลงัสมอง (brainstormining) วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (practice) วิ ธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง ( simulation) วิธีการสอนแบบสาธิต 
(demonstration method) วิธีการสอนแบบโครงการ (project method)  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัธรรมชาติของ
วิชานั้น 
   4) ด้านนักศึกษา 

   ความส าเร็จของการจดัการศึกษาขึ้นอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึง คือ นกัศึกษา
ซ่ึงตอ้งให้ความส าคญักบัการรับ หรือการคดัเลือกนกัศึกษาเขา้ศึกษาในหลกัสูตรท่ีตอ้งเป็นระบบท่ี
สามารถคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติั และความพร้อมในการเรียนในหลกัสูตรจนส าเร็จการศึกษา 
และส่งเสริมใหมี้ความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นกัศึกษามี
ความรู้ความสามารถตามหลกัสูตร มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2560: 66) ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตอ้งปฏิบติัใหไ้ดคุ้ณภาพ ดงัน้ี 
   4.1) การคัดเลือกนักศึกษา ความเป็นมาของระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา (สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2561, ออนไลน์) มีรายละเอียดดงัน้ี 

   4.1.1) ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคดัเลือก
รวม (Central University Admissions System: CUAS) ก่อนปีการศึกษา 2504-ปีการศึกษา 2542 
    4.1.1.1) ก่อนปีการศึกษา 2504 มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งด าเนินการสอบเอง 
    4.1.1.2) ปีการศึกษา 2504 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลยั
แพทยศ์าสตร์ จดัสอบร่วมกนัมีสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผูป้ระสานงาน 
    4.1.1.3) ปีการศึกษา 2505 มหาวิทยาลัย 5 แห่งท่ีมีอยู่ในขณะนั้น ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลยัศิลปากร จดัสอบร่วมกนัการสอบเลือกน้ีเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองการสละ



79 
 
สิทธ์ิและการเพิ่มจ านวนท่ีส ารองท่ีนัง่จากการท่ีผูส้มคัรสอบไดห้ลายมหาวิทยาลยั ท าให้นกัเรียนใน
ขณะนั้นตอ้งเสียเวลาสอบหลายแห่งมีค่าใชจ่้ายจ านวนมากและมีผูส้มคัรเพิ่มขึ้น 
    4.1.1.4) ปีการศึกษา 2509 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัให้มหาวิทยาลยัต่าง ๆ กลบัไปใชว้ิธีสอบแยกแต่การด าเนินการเกิดปัญหา
มาก มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ตอ้งเล่ือนการเปิดเทอมออกไป เน่ืองจากตอ้งมีการเรียกสอบสัมภาษณ์เพิ่ม
หลายรอบ 
    4.1.1.5) ปีการศึกษา 2510 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของสภา
การศึกษาแห่งชาติใหม้หาวิทยาลยัต่าง ๆ กลบัมาใชวิ้ธีสอบรวมอีกคร้ัง 
    4.1.1.6) ปีการศึกษา 2516 ทบวงมหาวิทยาลยัรับโอนงานสอบคดัเลือกจาก
สถานศึกษาแห่งชาติจนถึงปัจจุบนั แนวทางการคดัเลือกในช่วงน้ี ผูส้มคัรมีสิทธ์ิเลือกคณะเลือก
สถาบนัการศึกษาได ้6 อนัดบั และเลือกวิชาสอบไปในคราวเดียวกนั หลงัจากท่ีระบบสอบคดัเลือก
รวมไดด้ าเนินการไดร้ะยะหน่ึงไดเ้กิดปัญหา คือ การคดัเลือกแบบเดิมมีผลกระทบทางลบต่อการจดั
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายกล่าว คือ ประการท่ีแรก ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่สนใจเรียนวิชาท่ี
ไม่ตอ้งใช้ในการสอบคัดเลือก เพราะเป้าหมายของการเรียน คือ การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย หรือสาขาท่ีต้องการผล คือ นักเรียนท่ีเรียนได้ดีมุ่งสอบเทียบเพื่อให้มีคุณสมบัติ
เทียบเท่าส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แลว้เขา้เรียนมหาวิทยาลยัโดยเรียนไม่ครบตาม
ชั้นปี ผูป้กครองและนักเรียนอาจเห็นว่าประหยดัเงินและเวลาแต่ผลท่ีตามมา  คือ ผูเ้รียนเข้าสู่
ระดบัอุดมศึกษาก่อนมีวุฒิภาวะท่ีเหมาะสม และการจดัชั้นเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมี
ปัญหา ประการท่ีสองการคดัเลือกแบบเดิมไดน้กัศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถไม่สอดคลอ้งกบัวิชา
ท่ีเรียน เน่ืองจากสอบเฉพาะวิชาสามญั ประการท่ีสาม เป็นการสร้างความเครียดให้นักเรียนและ
ผูป้กครอง เพราะเลือกคณะ/สถาบนัพร้อมกบัการสอบ ประการสุดทา้ย มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา เน่ืองจาก
ด าเนินการเฉพาะช่วงปิดเทอมเท่านั้น 
   4.1.2) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 
2543-2548  ว ัตถุประสงค์ของการปรับปรุงระบบการคัดเลือก มี 2 ประการ คือ 1) เพื่อให้
มหาวิทยาลยั/สถาบนัไดผู้เ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถ และความถนดัตรงสาขาวิชาท่ีเรียน 2) เพื่อ
ส่งเสริมให้การเรียนการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นไปตามปรัชญาและวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบของผูส้มคัร คือ 1) ผลการเรียนตลอดหลกัสูตรระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าให้ค่าน ้ าหนัก 10 % 2) ผลการสอบวิชาหลกัและวิชาเฉพาะ 
(เรียกรวมว่า การสอบวดัความรู้) ให้ค่าน ้ าหนกั 90 % ซ่ึงการคดัเลือกวิธีน้ีมีจุดเด่น คือ 1) น าผลการ
เรียนของชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมาร่วมด้วย 2) มีการสอบปีละ 2 คร้ัง ท าให้นักเรียนมีโอกาส
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พฒันาตนเอง คะแนนสอบเก็บไวใ้ช ้2 ปี สามารถเลือกคะแนนท่ีดีท่ีสุดมาใช้ในการสมคัรคดัเลือก 
และ 3) ทราบผลคะแนนสอบล่วงหนา้ก่อนการเลือกคณะ ท าใหมี้โอกาสเลือกตรงกบัความสามารถ
ของตน แต่ก็มีจุดอ่อนของระบบคัดเลือกใหม่ คือ 1) ท าให้นักเรียนมีภาระการสอบและเกิด
ความเครียดมากขึ้นจากเดิมเน่ืองจากมีการสอบสองคร้ัง 2) โรงเรียนพยายามเร่งสอบให้จบก่อนการ
สอบเดือนตุลาคม เพื่อให้นกัเรียนมีความพร้อมดา้นเน้ือหามากท่ีสุด เป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อระบบ
การเรียนการสอนตามปกติ 
   4 .1 .3 )  การคัด เ ลือกบุคคลเ ข้า ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง 
(Admissions) ระยะท่ี 1 ปีการศึกษา 2549-2552 ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไดเ้สนอให้ทบวง
หมาวิทยาลยัพิจารณาปรับปรุงระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัในระบบสอบ
รวม โดยขอใหเ้ร่ิมตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2547 เป็นตน้ไป โดยยดึหลกัการใหเ้พิ่มผลการเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนหน่ึงของการคัดเลือกมากขึ้น และพิจารณาความสามารถของผูส้มคัร
จากผลการสอบแบบทดสอบวิชาหลกั และหรือแบบทดสอบมาตรฐานความสามารถทางการเรียน 
ซ่ึงจดัสอบจากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติท่ีจะจดัตั้งขึ้น (หนงัสือท่ี ทปอ.44/147 ลงวนัท่ี 
19 เมษายน 2544) ส าหรับผลการเรียน (GPA) ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือตน้สังกดัต่าง ๆ เพื่อป้องกนัการ
คิดเกรดผิดพลาด ทั้ งน้ีมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอาจก าหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ หรืออาจ
ก าหนดให้มีการสอบวิชาเฉพาะ ซ่ึงแต่ละมหาวิทยาลยั หรือกลุ่มมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติเป็นฝ่ายจดัสอบ หรือกลไกการสอบรวม (ทบวงมหาวิทยาลยัเป็นผูป้ระสาน 
และมหาวิทยาลยั/สถาบนัทดสอบเป็นศูนยส์อบ) เพื่อปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยในการพิจารณาของท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ยึดหลกัการแนวทางเพื่อ
ก าหนดเป็นระบบกลางรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย มีสาระดงัน้ี 
   1) ระบบใหม่จะต้องปรับเปล่ียนจากระบบการสอบ แข่งขนัเพื่อคดัเลือกเข้า

ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (entrance examination) เป็นระบบการรับเขา้ (admissions) โดยพิจารณา

ผลการเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และเป็นระบบท่ีมีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้

   2) การพิจารณาผลการเรียนเพื่อประโยชน์ในการรับเข้าศึกษาในระบบ
อุดมศึกษาจะพิจารณาจากการวดัผลด้วยวิธีการ และตามช่วงเวลาต่าง ๆ ท่ีก าหนดในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษาการปรับปรุงระบบการคดัเลือกได้
ด าเนินการมาโดยล าดบั และไดบ้รรลุขอ้ยุติเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2548 ซ่ึงท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
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ประเทศไทย ไดป้ระกาศระบบการคดัเลือกส าหรับการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเร่ิม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 โดยก าหนดองคป์ระกอบ คือ GPAX 10 %, GPA (กลุ่มสาระ) 20 %, O-NET 
35-70 %, A-NET และรายวิชาเฉพาะไม่เกิน 3 วิชา 0-35 % ซ่ึงการคดัเลือกระบบ admissions มีขอ้ดี
คือ 1) การใช้ผลการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับจากสถานศึกษาได้แก่ GPAX , GPA (กลุ่มสาระ)          
O-NET จะท าให้นักเรียนมุ่งเรียนในห้องเรียนอย่างเต็มท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการ
คดัเลือกท่ีตอ้งการให้การน าผลการเรียนมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการคดัเลือก เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน
ให้การเรียนการสอนในระดับชั้นมธัยมศึกษาเป็นไปตามปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
จุดประสงคด์งักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับ
ไดจ้ากสังคมโดยทัว่ไป ซ่ึงมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ก็คาดหวงัว่าการปฏิรูปการศึกษาจะน าพาให้เกิดการ
ยกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดีกว่าเดิม ซ่ึงจะท าให้การเพิ่มสัดส่วนผลการเรียนมีความน่าเช่ือถือ 
และ 2) การก าหนดใหส้อบเพิ่มเติมไม่เกิน 3 วิชา เพื่อป้องกนัการกวดวิชาเกินความจ าเป็น และคณะ 
ภาควิชาไดก้ าหนดให้สอบเพิ่มเติมเฉพาะวิชาท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาต่อเท่านั้น แต่ก็มีขอ้เสีย คือ 
1) เร่ืองมาตรฐานโรงเรียนซ่ึงเป็นท่ีถกเถียงกนัไม่รู้จบ  2) การให้สัดส่วนค่าน ้ าหนกัของวิชาเฉพาะ
หรือ A-NET ท่ีนอ้ยกว่าการให้ค่าน ้ าหนกัผลการเรียนอาจมีผลต่อการคดัเลือกซ่ึงในขณะนั้นยงัไม่มี
ขอ้มูลยนืยนั และ 3) การก าหนดสอบ A-NET ปีละคร้ัง ท าใหน้กัเรียนท่ีพลาดพลั้งไม่ไดส้อบตอ้งรอ
อีก 1 ปี จึงจะสามารถสมคัรสอบ และสอบคดัเลือกในคณะวิชาท่ีตอ้งการได ้
   4 .1 .4 )  การคัด เ ลือกบุคคลเ ข้า ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง 
(admissions) ระยะท่ี 2 ปีการศึกษา 2553-2560 การคัดเลือกด้วยระบบ admissions ซ่ึงเร่ิมเม่ือปี
การศึกษา 2549 ไดรั้บเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายว่ามีการให้สัดส่วนผลการเรียน
มากเกินไปซ่ึงความจริงการสอบคดัเลือก entrance ก็ดี การคดัเลือกดว้ยระบบ admissions ก็ดี ลว้น
วิพากษ์วิจารณ์จากผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย การรับเขา้ศึกษาดว้ยระบบ admissions มี
เป้าหมาย ถ้าด าเนินการได้เต็มรูปแบบจะต้องถึงจุดท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผูก้  าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณารับเขา้ และประกาศเกณฑ์ดงักล่าวให้ทราบทัว่กนั นกัเรียน หรือผูป้ระสงค์เขา้ศึกษาต่อ ณ 
สถาบนัอุดมศึกษาใดจะตอ้งน าคะแนนผลการสอบท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจดัสอบ
เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน และตอ้งไม่เพิ่มภาระแก่นักเรียน โดยนักเรียนจะน าคะแนนไปยื่น ณ 
หน่วยคดัเลือกกลางท่ีมีกลไกด าเนินการท่ีเป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในความยติุธรรม โปร่งในและ
มีธรรมาภิบาลเป็นผูท้  าหนา้ท่ีคดัเลือกให ้การปรับระบบการสอบคดัเลือกปีการศึกษา 2553 ท่ีประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มอบให้กลุ่มเสวนา admissions และ assessment ด าเนินการโดยมี
หลกัการตามท่ีท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเห็นชอบ คือ ให้พิจารณาน าผลการเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และการสอบ aptitude test เป็นองค์ประกอบของการคดัเลือก ผล
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การเรียนประกอบดว้ย GPA และผลการสอบ O-NET ส่วนการสอบ aptitude test จะแทนท่ีการสอบ 
A-NET และวิชาเฉพาะ เน่ืองจากการสอบ aptitude test เป็นการทดสอบความถนดัทางการเรียนท่ีไม่
เน้นเน้ือหาวิชาจึงสามารถสอบไดปี้ละหลายคร้ัง ซ่ึงท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก าหนด
องค์ประกอบการคดัเลือก คือ GPAX 20 %, O-NET (8 กลุ่มสาระ) 30%, GAT (General Aptitude 
Test) 10-50 % และ PAT (Professional Aptitude Test) 0-40 % 
   4.1.5) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai University 
Admissions System: TCAS) ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้
มอบหมายให้ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พิจารณาปรับรูปแบบการรับเขา้ศึกษาโดยมี
หลกัการส าคญั คือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลกัสูตรให้จดัการสอบเพื่อการคดัเลือกได้
หลงัจากนักเรียนจบหลกัสูตรโดยใช้ขอ้สอบส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธ์ิในการสมคัรเขา้
มหาวิทยาลยั ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยไดรั้บหลกัการ โดยเสนอแนวทางการรับนกัศึกษา
ในเครือข่าย ทปอ. จ านวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณากระบวนการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อใน
สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อตอ้งการให้เกิดความเท่าเทียมกนั ซ่ึงจะเร่ิมใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้
ไปดว้ยหลกัการ 3 ประการ คือ 1) นกัเรียนควรอยูใ่นห้องเรียนจนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 2) ผูส้มคัร
แต่ละคนมีเพียง 1 สิทธ์ิ ในการตอบรับในสาขาวิชาท่ีเลือก เพื่อความเสมอภาค และ 3) สถาบนั 
อุดมศึกษาทุกแห่ง สังกดักระทรวงศึกษาธิการ จะเขา้ระบบ clearing house เพื่อบริหาร 1 สิทธ์ิของ
ผูส้มคัร 
   โดยสรุป การรับนักศึกษามีระบบขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสู่สถาบัน 
อุดมศึกษาโดยมีการก าหนดวิธีการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใหม่ (Thai University 
Admissions System: TCAS) ปีการศึกษา 2561 ส าหรับมหาวิทยาลยัในเครือข่าย ทปอ. จ านวน 30 แห่ง 
ทปอ. ราชภฏั 38 แห่ง และ ทปอ. ราชมงคล 9 แห่ง (สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2561, 
ออนไลน์) ส่วนสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นไปตามขั้นตอนและกลไกท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงทั้งกลุ่ม
มหาวิทยาลยัท่ีใชร้ะบบ TCAS และสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอาจใชว้ิธีการสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย
ดว้ยประกอบการพิจารณารับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา 
   4.2) คุณภาพบัณฑิต พนัธกิจส าคญัท่ีสุดของสถาบนัอุดมศึกษา คือ การผลิตบณัฑิต 
หรือจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ในวิชาการ และวิชาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรท่ีก าหนด
บณัฑิตระดบัอุดมศึกษาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนและพฒันา
ตนเองสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความ
ส านึก และรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในก ากบัและส่งเสริมการด าเนินงานของ



83 
 
สถาบนัอุดมศึกษาไดจ้ดัท ามาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตบณัฑิต เช่น เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเนน้เป้าหมายการจดัการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาซ่ึงเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและส่ือสารให้สังคม ชุมชน 
รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  ไดเ้ช่ือมัน่ถึงคุณภาพบณัฑิตท่ีผลิตออกมาเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
ผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลกัสูตรคุณภาพบณัฑิตในแต่ละหลกัสูตรจะสะทอ้นถึงคุณภาพบณัฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560: 57-58) 
คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ไดมี้การก าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 
   4.2.1) มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ethics and moral) หมายถึง 
การพฒันานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมดว้ยความรับผดชอบทั้งในส่วนตน และ
ส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติั
ตนตามศีลธรรมทั้งในเร่ืองส่วนตวัและสังคม ซ่ึงมีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในระดบัปริญญาตรี คือ 
สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม อาทิ 
มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ เป็นแบบอยา่งท่ีดี เขา้ใจผูอ่ื้นและเขา้ใจโลก เป็นตน้
ซ่ึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ. 1) 
ได้แก่ 1) ตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัคุณธรรมและจริยธรรมของนกักฎหมาย และ 2) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความต่ืนตวัต่อปัญหากฎหมายท่ีเกิดขึ้นในทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 
2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 319 ง ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 : 7) 
   4.2.2) มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (knowledge) หมายถึง ความสามารถใน
การเขา้ใจการนึกคิด และการน าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์ และการจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ 
ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ซ่ึงมีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
ในระดบัปริญญาตรี คือ มีองคค์วามรู้ในสาขาวิชาอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ ตระหนกัรู้หลกัการ
และทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของ
ความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชา และตระหนกัถึงงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพเน้นการปฏิบัติจะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์  ซ่ึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
บณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ. 1) ไดแ้ก่ 1) มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมาย



84 
 
เฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี หลกัการแนวคิด บทบญัญติัของกฎหมาย และแนวค าพิพากษา หรือค าวินิจฉัย
ขององค์กรตุลาการ และ 2) สามารถน าความรู้ความเขา้ใจ ในทฤษฎี หลกัการ แนวคิด บทบญัญติั
ของกฎหมายไปปรับใชก้บัปัญหาขอ้เท็จจริง หรือคน้ควา้ในระดบัสูงขึ้น หรือวิจยัอย่างมีนิติทศันะ
ควบคู่กับคุณธรรม และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได้ ต ามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ราช
กิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 319 ง ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 : 7) 
   4.2.3) มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (cognitive skill) หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และใชค้วามรู้ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ท่ีไม่ได้
คาดคิดมาก่อน ซ่ึงมีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในระดบัปริญญาตรี คือ สามารถคน้หาขอ้เท็จจริงท า
ความเขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูลแนวคิดและหลกัการใหม่  ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
และใช้ขอ้มูลท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนข้าง
ซับซ้อน และเสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี 
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตดัสินใจ สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจอนั
ถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับวิชาชีพ นกัศึกษาสามารถใชวิ้ธีการปฏิบติังาน
ประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะ
ทางปัญญาของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ. 1) ได้แก่ 1) มีความสามารถในการคน้หา หรือ
ได้มาซ่ึงขอ้เท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปขอ้เท็จจริงท่ีได้มาอนัเป็น
ทกัษะท่ีส าคญัของการปฏิบติังานดา้นกฎหมาย 2) มีความสามารถในการใชแ้ละการตีความกฎหมาย 
การเทียบเคียงและการคน้หาหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมเพื่อนามาปรับใชก้บัขอ้เทจ็จริง หรือปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกตอ้งและเป็นธรรมแก่กรณี ทั้งน้ีโดยค านึงถึงหลกัความยุติธรรมและหลกันิติธรรม 
3) มีความสามารถในการคน้หาหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตวัเลข หรือจ านวน 
ขอ้มูลสถิติ ตลอดจนการท าความเขา้ใจ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์
สรุปและแปลผลขอ้มูลท่ีไดม้าเหล่านั้น 4) มีความสามารถในการวิพากษ ์วิจารณ์ สนบัสนุน โตแ้ยง้ 
รับฟังความเห็นจากบุคคลอ่ืนอนัเป็นทกัษะท่ีส าคญัของการปฏิบติังานดา้นกฎหมาย เพื่อน าไปสู่ขอ้
ยุติและการเสนอทางออก หรือทางเลือกไดอ้ย่างรอบดา้นและเป็นกลัยาณมิตร และ 5) ตระหนกัถึง
ความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 319 
ง ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 : 7) 
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   4.2.4) มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (interpersonal skill and responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม 
การแสดงถึงภาวะผูน้ า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงมีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในระดบัปริญญาตรี คือ มีส่วนร่วม
และเอ้ือเฟ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผูน้ า หรือสมาชิกของกลุ่ม 
สามารถออกซ่ึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ท่ีไม่ชดัเจน และตอ้งใชน้วตักรรมใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหามี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและกลุ่ม 
รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองรวมทั้งพฒันาตนเองและอาชีพซ่ึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้น
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ. 1) 
ไดแ้ก่ 1) มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 2) รับฟังความเห็นของผูอ่ื้นอย่างใส่ใจและให้
เกียรติแก่กนั และยอมรับความแตกต่างของความเห็น 3) มีความสามารถในการปรับตวัในสังคมท่ีมี
ความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์และมีความอดทน และ 4) ใชสิ้ทธิ
เสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีจิตส านึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 
2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 319 ง ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 : 7) 
   4.2.5) มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี  (numerical analysis skill, communication and information technology skill) หมายถึง 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามรถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ความสามารถในการส่ือสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัในระดบัปริญญาตรี คือ สามารถศึกษาและท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหา สามารถ
เลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้ 
และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บขอ้มูล ประมวลผล 
แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม ่ าเสมอ สาม ารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด และการเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยีของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ. 1) ไดแ้ก่ 1) มีความสามารถในการใช้
ภาษาเขียนในทางกฎหมาย 2) มีความสามารถในการส่ือสารและการน าเสนอ ตลอดจนการตั้งค  าถาม 
หรือการตอบค าถามท่ีชัดเจนท าให้บุคคลอ่ืนเข้าใจได้ง่าย 3) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมแก่กรณี 4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้ง
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ในดา้นการศึกษา การคน้ควา้การส่ือสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ได้
อย่างเหมาะสมแก่กรณี และ 5) มีทกัษะในการคน้หา ท าความเขา้ใจ และน าไปใช้ซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็น
ตวัเลข หรือจ านวนสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใชก้ฎหมาย การปรับปรุงพฒันากฎหมาย และ
ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญา
ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 319 ง ลงวนัท่ี 13 
ธนัวาคม 2561 : 7) 
   โดยสรุป กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติไดก้ าหนดถึงคุณภาพ
บณัฑิตท่ีพิจารณาจากผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรคุณภาพบณัฑิตในแต่ละหลักสูตรจะ
สะทอ้นถึงคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซ่ึงมีอย่างน้อย  5 
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติคือ 1) มาตรฐาน
การเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (ethics and moral) 2) มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นความรู้ (knowledge) 
3) มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา (cognitive skill) 4) มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นทกัษะและ 
5) วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี (numerical analysis skill, communication 
and information technology skill) เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจในสาขาวิชา เนน้การวิเคราะห์  การ
พฒันาและผลการวิจยั โดยตอ้งตระหนกัถึงคุณธรรมจริยธรรมของสังคม 
   5) ด้านการวัดและการประเมินผล 
   การด าเนินกิจกรรมใด ๆ  ก็ตามจ าเป็นท่ีตอ้งมีการตรวจสอบผลการด าเนินการวา่เป็น
อย่างไร บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ การจดัการเรียนการสอนก็เช่นกนั ท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผูส้อนตอ้งตรวจสอบผลการด าเนินงาน คือ ผลการจดัการเรียนการสอนว่าบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560: 84) ระบุว่าการประเมินผลผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมาย 3 
ประการ คือ 1) การประเมินผลนกัศึกษาเพื่อให้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของผูส้อน และน าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา (assessment for learning) 2) 
การประเมินท่ีท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการ
พฒันาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ 3) การประเมินผล
การเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีแสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตร (assessment of learning) 
ซ่ึงการประเมินส่วนใหญ่จะใชจุ้ดมุ่งหมายท่ีการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีแสดงผลลพัธ์
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตร (assessment of learning) คือ เน้นการได้ขอ้มูลเก่ียวกับการได้
สัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการจดัการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อ
จุดมุ่งหมายการประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของผูส้อน และน าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) 
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และการประเมินท่ีท าให้นกัศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพฒันาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) ดว้ย ทั้งน้ี ความ
เหมาะสมของระบบประเมินตอ้งให้ความส าคญักับเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ
ประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดท่ีสะทอ้นผลการเรียนรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม มีการก ากบัให้มี
การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) ใหผ้ลการประเมินท่ีสะทอ้นความสามารถในการ
ปฏิบติังานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) ท่ีท า
ให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบ คือ การวดัผลและการประเมินผล ซ่ึงในการวดัผลการศึกษานั้นตอ้งพิจารณา 3 ค าท่ี
เก่ียวขอ้ง (สมชาย รัตนทองค า, 2554: 137) คือ 1) แบบทดสอบ (testing) หมายถึง ขบวนการวดัอย่าง
หน่ึง อนัจะไดม้าซ่ึงจ านวนหรือปริมาณ ขบวนการน้ีหมายถึง การใช้เคร่ืองมือชนิดหน่ึงเขา้ไปเร้า 
แลว้ท าให้เกิดการตอบสนอง การน าเคร่ืองมือไปเร้านั้นจะตอ้งมีปฏิกิริยาโตต้อบออกมา จึงเรียกว่า
เป็นการทดสอบ และเรียกเคร่ืองมือว่าแบบทดสอบ 2) การวดั (measurement) หมายถึง ขบวนการท่ี
ท าให้ไดม้าซ่ึงตวัเลข จ านวน หรือปริมาณ ซ่ึงจ านวนหรือปริมาณนั้นมีความหมายแทนพฤติกรรม
อยา่งหน่ึง หรือแทนผลงานท่ีแต่ละคนแสดงปฏิกิริยาโตต้อบการเร้าออกมา การวดัผลมกัจะเป็นผลท่ี
ไดม้าจากการทดสอบ และ 3) การประเมินผล หรือการประมาณค่า (evaluation) หมายถึง การน าเอา
ข้อมูลทั้ งหลายท่ีได้จากการทดสอบหรือการวัดผลมาประเมินค่าหรือตีราคาอีกชั้นหน่ึง ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งใชว้ิจารณญาณ (judgment) ของผูท่ี้ประเมินผลดว้ย  
   5.1) ลักษณะะส าคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  การวัดผลทาง
การศึกษาเป็นกระบวนการวดัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนนิยมวดัการเรียนรู้เป็น 3 ดา้น คือ ดา้น
พุทธิพิสัย (cognitive domain) ดา้นจิตพิสัย (affective domain) และดา้นทกัษะพิสัย (psychomotor domain) 
กล่าวคือ เป็นการวดัทางออ้ม การวดัสติปัญญาท่ีเป็นคุณลกัษณะท่ีแฝงอยู่ในตวับุคคล มกัแสดงออก
ทางด้านพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ หรือส่ิงเร้าจึงเป็นการวดัทางออ้ม มีลกัษณะการวดัท่ีไม่
สมบูรณ์เพราะ การวดัใชข้อ้สอบเป็นเคร่ืองมือ หรือสถานการณ์สมมติซ่ึงไดจ้ากการสุ่มเน้ือหาไม่สามารถ
น ามาสอบไดท้ั้งหมด ผลของการวดัจะไดผ้ลไม่ตรงกนัแมใ้ชข้อ้สอบชุดเดียวกนัวดัคนเดิมแต่คนละ
เหตุการณ์ เพราะธรรมชาติของผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้และพฒันาอยู่ตลอดเวลา และผลการวดัมกั
เป็นคะแนนสัมพทัธ์ ท่ีเปรียบเทียบผูส้อบในกลุ่มเดียวกนั หรือเปรียบเทียบระหวา่งการสอนในแต่ละ
คร้ังและมีความคลาดเคล่ือนถึงแมจ้ะใช้เคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานก็ตาม ลกัษณะการประเมินผลทาง
การศึกษานิยมใช้ 2 ลกัษณะ คือ 1) ประเมินเพื่อพฒันา (formative evaluation) เป็นการประเมินผล
ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน มกัใชแ้บบทดสอบ การสังเกต การซกัถามหรือเคร่ืองมือวดัอ่ืน ๆ ท่ี
เหมาะสม ระยะเวลามักท าเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนเร่ืองหน่ึง ๆ 2) การประเมินผลสรุป 
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(summative evaluation) เป็นการประเมินผลเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลว้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนระยะเวลามกัท าปลายภาคเรียน และตดัสินผลการเรียน โดยมี
เกณฑท่ี์ชดัเจน เช่น การตดัสินแบบอิงกลุ่ม หรือการตดัสินแบบอิงเกณฑ์ (สมชาย รัตนทองค า, 2554: 
138) 
   5.2) ลักษณะของเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษา เคร่ืองมือส าหรับการวดัและการ
ประเมินผลท่ีดี (สมชาย รัตนทองค า, 2554: 138-140) คือ  
   1) มีความเท่ียงตรง (validity) ประกอบด้วย 1.1) มีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
(content validity) คือ การวดัสามารถครอบคลุมเน้ือหาและวดัไดค้รบถว้นตามวตัถุประสงค ์มกัตอ้ง
ท าตารางจ าแนกเน้ือหา จุดประสงคต์ามท่ีตอ้งการจะวดัแลว้จึงออกขอ้สอบ หรือแบบวดั 1.2) มีความเท่ียงตรง
เชิงสัมพนัธ์ (criterion-related validity) คือ แบ่งการวดัออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะท่ี 1 ความ
เท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (predictive validity) คือ ค่าคะแนนจากแบบสอบถามสามารถท านายถึงผลการ
เรียนในวิชานั้น ๆ ไดอ้ยา่งเท่ียงตรง และ ลกัษณะท่ี 2 ความเท่ียงตรงตามสภาพ (concurrent validity) 
คือ ค่าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามสะทอ้นผลตามสภาพความเป็นจริง เช่น เด็กเก่งไดค้ะแนนสูง 
เด็กอ่อนไดค้ะแนนต ่าจริง และ 1.3) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) คือ คะแนนท่ี
ไดจ้ากแบบวดัมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะและพฤติกรรมของเด็ก เช่น สอดคลอ้งกบัความรู้ เหตุผล 
ความเป็นผูน้ า เป็นตน้ 
   2) มีความเช่ือมัน่ (reliability) กล่าวคือ แบบทดสอบ หรือแบบวดัตอ้งมีความ
เช่ือมัน่ไดว้่าผลจากการวดัคงท่ีแน่นอน ไม่เปล่ียนไปมา เม่ือวดัซ ้ าอีกด้วยแบบทดสอบชุดเดิมกับ             
ผูท้ดสอบกลุ่มเดิมจะไดผ้ลใกลเ้คียงหรือเหมือนเดิม ซ่ึงปกติการสอบแต่ละคร้ังผลคะแนนจะไม่คงท่ี
แต่อนัดบัของผูส้อบคงท่ีถือว่าแบบทดสอบมีความเช่ือมัน่ ค่าความเช่ือมัน่สามารถค านวณได้จาก
การหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนน 2 ชุดจากการทดสอบผูส้อบกลุ่มเดิม 2 คร้ัง โดยใช้
แบบทดสอบเดียวกัน ความเช่ือมัน่มีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 มีวิธีการหาความเช่ือมัน่ได้แก่ 1) การ
ทดสอบซ ้ า 2) การใชแ้บบทดสอบคู่ขนาน 3) วิธีการแบ่งคร่ึงขอ้สอบ หรือ 4) วิธี Kuder-Richardson 
(KR) เป็นการหาความคงท่ีของแบบทดสอบเรียกวา่ความเช่ือมัน่ภายใน (internal consistency) 
   3) ความเป็นปรนยั (objectivity) คือ ความชดัเจนถูกตอ้ง ความเขา้ใจตรงกนั โดย
ยึดความถูกตอ้งทางวิชาการเป็นเกณฑ ์คุณสมบติัของความเป็นปรนยั คือ 1) ผูอ่้านแบบทดสอบทุก
คนเขา้ใจตรงกนั 2) ผูต้รวจทุกคนใหค้ะแนนตรงกนั และ 3) แปลความหมายของคะแนนไดต้รงกนั 
   4) ความยากง่าย (difficulty) กล่าวคือ แบบทดสอบท่ีดีต้องไม่ยาก หรือง่าย
เกินไป อาจมีทั้งขอ้ง่าย ขอ้ปานกลาง และขอ้ยากในแบบทดสอบชุดหน่ึง ๆ ซ่ึงความยากง่ายพิจารณา
ไดจ้าก 1) ความยากง่ายของแบบทดสอบทั้งฉบบั พิจารณาจาก 1.1) คะแนนรวมของแบบทดสอบทั้ง
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ฉบบั หากคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็มแสดงว่าง่าย ถา้คะแนนต ่ากว่าคร่ึงหน่ึงของ
คะแนนเต็มถือว่ายาก 1.2) พิจารณาจากความยากง่ายรายขอ้ค านวณหาค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0-1.00 
หากค่าเฉล่ียทั้งฉบบัสูงกว่า 0.05 ถือว่าง่าย หากต ่ากว่า 0.05 ถือว่ายาก และ 2) ความยากง่ายของขอ้
ค าถามรายขอ้ พิจารณาจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามถูกในแต่ละขอ้ ถา้ตอบถูกมากกว่าคร่ึงหน่ึง
ของผูต้อบแบบสอบถามถือว่าขอ้สอบง่าย หากตอบถูกน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบทดสอบ
ทั้งหมดถือวา่แบบทดสอบยาก  
   5) อ านาจจ าแนก (discrimination) แบบทดสอบท่ีดีตอ้งสามารถจ าแนกผูส้อบท่ี
มีความสามารถเก่งอ่อนต่างกนัออกได ้โดยคนเก่งจะตอบขอ้สอบถูกมากกว่าคนอ่อนโดยพิจารณา
จาก 1) ค่าอ านาจจ าแนกทั้งฉบบั คือ หากคะแนนของผูท้  าขอ้สอบทั้งกลุ่ม มีการกระจายตวัตั้งแต่ศูนย์
ถึงเกือบเต็ม แสดงว่าแบบทดสอบนั้นจ าแนกได ้แต่ถา้คะแนนเกาะกลุ่มกนั หรือกระจายนอ้ยแสดง
วา่จ าแนกต ่า หรือจ าแนกไม่ได ้และ 2) ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบรายขอ้ พิจารณาจากคนเก่ง
ท่ีตอบถูกมากกว่าคนอ่อน ดงันั้น ขอ้ใดท่ีมีคนอ่อนตอบถูกมากกว่าเรียกว่า จ าแนกกลบั ส่วนคนเก่ง
และคนอ่อนตอบถูกพอ ๆ กนัเรียกว่า จ าแนกไม่ได ้ดงันั้น หากแบบทดสอบขอ้ใดค่าอ านาจจ าแนก 
® มีค่าบวกแสดงวา่จ าแนกได ้มีค่าลบแสดงว่าจ าแนกกลบั เป็นศูนย ์หรือใกลศู้นยแ์สดงว่าขอ้นั้นไม่
มีอ านาจจ าแนกคนเก่งและคนอ่อน ตอบผิดพอ ๆ กนัตอ้งปรับปรุงก่อนน าไปใช ้
   6) ประสิทธิภาพ (efficiency) คือ เคร่ืองมือท่ีวดัต้องมีประสิทธิภาพท าให้ได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได้ประโยชน์สูงสุดประหยดัสุด ลงทุนน้อยท่ีสุด ควรพิมพ์ผิดพลาดน้อย 
รูปแบบดูง่ายเป็นระเบียบอ่านง่าย 
   7) ความยุติธรรม (fair) แบบทดสอบท่ีดีตอ้งไม่เปิดโอกาสให้ผูส้อบได้เปรียบ
เสียเปรียบกนั เช่น แบบทดสอบบางฉบบัผูส้อนออกขอ้สอบเนน้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีผูเ้รียนบางคนได้
เคยคน้ควา้ท ารายงานมาก่อน 
   8) ค าถามลึก (searching) แบบทดสอบท่ีสอบถามเฉพาะความรู้ความเข้าใจ                    
ผูอ้อกขอ้สอบไม่ควรถามลึกจนกระทัง่ตอ้งใช้ความรู้ระดบัวิเคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา ดงันั้น 
ความลึกซ้ึงของค าถามควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวดั 
   9) ค าถามยัว่ยุ (exasperation) ค าถามท่ีย ัว่ยุมีลกัษณะเป็นการทา้ทายผูส้อบอยาก
คิด อยากท ามีลีลาค าถามท่ีน่าสนใจ ไม่ถามก่อกวนซ ้ าซากน่าเบ่ือ อาจใช้รูปประกอบการถาม การ
เรียงขอ้ค าถามในการสอบ ควรเรียงแบบคละกนัตามเน้ือหา ล าดบัความยากง่ายสลบักนั 
   10) ความจ าเพาะเจาะจง (definite) ลกัษณะค าถามท่ีดีไม่ควรถามกวา้งเกินไป 
ไม่ถามคลุมเครือ หรือเล่นส านวนจนผูส้อบงง ผูอ่้านอ่านแลว้ตอ้งมีความชดัเจนวา่ถามอะไร ส่วนจะ
ตอบถูกหรือไม่เป็นอีกเร่ืองหน่ึงขึ้นกบัความรู้ของผูต้อบ 
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   5.3) เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผลการศึกษา มีหลายลกัษณะพอสรุป (เพชรา
วดี จงประดบัเกียรติ, 2562, ออนไลน์)ไดด้งัน้ี 
   1) การทดสอบ (testing) หมายถึง กระบวนการในการน าชุดของส่ิงเร้าไป
กระตุน้ให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัออกมาให้ครูสังเกตไดแ้ละวดัได ้การทดสอบเป็น
วิธีการวดัผลท่ีใชส้ าหรับวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย อนัประกอบไปดว้ย ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ 
การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยมีแบบทดสอบ (test) ท่ีประกอบ
ไปดว้ย ขอ้สอบ (item test) หลาย ๆ ขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การกระตุน้ให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรมดงักล่าวออกมา แบบทดสอบวดัพฤติกรรมพุทธิพิสัย ถา้แบ่ง
ตามวิธีการเขียนตอบมี 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอตันัยกบัแบบทดสอบปรนัย แต่ละประเภทมี
คุณสมบติัในการวดัต่างกนั  
   2) การสังเกต (observation) หมายถึง การเฝ้าดูอย่างมีจุดมุ่งหมายโดยอาศัย
ประสาทสัมผสัแลว้จดบนัทึกส่ิงท่ีสังเกตไวเ้พื่อใชเ้ป็นขอ้มูลลงสรุปส่ิงท่ีท าการสังเกต ทางการศึกษา
ใช้การสังเกตส าหรับวดัผลพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย เช่น ความสามารถในการอ่านออกเสียง 
ความสามารถในการร้องเพลง หรือความสามารถในการวาดรูป นอกจากนั้นยงัใชว้ดัพฤติกรรมดา้นจิต
พิสัยท่ีเป็นคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบและจิตพิสัยท่ีเป็นบุคลิกภาพ เช่น ความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ความกา้วร้าว ความใฝ่รู้ไดดี้ การสังเกตตอ้งมีเคร่ืองมือช่วยในการจดบนัทึกผลการสังเกต 
เช่น แบบส ารวจรายการ มาตรประมาณค่า หรือแบบบนัทึกพฤติกรรม 
   3) แบบส ารวจรายการ (checklist) เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีมีลกัษณะเป็นชุดรายการท่ี
ตอ้งการตรวจสอบ ซ่ึงตอ้งการค าตอบเพียง 2 กรณี คือ ตอบรับกบัตอบปฏิเสธ เช่น นกัเรียนปฏิบติั
ไดห้รือปฏิบติัไม่ได ้นกัเรียนมี หรือไม่มีพฤติกรรมตามรายการท่ีก าหนด ทางการศึกษานิยมใชแ้บบ
ส ารวจรายการเป็นเคร่ืองมือบนัทึกการสังเกตเพื่อตรวจสอบว่านกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย หรือ
ดา้นทกัษะพิสัย ตามรายการท่ีครูก าหนดไวห้รือไม่ โดยไม่สนใจระดบัความมากนอ้ยของพฤติกรรม 
   4) มาตรประมาณค่า (rating scale) เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีมีลกัษณะเป็นชุดรายการท่ี
ตอ้งการตรวจสอบเหมือนกบัแบบส ารวจรายการต่างกนัตรงท่ีสามารถบอกระดบัคุณภาพ หรือระดบั
ปริมาณของรายการท่ีตรวจสอบว่ามีมากนอ้ยเพียงใด เช่น นกัเรียนปฏิบติัตามรายการท่ีก าหนดไดดี้ 
ปฏิบติัไดพ้อใช ้หรือยงัปฏิบติัไม่ได ้นกัเรียนมีพฤติกรรมตามรายการท่ีก าหนดระดบัดี ระดบัพอใช้ 
หรือยงัตอ้งปรับปรุง ทางการศึกษานิยมใช้มาตรประมาณค่าเป็นเคร่ืองมือบนัทึกการสังเกต เพื่อ
ตรวจสอบว่านกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย หรือดา้นทกัษะพิสัย แต่ละรายการในระดบัมากน้อย
เพียงใด 



91 
 
   5) แบบบันทึกพฤติกรรม ( records) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดบันทึก
พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีสังเกตได้ โดยการเขียนข้อความเก่ียวกับส่ิงท่ีได้ท าการสังเกตลงใน
กระดาษบนัทึกอยา่งเป็นระบบตามความเป็นจริง นิยมใชเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบการสังเกตพฤติกรรม
ดา้นจิตพิสัย หรือดา้นทกัษะพิสัยท่ีเนน้การปรับปรุงแกไ้ขพฒันามากกวา่เนน้การใหค้ะแนน 
   6) การสัมภาษณ์ (interview) เป็นการพูดคุยกนัอยา่งมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 
2 ฝ่าย คือ ผูส้ัมภาษณ์กบัผูถู้กสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ ครูอาจใชก้ารสัมภาษณ์นกัเรียน
เพื่อเก็บข้อมูลเก่ียวกับข้อเท็จจริง เช่น จ านวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะการอยู่ร่วมกันใน
ครอบครัวฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หรือเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็น เช่น ความคิดเห็น
ต่อการจดักิจกรรมของโรงเรียน ความคิดเห็นท่ีเป็นขอ้เสนอแนะในเร่ืองต่าง ๆ หรือใช้เก็บขอ้มูล
เก่ียวกบัความรู้สึก เช่น ความพึงพอใจ การตระหนกัในคุณค่า เจตคติ นอกจากการสัมภาษณ์นกัเรียน
แลว้ครูอาจสัมภาษณ์ผูป้กครองเพื่อเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนก็ได ้ 
   7) แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นชุดของค าถามท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
ต้องการทราบ โดยผู ้ตอบจะต้องเขียนตอบลงในแบบสอบถามด้วยตัวเอง ทางการศึกษาใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มูลลกัษณะเดียวกบัการสัมภาษณ์ เช่น ขอ้เท็จจริง ความคิดเห็นและความรู้สึก 
แต่จะใชไ้ดดี้ในกรณีท่ีผูใ้หข้อ้มูลอ่านออกเขียนได ้  
   8) สังคมมิติ (sociometry) เป็นวิธีการวดัเพื่อศึกษาลกัษณะความสัมพนัธ์ทางสังคม
ว่านกัเรียนเป็นท่ียอมรับของสมาชิกในกลุ่มเพียงใด เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมดา้นการปรับตวั โดยให้
นกัเรียนตอบค าถามท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม เช่น ใครเป็นเพื่อนรักของนกัเรียน 
นักเรียนชอบเล่นกับใคร เม่ือได้ค  าตอบจากนักเรียนแลว้ครูจะน าค าตอบของนักเรียนมาวิเคราะห์ 
เพื่อดูว่ามีนักเรียนคนใดบา้งท่ีเพื่อนไม่เลือก ซ่ึงอาจเป็นผูท่ี้มีแนวโน้มเก่ียวกบัปัญหาการปรับตวั 
หากพบนกัเรียนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวครูควรช่วยเหลือเพื่อให้นกัเรียนทุกคนสามารถใชชี้วิตในสังคม
อยา่งมีความสุข 
   ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2543 อา้งใน ธวชั เติมญวณ , 2546: 51) 
ก าหนดองคป์ระกอบของการวดัผลและประเมินผลไว ้ดงัน้ี 
   1) หลกัเกณฑ์การวดัและการประเมินผล รูปแบบการวดัการประเมินผลและ
วิธีการประเมินผลท่ีชดัเจน ประกอบดว้ย  
    1.1) รูปแบบของการประเมินผลและวิธีการประเมิน 
    1.2) น ้าหนกัในการประเมินภาพรวมในแต่ละส่วน 
    1.3) เง่ือนไขในการมีสิทธิสอบ 
    1.4) เวลาเขา้ชั้นเรียน 
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    1.5) รายละเอียดเก่ียวกับส่วนท่ีจะประเมิน เช่น ก าหนดเวลาการส่งงาน 
รูปแบบรายงานเน้ือหาของรายงานแต่ละช้ิน ปริมาณงาน เวลาของงานท่ีควรใชใ้นแต่ละช้ินงาน โทษ
ของการส่งงานเกินเวลา ความสามารถในการเขียนรายงาน 
    1.6) ขั้นตอนการส่งงาน สถานท่ีส่งและรับงานท่ีตรวจสอบแลว้ 
    1.7) การปรับคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐาน 
    1.8) เกณฑข์ั้นต ่าท่ีผา่นการประเมิน 
   องคป์ระกอบเหล่าน้ีตอ้งมีการปรึกษาหารือ และตกลงให้ความเห็นชอบร่วมกนั
ก่อนเร่ิมท าการเรียนการสอน โดยแจง้ให้ผูเ้ขา้เรียนทราบภายในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนในแต่
ละภาคเรียน 
   2) ความรับผิดชอบในการวดัผลและประเมินผล ซ่ึงตอ้งมีผูรั้บผิดชอบตามล าดบั 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจทาน ดงัน้ี 
    2.1) คณะกรรมการบริหารวิชาการหรือสภาวิชาการของมหาวิทยาลยัมีหน้าท่ี
เก่ียวกบัการจดัให้มีการสอบไล่ เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นปฏิทินการศึกษา และมี
หนา้ท่ีตรวจสอบระดบัชั้นของการวดัผลการศึกษา 
    2.2) คณะกรรมการวดัผลและประเมินผลระดับภาควิชา มีหน้า ท่ีในการ
รับผิดชอบในการตรวจรับขอ้สอบ และตรวจรับรองผลสอบก่อนน าเสนอกรรมการประจ าคณะ 
    2.3) หัวหนา้ภาควิชา รับผิดชอบทัว่ไปในการวดัผลและประเมินผลของนิสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทุกระดบัการศึกษา มีหนา้ท่ีก ากบัวิธีการประเมินผล และมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
เพื่อก าหนดระดับขั้นคะแนน โดยประสานงานปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการวดัผลและ
ประเมินผลระดบัภาควิชา 
    2.4) อาจารย ์มีหนา้ท่ีรับผิดชอบวดัและประเมินผลรายวิชาท่ีตนสอนภายใต้
วิธีการและกฎเกณฑม์าตรฐานท่ีภาควิชา/คณะก าหนด แจง้ขอ้มูลต่าง ๆให้นิสิตทราบตั้งแต่สัปดาห์
แรกของภาคเรียน ให้เวลานิสิตเข้าพบปรึกษาหารือ ช่วยแก้ปัญหาและจัดสอบอย่างเป็นธรรม
ปราศจากอคติ 
    2.5) นิสิต มีความรับผิดชอบดา้นการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัค าสั่งท่ีเป็น
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการวดัและการประเมินผล ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ี ยวกับเร่ืองการเขียนส่ง
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากอาจารย ์เฉพาะส่วนท่ีเป็นผลงานของตนจริง ๆ โดยไม่ลอกเรียนงาน
ผูอ่ื้น ไม่ทุจริตในการสอบ และไม่ช่วยเหลือผูอ่ื้นใหทุ้จริตในการสอบ  
    2.6) ขอ้สอบและการจดัการสอบ ขอ้สอบอาจออกโดยอาจารยผ์ูส้อน หรือ
โดยอาจารยห์ลายคนก็ได ้โดยความเห็นชอบของหัวหนา้ภาควิชา และโดยการตรวจสอบรับรองของ
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คณะกรรมการประจ าภาควิชา ขอ้สอบจะตอ้งมีความเป็นกลางในเน้ือหาวิชา มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องรายวิชา ค าสั่งและหรือค าถามของขอ้สอบตอ้งชดัเจน กะทดัรัด ไม่ก ากวมและไม่
ผิดพลาด ใช้ถ้อยค าถูกและเหมาะสมกับรายวิชา ค าถามต้องเป็นธรรมสามารถตอบได้อย่างมี
หลกัเกณฑ ์มีเหตุผล และสามารถท าขอ้สอบเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
   5.4 การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร ซ่ึงการประเมินผลการเรียนรู้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 319 
ง ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 : 7) หมายถึง การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงตอ้งวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ใหค้รบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรทั้ง 5 ดา้น เทคนิค หรือวิธีการ 
สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสอบขอ้เขียน ซ่ึงอาจจะเป็นการสอบปลายภาคแต่เพียงอย่าง
เดียว หรืออาจจะประกอบดว้ย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค รวมถึงการก าหนดใหมี้การ
ทดสอบย่อยก็ไดก้ารมอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองแลว้น าเสนอต่อผูส้อนและเพื่อนร่วม
ห้อง การน าเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย การวดัผลจากพฤติกรรมในห้องเรียน การวดัผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านจะต้องเลือกใช้เทคนิค หรือวิธีการวดัผลท่ีเหมาะสม เพื่อให้การวดัและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างถูกตอ้ง เท่ียงตรง และเป็นไปตามท่ีคาดหวงัเกณฑ์การวดัและการ
ประเมินผลตอ้งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สถาบันเป็นผู ้ก  าหนดเกณฑ์การวัดผลและเกณฑ์ขั้นต ่าของแต่ละรายวิชาอย่างสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา รวมทั้งพฒันาการของผูเ้รียนตวัอย่าง
วิธีการวดัและประเมินผล ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การสอบขอ้เขียน การประเมินผลงานท่ี
มอบหมาย 2) ดา้นความรู้ ใชก้ารสอบขอ้เขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบติั การเขียนรายงาน
และน าเสนอดว้ยวาจา 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา ใช้การสอบขอ้เขียน การสอบปากเปล่า การสอบ
ปฏิบติั การเขียนรายงาน การวิจยัและน าเสนอดว้ยวาจา การสังเกตการณ์ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น
การมอบหมายงานท่ีตอ้งกระตุน้ให้เกิดการประมวลความรู้ของผูเ้รียน 4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การประเมินผลงานท่ีมอบหมายและการน า เสนอ และ 5) ด้าน
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้การสอบขอ้เขียน 
การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบติั การสังเกตจากการใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น ใชก้ารประเมินผล
งานท่ีมอบหมายและการน าเสนอ 
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   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สถาบนัตอ้งก าหนดระบบและกลไกในการ
ทวนสอบยืนยนัว่าผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น ตามท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คือ 1) การทวนสอบขณะท่ีผูเ้รียนก าลงัศึกษา
อยู่ แยกเป็นการทวนสอบในระดบัรายวิชา โดยให้ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนการสอนกบัการทวน
สอบในระดบัหลกัสูตร และควรจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนัเพื่อทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล และ 2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายหลงัผูเ้รียน
ส าเร็จการศึกษา ในส่วนน้ีสถาบนัตอ้งส ารวจ หรือวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต
อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้ง
การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรและหน่วยงาน โดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ 
ผูเ้รียน บณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูป้ระเมินภายนอก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 319 
ง ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 : 7) 
   โดยสรุป การวดัผลและการประเมินผลการศึกษาท่ีตวัช้ีวดัคุณภาพของบณัฑิต 
โดยมีเกณฑ์ในการวดั คือ ตอ้งวดัให้ตรงวตัถุประสงค์ของรายวิชา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัต้อง
เหมาะสมกบัส่ิงท่ีจะวดัและมีคุณภาพเช่ือมัน่ได ้ใชเ้ทคนิควิธีการวดัท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีจะวดั เม่ือ
วดัแลว้ตอ้งสามารถแปลผลท่ีไดจ้ากการวดัไดถู้กตอ้ง โดยค านึงถึงความคาดเคล่ือนของผลการวดั
เป็นส าคัญซ่ึงการวดัผลและการประเมินผลท่ีก าหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552) อย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้าน
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งในขณะ
จดัการเรียนรู้และภายหลงัท่ีจดัการเรียนรู้เสร็จแลว้ตามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
   6) ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560: 87-88) กล่าวถึง การบริหาร
หลกัสูตร จะตอ้งมีปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ ส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนซ่ึงประกอบ
ดว้ย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมดา้นอุปกรณ์ ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี ความพร้อมดา้น
การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องท าวิจยั อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบ ารุง ส่งเสริม สนบัสนุนการ
ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกบัผลการประเมินความพึง
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พอใจของนักศึกษา และอาจารย ์ความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ 
ดงัน้ี 
   1) ความพร้อมดา้นกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ท่ีพกัของนักศึกษา 
ฯลฯ  
   2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรท่ีเอ้ือเฟ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา ส่ิงพิมพ ์
วารสาร ฐานขอ้มูลเพื่อการสืบคน้ แหล่งเรียนรู้ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ 
   ส่ิงสนบัสนุนเหล่าน้ีตอ้งมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใชง้าน ทนัสมยั 
โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารย ์
   โดยสรุปส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คือ ความพร้อมในการจัด
การศึกษาให้แก่นักศึกษาและอาจารย ์ให้สามารถเรียนรู้ และสืบคน้ความรู้ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
เรียนรู้ได้อย่างสะดวกซ่ึงเป็นหน้าท่ีของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตอ้งจดัให้ส่ิงสนับสนุนเหล่านั้นเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่นกัศึกษาและอาจารยซ่ึ์งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ว่าดว้ยมาตรฐานดา้นกายภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษาดา้น
กายภาพท่ีก าหนดว่า สถาบนัอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบดว้ย ลกัษณะส าคญัของอาคารเรียนท่ีมี
หอ้งครบทุกประเภท พื้นท่ีใชส้อยท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมทุกประเภทมีจ านวน
เพียงพอและเหมาะสมกบัจ านวนอาจารย ์จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลกัสูตรและจ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นท่ีใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งตอ้งจดัให้มีห้องสมุด
ตามเกณฑม์าตรฐาน มีครุภณัฑป์ระจ าอาคาร ครุภณัฑก์ารศึกษาและคอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อ
การศึกษา ทั้งน้ีอาคารและบริเวณอาคารตอ้งมีความมัน่คงปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะหรือความจ าเป็น
อ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   อยา่งไรก็ตามการปฏิรูปการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษานั้นตอ้งสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาท่ีก าหนดไว ้2 ดา้นคือ 1. มาตรฐานดา้นกายภาพและความพร้อมในการ
จดัการศึกษา และ 2. มาตรฐานดา้นการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา โดยทั้งวิทยาลยั
ชุมชน สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี สถาบนัเฉพาะทาง และสถาบนัท่ีเนน้การวิจยัขั้นสูงและผลิต
บณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษาตอ้งด าเนินการให้ครบถว้นตามท่ีก าหนด มีรายละเอียดดงัน้ี (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.  2554, ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 128 
ตอนพิเศษ 47 ง หนา้ 44, วนัท่ี 24 เมษายน 2554.) 
   1. มาตรฐานดา้นกายภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา ประกอบดว้ยมาตรฐาน
ยอ่ยดา้นต่าง ๆ 4 ดา้นดงัน้ี 
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    1.1 ดา้นกายภาพ สถาบนัอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบดว้ย ลกัษณะส าคญั
ของอาคารเรียนท่ีมีห้องครบทุกประเภท พื้นท่ีใชส้อยท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการจดักิจกรรม
ทุกประเภทมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกบัจ านวนอาจารย ์จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลกัสูตร
และจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นท่ีใชส้อยอาคารโดยประมาณ รวมทั้ง
ต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  ครุภัณฑ์การศึกษาและ
คอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อการศึกษา ทั้งน้ีอาคารและบริเวณอาคารตอ้งมีความมัน่คงปลอดภยั 
ถูกสุขลกัษณะหรือความจ าเป็นอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    1.2 ดา้นวิชาการ สถาบนัอุดมศึกษามีศกัยภาพและความพร้อมในการปฏิบติั
ภารกิจดา้นวิชาการสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาและแผนการผลิตบณัฑิตท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของประเทศและผูใ้ช้บณัฑิตโดยรวม มีหลกัประกนัว่าผูเ้รียนจะไดรั้บการ
บริการการศึกษาท่ีดี สามารถแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สถาบนัตอ้งมีการบริหารวิชาการท่ีมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งในดา้นการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบณัฑิต การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การประกนัคุณภาพการเรียนการสอน และการ
พฒันาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
    1.3 ดา้นการเงิน สถาบนัอุดมศึกษามีความพร้อมดา้นการเงินทั้งงบการเงิน
รวมและงบท่ีจ าแนกตามกองทุน มีแผนการเงินท่ีมัน่คง เป็นหลกัประกนัไดว้่าสถาบนัจะสามารถจดั
การศึกษาไดต้ามพนัธกิจและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาในอนาคต 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและผูใ้ชบ้ริการอุดมศึกษา สถาบนัมีการจดัท ารายงานการเงินท่ี
แสดงถึงการไดม้าของรายได้ รายรับ การจดัสรร การใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และทัว่ถึงเป็นธรรม
อย่างชดัเจน รวมทั้งการน ารายไดไ้ปลงทุนภายใตก้ารประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง มีระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติังานควบคู่ไปกบัการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้นของบุคลากรทุกระดบั 
    1.4 ดา้นการบริหารจดัการ สถาบนัอุดมศึกษามีระบบการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้โดยมีสภาสถาบนัท าหน้าท่ีก ากบันโยบาย การ
ด าเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิ์น การบริหารสวสัดิการท่ี
จดัใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรทุกระดบั รวมทั้งก ากบัติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีก าหนดไว ้มีการเผยแพร่ผลการก ากับการ
ด าเนินงานของสภาสถาบนัและการบริหารจดัการของผูบ้ริหารทุกระดบัสู่ประชาคมภายในสถาบนั
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และภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วย หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบ หลกัการตรวจสอบได ้หลกัการมีส่วนร่วมและหลกัความคุม้ค่า 
   2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย
มาตรฐานยอ่ยดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น ดงัน้ี 
    2.1 ดา้นการผลิตบณัฑิต สถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการรับนกัศึกษาเขา้เรียนท่ี
มีคุณสมบติัและจ านวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลิตบณัฑิต
อย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด และจดัให้มีขอ้สนเทศท่ีชดัเจนเผยแพร่ต่อสาธารณะในเร่ืองหลกัสูตร การจดัการเรียนการ
สอน คณาจารย์ ท่ีส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ งในและนอกหลักสูตร และ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา 
    2.2 ดา้นการวิจยั สถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินพนัธกิจดา้นการวิจยัอย่างมี
คุณภาพประสิทธิภาพ และภายใตจุ้ดเนน้เฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ 
มีการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนคณาจารย ์นกัวิจยั บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท า
วิจยัส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจยักบัหน่วยงานภายนอกสถาบนัเพื่อใหไ้ดผ้ลงานวิจยั ผลงาน
ประดิษฐ์และงานริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมไดใ้นวงกวา้งและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
    2.3 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษามีการ
ให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกวา้งและกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงทั้ง
ในและต่างประเทศ ซ่ึงอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกนัทั้งในระดับสถาบนัและระดบั
บุคคลไดใ้นหลายลกัษณะ อาทิ การใหค้  าปรึกษา การศึกษาวิจยัการคน้ควา้เพื่อแสวงหาค าตอบให้กบั
สังคม การให้บริการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้ นต่าง ๆ การจดัให้มีการศึกษาต่อเน่ืองบริการแก่
ประชาชนทัว่ไป การให้บริการทางวิชาการน้ี สามารถจดัในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่า
หรือเป็นการใหบ้ริการเชิงพาณิชยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนเป็นรายไดห้รือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัมาพฒันาและ
ปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
    2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีการ
ด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติ ทั้งในระดบัหน่วยงานและระดบัสถาบนั มีระบบ
และกลไกในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ศิลปะและวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียน
การสอนโดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อให้ผูเ้รียนและบุคลากรของสถาบนัไดรั้บการปลูกฝังให้มีความรู้ 
ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวฒันธรรมของชาติ สามารถ
น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตท่ีปรารถนาและ
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เรียนรู้วิธีการจดัการวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนาได ้สถาบนัมีการควบคุมการด าเนินงาน
ดา้นน้ีอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานดา้นการ
ท านุบ ารุง ศิลปะและวฒันธรรมของสถาบนั 
   สถาบันควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
ตามศกัยภาพของแต่ละสถาบนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 
ตอนพิเศษ 319 ง ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 : 7) 
    1) การจัดให้มีห้องสมุด ต ารามาตรฐาน วารสารทางวิชาการสาขาวิชา
นิติศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และฐานขอ้มูลทางกฎหมายท่ีส าคญั
อยา่งพอเพียงโดยใหค้  านึงถึงขนาดและศกัยภาพของแต่ละสถาบนั 
    2) การจดัให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผูเ้รียนได้ใช้ในการเรียนการ
สอน การฝึกทกัษะต่าง ๆ และการคน้ควา้หาขอ้มูล 
    3) การจดัให้มีห้องเรียนท่ีมีโสตทศันูปกรณ์ ส่ือการสอนท่ีทนัสมยั ตลอดจน
สภาพ แวดลอ้มท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้ในขนาดท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัลกัษณะรายวิชาต่าง ๆ และ
มีจ านวนท่ีเพียงพอ 
    4) การประสานงานกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อจดัให้มี
ทรัพยากรทางการเรียนการสอนร่วมกนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนและคณาจารย ์
   โดยสรุป การจดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษานั้นสถาบนัการศึกษาไม่ว่าจะ
เป็นวิทยาลยัชุมชน สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี สถาบนัเฉพาะทาง และสถาบนัท่ีเนน้การวิจยัขั้น
สูงและผลิตบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษาตอ้งด าเนินการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งและเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.  2554 ท่ีก าหนดมาตรฐานการ
จดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาไว ้2 ด้าน คือ 1) มาตรฐานด้านกายภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา 4 ด้าน  คือ 1 .1)  ด้านกายภาพซ่ึงสอดคล้องกับองค์ประกอบการจัดการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 1.2) ดา้นวิชาการซ่ึงสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาดา้นหลกัสูตร ดา้นอาจารย ์ดา้นกระบวนการเรียนการสอน นกัศึกษา และ
ดา้นการวดัและการประเมินผล 2) มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 4 
ดา้น คือ 2.1) ดา้นการผลิตบณัฑิต 2.2) ดา้นการวิจยั 2.3) ดา้นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และ 2.4) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงสอดคลอ้งกับองค์ประกอบการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ดา้นหลกัสูตร ดา้นอาจารย ์ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นนกัศึกษา ดา้นการวดั
และการประเมินผล โดยท่ีความพร้อมในการจัดการศึกษาและองค์ประกอบการจัดการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานด้านกายภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาด้าน
การเงินและดา้นการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

2.3 วิวัฒนาการระบบการศึกษากฎหมายในประเทศไทย 
 2.3.1 การศึกษากฎหมายในประเทศไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายและการศาล แบ่งออก
ได ้3 สมยั คือ 
  2.3.1.1 สมัยกรุงสุโขทัย เม่ือสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั พ.ศ. 1781 โดยพ่อขุนศรี
อินทราทิพยป์ฐมกษตัริยแ์ห่งกรุงสุโขทยัดว้ยการรวบรวมดินแดนท่ีเคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของขอมและ
มอญในแควน้สุวรรณภูมิ สภาพสังคมสมยันั้นไม่สลบัซบัซอ้นมีการปกครองในลกัษณะพ่อปกครอง
ลูก อ านาจในการออกกฎหมายอยู่ท่ีพ่อเมือง หรือกษตัริย ์เม่ือราษฎรมีเร่ืองทุกขร้์อนประการใดก็มา
ร้องทุกขต์่อพ่อเมืองโดยตรง ดงัหลกัฐานท่ีปรากฏในศิลาจารึกพ่อขนุรามค าแหง บรรทดัท่ี 31 ดา้นท่ี 
1 ถึงบรรทดัท่ี 2 ดา้นท่ี 2 วา่กรุงสุโขทยันั้น “...ในปากประตูมีกระด่ิงอนัหน่ึงแขวนไวไ้พร่ฟ้าหนา้ปก
กลางบา้นกลางเมือง มีถอ้ยมีความเจ็บทอ้งขอ้งใจ มนัจกักล่าวถึงเจา้ขุนบ่ไร้ไปลัน่กระด่ิงอนัท่าน
แขวนไว ้พ่อขนุรามค าแหงเจา้เมืองไดย้นิเรียก เม่ือถามสวนความแก่มนัดว้ยช่ือไพร่ในเมืองสุโขทยัน้ี
จ่ึงชอบ...” (ฉ ่า ทองค าวรรณ, 2512) กฎหมายสมยัสุโขทยัจึงมีลกัษณะเหมือนขอ้บงัคบัในครอบครัว
กล่าวคือ เป็นกติกาท่ีบงัคบักันด้วยเหตุผลท่ีเกิดจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของมนุษยซ่ึ์งสามารถ
เขา้ใจได้ง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อน ในเบ้ืองตน้จะเป็นขอ้บญัญติัท่ีกล่าวถึงอ านาจเด็ดขาดในการ
ปกครองบา้นเมืองของพ่อเมืองซ่ึงเป็นประมุขของราชอาณาจกัร ต่อจากนั้นก็กล่าวถึงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของบา้นเมืองและสิทธิเสรีภาพของราษฎร จากลายจารึกของพ่อขุนรามค าแหงพบว่า 
ขอ้บญัญติัอนัเป็นกฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นสมยันั้นเป็นประเภทกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา อนัหมายถึง 
มีลกัษณะเป็นการหา้มการกระท าการท่ีก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยในชุมชน และมีกฎหมายแพ่ง
ปะปนอยู่บา้ง เช่น ศิลาจารึก หลกัท่ี 1 ดา้นท่ี 2 มีรายจารึกตอนหน่ึงว่า “...สร้างป่าหมากป่าพลู ทัว่
เมืองน้ีทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองน้ี ป่าลางก็หลายในเมืองน้ี หมากม่วงก็หลายในเมืองน้ี หมาก
ขามก็หลายในเมืองน้ี ใครสร้างไดไ้วแ้ก่มนั” นกักฎหมายปัจจุบนัถือว่าเป็นบทบญัญติัคุม้ครองสิทธิ
ในท่ีดิน นอกจากนั้นกฎหมายสมัยสุโขทัยยงัมีข้อบัญญัติอีกหลายลกัษณะ เช่น กฎหมายมรดก 
กฎหมายเก่ียวกับการท าศึกสงคราม กฎหมายเก่ียวกับเชลย กฎหมายเก่ียวกับ การอพยพชาว
ต่างประเทศ กฎหมายเก่ียวกบัการร้องทุกข ์และวิธีพิจารณาความ สมยัพระเจา้มงัราย กฎหมายสมยั
สุโขทยัไดรั้บอิทธิพลจากกฎหมายอินเดียโดยผา่นมอญและขอม เพราะอาณาจกัรสุโขทยัอยูใ่นแควน้
สุวรรณภูมิท่ีมีอาณาจกัรทวาราวดีและอาณาจกัรขอมท่ีมีอารยธรรมสูงมาก่อน วฒันธรรมของมอญ
และขอมไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดีย จากลายจารึกตอนหน่ึงของกฎหมายลกัษณะโจรในศิลาท่ีขุด
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พบ ณ วดัมหาธาตุ จงัหวดัสุโขทยัซ่ึงมีความวา่ “อน่ึงแมน้ผูใ้ด...ใหญ่ สูงและบ ส่งคืนขา้ท่าน และไว้
...เลย ว่าท่านจกั...ดว้ยขนานในราชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แลละท่านจกัสอดสินไหม ดุจดงัขโมยอนั
ลกัคนท่าน แลไป่ทนัเอาออกจากเมืองแล และหนีไปไวใ้นกลางเมือง” เป็นส่ิงท่ียนืยนัไดอ้ยา่งชดัเจน
ว่ากฎหมายของอาณาจกัรสุโขทยัไดรั้บอิทธิพลจากคมัภีร์พระธรรมศาสตร์ของมนูสาราจารย ์(นิภา  
สืบกินร, 2547: 3-4 อ้างใน ฉ ่ า ทองค าวรรณ, 2512) เป็นการบัญญัติกฎหมายลักษณะโจรและมี
กฎหมายเรียกว่า  พระราชศาสตร์ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยถือว่า
พระมหากษตัริยเ์ป็นสมมติเทพ ดงันั้น ค าสั่งของพระมหากษตัริยจึ์งเป็นกฎหมายอีกประเภทหน่ึง
ดว้ย (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2559: 57-73) 
  ส าหรับการศึกษากฎหมายในสมัยสุโขทัยไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี
สามารถอา้งอิงไดโ้ดยตรง มีเพียงต ารับทา้วศรีจุฬาลกัษณ์ท่ีกล่าวถึงการศึกษาของผูค้นในสมยันั้นคือ 
“...หมู่มนุษยก์็ประกอบดว้ยสติปัญญาโดยมาก ต่างร ่ าเรียนสรรพวิชาต่าง ๆ . วิชาท่ีชายศึกษาก็คือ 
การแต่งค าประพนัธ์ดาราศาสตร์ แพทยศ์าสตร์ การช่าง ส่วนผูห้ญิงเรียนเยบ็ปักถกัร้อยและวาดเขียน 
เป็นตน้” แต่มิได้กล่าวถึงการศึกษากฎหมายแมแ้ต่น้อย จากลักษณะของสภาพสังคมท่ีไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและค่อนข้างจะคงท่ี ประกอบกับมีราษฎรไม่มากนักซ่ึงมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย 
พฤติกรรมของสังคมถูกควบคุมโดยขนบธรรมเนียมวฒันธรรมดั้งเดิม โดนท่ีพ่อเมือง หรือกษตัริยท์ า
หน้าท่ีช าระความราษฎรดว้ยพระองค์เองแบบพ่อปกครองลูก นอกเหนือจากการดูแลทุกข์สุขของ
ราษฎรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ่อเมืองหรือกษตัริยมี์อ านาตตรากฎหมาย หรือ
ขอ้บญัญติัท่ีมีลกัษณะเป็นเพียงขอ้บงัคบัในครอบครัวขึ้นใชเ้พื่อควบคุมพฤติกรรมของผูค้นในชุมชน 
กฎหมายจึงเป็นเพียงขอ้บงัคบัในครอบครัวมีลกัษณะเป็นกฎธรรมชาติท่ีสามารถเขา้ใจง่ายดว้ยสามญั
ส านึกซ่ึงเกิดจากเหตุผลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีของจิตใจมนุษยแ์ต่ละคน หรืออาจ
อยู่ในรูปของกฎหมายจารีตประเพณี ราษฎรจึงเขา้ใจสารัตถะของกฎหมายเหล่านั้นไม่ยาก หรืออาจ
เน่ืองจากราษฎรทัว่ไปไม่มีบทบาท หรือส่วนร่วมในการปกครองบา้นเมือง รวมทั้งอาณาจกัรสุโขทยั
ไดใ้ห้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรอย่างกวา้งขวาง ดงัเห็น จากลายจารึกศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง 
หลกัท่ี 1 ดา้นท่ี 1 ว่า “เม่ือชัว่พ่อขุนรามค าแหง เมืองสุโขทยัน้ีดี เจา้เมืองบเอาจกอบในไพร่ลู่ทาง...
เพื่อนจูงววัไปคา้ ขี่มาไปขาย ใครใคร่ค้าช้างคา้ ใครใคร่คา้มา้คา้ ใครใคร่ค้าเงือนคา้ทองคา้ ไพร่ฟ้า
หนา้ใส” ดงันั้น ผูค้นสนใจแต่การท ามาหากินและคา้ขายโดยไม่ค่อยสนใจกฎหมายท่ีพ่อเมืองบญัญติั
ขึ้นดว้ยเห็นว่าเป็นเร่ืองไกลตวัห่างจากชีวิตประจ าวนั ดว้ยเหตุน้ีในสมยักรุงสุโขทยัจึงยงัไม่มีการ
เรียนการสอนกฎหมายอยา่งเป็นระบบและมีแผน (เนติบณัฑิตยสภา, 2542: 7-8)  
  2.3.1.2 สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี กรุงศรีอยุธยาไดรั้บการสถาปนาเป็นราช
ธานีของไทยในสมยัพระเจา้อู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 เม่ือ พ.ศ. 1893 ในสมยักรุงศรีอยธุยา
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สภาพสังคมสลับซับซ้อนมากขึ้ นเน่ืองจากบ้านเมืองมีคงามเจริญและราษฎรเพิ่มจ านวนขึ้น 
พระมหากษตัริยจึ์งไม่อาจมีพระบรมราชวินิจฉัยอรรถคดีดว้ยพระองค์เองไดอ้ย่างเช่นสมยัสุโขทยั 
แต่ทรงมอบอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการช าระอรรถคดีของราษฎรแก่พระราชครูปโรหิตพฤฒาจารยซ่ึ์ง
เป็นมหาอ ามาตยพ์ราหมณ์ในราชส านัก เพราะพราหมณ์เป็นผูรู้้หนังสือและเป็นเจา้ต ารับกฎหมาย 
พราหมณ์จึงได้รับมอบหมายให้เป็นผูรั้กษานิติราชประเพณีและเป็นตระลาการ แต่ต่อมาเสนา
อ ามาตยฝ่์ายไทยจึงไดเ้ขา้รับหนา้ท่ีส าคญัเหล่าน้ีจากพราหมณ์ซ่ึงรวมทั้งต าแหน่งลูกขนุ ณ ศาลหลวง
(นิภา  สืบกินร, 2547: 6 อา้งใน ธานินทร์  กรัยวิเชียร, 2511: 33) สมยักรุงศรีอยธุยาจึงเป็นการกระท า
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษตัริยแ์ละเป็นการช าระคดีท่ีถือตามพระธรรมศาสตร์เป็นหลกั แต่
ก็ทรงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจเด็ดขาดในอันท่ีจะมีพระบรมราชวินิจฉัยอรรถคดีช้ีขาดในอรรถคดี     
พระบรมราชวินิจฉัยในทางคดีกลายเป็นกฎหมายเม่ือภายหลงัเหล่าน้ีเรียกว่าราชศาสตร์ หรือราช
สัตถมัถือว่า พระมหากษตัริยเ์ป็นสมมติเทพและสังคมสลบัซับซ้อนมากขึ้นเน่ืองจากบา้นเมืองมี
ความเจริญและราษฎรเพิ่มจ านวนขึ้น พระมหากษตัริยจึ์งตอ้งพยายาม หรือสร้างมาตรการเพื่อให้
ไดม้าและรักษาไวซ่ึ้งพระราชอ านาจมาตรการดงักล่าวคือ การสร้างกฎหมายเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การด ารงพระราชอ านาจและปกครองบา้นเมืองท่ีใหญ่โต และสลบัซับซ้อนมากขึ้น (นิภา  สืบกินร, 
2547: 6) 
  ส าหรับการศึกษากฎหมายในสมยักรุงศรีอยุธยานั้นท ากนัอย่างไรและมีระเบียบ
วิธีการเช่นไรไม่อาจกล่าวไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากจะศึกษาตามหลกัฐานประวติัศาสตร์ วรรณกรรม 
หนังสือจดหมายเหตุ เอกสารค าบอกเล่าของชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาในกรุงศรีอยุธยาสมยั
นั้น (เนติบณัฑิตยสภา, 2542: 14) เช่น จดหมายเหตุลาลูแบร์ไดเ้ล่าไวเ้ก่ียวกบัการเล่าเรียนวิชาของ
กุลบุตรตามท่ีพบในรัชสมยัพระนารายณ์มหาราชวา่ “...เม่ือไดเ้ล้ียงบุตรมาเติบโตใหญ่ถึงอาย ุ7 ถึง 8 
ขวบแลว้ ชาวสยามจะส่งบุตรของตนให้ไปอยู่ท่ีวดักบัพระภิกษุสงฆ ์พระสงฆอ์นัเป็นอาจารยใ์นวดั
สอนอนุชนเหล่าน้ีให้รู้จกัอ่านและนับจ านวนเลขเป็นส าคญั แต่ไม่มีการสอนพงศาวดารกฎหมาย
และศาสตร์อ่ืน ๆ ดว้ย...” และน่าจะสันนิษฐานไดว้่าตามโบราณราชประเพณีถือว่ากฎหมายเป็นส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิ เพราะเป็นส่ิงท่ีบัญญัติขึ้ นจากหลักพระธรรมศาสตร์ซ่ึงมีต้นก าเนิดมาจากคัมภีร์อัน
ศักด์ิสิทธ์ิในศาสนาพราหมณ์ รวมทั้ งบางส่วนจากราชศาสตร์ ซ่ึงเป็นพระราชอ านาจของ
พระมหากษตัริยท่ี์มีฐานะเป็นสมมติเทพ ดงันั้น จึงเกิดเป็นพระราชประเพณีท่ีห้ามมิให้ราษฎรอ่าน
กฎหมาย การศึกษากฎหมายจึงไม่อาจแพร่หลายออกไปยงัประชาชนทัว่ไป (เนติบณัฑิตยสภา, 2542: 
17) 
  ส าหรับสมยักรุงธนบุรี สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช หรือพระเจา้กรุงธนบุรีไม่ได้
ทรงเปล่ียนแปลงทางดา้นกฎหมายเลย เน่ืองจากเป็นช่วงการกอบกูอิ้สรภาพจากพม่าเกือบตลอดทั้ง
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รัชกาลบ้านเมืองท าสงครามมิได้ขาดทั้ งรัชสมัยมีระยะเวลาเพียง 10 ปีเศษ (พ.ศ. 2510-2325) 
นอกจากนั้นผูมี้ความรู้ทางกฎหมายอาจเหลืออยู่นอ้ยเพราะถูกฆ่าตายบา้ง ถูกกวาดตอ้นไปพม่าบา้งก็
เป็นไปได ้ดงันั้น กฎหมายสมยักรุงศรีอยุธยาจึงใชเ้ร่ือยมาจนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การเรียนการสอนกฎหมายในสมยันั้นถา้หากมีก็
คงเช่นเดียวกบักบัสมยัอยธุยานัน่เอง (เนติบณัฑิตยสภา, 2542: 18) 
  2.3.1.3 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสมยัตน้รัชสมยัพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์จกัรี เหตุการณ์บา้นเมืองไม่สงบเน่ืองจากมีศึกสงคราม
พวัพนัอยู่มิได้ขาด ตลอดเวลาเกือบ 22 ปี นับแต่พระองค์ทรงครองราชยไ์ด้อาศยับรรดาพระราช
ก าหนดบทพระอยัการท่ีเหลือรอดพน้จากการถูกไฟเผาเป็นเถา้ถ่านเม่ือคร้ังเสียกรุงศรีอยธุยาจากพม่า 
เม่ือ พ.ศ. 2310 ในการปกครองบา้นเมือง ประมาณกนัว่าท่ีเหลืออยู่เพียง 1 ใน 10 ของกฎหมายท่ีใช้
ในสมยักรุงศรีอยุธยา พระราชก าหนดบทพระอยัการเหล่าน้ีไดถู้กคดัลอกมาเพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาและพิพากษาคดีของศาล แต่เน่ืองจากไม่ครบถว้ย พระองคจึ์งมีพระบรมราชวิ นิจฉัยในทาง
คดีด้วยพระราชอ านาจของพระองค์เพื่อให้เกิดกฎหมายในรูปราชศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับจารีต
ประเพณีและความเจริญของบา้นเมืองในสมยันั้น ต่อมาพระองคจึ์งทรงโปรดเกลา้ฯ ให้อาลกัษณ์ 4 
คน ลูกขุน 3 คนและราชบณัฑิต 4 คน ช าระพระราชก าหนดบทพระอยัการซ่ึงอยู่ในหอหลวง ตั้งแต่
พระธรรมศาสตร์ไปใหถู้กตอ้งจดัเป็นหมวดหมู่ใหเ้ขา้ใจ การช าระกฎหมายดงักล่าวกินเวลา 11 เดือน 
เม่ือช าระกฎหมายเสร็จแลว้จึงใหอ้าลกัษณ์เขียนวงเส้นหมึกไว ้3 ฉบบัส าหรับเก็บไวท่ี้หอ้งเคร่ือง หอ
หลวง และศาลหลวง กฎหมายทั้ง 3 ฉบบัโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระทบัตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ และบวั
แกว้เป็นส าคญั และให้ถือว่ากฎหมายท่ีประทบัตราสามดวงน้ีเป็นตน้ฉบบัตวับทกฎหมายท่ีถูกตอ้ง
ของแผ่นดินและใช้เป็นหลกัในการพิจารณาและพิพากษาคดี เรียกว่ากฎหมายตราสามดวง ท่ีเป็น
กฎหมายหลกัของประเทศใช้บงัคบัมาตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถึง
ถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเป็นระยะเวลานานถึง 103 ปี จนกระทัง่มีการ
ปฏิรูปกฎหมายและการศาลตามแบบประเทศมหาอ านาจยุโรปจึงเลิกใชก้ฎหมายตราสามดวง ส่วน
พระราชประเพณีเร่ืองการจดัเขียนและเก็บตน้ฉบบักฎหมาย 3 ฉบบัไว ้ณ สถานท่ีทั้งสามดงักล่าว
ยงัคงถือปฏิบติัต่อมาจนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จฯ พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว (เนติบณัฑิตยสภา, 2542: 
18-21) 
  ส าหรับการศึกษากฎหมายในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ตั้งแต่แผน่ดินพระบาทสมเด็จฯ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัวก็ไม่แตกต่างจากสมยักรุง
ศรีอยุธยา เพราะความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมมีแบบฉบบั
เดียวกนั รวมทั้งยงัมีระบบกฎหมายและการศาลเหมือนกบัสมยักรุงศรีอยธุยา (นิภา  สืบกินร, 2547: 13 อา้ง



103 
 
ใน ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2511: 8-9) ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ประเทศไทยมีการ
ติดต่อกบัต่างประเทศมากขึ้น มีชาวต่างชาติเขา้มาท าธุรกิจการคา้ อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกเขา้
มาสู่ประเทศไทยมากความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศตะวนัตกกับยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนรัช
สมยัพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเป็นไปในลกัษณะเสมอภาค แต่ต่อมาการคา้เจริญมาก
ขึ้นชาวต่างชาติเกิดความไม่พอใจเห็นวา่ระบบการคา้และการเก็บภาษีของไทยเป็นระบบผกูขาดท่ีกีด
กนัความเจริญกา้วหนา้ทางการคา้ และเห็นว่ากฎหมายไทยป่าเถ่ือนรุนแรงและไม่ยุติธรรมจึงคิดขอ
แกไ้ขสนธิสัญญาท่ีท าไวแ้ต่แรกแต่ไม่ส าเร็จเกิดการเปล่ียนรัชกาลเสียก่อน รัชสมยัพระบาทสมเด็จฯ 
พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวจึงไดด้ าเนินนโยบายในการติดต่อกบัต่างประเทศอย่างอะลุม้อล่วย โดยเซอร์
จอห์น เบาริง ราชทูตของพระนางเจา้วิคติเรียราชินีองักฤษ ไดเ้ขา้มาเจรจาขอแกไ้ขหนังสือสัญญา
พระราชไมตรีใน พ.ศ. 2398 เรียกว่า สนธิสัญญาเบาริง ซ่ึงเป็นสนธิสัญญาท่ีไม่เสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ กฎหมายและการศาล โดยเฉพาะดา้นการศาลประเทศไทยไดป้ระสบกบัวิกฤตการณ์ทาง
ศาลอย่างร้ายแรงด้วยสาเหตุส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ความไม่เหมาะสมของระบบการศาลเดิม 
เน่ืองจากศาลหลายศาลมีเขตอ านาจลกัลัน่ซ ้ าซ้อนกนัอยู่ ท าให้คดีความสับสนล่าชา้และคัง่คา้ง เป็น
ช่องทางให้ผูทุ้จริตประวิงคดีท่ีตนเสียเปรียบให้ชกัช้าเน่ินนานจนกระทัง่ไม่อาจพิพากษาคดีให้ถึง
ท่ีสุดได ้นอกจากนั้นการท่ีศาลสังกดัฝ่ายบริหารก็ท าให้ตุลาการขาดความเป็นอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีต่าง ๆ เม่ือเป็นเช่นน้ีความยุติธรรมจึงถูกบิดเบือน 2) ความไม่เหมาะสมของวิธี
พิจารณาความตามแบบเดิม อันได้แก่ แนวความคิดในการน าสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจ าเลย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีอาญาซ่ึงเดิมถือกนัว่าจ าเลยเป็นผูม้วัหมอง ศาลตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่า
จ าเลยไดก้ระท าความผิดตามท่ีโจทก์กล่าวหา จนกว่าจะไดน้ าสืบพิสูจน์ให้ศาลเช่ือว่าจ าเลยบริสุทธ์ิ 
เช่น พิสูจน์ดว้ยการด าน ้ า ลุยเพลิง นอกจากน้ียงัมีความไม่เหมาะสมในการไต่สวนจ าเลยตามระบบ
จารีตนครบาลท่ีเต็มไปดว้ยความรุนแรงและทารุณ และ 3) ความบีบคั้นจากต่างประเทศในดา้นการ
ศาล เน่ืองจากชาวต่างชาติไม่ไวว้างใจและไม่เช่ือถือในระบบกฎหมายและระบบการศาลไทยว่าจะ
สามารถเป็นหลกัประกนัความยุติธรรมให้แก่เขาได้ ด้วยเหตุต่าง ๆ เหล่าน้ีชาวต่างประเทศจึงได้
แสดงความรังเกียจกฎหมายและการศาลไทย โดยมีเหตุผลว่ากฎหมายไทยยงัลา้สมยัและพยายามท่ี
จะไดสิ้ทธิพิเศษทางการคา้และกฎหมาย จนกระทัง่ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ประเทศไทยมี
ความจ าเป็นตอ้งรับกฎหมายสมยัใหม่จากตะวนัตก โดยอาจกล่าวสรุปไดว้า่ สาเหตุท่ีประเทศไทยรับ
เอากฎหมายสมยัใหม่จากตะวนัตก เป็นเพราะเหตุผลใหญ่ ๆ 2 ประการ คือ เร่ืองปัญหาสิทธิสภาพนอก
อาณาเขตและเร่ืองความไม่เหมาะสมกบักาลสมยัของกฎหมายไทยเดิม (วารสารยุติธรรม, 2543; ชาญชยั 
แสวงศักด์ิและวรรณชัย บุญบ ารุง , 2543: 123) พระบาทสมเด็จ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ตระหนกัดีถึงความบกพร่องของกฎหมายและตอ้งการท่ีจะให้ประเทศไทยมีความเจริญทดัเทียมกบั
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อารยธรรมตะวนัตก อีกทั้งมีความเขา้ใจว่า ความคิดความเห็นเก่ียวกบัระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ใน
กฎหมายนั้นมิใช่เป็นส่ิงคงท่ีตายตวั แต่อาจเปล่ียนแปลงไปตามศีลธรรมของประเพณีและความ
เจริญกา้วหนา้ (ร. แลงกาต,์ 2478: 50-51) 
  ส าหรับการศึกษากฎหมายของรัชสมยัน้ีก็คงเป็นเช่นเดียวกบัรัชกาลท่ี 1 ถึง รัชกาล
ท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แมจ้ะมีการจดัท าราชกิจจานุเบกษาและพิมพห์นงัสือกฎหมายแพร่หลาย
ออกสู่ประชาชนแลว้ก็ตามกล่าวคือ คงเป็นการเล่าเรียนกฎหมายท่ีบา้นขุนนางท่ีเป็นราชบัณฑิต 
ลูกขุน หรืออาลกัษณ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนในการร่างกฎหมาย หรืออาจศึกษากฎหมายและหัดพิจารณา
ความกับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการพิจารณาและพิพากษาคดีในศาล เช่น ลูกขุน ตระลาการ และ         
ผูป้รับ เป็นตน้ หลงัจากการท่ีไดถ้วายตวัเขา้รับราชการในราชส านกั เซอร์จอห์นเบาริงไดก้ล่าวว่า “...
พระไดรั้บมอบหมายให้จดัการศึกษาและโรงเรียนอยู่ติดกบัวดัโดยมากย่อมเป็นของธรรมดาอยู่เองท่ี
การสอนใหรู้้ค าสั่งสอนและประเพณีทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมากของระบบการศึกษา พลเมือง
ชายส่วนหน่ึงอ่านและเขียนหนังสือออก แต่วิธีการแสวงหาความรู้ชั้นสูงใดสาขาหน่ึงมีอยู่น้อย ถึง
กระนั้นก็ดีโดยเฉพาะในบรรดาขุนนาง นางในใฝ่ใจเรียนวิชาเคร่ืองจกักลไก รู้จกัใชเ้คร่ืองมือเดินเรือ
และรู้วิชาปราชญากนัมาก...” จากค าบอกกล่าวดงักล่าวท าให้เช่ือวา่การศึกษากฎหมายอนัเป็นความรู้
เฉพาะสาขายงัไม่มีการสอนอยา่งเป็นทางการ 
  ดงันั้น จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้การจดัการเรียนกฎหมายซ่ึงเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาใน
ประเทศไทยตั้ งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยรัชสมัยสมเด็จฯ พระจอมเล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์นั้นยงัไม่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการท่ีเป็นระบบระเบียบ ไม่มี
หลกัสูตร หรือวิธีการศึกษาหรืออบรม หรือแมก้ระทัง่ตวัผูส้อน อาจเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีเป็น
การสั่งสอนโดยการถ่ายทอดความรู้เฉพาะบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการช าระ หรือการร่างกฎหมาย
เท่านั้น 
 2.3.2 การศึกษากฎหมายในประเทศไทยตั้งแต่การปฏิรูปกฎหมายและการศาลในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) แบ่งได ้4 สมยัดงัน้ี 
  2.3.2.1 สมัยรัชการท่ี 5 ต้อนต้น ก่อนการสถาปนาโรงเรียนกฎหมาย สภาพสังคมใน
ระหว่างสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้จนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว การ
เรียนหนังสือยงัไม่แพร่หลายนัก ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาว่าเม่ือลูกหลาน
เรียนแล้วจะน าความรู้ไปท าอะไร ชาวบ้านจึงไม่รู้หนังสือเป็นส่วนมาก แต่เม่ือถึงคราท่ีลัทธิ
จกัรวรรดินิยมก าลงัคุกคามประเทศ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวจึงมีพระราชด า ริ
ขยายการศึกษาในรูปแบบสมยัใหม่อนัเป็นการเสริมสร้างพฒันาประเทศในอีกดา้นหน่ึงเพื่อให้ได้
มาตรฐานสากลเพื่อความอยูร่อดของประเทศ  
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  ส าหรับระบบการศึกษากฎหมายของไทยในสมยันั้น เน่ืองจากมีการปฏิรูประบบ
กฎหมายและการศาล ระบบศาลไทยมีลกัษณะเช่นเดียวกบัสมยักรุงศรีอยุธยาผู ้ท่ีมีความรู้กฎหมาย
เป็นอย่างดีท่ีจะถ่ายทอดได้ คือ ลูกขุน ขุนศาลตระการ ผูป้รับเหล่าอาลกัษณ์และราชบณัฑิตซ่ึงเป็น    
ผูมี้ส่วนร่วมในการร่างช าระตัวบทกฎหมายของบ้านเมือง ดังนั้น ก่อนท่ีเจ้านายผูช้ายจะเข้ารับ
ราชการเป็นขุนนางในราชส านกั หรือบุตรหลานของขุนนางเม่ือเขา้ถวายตวัในราชส านกัแลว้ตอ้งร า
เรียนฝึกหัดหาความรู้เพื่อเตรียมตวัเขา้รับราชการจากผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในวิทยาการ
สาขานั้น ๆ ท่ีอยู่ในราชส านัก โดยเฉพาะเม่ือจะรับราชการเก่ียวกับการช าระอรรถคดีตอ้งรอบรู้
กฎหมายตอ้งเล่าเรียนกฎหมายและฝึกหัดพิจารณาคดีจากผูเ้ก่ียวขอ้งในทางคดี การฝึกหัดและการ
เรียนรู้จึงเล่าเรียนกนัท่ีส านกัหรือบา้นของบุคคลเหล่านั้นท่ีเช่ียวชาญเฉพาะอยา่ง แต่ท่ีแน่ ๆ คือ มีการ
เรียนการสอนวิชากฎหมายและฝึกหัดพิจารณาคดีท่ีส านักผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในราชส านักแล้วตั้ งแต่
ตอนตน้สมยัรัชการท่ี 5 และตามพระประวติัการท างานของพระเจา้ลูกยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรก
ฤทธ์ิ  เม่ือ พ.ศ. 2439 หลงัจากทรงส าเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากไครสต์เชิร์ชคอลเลจ (Christ 
Church College) แห่งมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ดแลว้ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เข้าฝึกหัดราชการในกรมราชเลขานุการ ดังนั้ น จึงทรงใช้
ระยะเวลาน้ีเร่ิมศึกษากฎหมายไทยอย่างจริงจงั พระองคไ์มไ้ดท้รงมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายไทยมา
แต่เดิมมากนัก เน่ืองจากเสด็จไปต่างประเทศตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง                   
เวภาระ) ไดเ้ป็นพระอาจารยส์อนกฎหมายไทยพระองค ์ยิง่ท าใหแ้น่ชดัวา่การศึกษาวิชากฎหมายก่อน
การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในสมยันั้นเป็นการศึกษาท่ีมีแบบฉบบัเฉพาะในราชส านกัของ
ไทยไม่มีลกัษณะเป็นโรงเรียนอย่างแทจ้ริง เพราะไม่มีหลกัสูตรและแบบแผนการเรียนการสอนแต่
เป็นการศึกษาและการฝึกหดัโดยตรงจากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญทางกฎหมายและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในการพิจารณาและพิพากษาคดี (เนติบณัฑิตยสภา, 2542: 49-50) 
  2.3.2.2 สมัยโรงเรียนกฎหมายของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  การปฏิรูประบบ
กฎหมายและการศาลของประเทศไทยเพื่อให้ไดม้าตรฐานสากลอย่างชาติตะวนัตก แต่เวลานั้นผูท่ี้มี
ความรู้อย่างตะวนัตกมีน้อย ขาดแคลนผูพ้ิพากษาในศาลต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ จ าเป็นตอ้งว่าจ้างท่ี
ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติท าหน้าท่ีเป็นผูพ้ิพากษาในศาลไทย ต่อมา พ.ศ. 2435 หลงัประกาศตั้ง
กระทรวงยุติธรรมได้ 1 ปี นายโรแลงค์ ยคัแมงส์ เข้ามาเป็นท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวงการ
ต่างประเทศและท่ีปรึกษาราชการแผ่นดินได้ถวายรายงานเสนอความเห็นต่อพระบาทสมเด็จฯ     
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัใหป้ลูกฝังวิชากฎหมายเพื่อท ากฎหมายและจดัการศาลยติุธรรมให้ดีขึ้น แต่
ขณะนั้นยงัไม่มีโรงเรียนกฎหมาย ปลาย พ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวมี
พระราชกระแสเร่ืองน้ีกับขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ)  ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง               
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เวภาระ) จึงกราบบงัคมทูลว่าจ าเป็นตอ้งจดัตั้งโรงเรียนกฎหมาย จากนั้นก็ได้ร่างพระราชบญัญติั
จดัการเรียนกฎหมายทูลเกลา้ถวาย (เนติบณัฑิตยสภา, 2542: 49-50) 
  ต่อมาเม่ือพระเจา้ลูกยาเธอ พระองค์เจา้รพีพฒันศกัด์ิส าเร็จการศึกษาวิชากฎหมาย
จากประเทศองักฤษกลบัสู่ประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2438 และไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีกระทรวง
ยติุธรรมสืบแทนกรมหลวงพิชิตปรีชากร พระองคไ์ดส้นองพระราชประสงคข์องพระบิดาดว้ยการตั้ง
โรงเรียนกฎหมายใน พ.ศ. 2440 โดยมีเจ้าพระยาอภัยราชาเป็นก าลังส าคัญผูห้น่ึงในการจัดตั้ ง
โรงเรียนสอนกฎหมายซ่ึงยงัมิไดเ้ป็นโรงเรียนหลวง แต่มีฐานะก่ึงราชการมีเจา้หนา้ท่ีด าเนินกิจการ
โรงเรียนเรียกวา่ กรรมสัมปาทิก ประกอบดว้ย สภานายก เลขานุการ เหรัญญิกและผูช่้วยอีก 2 คน ใน
ตอนแรกพระองคเ์จา้รพีพฒันศกัด์ิทรงสอนเองเป็นประจ าหลงัเวลาเสวยพระพระยาหารกลางวนัท่ี
ห้องเสวยอยู่ติดกบัห้องเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม อาคารศาลสถิตยุติธรรม ต่อมามีนกัเรียนมากจึง
ยา้ยไปเรียนท่ีตึกสัสดีหลงักลาง นอกจากนั้นมีพระยาประชากิจกรจกัร อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลแพ่ง ขนุ
หลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอาญา พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิต
ปรีชากร กรรมการกฤษฎีกา และพระองคเ์จา้วชัรีวงษ์มาช่วยสอน มีนกัเรียน 100 คนเศษ การเรียน
การสอนสมยันั้นถือตามระบบกฎหมายองักฤษและจดัการศึกษากฎหมายขององักฤษอย่างใกลชิ้ด 
หลกัสูตร ต ารากฎหมายท่ีสอนจึงใช้หลกัสูตรและต าราขององักฤษเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับกฎหมาย
ไทยใช้กฎหมาย 2 เล่ม คือ กฎหมายตราสามดวงท่ีพระองค์เจ้ารพีพฒันศกัด์ิทรงจดัพิมพ์ใน พ.ศ. 
2444 โดยใช้กฎหมายตราสามดวงท่ีหมอบรัดเลยพ์ิมพเ์ม่ือ พ.ศ. 2405 เป็นตน้ฉบบั ต่อมาภายหลงั
เรียก กฎหมายราชบุรี การเรียนการสอนในสมัยนั้นไม่เพียงแต่มีการบรรยายค าสอนให้รู้หลัก
กฎหมายเท่านั้ น แต่ยงัมีการอบรมให้เข้าใจเก่ียวกับการใช้ดุลยพินิจและการวินิจฉัยคดีอย่าง                 
ผูพ้ิพากษารวมทั้งการฝึกว่าความดว้ย หลกัสูตรการเรียนการสอนกฎหมายเม่ือแรกเร่ิมเรียนเพียงปี
เดียวก็สามารถสอบไล่ความรู้กฎหมาย พระองค์เจา้รพีพฒันศกัด์ิทรงวางระเบียบการสอบไล่วิชา
กฎหมายชั้นเนติบณัฑิตขึ้น ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2440 จึงมีประกาศกระทรวงยุติธรรมแจง้ความ
ให้นกัเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนทราบว่าก าหนดการสอบไล่ความรู้ของนกัเรียนท่ีจะเป็นเนติบณัฑิต 
ณ ท่ีประชุมขา้หลวงใหญ่ระหวา่งวนัท่ี 2 ธนัวาคมถึงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2440 วิชาท่ีจะสอบไล่ไดแ้ก่ 1. 
อาญา 2. สัญญา 3. มรดกกบัประทุษร้ายส่วนแพ่ง 4. ผวัเมีย ทาส และประกาศต่าง ๆ 5. วิธีพิจารณา 6. 
กฎหมายระหว่างประเทศ ขอ้สอบมีวนัละ 10 ขอ้ เวน้แต่กฎหมายระหว่างประเทศมี 9 ขอ้ ระยะเวลา
สอบวนัละ 4 ชัว่โมง ตั้งแต่ 9.00-13.00 น. สถานท่ีสอบอาศยัศาลาการเปรียญใหญ่ของวดัมหาธาตุ 
กรรมการสอบไล่ฝ่ายไทยมี 3 คน คือ พระเจา้ลูกยาเธอ พระองคเ์จา้รพีพฒันศกัด์ิ พระยาประชากิจกรจกัร 
(แช่ม  บุนนาค) ขนุหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) กรรมการสอบไล่ฝ่ายต่างประเทศมี 2 คน คือ เจา้พระยา
อภยัราชาสยามานุกูลกิจ และนายอาร์. เจ เกริกปาตริก การสอบค่อนขา้งยาก ขอ้สอบคลา้ยของโรงเรียนสอน
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กฎหมายองักฤษ แต่มีขอ้สอบท่ีเป็นปัญหาขอ้กฎหมายไทยซ่ึงตอ้งวินิจฉัยอย่างผูพ้ิพากษารวมอยู่ดว้ย ผูท่ี้
สอบไล่ไดข้องโรงเรียนกฎหมายทุกคน กระทรวงยุติธรรมจะรับไวท้ างานในต าแหน่งผูพ้ิพากษาของระบบ
การศาลแบบใหม่ ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึงขึ้นเพื่อท าหนา้ท่ีดูแลกิจการโรงเรียนเรียกว่า 
สภาเนติบัณฑิต โดยท่ีประชุมเนติบัณฑิตเป็นผู ้ออกเสียงเลือกตั้ งสมาชิกเนติบัณฑิตทั้ งหมด
ประกอบดว้ย สภานายก เลขานุการ เหรัญญิกและสารวตัรมีก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
มีการออกขอ้บงัคบัและระเบียบแบบแผนส าหรับให้สภาเนติบณัฑิตด าเนินกิจการโรงเรียนกฎหมาย 
โรงเรียนกฎหมายสมยันั้นจึงเป็นเสมือนแหล่งผลิตบุคลากรเพื่อเขา้รับราชการท่ีเช่ือถือได ้การเรียน
การสอนวิชากฎหมายจึงมีแบบแผนและหลกัสูตรตามระบบใหม่จึงได้รับความนิยมมากขึ้น (เนติ
บณัฑิตยสภา, 2542: 98-101) 
  2.3.2.3 สมัยโรงเรียนกฎหมายมีฐานะเป็นโรงเรียนหลวงสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ตอนปลายสมยัรัชการท่ี 5 วนัท่ี 26 มิถุนายน 2453 พระบามสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้ลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิทรงออกจากต าแหน่งเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรมตามท่ีกราบบังคมทูลเอาไว ้ขณะนั้นโรงเรียนกฎหมายมีสภาเนติบัณฑิตเป็น
ผูบ้ริหารจดัการ ต่อมาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว หม่อมเจา้จรูญศกัด์ิ
กฤดากร เสนาบดีกระทรวงยติุธรรมจึงมีลายพระหตัถก์ราบบงัคมทูลเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2545 วา่ 
“...โรงเรียนกฎหมายซ่ึงเป็นอยูแ่ต่เดิมมาอ านาจท่ีกระทรวงยุติธรรมจะจดัการโรงเรียนจะเป็นอ านาจ
ของคณะเนติบณัฑิตหรืออ านาจกระทรวงยุติธรรมประการใดยงัคร่ึง ๆ กลาง ๆ ไม่แน่ลงได้ ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนหลวงอยู่ในกระทรวงยุติธรรม ให้
เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจจดัการบงัคบับญัชาตลอดไป ในส่วนของนกัเรียนกฎหมายผูท่ี้ได้
ข้ามวิชาขั้นต้นแล้วขอพระราชทานให้เป็นนักเรียนชั้นอุดมศึกษาต่อไป...” พระบาทสมเด็จฯ          
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว จึงทรงมีพระราชหัตถเลขาท่ี 19/199 ลงวนัท่ี 9 พฤษภาคม ร.ศ. 130 (พ.ศ. 
2454) เพื่อมีพระบรมราชานุญาตและทรงมีพระราชด าริให้ปรึกษาเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
เก่ียวกับการจดัการโรงเรียนสอนกฎหมายให้เป็นโรงเรียนระดับอุดมศึกษา หลงัจากนั้นจึงทรงมี    
พระบรมราชโองการประกาศให้โรงเรียนกฎหมายเป็นโรงเรียนหลวงสังกดักระทรวงยุติธรรม  เม่ือ
วนัท่ี 7 มิถุนายน 2454 ซ่ึงมีความว่า “...โรงเรียนกฎหมายซ่ึงส าหรับสอนกฎหมายวิชากฎหมายท่ี
ตั้งอยูใ่นสถานท่ีของกระทรวงยุติธรรมนั้น ยงัหามีผูจ้ดัการท านุบ ารุงรับผิดชอบโดยตรงต่อโรงเรียน
ไม่ วิชากฎหมายน้ีพระเจา้พี่ยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิเป็นผูท่ี้ไดต้ั้งการสอนและสอบไล่ขึ้น
เป็นคร้ังแรกเฉพาะแต่ในโรงเรียนน้ี เพื่อท่ีจะให้โรงเรียนน้ีตั้งมัน่อยู่ต่อไปควรมีผูรั้บผิดชอบจดัการ
โรงเรียนให้เป็นหลกัฐาน เพราะฉะนั้นตั้งแต่น้ีไปให้โรงเรียนกฎหมายท่ีไดต้ั้งอยู่แลว้เป็นโรงเรียน
หลวงขึ้นแก่กระทรวงยุติธรรม ให้เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบและจดัการ
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โรงเรียนน้ีสืบไป...” การดูแลโรงเรียนกฎหมายโดยสภาเนติบัณฑิตจึงเป็นอันส้ินสุดลงเพราะ
โรงเรียนกฎหมายได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี
เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผูรั้บผิดชอบ โรงเรียนกฎหมายน้ีเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู ้
ก  าหนดขอ้บงัคบัและระเบียบการต่าง ๆ แตกต่างจากสมยัก่อน เช่น ก าหนดคุณสมบติัของนักเรียน
กฎหมายว่าตอ้งส าเร็จการศึกษาชั้นท่ี 2 (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) (กระทรวงยุติธรรมประกาศลงวนัท่ี 11 
สิงหาคม ร.ศ. 130) หรือเทียบเท่า ก าหนดให้มีการสอบวิชาชั้นตน้แก่นักเรียนกฎหมายท่ียงัไม่ผ่าน
ชั้นตน้ วิชาท่ีจะตอ้งสอบนั้นเทียบเท่าวิชาท่ีเรียนในชั้นมธัยมชั้นท่ี 2 แลว้ให้ยกนักเรียนท่ีสอบผ่าน
วิชาชั้นตน้เป็นนกัเรียนชั้นอุดมศึกษา (ตามความในพระราชบญัญติัลกัษณะเกณฑท์หาร) การสอน
กฎหมายในโรงเรียนกฎหมายแบ่งออกเป็น 4 เทอมใน 1 สมัยการศึกษา หลักสูตร 1 ปีและจัด
โรงเรียนกฎหมายเป็นโรงเรียนระดบัอุดมศึกษา นอกจากน้ีกระทรวงยติุธรรมยงัไดส้ร้างโรงเรียนราช
วิทยาลยั เพื่อเป็นโรงเรียนส าหรับผูท่ี้จะเขา้ศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกฎหมายเป็นโรงเรียนท่ีสอนถึงชั้น
มัธยมปีท่ี 8 โดยเฉพาะนักเรียนประจ า อาจารย์ใหญ่และครูแม่บ้านเป็นชาวอังกฤษส าหรับ
ภาษาต่างประเทศและยงัสอนภาษาลาตินด้วย ต่อมาโรงเรียนราชวิทยาลัยได้ยา้ยไปสังกัดสภา
กรรมการโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและเปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เดิมโรงเรียน
กฎหมายเปิดสอนท่ีตึกสัสดีหลงักลางแลว้ยา้ยไปเรียนท่ีถาวรวตัถุหนา้วดัมหาธาตุแลว้ต่อมายา้ยไป
อยู่ท่ีเรือนไมร้ะหว่างศาลสถิตยย์ุติธรรมกับตึกสัสดี เม่ือตึกใหม่สร้างเสร็จได้ใช้เป็นท่ีท าการศาล
อาญาและโรงเรียนสอนกฎหมาย (เนติบณัฑิตยสภา, 2542: 98-101)  
  ส าหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนกฎหมายในสมยัน้ีเช่ือว่าคงมีลกัษณะ
เหมือนในสมยัก่อนยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนหลวง แต่ทว่าเม่ือการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยบ์รรพ 1 และบรรพ 2 ใกลเ้สร็จจึงเกิดแนวคิดปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน 
ตลอดจนหลกัสูตรโรงเรียนกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัระบบซีวิลลอว ์ (civil law) ท่ีมีหลกักฎหมาย
และนิติวิธี (legal method) อย่างเดียวกบัธรรมเนียมการร่างกฎหมาย (codification) แต่การเรียนการ
สอนในโรงเรียนสอนกฎหมายกลบัมีรูปแบบอยา่งระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์(common law)  
  ต่อมาพระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย
เปล่ียนแปลงระบบการจดัการเรียนการสอนและหลกัสูตรในโรงเรียนสอนกฎหมายเป็น 2 แนวทาง (เนติ
บณัฑิตยสภา, 2542: 111-112) ตามท่ีกรมพระสวสัด์ิวฒันวิศิษฏท์รงกราบบงัคมทูลตามแนวคิดของนาย
ยอร์ช ปาดูซ์ หัวหนา้คณะกรรมการร่างประมวลกฎหมาย แนวทางแรก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงประเทศท่ี
ส่งนักเรียนไทย (ทุนเล่าเรียนหลวง) ไปศึกษาวิชากฎหมายจากประเทศอังกฤษท่ีใช้ระบบกฎหมาย                      
คอมมอนลอว ์(common law) เปล่ียนแปลงแหล่งศึกษาวิชากฎหมายโดยส่งนกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวงไป
ศึกษายงัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (civil law) บา้ง แนวทางท่ี 2 ได้แก่ การปรับปรุง
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หลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนกฎหมาย แต่เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 2 หน้ี ไม่อาจประกาศใชไ้ดด้งัท่ีคาดหวงัไว ้จึงจ าเป็นตอ้งสอนกฎหมายในโรงเรียนตามระบบ
กฎหมายซีวิลลอว์ (civil law) ยงัไม่ได้ การสอนจึงคงใช้ผูพ้ิพากษาและข้าราชการในกระทรวง
ยุติธรรมท่ีเป็นชาวต่างประเทศคือ ท่ีปรึกษากฎหมายชาวต่างประเทศสอนวิชากฎหมายแก่นกัเรียน
ในโรงเรียนกฎหมายไปก่อน แต่เน่ืองจากความเส่ือมถอยของโรงเรียนสอนกฎหมายจึงไดป้รับปรุง
ระเบียบการของโรงเรียนขึ้นใน พ.ศ. 2460 โดยเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมไดก้ าหนดให้นักเรียน
กฎหมายมี 2 ประเภท คือ 1. นักเรียนสามญั ได้แก่ ผูมี้ความรู้ไม่ต ่ากว่ามธัยมปีท่ี 6 เป็นนักเรียน
อุดมศึกษา 2. นกัเรียนพิเศษ ไดแ้ก่ ขา้ราชการชั้นสัญญาบตัรหรือผูส้อบไล่ไดเ้ปรียญ ต่อมาวนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2462 เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เจา้พระยาอภยัราชามหายติุธรรมธร (ม.ร.ว.ลพ สุทศัน์) 
ไดอ้อกขอ้บงัคบัและระเบียบการก าหนดหลกัสูตรการอบรมศึกษาในโรงเรียนสอนกฎหมายเร่ือง
คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัเรียนกฎหมาย ประเภทหน่ึงจะรับเฉพาะผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยม
ปีท่ี 6 หรือผูส้อบไล่ไดป้ระกาศนียบตัรอ่ืนซ่ึงเทียบเท่าไม่ต ่ากว่ามธัยมปีท่ี 6 ส่วนอีกประเภทหน่ึง 
ไดแ้ก่ ผูท่ี้รับราชการในกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ มีต าแหน่งตั้งแต่ชั้นนายสิบเวรขึ้นไป หรือผูท่ี้รับ
ราชการในกระทรวงยุติธรรมมีต าแหน่งตั้งแต่ชั้นเสมียนเอกขึ้นไป เม่ือธิบดีรับรองว่าเป็นผูมี้ความรู้
และความประพฤติดีสมควรท่ีจะเขา้เป็นนกัเรียนกฎหมายได ้และบุคคลเหล่านั้นตอ้งมีอายุตั้งแต่ 20 
ปีขึ้นไปดว้ย แลว้ยงัก าหนดหลกัสูตรการเรียนการสอนเป็น 2 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาค ๆ ละ 1 ปี โดย
เพิ่มการสอนมากขึ้ นและมีการบรรยายวิชาธรรมศาสตร์หรือนิติปรัชญา ต่อมา พ.ศ. 2457 
พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ใหต้ั้งเนติบณัฑิตยสภา 
  2 .3 .2 .4  สมัยโรง เ รียนกฎหมายภายใ ต้การก ากับดู แลของสภานิติ ศึกษา
พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ให้ตั้งสภานิติศึกษาขึ้นเพื่อท า
หน้าท่ีจดัระเบียบและวางหลกัสูตรของโรงเรียนกฎหมายในสังกดักระทรวงยุติธรรมให้เขา้รูปเขา้
รอยกับระบบกฎหมายของประเทศและให้อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนกฎหมายของ
ต่างประเทศ (เนติบณัฑิตยสภา, 2542: 116-117) พ.ศ. 2467 ท่ีประชุมคณะกรรมการสภานิติศึกษาได้
ปรับปรุงเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูท่ี้จะเป็นนกัเรียนกฎหมายและหลกัสูตรของโรงเรียนกฎหมายเป็น
คร้ังแรกส าหรับใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2468 เป็นตน้ไป ดว้ยการออกระเบียบการโรงเรียนกฎหมายลง
วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2476 เพื่อแก้ไขคุณสมบติัผูท่ี้จะสมคัรเป็นนักเรียนกฎหมายว่าต่อไปน้ีจะรับ
เฉพาะผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือผูท่ี้สอบไล่ไดป้ระกาศนียบตัรอ่ืนซ่ึงเทียบเท่าไม่
ต ่ากว่าชั้นมธัยมปีท่ี 6 เท่านั้น ส่วนหลกัสูตรการศึกษาไดเ้ปล่ียนแปลงโดยขยายเป็น 3 ปีการศึกษา
แบ่งเป็น 3 ภาค ๆ ละ 1 ปี ต่อมา พ.ศ. 2496 สภานิติศึกษาไดอ้อกระเบียบการโรงเรียนกฎหมายลง
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2469 เพื่อก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะสมคัรเป็นนักเรียนกฎหมายให้มีคุณวุฒิ
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สูงขึ้น โดยรับเฉพาะผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมปีท่ี 8 หรือผูท่ี้สอบไล่ไดป้ระกาศนียบตัรอ่ืนซ่ึง
เทียบเท่าไม่ต ่ากว่าชั้นมธัยมปีท่ี 8 ส่วนหลกัสูตรการศึกษาคงเดิม หลงัจากนั้น พ.ศ. 2473 สภานิติ
ศึกษาได้ออกระเบียบการโรงเรียนกฎหมายลงวนัท่ี 31 มกราคม 2473 ส าหรับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน 2474 เป็นตน้ไปซ่ึงเป็นฉบบัสุดทา้ยของสภานิติศึกษาหรือของโรงเรียนกฎหมายสังกัด
กระทรวงยุติธรรมเพื่อเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใหม่กล่าวคือ หลกัสูตรเนติบณัฑิตเปล่ียนจาก 2 ปี
การศึกษามาเป็น 3 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 3 ภาค ๆ ละ 1 ปีซ่ึงเหมือนกับหลกัสูตรเนติบณัฑิตของ
ต่างประเทศ 
  จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในโรงเรียนกฎหมายเสียใหม่โดยสภานิติศึกษา
ก่อให้เกิดการปรับปรุงหลกัสูตรรวมวิชาท่ีเรียนและสอบจากเดิมเคยเป็นวิชากฎหมายองักฤษตามท่ี
สอนเม่ือแรกตั้งโรงเรียนกฎหมายมาเป็นการเรียนการสอนกฎหมายไทย เช่น กฎหมายลกัษณะอาญา 
ร.ศ. 127 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นตน้ เพื่อให้นักเรียนกฎหมายได้เรียนรู้และเขา้ใจ
หลกักฎหมายไทยท่ีช าระขึ้นใหม่และสามารถน าไปปฏิบติังานในวิชาชีพกฎหมายได ้เพราะขณะนั้น
การปฏิรูประบบกฎหมายไทยซ่ึงมีการร่างประมวลกฎหมายหลายฉบับ โดยคณะกรรมการร่าง
ประมวลกฎหมายและต่อมาโดยกรมร่างกฎหมายไดเ้ขา้รูปเขา้รอยแลว้ จึงกล่าวไดว้่าการปรับปรุง
และเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาในโรงเรียนกฎหมายโดยสภานิติศึกษานั้นเป็นการปรับเปล่ียนให้
สอดคลอ้งกบัระบบกฎหมายของประเทศ ตลอดจนเป็นการพฒันาให้เหมาะสมกับความกา้วหน้า
ของการร่างประมวลกฎหมายของไทยในขณะนั้น แต่ไดมี้การบงัคบัให้เลือกเรียนวิชาเปรียบเทียบ
กฎหมายของทั้งสองประเทศกบัประมวลกฎหมายของไทย ทั้งน้ีเพราะโครงสร้างของระบบกฎหมาย
ไทยอยู่ในระบบกฎหมายซีวิลลอว ์(civil law) เช่นเดียวกบักฎหมายฝร่ังเศส รวมทั้งกฎหมายองักฤษ
และกฎหมายฝร่ังเศสมีเน้ือหาสาระอยูใ่นหลกักฎหมายไทยเป็นอนัมาก นอกจากนั้นสภานิติศึกษาได้
ก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะสมคัรเป็นนกัเรียนกฎหมายเสียใหม่โดยให้คุณวุฒิสูงกว่ากล่าวคือ ตอ้ง
เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมปีท่ี 8 หรือเตรียมอุดมศึกษาขึ้นไปเพื่อเป็นการยกฐานะโรงเรียน
กฎหมายขึ้นเป็นโรงเรียนระดบัอุดมศึกษา และภายหลงัไดมี้การขยายหลกัสูตรถึงระดับปริญญาตรี
อีกด้วย การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการปรับปรุงและยกฐานะขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์ใน
มหาวิทยาลยัของสมยัต่อ ๆ มา (เนติบณัฑิตยสภา, 2542: 122-127) 
 2.3.3 แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา 
  จากการสัมมนานกักฎหมาย 4.0 ท่ีจดัโดยสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ในมุมมองของสัตยะพล สัจจเดชะ (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, ออนไลน,์ 2560) กล่าววา่ ปัจจุบนัโลกหมุน
เร็วมาก ยคุทนายความท่ีใส่ครุยเก่า ๆ มีความเก๋า มนัไม่ใช่อีกต่อไป แต่ตอนน้ีเป็นยคุ 4.0 นกักฎหมาย
ถูกก าหนดดว้ยเทคโนโลยี ศาลยุติธรรมมีการใช้ระบบ e-court หรือระบบ e-filling แลว้ อย่างไรก็ดี
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ตอ้งถามกลบัไปยงัศาลว่า พร้อมกบัระบบน้ีจริงหรือไม่เพราะ ส่ิงท่ีตอ้งระวงั คือ cyber security ศาล
จะท าอย่างไรท่ีจะเก็บรักษาขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ีไวอ้ย่างเป็นความลบั และไม่สุ่มเส่ียงถูกแฮ็กขอ้มูล 
ดงันั้นการเตรียมความพร้อมของนกักฎหมาย 4.0 ตอ้งระวงัเร่ืองน้ีเป็นหลกัก่อน นกักฎหมายตอ้งท า
ความเขา้ใจ ศึกษาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลย ีและระบบดิจิตอลใหม้ากขึ้น เช่ือวา่ในอนาคตจะมี
กรณีผูเ้สียหายท่ีเกิดจากการแฮ็กขอ้มูลเพิ่มขึ้น ถา้นกักฎหมายศึกษาและมีความเช่ียวชาญเร่ืองน้ีแบบ
ลึก และช่วยเยียวยา หาตัวผูก้ระท าผิดให้กับผูเ้สียหายได้ คงไม่ตกงานนักกฎหมายต้องปรับตวั
นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานแลว้ ตอ้งพฒันาไปเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางดว้ย นัน่คือเทรนดใ์นโลก
อนาคต ตอ้งเรียนรู้นอกเหนือต ารากฎหมาย ตอ้งเขา้ใจความเปล่ียนแปลงของโลก ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง และตอบโจทยล์ูกความให้ดีท่ีสุด ต่อไปจะท างานประเภทตั้งส านกังานนัง่ให้ค  าปรึกษาอยู่
ออฟฟิศ หรือไปลุยงานระหว่างประเทศได ้เพราะเทรนด์ปัจจุบนันิสิตนกัศึกษาเร่ิมสนใจอยากเป็นท่ี
ปรึกษากฎหมายมากขึ้น นอกเหนือจากการเป็นผูพ้ิพากษา หรืออัยการ ซ่ึงสมหมาย จันทร์เรือง 
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ , ออนไลน์, 2560) กล่าวว่า เร่ืองน้ีส าคัญเพราะนักกฎหมายไทยยุค 4.0 
นอกเหนือจากเร่ืองกฎหมายแลว้ ตอ้งรู้เร่ืองเทคโนโลยี และเร่ืองภาษาต่างประเทศ พร้อมกบัตอ้งคิด
ปรับปรุงอะไรใหม่ ๆ ให้ทนัเหตุการณ์ นอกจากน้ีสถาบนัการศึกษาตอ้งรับทราบว่าเทรนด์ปัจจุบนั
ตอนน้ีไปทางไหน จ าเป็นต้องปรับเร่ืองหลักสูตร อาจารย์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน การปรับตัวของสถาบันการศึกษา และวิชานิติศาสตร์ คือ การคิดนอกกรอบน า
หลกัสูตรไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น แต่ค าถามจากผูป้กครองนิสิตนักศึกษา
ปัจจุบนั คือ ถา้เรียนวิชาน้ีแลว้จะไดเ้ป็นอยัการ ไดเ้ป็นผูพ้ิพากษาหรือไม่ ตรงน้ีอาจารยต์อ้งมีความ
กลา้หาญบอกวา่ การเรียนนิติศาสตร์ไม่ไดมี้ทางเลือกแค่น้ี แต่มีหลกัสูตรใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคมดว้ย เช่น ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษีอากร นกักฎหมายเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี หรือท่ี
ปรึกษากฎหมายก็ได ้ถา้สถาบนัการศึกษาไทยปรับตวัเร่ืองน้ีได ้นักกฎหมายไทยยุค 4.0 พร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงของโลกไดแ้น่นอน นอกจากจะปรับตวัใหเ้ป็นไปตามยคุ 4.0 แลว้ เร่ืองจรรยาบรรณ
วิชาชีพของนักกฎหมายยงัจ าเป็นตอ้งมีอยู่ด้วย และจะท าอย่างไรให้สถาบนัการศึกษาสร้างนิสิต
นกัศึกษาให้มีคุณธรรมอย่างแทจ้ริง เพราะถา้ขาดส่ิงน้ีไป เป็นภยัต่อสังคมมาก สัตยะพล สัจจเดชะ 
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ออนไลน์, 2560) สถาบันต่าง ๆ ท่ีสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ ควรเพิ่มวิชา
ภาษาองักฤษเป็นวิชาหลัก เพราะส าคญัมากกับโลกในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงตอ้งสัมมนา
หลกัสูตรตวัเองเพื่อรองรับระบบดิจิตอลดว้ย ขณะเดียวกนัควรให้ความส าคญักบัการฝึกงานของ
นิสิตนกัศึกษา โดยให้นิสิตนกัศึกษาไปฝึกงานตามส านักงาน หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพมาก
ขึ้น โดยพฒันามาเป็นวิชาท่ีมีหน่วยกิต ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ิมท าแบบน้ีแล้วปี
การศึกษาหน้านักศึกษาปี 4 ต้องไปฝึกงาน นับเป็นส่ิงท่ีดีในการรองรับนิสิตนักศึกษาเพื่อให้เห็น
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กระบวนการท างานของวงการกฎหมาย รวมถึงควรส่งเสริมใหพ้บกบัศิษยเ์ก่า หรือคนท่ีอยูใ่นวิชาชีพ เพื่อมา
เล่าประสบการณ์ความรู้ความเขา้ใจของงาน เปิดกวา้งความคิดว่า ไม่ใช่มีแต่อาชีพ ผูพ้ิพากษา หรืออยัการ
เพียงอยา่งเดียว พนาทิตย ์เลิศประเสริฐกุล (หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ, ออนไลน,์ 2558) กล่าววา่ การศึกษา
นิติศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี จึงควรเป็นการเรียนแบบกวา้ง โดยเน้นการสอนกฎหมายควบคู่ไปกบัการ
เปล่ียนแปลงสังคมในบริบทต่าง ๆ  หรือสอนให้เขา้ใจถึงท่ีมาของกฎหมายแต่ละฉบบั รวมถึงการสอนให้
นกัศึกษาคิดในเชิงมหภาคว่า กฎหมายท่ีออกมาใหม่น้ี จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมในภาพรวมของ
ประเทศอย่างไร เช่น การสอนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนท่ีเก่ียวกับสัญญา ควรกระท าแบบ
ภาพรวม โดยไม่ตอ้งท่องจ าตวับท แต่ให้วิเคราะห์หรือเรียนควบคู่ไปกบัหลกัในการด าเนินธุรกิจ 
หรือการสอนกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นส่วนท่ีเก่ียวกับครอบครัวอาจสอนควบคู่กับการศึกษา
ประเด็นทางสังคมในระดบัครอบครัว กฎหมายอาญาก็อาจสามารถสอนควบคู่กบัการศึกษาแนวโนม้
อาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั กฎหมายระหว่างประเทศสอนควบคู่กบัพลวตัท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของโลก ทั้งในเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศนอกจากน้ี ควรให้มีการ
เรียนวิชานอกคณะแบบบงัคบัเรียน เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ บญัชี 
และให้มีวิชาภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย (english for lawyers) เป็นวิชาบงัคบั เพื่อให้นกัศึกษา
กฎหมายมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งขึ้นและให้เหมือนกนัในทุก ๆ มหาวิทยาลยัอยา่งไรก็ดีการศึกษากฎหมาย
แบบเนน้การจ าตวับทยงัมีความ จ าเป็นอยู ่แต่ควรจะใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเกินกวา่ปริญญาตรีไปแลว้ หรือ
ระดบัเฉพาะทาง เช่น การสอบเนติบณัฑิต การสอบตัว๋ทนาย การสอบผูช่้วยผูพ้ิพากษา ซ่ึงเป็นการ
สอบเพื่อเขา้สู่วิชาชีพนกักฎหมาย ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจกฎหมายอย่างลึกซ้ึง ในการท่ี
จะน าเอากฎหมายมาใชบ้ริการสังคมและประเทศชาติ 
 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 2.4.1 ความเข้าใจพื้นฐานท่ีส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต ค าว่า การวิจยัอนาคตมาจาก
ค าภาษาอังกฤษว่า futures research เป็นค าศัพท์เฉพาะ (technical term) ท่ีส่ือถึงแนวคิด วิธีการ 
กระบวนการและระเบียบวิธีท่ีใชใ้นการส ารวจศึกษาแนวโนม้ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นอนาคตเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีท าการศึกษาทั้งแนวโนม้ท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคจึ์งมีตวั “s” ต่อทา้ยค าว่า future เพื่อ
สะทอ้นแนวคิดวา่เร่ืองของอนาคตนั้นมีความเป็นไปไดใ้นหลายทิศทางจึงตอ้งส ารวจศึกษาแนวโนม้
ท่ีมีความเป็นไปไดเ้หล่านั้นให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้การวิจยัอนาคตมีหลายวิธีแต่ละวิธีก็จะมี
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีแตกต่างกันออกไป การจะพิจารณาเลือกวิธีวิจัยอนาคตแบบใดจึงขึ้ นอยู่กับ
วตัถุประสงค ์เง่ือนไขและขอ้จ ากดัของนกัวิจยัท่ีแตกต่างกนัออกไปตวัอยา่งวิธีวิจยัอนาคตท่ีท ากนัอยู่ 
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ในปัจจุบันได้แก่  เดลฟาย (delphi) การสร้างภาพอนาคตภาพ (scenario building) ฟอร์ไซ้ท์ 
(foresight) อีเอฟอาร์ (EFR) และ อีดีเอฟอาร์ (EDFR) การศึกษา การคาดการณ์หรือการท านาย
อนาคตของนกัอนาคตจะแตกต่างไปจากการท านายของหมอดูโดยทัว่ ๆ ไปถึงแมว้่าคนทั้งสองกลุ่ม
จะท านายเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอนาคตเหมือนกนั แต่ความเช่ือและวิธีการของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนั โดย
ท่ีเป้าหมายหลกัของการศึกษาและการวิจยัอนาคตอยู่ท่ีการส ารวจและศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้
หรือน่าจะเป็นของเร่ืองท่ีศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ทั้งท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคเ์พื่อ
หาทางท าให้แนวโนม้ท่ีพึงประสงคเ์กิดขึ้น ในขณะเดียวกนัก็หาทางป้องกนัหรือขจดัแนวโน้มท่ีไม่
พึงประสงคใ์ห้หมดไปดว้ยการเร่ิมลงมือตั้งแต่ปัจจุบนั ดงัค ากล่าวนกัอนาคตท่ีว่า อนาคตเร่ิมตั้งแต่
ปัจจุบนั (the future is NOW.) (จุมพล พูลภทัรชีวิน, 2559: 1) 
 2.4.2 การวิจัย EDFR เป็นการวิจัยเชิงอนาคต (futures research) มีความเช่ือพื้นฐาน
ท่ีวา่อนาคตเป็นเร่ืองท่ีสามารถศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ ทั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาไม่ใช่เพื่อท านาย
ท่ีถูกตอ้ง แต่เป็นเร่ืองการส ารวจเพื่อศึกษาแนมโนม้ท่ีเป็นไปได ้ทั้งท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค์
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ และเพื่อท่ีจะหาทางท าให้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์เกิดขึ้นและป้องกัน
แนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไป เทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR เป็นทั้งระเบียบวิธีในการ
วิจยัในการคาดการณ์อนาคต (research technique) และเป็นทั้งเทคนิคการส่ือสารระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ 
(communicating process) ซ่ึ งผู ้เ ช่ี ยวชาญส่วนใหญ่มักไม่ มี เวลาว่ าง ท่ีจะมานั่งแลก เป ล่ียน
ประสบการณ์โดยตรง เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR  และ Delphi จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ความเช่ียวชาญระหวา่งกนัและกนั (จุมพล พูลภทัรชีวิน, 2559: 3) 
  2.4.2.1 ความเป็นมาของ EDFR เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR รองศาสตราจารย ์ดร.จุมพล 
พูลภทัรชีวิน เร่ิมพฒันาในฤดูใบไมร่้วง พ.ศ. 2522 ขณะท่ีก าลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก ท่ีมหาวิทยาลยัมินนิ
โซตา้ โดยมีเหตุจูงใจคือ 1) การมีโอกาสไดศึ้กษาวิชาเก่ียวกบัอนาคตศึกษา (futures studies) และการวิจยั
อนาคต (futures research) ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า ท าให้สนใจในแนวคิดและ
ระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์สาขาดังกล่าว โดยเฉพาะเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (delphi) และ EFR 
(Ethnographic Futures Research) ซ่ึงระเบียบวิธีวิจัยแบบเดลฟาย (delphi) และ EFR (Ethnographic Futures 
Research) ยงัไม่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายและความเช่ือเบ้ืองต้นบางประการของการวิจยัอนาคตน่าจะ
ปรับปรุงพฒันาได ้และ 2) ไดมี้โอกาสพบและรู้จกักบัศาสตราจารย ์ดร.โรเบิร์ต บี เท็กซเตอร์ (Robert B. 
Textor) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ผู ้พัฒนาเทคนิคการวิจัยแบบ EFR และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับเทคนิคการวิจยัแบบอนาคตต่าง ๆ โดยเฉพาะ EFR จึงไดน้ าจุดเด่นของ                     
ทั้งระเบียบวิธีวิจยัแบบเดลฟาย (delphi) และ EFR (Ethnographic Futures Research) มารวมกนัซ่ึงจุดเด่นของ
ทั้งสองวิธีช่วยลบ หรือแกจุ้ดอ่อนของกนัและกนัไดเ้ป็นอย่างดี จึงเป็นท่ีมาของการพฒันาเทคนิคการวิจยั
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อนาคตแบบ EDFR และไดท้ดลองใช้คร้ังแรกกบังานวิจยัเร่ือง “Alternative Futures of Thai University : An 
EDFR Study” และไดตี้พิมพใ์นวารสาร Cultural and Educational Futures ในปีถดัมาตามล าดบั 
  2.4.2.2 ขั้นตอนการวิจัย EDFR เทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตท่ีรวมเอาจุดเด่น หรือข้อดีของเทคนิค EFR และ 
Delphi เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเป็นการยกระดบัขอ้ดีทั้งสองเทคนิค และช่วยแกจุ้ดอ่อนของแต่ละเทคนิคได้
เป็นอยา่งดี (จุมพล พูลภทัรชีวิน, 2559: 5)โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
   1. การก าหนดและเตรียมตัวกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญมาก เพราะ
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้ห้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ ผูว้ิจยัตอ้งติดตามกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบาย
จุดมุ่งหมายขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจยั เวลาท่ีใชโ้ดยประมาณและประโยชน์ของการวิจยั ย  ้าถึงความ
จ าเป็นและความส าคญัของผูเ้ช่ียวชาญ 
   2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบท่ี 1) ลกัษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอนคลา้ยกบั EFR 
แต่ EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า ผูว้ิจยัสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 อาจยึด
รูปแบบ EFR กล่าวคือ เร่ิมสัมภาษณ์จาก ภาพอนาคตทางท่ีดี ภาพอนาคตทางท่ีไม่ดีและภาพอนาคต
ท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
   3. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเขียนแนวโนม้ในแบบสอบถาม 
   4. สร้างเคร่ืองมือ การสร้างเคร่ืองมือถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัและยากท่ีสุดของ
การวิจยัด้วย เทคนิคน้ี คือ น าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนมารวมกัน ตดัทอน
ขอ้ความท่ีซ ้ ากนั หรือตดัส่วนท่ีเกินไปจากกรอบของการวิจยัท่ีก าหนดไวอ้อกไป โดยการหาถอ้ยค า
ท่ีครอบคลุมขอ้ความทั้งหมด ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดพ้ยายามรักษาถอ้ยค าของผูใ้ห้สัมภาษณ์ไวใ้ห้มากท่ีสุด 
การเขียน ควรเป็นภาษาท่ีสั้น กะทดัรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผูเ้ช่ียวชาญใหม้ากท่ีสุด 
เขียนแนวโน้มเพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อ ทั้ งน้ีเพื่อป้องกันมิให้ผูเ้ช่ียวชาญเกิดความสับสนใน
ประเด็นนั้น ๆ โดยจะเป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
   5. ท า EDFR รอบท่ี 2, 3 การน าแบบสอบถามไปสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ และน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติพื้นฐาน เพื่อจ าแนกขอ้มูล หาฉนัทามติ ในการท า EDFR รอบท่ี 2 
และ 3 ในรอบน้ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านจะไดรั้บรู้ขอ้มูลป้อนกลบัเชิงสถิติ เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม
โดยหาค่าร้อยละ ค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทลข์องกลุ่ม ผนวกดว้ยค าตอบเดิมของตนเอง 
แลว้ขอใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ 
   6. เขียนภาพอนาคต (แนวโน้ม) คือการน าผลการตอบแบบสอบถามของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ผลตามเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงโดยทัว่ไปถือตามเกณฑท่ี์มีแนวโนม้ความเป็นไป
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ได้ค่อนขา้งสูง กล่าวคือ ค่ามธัยฐานท่ี 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล้องของค าตอบ โดย
พิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตจะไม่เขียนเป็น
วิชาการมากไป ตอ้งใหค้นทัว่ไปอ่านแลว้เขา้ใจไดง้่าย (จุมพล พูลภทัรชีวิน, 2546: 1-19) 
  2.4.2.3 ประโยชน์ของการศึกษาและการวิจัยอนาคต (จุมพล พูลภทัรชีวิน, 2559: 7-8) 
มี ดงัน้ี 
   1. การศึกษาและการวิจยัอนาคตช่วยให้ได้ขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นเก่ียวกับ
แนวโน้มในอนาคตท่ีสามารถน ามาใช้ประกอบการตดัสินใจ ก าหนดนโยบาย การวางแผน เพราะ
การศึกษาและการวิจยัอนาคตมกัน าไปสู่ส่ิงต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 1.1 ให้กรอบส าหรับการตดัสินใจหลาย
รูปแบบ 1.2 บ่งช้ีอนัตรายและโอกาสต่าง ๆ 1.3 แนะวิธีแกปั้ญหาต่าง ๆ 1.4 ช่วยประเมินนโยบายและ
การปฏิบติัต่าง ๆ 1.5 ช่วยใหม้องเห็นและเขา้ใจปัจจุบนัและอดีตดีขึ้น 1.6 ช่วยเพิ่มทางเลือก และ 1.7 
ก าหนดจุดหมายและแสวงหาวิธีท่ีบรรลุจุดหมาย 
   2. ช่วยเตรียมมนุษย์ให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญกับโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเน่ืองโดยการ 2.1 ให้ประสบการณ์ล่วงหนา้ แก่มนุษยว์่าอนาคตอาจเป็นอย่างไร เพื่อ
จะไดเ้ตรียมความพร้อมว่าควรท าตวัตวัอย่างไร จะไดไ้ม่เกิดอาการ future shock 2.2 .ให้การรับรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชิวิตบนโลกท่ีเตม็ไปดว้ยการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและสับสน การรับรู้
หรือมโนทศัน์ดงักล่าวไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการปกติตามธรรมชาติ การเปล่ียนแปลง
เลก็นอ้ยอาจกลายเป็นการเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่ต่อมา การเลือก (choice) เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น การปฏิเสธ
ท่ีจะเลือกก็คือการเลือก โลกอนาคตน่าจะแตกต่างอย่างส้ินเชิงในหลาย ๆ ด้านจากโลกปัจจุบัน 
มนุษยมี์ความรับผิดชอบต่ออนาคตของเขา อนาคตมิใช่เป็นเพียงส่ิงท่ีปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเท่านั้น
และวิธีการท่ีไดผ้ลในอดีตอาจไม่ไดผ้ลในอนาคตเพราะ สภาพการณ์มนัเปล่ียนไป และ 2.3 กระตุน้
ใหม้นุษยท์ าการศึกษาอนาคตอยา่งมี “สติ” และด าเนินชีวิตปัจจุบนัอยา่งมีสติ 
   3. ช่วยใหม้นุษยเ์ห็นถึงความส าคญัและความสัมพนัธ์ของระบบต่าง ๆ ท าใหเ้กิด
ความร่วมมือระหวา่งกนัมากขึ้น 
   4. ช่วยช้ีน าและเสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และความคิด 
   5. ช่วยให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพราะ ไม่ติดอยู่กับปัญหาในอดีตและ
ปัจจุบนั 
   6. ช่วยกระตุน้ให้มนุษยใ์ฝ่หาความรู้โดยการสร้างความรู้มากกว่าเรียนรู้ส่ิงท่ี
ผูอ่ื้นบอกหรือท ามาแลว้แต่เพียงอยา่งเดียว 
   7. ให้แนวคิดในการพฒันาปรัชญาชีวิตท่ีผสมผสานกลมกลืนกบัแนวโน้มใน
อนาคต 
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   8. อ่ืน ๆ ใหค้วามสนุก เพลิดพลิน ใหค้วามทา้ทาย 
 

2.5 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 อภิสิทธ์ิ กฤษเจริญ (2551) ท าวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชน
คาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลในทศวรรษหนา้ ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียน
เอกชนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลในทศวรรษหน้ามี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. โรงเรียนคาทอลิก “การ
ประกาศข่าวดี” ซ่ึงเป็นพื้นฐานด้านการวางแผนมีวตัถุประสงค์ คือ เป็นการสร้างมนุษยสู่์ความ
สมบูรณ์เหมือนพระคริสเจา้ กล่าวคือ การเป็นมนุษยส์มบูรณ์ดา้นการจดัองคก์รท่ีให้ความส าคญักบั
การแพร่ธรรม ดา้นการน าเป็นผูอ้ภิบาลท่ีดี คือ เป็นตน้แบบของผูท่ี้มีอุดมการณ์แห่งความรักและการ
รับใช้ตามเจตตตารมณ์แห่งพระวรสาร ด้านการก ากับด้วยการสร้างมาตรฐานคาทอลิกร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนคาทอลิก การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคาทอลิก ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีบ่งช้ีถึง
คุณธรรมจริยธรรม ทั้งดา้นผูเ้รียน ดา้นครู ดา้นผูบ้ริหาร 2. โรงเรียนคาทอลิก “เครือข่าย” ท่ีเพิ่มเติม
ดา้นการวางแผนดว้ยการสร้างความร่วมมือในระหว่างโรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนอ่ืน ๆ องคก์ร
และหน่วยงานอ่ืน ๆ และการบูรณาการแบบสหวิทยาการ ดา้นการจดัองค์การเพื่อรองรับเครือข่าย 
ดา้นการน านอกจากเป็นผูอ้ภิบาลและผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์ ดา้นการก ากบัโรงเรียนเครือข่ายมีการก ากบั
ตามมาตรฐานคาทอลิกและการประเมินคุณภาพของโรงเรียนของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 3. โรงเรียนคาทอลิก “โรงเรียนทางเลือก” ซ่ึงเพิ่มเติมดา้นการวางแผน
เป็นการจดัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั ดว้ยหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ดา้นการ
จดัองค์การมีศูนยก์ารการบริหารเครือข่ายเป็นศูนยด์ าเนินการ ดา้นการน า ผูน้ าโรงเรียนทางเลือก
นอกจากเป็นผูอ้ภิบาล ผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์ ยงัเป็นผูน้ าเหนือผูน้ าชั้นยอดและใชห้ลกัการเทียบโอนทาง
การศึกษาและหลกัสูตรการเรียนรู้เป็นการก ากบัของโรงเรียน 
 พิณสุดา สิริธรังศรี (2552) ท าวิจัยเ ร่ือง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี  
ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัจจุบนัและแนวโนม้ของบริบทโลกท่ีส่งผลต่อการศึกษาในอนาคต 10–20 
ปี ขา้งหน้า ดา้นสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 
การเมืองการปกครอง และประชากร ขอ้พิจารณาส าหรับการศึกษาไทยอนาคต ท่ีเป็นผลจากสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม การเมืองการปกครอง 
และประชากร ควรไดมี้การด าเนินการคือ ดา้นสังคม การจดัการศึกษาควรค านึงถึง 1) การศึกษาเพื่อ
เพื่อพฒันาคน 2) การศึกษาเพื่อสังคม 3) การศึกษาเพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือน และ 4) การศึกษาเพื่อเป็น
ภูมิคุม้กนัให้คนไทยมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะการด ารงชีวิตอยู่ในโลกของการแข่งขนัได้อย่าง
รู้เท่าทนั ดา้นเศรษฐกิจ การจดัการศึกษาควรเป็นการเตรียมคนในสองทศวรรษหน้าให้เป็นคนท่ีมี
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ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ในอาชีพอย่างจริงจงั การฝึกและพฒันา
บุคลากรแรงงานให้มีความรู้ รวมทั้งกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ผลิตภาพขององคก์ร ให้มีความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้ง ท่ีมีความสามารถทั้งทางดา้นการจดัการ 
ภาษาและเทคโนโลยคีวามสามารถในการจดัการสถานการณ์ท่ีรุมเร้าทางเศรษฐกิจ การจดัการอาชีพ
และการงานอย่างชาญฉลาด การรู้จกัการแกปั้ญหา ผ่านหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอนในทุก
ระดบัชั้นตั้งแต่การศึกษาปฐมวยัจนกระทัง่อุดมศึกษา เป้าหมายหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบัควรตอ้ง
เป็นหลักสูตรเฉพาะท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ ควบคู่ไปด้วยกันกับคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ งมีความ
หลากหลายของหลกัสูตรท่ีตอบสนองความต้องการส่วนตนและตลาด ท่ีเป็นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัและกรณีศึกษาใหม้ากยิง่ขึ้น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การจดัการศึกษาควรเป็นการจดักระบวนการให้
ความรู้พื้นฐานและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ให้นกัเรียนนกัศึกษาไดเ้ขา้ใจ
และตระหนักถึงสภาวะและสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังานท่ีถูกตอ้ง ท าให้สามารถคิด
วิเคราะห์ และสงเคราะห์ ขอ้มูลข่าวสารไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งการกระตุน้จิตส านึกใหเ้กิดการอนุรักษ ์
พฒันา ปกป้องและปรับตวัจากความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งจะท าใหเ้กิดการมองภาพรวมของพลงังาน
และผลกระทบของส่ิงแวดล้อมได้ โดยทั้งน้ีควรต้องมีกิจกรรม หรือแผนงานท่ีสอดคล้องและ
สามารถ กระตุน้จิตส านึกให้มีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและพลงังานของชาติอย่างต่อเน่ือง ดา้นวิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม การจดัการศึกษาควรเป็นการปลูกฝังวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
การคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล ระบบการจดัการตนเอง การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมในฐานะเป็นเน้ือหาของการเรียน (content) เน้นการศึกษา (หลกัสูตร/วิชา) ท่ีสามารถ
บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่าง ๆ เขา้กบัสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ 
จริยธรรมมากขึ้น และในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือและส่ือของการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ อย่าง
รู้เท่าทนั ไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ดา้นการเมืองการปกครอง การจดัการศึกษาควรเป็นการปลูกฝัง
การด ารงชีวิตในระบอบประชาธิปไตยผ่านหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับ/
ประเภท ทั้งในและนอกสถานศึกษา ไม่เป็นผูห้ลงกระแสและถูกชกัจูงไดง้่ายโดยขาดวิจารณญาณ
และการเป็นตัวของตัวเอง การให้ความส าคัญต่อการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เอกชน ชุมชนและสถาบนั สังคมในการจดัการศึกษาอย่างจริงจงั โดยปราศจากเง่ือนไขท่ี
เป็นอุปสรรคทั้งมวล รวมทั้งค  านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความเท่าเทียมของเพศ วยั 
ชาติพนัธุ์ ประชาชน ในพื้นท่ีชายแดนและรอยต่อทั้งมวล การจดัการศึกษาควรให้ความส าคัญกับ
กลุ่มสตรี ผูสู้งวยัท่ีจะมีมากขึ้น จากการท่ีประชากรวยัเรียนลดลงจึงเป็นโอกาสท่ีควรหันมามุ่งเนน้ 
“คุณภาพ” ให้มากขึ้น ทั้ งคุณภาพครู คุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาซ่ึง
หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการ เพื่อให้ “คนไทย” เป็นคนคุณภาพและ
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ศูนยก์ลางการพฒันา เพื่อน าไปสู่การพฒันาประเทศได้อย่างแทจ้ริง นอกจากนั้นควรให้ความส าคญั
กบัการเตรียมหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มคนยา้ยถ่ิน แรงงานขา้มชาติ เป็น
ภาพอนาคตทั้งท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ท่ี ครอบคลุม 3 ประเด็นหลกั คือ 1) บริบท 2) คน
ไทย และ 3) การศึกษาไทย 
 ดวงนภา  มกรานุรักษ ์(2554) ท าวิจยัเร่ือง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษ
หนา้ (พ.ศ.2554-2564) ผลการวิจยัพบว่า รัฐบาลควรตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการอาชีวศึกษา
อย่างจริงจงั ก าหนดให้เป็นนโยบายแห่งชาติ รวมไปถึงก าหนดบทบาทของทุกหน่วยงานให้ร่วมมือ
กันอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง การจัดการเรียนการสอน ควรเน้นการปฏิบัติและร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการรับนักศึกษาฝึกงานให้โอกาสนักศึกษาไดส้ัมผสักบัอาชีพจริง มีการพฒันาการ
วางแผนการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีอย่างถูกตอ้ง เขา้ใจ ชดัเจนและจริงจงั ครูผูส้อนมีความรู้ 
มีทกัษะ ประสบการณ์ในวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง มีจิตวิญญาณจรรยาบรรณความเป็นครูสามารถ
ถ่ายทอดเร่ืองยาก ๆ ให้เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจง่ายไดแ้ละท่ีส าคญัครูสามารถพฒันาตนเองให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง และเน่ืองจากอาชีพครูเป็นอาชีพส าคญัในการสร้าง
คน ดงันั้นครูควรท่ีจะรักและภูมิใจในอาชีพและครูควรท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีดีตาม
ความสามารถ และผลการศึกษาแนวโน้มการอาชีวศึกษาไทยใน 10 ปีข้างหน้าทั้ง 8 ด้านควรมี
แนวโนม้ในการพฒันาดงัน้ี 1. ดา้นคุณลกัษณะผูส้ าเร็จการศึกษา จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถทาง
ทกัษะวิชาชีพ มีความรู้ ทกัษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรมและทศันคติท่ีดีต่อการท างาน 2. ด้านการ
จดัการเรียนการสอน หลกัสูตรตอ้งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน มีความ
หลากหลายทั้งในและนอกระบบทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ์และระบบทางไกล วิธีการเรียนการ
สอนตอ้งยืดหยุ่นตามเทคโนโลยี ผูเ้รียน สถานประกอบ รวมไปถึงบริบทการเปล่ียนแปลง 3. ดา้น
ครูผูส้อนตอ้งรู้ศกัยภาพของนกัเรียนเป็นรายบุคคลมีประสบการณ์วิชาชีพ เก่งปฏิบติั รู้ลกัษณะงาน
และอาชีพในสาขาวิชาท่ีสอนอยา่งแทจ้ริง สามารถผลิตต าราเอง 4. ดา้นความร่วมมือตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะกบัสถานประกอบการรวมไปถึงการมีส่วนร่วมใน
ระดับท้องถ่ินและภูมิภาค 5. ด้านมาตรฐานต้องมีการจัดตั้ งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็นบนัไดความกา้วหน้าในแต่ละสาขาอาชีพให้สอดคลอ้งกบัค่าจา้งและทกัษะ
ฝีมือ 6. ด้านการสนับสนุนของรัฐบาล รัฐต้องให้ความส าคัญการอาชีวศึกษาอย่างจริงจังและมี
นโยบายท่ีชดัเจน 7. ดา้นค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา ส่ือมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการตอ้ง
ร่วมกนัสร้างและผลกัดนัให้เกิดค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา และ 8. ดา้นการบริหารจดัการท่ีเป็น
อิสระและตอ้งมีการจดัตั้งสถาบนัอาชีวศึกษาในการผลิตระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสาย
ปฏิบติัการ 
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 จนัทรชยั ถวิลพิพฒัน์กุล (2558) ท าวิจยัเร่ือง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ผลการวิจยัพบว่า อนาคตภาพของ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองคก์รสุขภาวะอยา่งบูรณาการประกอบดว้ย 
1) แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างบูรณาการ 2) 
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงฯ  3) แนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลงฯ 4) กระบวนการของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงฯ และ 5) ปัจจยัและเง่ือนไข
ของการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงฯ ซ่ึงรูปแบบท่ีพฒันาช้ินน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพฒันา
องคก์รสู่ความยัง่ยนื โดยเร่ิมจากการตระหนกัถึงความสอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตั
ดว้ยการเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบของ 6 องคป์ระกอบหลกั อนัไดแ้ก่ หลกัการ โครงสร้าง บุคลากร 
(จิตใจ ปัญญา อารมณ์) รวมทั้งองค์กร สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทุกองค์ประกอบต่างอิงอาศยั
เช่ือมโยงและส่งผลซ่ึงกนัและกนั เพื่อน าสู่องคก์รสุขภาวะท่ีสามารถในการพฒันาศกัยภาพอย่างเป็น
องค์รวม มีความสามารถในการปรับตวัอย่างยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง มีความสามารถในการ
พฒันาตนเองและการจดัการตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลทั้งในระดบับุคคล องคก์ร สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมัน่คง ย ัง่ยนื มีความสุข 
 อภิชาติ ตรีสวสัดิชยั (2558, บทคดัย่อ) ท าวิจยัเร่ือง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชน
ไทยในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2558 -2567 ผลการวิจยัพบว่า ผลท่ีไดจ้ากความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ และการวิเคราะห์ผลกระทบไขวจ้ากทศันะของกลุ่มบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการ
อาชีวศึกษาเอกชนสามารถประมวลภาพอนาคตไดด้งัน้ี เม่ือพฒันาคุณลกัษณะดา้นสถานอาชีวศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ จะส่งผลให้มีการพฒันาดา้นนกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และส่งผลให้มีการพฒันา
ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนติดตามมา เม่ือมีการพฒันาด้านคุณลักษณะของนักเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน จะส่งผลใหมี้การพฒันาครูอาชีวศึกษาเอกชน เม่ือมีการพฒันาคุณลกัษณะดา้นครู
อาชีวศึกษาเอกชน จะส่งผลใหมี้การพฒันาดา้นนกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และเม่ือพฒันาการบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชน จะส่งผลให้นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีคุณลกัษณะตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
 เรณุมาศ มาอุ่น (2559) ท าวิจยัเร่ือง การจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นกระบวนการท่ีเป็นปฏิสัมพนัธ์ 2 ทางระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนกบัผูเ้รียนซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ คือเป็น
ผู ้ท่ีก  าลังจะเป็นผู ้ใหญ่ หรือเป็นผู ้ใหญ่เต็มตัวแล้ว ดังนั้ นการจะจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยัไดน้ั้น อาจารย์
ผูส้อนซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญัของการจดัการเรียนการสอน นอกจากตอ้งเป็นผูมี้ความรู้เชิงเน้ือหาวิชา
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ท่ีสอนอย่างเป็นเยี่ยมแลว้ยงัจะตอ้งเป็นผูท่ี้เขา้ใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผูเ้รียน พร้อมทั้งตอ้งมี
ทกัษะการสอนท่ีเป็นเยีย่มอีกดว้ย 
 ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ (2559) ท าวิจยัเร่ือง อิทธิพลของเกณฑก์ารรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบ าบดัท่ีส่งผลต่อการบริหารสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบดั 
ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพปัจจุบนัของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัดใน
ประเทศไทยเม่ือมีการประกาศมใชเ้กณฑฯ์ (พ.ศ. 2558) นั้นสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั 16 สถาบนัไดรั้บการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบดัในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 
13 สถาบนั ทั้งน้ีทุกสถาบนัมีการบริหารท่ีมีความแตกต่างกนั และ 2) คาดการณ์ว่าเกณฑก์ารรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบดัจะมีอิทธิพลต่อการบริหารสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั 4 ดา้น 9 ประเด็น ประกอบดว้ย (1) ดา้นการบริหารทัว่ไปและการบริหารทรัพยากร 
จ านวน 17 ประเด็น (2) ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน 38 ประเด็น (3) ดา้นการ
บริหารงานบุคคล จ านวน 12 ประเด็น และ (4) ด้านบริหารงบประมาณและการเงิน จ านวน 14 
ประเด็น สถาบนัการศึกษาระดบัวิชาชีพกายภาพบ าบดัในปัจจุบนัมีสถานการณ์การบริหารสถาบนัท่ี
แตกต่างกนั เกณฑก์ารรับรองปริญญาดงักล่าวจะมีอิทธิพลต่อการบริหารสถาบนัทุก ๆ ดา้น ทั้งส่งผล
ให้เกิดการพฒันาและส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสถาบนั เช่น เกณฑ์ส่งผลให้สถาบนัจะตอ้ง
พฒันาระบบการบริหารจดัการงานบริหารสถาบนั 4 ดา้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตข้อ้จ ากดั   
ต่าง ๆ โดยเฉพาะงบประมาณและบุคคล อยา่งไรเกณฑฯ์ บางขอ้ขาดความชดัเจนท าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการวางแผนการด าเนินของสถาบนัใหมี้มาตรฐานสูงขึ้น 
 สุรินทร์ เมทะนี (2559) ท าวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
สาขาวิชานาฏศิลป์ตะวนัตกในระดับปริญญาบณัฑิตของประเทศไทยโดยวิธีวิทยาการเทียบเคียง 
ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ตะวนัตกในระดับ
ปริญญาบณัฑิตของประเทศไทยสู่สากลมีองค์ประกอบส าคญั 5 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นพฒันาการเรียน
การสอน 2) ด้านส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอน 3) ด้านปรัชญาความส าคญัและวตัถุประสงค์
หลกัสูตร 4) ดา้นอนุรักษแ์ละสร้างสรรคว์ฒันธรรม 5) ดา้นผลลพัธ์การเรียนรู้ ทั้งน้ีในดา้นการพฒันา
หลกัสูตรให้มีมาตรฐานสากลตอ้งค านึงถึง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2522 
มาตรฐานหลกัสูตรนาฏศิลป์ตะวนัตกในสถาบนัศึกษาไทยและต่างประเทศ สภาพปัจจุบนัและความ
ตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตรนาฏศิลป์ตะวนัตกของสถาบนัอุดมศึกษาไทยและเทียบเคียงหลกัสูตร
นาฏศิลป์ตะวนัตกจากสถาบนัอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศ 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2559) ท าวิจยัเร่ือง แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 
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2573 ผลการวิจยัพบวา่ภาพอนาคตการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกหัดครูของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2573 ประกอบดว้ย ภาพอนาคตท่ี 1 กระจายอ าานาจระบบบริหารการศึกษาสู่ทอ้งถ่ินแบบประสาน
พลังด้วยความร่วมมือร่วมใจ ร่วมรับผิดชอบ โปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล มีการก าาหนดนโยบายท่ีมีมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัก าากบัชดัเจน และมีความ
ยืดหยุ่นตามบริบททอ้งถ่ิน ภาพอนาคตท่ี 2 แกร่งหลกัการพื้นฐานการจดัการศึกษาท่ีแข็งแกร่งดว้ย
การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง ยึดคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล ตามแนวคิดการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีระบบและกลไกเพื่อพฒันาการวดัและการ
ประเมินผลเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด ภาพอนาคตท่ี 3 หยัง่ลึกให้การศึกษา
ปฐมวยัเป็นปัจจยัในการสร้างพื้นฐานของชีวิตท่ีแข็งแกร่ง และเป็นรากลึกส าาหรับการเติบโตของ
ประเทศอยา่งมัน่คงภาพอนาคตท่ี 4 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ัว่ถึง เท่าเทียม สามารถ
ร่วมมือและแข่งขนัไดใ้นระดบัสากลและภาพอนาคตท่ี 5 พลิกพลงัของวิชาชีพครูดว้ยการยกระดบั
มาตรฐานวิชาชีพให้เป็นวิชาชีพชั้นยอด มีความมัน่คงและยัง่ยืน เป็นวิชาชีพชั้นสูงท่ีสังคมให้การ
ยอมรับและเช่ือถือ 
 แสงสุรี วาดวิจิตร (2559) ท าวิจยัเร่ือง ทิศทางการผลิตและใช้ครูภาษาไทยในอนาคต 
(พ.ศ.2560-2574) ผลการวิจยัพบว่า ทิศทางท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 21 คนองคป์ระกอบ 
9 ดา้นและทิศทางรายขอ้ทั้งส้ิน 99 ประเด็นไดรั้บฉันทามติจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญว่ามีความสอดคลอ้ง
กับทิศทางการผลิตและใช้บัณฑิตครูภาษาไทยมนอนาคต (พ.ศ. 2560 -2574) ประกอบด้วย
องค์ประกอบในด้านการสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าภาษาไทย ซ่ึงมีทิศทาง 8 ประเด็น 
องคป์ระกอบในดา้นกลยุทธ์การผลิตครูภาษาไทยในอนาคตซ่ึงมีทิศทาง 9 ประเด็น องคป์ระกอบใน
ด้านเส้นทางสู่การศึกษาสาขาภาษาไทยซ่ึงมีทิศทาง 9 ประเด็น องค์ประกอบในด้านบทบาทของ
มหาวิทยาลยัในฐานะหน่วยผลิตครูภาษาไทยซ่ึงมีทิศทาง 11 ประเด็น องคป์ระกอบในดา้นอภิวฒัน์
การเรียนรู้ในหน่วยผลิตสู่บณัฑิตครูภาษาไทยท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีทิศทาง 17 ประเด็น องคป์ระกอบใน
ดา้นความเป็นชุมชนวิชาชีพครูภาษาไทยซ่ึงมีทิศทาง 11 ประเด็น องค์ประกอบในดา้นการใชแ้ละ
พฒันาวิชาชีพครูภาษาไทยในอนาคตซ่ึงมีทิศทาง 11 ประเด็น องค์ประกอบในด้านบทบาทครู
ภาษาไทยในวฒันธรรมองคก์รของส่วนราชการไทย ซ่ึงมีทิศทาง 4 ประเด็น องคป์ระกอบในดา้นคุณ
ลกัษณะเฉพาะและความเป็นครูภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีทิศทาง 19 ประเด็น 
 ธญัญาพร ก่องขนัธ์ (2561) ท าวิจยัเร่ือง การวิจยัและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป สภาพการจดัการเรียนการสอน
ทุกดา้นมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหาการจดัการเรียนการสอนทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
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และความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรควิ์ชาศึกษาทัว่ไปพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีขั้นตอนและเป้าหมายท่ีชดัเจน มี
การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหา เนน้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั
จริงมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ก าหนด
บทบาทผูเ้รียนและผูส้อนท่ีชัดเจน มีการสะทอ้นผลการเรียนรู้ของตนเอง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความ
มุ่งมัน่ ในการเรียนรู้และน าเสนอแนวคิดท่ีหลากหลาย โดยมีผูส้อนเป็นผูค้อยช้ีแนะ มีส่ือ อุปกรณ์ การ
เรียนท่ีเพียงพอ มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอิสระและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 2) 
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบท่ี 1 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 2 
วตัถุประสงค์ของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 3 ขั้นตอนวิธีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 4 ระบบสังคม บทบาทผูเ้รียน บทบาทผูส้อน องค์ประกอบท่ี 5 หลักการ
ตอบสนอง การส่ือสารและการมีปฏิสัมพนัธ์ องค์ประกอบท่ี 6 ระบบสนับสนุน ส่ือ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรการเรียนรู้ ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 ศิริพงศ์ รักใหม่และคณะ (2561) ท าวิจัยเร่ือง  แนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : 
ทางเลือกแห่งอนาคต ผลการวิจยัพบวา่ แนวโนม้ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนสามารถสังเคราะห์ได้
ภาพอนาคตทั้งส้ิน 91 ภาพ จ าแนกออกเป็น 4 กลุ่มตามความเป็นไปไดแ้ละส่ิงท่ีพึงประสงค ์มีภาพ
อนาคตท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดและเป็นส่ิงท่ีพึงประสงค ์จ านวน 53 ภาพอนาคต ซ่ึงถือเป็นภาพ
อนาคตท่ีควรส่งเสริมเพื่อด าเนินการ เช่น มีการก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน สร้างความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะทาง พฒันาสู่ความเป็นเลิศตามความเช่ียวชาญและมุ่งพฒันาคุณภาพในทุกดา้น เป็นตน้ โดย
สามารถสรุปประเด็นคน้พบจากการวิจยัไดว้่า ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอยู่รอด
ไดท้่ามกลางการแข่งขนัสูงในอนาคต ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพและความมัน่คงทางการเงิน 
  

2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย  

 จาการทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ  
ท่ีส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบการบริหารงาน คือ จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย (purpose) บุคลากร 
(people) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) ของการจัดการศึกษาตามองค์ประกอบการ
บริหาร 4 P’s  (หวน พินธุพนัธ์, ม.ป.ท.) ท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต
ของสถาบนัอุดมศึกษา คือ 1) ดา้นหลกัสูตร 2) ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 3) ดา้นการประเมิน
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หลกัสูตร 4) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 5) ดา้นนักศึกษา และ 6) ดา้นส่ิงสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 
ผูวิ้จยัไดน้ ามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยัดงัน้ี 
 

 

แผนภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั 



 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินงำนวจิยั 

 การวิจยัเร่ือง “ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนั 
อุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572)” เป็นการวิจยัเชิงอนาคต (futures research) ใชเ้ทคนิค
การวจิยัอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ท่ีเป็นการผสมผสานระหวา่งเทคนิค
การวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน สรุปเป็น
ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั 
 ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบกรอบแนวคิดการวจิยั 
 ขั้นตอนท่ี 3 EDFR รอบท่ี 1 
 ขั้นตอนท่ี 4 วเิคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูล 
 ขั้นตอนท่ี 5 สร้างแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนท่ี 6 EDFR รอบท่ี 2 และ 3 
 ขั้นตอนท่ี 7 วิเคราะห์ขอ้มูลและเขียนภาพอนาคตทิศทางการจดัการเรียนการสอน
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
 ขั้นตอนท่ี 8 ประเมินทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
 ขั้นตอนท่ี 9 สรุปและน าเสนอทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร
บณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
 

3.1 เกณฑ์กำรเลือกผู้เช่ียวชำญและกำรก ำหนดขนำดกลุ่มผู้เช่ียวชำญ 
 การวิจยัเร่ือง ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนั 
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) น้ีคัดเลือกผู ้เช่ียวชาญแบบเจาะจง (purposive 
sampling) มีเกณฑก์ารเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
 3.1.1 กลุ่มผู้เช่ียวชำญ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต และ 2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูใ้ช้บณัฑิตหลกัสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิต/บณัฑิตหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต มีรายละเอียดดงัน้ี 
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  1) กลุ่มผู้เช่ียวชำญเกีย่วกบักำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลกัสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
   1.1) กลุ่มผู้เช่ียวชำญที่เป็นผู้บริหำรและ/หรืออำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนิติศำสตร์ 
สังกดัมหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ มหาวิทยาลยักลุ่มราชภฏั และมหาวิทยาลยั
เอกชน จ านวน 6 คนโดยก าหนดคุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) เป็น/เคยเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการบริหารและ/หรืออาจารยป์ระจ า
สาขาวชิานิติศาสตร์สาขาวชิานิติศาสตร์ตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป 
     (2) มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิตข้ึนไปหรือ 
     (3) ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผูช่้วยศาสตราจารยท์างนิติศาสตร์ข้ึนไป 
   1.2) กลุ่มผู้เช่ียวชำญจำกสภำวชิำชีพ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากส านกัศึกษาอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภาและสภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดแ้ก่ 1.2.1) ผูแ้ทน
จากส านกัศึกษาอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา จ านวน 1 คน และ 1.2.2) ผูแ้ทนจากสภา
ทนายความในพระบรมราชูปถมัภ ์จ านวน 1 คน รวม 2 คน โดยก าหนดคุณสมบติัดงัน้ี 
      (1) มีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารสภาวชิาชีพหรือสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 
     (2) มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญานิติศาสตรบณัฑิตข้ึนไป 
     (3) เป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือมีประสบการณ์ดา้นการบริหารสภาวชิาชีพ 
   1.3) กลุ่มผู้เช่ียวชำญทำงกฎหมำยที่เป็นองค์กรอิสระทำงกฎหมำย ไดแ้ก่ 1.3.1) 
ศาลยุติธรรม จ านวน 1 คน 1.3.2) ส านักงานอยัการสูงสุด จ านวน 1 คน และ1.3.3) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ านวน 1 คน รวม 3 คนโดยก าหนด
คุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) เป็น/เคยเป็นผูพ้ิพากษาในศาลยติุธรรม หรือ 
     (2) เป็น/เคยเป็นพนกังานอยัการ หรือ 
     (3) เป็น/เคยเป็นนิติกรสังกัดส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ 
     (4) ส าเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบณัฑิตข้ึนไปและสอบไล่ไดเ้ป็น
เนติบณัฑิตไทย 
  2) กลุ่มผู้เช่ียวชำญที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต/บัณฑิตหลักสูตร
นิติศำสตรบัณฑิต  คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีปฏิบติังานด้านกฎหมายต าแหน่งนิติกรหรือเจ้าหน้าท่ี
กฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ ผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มโดยใชภ้าระกิจและกลุ่มธุรกิจเป็นเกณฑใ์นการจ าแนก 
ไดท้ั้งหมด 8 กลุ่ม รายละเอียดคือ 2.1) กลุ่มทรัพยากร จ านวน 1 คน 2.2) กลุ่มธุรกิจการเงิน จ านวน 1 
คน 2.3) กลุ่มบริการ จ านวน 1 คน 2.4) กลุ่มสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม จ านวน 1 คน 2.5) กลุ่ม
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สินคา้อุปโภคบริโภค จ านวน 1 คน 2.6) กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร จ านวน 1 คน 
2.7) กลุ่มความมัน่คงของชาติทั้งภายในและนอกราชอาณาจกัร จ านวน 2 คน และ 2.8) กลุ่มพฒันา
ความมัน่คงของมนุษย ์จ  านวน 1 คน รวมจ านวน 9 คน โดยก าหนดคุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) มีประสบการณ์เป็นนิติกร หรือเจ้าหน้าท่ีกฎหมายท่ีปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 
    (2) มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญานิติศาสตรบณัฑิตข้ึนไป  
 3.1.2 กำรก ำหนดขนำดกลุ่มผู้เช่ียวชำญ 
 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงอนาคต (futures research) ใช้เทคนิคการวิจยั
อนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการ
วิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) ซ่ึง Thomas T. Macmillan, 
(1971) ไดศึ้กษาและน าเสนอผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญในการวิจยัตามเทคนิคเดลฟาย 
(Delphi) วา่ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเหมาะสมควรมีจ านวนตั้งแต่ 17 คนข้ึนไป อตัราส่วนความคาดเคล่ือนจะมี
ค่านอ้ยมาก และเร่ิมคงท่ีคือ 0.02 ดงันั้นผูว้จิยัจึงใชก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 20 คน มีรายละเอียดแสดง
ค่าความคลาดเคล่ือนดงัตารางท่ี 3.1  
ตำรำงที ่3.1 การลดลงของความคลาดเคล่ือน 

จ ำนวนผู้เช่ียวชำญ ควำมคำดเคล่ือน ควำมคำดเคล่ือนลดลง 

1-5 1.20-0.70 0.5 

5-9 0.70-0.58 0.12 

9-13 0.58-0.54 0.04 

13-17 0.54-0.50 0.04 

17-21 0.50-0.48 0.02 

21-25 0.48-0.46 0.02 

25-29 0.46-0.44 0.02 

 

3.2 ขั้นตอนกำรวจิัย 
 ผูว้จิยัก าหนดวตัถุประสงค ์และขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัตารางท่ี 3.2 ดงันี



 
 

ตำรำงที ่3.2 วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั กิจกรรมและผลลพัธ์ 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย : เพื่อน าเสนอทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กจิกรรม ผลลพัธ์ 

ขั้ นตอนที่  1  การก าหนด
กรอบแนวคิดการวจิยั 

ศึกษาข้อมูล ทบทวนสภาพบริบทสังคมไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการ
เปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ อนัส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนในอนาคต โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในอนาคตท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิต 

กรอบแนวคิดการวจิยั 

ขั้นตอนที ่2 ตรวจสอบกรอบ
แนวคิดการวจิยั 

การสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตภายใตบ้ริบทแห่ง
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงการสัมภาษณ์ประกอบดว้ยผูใ้ห้ขอ้มูล 5 ท่าน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ไดพ้ิจารณากรอบการวิจยั แสดงความคิดเห็นในบริบทสังคมไทยดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
และการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน  ๆท่ีกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนในอนาคต 

กรอบแนวคิดการวจิยัท่ี
ผา่นการยนืยนัโดยของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ)  

วตัถุประสงค์กำรวจัิย : เพื่อน าเสนอทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กจิกรรม ผลลพัธ์ 

ขั้นตอนที ่3 EDFR รอบท่ี 1 การสัมภาษณ์แบบ EFR โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 
2) มาจดัท ากรอบการสัมภาษณ์ และน าไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูว้จิยัส่งหวัขอ้การสัมภาษณ์ไป
ยงัผูเ้ช่ียวชาญก่อนท่ีจะเดินทางไปสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์แบบ EFR (Ethnographic Futures 
Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ทั้งอนาคตภาพทางดี (optimistic realistic scenario) และ
อนาคตภาพทางร้าย (pessimistic-realistic scenario) และอนาคตท่ีคาดวา่มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริงทั้ง
ท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคต์ามล าดบั โดยผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 
20 ท่าน ดว้ยตนเอง พร้อมทั้งบนัทึกเสียงและภาพน่ิง 

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 

ขั้ นตอนที่  4  วิ เคราะ ห์ /
สังเคราะห์ขอ้มูล 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์สังเคราะห์ (ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 3) ซ่ึงเป็นเทคนิค
การสร้างเคร่ืองมือโดยเทคนิคเดลฟาย (delphi) การวิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ดว้ย
เทคนิควิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดยผูว้ิจยัใช้กรอบความคิดบริบทสังคมไทยประกอบดว้ย 
บริบทสังคมไทยดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีกระทบต่อการ
จดัการเรียนการสอน เป็นกรอบในการวเิคราะห์ 

ข้อมูล เพื่อจัดท าแบบ 
สอบถาม 
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ) 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย : เพื่อน าเสนอทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กจิกรรม ผลลพัธ์ 

ขั้ นตอนที่  5  ส ร้ า งแบบ 
สอบถาม 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์/สังเคราะห์ (ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 4) สร้างเป็นขอ้ค าถามตามมาตร
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) มีค่าตั้งแต่ 1-5 คือ จากน้อยท่ีสุดไปถึงมากท่ีสุด แทนค่าเป็น
ตวัเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดบั โดยขอ้ค าถามเก่ียวกบับริบทสังคมไทยด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ 

แบบสอบถามเพื่อการ
วจิยั 

ขั้นตอนที่ 6 EDFR รอบท่ี 2 
และ 3 

ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านจะได้รับขอ้มูลป้อนกลบัเชิงสถิติ (statistical feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม
ประกอบดว้ย ค่ามธัยฐาน (median) ฐานนิยม (mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ของ
กลุ่มผนวกดว้ยค าตอบเดิมของตนเอง แลว้ขอให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาให้ค  าตอบใหม่ หรือยืนยนั
ค าตอบเดิมท่ีไดใ้หไ้วใ้นรอบแรก 

ผูเ้ช่ียวชาญได้รับขอ้มูล
ป้อนกลับเป็นรอบท่ี 2 
และ 3 

ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะห์ข้อมูล
และเขี ยนภาพอนาคตทิศ
ทางการจดัการเรียนการสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-
2572) 

วิเคราะห์ขอ้มูล (ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 6) เพื่อหาแนวโนม้ท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด มาก และมีความสอดคลอ้ง
ทางความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาขอ้สรุปเป็นภาพอนาคตของทิศทางการจดัการเรียนการสอน
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 

ร่างภาพอนาคตของทิศ
ทางการจดัการเรียนการ
ส อ น ห ลั ก สู ต ร นิ ติ
ศ า ส ต ร บัณ ฑิ ต ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า  (พ .ศ . 
2563-2572) 
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ) 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย : เพื่อน าเสนอทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กจิกรรม ผลลพัธ์ 

ขั้นตอนที่ 8 การประเมิน
ทิศทางการจดัการเรียนการ
สอนหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดม 
ศึ กษ า ในทศวรรษหน้ า 
(พ.ศ. 2563-2572) 

การประเมินโดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 7 สร้างเป็นขอ้ค าถามตามมาตรประมาณค่าของลิ
เคิร์ท (Likert scale) มีค่าตั้งแต่ 1-5 คือ จากนอ้ยท่ีสุดไปถึงมากท่ีสุด แทนค่าเป็นตวัเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, 
4 และ 5 ตามล าดบั ให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูบ้ริหารและ/หรืออาจารยป์ระจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
จากสภาวชิาชีพ และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายท่ีเป็นองคก์รอิสระทางกฎหมาย จ านวน 5 คน ท า
การประเมินทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 

ทิศทางการจดัการเรียน
การสอนหลักสูตรนิติ
ศ า ส ต ร บัณ ฑิ ต ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า  (พ .ศ . 
2563-2572) ท่ีผ่านการ
ยนืยนัโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้ น ต อนที่  9  ส รุ ป แ ล ะ
น าเสนอทิศทางการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนั 
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572) 

ผูว้ิจยัสรุปประเด็นจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (ขั้นตอนท่ี 8) น ามาประกอบการพิจารณาทิศทางการ
จดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2563-2572) ท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง แลว้จดัท ารายงานการวจิยัฉบบับสมบูรณ์ 

ทิศทางการจดัการเรียน
การสอนหลักสูตรนิติ
ศ า ส ต ร บัณ ฑิ ต ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า  (พ .ศ . 
2563-2572) 
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  จำกตำรำงที่ 3.2 การวิจยัเร่ือง ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ก าหนดขั้นตอนการวจิยัออกเป็น 9 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั โดยศึกษาขอ้มูล ทบทวนสภาพบริบท
สังคมไทยดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยแีละการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีกระทบต่อการ
จดัการเรียนการสอนในอนาคต โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาในอนาคตท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
  ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตภายใตบ้ริบทแห่งการเปล่ียนแปลง
จ านวน 5 ท่าน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใหก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไดพ้ิจารณากรอบการวิจยั แสดงความคิดเห็น
ในบริบทสังคมไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงด้านอ่ืน ๆ ท่ี
กระทบต่อการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  ขั้นตอนที่ 3 EDFR รอบท่ี 1 เป็นการสัมภาษณ์แบบ EFR โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมมนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2) มาจดัท ากรอบการสัมภาษณ์ และน าไปสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูว้ิจยัส่งหวัขอ้การสัมภาษณ์ไปยงัผูเ้ช่ียวชาญก่อนท่ีจะเดินทางไปสัมภาษณ์ ในการ
สัมภาษณ์แบบ EFR (Ethnographic Futures Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ทั้งอนาคตภาพ
ทางดี (optimistic realistic scenario) และอนาคตภาพทางร้าย (pessimistic-realistic scenario) และ
อนาคตท่ีคาดว่ามีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริงทั้งท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ตามล าดบั โดยผูว้ิจยั
ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 20 ท่าน ดว้ยตนเอง พร้อมทั้งบนัทึกเสียงและภาพน่ิง 
  ขั้นตอนที่ 4 วเิคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
มาวเิคราะห์สังเคราะห์ (ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 3) ซ่ึงเป็นเทคนิคการสร้างเคร่ืองมือโดยเทคนิคเดลฟาย 
(delphi) การวิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) โดยผูว้ิจยัใช้กรอบความคิดบริบทสังคมไทยประกอบดว้ย บริบทสังคมไทยดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีกระทบต่อการจดัการเรียน
การสอนตามองค์ประกอบการบริหาร 4 P’s ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย (purpose) 
บุคลากร (people) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) เป็นกรอบในการวเิคราะห์ 
  ขั้นตอนที ่5 สร้างแบบสอบถาม น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์/สังเคราะห์ (ขอ้มูล
จากขั้นตอนท่ี 4) สร้างเป็นขอ้ค าถามตามมาตรประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) มีค่าตั้งแต่ 1-5 
คือ จากนอ้ยท่ีสุดไปถึงมากท่ีสุด แทนค่าเป็นตวัเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดบั โดยขอ้ค าถาม
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เก่ียวกบับริบทสังคมไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน  ๆ
ดงัน้ี 
  1) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านหลกัสูตรของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  2) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านกระบวนการ
เรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  3) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านการประเมิน
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  4) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นอาจารยผ์ูส้อน
ของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  5) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านนกัศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  6) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านส่ิงสนับสนุน
การจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  ขั้นตอนที่ 6 EDFR รอบท่ี 2 และ 3 ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบั
เชิงสถิติ (statistical feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมประกอบด้วย ค่ามธัยฐาน (median) ค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ของกลุ่ม ผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาใหค้  าตอบใหม่หรือยนืยนัค าตอบเดิมท่ีไดใ้หไ้วใ้นรอบแรก 
  ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะห์ขอ้มูล (ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 6) เพื่อหาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้
มากท่ีสุด มาก และมีความสอดคลอ้งทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาขอ้สรุปเป็น
ภาพอนาคตของทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  ขั้นตอนที่ 8 การประเมินโดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 7 สร้างเป็นขอ้ค าถาม
ตามมาตรประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) มีค่าตั้งแต่ 1-5 คือ จากนอ้ยท่ีสุดไปถึงมากท่ีสุด แทน
ค่าเป็นตวัเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดบั ให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูบ้ริหารและ/หรืออาจารยป์ระจ าสาขาวิชา
นิติศาสตร์ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากสภาวิชาชีพ และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายท่ีเป็นองคก์รอิสระทาง
กฎหมาย จ านวน 5 คน ท าการประเมินทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต
ของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
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  ขั้นตอนที่ 9 สรุปและน าเสนอทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยผูว้ิจยัสรุปประเด็นจากการ
วเิคราะห์ขอ้มูล (ขั้นตอนท่ี 8) น ามาประกอบการพิจารณาทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563 -2572) ท่ีปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ แลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งอีก
คร้ัง แลว้จดัท ารายงานการวจิยัฉบบับสมบูรณ์ 
 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
 การวิจยัการวิจยัเชิงอนาคต (futures research) โดยใช้เทคนิคการวิจยัอนาคต EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ก าหนดวธีิการไดม้าของขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบ EFR 
(Ethnographic Futures Research) น าขอ้มูลมาวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) และสร้างเคร่ืองมือ
การวจิยัดงัน้ี 
 3.3.1 แบบสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญเพ่ือยืนยันกรอบกำรวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างบริบทการเปล่ียนแปลง องค์ประกอบการบริหารงาน 4P’s และ
องค์ประกอบการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบและยนืยนักรอบการวจิยัท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
 3.3.2 แบบสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญ (EDFR 1) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(semi-structured interview) ก าหนดกรอบในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัสภาพบริบทของประเทศไทยท่ี
ส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนในอนาคต ดงัน้ี 
  1) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านหลกัสูตรของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  2) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านกระบวนการ
เรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  3) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านการประเมิน
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  4) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นอาจารย์ผูส้อน
ของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  5) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นนักศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
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  6) แนวโน้ทิศทางมการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านส่ิง
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
 3.3.3 แบบสอบถำม รอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีพฒันามาจากข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการท า EDFR 1 และแบบสอบถามรอบท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีพฒันามา
จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในการท า EDFR 2 ซ่ึงแบบสอบถามทั้งรอบท่ี 2 และรอบ
ท่ี 3 มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณของลิเคิร์ท (Likert scale) เก่ียวกบัทิศทางสภาพบริบทของประเทศ
ไทยท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนในอนาคต ดงัน้ี 
  1) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านหลกัสูตรของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  2) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านกระบวนการ
เรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  3) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านการประเมิน
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  4) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นอาจารย์ผูส้อน
ของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  5) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นนักศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  6) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านส่ิงสนับสนุน
การจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
 โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
  5 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) มีแนวโนม้ตามขอ้ความดงักล่าว 
มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) มีแนวโนม้ตามขอ้ความดงักล่าว 
มาก 
  3 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) มีแนวโนม้ตามขอ้ความดงักล่าว 
ปานกลาง 



135 
 

  2 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) มีแนวโนม้ตามขอ้ความดงักล่าว 
นอ้ย 
  1 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) มีแนวโนม้ตามขอ้ความดงักล่าว 
นอ้ยท่ีสุด 
 3.3.4 แบบประเมินทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณของลิเคิร์ท (Likert scale) ดงัน้ี 
  1) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านหลกัสูตรของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  2) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านกระบวนการ
เรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  3) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านการประเมิน
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  4) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นอาจารย์ผูส้อน
ของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  5) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นนักศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
  6) ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านส่ิงสนับสนุน
การจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
 โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
  5 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความเหมาะสมตามขอ้ความ
ดงักล่าว มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความเหมาะสมตามขอ้ความ
ดงักล่าว มาก 
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  3 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความเหมาะสมตามขอ้ความ
ดงักล่าว ปานกลาง 
  2 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความเหมาะสมตามขอ้ความ
ดงักล่าว นอ้ย 
  1 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความเหมาะสมตามขอ้ความ
ดงักล่าว นอ้ยท่ีสุด 
 

3.4 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง 
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity)  ความครบถว้นของเน้ือหา ความชดัเจนในการใช้ภาษา
เพื่อส่ือความหมายและความเหมาะสมในการล าดบัขอ้ค าถามหลกัและค าถามรอง แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา จากนั้นน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
การวจิยั และกรอบแนวคิดการวจิยัท่ีไดเ้สนอไว ้ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
 3.4.1 ศาสตราจารยพ์ิเศษสมชาย พงษธา  กรรมการกฤษฎีกา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยผ์ูบ้รรยายกฎหมายส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา อดีตผูพ้ิพากษา
อาวโุสในศาลฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญ 
 3.4.2 ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ พ.ต.ต.ดร.ชูชีวรรณ ตมิศานนท ์อยัการผูช่้วย สารวตัรฝ่าย
อ านวยการ (งานคดีและวนิยั) ต ารวจภูธรจงัหวดันครราชสีมา 
 3.4.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรีพชัรา สิทธิก าจร ผูอ้  านวยการกองกลาง เนติบณัฑิตยสภาใน
พระบรมราชูปถมัภ ์
 3.4.4 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยุทธนา ศรีสวสัด์ิ อาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม และประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษทัไอแทก็ซ์ อินคอเปอร์เรชัน่ จ  ากดั (iTAX Inc.) 
 3.4.5 ดร.อินทพร จัน่เอ่ียม ผูต้รวจราชการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 โดยผูว้จิยัใชเ้กณฑด์ชันีวดัค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(index  of  
item- objective  congruence : IOC) (Rovinelli, R. J. และ Hambleton, R.K., 1977 อา้งใน เยาวดี รางชัยกุล 
วิบูลย์ศรี, 2556: 46-47) ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญประเมิน 3 ระดบัคือ 1 = สอดคล้อง, 0 = ไม่แน่ใจ และ 3 = ไม่
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สอดคลอ้งโดยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไปมาใช ้และมีค่าความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคท์ั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 
 
 

3.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 
 3.5.1 การสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อยืนยนักรอบการวจิยั ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการดว้ย
ตนเอง พร้อมบนัทึกเสียงและภาพน่ิง 
 3.5.2 การสัมภาษณ์ EDFR รอบท่ี 1 ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองโดยการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล พร้อมบนัทึกเสียงและภาพน่ิง 
 3.5.3 แบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2, 3 ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญดว้ยตนเอง
ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) และติดตามสอบถามทางโทรศพัท ์
 3.5.4 แบบประเมินทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญด้วย
ตนเองทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail), แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE application), Facebook, 
Messenger, และติดตามสอบถามทางโทรศพัท ์
 

3.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั จ  าแนกไดด้งัน้ี 
 3.6.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  EDFR รอบท่ี 1 ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) โดยจ าแนกขอ้มูลตามกรอบการวจิยั 
 3.6.2 ขอ้มูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2, 3 ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ 
ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน (median : Mda.) ค่าฐานนิยม (mode : Mo.) ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (interquartile 
range : IQR) และความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่าฐานนิยม โดยมีการแปลผลคะแนนดงัน้ี 
 1) กำรแปลควำมหมำยค่ำมัธยฐำน (median) 
 ค่ามธัยฐานระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
มีความเป็นไปได ้มากท่ีสุด 
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 ค่ามธัยฐานระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
มีความเป็นไปได ้มาก 
 ค่ามธัยฐานระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
มีความเป็นไปได ้ปานกลาง 
 ค่ามธัยฐานระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
มีความเป็นไปได ้นอ้ย 
 ค่ามธัยฐานระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
มีความเป็นไปได ้นอ้ยท่ีสุด 
 2) กำรแปลควำมหมำยค่ำพสัิยระหว่ำงควอไทล์  (interquartile range) 
 ผู ้วิจ ัยค านวณหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตามความเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีต่อ                 
ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572) โดยค านวณหาค่าความแตกต่างพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ี 1 และควอไทล์ท่ี 3 ถ้า
ความเห็นใดมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีมีค่าตั้งแต่ 1.5 ลงมาแสดงวา่ ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ต่อทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความสอดคลอ้งกนั แต่ถ้าความเห็นใดมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีมีค่า
มากกว่า 1.5 ข้ึนไป แสดงว่า ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อทิศทางการจัดการเรียนการสอน
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ไม่สอดคลอ้ง
กนั 
 3) กำรแปลค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำมัธยฐำนและค่ำฐำนนิยม 
 เพื่อสนบัสนุนความสอดคลอ้งของความเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัไดค้  านวณหา
ความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่าฐานนิยม หากมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ต ่ากวา่ 1.5 และค่า
ความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 แสดงวา่ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ต่อทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) มีความสอดคล้องกนั แต่ถา้มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ต ่ากว่า 1.5 และค่า
ความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่าฐานนิยมเกิน 1.00 แสดงวา่ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ
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ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572) ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 
 5.6.3 ขอ้มูลจากแบบประเมิน ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean : 
�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) โดยมีการแปลผลคะแนนดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียน
การสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มี
ความเหมาะสม มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียน
การสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563 -2572)                     
มีความเหมาะสม มาก 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียน
การสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563 -2572)                     
มีความเหมาะสม ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียน
การสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)                     
มีความเหมาะสม นอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ทิศทางการจดัการเรียน
การสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563 -2572)                        
มีความเหมาะสม นอ้ยท่ีสุด 
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเร่ือง “ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนั 
อุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572)” เป็นการวิจยัเชิงอนาคต (futures research) ใชเ้ทคนิค
การวิจยัอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มีวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อน าเสนอ
ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572) ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 4.1 ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
และการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ (ขั้นตอนท่ี 1) 
 4.2 ผลการพฒันาทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) โดยน าเสนอเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี (ขั้นตอนท่ี 2) 
  ระยะท่ี 1 ประเด็นแนวโน้มส าคญัจากการพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกับทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR 1) 
  ระยะท่ี 2 ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัทิศทางการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
จากการตอบแบบสอบถาม (EDFR 2) และการยนืยนั (EDFR 3) 
 4.3 ผลการประเมินทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ขั้นตอนท่ี 3) 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกจิ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และ
การเปลีย่นแปลงอ่ืน ๆ  โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับ
การเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิ สังคม การเมือง เทคโนโลย ีและการเปลีย่นแปลงอ่ืน ๆ 
(ขั้นตอนที ่1) 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ท่ีผา่น
การรับรองยนืยนัจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 20 คนแลว้ ผูว้จิยัแบ่งการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี  และการ
เปลีย่นแปลงอ่ืน ๆ ในอนาคต (10 ปีข้างหน้า) 
  จากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญัท่ี
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ 
ในอนาคต ไดด้งัน้ี 
  1. ดา้นเศรษฐกิจ อนาคตประเทศไทยท่ามกลางการเปล่ียนแปลง และการก าหนดให้
มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัตั้งแต่ช่วงตน้
ศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจการคา้การลงทุนเสรีกนัอยา่งกวา้งขวาง ความกา้วหนา้
อยา่งกา้วกระโดดของเทคโนโลยหีลากหลายสาขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงไดท้  า
ใหโ้ลกเช่ือมต่อถึงกนัไดง่้ายข้ึน ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเขม้ขน้สินคา้ บริการ เงินทุน ผูค้น ขอ้มูล
ข่าวสาร และองค์ความรู้ รวมถึงเทคโนโลยีมีการเคล่ือนยา้ยถึงกนัและขา้มพรมแดนกนัไดง่้ายและ
กระจายทัว่ถึง โลกไร้พรมแดนไดส่้งผลให้ภูมิทศัน์ทางดา้นเศรษฐกิจสังคมและภูมิรัฐศาสตร์ของ
โลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ มีความเช่ือมโยงใกล้ชิดและตอ้ง
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั โอกาสท่ีเปิดกวา้งข้ึนและผลกระทบถึงกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว ผูกพนัต่อเน่ืองและ
รุนแรงมากข้ึน 
  2. ดา้นสังคม โครงสร้างประชากรท่ีเขา้สู่สังคมสูงวยัท่ีแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ของบริบทโลกท่ีส าคญัมากข้ึนในอนาคต ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรซ่ึงนบัวา่เป็น
ความเส่ียงและความท้าทายส าคญัส าหรับนานาประเทศ ประเทศท่ีพฒันาแล้วและก าลังพฒันา
จ านวนไม่น้อยตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากโครงสร้างประชากรสูงวยัข้ึนตามล าดบั ซ่ึงเป็น
ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานและภาระด้านงบประมาณท่ีสูงข้ึน รวมทั้ งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ แต่ในขณะเดียวกนัในอีกดา้นหน่ึงไดเ้กิดโอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีตอบโจทยส์ังคมสูงวยัหลากหลายข้ึน และเป็นความทา้ทายต่อการวิจยัและพฒันาเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งวยัใหดี้ข้ึน ววิฒันาการและปัจจยัดงักล่าวไดส่้งผลใหภู้มิทศัน์ของโลก
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในทุกดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการพฒันาและการใชว้ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการตอบโจทยก์ารด ารงชีวิตและการด าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพทางสังคม 
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  การเคล่ือนยา้ยประชากรระหว่างประเทศมีแนวโน้มสูงข้ึนจากการท่ีประชากร
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน การเปิดเสรีทางการค้า การหลบหนีความขัดแย้ง และ
สภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมลง ประกอบกบัโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก
เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานจะสร้างความซบัซ้อนยิ่งข้ึนท่ีท าให้ตอ้งมีการบริหารจดัการเมือง
และความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและวฒันธรรม รวมถึงประชากรแฝงอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี 
หากพิจารณาในมิติของเจเนอเรชัน่ พบวา่ประชากรในกลุ่ม gen y ท่ีจะเป็นกลุ่มหลกัในอนาคต ให้
ความส าคญักบัการหาประสบการณ์และการใชชี้วติให้คุม้ค่า จึงมีแนวโนม้ในการเคล่ือนยา้ยไปเรียน
หรือทางานในทัว่ทุกมุมโลก 
  การเปล่ียนแปลงของตลาดงานและคุณภาพชีวิตจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
ปัจจุบันโลกก าลังก้าวเข้าสู่ยุค disruptive technology ไม่ว่าจะเป็น mobile technology, internet of 
things, cloud, ระบบอตัโนมติั, หุ่นยนต์, ปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ ท่ีไดส้ร้างผลิตภณัฑ์และนวตักรรม
บนเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด าเนินชีวิต และ
รูปแบบการท างาน รวมถึงสร้างโอกาสในชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุน้อยท่ีมีความสามารถหาก
สามารถพฒันาคนและโครงสร้างพื้นฐานรองรับได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถน าเทคโนโลยี
น ามาใชแ้กไ้ขปัญหาสังคมและยกระดบัมาตรฐานคุณภาพชีวติไดใ้นหลายดา้น เช่น การพฒันาระบบ
การเรียนรู้โดยอาศยัเทคโนโลยีใหม่ ๆ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวนมหาศาล 
และการมีเทคโนโลยกีารแพทยใ์หม่ ๆ เป็นตน้ 
  3. ดา้นการเมือง ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจ้ดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ข้ึน เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจดัการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจดั
การศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเขา้ถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พฒันาคนให้มีสมรรถนะในการท างานท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ แนวคิดการจดัการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติยึดหลกัส าคญัในการจดัการศึกษา ประกอบด้วย หลกัการจดัการศึกษาเพื่อปวงชน 
(education for all) หลักการจดัการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทัว่ถึง (inclusive education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) และหลกัการมีส่วนร่วมของสังคม (all For 
education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (sustainable development goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (local issues) เช่น คุณภาพของคนช่วงวยั การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล ้ าของการกระจายรายไดแ้ละวิกฤติด้านส่ิงแวดล้อม โดยน า
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคญัในการจดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีเป้าหมาย 1. 
เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพฒันาคนไทย
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ใหเ้ป็นพลเมืองดี มีคุณลกัษณะ ทกัษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและยทุธศาสตร์ชาติ 3. เพื่อพฒันาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามคัคีและร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสู่การพฒันา
ประเทศอย่างย ัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4. เพื่อน าประเทศไทยกา้วขา้มกบั
ดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางและความเหล่ือมล ้าภายในประเทศลดลง 
  4. ดา้นเทคโนโลยี สถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีในระดบัโลก การพฒันา
ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและอนาคตจะพฒันาอยา่งกา้วกระโดดและส่งผลให้เกิด
การพลิกโฉมของเศรษฐกิจและสังคมโลกขนานใหญ่ เทคโนโลยีท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ัง
ใหญ่ในโลกมาจากฐานเทคโนโลยีส าคญั 3 กลุ่ม คือ ฐานชีวภาพ ฐานดิจิทลั และฐานฟิสิกส์ โลกใน
อนาคตจึงเป็นโลกของนวตักรรมท่ีผสมผสานเทคโนโลยีทั้ ง 3 กลุ่มน้ี ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ 
“เทคโนโลยเีปล่ียนโลก” (disruptive technology) เช่น OTT, IOT, Blockchain เทคโนโลยเีปล่ียนโลก
ท่ีมีบทบาทส าคญัในโลกปัจจุบนัและในอนาคต อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ (1) กลุ่มเทคโนโลยี
ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ (2) กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ และ (3) กลุ่ม
เทคโนโลยีพลงังาน มีการพฒันาเทคโนโลยี เพื่อสร้างพลงังานทางเลือกและแหล่งพลงังานใหม่ เกิด
สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ บนพื้นฐานการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่หลากหลายสาขา เทคโนโลยี
ท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วท าให้เวทีการแข่งขนัทางธุรกิจพลิกโฉมธุรกิจท่ีใช้การด าเนินกิจการในรูป
แบบเดิมท่ีคุน้เคยในปัจจุบนัอาจไม่สามารถแข่งขนัไดอี้กต่อไป ท าให้ผูป้ระกอบการท่ีไม่สามารถ
ปรับตวัไดท้นัอาจตอ้งเลิกกิจการไป ในขณะท่ีผูป้ระกอบการบางกลุ่มอาจเล็งเห็นช่องทางในการใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเขา้สู่เวทีการแข่งขนัใหม่ท่ีสามารถสร้างรายไดม้ากข้ึน ดว้ยการสร้างรูปแบบ
ทางธุรกิจ (business model) ใหม่ ๆ ท่ีอาจไม่เคยมีมาก่อน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคมี
ทางเลือกสินคา้และบริการรูปแบบใหม่ท่ีหลากหลายมากข้ึนเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ความ
ตอ้งการแรงงานและเกิดอาชีพใหม่ในภาคธุรกิจ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
เทคโนโลยีดิจิทลัจะน าไปสู่การพฒันาระบบอตัโนมติัและปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence 
and automatic systems) ท่ีเป็นการเช่ือมโยงทุกส่ิงดว้ยอินเทอร์เน็ต (internet of things: IoT) และจะ
ทวีบทบาทส าคญัในทางธุรกิจและวิถีชีวิตของทุกคนในสังคมอยา่งใหญ่หลวง ระบบการศึกษาและ
เรียนรู้ของคนเปล่ียนไปส่งผลให้ภาคการศึกษาตอ้งมีการปรับเปล่ียน เทคโนโลยีขั้นกา้วหนา้ ส่งผล
ให้มนุษยส์ามารถเขา้ถึงขอ้มูลและเรียนรู้ไดใ้นทุกท่ี ทุกเวลา และจากหลายช่องทาง เช่น การเรียนรู้
ทางไกล เรียนรู้ตามกลุ่มความสนใจ เป็นตน้ สังคมแห่งการเรียนรู้ จะพฒันาอย่างรวดเร็วท าให้ใน
อนาคตระบบการศึกษาในสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นระบบมาตรฐานอาจไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการในการพฒันาตนเองของคนรุ่นใหม่ได ้และคนอาจแสวงหาความรู้เพื่อยกระดบัศกัยภาพของ
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ตนผ่านระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบการศึกษามาตรฐาน ดังนั้น จ  าเป็นต้องมีการปฏิรูปภาค
การศึกษาของประเทศอยา่งจริงจงัและเร่งด่วน ใหส้ามารถรองรับเทคโนโลย ีและความตอ้งการของ
ผูเ้รียนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในอนาคตไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
  5. การเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ คือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น 
สงคราม การก่อการร้าย เป็นตน้ และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้เกิดจากการกระท าของมนุษยท่ี์ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น ภยัธรรมชาติ หรือโรคระบาด เป็นตน้ ช้ีให้เห็นว่าทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความส าคัญมาก ทั้งการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ (adaptability) ความ
เขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น มี global mindset มองตวัเองเป็นพลเมืองโลกและมองผูอ่ื้นดว้ยความเช่ือมโยงกนั
ในระดับโลก มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เวลาเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (resilient) 
รวมถึงเร่ืองความรู้ (literacy) ใหม่ ๆ เช่น ทกัษะดา้นดิจิทลั (digital literacy) หรือการเงิน (financial 
literacy) และทกัษะการจดัการตวัเอง ภาวะผูน้ า การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น จากสถานการณ์โควดิ-19 ท า
ใหม้องเห็นวา่ยงัมีอีกหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเรายงัมองไม่รอบดา้นและยงัไม่พร้อมรับมือ สาเหตุหน่ึงท่ี
เราไม่พร้อมเพราะยงัมีปัญหาเร่ืองการท างานแบบขา้มศาสตร์ (interdisciplinary) ซ่ึงเช่ือมกบัเร่ือง
การท างานร่วมกนั (collaboration) และโยงกลบัไปท่ีการมีความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น อีกทกัษะท่ีส าคญั
ส าหรับสังคมไทย แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบของทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยตรง คือ 
เร่ืองการมองประเด็นความเส่ียง วฒันธรรมการเผื่อเหลือเผื่อขาดและการออม ซ่ึงถือเป็นความรู้
เช่นกนั ซ่ึงตอ้งท าให้แต่ละคนมองเห็นปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ในชีวิต ทั้งของตวัเองและในระดบัท่ีใหญ่
กวา่นั้น และพยายามหาหนทางบรรเทาหรือจดัการความเส่ียง รวมไปถึงการใชสิ้ทธิพลเมืองในฐานะ
พลเมือง ซ่ึงรวมถึงการใชสิ้ทธิพลเมืองเรียกร้องใหรั้ฐดูแลเร่ืองความเส่ียงใหม้ากข้ึน 
  โดยท่ีการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการ
เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คือ  
  1. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั มีเป้าหมายการพฒันา
ท่ีมุ่งเนน้การยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) 
“ต่อยอดอดีต”โดยมองกลบัไปท่ีรากเหงา้ทางเศรษฐกิจ อตัลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกบัเทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมยัใหม่ (2) “ปรับปัจจุบนั” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผา่นการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทลั และการปรับสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ดว้ยการเพิ่มศกัยภาพของผูป้ระกอบการ พฒันา
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คนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด ผสมผสานกับ
ยทุธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบนั พร้อมทั้งการส่งเสริม
และสนบัสนุนจากภาครัฐใหป้ระเทศไทยสามารถสร้างฐานรายไดแ้ละการจา้งงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการคา้และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกบัการยกระดบัรายไดแ้ละการกินดีอยูดี่ รวมถึงการ
เพิ่มข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหล่ือมล ้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกนั ดงันั้น การ
พฒันาประเทศในระยะต่อไป จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีประเทศไทยจะตอ้งสร้างเคร่ืองยนตท์างเศรษฐกิจใหม่
ท่ีจะช่วยยกระดบัการพฒันาประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงการพฒันาในช่วง 20 ปีขา้งหน้า จะ
มุ่งเน้นการวิจยั พฒันานวตักรรมและน าเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อยอดภาคการผลิตและ
บริการในปัจจุบนั เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและ
บริการในปัจจุบนัไปสู่ภาคการผลิตและบริการหรือธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีมีศกัยภาพ การพฒันา
รูปแบบการคา้ใหส้อดรับกบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี
เป้าหมายใหค้นไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวถีิชีวติในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมใหเ้กิด
สังคมผูป้ระกอบการ การพฒันาทกัษะและความสามารถของแรงงาน โดยการพฒันาระบบการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การ
เปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษา และการพฒันาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถก ากบัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแมจ้ะ
ออกจากระบบการศึกษาแลว้  
  สรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ในทศวรรษหนา้ขา้งหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
สรุปได ้คือ 1) การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจจะเกิดการแข่งขนัทางการคา้ดว้ยนวตักรรมใหม่โดย
อาศยัการวิจยัและพฒันา ซ่ึงมีการผลิตสินคา้คุณภาพโดยอาศยัแรงงานฝีมือท่ีมีทกัษะท่ีหลากหลาย 
และการยา้ยขั้วอ านาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศท่ีพฒันาแลว้มาสู่กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) คือ 
จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนิเซีย เม็กซิโก และตุรกี 2) การเปล่ียนแปลงดา้นสังคมท่ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท าให้เกิดสังคมผูสู้งอายุ (aging society) และสังคมท่ีมีความ
แตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม และการด ารงชีวติ เรียกวา่พหุสังคม 3) การเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง
ท่ีมีทศันะและความเช่ือทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลมาจากสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานโดย
สามารถตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐและการกระท าของรัฐเป็นเร่ืองท่ีพลเมืองสามารถตรวจสอบและ
เขา้ถึงได ้โดยผา่นกระบวนการและกลกตามกฎหมาย 4) การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีท่ีเกิดจาก
การใชเ้ทคโนโลยีและโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ีกิจการ สินคา้ และการบริการ หมายรวมถึงสถานศึกษา
ดว้ย เรียกกนัว่า ยุคอินเทอร์เน็ตหรือ ดิจิทลัดิสรัปชั่น(digital disruption) และ 5) การเปล่ียนแปลง
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ด้านอ่ืนซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
การเมือง ดา้นเทคโนโลยี คือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น ภยัพิบติัต่าง ๆ และโรค
ระบาด และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น สงคราม การก่อการร้าย เป็นตน้ 
 

4.2 ผลการพัฒนาทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอดุมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (ขั้นตอนที ่2) 

 สภานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 20 คน โดยแบ่งกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ประกอบด้วย 1.1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูบ้ริหารและ/หรืออาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
จ านวน 6 คน 1.2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากสภาวิชาชีพ จ านวน 2 คน และ 1.3) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทาง
กฎหมายท่ีเป็นองคก์รอิสระทางกฎหมาย จ านวน 3 คน 2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูใ้ชบ้ณัฑิตหลกัสูตร
นิติศาสตรบณัฑิต/บณัฑิตหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีปฏิบติังานดา้นกฎหมาย
ต าแหน่งนิติกรหรือเจา้หน้าท่ีกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐจ าแนกตามภาระกิจและกลุ่มธุรกิจได ้8 
กลุ่ม จ านวน 9 คน ประกอบดว้ย 2.1) กลุ่มทรัพยากร จ านวน 1 คน 2.2) กลุ่มธุรกิจการเงิน จ านวน 1 
คน 2.3) กลุ่มบริการ จ านวน 1 คน 2.4) กลุ่มสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม จ านวน 1 คน 2.5) กลุ่ม
สินคา้อุปโภคบริโภค จ านวน 1 คน 2.6) กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร จ านวน 1 คน 
2.7) กลุ่มความมัน่คงของชาติทั้งภายในและนอกราชอาณาจกัร จ านวน 1 คน และ 2.8) กลุ่มพฒันา
ความมัน่คงของมนุษย ์จ านวน 2 คน น าเสนอผลการวจิยั 2 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที่ 1 ประเด็นแนวโน้มส าคัญจากการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
เกี่ยวกับทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (EDFR 1) 
 ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญัตามกรอบการวิจยัใน 6 
ด้าน คือ 1. ด้านหลกัสูตร 2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 3. ด้านการประเมินหลกัสูตร 4. ด้าน
อาจารยผ์ูส้อน 5. ดา้นนกัศึกษา และ 6. ดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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  1. ด้านหลกัสูตร ประกอบดว้ย  
   1.1 ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร คือ การเปล่ียนแปลง 1.1.1 ดา้นเศรษฐกิจ 
1.1.2 ดา้นสังคม 1.1.3 ดา้นการเมือง 1.1.4 ดา้นเทคโนโลยี และ 1.1.5 การเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ผูว้ิจยั
สรุปสาระส าคญัเป็นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไดด้งัต่อไปน้ี 
    1.1.1 การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจจะเกิดการแข่งขันทางการค้าด้วย
นวตักรรมใหม่โดยอาศยัการวิจยัและพฒันา ซ่ึงมีการผลิตสินคา้คุณภาพโดยอาศยัแรงงานฝีมือท่ีมี
ทกัษะท่ีหลากหลาย และการยา้ยขั้วอ านาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศท่ีพฒันาแลว้มาสู่กลุ่มประเทศ
ตลาดใหม่ (E7) คือ จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนิเซีย เม็กซิโก และตุรกี ท าใหเ้กิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ การด าเนินธุรกิจลกัษณะออนไลน์บนเครือข่าย ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจึงเป็นขอ้มูล
พื้นฐานท่ีใชใ้นการสร้าง หรือออกแบบหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
    1.1.2 การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรท าใหเ้กิดสังคมผูสู้งอายุ (aging society) และสังคมท่ีมีความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม 
และการด ารงชีวิต เรียกว่า พหุสังคม เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนด หรือสร้างหลกัสูตรเพื่อ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจเป็นหลกัสูตรท่ีสามารถเรียนพร้อมกบัการท างานไปไดด้ว้ย เพื่อ
เป็นการรองรับการเปล่ียนแปลง 
    1.1.3 การเปล่ียนแปลงดา้นการเมืองท่ีมีทศันะและความเช่ือทางการเมืองท่ีมี
อิทธิพลมาจากสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการ
กระท าของรัฐเป็นเร่ืองท่ีพลเมืองสามารถตรวจสอบและเขา้ถึงได ้ผา่นกระบวนการและกลไกตาม
กฎหมาย เป็นขอ้มูลหลกัในการก าหนดสาระวิชาท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนท่ีตอ้งการทราบถึงสิทธิของตนท่ีมีอยูต่ามกฎหมาย เพื่อสามารถใชสิ้ทธิของตนได้
อยา่งเสรีภาพโดยท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 
    1.1.4 การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีท่ีเกิด
จากการใช้เทคโนโลยีและโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ีกิจการ สินค้าและการบริการ หมายรวมถึง
สถานศึกษาดว้ย เรียกกนัวา่ ยคุอินเทอร์เน็ต หรือดิจิทลัดิสรัปชัน่(digital disruption) ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการก าหนดสาระวิชาเรียนในหลกัสูตร เพื่อก าหนดประสบการณ์เรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ป็น
ผูท่ี้มีทั้งความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยแีห่งอนาคต  
    1.1.5 การเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ  คือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด เป็นตน้ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น 
สงคราม การก่อการร้าย เป็นตน้ ดงันั้น การจดัการศึกษาตอ้งมีเป้าหมายเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงได้ ผูบ้ริหาร และ
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อาจารยผ์ูส้อนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร ตอ้งมีความรู้ท่ีเก่ียวกบัประเด็นเหตุการณ์ดงักล่าว
ดว้ย โดยท่ีกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งสร้างความสามารถของผูเ้รียนในการรับมือกบัภยั
คุกคามต่าง ๆ ได ้เพื่อการด ารงชีวติในสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบรวดเร็วฉบัพลนั 
   1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ คุณลกัษณะของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา ไดแ้ก่ 
1.2.1 คุณลกัษณะดา้นความรู้ 1.2.2 คุณลกัษณะดา้นเจตคติ และ 1.2.3 คุณลกัษณะดา้นทกัษะ ผูว้ิจยั
สรุปสาระส าคญัเป็นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไดด้งัต่อไปน้ี 
    1.2.1 ผู ้ท่ีส า เ ร็จการศึกษาควรมีคุณลักษณะด้านความรู้ ( knowledge) 
ประกอบดว้ย 1) ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายพื้นฐานตามท่ีหลกัสูตรก าหนดให้เรียนรู้ คือ ความรู้
ตามกฎหมายตามกลุ่มวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั) ได้แก่ 1.1) กลุ่มวิชาหลกัทัว่ไปแห่ง
กฎหมาย 1.2) กลุ่มวิชากฎหมายแพง่ 1.3) กลุ่มวชิากฎหมายอาญา 1.4) กลุ่มวชิากฎหมายมหาชน 1.5) 
กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชยแ์ละธุรกิจ 1.6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบญัญติั 1.7) กลุ่มวิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศ 1.8) กลุ่มวิชากฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม การพฒันาชุมชน หรือ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.9) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือกทางกฎหมาย) และ 1.10) หมวดวิชา
เลือกเสรี และ 2) ความรู้ศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน คือ ความรู้ตามหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไดแ้ก่ 2.1) มี
ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ (กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เทคโนโลย ี(กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์) 2.2) ความรู้ดา้น
ภาษาไทยและโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศท่ีเพียงพอต่อการติดต่อส่ือสารได ้2.3) มีความรู้เก่ียวกบั
การบริหารจดัการทั้งการบริหารจดัการคนและการบริหารจดัการงาน 2.4) มีความรู้เก่ียวกบัการเป็น
ผูป้ระกอบการในลักษณะการคิดเชิงการประกอบการ คือ การวางแผนและมองหาโอกาสและ
ช่องทางในการประกอบอาชีพและการปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย และ 2.5) มีความรู้ดา้น
การสร้างสรรคน์วตักรรม คือ มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการสร้างนวตักรรมต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดจากการเรียนรู้
และการปฏิบติังาน 
    1.2.2 ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาควรมีคุณลกัษณะดา้นเจตคติ (attitude) ประกอบด้วย              
1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและการด าเนินชีวิต 2) มีทศันะคติท่ีดีในการ
ใช้กฎหมายเพื่อ  านวยความยุติธรรม หรือมีเจตคติท่ีดีต่อกระบวนการยุติธรรม และ 3) มีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นทั้งในการงานทัว่ไปและการใชก้ระบวนการทางกฎหมาย 
    1.2.3 ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาควรคุณลักษณะด้านทกัษะ (skill) ประกอบด้วย             
1) มีทกัษะในการใช้ การตีความและการให้เหตุผลเชิงกฎหมาย รวมถึงทกัษะการให้ค  าปรึกษาทาง
ธุรกิจ 2) มีทักษะการบริหารงาน 3) มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 4) มีทักษะด้านการสร้าง
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นวัตกรรมใหม่ ๆ 5) มีทักษะการด ารงชีวิตภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ และ 6) มีความเป็น
ผูป้ระกอบการ 
   1.3 โครงสร้างหลักสูตร คือ 1.3.1 หมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ 1) กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3) กลุ่มวชิาภาษาไทย และ 
4) กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วชิาบงัคบั) ไดแ้ก่ 1) กลุ่มวิชาหลกัทัว่ไปแห่ง
กฎหมาย 2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง 3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา 4) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 5) กลุ่ม
วิชากฎหมายพาณิชยแ์ละธุรกิจ 6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบญัญติั 7) กลุ่มวิชากฎหมายเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 8) การพฒันาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ
ดา้น (วิชาเลือกทางกฎหมาย) และ 1.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญัเป็นประเด็นต่าง ๆ 
จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ไดด้งัต่อไปน้ี    
    1.3.1 หมวดศึกษาทัว่ไป  
    1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มีจุดมุ่งหมาย หรือความมุ่ง
หมายในหน่วยการเรียนรู้ท่ีค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนั คือ เป็นเร่ืองการศึกษาการเปล่ียนแปลงในประเด็น
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมืองการปกครอง หรือแมก้ระทัง่ทาง
เทคโนโลยี ควรปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัเร่ืองบริบทการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ท่ีส าคญั
จะต้องเพิ่มเติมการศึกษาเก่ียวกับการสร้างความสัมพนัธ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมและใน
ครอบครัว เพราะส่ิงเหล่าน้ีอาจจะขาดหายไปในบริบทของการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพิ่มทกัษะ
ของการบริหารจดัการทั้งการบริหารจดัการคน การบริหารจดัการงาน ทกัษะการเป็นผูน้ า และทกัษะ
ของการเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานและท่ีขาดไม่ไดค้วรเพิ่ม
เน้ือหาเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม หมายรวมถึงการเพิ่มสาระท่ีเก่ียวกบัการมีจิตสาธารณะและการ
บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวมดว้ย 
    2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพิ่มประเด็นการศึกษาและเน้ือหา
ในการศึกษาให้มากข้ึนเพราะ มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในอนาคตเนน้ท่ีการจดัการเรียนรู้เพื่อให้
มีพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบนัและก าลงัจะมีข้ึนในอนาคตโดยให้ผูเ้รียนมีทั้งทกัษะและ
วจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยีไม่วา่จะเป็นเพื่อการส่ือสาร การท างาน หรือการคน้ควา้หาความรู้ก็
ตาม 
    3) กลุ่มวิชาภาษาไทย สาระทางภาษาไทยเป็นสาระท่ีส าคญัมากส าหรับ
การศึกษารายวิชาทางนิติศาสตร์ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซ่ึงควรเพิ่มสาระวิชาให้นกัศึกษามีทั้ง
ความรู้และทกัษะในการใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น การเรียนภาษาไทยเพื่อการอ่านจบัใจความ 
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การยอ่ความ การสรุปความ และการน าเสนอในเชิงวชิาการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาสาระทาง
กฎหมาย 
    4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ตอ้งยอมรับวา่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน
ทางกฎหมายในปัจจุบันและอนาคต คือ ควรเปล่ียนแปลงเน้ือหาและกระบวนการสอน
ภาษาต่างประเทศ การจดัการเรียนการสอนตอ้งมีจุดมุ่งหมายหลกั คือ ท าให้ผูเ้รียนนั้นสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการติดต่อส่ือสารไดจ้ริง ไม่ใช่รู้แต่เพียงเน้ือหาทฤษฎี ท่ีส าคญัภาษาต่างประเทศ
ไม่ใช่เฉพาะภาษาองักฤษ แต่ควรเป็นภาษาท่ีผูเ้รียนสนใจและเป็นภาษาท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบติังานของผูเ้รียน 
    1.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาบงัคบั) 
    1) กลุ่มวิชาหลักทัว่ไปแห่งกฎหมาย วิชาประวติัศาสตร์กฎหมายนั้นควร
น าไปรวมไวใ้นรายวชิานั้น ๆ ส าหรับประวติัศาสตร์กฎหมายในแต่ละรายวิชา เช่น ประวติักฎหมาย
ครอบครัวให้รวมไวส้อนในรายวิชากฎหมายครอบครัว สาระวิชาอ่ืนก็เช่นกนั การศึกษากฎหมาย
เพื่อการประกอบอาชีพนั้น กลุ่มวิชาหลักกฎหมายทัว่ไปน้ีมีความจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ค่อนขา้งน้อยในทางการท างานดา้นกฎหมาย แต่ในทางวิชาการเพื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน
นกัวิชาการค่อนขา้งให้ความส าคญั ตรงน้ีตอ้งพิจารณาท่ีความตอ้งการของผูเ้รียนวา่จะไปต่อดา้นใด 
ควรศึกษากฎหมายท่ีสามารถเป็นพื้นฐานแห่งการจดัการศึกษา หรือการศึกษาต่อในวิชาอ่ืนทาง
นิติศาสตร์ เช่น การศึกษากฎหมายแพง่หรือกฎหมายอาญาในชีวิตประจ าวนั หรือการศึกษากฎหมาย
เก่ียวกบัระเบียบของขา้ราชการพลเรือน หรือระเบียบวธีิบริหารราชการทางแผน่ดิน ท่ีส าคญัตอ้งเนน้
การศึกษาเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม หรือจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพทางกฎหมายซ่ึงเป็น
ส่ิงส าคญัในการอ านวยความยติุธรรมไม่แพก้บัตวับทกฎหมายท่ีไดศึ้กษาเล่าเรียน 
    2) กลุ่มวิชากฎหมายแพง่ คือ 2.1) กฎหมายครอบครัวและมรดกเป็นกฎหมาย
ท่ีเนติบณัฑิตรวมเป็นรายวิชาในหลักสูตรของส านักอบรมศึกษาแห่งเนติบณัฑิตยสภา ทั้งก็เป็น
กฎหมายท่ีเก่ียวเน่ืองกนัเป็นคดีสืบเน่ืองกนัเสมอจึงควรรวมเป็นสาระวิชาเดียวกนั แล้วปรับเพิ่ม
หน่วยกิตและชระยะเวลาในการศึกษา 2.2) กฎหมายเก่ียวกบัการกูย้ืม ค  ้าประกนั จ าน าและจ านอง 
เป็นสาระวิชาท่ีส าคญัท่ีพบขอ้พิพาททางกฎหมายมากท่ีสุด เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต
และธุรกิจการคา้ ควรเพิ่มสาระการเรียนให้ทนัสมยัทนักบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การ
กู้ยืมเงินแบบ Peer to peer lending เป็นธุรกรรมสินเช่ือระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแพลตฟอร์ม เช่น เวบ็ไซต ์แอพพลิเคชัน่ เป็นตวักลาง
ทางการเงินแทนธนาคาร ในการจบัคู่ระหวา่งผูกู้แ้ละผูใ้ห้กู ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในการด ารงชีวติและการคา้
ธุรกิจปัจจุบนัซ่ึงในอนาคตตอ้งมีขอ้พิพาททางขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริง เป็นตน้ 2.3) สาระวิชา       



151 
 

นิติกรรม สัญญาและกฎหมายลกัษณะหน้ีโดยเฉพาะกฎหมายลกัษณะหน้ีเป็นพื้นฐานท่ีไม่ค่อยไดใ้ช้
มากนกัในทางคดี มีขอ้พิพาททางคดีน้อย เน่ืองจากเป็นเพียงพื้นฐานของวิชาทางกฎหมายเท่านั้น 
ควรน ามารวมกันเป็น 1 สาระวิชา เพิ่มสาระของพฤติกรรมท่ีเกิดบนความสัมพันธ์ในระบบ
อินเตอร์เน็ตวา่ก่อนิติสัมพนัธ์กนัอยา่งไร มีผลอยา่งไรตามกฎหมาย 2.4) สาระวชิาเอกเทศสัญญาเป็น
ส่ิงท่ีส าคญั ตวัการตวัแทน เพราะเป็นเร่ืองในเชิงธุรกิจการคา้ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า ควรเพิ่มสาระวิชา
ให้ครอบคลุมถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น สัญญาไม่มีช่ือ สัญญา
การคา้พาณิชยรู์ปแบบใหม่ ๆ ท่ีเกิดความกา้วหนา้จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 2.5) สาระวิชา
ประกนัภยั ควรเพิ่มสาระเก่ียวกบัการประกนัภยัภาคบงัคบัท่ีตอ้งใชจ้ริงในการด าเนินชีวติเขา้ไปดว้ย 
เพราะเป็นคดีท่ีมีขอ้พิพาทมากในปัจจุบนั 2.6) สาระวิชากฎหมายตัว๋เงิน ควรลดสาระวิชาและ
น ้ าหนกัวิชาเก่ียวกบัตัว๋เงินต่าง ๆ คงศึกษาไวเ้ฉพาะเช็คท่ียงัคงใช้อยูถึ่งปัจจุบนั เพราะปัจจุบนัการ
ด าเนินธุรกิจใช้วิธีอ่ืนในการช าระหน้ีแทนตัว๋เงิน เช่น การใช้โมบายแบงก้ิง การโอนเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 2.7) สาระวิชากฎหมายท่ีดิน เพิ่มสาระวิชาเก่ียวกับการด าเนินคดีทาง
กฎหมายท่ีดิน เช่น ขอ้พิพาทเก่ียวกบัการรังวดัท่ีดิน เป็นตน้ 2.8) กลุ่มวิชา ซ้ือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ 
แลกเปล่ียน ให้ ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้ให้ทนัสมยัการซ้ือขายของสกุลเงินดิจิทลัในเร่ืองของสิทธิ
และหน้าท่ีของผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงเป็นการซ้ือขายโดยผ่านระบบออนไลน์ และการลงทุนในระบบ
ดิจิทลั  
    3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา การศึกษากฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญาซ่ึงยงัคงตอ้งศึกษาอยูเ่ช่นเดิมและตอ้งศึกษาให้ครบทุกลกัษณะ เน่ืองจากเป็นพื้นฐานการศึกษา
กฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษทางอาญาและควรศึกษาในสาระเก่ียวกบัการก่ออาชญากรรมผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
    4) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน ควรเน้นการศึกษาในสาระท่ีเป็นกฎหมาย
ทางการปกครองท่ีเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและเอกชน หรือระหวา่งรัฐกบัรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต และเป็นขอ้เท็จจริงทางคดีท่ีเกิดข้ึนมาก ๆ โดยเฉพาะกฎหมาย
มหาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ณ ปัจจุบนั และควรศึกษาเก่ียวกบั
การด าเนินการทางปกครองของรัฐท่ีกระทบต่อเอกชน หรือรัฐท่ีกระทบกนัเองแต่ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเกิด
ในชีวิตประจ าวนัและวิธีการน าขอ้พิพาทไปสู่ศาล การตรวจสอบอ านาจรัฐในการบริหารราชการ
แผน่ดินซ่ึงเป็นสิทธิท่ีประชาชนพึงท าไดต้ามรัฐธรรมนูญ เช่น การท่ีเอกชนถูกเวนคืนทรัพยสิ์นโดย
รัฐ สิทธิและหน้าท่ีของเอกชนและวิธีน าขอ้พิพาทข้ึนสู่ศาล การศึกษากฎหมายมหาชนนั้นควรจดั
การศึกษาในเน้ือหาสาระท่ีสามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้เช่น หากท างานในหน่วยงาน
ราชการกฎหมายปกครองนั้นถือเป็นกฎหมายท่ีใช้มากท่ีสุดในการท างาน เพราะการปฏิบติังานของ
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ภาครัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐยอ่มกระทบสิทธิต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจนเกิดขอ้พิพาททาง
ปกครองไดป้ระเด็นการศึกษาในเร่ืองเหล่าน้ีควรชดัเจนเขม้ขน้มีสาระท่ีสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 
กรณีการศึกษารัฐธรรมนูญควรศึกษาส่วนท่ีเป็นสาระพื้นฐานส าคัญเท่านั้ นก็เพียงพอแล้วใน
การศึกษาสาระวชิาส่วนน้ีจึงสามารถลดลงไดใ้นส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิหนา้ท่ีของประชาชน  
    5) กลุ่มวชิากฎหมายพาณิชยแ์ละธุรกิจ ควรศึกษาอยูเ่ช่นเดิมแต่ตอ้งปรับปรุง
เพิ่มเติมในสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมและการพาณิชยใ์นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนใหม่ทั้งในขอ้เทจ็จริงและ
ขอ้กฎหมายแล้วบูรณาการกับสาระวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ เช่น การศึกษาการคา้การ
พาณิชยใ์นเชิงอิเล็คทรอนิกส์ว่ามีกฎหมายใดเขา้ไปเก่ียวขอ้งบา้ง มีหลกัเกณฑ์วิธีการด าเนินการ
อยา่งไร เร่ืองของนิติกรรมสัญญา หรือกฎหมายเก่ียวกบัการเงิน เส้นทางการเงิน (financial law) เช่น 
การเกิดขอ้เท็จจริงท่ีเกิดการซ้ือขายในรูปแบบเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตปัญหาส าคญัตอ้งวนิิจฉยัวา่
ความสัมพนัธ์นั้นเกิดข้ึนเม่ือไหร่ เกิดข้ึนอยา่งไร ณ จุดใดลว้นแลว้แต่เป็นขอ้ส าคญัในการด าเนินคดี
ทั้งส้ิน ควรตอ้งปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการเปล่ียนแปลง ส่วนในเร่ืองของกฎหมายการซ้ือ
ขายนั้นปัจจุบนัมีการซ้ือขายอยูบ่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือแมก้ระทัง่การคา้การลงทุนในเร่ืองของ
สกุลเงินดิจิตอลเหล่าน้ียงัไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะ ควรตอ้งศึกษาในลกัษณะของทฤษฎีและความ
เป็นไปไดข้องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายออนไลน์ต่าง ๆ 
    6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบญัญติั กลุ่มกฎหมายวิธีสบญัญติันั้นว่าดว้ยเร่ือง 
วิธีการเก่ียวกบัการด าเนินกระบวนการทางกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญาซ่ึงหมายรวมถึง 
การศึกษาในเร่ืองของพยานหลกัฐานดว้ย สาระเน้ือหาวิชาในประเด็นน้ีเป็นส่ิงส าคญัมากในทาง
กฎหมายผูท่ี้ประกอบอาชีพกฎหมาย หรือนักกฎหมายนั้นจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และเช่ียวชาญในการ
ด าเนินกระบวนพิจารณากล่าวคือ มีทกัษะในการด าเนินกระบวนพิจารณาไดท้ั้งทางแพ่งและอาญา
ประเด็นสาระน้ีควรเพิ่มสาระวิชาว่าด้วยการด าเนินคดีในศาลโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
เน่ืองจากการท่ีศาลต่าง ๆ มีการใช้วิธีการด าเนินคดีในศาลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ใน
ทางการจดัการศึกษายงัไม่มีการเรียนการสอนในสาระส่วนน้ี และควรแยกสาระเก่ียวกบัการด าเนิน
กระบวนพิจารณาทางปกครองมาอยูใ่นหมวดน้ี เพราะในความเป็นจริงขอ้พิพาททางปกครองก็มีมาก
เช่นเดียวกนัไม่ต่างจากกฎหมายทางแพ่งและทางอาญา แลว้ควรศึกษาให้เขม้ขน้เหมือนวิธีพิจารณา
คดีแพง่และอาญา 
    7) กลุ่มวิชากฎหมายระหวา่งประเทศ กฎหมายระหวา่งประเทศนั้นมีหลากหลาย
สาขา แต่สาขาท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานในอนาคต เช่น กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม กฎหมาย
เก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติ กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิหนา้ท่ีของบุคคลท่ีเขา้มาพ านกัในราชอาณาจกัรไทย สิทธิ
ในการประกอบอาชีพ และสิทธิขั้นมูลฐานต่าง ๆ หรือแมก้ระทัง่กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา การส่งตวั
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ผูร้้ายขา้มแดน การขอล้ีภยัทางการเมือง ซ่ึงกฎหมายเหล่าน้ีใชจ้ริงในชีวติประจ าวนัและเป็นเร่ืองท่ีพบเห็น
ไดบ้่อยคร้ังในการด ารงชีวิต ฉะนั้นหากเตรียมผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการใช้
กฎหมายระหวา่งประเทศ พื้นฐานจะเป็นประโยชน์แก่บณัฑิตในการออกไปท างานและศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 
    8) กลุ่มวิชากฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม การพฒันาชุมชน
หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่ิงส าคญัมากและมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งขอ้เท็จจริง
ท่ีใชใ้นการด ารงชีวติ หรือการประกอบกิจการต่าง ๆ ในภาคส่วนต่าง ๆ ไม่วา่ภาครัฐหรือภาคเอกชน
ต่อไปจะมีการใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะเขา้มามีบทบาทในการด ารงชีวิต นักกฎหมายจึงควร
ศึกษากฎหมายเหล่าน้ีและเพิ่มเป็นสาระวชิาหน่ึงเพื่อเป็นการเตรียมคนใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลง
ในอนาคตท่ีต้องเกิด ควรปรับปรุงและศึกษาในสาระกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce, e-business) กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครอง
สิทธิในนวตักรรม การร้องขอให้ตนเองพน้จากความทรมานดว้ยวิธีการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และ
การแพทย ์กฎหมายการเงินในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
    1.3.3 กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือกทางกฎหมาย) 
    วชิาเลือกทางกฎหมายนั้นข้ึนอยูก่บัความสนใจเฉพาะของนกัศึกษาผูเ้รียนวา่
จะมุ่งศึกษาหรือสนใจเร่ืองใดเป็นพิเศษตรงน้ีตอ้งข้ึนกบัความสนใจของแต่ละบุคคลแต่ทางผูจ้ดัการ
ศึกษาหรือสถานบนัการศึกษาควรจดัการศึกษาวิชาเฉพาะดา้นโดยพิจารณาจากฐานความสนใจของ
นกัศึกษาออกเป็นกลุ่มซ่ึงอาจแบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี 
    กลุ่มท่ี 1 ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพผูพ้ิพากษา อยัการ ทนายความ กลุ่มน้ีตอ้ง
จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภาและสภา
ทนายความ หรือเจา้พนกังานต ารวจ วิชาเลือกก็ควรเก่ียวขอ้งกบัวิชาการท่ีใชใ้นทางต ารวจ เช่น เช่น
การสืบสวนสอบสวนการสัมมนากฎหมายอาญา สัมมนาวิธีพิจารณาความอาญา หรืออาชญาวิทยา
และทณัฑวทิยา เป็นตน้ 
    กลุ่มท่ี 2 ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพนิติกรเจา้หน้าท่ีของรัฐ เช่น นิติกร/เจา้หน้าท่ี
กฎหมายในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน (ท่ีร่วมด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัรัฐ) กลุ่มน้ีตอ้งจดัการศึกษาท่ีเนน้
การศึกษาในสาระวชิาท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างหน่วยงานรัฐและอ านาจหนา้ท่ีของรัฐ รวมถึงวธีิพิจารณาคดีใน
เร่ืองดงักล่าว เนน้ทางดา้นกฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน เป็นสาระหลกัในการศึกษา 
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    กลุ่มท่ี 3 ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพเจา้หน้าท่ีกฎหมายในหน่วยงานเอกชน
สถาบนัการศึกษาตอ้งจดัสาระวิชาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักฎหมายธุรกิจเป็นสาระหลกัเพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา 
    กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ีสนในประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น ผูท่ี้สนใจเป็นผูป้ระกอบการของ
ตนเองในรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ตามการเปล่ียนแปลงท่ีผูป้ระกอบการไม่ต้องลงทุนมากแต่สามารถใช้
ประโยชน์จากระบบเครือข่ายออนไลน์ได้  กลุ่มน้ีต้องจดัสาระวิชาท่ีเก่ียวกับการประกอบการ เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการตั้งบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยทีางการคา้การ
ลงทุน กฎหมายการคา้การลงทุนในธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กฎหมายเก่ียวกบัการน าเขา้-ส่งออก พิธีการ
ทางศุลกากรต่าง ๆ หรือแมก้ระทัง่กฎหมายเก่ียวกบัการเงินการธนาคาร หรือการวางแผนภาษี เป็นตน้ 
    1.3.4 หมวดวชิาเลือกเสรี 
    การเลือกเสรีแต่ก็ควรเก่ียวขอ้งกบัความสนใจของผูศึ้กษาในทางกฎหมาย
มากกว่าท่ีจะให้เลือกรายวิชาอ่ืนใด ท่ีสถาบนัจดัการศึกษาเพื่อเป็นการเน้นย  ้ าให้ผูท่ี้สนใจทาง
กฎหมายเร่ืองใดในวชิาเฉพาะดา้นไดศึ้กษาเพิ่มเติมใหเ้ช่ียวชาญในส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจ 
   1.4 การประเมินผลการเรียนรู้ คือ การตรวจสอบพฒันาการและผลการเรียนของ
ผูเ้รียน ได้แก่ 1.4.1 การประเมินผลก่อนเรียน 1.4.2 การประเมินผลระหว่างเรียน และ 1.4.3 การ
ประเมินผลหลงัเรียน ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญัเป็นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญได้
ดงัต่อไปน้ี 
    1.4.1 การประเมินผลก่อนเรียน ใช้เคร่ืองมือในการประเมินไดห้ลากหลายโดย
ผูส้อนเป็นผูท้  าการประเมิน ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบก็ได ้ตามแต่ท่ีผูส้อน
เห็นสมควร โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ ใช้เกณฑ์ตามท่ีผูส้อนตั้งข้ึนจะเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ 
(ก าหนดช่วงของคะแนน) หรือเชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการทบทวนของผูส้อนดว้ยหลกัการ
และเหตุผล โดยอาศยัตรรกวทิยา) 
    1.4.2 การประเมินผลระหว่างเรียน ใช้เคร่ืองมือได้หลากหลายทั้ งการ
ตรวจสอบท่ีความรู้ ทกัษะ หรือพฤติกรรม อาจใชแ้บบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบ
สังเกต หรือการตรวจการบา้น รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ ใช้เกณฑ์ตามท่ี
ผูส้อนตั้งข้ึนจะเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของคะแนน) หรือเชิงคุณภาพ (การประเมินโดย
การทบทวนของผูส้อนดว้ยหลกัการและเหตุผล โดยอาศยัตรรกวทิยา) 
    1.4.3 การประเมินผลหลงัเรียน เคร่ืองมือท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุดในการวดัองค์
ความรู้ คือ แบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ เกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของ
คะแนนมาตรฐาน) เหมือนกนัทุกสถาบนั 
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  โดยท่ีทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ดา้นหลกัสูตรสามารถสรุปเป็นแผนภาพท่ี 4.1 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.1 องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร 
 

  2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
   2.1 วิธีการสอน (method) รูปแบบการสอน (model) และเทคนิคการสอน 
(technique) ส าหรับบางสาระวิชาทางนิติศาสตร์ท่ีไม่จ  าเป็นต้องมีผูส้อนในชั้นเรียน ผูว้ิจยัสรุป

เศรษฐกจิ การแข่งขนัทางการคา้, การเปล่ียนขั้วอ านาจการคา้ 

สังคม สงัคมผูสู้งอาย,ุ พหุสงัคม 

ข้อมูลสร้าง
หลกัสูตร 

การเมือง ทศันะและความเช่ือทางการเมืองอิทธิพลจากสิทธิมนุษยชน 

เทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลย,ี โมเดลทางธุรกิจใหม่, เอไอท างานแทน
คน 
อ่ืน ๆ ภยัธรรมชาติ, การกระท าของมนุษย ์

คุณสมบัติ
ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

ด้านความรู้ 

วตัถุประสงค์
หลกัสูตร 

ด้านเจตคต ิ

ด้านทกัษะ 

หมวดศึกษาทัว่ไป 
หลกัสูตร 

โครงสร้าง
หลกัสูตร 

หมวดวชิาเฉพาะ 

หมวดวชิาเสรี 

ประเมนิก่อนเรียน 

ประเมนิระหว่างเรียน 

ประเมนิหลงัเรียน 

การประเมนิผลการ
เรียนรู้ 
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สาระส าคญัเป็นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวคือ ในสาระวิชาทางดา้นแนวคิด
และทฤษฎี ซ่ึงอาจอยูใ่นกลุ่มกฎหมายทัว่ไปท่ีสามารถศึกษาไดเ้อง เพราะมีเน้ือหาท่ีไม่ซบัซ้อนมาก 
ควรมีวิธีการสอน (method) แบบใช้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (student-centered learning) เพราะผูเ้รียน
ตอ้งแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตามท่ีตนเองสนใจ โดยมีรูปแบบการสอน (model) การใชค้  าถาม
น าก่อนเขา้สู่บทเรียนจะใช้รูปแบบการบรรยาย (lecture) หรือการใชปั้ญหาเป็นฐานของการเรียนรู้ 
(problem–based learning) ก็ได ้ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัความถนดัของผูส้อนแต่ละบุคคล ซ่ึงเทคนิคท่ีใชใ้น
การสอน (technique) นั้นส าหรับการสอนแบบไม่มีผูส้อนในบทเรียนส าเร็จรูปอาจใช้เทคนิคตั้ง
ค าถามน า การบรรยายเป็นหลกั เพราะไม่มีการส่ือสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนในชั้นเรียน การใช้
เทคนิคอยา่งอ่ืนคงไม่เหมาะสมกบัการจดัการศึกษาวิธีน้ี โดยท่ีการประเมินผลการเรียนรู้นั้นตอ้งใช้
วธีิการประเมินทั้งก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบเป็นหลกั เน่ืองจากเรียน
จากแบบเรียนส าเร็จรูปท่ีรูปในรูปต ารา ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หหรือบทเรียนส าเร็จรูป ซ่ึงใช้เกณฑ์เชิง
ปริมาณ (ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) 
   2.2 วิธีการสอน (method) รูปแบบการสอน (model) และเทคนิคการสอน 
(technique) ส าหรับสาระวิชาทางนิติศาสตร์ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีผูส้อนในชั้นเรียน ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญั
เป็นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวคือ ใช้ทั้ งวิธีการสอนไม่ว่าจะเป็นเป็น
ศูนย์กลาง (student-centered learning) และผูส้อนเป็นศูนย์กลาง (teacher-centered learning) ซ่ึงมี
รูปแบบการสอน (model) แบบการบรรยาย (lecture) แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem–based 
learning) แบบอภิปราย (discussion) การสัมมนา (seminar) เป็นตน้ มีเทคนิคการสอน (technique) 
ไดห้ลายวิธีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการสอนท่ีเลือกใช ้เช่น เทคนิคการสอนแบบบรรยาย (lecture) การใช้
ค  าถามน า การใชปั้ญหาเป็นฐาน (problem–based learning) การสัมมนา (seminar) หรือการอภิปราย 
(discussion) โดยใช้วิธีการประเมินผลก่อนเรียนและระหว่างเรียน อาจใช้เคร่ืองมือไดห้ลากหลาย 
เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบ หรือหลายแบบรวมกนั ซ่ึงเกณฑ์การประเมิน
นั้น ใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบคุณภาพโดยอาศยัเหตุผลของผูส้อนเป็นเกณฑ์ในการตดัสิน ส่วนการ
ประเมินผลหลงัเรียนควรเป็นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบเป็นหลกั แล้วใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ 
(ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกนัทุกสถาบนั 
  โดยท่ีทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ดา้นการจดัการเรียนการสอนสามารถสรุปเป็นแผนภาพท่ี 4.3 ดงัน้ี 
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แผนภาพที ่4.2 องคป์ระกอบดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 
  3. ด้านการประเมินหลกัสูตร ประกอบดว้ย  
   3.1 การประเมินก่อนใช้หลกัสูตร คือ การประเมินหลกัสูตรก่อนการใชห้ลกัสูตร
เก่ียวกับ 1) ขอบเขตหลักสูตร 2) การประเมินความเช่ือมโยงของหลกัสูตร 3) การประเมินการ
เรียงล าดบัเน้ือหา 4) การประเมินการเช่ือมโยงของสาระวิชา และ 5) การถ่ายโอนความรู้ ผูว้ิจยัสรุป
สาระส าคญัเป็นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ไดด้งัต่อไปน้ี 
    1) ขอบเขตหลกัสูตร การประเมินก่อนการใชห้ลกัสูตรควรมีขอบเขตในการ
ประเมิน ได้แก่ 1.1) กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลักสูตรว่าสอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานระดบัอุดมศึกษาปัจจุบนั 1.2) วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรวา่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ วิธีการจดัการเรียนรู้ เน้ือหาสาระของการจดัการเรียนรู้และระยะเวลาการจดัการเรียนรู้ 1.3) 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษา 1.4) เน้ือหาท่ีก าหนดให้เรียน และ 1.5) 
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
    2) การประเมินความเช่ือมโยงของหลกัสูตร การประเมินก่อนการใช้หลกัสูตร
ควรประเมินความเช่ือมโยงของหลกัสูตร ไดแ้ก่ 2.1)  ความเช่ือมโยงของหลกัสูตรกบัเป้าหมายการศึกษา
และการพฒันาประเทศ 2.2) ความเช่ือมโยงของหลกัสูตรกบัวตัถุประสงคแ์ละการจดัการเรียนการสอน 2.3) 
ความเช่ือมโยงของหลกัสูตรกบัการประกอบอาชีพของผูเ้รียน และ 2.4) ความเช่ือมโยงของหลกัสูตรกบั
มาตรฐานของสภาวชิาชีพ 

การจดัการ
เรียนการสอน 

ไม่มผู้ีสอนใน
ช้ันเรียน 

มผู้ีสอนใน
ช้ันเรียน 

วธีิการสอน 

รูปแบบการสอน 

เทคนิคการสอน 

วธีิการสอน 

รูปแบบการสอน 

เทคนิคการสอน 
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    3) การประเมินการเรียงล าดบัเน้ือหา ไดแ้ก่ 3.1) ล าดบัการสอนเน้ือหาจาก
ง่ายไปหายาก ไม่สลบัไปสลบัมา มีล าดบัการสอนการน าเสนอท่ีเป็นขั้นเป็นตอน 
    4) การประเมินการเช่ือมโยงของสาระวิชา ไดแ้ก่ 4.1) การประเมินเช่ือมโยง
จากสาระวิชาหน่ึงไปสาระวิชาหน่ึงได ้ซ่ึงเป็นการบูรณาการจดัการเรียนการสอนท่ีท าให้มองเห็น
ภาพการศึกษาท่ีกวา้ง 
    5) การถ่ายโอนความรู้ ไดแ้ก่ 5.1) การประเมินการถ่ายโอนความรู้เก่ียวกบั
การน าเอาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนในสาระวชิาไปแกไ้ขปัญหาทั้งขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายใน
การปฏิบติังาน และ 5.2) การประเมินการถ่ายโอนความรู้เก่ียวกบัการสร้างใหผู้เ้รียนสามารถแสวงหา
ความรู้และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
   โดยใชว้ิธีการประเมินเน้นท่ีการวิเคราะห์ระหวา่งจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คือ 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาวิชานิติศาสตร์กบักระบวนการจดัการเรียนรู้วา่
ใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอนวา่มีความสัมพนัธ์กนั และวิธีการวดัผลประเมินผล
ผูเ้รียนว่ามีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบตรวจสอบรายการ แบบประเมินความตอ้งการจ าเป็น และใช้
เกณฑ์ในการประเมิน คือ เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดโดยผูท่ี้ท าการประเมิน และเกณฑ์เชิงคุณภาพท่ี
เป็นความเห็นส่วนตวัของผูท่ี้ท  าการประเมินถึงคุณภาพของหลกัสูตร 
   3.2 การประเมินหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตร ประเด็นท่ีต้องด าเนินการ
ประเมินเก่ียวกบั 1) การประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอน 2) การประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน และ 3) การประเมินการก ากบัดูแลการใชห้ลกัสูตร ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญัเป็นประเด็นต่าง ๆ 
จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ไดด้งัต่อไปน้ี 
    1) การประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนดหรือไม่ มีอุปสรรคอย่างไรในการจดัการเรียนการสอน จะใช้วิธีการประเมินอย่างไม่เป็น
ทางการ การพูดคุยกนัอย่างไม่เป็นทางการ สอบถามอย่างไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงไม่มีเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นแบบแผนทางการมากนกั และใช้เกณฑ์เชิงคุณภาพท่ีอาศยัตรรกะและ
เหตุผลของผูป้ระเมินในการสรุปผล หรือการประเมินอย่างเป็นทางการท่ีต้องประเมินโดยมี
วตัถุประสงค์ของการประเมินว่าการจดัการเรียนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงค์ของสาระวิชา
หรือไม่ มีอุปสรรคอย่างไร และใช้เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล การสรุปตามเกณฑ์ หรือมาตรฐาน และการรายงานดว้ยลายลกัษณ์อกัษร 
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    2) การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน คือ การประเมินคุณภาพผูเ้รียนทั้ง
ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียนวา่ผูเ้รียนมีพฒันาการอยา่งไร จุดมุ่งหมาย คือ การประเมินเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัการเรียนการสอนของ
หลกัสูตร โดยใชว้ธีิการประเมินอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงหากเป็นการประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียนใช้
เคร่ืองมือ คือ แบบทดสอบ และใช้เกณฑ์มาตรฐานในการตดัสินผลการเรียน ส่วนการประเมิน
ระหว่างเรียนนั้นสามารถใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินตนเอง แบบรายงานตนเอง หรือการตรวจผลงาน เป็นตน้ ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการ
ตดัสินผลการเรียน 
    3) การประเมินการก ากบัดูแลการใชห้ลกัสูตร คือ การประเมินท่ีมุ่งเนน้การ
ติดตามดูแลการใช้หลกัสูตรของผูส้อนว่ามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรหรือไม่ 
เช่น การตรวจสอบการแสดงความสอดคล้องของหลักสูตรกับความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน โครงสร้างหลกัสูตร แผนการจดัการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการประเมินผลว่ามีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือไม่ อยู่ในเกณฑ์ท่ีมี
คุณภาพหรือไม่ อย่างไร ใช้แบบติดตามการใช้หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผล และใช้
เกณฑเ์ชิงปริมาณในการวเิคราะห์ขอ้มูลและตดัสินวา่การใชห้ลกัสูตรมีคุณภาพหรือไม่ 
   3.3 การประเมินหลักสูตรหลงัการใช้หลักสูตร ประเด็นท่ีตอ้งด าเนินการประเมิน
เก่ียวกบั 1) การประเมินหลกัสูตรทั้งหมดท่ีครบรอบการด าเนินการตามหลกัสูตรเสร็จส้ินแลว้ และ 
2) การประเมินส่ิงท่ีก าหนดหลักสูตรหลังจากท่ีมีการใช้หลักสูตรไปสักระยะหน่ึง ผูว้ิจ ัยสรุป
สาระส าคญัเป็นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ไดด้งัต่อไปน้ี 
    1) การประเมินหลกัสูตรทั้งหมดท่ีครบรอบการด าเนินการตามหลกัสูตรเสร็จ
ส้ินแล้วตั้ งแต่เร่ิมหลกัสูตรจนสุดทา้ย คือ การได้ผลผลิตของหลกัสูตรตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตร
ก าหนด ไดแ้ก่ การประเมินการออกแบบหลกัสูตร กระบวนการใช้หลกัสูตร ผลผลิตหลกัสูตรว่ามี
ส่วนใดท่ีมีอุปสรรคอย่างไร บกพร่องส่วนไหน เพื่อตรวจสอบวา่จะด าเนินการหลกัสูตรต่อไปแลว้
ปรับปรุงพฒันา หรือจะยกเลิกหลกัสูตร ใชแ้บบประเมินและแบบวิเคราะห์เอกสารเป็นเคร่ืองมือใน
การประเมิน โดยใชเ้กณฑ์เชิงคุณภาพเพื่อตดัสินคุณค่าของหลกัสูตรวา่จะตดัสินใจอย่างไรเก่ียวกบั
หลกัสูตร 
    2) การประเมินส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตรหลงัจากท่ีมีการใชห้ลกัสูตรไปสักระยะ
หน่ึงวา่มีส่ิงใดท่ีเปล่ียนแปลงไปอนัส่งผลกระทบต่อหลกัสูตรเพื่อจะไดป้รับปรุงพฒันาหลกัสูตรให้
สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัท่ีใชห้ลกัสูตรแลว้ โดยใชแ้บบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
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หรือแบบสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือ และใช้เกณฑ์เชิงคุณภาพตามความคิดเห็นส่วนตัวของ
ผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาเอกสารเหล่านั้นเพื่อประกอบการตดัสินใจในการพฒันาหลกัสูตร 
  โดยท่ีทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ดา้นการประเมินหลกัสูตรสามารถสรุปเป็นแผนภาพท่ี 4.4 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.3 องคป์ระกอบดา้นการประเมินหลกัสูตร 
 
  4. ด้านอาจารย์ผู้สอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบดว้ย 
   4.1 คุณสมบัติทัว่ไปของอาจารย์ผู้สอน ผูว้จิยัสรุปสาระส าคญัเป็นประเด็นต่าง ๆ 
จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวคือ นอกจากการส าเร็จการศึกษาในทางนิติศาสตร์ระดบัปริญญา
โทแลว้ ตอ้งมีความรู้ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศและดา้นเทคโนโลยเีพื่อการสอน 

การประเมนิก่อน 

การใช้หลกัสูตร 

ประเดน็การประเมนิ 

วธีิการประเมนิ 

เคร่ืองมือการประเมนิ 

เกณฑ์การประเมนิ 

การประเมนิระหว่าง
การใช้หลกัสูตร 

ประเดน็การประเมนิ 

วธีิการประเมนิ 

เคร่ืองมือการประเมนิ 

เกณฑ์การประเมนิ 

การประเมนิหลงั 

การใช้หลกัสูตร 

ประเดน็การประเมนิ 

วธีิการประเมนิ 

เคร่ืองมือการประเมนิ 

เกณฑ์การประเมนิ 

การประเมนิหลกัสูตร 
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   4.2 คุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์ผู้สอน ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญัเป็นประเด็น             
ต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวคือ 1) มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายเฉพาะทาง 

(special law) ในสาขาหน่ึงสาขาใด 2) สอบไล่ได้เป็นเป็นเนติบณัฑิตย์ไทย 3) มีความรู้ด้านการ
จดัการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 4) มีความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
บริบทต่าง ๆ ท่ีกระทบการจดัการเรียนการสอน และ 5) มีความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการเชิง
กฎหมาย 
  โดยท่ีทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ดา้นอาจารยผ์ูส้อนสามารถสรุปเป็นแผนภาพท่ี 4.5 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน 
 
  5. ด้านนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตก่อนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิต ประกอบดว้ย 
   5.1 คุณสมบัติทั่วไป ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญัเป็นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวคือ นอกจากจะส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าแลว้ 1) 
ควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น การอ่าน การจบัใจความ การย่อความ 
การสรุปสาระส าคญั หรือแมก้ระทัง่การเขียนเพื่อน าเสนอในทางวิชาการ และ 2) มีความรู้และทกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอนและการสืบคน้ 
   5.2 คุณสมบัติเฉพาะ ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญัเป็นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวคือ 1) มีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมเช่ือในความยติุธรรมและความ
ถูกตอ้ง 2) ควรมีความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย โดยพิจารณาผลการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาวา่ไดผ้า่น
การศึกษาในสาระวิชาทางกฎหมาย หรือวิชาท่ีเก่ียวขอ้งมาบา้ง โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนวชิาท่ีไดศึ้กษา
มาก่อนก็ไดแ้ต่ไม่ตอ้งพิจารณาถึงผลการเรียนของรายวิชานั้น ๆ และ 3) มีทกัษะในการคิดเชิงระบบ เชิง
การวเิคราะห์ โดยใชห้ลกัการทางเหตุผลหรือตรรกศาสตร์ 

อาจารย์ผู้สอน 

คุณสมบัตทิัว่ไป 

คุณสมบัตเิฉพาะ 
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  โดยท่ีทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ดา้นนกัศึกษาสามารถสรุปเป็นแผนภาพท่ี 4.6 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.5 คุณสมบติัของนกัศึกษา 
 
  6. ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
   6.1 ส่ิงที่จ าเป็นต้องมีส าหรับการจัดการเรียนการสอน  ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญั
เป็นประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวคือ 1) อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั เพียงพอต่อความตอ้งการใชข้องผูเ้รียนและผูส้อน และ 2)  มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีคุณภาพ
เพื่อรองรับการสอนในรูปแบบการสอนออนไลน์ 
   6.2 ส่ิงที่ควรจะมีส าหรับการจัดการเรียนการสอน ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญัเป็น
ประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวคือ 1) ระบบเทคโนโลยเีก่ียวกบัการด าเนินการทาง
กฎหมาย เช่น โปรแกรมการด าเนินคดีทางกฎหมายของทนายความ และ 2) ระบบฐานขอ้มูลทาง
กฎหมายท่ีเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รและสถาบนัการศึกษาอ่ืนทางกฎหมาย 
   6.3 การจัดการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ผูว้ิจ ัยสรุปสาระส าคญัเป็น
ประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวคือ ควรมีระบบสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ส าหรับการเรียนการสอน ตั้ งแต่การส ารวจ การสรรหา การด าเนินการ การซ่อมบ ารุง การให้
ค  าปรึกษาแนะน า การประชาสัมพนัธ์ และการประเมินผลการด าเนินเพื่อการพฒันาและปรับปรุง 
  โดยท่ีทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนสามารถสรุปเป็นแผนภาพท่ี 
4.7 ดงัน้ี 
 
 

นักศึกษา 

คุณสมบัตทิัว่ไป 

คุณสมบัตเิฉพาะ 
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แผนภาพที ่4.6 องคป์ระกอบส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน  
 

 ระยะที่ 2 ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัทิศทางการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) จาก
การตอบแบบสอบถาม (EDFR 2) และการยืนยนั (EDFR 3)  
 การวิจยัขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามให้กบัผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 20 คนในกลุ่ม
เดิม (EDFR 1) เพื่อยืนยนัค าตอบเดิม ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) มี
ค่าตั้ งแต่ 1-5 คือ จากน้อยท่ีสุดไปถึงมากท่ีสุด แทนค่าเป็นตวัเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดับ 
หลังจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่ามธัยฐาน (median: Mdn.) ค่าฐานนิยม (mode: 
Mo.) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range: IQR) หรือค่าควอไทล์ท่ี 3 ลบดว้ยควอไทล์ท่ี 1 (Q3-
Q1) และค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม (Mdn.-Mo.) เป็นรายข้อเพื่อพิจารณา
แนวโน้มท่ีเป็นไปไดใ้นระดบัมากข้ึนไปกล่าวคือ แนวโน้มท่ีมีค่ามธัยฐาน (median) ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
และแนวโน้มท่ีมีความสอดคลอ้งกนัของความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(interquartile range) ไม่เกิน 1.5 ซ่ึงผลการวิจยัส าหรับการท า EDFR 2 มีค่ามธัยฐาน (median: Mdn.) ค่า
ฐานนิยม (mode: Mo.) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range : IQR)  และส าหรับการยืนยนั EDFR 
3 โดยผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ มีค่ามธัยฐาน (median: Mdn.) ค่าฐานนิยม (mode: Mo.) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(interquartile range: IQR)  คงเดิมตามการยนืยนัของผูเ้ช่ียวชาญ สรุปแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 
  1. ด้านหลักสูตร ประกอบดว้ย 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1.1 ประเด็นเร่ืองขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้าง
หรือพฒันาหลกัสูตร 1.2 ประเด็นเร่ืองวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 1.3 ประเด็นเร่ืองโครงสร้างหลกัสูตร และ 
1.4 ประเด็นเร่ืองการประเมินผล (ผลการเรียนรู้) ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโน้มทิศทางการ
จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 
2563-2572) โดยสรุปผลของความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้และความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

ส่ิงสนับสนุน 

การเรียนการสอน 

ส่ิงจ าเป็นส าหรับการจดัการเรียนการสอน 

ส่ิงทีค่วรมสี าหรับการจดัการเรียน 

การจดัการเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน 
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   1.1 ประเด็นเร่ืองข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหรือพฒันาหลกัสูตร  
   การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ด้านการเมือง ดา้นเทคโนโลยี และการ
เปล่ียนแปลงด้านอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้าน
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) มีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) การพิจารณาถึงทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้น
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง
กนัวา่ การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ คือ จะเกิดการแข่งขนัทางการคา้ดว้ยนวตักรรมใหม่โดยอาศยัการ
วจิยัและพฒันา ซ่ึงมีการผลิตสินคา้คุณภาพโดยอาศยัแรงงานฝีมือท่ีมีทกัษะท่ีหลากหลาย และการยา้ยขั้ว
อ านาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศท่ีพฒันาแลว้มาสู่กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) คือ จีน อินเดีย บราซิล 
รัสเซีย อินโดนิเซีย เม็กซิโก และตุรกี การสร้างหลกัสูตรควรมีจุดมุ่งหมายตอบสนองความตอ้งการทาง
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปตามภาวะการณ์ (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) ท าให้ต้องปรับเปล่ียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) เพื่อท าให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจและ
วเิคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจได ้
(Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหลกัสูตรตอ้งมี
ความรู้และตระหนักถึงความส าคญัของเศรษฐกิจว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้างและพฒันา
หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.1 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ท่ี 3 (Q3) และควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่าฐานนิยม (Mdn.-

Mo.) และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR.) ดา้นหลกัสูตร (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา

ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลักสูตร: ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร (ดา้นเศรษฐกิจ: จะเกิดการแข่งขนัทางการคา้ดว้ยนวตักรรมใหม่โดยอาศยัการวจิยัและพฒันา ซ่ึงมีการผลิตสินคา้
คุณภาพโดยอาศยัแรงงานฝีมือท่ีมีทกัษะท่ีหลากหลาย และการยา้ยขั้วอ านาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศท่ีพฒันาแล้วมาสู่กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) คือ จีน 
อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนิเซีย เมก็ซิโก และตุรกี) 
1. เศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศการสร้างหลักสูตรควรมี

จุดมุ่งหมายตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปตามภาวะการณ์ 
4.50 5.00 0.50 5.00-

4.00 
1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหลกัสูตรตอ้งมีความรู้และ
ตระหนกัถึงความส าคญัของเศรษฐกิจว่าเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตร 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้างองคค์วามรู้และประสบการณ์
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

4.50 5.00 0.50 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

4. ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และ
สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจได ้

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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  2) การพิจารณาถึงทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้น
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัวา่ การเปล่ียนแปลงดา้นสังคม คือ การเปล่ียนแปลงดา้นสังคมซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรท าให้เกิดสังคมผูสู้งอายุ (aging society) และสังคมท่ีมีความแตกต่างดา้นภาษา 
วฒันธรรม และการด ารงชีวิต เรียกว่าพหุสังคมเป็นส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตร การสร้างหลกัสูตรตอ้งมี
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปล่ียนแปลงดังกล่าว (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ท าให้ต้อง
ปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) เพื่อท าให้ผูเ้รียนสามารถ
เขา้ใจและวเิคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางสังคม และสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมได ้(Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ผูบ้ริหารและผูส้อนท่ีตอ้งมีความเขา้ใจและตระหนกั
ถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร (Mdn.=5.00, 
Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ท่ี 3 (Q3) และควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม (Mdn.- Mo.) 

และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR.) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นหลกัสูตร: ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร (ดา้นสังคม) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร (ดา้นสังคม: การเปล่ียนแปลงดา้นสังคมซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท าใหเ้กิด
สังคมผูสู้งอาย ุ(aging society) และสังคมท่ีมีความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม และการด ารงชีวติ เรียกวา่พหุสังคม) 

 

1. การเปล่ียนแปลงทางสังคมดา้นโครงสร้างประชากรและสังคมพหุวฒันธรรมเป็น
ส่ิงท่ีก าหนดหลักสูตร การสร้างหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. ผูบ้ริหารและผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้างองคค์วามรู้และประสบการณ์
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

4.50 5.00 0.50 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

4. ผูเ้รียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมได ้

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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  3) การพิจารณาถึงทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้น
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า การเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง คือ การเปล่ียนแปลงด้านการเมืองท่ีมีทศันะและ
ความเช่ือทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลมาจากสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานโดยสามารถตรวจสอบ
การใชอ้ านาจรัฐและการกระท าของรัฐเป็นเร่ืองท่ีพลเมืองสามารถตรวจสอบและเขา้ถึงได ้โดยผา่น
กระบวนการและกลกตามกฎหมาย อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติมี
วตัถุประสงค์เพื่อก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง การสร้าง
หลกัสูตรตอ้งมีจุดมุ่งหมายทิศทางเดียวกบัอุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ 
(Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ท าให้ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่ง
เสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะเป็นไปตามท่ีอุดมการณ์ นโยบาย 
และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติก าหนด (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) เพื่อท าให้ผูเ้รียน
ตอ้งมีทั้งความรู้และทกัษะตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการณ์ (ผูใ้ชบ้ณัฑิต) ซ่ึงเป็นผล
มาจากนโยบายทางการเมืองดา้นการศึกษาท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียนส าเร็จการศึกษาแลว้พร้อม
ส าหรับการท างาน(Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ผูบ้ริหารและผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงอุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตร (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทลท่ี์ 3 (Q3) และควอไทลท่ี์ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม (Mdn.- Moและ

พิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR.) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นหลกัสูตร: ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร (ดา้นการเมือง) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร (ดา้นการเมือง : การเปล่ียนแปลงดา้นการเมืองท่ีมีทศันะและความเช่ือทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลมาจากสิทธิ
มนุษยชนท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐและการกระท าของรัฐเป็นเร่ืองท่ีพลเมืองสามารถตรวจสอบและเขา้ถึงได ้โดยผา่น
กระบวนการและกลกตามกฎหมาย) 
1. อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ก าหนดคุณลักษณะของบณัฑิตให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง การสร้าง
หลกัสูตรตอ้งมีจุดมุ่งหมายทิศทางเดียวกบัอุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมาย
ทางการศึกษาของชาติ 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. ผูบ้ริหารและผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงอุดมการณ์ นโยบาย และ
เป้าหมายทางการศึกษาของชาติ เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบ- 
การณ์ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะเป็นไปตามท่ีอุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมาย
ทางการศึกษาของชาติก าหนด 

4.50 5.00 0.50 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ)  

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 
3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร (ดา้นการเมือง: การเปล่ียนแปลงดา้นการเมืองท่ีมีทศันะและความเช่ือทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลมาจาก
สิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐและการกระท าของรัฐเป็นเร่ืองท่ีพลเมืองสามารถตรวจสอบและเขา้ถึงได ้
โดยผา่นกระบวนการและกลกตามกฎหมาย) 
4. ผูเ้รียนตอ้งมีทั้งความรู้และทกัษะตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบ-

การ (ผูใ้ช้บณัฑิต) ซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบายทางการเมืองด้านการศึกษาท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนส าเร็จการศึกษาแลว้พร้อมส าหรับการท างาน 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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  4) การพิจารณาถึงทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้น
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัวา่ การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี คือ การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยท่ีีเกิดจากการ
ใชเ้ทคโนโลยีและโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ีกิจการ สินคา้ และการบริการ การใช้เอไอท างานแทนคน 
การสร้างหลกัสูตรตอ้งมีจุดมุ่งหมายตอบสนองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, 
IQR=1.00) ท าให้ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้
และประสบการณ์เก่ียวกับกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี (Mdn.=4.50, Mo.=5.00 , 
IQR=1.00) เพื่อท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
และสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได้ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 
ผูบ้ริหาร ผู ้สอน และผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการสร้างหลักสูตรต้องมีความรู้และตระหนักถึง
ความส าคญัของกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีวา่เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตร (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

ตารางที่ 4.4 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ท่ี 3 (Q3) และควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม ( Mdn.- Mo.)

และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นหลกัสูตร: ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร (ดา้นเทคโนโลย)ี 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร (ดา้นเทคโนโลยี: การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยท่ีีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยแีละโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ี
กิจการ สินคา้ และการบริการ การใชเ้อไอท างานแทนคน) 
1. กระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างกา้วกระโดด โดยเฉพาะดา้นการ

ส่ือสารและขอ้มูลสาร สนเทศท าให้เกิดทั้งรูปแบบสังคม วฒันธรรม การด าเนิน
ธุรกิจแบบใหม่ การสร้างหลกัสูตรตอ้งมีจุดมุ่งหมายตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหลกัสูตรตอ้งมีความรู้และ
ตระหนักถึงความส าคญัของกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีว่าเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชใ้นการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบ- 
การณ์เก่ียวกบักระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

4.50 5.00 0.50 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ)  

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร (ดา้นเทคโนโลย:ี การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยท่ีีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยแีละโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ี
กิจการ สินคา้ และการบริการ การใชเ้อไอท างานแทนคน) 
4. ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

และสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยไีด ้
5.00 5.00 0.00 5.00-

4.00 
1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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  5) การพิจารณาถึงทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้น
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ (นอกจากการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 
ดา้นการเมือง และดา้นเทคโนโลยี) คือ การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่ว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น 
น ้าท่วม แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯ การสร้างหลกัสูตรตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีสามารถรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้(Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ท าให้ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ไม่วา่จะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึน
จากภยัธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) เพื่อ
ท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจและวเิคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่
ว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย์ เช่น ภัยสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภัย
ธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯได ้(Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) 
ผูบ้ริหาร ผู ้สอน และผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการสร้างหลักสูตรต้องมีความรู้และตระหนักถึง
ความส าคญัของการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท า
ของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม แผน่ดินไหว 
พายุถล่ม โรคระบาด ฯ ว่าเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร (Mdn.=4.50, 
Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที่ 4.5 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ท่ี 3 (Q3) และควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม (Mdn.- Mo.)

และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR.) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นหลกัสูตร: ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร (การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร (การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ: การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น ภยัพิบติัต่าง ๆ และโรคระบาด 
และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น การการสงคราม การก่อการร้าย เป็นตน้) 
1. การเปล่ียนแปลงด้านอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากการ

กระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรม 
ชาติ เช่น น ้ าท่วม แผน่ดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ การสร้างหลกัสูตรตอ้งมี
จุดมุ่งหมายท่ีสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหลกัสูตรตอ้งมีความรู้และ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม การก่อการร้าย ฯ 
หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ 
วา่เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชใ้นการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 

4.50 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 
3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร (การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ: การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น ภยัพิบติัต่าง ๆ และโรคระบาด 
และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น การการสงคราม การก่อการร้าย เป็นตน้) 
3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้างองคค์วามรู้และประสบ- 

การณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงด้านอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่ว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรือ
เกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯ 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

4. ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ไม่วา่จะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม 
การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม แผน่ดินไหว พายุ
ถล่ม โรคระบาด ฯได ้

4.50 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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  1.2 ประเด็นเร่ืองวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
   คุณลักษณะด้านความรู้ ด้านเจตคติและด้านทกัษะของผูส้ าเร็จการศึกษา มี
รายละเอียดดงัน้ี  
   1) การพิจารณาถึงทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต
ดา้นหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า 1.1) คุณลักษณะด้านความรู้ของผูส้ าเร็จการศึกษามี 2 คุณลักษณะ คือ 1.1.1) 
คุณลกัษณะดา้นความรู้ด้านกฎหมาย ได้แก่ 1.1.1.1) มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายพื้นฐานตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด 1.1.1.2) มีความรู้กฎหมายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กฎหมายเก่ียวกบั
การค้าการลงทุน กฎหมายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดล้อม และ 1.1.2) 
คุณลักษณะด้านความรู้ศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ 1.1.2.1) มีความรู้เก่ียวกับการเปล่ียนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี วฒันธรรม และการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ 1.1.2.2)  มีความรู้ดา้น
ภาษาต่างประเทศท่ีเพียงพอต่อการติดต่อส่ือสารได้ 1.1.2.3) มีความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
1.1.2.4) มีความรู้ในลักษณะท่ีเป็นผูป้ระกอบการ และ 1.1.2.5) มีความรู้ด้านการสร้างสรรค์
นวตักรรม (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 1.2) คุณลกัษณะดา้นเจตคติของผูส้ าเร็จการศึกษามี 3 
คุณลกัษณะคือ 1.2.1) มีคุณธรรมจริยธรรม 1.2.2) มีทศันคติรักความยุติธรรม และ 1.2.3) มีจิต
สาธารณะ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) และ 1.3) คุณลกัษณะดา้นทกัษะมี 6 คุณลกัษณะคือ 
1.3.1) มีทกัษะการวิเคราะห์ การตีความ และการให้ความเห็นเชิงวิชาการ  รวมทั้งทกัษะการให้
ค  าปรึกษาเชิงธุรกิจ 1 .3 .2)  ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อส่ือสาร (ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ) 1.3.3) มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 1.3.4) มีทกัษะการบริหารงานและบุคคล 1.3.5) 
มีทักษะในการสร้างนวตักรรม และ 1.3.5) มีทักษะผู ้ประกอบการ (Mdn.=5.00 , Mo.=5.00 , 
IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ท่ี 3 (Q3) และควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม ( Mdn.-Mo.) 

และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR.) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นหลกัสูตร: วตุัประสงคห์ลกัสูตร (คุณลกัษณะของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: วตุัประสงคห์ลกัสูตร (คุณลกัษณะของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา) 

1. คุณลกัษณะดา้นความรู้ของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ  
1. ความรู้ด้านกฎหมาย ได้แก่ 1.1 มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายพื้นฐานตามท่ี
หลักสูตรก าหนด 1.2 มีความรู้กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
กฎหมายเก่ียวกบัการคา้การลงทุน กฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 2. ความรู้ศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ 2.1 มีความรู้เก่ียวกบัการ
เปล่ียนทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ว ัฒนธรรม และการ
เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ 2.2 มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศท่ีเพียงพอต่อการ
ติดต่อส่ือสารได ้2.3 มีความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ 2.4 มีความรู้ในลกัษณะท่ี
เป็นผูป้ระกอบการ และ 2.5 มีความรู้ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

 

178 



193 
 

ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: วตุัประสงคห์ลกัสูตร (คุณลกัษณะของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา) 
2. คุณลักษณะด้านเจตคติของผู ้ส าเร็จการศึกษา คือ 1. มีคุณธรรมจริยธรรม                        

2. มีทศันคติรักความยติุธรรม 3. มีจิตสาธารณะ 
5.00 5.00 0.00 5.00-

4.00 
1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3. คุณลกัษณะดา้นทกัษะของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ 1. มีทกัษะการวิเคราะห์ การตี  
ความ และการใหค้วามเห็นเชิงวิชาการ รวมทั้งทกัษะการใหค้  าปรึกษาเชิงธุรกิจ 2. 
ทกัษะการใชภ้าษาเพื่อการติดต่อ ส่ือสาร (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 3. มี
ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 4. มีทกัษะการบริหารงานและบุคคล 5. มีทกัษะในการ
สร้างนวตักรรม 6. มีทกัษะผูป้ระกอบการ 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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  1.3 ประเด็นเร่ืองโครงสร้างหลกัสูตร 
   โครงสร้างหลกัสูตร หมวดศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบัและวิชา
เลือก) และหมวดวชิาเลือกเสรี มีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) โครงสร้างหลักสูตร หมวดศึกษาทั่วไป การพิจารณาถึงทิศทางการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 
2563-2572) นั้ น ผู ้เ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีมีความใกล้เคียงต่อเน่ืองสามารถรวมเป็นกลุ่มเดียวกนัและบูรณาการ
สาระส าหรับการศึกษาเขา้ดว้ยกนัได ้โดยสาระท่ีศึกษาควรเป็นสาระท่ีสร้างความรู้และประสบการณ์
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงบริบทสังคมในดา้นต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และ
สาระเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมท่ีต้องใช้ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, 
IQR=1.00) 1.2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ควรมุ่งการศึกษาในสาระท่ีเก่ียวกับ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเน้นท่ีการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู ้เ รียนมีทักษะท่ีติดตัวไปใช้ได้จริงในการท างานหรือการศึกษาต่อ (Mdn.=4.50, Mo.=5.00 , 
IQR=1.00) 1.3) กลุ่มวิชาภาษาไทย เป็นสาระท่ีส าคญัส าหรับการศึกษาทางนิติศาสตร์ การจดัสาระ
การศึกษาต้องมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาทางนิติศาสตร์ เช่น การอ่านจบั
ใจความ การยอ่ความ การเรียงความและการเขียนในเชิงวชิาการ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 
และ 1.4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ควรปรับสาระ คือ การจดัการเรียนการสอนตอ้งท าให้ผูเ้รียนมี
ทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศสามารถติดต่อส่ือสารได้ภาษาใดภาษาหน่ึง  (Mdn.=4.50 , 
Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.7 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ท่ี 3 (Q3) และควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม (Mdn.- Mo.)

และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR.) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร หมวดศึกษาทัว่ไป 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร หมวดศึกษาทัว่ไป 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีมีความใกลเ้คียงต่อเน่ือง
สามารถรวมเป็นกลุ่มเดียวกนัและบูรณาการสาระส าหรับการศึกษาเขา้ดว้ยกนั
ได ้โดยสาระท่ีศึกษาควรเป็นสาระท่ีสร้างความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงบริบทสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลย ีและสาระเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งใชใ้นการอยูร่่วมกนัเป็น
สังคม 

4.50 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ควรมุ่งการศึกษาในสาระท่ีเก่ียวกับ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และเนน้ท่ีการเรียน
การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีติดตวัไปใชไ้ดจ้ริงในการท างานหรือการศึกษา
ต่อ 

4.50 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร หมวดศึกษาทัว่ไป 

3. กลุ่มวิชาภาษาไทย เป็นสาระท่ีส าคญัส าหรับการศึกษาทางนิติศาสตร์ การจดั
สาระการศึกษาต้องมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาทาง
นิติศาสตร์ เช่น การอ่านจบัใจความ การยอ่ความ การเรียงความและการเขียนใน
เชิงวชิาการ 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ควรปรับสาระ คือ การจดัการเรียนการสอนตอ้งท า
ให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศสามารถติดต่อส่ือสารไดภ้าษาใด
ภาษาหน่ึง 

4.50 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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   2) โครงสร้างหลกัสูตร หมวดวิชาเฉพาะ (วชิาบังคับ) การพิจารณาถึงทิศทางการ
จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนัว่า 2.1) กลุ่มวิชาหลกัทัว่ไปแห่ง
กฎหมายตอ้ง เน้นการศึกษากฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในสาระวิชาท่ีต่อเน่ืองข้ึนไป 
ลกัษณะสาระวิชาเป็นการศึกษาเพื่อน าไปใชง้าน เช่น กฎหมายในชีวิตประจ าวนั เนน้สาระท่ีเก่ียวกบั
คุณธรรมและจริยธรรมทางกฎหมายท่ีใชใ้นการประกอบอาชีตทางกฎหมาย (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, 
IQR=1.00) 2.2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายนิติกรรมและสัญญาเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมาย
ลกัษณะหน้ีและกฎหมายลกัษณะหน้ีมีขอ้พิพาททางคดีไม่มากนกัควรน ามารวมเป็นหน่ึงสาระวิชา
และเพิ่มจ านวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษากฎหมาย (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) 
2.3) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัวและมรดกมีลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกนัในทางคดีควร
น ามารวมกันเป็นหน่ึงสาระ และเพิ่มจ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาในการศึกษา (Mdn.=5.00, 
Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.4) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง สาระวิชาเอกเทศสัญญาเป็นส่ิงท่ีส าคญั ตวัการ
ตวัแทนเพราะ เป็นเร่ืองในเชิงธุรกิจการคา้ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า ควรเพิ่มสาระวิชาให้ครอบคลุมถึง
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สัญญาไม่มีช่ือ เป็นต้น (Mdn.=5.00 , 
Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.5) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายเก่ียวกบัการกูย้ืม ค  ้าประกนั จ าน าและ
จ านอง เป็นสาระวิชาท่ีพบข้อพิพาทมากท่ีสุดเพราะ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตและธุรกิจ
การคา้ ควรเพิ่มสาระการเรียนให้ทนัสมยัทนักบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี เช่น การกูย้ืมเงินแบบ 
peer to peer lending เป็นธุรกรรมสินเช่ือระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ 
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแพลตฟอร์ม (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.6) กลุ่มวิชา
กฎหมายแพ่ง กฎหมายซ้ือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน ให้ ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้ให้ทนัสมยั
การซ้ือขายของสกุลเงินดิจิทลัในเร่ืองของสิทธิ และหนา้ท่ีของผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงเป็นการซ้ือขายโดย
ผา่นระบบออนไลน์ทั้งส้ิน (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.7) กลุ่มวชิากฎหมายแพง่ กฎหมาย
การประกนัภยั ควรเพิ่มสาระเก่ียวกบัการประกนัภยัภาคบงัคบัท่ีตอ้งใชจ้ริงในการด าเนินชีวิตเขา้ไป
ดว้ย เพราะเป็นคดีท่ีมีขอ้พิพาทมากในปัจจุบนั (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.8) กลุ่มวิชา
กฎหมายแพ่ง กฎหมายตัว๋เงิน ควรลดสาระการศึกษาเก่ียวกบัตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินเพราะ 
ปัจจุบนัไม่ค่อยมีการใชง้านแลว้ แต่คงยงัศึกษาสาระเก่ียวกบัเช็คอยูเ่ช่นเดิม (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, 
IQR=1.00) 2.9) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ควรศึกษาอยู่เช่นเดิมแต่ควรศึกษาให้ครบทุกลกัษณะของ
กฎหมายอาญาเพราะ เป็นกฎหมายท่ีเป็นพื้นฐานในการพิจารณาความผิดขั้นพื้นฐานเพื่อจะสามารถ
ศึกษาต่อในกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีโทษทางอาญาได ้และควรศึกษาในสาระเก่ียวกบัการก่ออาชญากรรม
ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.10) กลุ่มวชิากฎหมายมหาชน 



184 
 

ควรศึกษาในสาระท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดีทางปกครองเป็นหลกั โดยเฉพาะขอ้พิพาททางปกครอง
ระหวา่งรัฐและเอกชน และการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ เน่ืองจากเป็นขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนจริง และมี
จ านวนมาก โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่การเกิดขอ้พิพาท หนา้ท่ีคู่กรณี การด าเนินกระบวนพิจารณาต่าง ๆ ตลอดจน
การมีค าวินิจฉัยและการบงัคบัตามค าวินิจฉัย (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.11) กลุ่มวิชา
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ ต้องศึกษาเพิ่มเติมในสาระกฎหมายท่ีเกิดจากธุรกรรมทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกับลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายเก่ียวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (Mdn.=4.50, Mo.=5.00, 
IQR=1.00) 2.12) กลุ่มวชิากฎหมายวธีิสบญัญติั ควรศึกษาอยูเ่ช่นเดิมท่ีเพิ่มสาระท่ีเก่ียวกบัการด าเนิน
กระบวนพิจารณาท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์เขา้ช่วย เช่น การสืบพยานผา่นระบบสารสนเทศ การฟ้อง
คดี การคดัส าเนาผา่นระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 2.13) กลุ่มวิชา
กฎหมายระหวา่งประเทศ ควรศึกษาในสาระท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง เช่น กฎหมายเก่ียวกบั
การคา้มนุษย ์กฎหมายว่าด้วยผูล้ี้ภยั กฎหมายการให้ความคุ้มครองแก่คนชาติ กฎหมายแรงงาน
ระหวา่งประเทศ และกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) และ 2.14) กลุ่มวิชา
กฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม การพฒันาชุมชนหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควร
เพิ่มสาระการเรียนรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กฎหมาย
เก่ียวกบัการกระท าความผดิคอมพิวเตอร์ กฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ (Mdn.=
5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทลท่ี์ 3 (Q3) และควอไทลท่ี์ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม ค่านิยม (Mdn.-

Mo.) และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR.) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาบงัคบั) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาบงัคบั) 

1. กลุ่มวิชาหลกัทัว่ไปแห่งกฎหมาย 1. เนน้การศึกษากฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาในสาระวิชาท่ีต่อเน่ืองข้ึนไป ลกัษณะสาระวิชาเป็นการศึกษาเพื่อ
น าไปใช้งาน เช่น กฎหมายในชีวิตประจ าวนั 2. เน้นสาระท่ีเก่ียวกบัคุณธรรม
และจริยธรรมทางกฎหมายท่ีใชใ้นการประกอบอาชีตทางกฎหมาย 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายนิติกรรมและสัญญาเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมาย
ลกัษณะหน้ีและกฎหมายลกัษณะหน้ีมีขอ้พิพาททางคดีไม่มากนกัควรน ามารวม
เป็นหน่ึงสาระวชิาและเพิ่มจ านวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษา   

4.50 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว และมรดกมีลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกนั
ในทางคดีควรน ามารวมกนัเป็นหน่ึงสาระ และเพิ่มจ านวนหน่วยกิตและระยะ
เวลาในการศึกษา 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาบงัคบั) 

4. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง สาระวิชาเอกเทศสัญญาเป็นส่ิงท่ีส าคญั ตวัการตวัแทน 
เพราะเป็นเร่ืองในเชิงธุรกิจการคา้ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า ควรเพิ่มสาระวิชาให้
ครอบคลุมถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สัญญาไม่มี
ช่ือ เป็นตน้ 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

5. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายเก่ียวกบัการกู้ยืม ค ้ าประกนั จ าน าและจ านอง 
เป็นสาระวิชาท่ีพบขอ้พิพาทมากท่ีสุดเพราะ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต
และธุรกิจการคา้ ควรเพิ่มสาระการเรียนให้ทนัสมยัทนักบัความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เช่น การกู้ยืมเงินแบบ peer to peer lending เป็นธุรกรรมสินเช่ือ
ระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่ผา่นช่องทางออนไลน์หรือ เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีแพลตฟอร์ม 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาบงัคบั) 

6. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายซ้ือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน ให้ควร
เพิ่มสาระการเรียนรู้ให้ทนัสมยัการซ้ือขายของสกุลเงินดิจิทลัในเร่ืองของสิทธิ
และหนา้ท่ีของผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงเป็นการซ้ือขายโดยผา่นระบบออนไลน์ทั้งส้ิน 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

7. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายการประกันภัย ควรเพิ่มสาระเก่ียวกับการ
ประกนัภยัภาคบงัคบัท่ีตอ้งใชจ้ริงในการด าเนินชีวติเขา้ไปดว้ยเพราะ เป็นคดีท่ีมี
ขอ้พิพาทมากในปัจจุบนั 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

8. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายตัว๋เงิน ควรลดสาระการศึกษาเก่ียวกบัตัว๋แลก
เงินและตัว๋สัญญาใช้เงินเพราะ ปัจจุบนัไม่ค่อยมีการใชง้านแลว้ แต่คงยงัศึกษา
สาระเก่ียวกบัเช็คอยูเ่ช่นเดิม 

4.50 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ)  

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาบงัคบั) 

9. กลุ่มวิชากฎหมายอาญา  ควรศึกษาอยูเ่ช่นเดิมแต่ควรศึกษาให้ครบทุกลกัษณะ
ของกฎหมายอาญาเพราะเป็นกฎหมายท่ีเป็นพื้นฐานในการพิจารณาความผดิขั้น
พื้นฐานเพื่อจะสามารถศึกษาต่อในกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีโทษทางอาญาได ้และควร
ศึกษาในสาระเก่ียวกบัการก่ออาชญากรรมผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4.50 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

10. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน ควรศึกษาในสาระท่ีเก่ียวกับการด าเนินคดีทาง
ปกครองเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนจริง โดยเฉพาะขอ้พิพาททาง
ปกครองระหว่างรัฐกบัเอกชน และการตรวจสอบอ านาจรัฐ และมีจ านวนมาก 
โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่การเกิดขอ้พิพาท หนา้ท่ีกรณี การด าเนินกระบวนพิจารณาต่าง 
ๆ ตลอดจนการมีค าวนิิจฉยัและการบงัคบัตามค าวนิิจฉยั 

4.50 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาบงัคบั) 

11. กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชยแ์ละธุรกิจ ตอ้งศึกษาเพิ่มเติมในสาระกฎหมายท่ีเกิด
จากธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกบัลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกบัการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายเก่ียวกบัการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

4.50 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

12. กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบญัญติั ควรศึกษาอยู่เช่นเดิมท่ีเพิ่มสาระท่ีเก่ียวกบัการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เขา้ช่วย เช่น การสืบพยาน
ผา่นระบบสารสนเทศ การฟ้องคดี การคดัส าเนาผา่นระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาบงัคบั) 

13. กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ควรศึกษาในสาระท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลง เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการคา้มนุษย ์กฎหมายวา่ดว้ยผูล้ี้ภยั กฎหมาย
การใหค้วามคุม้ครองแก่คนชาติ กฎหมายแรงงานระหวา่งประเทศ และกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

14. กลุ่มวิชากฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม การพฒันาชุมชนหรือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กฎหมายเก่ียวกับการกระท า
ความผดิคอมพิวเตอร์ กฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

 

 

 190 



191 
 

   3) โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) การพิจารณาถึงทิศทางการ
จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษ
หนา้ (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ควรจดัหรือเลือกตามความสนใจ
ของผูเ้รียนท่ียดึเอาการประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคตเป็นเกณฑใ์นการเลือก คือ 3.1) ผูท่ี้สนใจ
ประกอบอาชีพผูพ้ิพากษา อยัการ ทนายความ 3.2) ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพนิติกรเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
3.3) ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพเจา้หนา้ ท่ีกฎหมายในหน่วยงานเอกชน และ 3.4) กลุ่มท่ีสนในประกอบ
อาชีพอ่ืน เช่น ผูท่ี้สนใจเป็นผูป้ระกอบการของตนเองในรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ตามการเปล่ียนแปลงท่ี
ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งลงทุนมากแต่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ ตอ้งจดั
สาระใหส้อดคลอ้งกบัการท างาน (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.9 
   4) โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเลือกเสรี การพิจารณาถึงทิศทางการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 
2563-2572) นั้ น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรเลือกเป็นการศึกษาในสาระทาง
กฎหมายท่ีจะเป็นแนวทางและความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพของผูเ้รียน คือ 4.1) ผูท่ี้สนใจ
ประกอบอาชีพผูพ้ิพากษา อยัการ ทนายความ 4.2) ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพนิติกรเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
4.3) ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพเจา้หนา้ท่ีกฎหมายในหน่วยงานเอกชน และ 4.4) กลุ่มท่ีสนในประกอบ
อาชีพอ่ืน เช่น ผูท่ี้มีความประสงค์จะเป็นผูป้ระกอบการของตนเองในรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ตามการ
เปล่ียนแปลงท่ีผูป้ระกอบการไม่ตอ้งลงทุนมากแต่สามารถใชป้ระโยชน์จากระบบเครือข่ายออนไลน์
ได ้ตอ้งจดัสาระใหส้อดคลอ้งกบัการท างาน (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที่ 4.9 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ท่ี 3 (Q3) และควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม (Mdn.- Mo.)

และพิสัยระหวา่งควอไทล์ (IQR.) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น (วิชาเลือกทางกฎหมาย) และ

หมวดวชิาเลือกเสรี 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา

ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น (วิชาเลือกทางกฎหมาย) 
1. ควรจดัหรือเลือกตามความสนใจของผูเ้รียนท่ียึดเอาการประกอบอาชีพของผูเ้รียน

ในอนาคตเป็นเกณฑใ์นการเลือก คือ 1. ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพผูพ้ิพากษา อยัการ 
ทนายความ 2. ผู ้ท่ีสนใจประกอบอาชีพนิติกรเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 3. ผู ้ท่ีสนใจ
ประกอบอาชีพเจา้หน้าท่ีกฎหมายในหน่วยงานเอกชน 4. กลุ่มท่ีสนในประกอบ
อาชีพอ่ืน เช่น ผูท่ี้สนใจเป็นผูป้ระกอบการของตนเองในรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ตาม
การเปล่ียนแปลงท่ีผูป้ระกอบการไม่ตอ้งลงทุนมากแต่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ระบบเครือข่ายออนไลน์ได ้ตอ้งจดัสาระใหส้อดคลอ้งกบัการท างาน 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2.  หมวดวิชาเลือกเสรี ควรเลือกเป็นการศึกษาในสาระทางกฎหมายท่ีจะเป็นแนวทาง
และความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพของผูเ้รียน 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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  1.4 ประเด็นเร่ืองการประเมินผลการเรียนรู้ 
  การประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน การประเมินผลการเรียนรู้เรียนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียนมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) การประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน การพิจารณาถึงทิศทางการจดัการเรียน
การสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านหลักสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ควรใชแ้บบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือ
แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผล ซ่ึงใชเ้กณฑเ์ชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของคะแนน) หรือ
เชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการทบทวนของผูส้อนด้วยหลักการและเหตุผลอาศยัตรรกวิทยา)
(Mdn.=4.00, Mo.=4.00, IQR=1.00) 2) การประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน ควรใชเ้คร่ืองมือได้
หลากหลายทั้งการตรวจสอบท่ีความรู้และทกัษะ หรือพฤติกรรมอาจใช ้แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม แบบสังเกต หรือการตรวจการบา้น รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ 
ใชเ้กณฑต์ามท่ีผูส้อนตั้งข้ึนจะเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของคะแนน) หรือเชิงคุณภาพ (การ
ประเมินโดยการทบทวนของผู ้สอนด้วยหลักการและเหตุผลอาศัยตรรกวิทยา)(Mdn.=5.00 , 
Mo.=5.00, IQR=1.00) และ 3) การประเมินผลหลงัเรียน ควรใชเ้คร่ืองมือท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุดในการ
วดัองคค์วามรู้ คือ แบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ เกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วง
ของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกนัทุกสถาบนั (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทลท่ี์ 3 (Q3) และควอไทลท่ี์ 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม (Mdn.- Mo.)

และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR.) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นหลกัสูตร: การประเมินผลการเรียนรู้ 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. การประเ มินผลก่อนเรียน โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือ
แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผล ซ่ึงใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนด
ช่วงของคะแนน) หรือเชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการทบทวนของผูส้อนดว้ย
หลกัการและเหตุผลอาศยัตรรกวทิยา) 

4.00 4.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มาก สอดคลอ้ง 

2.  การประเมินผลระหวา่งเรียน โดยใชเ้คร่ืองมือไดห้ลากหลายทั้งการตรวจสอบท่ี
ความรู้และทักษะ หรือพฤติกรรมอาจใช้ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม แบบสังเกต หรือการตรวจการบา้น รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์
ในการประเมินผล คือ ใช้เกณฑ์ตามท่ีผูส้อนตั้งข้ึนจะเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ 
(ก าหนดช่วงของคะแนน) หรือเชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการทบทวนของ
ผูส้อนดว้ยหลกัการและเหตุผลอาศยัตรรกวทิยา) 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านหลกัสูตร: การประเมินการเรียนรู้ 

3. การประเมินผลหลังเรียน โดยเคร่ืองมือท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุดในการวดัองค์
ความรู้ คือ แบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
(ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกนัทุกสถาบนั 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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  2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 2.1 ส าหรับบาง
รายวิชาทางนิติศาสตร์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูส้อนในชั้นเรียน และ 2.2 ส าหรับบางรายวิชาท่ีจ าเป็นตอ้งมี
ผูส้อนในชั้นเรียน ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้มทิศทางการจดัการเรียนการสอน
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572) โดยสรุปผลของความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้และความสอดคล้องของ
ผูเ้ช่ียวชาญ มีรายละเอียดดงัน้ี 
   2.1 ส าหรับบางรายวิชาทางนิติศาสตร์ไม่จ  าเป็นต้องมีผูส้อนในชั้นเรียน การ
พิจารณาถึงทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นการจดัการเรียนการสอน
ของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนั
ว่า ควรมีวิธีการสอนแบบใช้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพราะผูเ้รียนตอ้งแสวงหาความรู้ไดด้้วยตนเอง
ตามท่ีตนเองสนใจ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) มีรูปแบบการสอน การใชค้  าถามน าก่อนเขา้
สู่บทเรียนจะใชรู้ปแบบการบรรยาย การใชปั้ญหาเป็นฐานของการเรียนรู้ หรือการใชก้รณีศึกษาก็ได ้
ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัความถนดัของผูส้อนแต่ละบุคคล (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) โดยใชเ้ทคนิค
ท่ีใชใ้นการสอนส าหรับการสอนแบบไม่มีผูส้อนในชั้นเรียน โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปอาจใชเ้ทคนิค
ตั้งค  าถามน า การบรรยายเป็นหลกั เพราะไม่มีการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนในชั้นเรียนการใช้
เทคนิคอย่างอ่ืนคงไม่เหมาะสม (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) และใช้วิธีการประเมินผลทั้ง
ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน โดยใช้แบบทดสอบเป็นหลกั เน่ืองจากเรียนจากแบบเรียน
ส าเร็จรูป ซ่ึงใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, 
IQR=1.00) และ 2.2 ส าหรับบางรายวิชาทางนิติศาสตร์ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีผูส้อนในชั้นเรียน การพิจารณา
ถึงทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ควรใช้ทั้งวิธีการ
สอนไม่วา่จะเป็นผูเ้รียนและผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) มีรูปแบบการ
สอนแบบการบรรยาย แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบอภิปราย การสัมมนา การศึกษากฎหมายเชิง
คลินิก (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) โดยใชเ้ทคนิคการสอนไดห้ลายวิธีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการ
สอนท่ีเลือกใช ้เช่น เทคนิคการสอนแบบบรรยาย การใช้ค  าถาม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การสัมมนา
หรือการอภิปราย (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) และวธีิการประเมินผลก่อนเรียน ระหวา่งเรียน 
สามารถใชเ้คร่ืองมือไดห้ลากหลาย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบ หรือหลาย
แบบรวมกนั ซ่ึงเกณฑก์ารประเมินนั้น ใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบคุณภาพโดยอาศยัเหตุผลของผูส้อน
เป็นเกณฑ์ในการตดัสิน ส่วนการประเมินผลหลงัเรียนคงเป็นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบเป็น
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หลกั แลว้ใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกนัทุกสถาบนั (Mdn.=
5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ท่ี 3 (Q3) และควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม (Mdn.- Mo.) 

และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR.) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านการจัดการเรียนการสอน: ส าหรับบางรายวิชาทางนิติศาสตร์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูส้อนในชั้นเรียนซ่ึงตอ้งเป็นสาระวิชาท่ีเก่ียวกบัการศึกษากฎหมายทัว่ไป 
ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย 
1. ควรมีวธีิการสอน แบบใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพราะผูเ้รียนตอ้งแสวหาหาความรู้

ไดด้ว้ยตนเองตามท่ีตนเองสนใจ 
5.00 5.00 0.00 5.00-

4.00 
1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2.  รูปแบบการสอน การใช้ค  าถามน าก่อนเขา้สู่บทเรียนจะใช้รูปแบบการบรรยาย 
การใชปั้ญหาเป็นฐานของการเรียนรู้ หรือการใช้กรณีศึกษาก็ได ้ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บั
ความถนดัของผูส้อนแต่ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3. เทคนิคท่ีใช้ในการสอนส าหรับการสอนแบบไม่มีผูส้อนในชั้นเรียน โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูปอาจใชเ้ทคนิคตั้งค  าถามน า การบรรยายเป็นหลกั เพราะไม่มีการ
ส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนในชั้นเรียนการใชเ้ทคนิคอยา่งอ่ืนคงไม่เหมาะสม 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านการจัดการเรียนการสอน: ส าหรับบางรายวิชาทางนิติศาสตร์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูส้อนในชั้นเรียนซ่ึงตอ้งเป็นสาระวิชาท่ีเก่ียวกบัการศึกษากฎหมายทัว่ไป 
ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย 
4. การประเมินผลการเรียนรู้นั้นตอ้งใชว้ิธีการประเมินทั้งก่อนเรียน ระหวา่งเรียน 

และหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบเป็นหลัก เน่ืองจากเรียนจากแบบเรียน
ส าเร็จรูป ซ่ึงใชเ้กณฑเ์ชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

ด้านการจัดการเรียนการสอน: ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีผูส้อนในชั้นเรียน 

1. ใชท้ั้งวธีิการสอนไม่วา่จะเป็นผูเ้รียน หรือผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง 5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. รูปแบบการสอนแบบการบรรยาย แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบอภิปราย การ
สัมมนา การศึกษากฎหมายเชิงคลีนิก 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3. เทคนิคการสอนไดห้ลายวธีิข้ึนอยูก่บัรูปแบบการสอนท่ีเลือกใช ้เช่น เทคนิคการ
สอนแบบบรรยาย การใช้ค  าถาม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การสัมมนา หรือการ
อภิปราย 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านการจัดการเรียนการสอน: ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีผูส้อนในชั้นเรียน 

4. วิธีการประเมินผลก่อนเรียน ระหวา่งเรียน สามารถใช้เคร่ืองมือไดห้ลากหลาย 
เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบ หรือหลายแบบรวมกนั                   
ซ่ึงเกณฑ์การประเมินนั้น ใช้เกณฑ์การประเมินแบบคุณภาพโดยอาศยัเหตุผล
ของผูส้อนเป็นเกณฑ์ในการตดัสิน ส่วนการประเมินผลหลงัเรียนคงเป็นการ
ประเมินโดยใช้แบบทดสอบเป็นหลกั แล้วใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วง
ของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกนัทุกสถาบนั 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.25 

0.75 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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  3. ด้านการประเมินหลักสูตร ประกอบดว้ย 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 3.1 การประเมินก่อน
การใชห้ลกัสูตร 3.2 การประเมินระหวา่งการใชห้ลกัสูตร และ 3.3 การประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตร
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโน้มทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร
บณัฑิตด้านการประเมินหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดย
สรุปผลของความคิดเห็นถึงความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ มีรายละเอียดดงัน้ี 
   3.1 การประเมินก่อนการใชห้ลกัสูตร การพิจารณาถึงทิศทางการจดัการเรียนการ
สอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นการประเมินหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 3.1.1 ขอบเขตการประเมินหลกัสูตร
คือ 3.1.1.1 ดา้นมาตรฐานการเรียนรู้ 3.1.1.2 วตัถุประสงค ์3.1.1.3 คุณลกัษณะการพึงประสงค ์และ 
3.1.1.4 เน้ือหาท่ีก าหนดให้เรียนแต่ละระดบั (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 3.1.2 การประเมิน
การเช่ือมโยงของหลกัสูตรกบั 3.1.2.1 การเช่ือมโยงกบัเป้าหมายการศึกษาชาติ 3.1.2.2 การเช่ือมโยง
กบัวตัถุประสงค ์เน้ือหา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 3.1.2.3 การเช่ือมโยงกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 3.1.2.4 การเช่ือมโยงกบัการประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคต 3.1.2.5 การ
เช่ือมโยงกบัมาตรฐานของสถาบนัวิชาชีพ และ 3.1.2.6 การเช่ือมโยงจากสาระวชิาหน่ึงไปสู่อีกสาระ
หน่ึง (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 3.1.3 การประเมินล าดบัการจดัเน้ือหาจากง่ายไปสู่เน้ือหาท่ี
ซับซ้อน และจากเน้ือหาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 3.1.4 การ
ประเมินการถ่ายทอดความรู้คือ 3.1.4.1 มุ่งการน าความรู้สู่การแกปั้ญหา 3.1.4.2 มุ่งการบูรณาการสู่
การปฏิบติั และ 3.1.4.3 มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และสรุปผล
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 3.1.4.4 มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนสร้างองค์ความรู้ หรือนวตักรรมใหม่  
(Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) โดยมีวิธีการประเมิน  3 องค์ประกอบ คือ จุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรกระบวน การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล เป็นหลกัซ่ึงใช้เคร่ืองมือในการ
ประเมิน คือ แบบสนทนากลุ่ม แบบตรวจรายการ และแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนโดยอา้งอิงทฤษฎี
ทางการวดัผลใช้เกณฑ์เชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการผูท้รงคุณวุฒิผูเ้ช่ียวชาญดว้ยหลกัการและ
เหตุผลอาศัยตรรกวิทยา)  (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 3.2 การประเมินระหว่างการใช้
หลกัสูตร พิจารณาท่ี 3.2.1 คุณภาพของการจดัการเรียนการสอนทั้งในดา้นกระบวนการจดัการเรียน
การสอน และ 3.2.2ผลผลิตทางการศึกษาคือ ผลการศึกษาของผูเ้รียนว่าเป็นไปตามท่ีหลักสูตร
ก าหนดหรือไม่ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ใชว้ธีิการประเมิน 3 เร่ือง คือ การประเมินวา่การ
เรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและของหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์นั้นสามารถท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนดหรือไม่ และผลทางการศึกษาของผูเ้รียนนั้นมีความกา้วหน้ามากน้อยเพียงใดซ่ึงใช้ทั้งแบบ 
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สอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบรายงานผลการศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อประเมิน
หลักสูตรตามเกณฑ์เชิงคุณภาพท่ีผู ้ประเมินตั้ งไว้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  (Mdn.=5.00, 
Mo.=5.00, IQR=1.00) 3.3 การประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตรพิจารณาท่ี 3.3.1 คุณภาพของการจดัการ
เรียนการสอนทั้งในดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน และ 3.3.2 ผลผลิตทางการศึกษา คือ ผล
การศึกษาของผูเ้รียนว่าเป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 
ใชว้ิธีการประเมิน 4 เร่ือง คือ การประเมินวา่การเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
และของหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์นั้น
สามารถท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่ และผลทางการศึกษาของผูเ้รียน
นั้นมีความกา้วหน้ามากน้อยเพียงใด โดยตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกท่ีมา
กระทบหลกัสูตรวา่มีผลอยา่งไร ซ่ึงใชท้ั้งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบ
รายงานผลการศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อประเมินหลกัสูตร ตามเกณฑ์เชิงคุณภาพท่ีผูป้ระเมินตั้งไวต้าม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ท่ี 3 (Q3) และควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม (Mdn.- Mo.) 

และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR.) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นการประเมินหลกัสูตร 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านการประเมินหลกัสูตร: การประเมินก่อนการใชห้ลกัสูตร 

1. ขอบเขตการประเมินหลกัสูตร คือ 1. ดา้นมาตรฐานการเรียนรู้ 2. วตัถุประสงค์ 
3. คุณลกัษณะการพึงประสงค ์4. เน้ือหาท่ีก าหนดใหเ้รียนแต่ละระดบั 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2.  การประเมินการเช่ือมโยงของหลักสูตรกับ 1. การเช่ือมโยงกับเป้าหมาย
การศึกษาชาติ 2. การเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค ์เน้ือหา การจดัการเรียนการสอน 
และการประเมินผล 3. การเช่ือมโยงกับความต้องการของผู ้เรียน 4. การ
เช่ือมโยงกับการประกอบอาชีพของผู ้เรียนในอนาคต 5. การเช่ือมโยงกับ
มาตรฐานของสถาบนัวิชาชีพ และ 6. การเช่ือมโยงจากสาระวิชาหน่ึงไปสู่อีก
สาระหน่ึง 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3. การประเมินล าดบัการจดัเน้ือหาจากง่ายไปสู่เน้ือหาท่ีซับซ้อน และจากเน้ือหา
ทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านการประเมินหลกัสูตร: การประเมินก่อนการใชห้ลกัสูตร 

4. การประเมินการถ่ายทอดความรู้ คือ 1. มุ่งการน าความรู้สู่การแกปั้ญหา 2. มุ่ง
การบูรณาการสู่การปฏิบัติ 3. มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการเรียนรู้                 
การแสวงหาความรู้ และสรุปผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ 4. มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน
สร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

5. วิธีการประเมินโดยการประเมิน 3 องคป์ระกอบ คือ จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล เป็นหลกัซ่ึงใชเ้คร่ืองมือ
ในการประเมิน คือ แบบสนทนากลุ่ม แบบตรวจรายการ และแบบประเมินท่ี
สร้างข้ึนโดยอา้งอิงทฤษฎีทางการวดัผล ใหเ้กณฑเ์ชิงคุณภาพ (การประเมินโดย
การผูท้รงคุณวฒิุผูเ้ช่ียวชาญดว้ยหลกัการและเหตุผลอาศยัตรรกวทิยา) 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านการประเมินหลกัสูตร: การประเมินระหวา่งการใชห้ลกัสูตร 

1. พิจารณาท่ี 1. คุณภาพของการจดัการเรียนการสอนทั้งในด้านกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน และ 2.ผลผลิตทางการศึกษา คือ ผลการศึกษาของผูเ้รียน
วา่เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่ 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. ใช้วิธีการประเมิน 3 เร่ืองคือ การประเมินว่าการเรียนการสอนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและของหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์นั้นสามารถท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดหรือไม่ และผลทางการศึกษาของผูเ้รียนนั้นมีความ 
กา้วหน้ามากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงใชท้ั้งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนา
กลุ่ม และแบบรายงานผลการศึกษา มาวเิคราะห์เพื่อประเมินหลกัสูตรตามเกณฑ์
เชิงคุณภาพท่ีผูป้ระเมินตั้งไวต้ามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านการประเมินหลกัสูตร: การประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตร 

1. เพื่อตรวจสอบ 1. ผลการด า เนินของการบริหารหลักสูตรทั้ งระบบว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ 
และ 2.ต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกท่ีมากระทบ
หลกัสูตรวา่มีผลอยา่งไร  

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. ใชว้ิธีการประเมินช่วยตดัสินใจ โดยมีแบบสนทนากลุ่ม แบบวิเคราะห์เอกสาร 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือการประเมิน ท่ีมีเกณฑ์การตดัสิน
เป็นเกณฑ์ท่ีผูป้ระเมินสร้างข้ึนซ่ึงเป็นการช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกับการ
ด าเนินของหลกัสูตร 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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  4. ด้านอาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ 4.1 คุณสมบติัทัว่ไปของ
ผูส้อน และ 4.2 คุณสมบติัเฉพาะของผูส้อน ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้ทิศทางการ
จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นผูส้อนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 
2563-2572) โดยสรุปผลของความคิดเห็นถึงความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ มี
รายละเอียดดงัน้ี 
   4.1 คุณสมบติัทัว่ไปของอาจารยผ์ูส้อน การพิจารณาถึงทิศทางการจดัการเรียนการ
สอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นผูส้อนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) นั้น 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ผูส้อนควร 4.1.1 ส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ยปริญญาโททางกฎหมาย 
4.1.2 มีความรู้ทางภาษาต่างประเทศ 4.1.3 มีคุณธรรมจริยธรรม และ 4.1.4 มีความรู้ดา้นเทคโนโลยีเพื่อการ
สอน (Mdn.=4.50, Mo.=4.00, IQR=1.00) และ 4.2 คุณสมบติัเฉพาะของอาจารยผ์ูส้อนควร 4.2.1 มีความรู้
ความสามารถกฎหมายเฉพาะทาง (special law) สาขาใดสาขาหน่ึง 4.2.2 สอบไล่ไดเ้ป็นเนติบณัฑิตยไ์ทย 
4.2.3 มีความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 4.2.4 มีความรู้
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงบริบทต่าง ๆ ท่ีกระทบการจดัการเรียนการสอน 4.2.5 ประกอบหรือเคยประกอบ
วชิาชีพทางกฎหมาย 4.2.6 มีความรู้ดา้นสถานประกอบการและผูป้ระกอบการ ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ท่ี 3 (Q3) และควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม (Mdn.- Mo.) 

และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 

1. 
 

คุณสมบติัทัว่ไป 1. ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาโททางกฎหมาย 2. มี
ความรู้ทางภาษาต่างประเทศ 2. มีคุณธรรมจริยธรรม 3. มีความรู้ดา้นเทคโนโลยี
เพื่อการสอน 

4.50 4.00 0.50 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. คุณสมบติัเฉพาะ 1. มีความรู้ความสามารถกฎหมายเฉพาะทาง (special law) 
สาขาใดสาขาหน่ึง 2. สอบไล่ได้เป็นเนติบณัฑิตย์ไทย 3. มีความรู้ด้านการ
จดัการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 4. มีความรู้
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงบริบทต่าง ๆ ท่ีกระทบการจดัการเรียนการสอน 5. 
ประกอบหรือเคยประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และ 6. มีความรู้ด้านสถาน
ประกอบการและผูป้ระกอบการ 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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  5. ด้านนักศึกษา ประกอบดว้ย 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 5.1 คุณสมบติัทัว่ไปของนกัศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา และ 5.2 คุณสมบติัเฉพาะของนักศึกษาก่อนเขา้ศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัแนวโน้มทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านนักศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) โดยสรุปผลของความคิดเห็นถึงความเป็นไป
ไดแ้ละความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ มีรายละเอียดดงัน้ี 
   5.1 คุณสมบติัทัว่ไปของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา การพิจารณาถึงทิศทางการ
จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่านักศึกษาควร 5.1.1 ส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อยมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 5.1.2 มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 5.1.3 มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย และ 5.1.4 มีความรู้และทกัษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการสืบค้น (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) และ 5.2 
คุณสมบติัเฉพาะของนกัศึกษาก่อนเขา้ศึกษาควร 5.2.1 มีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และ 5.2.2 มีทกัษะในการคิดเชิงระบบ เชิงการวิเคราะห์ โดยใช้หลกัการทางเหตุผลหรือ
ตรรกศาสตร์ (Mdn.=4.50, Mo.=4.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่4.14 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ท่ี 3 (Q3) และควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม (Mdn.- Mo.) 

และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR.) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นนกัศึกษา 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านนักศึกษา 

1. คุณสมบัติทั่วไป 1.ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า  2.  มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ                      
3. มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย 4. มีความรู้และทกัษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนและการสืบคน้ 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2.  คุณสมบติัเฉพาะ 1. มีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 2. 
มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบโดยใช้หลกัการทางเหตุผลหรือ
ตรรกศาสตร์ 

4.50 4.00 0.50 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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  6. ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 6.1 
ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีส าหรับการจดัการเรียนการสอน 6.2 ส่ิงท่ีควรจะมีส าหรับส าหรับการจดัการเรียน
การสอน และ 6.3 มีระบบการจดัการทรัพยากรทางการศึกษาตั้งแต่การส ารวจความตอ้งการ การ
ด าเนินการ การประสานงาน การประชาสัมพนัธ์ มีหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโดยตรง และ
การประเมินผล เพื่อทราบปัญหาและปรับปรุง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้มทิศ
ทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน
ของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยสรุปผลของความคิดเห็นถึงความ
เป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ มีรายละเอียดดงัน้ี 
   6.1 ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีส าหรับการจดัการเรียนการสอน การพิจารณาถึงทิศทางการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตด้านงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ควรมีส่ิง
ท่ีจ าเป็นตอ้งมีส าหรับการจดัการเรียนการสอน คือ 6.1.1 ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัรองรับการจดั
การศึกษาในยุคดิจิทลั 6.1.2 มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือต่อการศึกษา และ 6.1.3 มีระบบสารสนเทศ หรือ
เครือข่ายท่ีมีความมัน่คงมีเสถียรภาพทั้งฝ่ังผูเ้รียนและผูส้อนท่ีสามารถส่ือสารกนัได้ทั้ งภาครับและ
ภาคส่ง (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) 6.2 ส่ิงท่ีควรจะมีส าหรับส าหรับการจดัการเรียนการ
สอนคือ 6.2.1 ระบบการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งดา้นเน้ือหาและการวิจยัของสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ เอกชนและหน่วยงานอิสระท่ีมีหนา้ท่ีทางกฎหมาย 6.2.2 อุปกรณ์หรือโปรแกรมต่าง ๆ 
ท่ีสามารถใช้งานทางด้านนิติศาสตร์ได้โดยตรง เช่น การสืบคน้ค าพิพากษา ค าวินิจฉัยต่าง ๆ การ
เตรียมคดีของทนายความ (Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) และ 6.3 มีระบบการจดัการทรัพยากร
ทางการศึกษาตั้งแต่การส ารวจความตอ้งการ การด าเนินการ การประสานงาน การประชาสัมพนัธ์ มี
หน่วยงานและเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโดยตรง และการประเมินผล เพื่อทราบปัญหาและปรับปรุง 
(Mdn.=5.00, Mo.=5.00, IQR=1.00) ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15 ค่าฐานนิยม (Mo.) ค่ามธัยฐาน (Mdn.) ค่าควอไทล์ท่ี 3 (Q3) และควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่านิยม (Mdn.- Mo.) 
และพิสัยระหวา่งควอไทล ์(IQR.) (EDFR รอบท่ี 2 และ 3) ดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

1. ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีส าหรับการจดัการเรียนการสอน 1. ส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยัรองรับการจดัการศึกษาในยุคดิจิทลั 2. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือต่อ
การศึกษา 3. มีระบบสารสนเทศหรือเครือข่ายท่ีมีความมัน่คงมีเสถียรภาพทั้งฝ่ัง
ผูเ้รียนและผูส้อนท่ีสามารถส่ือสารกนัไดท้ั้งภาครับและภาคส่ง 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2.  ส่ิงท่ีควรจะมีส าหรับส าหรับการจดัการเรียนการสอน 1. ระบบการเช่ือมโยง
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งดา้นเน้ือหาและการวจิยั ของสถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ 
เอกชนและหน่วยงานอิสระท่ีมีหน้าท่ีทางกฎหมาย 2. อุปกรณ์ หรือโปรแกรม
ต่าง ๆ ท่ีสามารถใช้งานทางด้านนิติศาสตร์ได้โดยตรง เช่น การสืบค้นค า
พิพากษา ค าวนิิจฉยัต่าง ๆ การเตรียมคดีของทนายความ 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (EDFR รอบที ่2 และ 3) 

Mdn. 
≥ 

3.50 

Mo. 
 

Mdn.- 
Mo. 
≤ 

1.00 

Q3-
Q1 

IQR. 
≤ 
1.50 

โอกาส
เป็นไปได้ 

แปลผล 

ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

3. มีระบบการจัดการทรัพยากรทางการศึกษาตั้ งแต่การส ารวจความต้องการ              
การด าเนินการ การประสานงาน การประชาสัมพนัธ์ มีหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบโดยตรง และการประเมินผล เพื่อทราบปัญหาและปรับปรุง 

5.00 5.00 0.00 5.00-
4.00 

1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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4.3 ผลการประเมินทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
(ขั้นตอนที ่3) 
 ขั้นตอนการวิจยัน้ี เป็นการประเมินความเหมาะสมของทิศทางการจดัการเรียนการสอน
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ตามความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร
นิติศาสตรบณัฑิต คือ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูบ้ริหารและ/หรืออาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
ผูเ้ช่ียวชาญจากสภาวิชาชีพ และผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายท่ีเป็นองค์กรอิสระทางกฎหมาย จ านวน 5 
คน ผูว้จิยัไดข้อ้มูลจากการประเมินคืน จ านวน 5 ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ 100  ผูว้จิยัน าเสนอ ดงัน้ี 
 1. สถานภาพทัว่ไปของผู้ประเมิน 
 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตท่ีท าการประเมินความ
เหมาะสมของทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ประกอบดว้ย 
 1.1 ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูบ้ริหารและ/หรืออาจารยป์ระจ าสาขาวชิานิติศาสตร์ คือ 
  1.1.1 รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีและอาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  1.1.2 ผศ.ธีรศกัด์ิ ลีละพฒันา      ประธานสาขาและอาจารยป์ระจ าสาขาวิชา

นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
  1.1.3 ผศ.สุวตัถ์ิ ไกรสกุล หัวหน้ าสาขาและอาจารย์ประจ าคณะ

นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์
 1.2 ผูเ้ช่ียวชาญจากสภาวชิาชีพ คือ  
  1.2.1 นายสุชาติ ขวญัเก้ือ ทนายความอาวุโส อนุญาโตตุลาการ ท่ีปรึกษา

ประจ าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
โทรคมนาคมแห่งชาติ บอร์ดกฎหมายองคก์าร
คลงัสินคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 1.3 ผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายท่ีเป็นองคก์รอิสระทางกฎหมาย คือ 
 1.3.1 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ อธิบดีผู ้พิพากษาศาลแพ่งตล่ิงชัน รอง

เลขาธิการส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณัฑิตยสภา 

     



215 
 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ตามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ ดงัตารางท่ี 4.16 
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉล่ีย (mean: �̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) ของระดบั

ความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความเหมาะสม 

�̅� S.D. 

 
1. ด้าน
หลกัสูตร 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตร  4.51 0.56 

วตัถุประสงคห์ลกัสูตร 4.47 0.55 

โครงสร้างหลกัสูตร 4.54 0.54 

การประเมินผลการเรียนรู้ 4.53 0.55 

เฉลีย่ 4.51 0.55 

2. ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ส าหรับสาระวชิาทางนิติศาสตร์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูส้อน
ในชั้นเรียน 

4.60 0.53 

ส าหรับสาระวชิาทางนิติศาสตร์ท่ีจ าเป็นตอ้งมีผูส้อน
ในชั้นเรียน 

4.60 0.53 

เฉลีย่ 4.60 0.53 

3. ด้านการ
ประเมิน
หลกัสูตร 

การประเมินก่อนการใชห้ลกัสูตร 4.64 0.53 

การประเมินระหวา่งการใชห้ลกัสูตร 4.70 0.50 

การประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตร 4.60 0.50 

เฉลีย่ 4.65 0.51 

4. ด้านผู้สอน คุณสมบติัทัว่ไป 4.60 0.55 

คุณสมบติัเฉพาะ 4.60 0.55 

เฉลีย่ 4.60 0.55 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความเหมาะสม 

�̅� S.D. 

5. ด้าน
นักศึกษา 

คุณสมบติัทัว่ไป 4.60 0.55 

คุณสมบติัเฉพาะ 4.60 0.55 

เฉลีย่ 4.60 0.55 

6. ด้านส่ิง
อ านวยความ
สะดวก 

ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีส าหรับการจดัการเรียนการสอน 4.60 0.55 

ส่ิงท่ีควรจะมีส าหรับส าหรับการจดัการเรียนการสอน 4.60 0.55 

ระบบการจดัการทรัพยากรทางการศึกษา 4.45 0.59 

เฉลีย่ 4.55 0.56 

เฉลีย่รวม 4.59 0.54 

 จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความเหมาะสมของทิศทางการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ ระดบัความเหมาะสมภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
รวม (�̅�=4.59) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีระดบัความเหมาะสมของดา้นท่ี 3 การประเมินหลกัสูตร 
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (�̅�=4.65) รองลงมา คือ ระดบัความเหมาะสมของดา้นท่ี 2 การจดัการเรียนการ
สอน ดา้นท่ี 4 ผูส้อน และดา้นท่ี 5 นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( �̅�=4.60) และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 
ดา้นท่ี 1 หลกัสูตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (�̅�=4.51) ตามล าดบั 
 



 บทที่ 5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนั 
อุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572)” มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอทิศทางการจดัการเรียน
การสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) เป็น
การวิจัย เชิงอนาคต ( futures research) ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) ท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจยัแบบ EFR (Ethnographic Futures 
Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน  ก าหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 9 ขั้นตอน  คือ                          
1. ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 2. ตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจยั 3. การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
EDFR รอบท่ี 1 เป็นการสัมภาษณ์แบบ EFR 4. วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูล 5. สร้างแบบสอบถาม                  
6. การสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ EDFR รอบท่ี 2 และ 3 7. วิเคราะห์ขอ้มูล (ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 6) และ
เขียนภาพอนาคตทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)  8. การประเมินทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) และ 9. สรุปและน าเสนอ
ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572) โดยผูว้จิยัคดัเลือกทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ท่ีมีค่ามธัยฐาน (median) ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมี
แนวโน้มท่ีมีความสอดคล้องกันของความเห็นของกลุ่มผู ้เช่ียวชาญท่ีมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(interquartile range) ไม่เกิน 1.5 และค่าความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 แลว้
น ามาเขียนภาพทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 การอภิปรายผล 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
 5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
และการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ  ผูว้ิจยัสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 
  5.1.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการ
เปลีย่นแปลงอ่ืน ๆ ในอนาคต คือ 
   1) การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัตั้งแต่ช่วง
ตน้ศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ กระแสโลกาภิวตัน์เขม้ขน้ข้ึนมากเน่ืองจากประเทศต่าง ๆ ด าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจการคา้การลงทุนเสรีกนัอย่างกวา้งขวาง ความกา้วหน้าอย่างกา้วกระโดดของเทคโนโลยี
หลากหลายสาขา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงไดท้  าให้โลกเช่ือมต่อถึงกนัไดง่้ายข้ึน 
ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเขม้ขน้สินคา้ บริการ เงินทุน ผูค้น และขอ้มูลข่าวสารและองค์ความรู้ 
รวมถึงเทคโนโลยมีีการเคล่ือนยา้ยถึงกนัและขา้มพรมแดนกนัไดง่้ายและกระจายทัว่ถึง 
   2) การเปล่ียนแปลงด้านสังคม โครงสร้างประชากรท่ีเข้าสู่สังคมสูงวยัท่ี
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของบริบทโลกท่ีส าคญัมากข้ึนในอนาคต เป็นความเส่ียงจากการขาด
แคลนแรงงานและภาระดา้นงบประมาณท่ีสูงข้ึนผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุและเป็นโอกาส
การพฒันาธุรกิจท่ีสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการพฒันาและการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตอบโจทยก์ารด ารงชีวิตและการด าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซ่ึง
เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพทาง
สังคม 
   3) การเปล่ียนแปลงด้านการเมือง  เก่ียวกบันโยบายทางการศึกษาท่ีได้จดัท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจดัการศึกษาของ
ประเทศ โดยมุ่งจดัการศึกษาใหค้นไทยทุกคนสามารถเขา้ถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พฒันาคนให้มีสมรรถนะในการ
ท างานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และการพฒันาประเทศ 
   4) การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีสถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีใน
ระดบัโลก การพฒันาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนัและอนาคตจะพฒันาอย่างก้าว
กระโดดและส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมของเศรษฐกิจและสังคมโลกขนานใหญ่ เทคโนโลยีท่ีจะท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในโลกมาจากฐานเทคโนโลยีส าคญั 3 กลุ่ม คือ ฐานชีวภาพ ฐาน
ดิจิทลั และฐานฟิสิกส์ โลกในอนาคตจึงเป็นโลกของนวตักรรมท่ีผสมผสานเทคโนโลยีทั้งสามกลุ่มน้ี 
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ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “เทคโนโลยีเปล่ียนโลก” (disruptive technology) เช่น OTT, IOT, blockchain 
เทคโนโลยีเปล่ียนโลกท่ีมีบทบาทส าคญัในโลกปัจจุบนัและในอนาคต อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ (1) 
กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทลัและคอมพิวเตอร์ (2) กลุ่มเทคโนโลยีการแพทยแ์ละเทคโนโลยีชีวภาพ (3) กลุ่ม
เทคโนโลยีพลงังาน มีการพฒันาเทคโนโลยี เกิดธุรกิจและบริการโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั จะน าไปสู่การ
พัฒนาระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence and automatic systems) ท่ี เป็นการ
เช่ือมโยงทุกส่ิงดว้ยอินเทอร์เน็ต (internet of things: IoT) 
   5) การเปล่ียนแปลงด้านอ่ืน ๆ คือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการกระท าของ
มนุษย ์เช่น สงคราม การก่อการร้าย เป็นตน้ และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดเ้กิดจากการกระท าของ
มนุษยท่ี์ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น ภยัธรรมชาติ หรือโรคระบาด เป็นตน้ ช้ีให้เห็นว่า
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความส าคัญมาก ทั้ งการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
(adaptability) ความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น มี global mindset มองตวัเองเป็นพลเมืองโลก และมองผูอ่ื้น
ดว้ยความเช่ือมโยงกนัในระดบัโลก มีความสามารถในการแกไ้ขสถานการณ์เวลาเจอเหตุการณ์ไม่
คาดฝัน (resilient) รวมถึงเร่ืองความรู้ (literacy) ใหม่ ๆ เช่น ทกัษะดา้นดิจิทลั (digital literacy) หรือ
การเงิน (financial literacy) และทกัษะการจดัการตวัเอง ภาวะผูน้ า และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  โดยท่ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้นสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการพฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมให้เกิดสังคมผูป้ระกอบการ การพฒันาทกัษะและความสามารถของแรงงาน 
โดยการพฒันาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษา และ
การพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถรับการเปล่ียนแปลงบริบทต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
อนาคต 
  ดงันั้น การเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ในทศวรรษหน้าขา้งหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
สรุปไดคื้อ 1) การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจจะเกิดการแข่งขนัทางการคา้ดว้ยนวตักรรมใหม่โดย
อาศยัการวิจยัและพฒันา ซ่ึงมีการผลิตสินคา้คุณภาพโดยอาศยัแรงงานฝีมือท่ีมีทกัษะท่ีหลากหลาย 
และการยา้ยขั้วอ านาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศท่ีพฒันาแลว้มาสู่กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) คือ 
จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนิเซีย เม็กซิโก และตุรกี 2) การเปล่ียนแปลงดา้นสังคมซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท าให้เกิดสังคมผูสู้งอายุ (aging society) และสังคมท่ีมีความ
แตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม และการด ารงชีวติ เรียกวา่พหุสังคม 3) การเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง
ท่ีมีทศันะและความเช่ือทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลมาจากสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานโดย
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สามารถตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการกระท าของรัฐเป็นเร่ืองท่ีพลเมืองสามารถตรวจสอบและ
เขา้ถึงได ้โดยผา่นกระบวนการและกลกตามกฎหมาย 4) การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีท่ีเกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีและโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ีกิจการ สินคา้และการบริการ การใช้เอไอท างานแทน
คน หมายรวมถึงสถานศึกษาดว้ย เรียกกนัวา่ ยคุอินเทอร์เน็ต หรือดิจิทลัดิสรัปชัน่ (digital disruption) 
และ 5) การเปล่ียนแปลงด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการเมือง ดา้นเทคโนโลยี คือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น 
ภยัพิบติัต่าง ๆ และโรคระบาด และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น สงคราม 
การก่อการร้าย เป็นตน้ 
 5.1.2 สรุปผลการพจิารณาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัทศิทางการจัดการเรียน
การสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)  
  ผลการวิเคราะห์ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ดว้ยกระบวนการวิจยัแบบ EDFR รอบท่ี 2 และ รอบ
ท่ี 3 จากผูเ้ช่ียวชาญ 20 คน ตอบแบบสอบถามซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน วิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเพื่อหาค่ามธัยฐาน (median: Mdn.) ค่าฐานนิยม (mode: Mo.) ค่าพิสัยระหวา่ง                     
ควอไทล ์(interquartile range: IQR) หรือค่าควอไทลท่ี์ 3 ลบดว้ยควอไทลท่ี์ 1 (Q3-Q1) และค่าความแตกต่าง
ระหว่างค่ามธัยฐานและค่าฐานนิยม (Mdn.-Mo.) เป็นรายขอ้เพื่อพิจารณาแนวโน้มท่ีเป็นไปไดใ้นระดบั
มากข้ึนไปกล่าวคือ แนวโนม้ท่ีมีค่ามธัยฐาน (median) ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และแนวโนม้ท่ีมีความสอดคลอ้ง
กนัของความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ไม่เกิน 1.5 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   5.1.2.1 แนวโน้มทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) มี 6 ด้าน คือ ดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน 
การประเมินหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษา และส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน แต่ละดา้นสรุป
ไดด้งัน้ี 
    1) ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย ขอ้มูลท่ีใช้ในการสร้างหรือพฒันาหลักสูตร 
จ านวน 20 แนวโน้ม วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร จ านวน 3 แนวโน้ม โครงสร้างหลกัสูตร จ านวน 20 
แนวโนม้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 3 แนวโนม้ ดงัน้ี 
     1.1) ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (1) การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจจะเกิดการแข่งขันทางการค้าด้วย
นวตักรรมใหม่โดยอาศยัการวจิยัและพฒันา ซ่ึงมีการผลิตสินคา้คุณภาพโดยอาศยัแรงงานฝีมือท่ีมีทกัษะท่ี
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หลากหลาย และการยา้ยขั้วอ านาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศท่ีพฒันาแลว้มาสู่กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) 
คือ จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนิเซีย เม็กซิโก และตุรกี เป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศ
การสร้างหลกัสูตรควรมีจุดมุ่งหมายตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปตามภาวะการณ์  
      (2) ปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้างองค์
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจจะเกิดการแข่งขนัทางการค้าด้วย
นวตักรรมใหม่โดยอาศยัการวจิยัและพฒันา ซ่ึงมีการผลิตสินคา้คุณภาพโดยอาศยัแรงงานฝีมือท่ีมีทกัษะท่ี
หลากหลาย และการยา้ยขั้วอ านาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศท่ีพฒันาแลว้มาสู่กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) 
คือ จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนิเซีย เมก็ซิโก และตุรกี 
      (3) ท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจและวเิคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจจะเกิดการแข่งขนัทางการคา้ดว้ยนวตักรรม
ใหม่โดยอาศัยการวิจัยและพฒันา ซ่ึงมีการผลิตสินค้าคุณภาพโดยอาศัยแรงงานฝีมือท่ีมีทักษะท่ี
หลากหลาย และการยา้ยขั้วอ านาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศท่ีพฒันาแลว้มาสู่กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) 
คือ จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนิเซีย เมก็ซิโก และตุรกีได ้
      (4) ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหลกัสูตรตอ้งมี
ความรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของดา้นเศรษฐกิจท่ีเกิดการแข่งขนัทางการคา้ดว้ยนวตักรรมใหม่โดย
อาศยัการวิจยัและพฒันา ซ่ึงมีการผลิตสินคา้คุณภาพโดยอาศยัแรงงานฝีมือท่ีมีทกัษะท่ีหลากหลาย และ
การยา้ยขั้วอ านาจเศรษฐกิจโลกจากประเทศท่ีพฒันาแลว้มาสู่กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (E7) คือ จีน อินเดีย 
บราซิล รัสเซีย อินโดนิเซีย เม็กซิโก และตุรกี วา่เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชใ้นการสร้างและพฒันาหลกัสูตร
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
      (5) การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร
ท าให้เกิดสังคมผูสู้งอายุ (aging society) และสังคมท่ีมีความแตกต่างด้านภาษา วฒันธรรม และการ
ด ารงชีวติ เรียกวา่พหุสังคม เป็นส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตร การสร้างหลกัสูตรตอ้งมีจุดมุ่งหมายตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 
      (6) ปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้างองค์
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท า
ให้เกิดสังคมผูสู้งอายุ (aging society) และสังคมท่ีมีความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม และการด ารงชีวิต 
เรียกวา่พหุสังคม 
      (7) ) ท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม และสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร
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ท าให้เกิดสังคมผูสู้งอายุ (aging society) และสังคมท่ีมีความแตกต่างด้านภาษา วฒันธรรม และการ
ด ารงชีวติ เรียกวา่พหุสังคมได ้
      (8) ผู ้บริหารและผู ้สอนท่ีต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท าให้เกิดสังคมผูสู้งอายุ (aging society) 
และสังคมท่ีมีความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม และการด ารงชีวิต เรียกว่าพหุสังคม เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การสร้างและพฒันาหลกัสูตร 
      (9) การเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง คือ ท่ีมีทศันะและความเช่ือทางการเมือง
ท่ีมีอิทธิพลมาจากสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐและการ
กระท าของรัฐเป็นเร่ืองท่ีพลเมืองสามารถตรวจสอบและเขา้ถึงได้ โดยผ่านกระบวนการและกลกตาม
กฎหมาย อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดคุณลกัษณะ
ของบณัฑิตให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง การสร้างหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายทิศทางเดียวกับ
อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ 
      (10) ปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้างองค์
ความรู้และประสบการณ์ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะเป็นไปตามท่ีมีทศันะและความเช่ือทางการเมืองท่ีมี
อิทธิพลมาจากสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐและการกระท า
ของรัฐเป็นเร่ืองท่ีพลเมืองสามารถตรวจสอบและเขา้ถึงได ้โดยผา่นกระบวนการและกลไกตามกฎหมาย ท่ี
มีอุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติก าหนด 
      (11) ท าให้ผูเ้รียนตอ้งมีทั้งความรู้และทกัษะตรงตามความตอ้งการของ
สถานประกอบการณ์ (ผูใ้ช้บณัฑิต) ซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบายทางการเมืองด้านการศึกษาท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนให้ผูเ้รียนส าเร็จการศึกษาแลว้พร้อมส าหรับการท างาน และตามความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีมี
ทศันะและความเช่ือทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลมาจากสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานโดยสามารถ
ตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐและการกระท าของรัฐเป็นเร่ืองท่ีพลเมืองสามารถตรวจสอบและเขา้ถึงได ้โดย
ผา่นกระบวนการและกลกตามกฎหมาย 
      (12) ผูบ้ริหารและผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงท่ีมีทศันะและ
ความเช่ือทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลมาจากสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานโดยสามารถตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐและการกระท าของรัฐเป็นเร่ืองท่ีพลเมืองสามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้ โดยผ่าน
กระบวนการและกลกตามกฎหมาย อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 
      (13) การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี คือ กระแสการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีอยา่งกา้วกระโดด โดยเฉพาะดา้นการส่ือสารและขอ้มูลสารสนเทศท าให้เกิดทั้งรูปแบบสังคม 
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วฒันธรรม การด าเนินธุรกิจแบบใหม่ ท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยแีละโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ีกิจการ สินคา้ 
และการบริการ การใชเ้อไอท างานแทนคนการสร้างหลกัสูตรตอ้งมีจุดมุ่งหมายตอบสนองการเปล่ียนแปลง 
      (14) ปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนการสอนต้องมุ่งเสริมสร้าง                
องค์ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบักระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี
และโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ีกิจการ สินคา้ และการบริการ การใชเ้อไอท างานแทนคน 
      (15) ท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลย ีและสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยไีด ้
      (16) ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหลกัสูตรตอ้งมี
ความรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยี
และโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ีกิจการ สินคา้ และการบริการ การใชเ้อไอท างานแทนคนวา่เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ี
ใชใ้นการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 
      (17) การเปล่ียนแปลงด้านอ่ืน ๆ คือ การเปล่ียนแปลงด้านอ่ืน ๆ ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ไม่วา่จะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึน
จากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม แผน่ดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ การสร้างหลกัสูตรตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ี
สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้
      (18)ปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้างองค์
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่วา่จะเกิดข้ึนจาก
การกระท าของมนุษย์ เช่น ภยัสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม 
แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯ  
      (19) ท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่วา่จะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม การก่อการร้าย 
ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯได ้
      (20) ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหลกัสูตรตอ้งมี
ความรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่วา่จะเกิดข้ึน
จากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม 
แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯ วา่เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชใ้นการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 
     1.2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัและมี
แนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (1) คุณลกัษณะดา้นความรู้ของผูส้ าเร็จการศึกษามี 2 คุณลกัษณะคือ 
       (1.1) คุณลกัษณะดา้นความรู้ดา้นกฎหมาย ไดแ้ก่ 
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        (1.1.1) ) มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายพื้นฐานตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด 
        (1.1.2) มีความรู้กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
กฎหมายเก่ียวกบัการคา้การลงทุน กฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
       (1.2) คุณลกัษณะดา้นความรู้ศาสตร์สาขาวชิาอ่ืน ไดแ้ก่ 
        (1.2.1) มีความรู้เก่ียวกับการเปล่ียนทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลย ีวฒันธรรม และการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ 
        (1 .2 .2)  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศท่ี เพียงพอต่อการ
ติดต่อส่ือสารได ้
        (1.2.3) มีความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
        (1.2.4)  มีความรู้ในลกัษณะท่ีเป็นผูป้ระกอบการ 
        (1.2.5) มีความรู้ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม 
      (2) คุณลกัษณะดา้นเจตคติของผูส้ าเร็จการศึกษามี 3 คุณลกัษณะ คือ  
       (2.1) มีคุณธรรมจริยธรรม 
       (2.2) มีทศันคติรักความยติุธรรม 
       (2.3) จิตสาธารณะ 
      (3) คุณลกัษณะดา้นทกัษะมี 6 คุณลกัษณะ คือ  
       (3.1) มีทกัษะการวิเคราะห์ การตีความ และการให้ความเห็นเชิงวิชาการ 
รวมทั้งการใหค้  าปรึกษาเชิงธุรกิจ 
       (3.2) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อส่ือสาร (ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ) 
       (3.3) มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
       (3.4) มีทกัษะการบริหารงานและบุคคล 
       (3.5) มีทกัษะในการสร้างนวตักรรม 
       (3.6) มีทกัษะผูป้ระกอบการ 
     1.3) โครงสร้างหลักสูตร ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัและมีแนวโนม้
เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (1)  หมวดศึกษาทัว่ไป 
       (1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีมีความ
ใกลเ้คียงต่อเน่ืองสามารถรวมเป็นกลุ่มเดียวกนัและบูรณาการสาระส าหรับการศึกษาเขา้ดว้ยกนัได ้โดย
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สาระท่ีศึกษาควรเป็นสาระท่ีสร้างความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงบริบทสังคมในดา้น
ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสาระเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งใชใ้นการอยู่
ร่วมกนัเป็นสังคม 
       (1.2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ควรมุ่งการศึกษาในสาระ
ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และเนน้ท่ีการเรียนการสอนเพื่อให้
ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีติดตวัไปใชไ้ดจ้ริงในการท างานหรือการศึกษาต่อ 
       (1.3) กลุ่มวิชาภาษาไทย เป็นสาระท่ีส าคัญส าหรับการศึกษาทาง
นิติศาสตร์ การจดัสาระการศึกษาตอ้งมุ่งใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการศึกษาทางนิติศาสตร์ เช่น 
การอ่านจบัใจความ การยอ่ความ การเรียงความและการเขียนในเชิงวชิาการ 
       (1.4) กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ ควรปรับสาระ คือ การจดัการเรียนการ
สอนตอ้งท าใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศสามารถติดต่อส่ือสารไดภ้าษาใดภาษาหน่ึง 
      (2) หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาบงัคบั) 
       (2.1) กลุ่มวิชาหลกัทัว่ไปแห่งกฎหมายตอ้ง เนน้การศึกษากฎหมายท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในสาระวชิาท่ีต่อเน่ืองข้ึนไป ลกัษณะสาระวชิาเป็นการศึกษาเพื่อน าไปใชง้าน 
เช่น กฎหมายในชีวิตประจ าวนั เน้นสาระท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรมทางกฎหมายท่ีใช้ในการ
ประกอบอาชีพทางกฎหมาย 
       (2.2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายนิติกรรมและสัญญาเป็นส่วน
หน่ึงของกฎหมายลกัษณะหน้ีและกฎหมายลกัษณะหน้ีมีขอ้พิพาททางคดีไม่มากนกัควรน ามารวมเป็น
หน่ึงสาระวชิาและเพิ่มจ านวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษากฎหมาย 
       (2.3) กลุ่มวชิากฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัวและมรดกมีลกัษณะท่ี
เช่ือมโยงกนัในทางคดีควรน ามารวมกนัเป็นหน่ึงสาระและเพิ่มจ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาในการศึกษา 
        (2.4) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง สาระวิชาเอกเทศสัญญาเป็นส่ิงท่ีส าคญั 
ตวัการตวัแทนเพราะ เป็นเร่ืองในเชิงธุรกิจการคา้ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า ควรเพิ่มสาระวิชาให้ครอบคลุมถึง
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สัญญาไม่มีช่ือ เป็นตน้ 
       (2.5) กลุ่มวชิากฎหมายแพง่ กฎหมายเก่ียวกบัการกูย้มื ค  ้าประกนั จ าน า
และจ านอง เป็นสาระวชิาท่ีพบขอ้พิพาทมากท่ีสุด เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินชีวติและธุรกิจการคา้ 
ควรเพิ่มสาระการเรียนให้ทนัสมยัทนักบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี เช่น การกูย้ืมเงินแบบ peer to peer 
lending เป็นธุรกรรมสินเช่ือระหวา่งบุคคลรูปแบบใหม่ผา่นช่องทางออนไลน์ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีแพลตฟอร์ม 
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       (2.6) ) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายซ้ือขาย เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ 
แลกเปล่ียน ให้ ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้ให้ทนัสมยัการซ้ือขายของสกุลเงินดิจิทลัในเร่ืองของสิทธิและ
หนา้ท่ีของผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงเป็นการซ้ือขายโดยผา่นระบบออนไลน์ทั้งส้ิน 
       (2.7) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายการประกนัภยั ควรเพิ่มสาระ
เก่ียวกบัการประกนัภยัภาคบงัคบัท่ีตอ้งใชจ้ริงในการด าเนินชีวติเขา้ไปดว้ย เพราะเป็นคดีท่ีมีขอ้พิพาทมาก
ในปัจจุบนั 
       (2.8) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายตัว๋เงิน ควรลดสาระการศึกษา
เก่ียวกบัตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใช้เงิน เพราะปัจจุบนัไม่ค่อยมีการใช้งานแล้ว แต่คงยงัศึกษาสาระ
เก่ียวกบัเช็คอยูเ่ช่นเดิม 
       (2.9) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา  ควรศึกษาอยู่เช่นเดิมแต่ควรศึกษาให้
ครบทุกลกัษณะของกฎหมายอาญาเพราะเป็นกฎหมายท่ีเป็นพื้นฐานในการพิจารณาความผิดขั้นพื้นฐาน
เพื่อจะสามารถศึกษาต่อในกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีโทษทางอาญาได ้และควรศึกษาในสาระเก่ียวกบัการก่อ
อาชญากรรมผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       (2.10) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน ควรศึกษาในสาระท่ีเก่ียวกบัการ
ด าเนินคดีทางปกครองเป็นหลกั โดยเฉพาะขอ้พิพาททางปกครองระหวา่งรัฐกบัเอกชน และการตรวจสอบ
การใชอ้ านาจรัฐ เน่ืองจากเป็นขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนจริง และมีจ านวนมาก โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่การเกิดขอ้พิพาท 
หนา้ท่ีคู่กรณี การด าเนินกระบวนพิจารณาต่าง ๆ ตลอดจนการมีค าวนิิจฉยัและการบงัคบัตามค าวนิิจฉยั 
       (2.11) กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชยแ์ละธุรกิจ ตอ้งศึกษาเพิ่มเติมในสาระ
กฎหมายท่ีเกิดจากธุรกรรมทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายเก่ียวกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายเก่ียวกบัลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กฎหมาย
เก่ียวกบัอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายเก่ียวกบัการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
       (2.12) กลุ่มวชิากฎหมายวิธีสบญัญติั ควรศึกษาอยูเ่ช่นเดิมท่ีเพิ่มสาระ
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เขา้ช่วย เช่น การสืบพยานผ่านระบบ
สารสนเทศ การฟ้องคดี การคดัส าเนาผา่นระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
       (2.13) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ควรศึกษาในสาระท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการคา้มนุษย ์กฎหมายว่าดว้ยผูล้ี้ภยั กฎหมายการให้
ความคุม้ครองแก่คนชาติ กฎหมายแรงงานระหวา่งประเทศ และกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
       (2.14) กลุ่มวชิากฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม การพฒันา
ชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
      (3) หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาเลือก) 
       (3.1) ควรจดัหรือเลือกตามความสนใจของผูเ้รียนท่ียึดเอาการ
ประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคตเป็นเกณฑใ์นการเลือก 
        (3.1.1) ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพผูพ้ิพากษา อยัการ ทนายความ 
        (3.1.2) ท่ีสนใจประกอบอาชีพนิติกรเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
        (3.1.3) ผู ้ท่ีสนใจประกอบอาชีพเจ้าหน้า ท่ีกฎหมายใน
หน่วยงานเอกชน 
        (3.1.4) กลุ่มท่ีสนในประกอบอาชีพอ่ืน เช่น ผูท่ี้มีความประสงค์
จะเป็นผูป้ระกอบการของตนเองในรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ตามการเปล่ียนแปลงท่ีผูป้ระกอบการไม่ตอ้ง
ลงทุนมากแต่สามารถใชป้ระโยชน์จากระบบเครือข่ายออนไลน์ได ้ตอ้งจดัสาระใหส้อดคลอ้งกบัการ
ท างาน 
      (4) หมวดวชิาเลือกเสรี 
       (4.1) ควรเลือกเป็นการศึกษาในสาระทางกฎหมายท่ีจะเป็น
แนวทางและความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพของผูเ้รียน 
        (4.1.1) ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพผูพ้ิพากษา อยัการ ทนายความ 
        (4.1.2) ท่ีสนใจประกอบอาชีพนิติกรเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
        (4.1.3) ผู ้ท่ีสนใจประกอบอาชีพเจ้าหน้า ท่ีกฎหมายใน
หน่วยงานเอกชน 
        (4.1.4) กลุ่มท่ีสนในประกอบอาชีพอ่ืน เช่น ผูท่ี้มีความประสงค์
จะเป็นผูป้ระกอบการของตนเองในรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ตามการเปล่ียนแปลงท่ีผูป้ระกอบการไม่ตอ้ง
ลงทุนมากแต่สามารถใชป้ระโยชน์จากระบบเครือข่ายออนไลน์ได ้ตอ้งจดัสาระใหส้อดคลอ้งกบัการ
ท างาน 
     1.4) การประเมินผลการเรียนรู้ ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัและ
มีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (1)  การประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งใชห้ลกัสูตร ควรใชเ้คร่ืองมือ
ได้หลากหลายทั้งการตรวจสอบท่ีความรู้และทกัษะ หรือพฤติกรรมอาจใช้ แบบทดสอบ แบบ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกต หรือการตรวจการบา้น รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการ
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ประเมินผล คือ ใชเ้กณฑ์ตามท่ีผูส้อนตั้งข้ึนจะเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของคะแนน) หรือ
เชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการทบทวนของผูส้อนดว้ยหลกัการและเหตุผลอาศยัตรรกวทิยา 
      (2)  การประเมินผลหลงัเรียน ควรใชเ้คร่ืองมือท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุด
ในการวดัองคค์วามรู้ คือ แบบทดสอบ โดยมีเกณฑใ์นการประเมินผล คือ เกณฑเ์ชิงปริมาณ (ก าหนด
ช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกนัทุกสถาบนั 
     ส่วน (3) การประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน ควรใชแ้บบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผล ซ่ึงใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วง
ของคะแนน) หรือเชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการทบทวนของผูส้อนดว้ยหลกัการและเหตุผลอาศยั
ตรรกวทิยา) ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้าก  
    2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ส าหรับบางรายวิชาทาง
นิติศาสตร์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูส้อนในชั้นเรียน จ านวน 4 แนวโนม้ และส าหรับบางรายวชิาท่ีจ าเป็นตอ้ง
มีผูส้อนในชั้นเรียน จ านวน 4 แนวโนม้ ดงัน้ี 
     (1) ส าหรับบางรายวิชาทางนิติศาสตร์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูส้อนในชั้นเรียน 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (1.1) ควรมีวธีิการสอน แบบใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพราะผูเ้รียนตอ้ง
แสวงหาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตามท่ีตนเองสนใจ 
      (1.2) ควรมีรูปแบบการสอน การใชค้  าถามน าก่อนเขา้สู่บทเรียนจะใช้
รูปแบบการบรรยาย การใชปั้ญหาเป็นฐานของการเรียนรู้ หรือการใชก้รณีศึกษาก็ได ้ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บั
ความถนดัของผูส้อนแต่ละบุคคล 
      (1.3) โดยใชเ้ทคนิคท่ีใชใ้นการสอนส าหรับการสอนแบบไม่มีผูส้อน
ในชั้นเรียน โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปอาจใชเ้ทคนิคตั้งค  าถามน า การบรรยายเป็นหลกั เพราะไม่มีการ
ส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนในชั้นเรียนการใชเ้ทคนิคอยา่งอ่ืนคงไม่เหมาะสม 
      (1.4) ควรใช้วิธีการประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงั
เรียน โดยใช้แบบทดสอบเป็นหลกั เน่ืองจากเรียนจากแบบเรียนส าเร็จรูป ซ่ึงใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ 
(ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) 
     (2) ส าหรับบางรายวิชาทางนิติศาสตร์ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีผูส้อนในชั้นเรียน 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (2.1) ควรใช้ทั้ งวิธีการสอนไม่ว่าจะเป็นผู ้เ รียนและผู ้สอนเป็น
ศูนยก์ลาง 
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      (2.2) ควรมีรูปแบบการสอนแบบการบรรยาย แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
แบบอภิปราย การสัมมนา การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 
      (2.3)โดยใช้เทคนิคการสอนไดห้ลายวิธีข้ึนอยู่กบัรูปแบบการสอนท่ี
เลือกใช ้เช่น เทคนิคการสอนแบบบรรยาย การใชค้  าถาม การใชปั้ญหาเป็นฐาน การสัมมนา หรือการ
อภิปราย 
      (2.4) ควรใช้วิธีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน สามารถใช้
เคร่ืองมือไดห้ลากหลาย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบ หรือหลายแบบรวมกนั 
ซ่ึงเกณฑ์การประเมินนั้น ใช้เกณฑ์การประเมินแบบคุณภาพโดยอาศยัเหตุผลของผูส้อนเป็นเกณฑ์
ในการตดัสิน ส่วนการประเมินผลหลงัเรียนคงเป็นการประเมินโดยใชแ้บบทดสอบเป็นหลกั แลว้ใช้
เกณฑเ์ชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกนัทุกสถาบนั 
    3) ด้านการประเมินหลกัสูตร ประกอบดว้ย การประเมินก่อนการใชห้ลกัสูตร 
จ านวน 5 แนวโนม้ การประเมินระหว่างการใชห้ลกัสูตร จ านวน 2 แนวโน้ม และการประเมินหลงั
การใชห้ลกัสูตร จ านวน 2 แนวโนม้ ดงัน้ี 
     (1) การประเมินก่อนการใช้หลกัสูตร ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง
กนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (1.1) ขอบเขตการประเมินหลกัสูตร ไดแ้ก่ ดา้นมาตรฐานการเรียนรู้
วตัถุประสงค ์คุณลกัษณะการพึงประสงค ์และเน้ือหาท่ีก าหนดใหเ้รียนแต่ละระดบั 
      (1.2) การประเมินการเช่ือมโยงของหลกัสูตรกบัเป้าหมายการศึกษา
ชาติ, วตัถุประสงค ์เน้ือหา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล, ความตอ้งการของผูเ้รียน, 
การประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคต มาตรฐานของสถาบนัวิชาชีพ และการเช่ือมโยงจากสาระ
วชิาหน่ึงไปสู่อีกสาระหน่ึง 
      (1.3) การประเมินล าดบัการจดัเน้ือหาจากง่ายไปสู่เน้ือหาท่ีซับซ้อน 
และจากเน้ือหาทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั 
      (1.4) การประเมินการถ่ายทอดความรู้ คือ การมุ่งการน าความรู้สู่การ
แกปั้ญหา มุ่งการบูรณาการสู่การปฏิบติั มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหา
ความรู้ และสรุปผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ 
      (1.5) วิธีการประเมิน 3 องค์ประกอบ คือ จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
กระบวน การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล เป็นหลกัซ่ึงใชเ้คร่ืองมือในการประเมิน  คือ 
แบบสนทนากลุ่ม แบบตรวจรายการ และแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนโดยอา้งอิงทฤษฎีทางการวดัผลใช้
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เกณฑ์เชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการผูท้รงคุณวุฒิผูเ้ช่ียวชาญด้วยหลักการและเหตุผลอาศยั
ตรรกวทิยา) 
     (2) การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร ผู ้เ ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (2.1) ขอบเขตการประเมิน คือ การพิจารณาคุณภาพของการจดัการ
เรียนการสอนทั้ งในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและผลผลิตทางการศึกษา คือ ผล
การศึกษาของผูเ้รียนวา่เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่ 
      (2.2) ใช้วิธีการประเมิน 3 เร่ือง คือ การประเมินว่าการเรียนการสอน
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและของหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์นั้นสามารถท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่ 
และผลทางการศึกษาของผูเ้รียนนั้นมีความ กา้วหน้ามากน้อยเพียงใด ซ่ึงใชท้ั้งแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบรายงานผลการศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อประเมินหลกัสูตร ตาม
เกณฑเ์ชิงคุณภาพท่ีผูป้ระเมินตั้งไวต้ามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
     (3) การประเมินหลงัการใช้หลกัสูตร ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง
กนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (3.1) ขอบเขตการประเมิน คือ การประเมินคุณภาพของการจดัการ
เรียนการสอนทั้ งในด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน และผลผลิตทางการศึกษา คือ ผล
การศึกษาของผูเ้รียนวา่เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่ 
      (3.2) ใช้วิธีการประเมิน 3 เร่ือง คือ การประเมินว่าการเรียนการสอน
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและของหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์นั้นสามารถท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่ 
และผลทางการศึกษาของผูเ้รียนนั้นมีความกา้วหน้ามากน้อยเพียงใด ซ่ึงใช้ทั้งแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบรายงานผลการศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อประเมินหลกัสูตรตาม
เกณฑเ์ชิงคุณภาพท่ีผูป้ระเมินตั้งไวต้ามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร   
    4) ด้านอาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วย คุณสมบติัทัว่ไปของอาจารย์ผูส้อน 
จ านวน 2 แนวโนม้ และคุณสมบติัเฉพาะของอาจารยผ์ูส้อน จ านวน 2 แนวโนม้ ดงัน้ี 
     (1) คุณสมบติัทัว่ไปของอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง
กนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่  
      (1.1) ส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ยปริญญาโททางกฎหมาย 
      (1.2) มีความรู้ทางภาษาต่างประเทศ 
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      (1.3) มีคุณธรรมจริยธรรม 
      (1.4) มีความรู้ดา้นเทคโนโลยเีพื่อการสอน 
     (2) คุณสมบติัเฉพาะของอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง
กนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (2.1) มีความรู้ความสามารถกฎหมายเฉพาะทาง (special law) สาขา
หน่ึงสาขาใด 
      (2.2) สอบไล่ไดเ้ป็นเนติบณัฑิตยไ์ทย 
      (2.3) มีความรู้ดา้นการจดัการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 
      (2.4) มีความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงบริบทต่าง ๆ ท่ีกระทบการ
จดัการเรียนการสอน 
      (2.5) ประกอบ หรือเคยประกอบวชิาชีพทางกฎหมาย 
      (2.6) มีความรู้ดา้นสถานประกอบการและผูป้ระกอบการ 
    5) ด้านนักศึกษา ประกอบดว้ย คุณสมบติัทัว่ไปของนกัศึกษาก่อนเขา้ศึกษา 
จ านวน 2 แนวโนม้ และคุณสมบติัเฉพาะของนกัศึกษาก่อนเขา้ศึกษา จ านวน 2 แนวโนม้ ดงัน้ี 
     (1) คุณสมบติัทัว่ไปของนกัศึกษาก่อนเขา้ศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่  
      (1.1) ส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ยมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
      (1.2) มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
      (1.3) มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย 
      (1.4) มีความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและ
การสืบคน้ 
     (2) คุณสมบติัเฉพาะของนกัศึกษาก่อนเขา้ศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (2.1) มีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 
      (2.2) มีทกัษะในการคิดเชิงระบบ เชิงการวิเคราะห์ โดยใช้หลกัการ
ทางเหตุผลหรือตรรกศาสตร์ 
    6) ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้ง
มีส าหรับการจดัการเรียนการสอน จ านวน 1 แนวโนม้ ส่ิงท่ีควรจะมีส าหรับส าหรับการจดัการเรียน
การสอนจ านวน 1 แนวโนม้ และระบบการจดัการทรัพยากรทางการศึกษา จ านวน 1 แนวโนม้ ดงัน้ี 
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     (1) ส่ิงท่ีจ  าเป็นต้องมีส าหรับการจัดการเรียนการสอน ผูเ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (1.1) ตอ้งมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัรองรับการจดัการศึกษาใน
ยคุดิจิทลั 
      (1.2) ตอ้งมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือต่อการศึกษา 
      (1 .3)  ต้องมีระบบสารสนเทศหรือเครือข่าย ท่ี มีความมั่นคงมี
เสถียรภาพทั้งฝ่ังผูเ้รียนและผูส้อนท่ีสามารถส่ือสารกนัไดท้ั้งภาครับและภาคส่ง 
     (2) ส่ิงท่ีควรจะมีส าหรับส าหรับการจดัการเรียนการสอน ผูเ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัและมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
      (2.1) ควรมีระบบการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งดา้นเน้ือหาและ
การวจิยั ของสถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชนและหน่วยงานอิสระท่ีมีหนา้ท่ีทางกฎหมาย 
      (2.2) ควรมีอุปกรณ์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีสามารถใช้งานทางดา้น
นิติศาสตร์ไดโ้ดยตรง เช่น การสืบคน้ค าพิพากษา ค าวนิิจฉยัต่าง ๆ การเตรียมคดีของทนายความ 
     (3) ระบบการจัดการทรัพยากรทางการศึกษาตั้ งแต่การส ารวจความ
ตอ้งการ การด าเนินการ การประสานงาน การประชาสัมพนัธ์ มีหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
โดยตรง และการประเมินผล เพื่อทราบปัญหาและปรับปรุงผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัและ
มีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
 

5.2 การอภิปรายผล 
 ผูว้ิจยัขอน าเสนอการอภิปรายทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยแบ่งประเด็นการอภิปราย
ออกเป็น 6 ประเด็นตามผลการวจิยั คือ 1) ดา้นหลกัสูตร 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3) ดา้นการ
ประเมินหลกัสูตร 4) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 5) ดา้นนกัศึกษา และ 6) ดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอน 
  5.2.1 ด้านหลกัสูตร 
   ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน 
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ดา้นหลกัสูตรเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีใช้ในการสร้าง หรือ
พฒันาหลกัสูตรตามผลการวิจยั มีลกัษณะเป็นขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีเก่ียวกบั 1) การเปล่ียนแปลง
บริบททางการเมืองนโยบายชาติซ่ึงประเทศไทยปัจจุบนัมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันา และเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากร
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มนุษย์ มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ส่งเสริมให้เกิดสังคมผูป้ระกอบการ การพฒันาทกัษะและความสามารถของแรงงาน โดยการพฒันา
ระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้
ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษา และการพฒันาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถรับการเปล่ียนแปลงบริบทต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 2) การ
เปล่ียนแปลงบริบทเศรษฐกิจและสังคม นอกจากประเทศไทยจะก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แลว้ยงัก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็นแนวปฏิบติัในการ
พฒันาประเทศไทย 3) การเปล่ียนแปลงบริบทดา้นเทคโนโลยีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่
ในโลกมาจากฐานเทคโนโลยีส าคญั 3 กลุ่ม คือ ฐานชีวภาพ ฐานดิจิทลั และฐานฟิสิกส์ โลกใน
อนาคตจึงเป็นโลกของนวตักรรมท่ีผสมผสานเทคโนโลยีทั้ ง 3 กลุ่มน้ี ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ 
“เทคโนโลยเีปล่ียนโลก” (disruptive technology) เช่น OTT, IOT, blockchain เทคโนโลยีเปล่ียนโลก
ท่ีมีบทบาทส าคญัในโลกปัจจุบนัและในอนาคต อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ (1) กลุ่มเทคโนโลยี
ดิจิทลัและคอมพิวเตอร์ (2) กลุ่มเทคโนโลยีการแพทยแ์ละเทคโนโลยีชีวภาพ (3) กลุ่มเทคโนโลยี
พลงังาน มีการพฒันาเทคโนโลย ีเกิดธุรกิจและบริการโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั จะน าไปสู่การพฒันา
ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ ( artificial intelligence and automatic systems) ท่ี เ ป็นการ
เช่ือมโยงทุกส่ิงดว้ยอินเทอร์เน็ต (internet of things: IoT) อีกทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่อาจ
คาดหมายได้ เช่น ภยัสงคราม โรคระบาดและอ่ืน ๆ เหล่าน้ีเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้าง
หลกัสูตรท่ีท าใหผู้ส้ร้างหลกัสูตร หรือคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรตอ้งน าบริบทการเปล่ียนแปลง
เหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการก าหนดวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร เพื่อผลิตคนหรือเตรียมพร้อม
ความรู้และทกัษะของคนให้พร้อมสนองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่างข้างตน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของวิชยั วงษ์ใหญ่ (2554) ส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตรจะเป็นฐานขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการพฒันา
หลักสูตรและวางแผนหลักสูตรได้ชัดเจน ได้แก่ 1) ส่ิงท่ีก าหนดหลักสูตรด้านเป้าหมายและ
อุดมการณ์ของชาติ 2) ส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตรทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 3) ส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตร
ทางเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นการสร้างและพฒันาหลักสูตรโดยการอาศัยการค้นคว้าและแสวงหา
ข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงของตามแนวคิดการพฒันาหลักสูตรของ  Walker 
(Walker, 1971) ท่ีปฏิเสธแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรดว้ยการก าหนดส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตร
ดว้ยการอธิบายเชิงเหตุผลโดยปราศจากการคน้ควา้หาขอ้เท็จจริงมาก่อน วิธีการของ Walker เป็น
วิธีการศึกษาแบบประจักษ์นิยม (empiricism) หรือเป็นวิธีการศึกษาแบบธรรมชาติ (naturalistic 
model) ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีเป็นการแสวงหาขอ้เทจ็จริงจากปรากฏการณ์ทางสังคม และผา่นกระบวนการ
พิจารณาไตร่ตรองอยา่งเหมาะสมก่อนการตดัสินใจออกแบบหลกัสูตร ถือวา่เป็นการวเิคราะห์ปัจจยั
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ภายนอก คือ 1) การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 2) การเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาและ
หลกัสูตร และ 3) การเปล่ียนแปลงเน้ือหาวิชา ถือเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีส่งผลให้สถาบนัการศึกษาตอ้งพฒันาหลกัสูตรให้น าไป
ปฏิบติัได้จริงและบงัเกิดผลให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างและการพฒันาหลกัสูตรตาม
แนวคิดของ Skilbeck (Sklibeck, 1984) โดยท่ีผลการวิจยัด้านหลักสูตรเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรนั้นตอ้งเป็นไปตามส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตรซ่ึงเป็นสถานการณ์จากขอ้เท็จจริงทางสังคม เพื่อ
ผลิตบัณฑิตท่ีเป็นผลผลิตทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะตามการเปล่ียนแปลงของบริบทด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยแีละการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดคุณสมบติับณัฑิตตาม
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยมีคุณสมบติัดา้นความรู้ (knowledge) ดา้นเจตคติ (attitude) และดา้น
ทกัษะการปฏิบติังาน (skill) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bloom (1999) กล่าววา่ ทกัษะทางสติปัญญา
จะแสดงเป็นพฤติกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ ความคิด การแกปั้ญหาดว้ยสติปัญญา คือ พุทธิพิสัย 
(knowledge) จิตพิสัย (affective/attitude) และทกัษะพิสัย หรือทกัษะกระบวนการ (process) ดงันั้น 
การก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตอ้งครอบคลุมพฒันาการ 3 ดา้นท่ีตอ้งส่งเสริมในการจดัการ
เรียนการ สอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือ พัฒนาการด้านความรู้ความคิด (cognitive 
development) พฒันาการดา้นจิตใจ (affective development) และพฒันาการดา้นทกัษะ (psychomotor 
development) โดยผลการวิจยัดา้นหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างหลกัสูตรท่ีก าหนดสาระการเรียนรู้
เป็นผลสืบเน่ืองกนัในลกัษณะของวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเป็นแนวทางในการเลือกเน้ือหาสาระ 
และกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อท าให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตามท่ีจุดมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร เช่น วตุัประสงคข์องหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตท่ีก าหนดให้มีคุณลกัษณะดา้นความรู้
ประการหน่ึง ไดแ้ก่ มีความรู้กฎหมายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กฎหมายเก่ียวกบัการคา้
การลงทุน กฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นโครงสร้างหลกัสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ก็ตอ้งเลือกสาระ เน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความรู้และประสบการณ์
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงบริบทสังคมในดา้นต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลย ี(กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ท่ี
เปล่ียนแปลง (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ส่วนหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคับด้าน
กฎหมาย) ตอ้งจดัสาระการศึกษากลุ่มวิชากฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม การพฒันา
ชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดคอมพิวเตอร์ กฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของทศันีย ์เศรษฐพงษ์ (2562) ท่ีกล่าวว่า 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรถือได้ว่าเป็นทิศทางของการจดัการศึกษา ช่วยในการเลือกเน้ือหาและ
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กิจกรรม ตลอดจนใชใ้นการประเมิน นอกจากน้ียงัเป็นส่วนท่ีจะท าใหผู้ส้อนทราบวา่จะพฒันาผูเ้รียน
ให้มีลักษณะอย่างไร การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะต้องท าหลังจากท่ีได้ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานแลว้วา่ ควรจะด าเนินการแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการของสังคมและผูเ้รียนไดอ้ยา่งไร 
และตอ้งให้สอดคล้องสัมพนัธ์กบันโยบายการจดัการศึกษาของประเทศดว้ย ส่วนเน้ือหาวิชาและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ี
จะช่วยให้ผู ้เ รียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ เ น้ือหาท่ีสมบูรณ์จะผนวกกับความรู้ 
ประสบการณ์ ค่านิยม ทศันคติเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ั้งความรู้ คุณลกัษณะนิสัย ระบบความคิด
ท่ีเหมาะสมประกอบเขา้ดว้ยกนัซ่ึงผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะด าเนินการเลือกเน้ือหาสาระ จดัเรียงล าดบั
เน้ือหา และก าหนดเวลาเรียนท่ีเหมาะสมตามล าดบั ทั้งจากผลการวิจยัด้านหลกัสูตรเก่ียวกบัการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนประกอบดว้ยการประเมินผลก่อนเรียนของผูเ้รียน เพื่อเป็นการตรวจ 
ความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนก่อนน าเขา้สู่บทเรียน การประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบ
พฒันาของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการศึกษามาระยะหน่ึง ถือวา่เป็นการประเมินเพื่อพฒันา (formative 
evaluation) โดยใชเ้คร่ืองมือในการประเมิน คือ แบบทดสอบ การสังเกต การซกัถาม เป็นตน้ ส่วน
การประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนจะกระท าเม่ือส้ินสุดกระบวนการเรียนการสอนซ่ึงเป็นการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียน หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยมากประเมินตอนปลายภาคเรียน โดยใช้แบบประเมินท่ีเป็นแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานจากการ
ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายท าการประเมินความยากง่ายของแบบทดสอบสอบ ซ่ึงแบบทดสอบท่ีดี
ตอ้งมีความยากง่ายปะปนกนัทั้งขอ้ท่ีง่าย ขอ้ปานกลาง และขอ้ยากท่ีสุดในแบบทดสอบชุดเดียวกนั 
และตอ้งมีความเป็นปรนยั คือ มีความชดัเจนถูกตอ้ง มีความเขา้ใจตรงกนั โดยยึดเกณฑ์ทางวิชาการ
เป็นเกณฑ์ในการประเมินแบบทดสอบ และใชเ้กณฑ์การวดัผลจากเกณฑ์เชิงปริมาณ และเกณฑ์เชิง
คุณภาพในการตดัสินผลการเรียน กรณีจะใชเ้กณฑ์ใดในการวดัผลนั้นก็ข้ึนอยูก่บัผูส้อน หรือผูท่ี้ท  า
การวดัว่าตอ้งการวดัส่ิงใด หากตอ้งการวดัความรู้ความเข้าใจก็อาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีเป็นแบบทดสอบ หรือหากตอ้งการวดัเจตคติก็อาจใชเ้กณฑเ์ชิงคุณภาพส าหรับเคร่ืองมือท่ี
เป็นแบบสังเกตุพฤติกรรม หรือหากตอ้งการวดัทกัษะก็อาจใชเ้กณฑเ์ชิงปริมาณ/คุณภาพส าหรับแบบ
วดัทกัษะ เป็นตน้ ทั้งน้ีข้ึนกบัผูส้อนว่าตอ้งการวดัผลส่ิงใดเป็นส าคญัซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
สมชาย รัตนทองค า (2554) ท่ีวา่การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีนิยมนั้นมี 2 ลกัษณะ คือ การประเมินเพื่อ
พฒันาและการประเมินเพื่อสรุปผล และตดัสินผลการเรียนท่ีมีเกณฑ์ชดัเจน เช่น การตดัสินแบบอิง
กลุ่มหรือการตดัสินแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เคร่ืองมือการวดัผลทางการศึกษาท่ีมีความเท่ียงตรง 
(validity) มีความเป็นปรนัย (objectivity) และมีความยากง่าย (difficulty) จึงจะเป็นเคร่ืองมือการ
วดัผลท่ีดีท่ีสามารถวดัผลไดต้รงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
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   อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยัเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรคุณลักษณะ
เก่ียวกบัเจตคติ (attitude) ของผูส้ าเร็จการศึกษานั้นพบวา่มี 3 คุณลกัษณะ คือ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ทศันคติรักความยุติธรรมและมีจิตสาธารณะ แต่คุณลกัษณะดงักล่าวไม่ปรากฏในขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
สร้างและพฒันาหลกัสูตรซ่ึงเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมเป็นเร่ืองส าคญัประการหน่ึงในการจดั
การศึกษาในยุคปัจจุบนั ยิ่งเป็นการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงไวซ่ึ้งความ
ยุติธรรมของสังคมแล้ว คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ใน
เน้ือหาวิชาทางกฎหมาย เพราะคุณธรรมหรือความยุติธรรมนั้นส าคญัท่ีผูใ้ช้กฎหมายมิใช่ตวับท
กฎหมายท่ีบญัญติัไว ้สอดคลอ้งพุทธทางภิกขุ (2525) ท่ีเห็นวา่ปัจจุบนัการศึกษาเน้นแต่เร่ืองความรู้
แก่ผูเ้รียน โดยละเลยการปลูกฝังดา้นคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงการจดัการศึกษาตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมกบัเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลท่ีก าหนดหลกัสูตรกบัวตัถุประสงค์
ของหลักสูตรแล้วต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพราะการก าหนด
วตัถุประสงค์ของตอ้งพิจารณาถึงสภาพปัญหา ความตอ้งการ และความจ าเป็นของผูเ้รียนและการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ มาก่อนในล าดับต้นซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการพฒันาหลักสูตรของ Taba 
(Taba, 1962), Oliva (Oliva,1982), Walker (Walker, 1971), Sklibeck (Sklibeck,1984) ดงันั้น ส่ิงท่ี
ก าหนดหลกัสูตรตอ้งมีประเด็นเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมอีกประการหน่ึงท่ีใช้เป็นขอ้อมูลในการ
สร้างและพฒันาหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตรตามแนวคิดของ
วชิยั วงษใ์หญ่ (2554) 
  5.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ดา้นการจดัการเรียนการสอน วิธีการสอนโดยผลการวิจยันั้นก าหนด
วธีิการสอนส าหรับการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
เน้นวิธีการสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางทั้งการจดัการเรียนแบบมีผูส้อนและไม่มีผูส้อนในชั้นเรียน 
อยา่งไรก็ตามก็ควรมีการยดืหยุน่ปรับปรุงตามเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ และบริบทของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมก็ควรมีการยืดหยุน่ตามผูเ้รียน ทั้งในเร่ืองเน้ือหาสาระท่ีก าหนดให้เรียน และวธีิการท่ีใชใ้นการ
เรียนการสอน หมายรวมถึง รูปแบบ เทคนิคการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย โดยท่ี
เน้ือหาท่ีก าหนดให้เรียนตอ้งเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจแต่ก็ตอ้งอยูใ่นขอบเขตของเน้ือหาสาระของสาระวชิา
นั้นซ่ึงสามารถเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ใหบู้รณาการกบัสาระวชิาอ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืนได ้ทั้งรูปแบบและ
เทคนิคการสอนก็สามารถบูรณาการรวมกนัเป็นหลายวชิาได ้เช่น การใชปั้ญหาเป็นฐานของการเรียนรู้ การ
ใชก้รณีศึกษา หรือการศึกษากฎหมายเชิงคลีนิก สามารถถอดการเรียนรู้ออกไดเ้ป็นหลายสาระวชิา โดยให้
ผูส้อนและผูเ้รียนศึกษาปัญหาขอ้เท็จจริงและปัญหาขอ้กฎหมายท่ีเกิดข้ึนจริง แลว้ฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัการให้
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ค าปรึกษาตลอดจนร่วมด าเนินคดีในรูปแบบสถานการณ์จ าลอง ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งสามารถสรุปหลกัการไดเ้อง 
ต่อยอดความรู้เองไดส้อดคลอ้งกบัดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554) ท่ีเห็นว่าการจดัการเรียนการสอนตอ้งมี
ความยืดหยุน่ตามเทคโนโลยีและผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีเนน้การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงการ
เป็นฐาน โดยการประเมินผลการเรียนรู้ใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การตรวจรายงาน
การสรุปองค์ความรู้ หรือหลกัการท่ีผูเ้รียนสรุปเอง มีการปฏิรูปการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ประเมินผลอ่ืนร่วมกับการทดสอบ เช่น การสังเกตพฤติกรรม การตรวจงาน การรายงานตนเอง การ
สัมภาษณ์ หรือการทดสอบท่ีเน้นการปฏิบติัจริงสอดคล้องกับการพฒันาหลักสูตรโดยโรงเรียนเป็น
ผูพ้ฒันาหลักสูตรเอง (School-Based Curriculum Development: SBCD) ของ Sklibeck (Sklibeck,1984) ท่ี
เห็นวา่การประเมินการเรียนรู้ (assessment) เป็นการตดัสินคุณค่าในศกัยภาพการเรียนรู้และการปฏิบติัของ
ผูเ้รียนรู้ ส่วนการประเมินผล (evaluation) หมายถึง การรวบรวมหลกัฐานเพื่อน ามาตดัสินคุณค่าเก่ียวกบั
หลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผน การออกแบบ การน าไปใช ้รวมทั้งผลการปฏิบติั หรือผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ซ่ึงการประเมินการปฏิบติัของผูเ้รียนเป็นการก าหนดเกณฑท่ี์ผูเ้รียนตอ้งบรรลุ เช่น การก าหนด
ช้ินงาน การสังเกต การบนัทึกการท างาน การสอน การรายงานผล การประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งมี
แนวทางท่ีหลากหลายเพื่อใหค้รอบคลุมเน้ือหาและขอบเขตของสาระวชิา 
  5.2.3 ด้านการประเมินหลกัสูตร 
   ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน 
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ด้านการประเมินหลักสูตร ส าหรับการประเมิน
หลกัสูตรก่อนการใชห้ลกัสูตรท่ีมกัเรียกว่าเป็นการประเมินเอกสารหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัใจทิพย ์
เช้ือรัตนพงษ์ (2539) อา้งในไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2550) ท่ีจ  าแนกวิธีการประเมินหลกัสูตรตาม
ระยะเวลาในการประเมิน ผลการวจิยันั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของหลกัสูตรกบัตวัผูเ้รียนทั้ง
ในเร่ืองของ 1) ขอบเขตของหลกัสูตรท่ีประเมิน ไดแ้ก่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตร คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร เน้ือหาและระยะเวลาท่ีก าหนดให้เรียน 2) ความ
เช่ือมโยงของหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงระหว่างหลักสูตรกับเป้าหมายการศึกษาชาติ วตัถุประสงค์
หลกัสูตรกบัเน้ือหา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ความตอ้งการของ
ผูเ้รียน การประกอบอาชีพของผูเ้รียน และมาตรฐานของสถาบนัวิชาชีพ 3) ล าดับของเน้ือหาท่ี
ก าหนดให้เรียนจากง่ายไปซบัซ้อนและพื้นฐานสู่การปฏิบติั 4) การเช่ือมโยงจากสาระวิชาหน่ึงไปสู่
สาระวิชาหน่ึง และ 5) การถ่ายโอนความรู้ท่ีเน้นความรู้สู่การปฏิบติัและการแกปั้ญหา และผูเ้รียน
สามารถสรุปและสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งมารุต พฒัผล (2558) เก่ียวกบัแนวทาง
การก าหนดกรอบการประเมินเอกสารหลักสูตรก่อนการน าหลักสูตรไปใช้ คือ ประเด็นเร่ือง
จุดมุ่งหมาย หลกัการและเหตุผล จุดมุ่งหมายเฉพาะ การแบ่งระดบัคะแนน คุณลกัษณะของผูเ้รียน 
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การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และหลกัสูตร และผลผลิตของหลกัสูตร แต่การประเมิน
หลักสูตรนั้นนอกจากจะพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของหลกัสูตรกับตวัผูเ้รียน ก็ควรพิจารณาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัสูตรกบัสถาบนัผูจ้ดัการศึกษาว่าหลกัสูตรท่ีสร้าง หรือพฒันาข้ึนมามี
จุดอ่อน จุดแข็งของหลกัสูตรอย่างไร มีความเป็นได้ คุม้ทุนการด าเนินการหรือไม่ สอดคล้องกบั
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ Scriven (1967) ท่ีให้ความส าคญักบัคุณค่า และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานซ่ึงเขาเช่ือว่า การประเมินจะขาดความสมบูรณ์ ถ้านกัประเมินได้พิจารณาดา้นคุณค่าท่ี
ได้รับการเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ มี 3 ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา คือ 1) 
ความเป็นประโยชน์ท่ีนักประเมินตอ้งพิจารณาดูว่าส่ิงท่ีไดล้งทุนไปมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไปหรือไม่ 2) ขวญัก าลงัใจ หรือคุณธรรมเป็นส่ิงส าคญัมากในการด าเนิน
โครงการ ควรพิจารณาว่า ผลของโครงการจะท าให้ขวญัก าลงัใจ หรือคุณธรรมของผูร่้วมโครงการ
เป็นอย่างไร และ 3) ค่าใช้จ่ายเป็นเร่ืองส าคญัมากแต่นกัประเมินไม่ค่อยให้ความสนใจ เน่ืองจากมี
ความยุ่งยากในการประเมิน โดยท่ีการประเมินหลักสูตรก่อนการน าไปใช้เป็นการประเมิน
องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การประเมินความสัมพนัธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงมีแบบตรวจรายการและแบบ
วิเคราะห์เอกสารท่ีพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน และใช้เกณฑ์เพื่อ
พิจารณาคุณค่าของหลกัสูตร เกณฑ์เชิงปริมาณ (เกณฑม์าตรฐาน) และเกณฑเ์ชิงคุณภาพ (เกณฑก์าร
ตดัสินตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าการประเมินท่ีอยูบ่นพื้นฐานของตรรกวิทยา) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัรูปแบบการประเมินของ Tyler  อา้งในใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ ์(2539), ธ ารง บวัศรี (2542) และไชย
ยศ ไพวิทยศิริธรรม (2550) ท่ีเป็นการประเมินท่ียึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (gold base) โดยการ
เปรียบเทียบวา่พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่  ใช้
การวิเคราะห์รายละเอียดขององค์ประกอบของกระบวนการจดัการศึกษา 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมาย
การศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ส่วนการ
ประเมินผลระหว่างการใช้หลกัสูตร ตามผลการวิจยัเป็นการประเมินในประเด็นเก่ียวกบั 1) การ
ประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอน และ 2) การประเมินผลผลิตของหลกัสูตรวา่เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรหรือไม่ อยา่งไรก็ตามการประเมินหลกัสูตรมีประเด็นท่ี
ควรให้ความส าคญัในการประเมิน คือ การประเมินระบบบริหารหลกัสูตร และวิธีการนิเทศก ากบั
ดูแลการใชห้ลกัสูตรวา่มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร และจะมีวธีิการในการแกไ้ขอยา่งไร สอดคลอ้ง
แนวคิดของใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ ์(2539) ท่ีเห็นวา่ส่ิงท่ีตอ้งประเมินในการประเมินหลกัสูตรประการ
หน่ึง คือ การประเมินการใชห้ลกัสูตร เป็นการตรวจสอบวา่หลกัสูตรท่ีน าไปใชก้บัสถานการณ์จริง
ใชไ้ดดี้เพียงใด การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรท าอยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไนในการใช้
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หลักสูตร เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดี ข้ึน และสามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ โดยวิธีการประเมินอาจใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสอบถามผูใ้ช้หลกัสูตร 
ไดแ้ก่ ผูส้อน ผูบ้ริหาร และผูเ้รียน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวิธีการประเมินโดยยึดจุดมุ่งหมาย 3 องคป์ระกอบ 
คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษา การจดัประสบการณ์เรียนรู้ และการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาของผูเ้รียน และใชเ้กณฑเ์พื่อพิจารณาคุณค่าของหลกัสูตร เกณฑเ์ชิงปริมาณ (เกณฑ์มาตรฐาน) 
และเกณฑ์เชิงคุณภาพ (เกณฑ์การตดัสินตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าการประเมินท่ีอยู่บน
พื้นฐานของตรรกวิทยา) ซ่ึงสอดคล้องกบัรูปแบบการประเมินของ Tyler  อา้งในใจทิพย ์เช้ือรัต
นพงษ์ (2539), ธ ารง บวัศรี (2542) และไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2550) ท่ีเป็นการประเมินท่ียึด
จุดมุ่งหมายเป็นหลัก (gold base) และการประเมินหลักสูตรหลังการใช้หลักสูตรเป็น 1) การ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์หลักสูตร ปรัชญาหลกัสูตร คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูเ้รียน อุดมการณ์การศึกษาชาติ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 2) การตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน (คุณภาพบณัฑิต) ท่ีเป็นผลมาจากการจดัการ
เรียนการสอน จากผูใ้ชบ้ณัฑิต และขอ้มูลของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ การประเมินหลกัสูตรทั้งระบบ
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประเมินระบบหลกัสูตรท่ีเป็นการประเมินหลกัสูตรในภาพรวมกนัทั้งระบบ
พร้อมกนัไป เพราะการประเมินแต่ละส่วนอาจท าให้มองเห็นภาพรวมไม่ชดัเจน จึงตอ้งประเมิน
หลักสูตรทั้งระบบ เพราะการประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินการใช้หลักสูตร และการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัตามแนวคิดในการประเมินหลกัสูตร
ของใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ ์(2539) เก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งประเมินในการประเมินหลกัสูตร 
  5.2.4 ด้านอาจารย์ผู้สอน 
   ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน 
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน จากผลการวิจยัพบว่า คุณสมบติั
ทัว่ไปของอาจารยผ์ูส้อนควรส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาโททางกฎหมาย และมีความรู้ดา้น
ภาษาต่างประเทศ สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 10 ว่าด้วย จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบติัอาจารย์ในท่ีกล่าวถึงอาจารย์
ผูส้อนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ก าหนดว่า อาจารยผ์ูส้อน อาจเป็นอาจารยป์ระจ า หรืออาจารย์
พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือในสาขาวชิาของรายวชิาท่ีสอน ส าหรับกรณีอาจารยพ์ิเศษนั้นแมจ้ะ
ไดรั้บการยกเวน้คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นปริญญาโท แต่ก าหนดคุณวุฒิขั้นต ่า คือ ปริญญาตรีและมี
ประสบการณ์สอนไม่นอ้ย 6 ปี อยา่งไรก็ตามการท่ีจ ากดัชัว่โมงการสอนเพียงร้อยละ 50 ของรายวชิา
แลว้ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าเป็นผูรั้บผิดชอบรายวิชานั้น เห็นว่าการจ ากดัชัว่โมงการสอนของอาจารย์
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พิเศษเพียงร้อยละ 50 ของรายวชิา อาจท าใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ทางดา้นปฏิบติังานท่ีจะไดรั้บ
จากการถ่ายทอดโดยผา่นผูท้รงคุณวุฒิท่ีท าการสอนอาจไม่เพียงพอ ยิ่งเป็นความรู้และประสบการณ์
ทางด้นกฎหมายและวิธีพิจารณาคดีต่าง ๆ ในศาลตั้ งแต่ชั้ นต้นจนถึงศาลฎีกา หรือแม้กระทั่ง
กระบวนการด าเนินว่าด้วยเร่ืองการว่าความ การจัดท าเอกสารต่าง ๆ ทางคดี ล้วนต้องอาศัย
ประสบการณ์ของอาจารยพ์ิเศษท่ีปฏิบติังานดา้นนั้น ๆ หากผูส้อนเป็นอาจารยป์ระจ า อาจถ่ายทอด
ความรู้ทางการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริงไดไ้ม่เช่ียวชาญเท่าผูท่ี้ปฏิบติังานจริง ส่วนกรณีคุณสมบติัเฉพาะ
ของอาจารยผ์ูส้อนนั้น ควรสอบไล่ไดเ้ป็นเนติบณัฑิตยไ์ทย เพราะการจดัการเรียนการสอนในระดบั
เนติบณัฑิตมุ่งเนน้ท่ีการน ากฎหมายไปใชใ้นการปฏิบติังาน การท่ีอาจารยป์ระจ าสอบไล่ไดเ้ป็นเนติ
บณัฑิตย์ไทยจะช่วยส่งเสริมให้อาจารย์มีทั้ งความรู้ทางทฤษฎี และทางปฏิบติัท่ีสามารถน ามา
ถ่ายทอดให้ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการศึกษาทางกฎหมายโดยแทจ้ริง ท่ีส าคญัอาจารยป์ระจ าควรเคย
ประกอบอาชีพทางกฎหมายมาบา้งเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงการน าขอ้กฎหมายไป
ปรับใชก้บัขอ้เท็จจริง เพื่อสร้างเป็นประสบการณ์แลว้ถ่ายทอดผา่นผูเ้รียน เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่
ผูเ้รียน แมอ้าจารยป์ระจ าจะมีความรู้ทางกฎหมายเป็นหลัก แต่เม่ือเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยผ์ูส้อน
ก็ควรมีความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา เพื่อจะได้เข้าใจ
องค์ประกอบของการจัดการศึกษาทั้ งวิธีการสอน รูปแบบการ เทคนิคการสอน และวิธีการ
ประเมินผลผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี (2545) วา่การจดัการเรียนการสอน คือ กระบวนการ
จดัการเรียนการสอน โดยให้ทั้งผูส้อน และผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การจดัการเรียนการ
สอนจะเนน้ท่ีการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากหลกัสูตร ผูส้อน ผูเ้รียน วิธีการสอน และ
การประเมินผล ตลอดจนส่ือการเรียนการสอน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามก็ปฏิเสธไม่ไดก้ารเปล่ียนแปลง
บริบทต่าง ๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะดา้นหลกัสูตรและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรท่ีตอ้งการผลิตบณัฑิตให้มี
ความรู้ มีคุณธรมจริยธรรม และทกัษะต่าง ๆ นั้น ผูส้อนจึงเป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการพฒันาหลกัสูตร 
เพื่อใหต้อบสนองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เช่น ความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ เป็นตน้ 
  5.2.5 ด้านนักศึกษา 
   ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน 
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ดา้นนกัศึกษา การเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีทาง
กฎหมายหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของประเทศไทยนั้ น อย่างน้อยต้องส าเร็จการศึกษาชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป แต่ส่ิงท่ีตอ้งยอมรับและไม่อาจปฏิเสธได ้คือ การศึกษา
กฎหมายของประเทศไทยเป็นการศึกษาโดยใช้ภาษาไทย (ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษ)                
ดงันั้นพื้นฐานความรู้ดา้นภาษาไทยจึงเป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับการศึกษาทางกฎหมายซ่ึงนกัศึกษา
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ก่อนเขา้ศึกษาในหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตควรมีความรู้เก่ียวภาษาไทยท่ีจะใชใ้นการศึกษากฎหมาย 
เช่น การอ่านจบัใจความ การย่อความ การตีความและการเขียนเชิงวิชาการเพื่อน าเสนอความคิด
ประกอบทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีส าคญัการศึกษากฎหมายเป็นเร่ืองของการศึกษาเชิงเหตุผล ท่ีตอ้งใช้การ
วิเคราะห์ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในทางคดี ท าให้ผูท่ี้จะเข้าศึกษาต่อหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตควรมีทักษะในการคิดเชิงระบบ เชิงการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการทางเหตุผล  หรือ
ตรรกศาสตร์ และตอ้งมีเจคติท่ีดีต่อกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย ซ่ึงอาจพิจารณาไดจ้ากการ
แสดงออกทางกฎหมาย เช่น การร่วมการเลือกตั้งสภานักเรียน การรู้รับสิทธิหน้าท่ีของตนเอง          
เป็นตน้ 
  5.2.6 ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน การจดัการเรียนการ
สอนในโลกยุคดิจิตอล (digital age) ท่ีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญั และเป็นตวัเช่ือม หรือเป็น
อ านวยความสะดวก (facilitator) ใหก้บัการจดัการเรียนการสอนท าใหส้ถานศึกษาหลายแห่งเกิดการ
ปรับตวัและเตรียมความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(knowledge based society) ท่ีไม่จ  ากดัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดเวลาจึงท าให้การเรียนรู้ไม่ได้
จ  ากดัอยูเ่พียงบุคคลและสถานท่ี ส าหรับการจดัการศึกษาในยคุท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 
ท่ีความรู้ต่าง ๆ อยู่ในระบบสารสนเทศนั้น สถาบนัการศึกษาจ าเป็นตอ้งมีส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยันอกจากต าราเรียนในรูปแบบหนงัสือท่ีใช้กนัในหมู่ผูศึ้กษากฎหมายปัจจุบนั เช่น การเรียน
การสอนโดยใช้ระบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หรือการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น (application) ต่าง ๆ จ าเป็นท่ีสถาบนัการศึกษาต้องมีระบบ
สนบัสนุนผูส้อนและนกัศึกษา เช่น การจดัการอบรมการใช้โปรแกรม หรือแอพพลิเคชัน่ เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น เหล่านั้ นเป็นโปรแกรม หรือ
แอพพลิเคชัน่ท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นฟรีแวร์ (freeware) หมายถึง ซอฟต์แวร์ท่ีสร้างข้ึนและสามารถ
น าไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย สถาบนัการศึกษาตอ้งเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกเหล่านั้นแก่อาจารยผ์ูส้อน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับการจดัการเรียนการสอน
ภายใตก้ารเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศท่ีออนไลน์ อย่างไรก็ตามด้วยทรัพยากรและการ
เข้า ถึงการศึกษาออนไลน์ของผู ้เ รียนแต่ละคนท่ี มีไม่ เท่ า เ ทียม จึง เ ป็นภาระหน้า ท่ีของ
สถาบนัการศึกษาท่ีตอ้งจดัเตรียมและแกปั้ญหาส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ดว้ย
การจดัอุปกรณ์และสถานท่ีส าหรับบุคคลเหล่านั้น โดยอุปกรณ์และเทคโนโลยีการส่ือสารตอ้งมี
ความมัน่คง มีเสถียรภาพเพียงพอต่อการจดัการศึกษาออนไลน์ ส่วนกรณีการจดัการเรียนการสอน
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ทางกฎหมายท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยีทางกฎหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน
ด้านกฎหมาย เช่น การยื่นค าฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สถาบนัการศึกษาควรจดัห้องเรียนใน
รูปแบบท่ีใช้ระบบออนไลน์มาช่วยในการบริหารจัดการชั้ นเรียน ห้องเรียนเสมือน (virtual 
classroom) จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีทันสมัย และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทาง
นิติศาสตร์สอดคลอ้งกบั       นรรัชต ์ ฝันเชียร (2562) ท่ีกล่าววา่ หอ้งเรียนเสมือน (virtual classroom) 
คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้ช่องทางในระบบส่ือสารและอินเตอร์เน็ต ซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียนเข้าถึง
บทเรียนและเน้ือหาต่าง ๆ ไดโ้ดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ ไดทุ้กท่ีทุกเวลา ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) การสตรีมม่ิงหรือการถ่ายทอดสด คือ การถ่ายทอดสัญญาณภาพและ
เสียงจากการจดัการเรียนการสอนตามปกติ ลงในระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง 
ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนท่ีอยูน่อกห้องเรียนไดรั้บชม และ 2) การจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือ ไม่
จ  าเป็นตอ้งมีห้องเรียนเป็นตน้แบบในการกระจายสัญญาณผูส้อนสามารถสอนผา่นระบบออนไลน์
ได้เลยบนเว็บไซต์ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเข้ามารับชมได้ตามความตอ้งการของผูเ้รียนเองห้องเรียน
เสมือน เป็นการสร้างส่ิงแวดล้อมและจัดประสบการณ์ให้กับผูเ้รียน เสมือนก าลังเรียนอยู่ใน
ห้องเรียน โดยอาศยัศกัยภาพดา้นเทคโนโลยีในการส่งเสริมและพฒันา ผา่นซอฟแวร์ต่าง ๆ ท่ีช่วย
จดัการและควบคุมการท างาน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน หรือระหวา่ง
ผูเ้รียนดว้ยกนัในลกัษณะของความร่วมมือแบบต่างเวลา คือ ไม่จ  าเป็นตอ้งส่ือสารกนัต่อหนา้ อาจใช้
อีเมลล ์หรือระบบแชท ช่วยใหส้ามารถติดต่อกนัไดแ้มมี้เวลาวา่งไม่ตรงกนั ดว้ยจุดเด่นของหอ้งเรียน
เสมือนน้ี ท าให้ผูเ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางมาเรียน สามารถเรียนรู้ไดจ้ากอุปกรณ์ส่ือสารผ่านการ
เช่ือมต่อตามความตอ้งการของตวัเอง อย่างไรก็ตามแมจ้ะมีอุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ และส่ือการ
เรียนการสอนท่ีทนัสมยัเพียงใด หากไม่มีระบบบริหารจดัการส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์ ระบบ
สารสนเทศ และส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเหล่านั้นจะไม่เกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนเลย เพราะ
ระบบการบริหารส่ิงสนับสนุนจะเป็นเคร่ืองมือในการน าผูเ้รียน ผูส้อนซ่ึงเป็นผูใ้ช้เขา้ถึงอุปกรณ์ 
และระบบสารสนเทศ และส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัได้ โดยมีวิธีในการด าเนินตั้งแต่การ
วางแผนเพื่อตรวจสอบ หรือส ารวจความต้องการของผู ้ใช้ การวางแผนการใช้งาน การ
ประชาสัมพนัธ์การใช้งาน การน าส่ือและอุปกรณ์เหล่านั้นมาใชง้านเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ และการประเมินผลเพื่อพฒันาและปรับปรุงอุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ 
และส่ือการเรียนการสอน 
 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงสภาพการบริหารจดัการของสถาบนัการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตโดยใชเ้กณฑ์หน่วยงานท่ีสถาบนัการศึกษานั้น
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สังกดัอยู่สามารถแบ่งได ้4 ประเภท คือ 1) สถาบนัการศึกษาของรัฐ 2) สถาบนัการศึกษาในก ากบั
ของรัฐ 3) สถาบนัการศึกษากลุ่มราชภฏั และ 4) สถาบนัการศึกษาเอกชน ซ่ึงสถาบนัการศึกษาเหล่าน้ี
มีวิธีการบริหารงานแตกต่างกนั ดงันั้นการน าทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร์
บณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ใน 6 ดา้น คือ 1) ดา้นหลกัสูตร 2) 
ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 3) ดา้นการประเมินหลกัสูตร 4) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 5) ดา้น
นกัศึกษา และ 6) ด้านส่ิงสนับสนุนการจดัการเรียนไปใช้ตอ้งค านึงถึงความแตกต่างของสถาบนั
เหล่านั้นดว้ย โดยแต่ละสถาบนัตามสังกดัสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ดา้นใดดา้นหน่ึง หรือหลาย
ดา้นตามท่ีสถาบนัแต่ละสถาบนัเห็นสมควรว่าเหมาะสมแก่การน าไปพฒันาซ่ึงไม่ขดักบัปรัชญา 
และอตัลกัษณ์และวธีิการบริหารงานของตน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  (1) ส าหรับการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร์ โดยเฉพาะการสร้าง หรือ
พฒันาหลกัสูตรควรจดัให้มีความร่วมมือกนัอยา่งแทจ้ริงในระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
ประกอบด้วย สถาบนัการศึกษา สภาวิชาชีพทางกฎหมาย และผูป้ระกอบการ (ผูใ้ช้บณัฑิต) ทั้ ง
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงจะเป็นทิศทางในการพฒันาและสร้างหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
  (2) ส าหรับการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ดา้นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนนั้น ควรเนน้วธีิการสอน รูปแบบการสอน และเทคนิคการสอน ท่ีท าให้ผูเ้รียนมี
ทั้งคุณสมบติัดา้นความรู้ทางวิชาการ และทกัษะในการปฏิบติังานไปพร้อมกนั เพื่อผลิตบณัฑิตให้มี
คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของสภาวชิาชีพและสถานประกอบการ 
  (3) ส าหรับการจดัการเรียนการสอน ดา้นอาจารยผ์ูส้อน นอกจากจะมีความรู้ความ
เขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีทางกฎหมายแลว้ ควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงอาจใช้วิธีการฝึกอบรมก่อนเข้าท างาน (pre-service training) การฝึกอบรม
ปฐมนิเทศ (orientation) การฝึกอบรมหลังเขา้ท างาน (in-service training) หรือการฝึกอบรมก่อน
เล่ือนต าแหน่ง (pre-promotional training) ตามความเหมาะสม 
  (4) ส าหรับการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ดา้นนกัศึกษาก่อน
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิตนั้น ควรจัดให้มีความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและ
สถาบนั อุดมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในสาระเน้ือหาวิชาท่ีผูเ้รียนจะมีความรู้ความ 
สามารถพื้นฐานเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
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  (5) ส าหรับการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ดา้นส่ิงสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอนนั้น ควรจดัใหมี้ทรัพยากรทางการศึกษาตรงกบัความตอ้งการของหน่วยงาน
หรือหลกัสูตรทางนิติศาสตร์ และนกัศึกษาเป็นหลกั ท่ีส าคญัตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพวิธีพิจารณาคดี
ของศาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับบณัฑิตจะสามารถปฏิบัติงานใน
หน่วยงานดงักล่าวได ้
  (6) ส าหรับผลการทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต
บณัฑิตในทศวรรษหน้า ดา้นหลกัสูตร ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
ด้านนักศึกษา และด้านส่ิงสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนในแต่ละประเด็นตามผลการวิจยั 
สถาบนัการศึกษาสามารถเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมโดยการพิจารณาจากประเภทของสถาบนั คือ 
สถาบนัการศึกษาของรัฐ สถาบนัการศึกษาในก ากบัของรัฐ สถาบนัการศึกษากลุ่มราชภฏั และ
สถาบนัการศึกษาเอกชน ท่ีมีปรัชญาการศึกษา และวิธีการด าเนินนโยบายการบริหารท่ีแตกต่างกนั 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  (1) ควรมีการวิจยัต่อเน่ืองโดยการวิจยัจ  าแนกแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้น
การจดัการเรียนการสอน ดา้นการประเมินหลกัสูตร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นนกัศึกษา และดา้นส่ิง
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน โดยแยกการท าวจิยัเฉพาะการท าวจิยัแต่ละดา้น เพื่อหารูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับอนาคตภาพการพฒันาการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษา 
  (2) ควรมีการวิจยัเร่ืองตวัช้ีวดัความส าเร็จของทิศทางการจดัการเรียนการสอน
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ว่ามีตวัช้ีวดั
ความส าเร็จใดบ้าง เพื่อสร้างมาตรฐานการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษา 
  (3) ควรมีการวิจยัทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาดว้ยระเบียบวิธีวิจยัอนาคตดว้ยเทคนิคอ่ืน ๆ เช่น การพิจารณาส่ิงแวดลอ้มภายใน
และภายนอก เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบแนวโนม้ การท านายอนาคต วิสัยทศัน์ และการหยัง่รู้
อยา่งชาญฉลาด เป็นตน้ เพื่อเป็นการยนืยนัผลการวจิยั 
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ค าช้ีแจง 

1. แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ภาวะผูน้ าและนวตักรรมการบริหารการศึกษา คณะบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
เร่ือง “ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอทิศทางการจดัการเรียนการสอน
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยมีรอง
ศาสตราจารย ์ดร.บุญมี  เณรยอด เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และศาสตราจารย ์ดร.จุมพต สายสุนทร 
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

2. แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางนิติศาสตร์ 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต คือ 1.1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ี
เป็นผูบ้ริหารและ/หรืออาจารยป์ระจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 1.2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากสภาวชิาชีพ และ 
1.3) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายท่ีเป็นองค์กรอิสระทางกฎหมาย 2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูใ้ช้
บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต/บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ี
ปฏิบติังานดา้นกฎหมายต าแหน่งนิติกร หรือเจา้หน้าท่ีกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐถึงทิศทางการ
จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-
2572) เพื่อน าไปวิเคราะห์ และน าเสนอทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต
ของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 

3. วตัถุประสงคก์ารสัมภาษณ์คร้ังน้ี ไดแ้ก่ 3.1 เพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัทิศทางการ
จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-
2572) ท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์และสร้างข้ึนเบ้ืองตน้ 3.2 เพื่อคาดการณ์โดยระดมความคิดเห็นเก่ียวกบั
อนาคตการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ 
(พ.ศ. 2563-2572) ท่ีสอดคล้องกับบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและองค์ประกอบการบริหาร

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจิัย 
เร่ือง ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ของสถาบันอดุมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
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การศึกษา (4P’s) และ 3.3 เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัทิศทางการจดัการเรียนการ
สอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ต่อไป 

4. ส่ิงท่ีแนบมาด้วย ได้แก่ ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบ่งเป็น 2 ชุดคือ  
ขอ้มูลชุดท่ี 1 และขอ้มูลชุดท่ี 2 

5. แบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ยส่วนส าคญั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา

ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
 
 

 

1. ช่ือ-สกุลผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ต าแหน่ง........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 
3. หน่วยงานทีสั่งกดั............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
4.  วนั/เดือน/ปี (ทีสั่มภาษณ์)................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................

ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านหลกัสูตร 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
 ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร 

1 ด้านเศรษฐกิจ ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจของ
โลกเปล่ียนไปตามกระแสเทคโนโลยีตั้งแต่ช่วง
ตน้ศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ มี
ความเช่ือมโยงใกลชิ้ดและตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจจึงมีผลต่อตลาดแรงงาน 

การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจส่งผลต่อการสร้าง/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งไร 
- ดา้นจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย (purpose)…………………………………………………. 
- บุคลากร (people) คือ ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อน………………………………………... 
- กระบวนการ (process)…………………………………………………………………… 
- ผลผลิต (product) ซ่ึงผลผลิตคือ ผูเ้รียน............................................................................... 

 

 

ตอนที ่2 ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอดุมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 

3 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านหลกัสูตร 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
 ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร 

2 ด้านสังคม เปิดประชาคมอาเซียนท าให้การ
เคล่ือนยา้ยกลุ่มคน เกิดสังคมพหุลกัษณ์ (Plural 
Society) ท่ีมีช่องว่างความเขา้ใจทางวฒันธรรม 
ภาษา ท่ีต่างตอ้งปรับทศันคติเขา้หากนั 

การเปล่ียนแปลงดา้นสังคมส่งผลต่อการสร้าง/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งไร 
- ดา้นจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย (purpose)………………………………………………… 
- บุคลากร (people) คือ ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อน……………………………………….. 
- กระบวนการ (process)…………………………………………………………………… 
- ผลผลิต (product) ซ่ึงผลผลิตคือ ผูเ้รียน.............................................................................. 

3 ด้านการเมือง นโยบายด้านการศึกษาเร่ืองผลิต
และพัฒนาก าลังคนเพื่ อรอง รับการพัฒนา
ประเทศ ตอ้งการสร้างคนใหพ้ร้อมรับการพฒันา 

การเปล่ียนแปลงดา้นการเมืองส่งผลต่อการสร้าง/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งไร 
- ดา้นจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย (purpose)………………………………………………… 
- บุคลากร (people) คือ ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อน……………………………………….. 
- กระบวนการ (process)…………………………………………………………………… 
- ผลผลิต (product) ซ่ึงผลผลิตคือ ผูเ้รียน………………………………………………….. 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านหลกัสูตร 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
 ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร 

4 ด้านเทคโนโลยี  สถานการณ์และแนวโน้ม
เทคโนโลยีในระดบัโลก ส่งผลให้เกิดการพลิก
โฉมของเศรษฐกิจ โลกในอนาคตจึงเป็นโลกของ
นวตักรรมท่ีผสมผสาน 

การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยส่ีงผลต่อการสร้าง/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งไร 
- ดา้นจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย (purpose)………………………………………………… 
- บุคลากร (people) คือ ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อน……………………………………….. 
- กระบวนการ (process)…………………………………………………………………… 
- ผลผลิต (product) ซ่ึงผลผลิตคือ ผูเ้รียน.............................................................................. 

5 การเป ล่ียนแปลงด้านอ่ืน ๆ (นอกจากด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้าน
เทคโนโลย ีเช่น โรคระบาด ภยัธรรมชาติ 

การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ส่งผลต่อการสร้าง/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งไร 
- ดา้นจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย (purpose)………………………………………………… 
- บุคลากร (people) คือ ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อน……………………………………….. 
- กระบวนการ (process)…………………………………………………………………… 
- ผลผลิต (product) ซ่ึงผลผลิตคือ ผูเ้รียน………………………………………………….. 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านหลกัสูตร 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
 วตัถุประสงค์หลกัสูตร (คุณลักษณะของผู้ที่

ส าเร็จการศึกษา) 
วตัถุประสงค์หลกัสูตร (คุณลักษณะของผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา) 

6 ด้านความรู้ (knowledge) บัณฑิตมีความรู้ทาง
กฎหมายใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิา 

ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาควรมีคุณลกัษณะดา้นความรู้ (knowledge) กฎหมายใดเพิ่มเติมบา้ง...... 
.............................................................................................................................................. 

7 ดา้นเจตคติ (attitude) บณัฑิตเป็นผูมี้จิตส านึกทาง
สังคม และมีความรับผิดชอบในการประกอบ
วิชาชีพใช้ความรู้ทางกฎหมายให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ประเทศชาติ  

ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาควรมีคุณลกัษณะดา้นเจตคติ (attitude) ดา้นใดเพิ่มเติมบา้ง 
- คุณธรรมจริยธรรม……………………………………………………………………….. 
- จรรยาบรรณวชิาชีพ............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 

8 ด้านทักษะ (skill) มีความสามารถในการใช้ 
วเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์กฎหมาย 

ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาควรมีคุณลกัษณะดา้นทกัษะ (skill) เก่ียวกบักฎหมายด้านใดเพิ่มเติม
บา้ง 
- ทกัษะการใชก้ฎหมาย……………………………………………………………………. 
- ทกัษะการวเิคราะห์ วพิากษแ์ละวจิารณ์............................................................................... 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านหลกัสูตร 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
 โครงสร้างหลกัสูตร (น า้หนักวชิา: 100%) 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (25 %) 
โครงสร้างหลกัสูตร (น า้หนักวชิา: 100%) 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (25 %) 
9 ก. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (5 %) ก. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวชิา หรือน ้าหนกัวชิาใด.................. 

.............................................................................................................................................. 
10 ข. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (5 %) ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรือน ้ าหนักวิชาใด

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
11 ค. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (5 %) ค. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรือน ้ าหนกั

วชิาใด................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

12 ง. กลุ่มวชิาภาษาไทย (5 %) ง. กลุ่มวชิาภาษาไทย ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวชิา หรือน ้าหนกัวชิาใด......................... 
.............................................................................................................................................. 

13 จ. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (5 %) 
  

จ. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวชิา หรือน ้าหนกัวชิาใด............ 
.............................................................................................................................................. 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านหลกัสูตร 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
 หมวดวชิาเฉพาะ (70%) 

กลุ่มวชิาแกน (วชิาบังคับทางกฎหมาย) (55%) 
หมวดวชิาเฉพาะ (70%) 

กลุ่มวชิาแกน (วชิาบังคับทางกฎหมาย) (55%) 
14 ก. กลุ่มวชิาหลกัทัว่ไปแห่งกฎหมาย ก. กลุ่มวชิาหลกัทัว่ไปแห่งกฎหมาย ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวชิา หรือน ้าหนกัวชิาใด. 

.............................................................................................................................................. 
15 ข. กลุ่มวชิากฎหมายแพง่ ข. กลุ่มวชิากฎหมายแพง่ ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวชิา หรือน ้าหนกัวชิาใด.................. 

.............................................................................................................................................. 
16 ค. กลุ่มวชิากฎหมายอาญา ค. กลุ่มวชิากฎหมายอาญา ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวชิา หรือน ้าหนกัวชิาใด................ 

.............................................................................................................................................. 
17 ง. กลุ่มวชิากฎหมายมหาชน ง. กลุ่มวชิากฎหมายมหาชน ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวชิา หรือน ้าหนกัวชิาใด............. 

.............................................................................................................................................. 
18 จ. กลุ่มวชิากฎหมายพาณิชยแ์ละธุรกิจ  จ. กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชยแ์ละธุรกิจ ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรือน ้ าหนกัวชิา

ใด.......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านหลกัสูตร 

 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
 หมวดวชิาเฉพาะ (70%) 

กลุ่มวชิาแกน (วชิาบังคับทางกฎหมาย) (55%) 
หมวดวชิาเฉพาะ (70%) 

กลุ่มวชิาแกน (วชิาบังคับทางกฎหมาย) (55%) 
19 ฉ. กลุ่มวชิากฎหมายวธีิสบญัญติั  ฉ. กลุ่มวชิากฎหมายวธีิสบญัญติั ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวชิา หรือน ้าหนกัวชิาใด..... 

.............................................................................................................................................. 
20 ช. กลุ่มวชิากฎหมายระหวา่งประเทศ ช. กลุ่มวิชากฎหมายระหวา่งประเทศ ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรือน ้ าหนกัวิชา

ใด.......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

21 ซ. กลุ่มวิชากฎหมายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม การพฒันาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ซ. กลุ่มวิชากฎหมายเก่ียวกับการเปล่ียน แปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวชิา หรือน ้าหนกัวชิาใด............. 
.............................................................................................................................................. 

22 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) 
(10%) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวิชา หรือ
น ้าหนกัวชิาใด....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านหลกัสูตร 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
 หมวดวชิาเลือกเสรี  หมวดวชิาเลือกเสรี  
23 หมวดวชิาเลือกเสรี (5%) หมวดวชิาเลือกเสรี ควรปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) สาระวชิา หรือน ้าหนกัวชิาใด............................ 

.............................................................................................................................................. 
 การประเมินผล (ผลการเรียนรู้) การประเมินผล (ผลการเรียนรู้) 
24 วธีิการประเมินผลการเรียนรู้: การทดสอบ ควรใชว้ธีิการใดในการประเมินผลการเรียนรู้....................................................................... 

.............................................................................................................................................. 
25 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้: 

แบบทดสอบ 
ควรใชเ้คร่ืองมือใดในการประเมินผลการเรียนรู้................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

26 เกณฑ์การวดัผลการเรียนรู้: การประเมินแบบอิง
เกณฑ ์

ควรใชเ้กณฑใ์ดส าหรับการวดัผลการเรียนรู้………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
27 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทางนิติศาสตร์ทุก

รายวชิามีองคป์ระกอบ คือ  
 1. ผูส้อนและผูเ้รียน  
 2. กระบวนการส าหรับการจดัการเรียนการสอนซ่ึง คือ 
2.1 วธีิการสอน (method) 2.2 รูปแบบการสอน (model) 
และ 2.3 เทคนิคการสอน (technique) โดยการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาทางนิติศาสตร์จ าเป็นตอ้งมีผูส้อน 
ใชก้ระบวนการส าหรับการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ -
วธีิการสอน (method) ท่ีเนน้เน้ือหาสาระตามผูส้อนเป็น
ศูนยก์ลาง มีรูปแบบการสอนแบบการบรรยาย (lecture 
model) โดยใชเ้ทคนิคการสอน (technique) 

ส าหรับบางรายวชิาทางนิติศาสตร์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูส้อนในชั้นเรียนจะเหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร หากเหมาะสมควรมี 
- วธีิการสอน (method)……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………... 
- รูปแบบการสอน (model)………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
- เทคนิคการสอน (technique) และการประเมินผลการเรียนรู้.............................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
27 
(ต่อ) 

เทคนิคการสอนแบบบรรยาย (lecture technique), การ
ใชค้  าถาม(questioning technique) 
-วิธีการสอน (method) ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ (child 
center learning) มีรูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน Problem–Based Learning: PBL), แบบอภิปราย 
( discussion method) ก า รสอนแบบ คิด วิ เ ค ร า ะ ห์  
( criticality-based instruction), ก า ร ส อ น แ บ บ ใ ช้
สถานการณ์จ าลอง (simulation method) , การสอนแบบ
มุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (productivity-based method, 
การสอนกฎหมายเชิงคลินิก (clinical legal education) 
โ ด ย มี เ ท ค นิ ค ก า ร สอน  ( technique) ใ ช้ ค  า ถ า ม 
(questioning technique), ใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem–
based learning technique), ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น 
(discussion technique) 

ส าหรับบางรายวชิาทางนิติศาสตร์ท่ีจ าเป็นตอ้งมีผูส้อนในชั้นเรียน ควรมี 
- วธีิการสอน (method)……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
- รูปแบบการสอน (model)………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
- เทคนิคการสอน (technique) และการประเมินผลการเรียนรู้............................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ข้อ 

 
ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านการประเมินหลกัสูตร 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
28 การประเมินก่อนใช้หลักสูตร ตรวจสอบความ

สอดคลอ้งองคป์ระอบหลกัสูตรต่อไปน้ี แนวคิด
พื้ นฐานหลัก สูตร , จุ ด มุ่ งหมายหลัก สูตร , 
โครงสร้างหลักสูตร, เน้ือหาวิชาและแผนการ
เรียนรู้  
  1) วธีิการประเมิน ใชก้ารวเิคราะห์หลกัสูตร 
  2) เคร่ืองมือการประเมิน ใช้แบบวิเคราะห์
หลกัสูตร 
  3) เกณฑ์การประเมิน ใช้เกณฑ์เชิงคุณภาพท่ี
อาศัยดุลยพินิจและหลักตรรกะประกอบการ
ตดัสินเชิงคุณค่า การสรุปเชิงเหตุผลตดัสินตาม
ความเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่ม 

การตรวจสอบความสอดคล้ององค์ประกอบหลักสูตรในประเด็นใด มีวิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือการประเมิน และเกณฑก์ารประเมินอยา่งไรบา้ง 
- ประเด็นการประเมิน............................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
- ดา้นวธีิการประเมิน……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
- ดา้นเคร่ืองมือการประเมิน………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
- ดา้นเกณฑก์ารประเมิน……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านการประเมินหลกัสูตร 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
29 การประเมินระหว่างใช้หลักสูตรคือ การบริหาร

หลักสูตร (ตรวจสอบกระบวนการบริหาร
หลกัสูตร) 
  1) วิธีการประเมิน ใช้การวิเคราะห์เน้ือหาจาก
การสอบถาม/ใชก้ารสนทนากลุ่ม 
  2) เคร่ืองมือการประเมิน แบบสอบถาม/แบบ
สนทนากลุ่ม 
  3) เกณฑ์การประเมิน ใช้เกณฑ์เชิงคุณภาพท่ี
อาศัยดุลยพินิจและหลักตรรกะประกอบการ
ตดัสินเชิงคุณค่า การสรุปเชิงเหตุผลตดัสินตาม
ความเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่ม 

การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตรควรมีการตรวจสอบประเด็นใด มีวิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือการประเมิน และเกณฑก์ารประเมินอยา่งไรบา้ง 
 - ประเด็นการประเมิน.......................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 - ดา้นวธีิการประเมิน………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
- ดา้นเคร่ืองมือการประเมิน………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
- ดา้นเกณฑก์ารประเมิน……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านการประเมินหลกัสูตร 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
30 การประเมินหลังใช้หลักสูตร (การตัดสินใจ

เกี่ ย วกับก ารทบทวนหลั ก สูตร  ( recycling 
decisions) พิจารณาที่การบรรลุวัตถุประสงค์
หลักสูตร  ได้แก่  1)  วิ ธีการประเมิน ใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหาจากการสอบถาม/การสนทนา
กลุ่ม 2) เคร่ืองมือการประเมิน ใชแ้บบสอบถาม/
แบบการสนทนากลุ่ม และ3) เกณฑ์การประเมิน 
ใช้เกณฑ์เชิงคุณภาพท่ีอาศยัดุลยพินิจและหลัก
ตรรกะประกอบการตดัสินเชิงคุณค่า การสรุป
เชิงเหตุผลตดัสินตามความเห็นส่วนใหญ่ของ
กลุ่ม 

การประเมินหลงัใช้หลกัสูตร ควรมีการตรวจสอบประเด็นใด มีวิธีการประเมิน เคร่ืองมือ
การประเมิน และเกณฑก์ารประเมินอยา่งไรบา้ง 
- ประเด็นการประเมิน.......................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
- ดา้นวธีิการประเมิน……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
- ดา้นเคร่ืองมือการประเมิน………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
- ดา้นเกณฑก์ารประเมิน……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
31 อาจาร ย์ ผู้สอน  จะต้อง มี คุณสมบัติ คื อ  1 ) 

คุณสมบัติทัว่ไป  ได้แก่ มีวุฒิการศึกษาขั้นต ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารยท์างกฎหมายหรือวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั 
2) คุณสมบติัเฉพาะ ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือ
ช านาญการในทางกฎหมายหรือวิชาท่ีสัมพนัธ์
กนั 

ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไรบา้ง 
- คุณสมบติัทัว่ไปของผูส้อนท่ีจ าเป็นตอ้งมีควรเป็นอยา่งไรบา้ง…………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
- คุณสมบติัเฉพาะของผูส้อนท่ีจ าเป็นตอ้งมีควรเป็นอยา่งไรบา้ง…………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านนักศึกษา 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
32 นกัศึกษาก่อนเขา้ศึกษา จะตอ้งมีคุณสมบติั คือ 1)

คุณสมบติัทัว่ไป ได้แก่ ก่อนเขา้ศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีหลกัสูตรนิติศาสตร์ คือ จบการศึกษา
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 2) 
คุณสมบติัเฉพาะ ได้แก่ ก่อนเขา้ศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีหลกัสูตรนิติศาสตร์ คือ  
  ก. การใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ  
  ข. ความเขา้ใจในการอ่าน  
  ค. การใชเ้หตุผลในทางกฎหมาย 

นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไรบา้ง 
- คุณสมบติัทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีจ าเป็นตอ้งมีควรเป็นอยา่งไรบา้ง........................................ 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
- คุณสมบติัเฉพาะของนกัศึกษาท่ีจ าเป็นตอ้งมีควรเป็นอยา่งไรบา้ง………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
33 ส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คือ 1) 

ความพร้อมด้านทรัพยากรที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ไดแ้ก่ อุปกรณ์และส่ือการ
เรียนการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการ
เรียนการสอน และอาคารสถานท่ีส าหรับจดัการ
เรียนการสอน และ 2) ความพร้อมด้านการ
จัดการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ มี
เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบในการจดัสรรทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการเ รียนการสอน  และมี
ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการ
จดัการเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน 

- ส่ิงท่ีใดจ าเป็นส าหรับการจดัการเรียนการสอน…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
- ส่ิงใดท่ีควรจะมีส าหรับการจดัการเรียนการสอน................................................................. 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
- การจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนควรเป็นอย่างไร และมีลักษณะวิธีการ
ด าเนินงานอยา่งไร……………………….............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
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ข้อ ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ประเด็นเพิม่เติมและข้อเสนอแนะ 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
34 ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ท่ีบริบทเปล่ียนแปลงไปทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ท่านเห็นวา่

องคป์ระกอบในการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา คือ  1) ดา้นหลกัสูตร  2) ดา้นกระบวนการเรียนการ
สอน 3) ดา้นการประเมินหลกัสูตร 4) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 5) ดา้นนกัศึกษา และ 6) ดา้นส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน มีความเหมาะสม
หรือไม่ อยา่งไร  
.............................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามการวจัิยอนาคต (EDFR 2) 
เร่ือง ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา 

ในทศวรรษหน้า (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) 

 
ค าช้ีแจง ลกัษณะและวธีิตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจยัอนาคต (EDFR 2) ส าหรับการวิจยัเร่ือง               
ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572) ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความท่ีแสดงแนวโน้มท่ีพึงประสงค์ดา้นต่าง ๆ ของทิศทาง
การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2563-2572) ท่ีสร้างข้ึนโดยรวบรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 ดา้นต่าง ๆ 
จ านวน 20 ท่าน ผูว้จิยัสรุปเป็นภาพอนาคตแบ่งไดจ้  านวน 70 ขอ้  
 ผูว้ิจยัขอความกรุณาจากท่านโปรดอ่านแนวโน้มแต่ละด้านเป็นรายข้อ แล้วพิจารณาว่า
แนวโน้มแต่ละขอ้มีความเป็นไปไดม้ากน้อยเพียงใด และโปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างท่ี
ตรงกบัความเห็นของท่าน พร้อมขอ้เสนอเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งน้ีโปรดใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
  5 หมายถึง  แนวโนม้นั้นมีโอกาสจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  แนวโนม้นั้นมีโอกาสจะเป็นไปไดม้าก 
  3 หมายถึง  แนวโนม้นั้นมีโอกาสจะเป็นไปไดป้านกลาง 
  2 หมายถึง  แนวโนม้นั้นมีโอกาสจะเป็นไปไดน้อ้ย 
  1 หมายถึง  แนวโนม้นั้นมีโอกาสจะเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

ด้านหลกัสูตร 

1. ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร (ด้านเศรษฐกจิ) 
1.1 เศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศ

การสร้างหลกัสูตรควรมีจุดมุ่งหมายตอบสนองความ
ตอ้งการทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปตามภาวะการณ์ 

      

1.2  ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
หลกัสูตรตอ้งมีความรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของ
เศรษฐกิจว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตร 

      

1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
องคค์วามรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ 

      

1.4  ผู ้เ รียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสามารถรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจได ้

      

1. ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร (ด้านสังคม) 
1.5 การเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นสังคมพหุวฒันธรรม

เป็นส่ิงท่ีก าหนดหลักสูตร การสร้างหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

      

1.6  ผูบ้ริหารและผูส้อนท่ีตอ้งมีความเขา้ใจและตระหนกัถึง
การเปล่ียนแปลงทางสังคม เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้าง
และพฒันาหลกัสูตร 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.7 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง

องคค์วามรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม 

      

1.8 ผู ้เ รียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม และสามารถรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมได ้

      

1. ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร (ด้านการเมือง) 
1.9 อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของ

ชาติมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิต
ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง การสร้างหลกัสูตร
ตอ้งมีจุดมุ่งหมายทิศทางเดียวกบัอุดมการณ์ นโยบาย 
และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ 

      

1.10 ผูบ้ริหารและผูส้อนท่ีตอ้งมีความเขา้ใจและตระหนกัถึง
อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของ
ชาติ เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 

      

1.11 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
องค์ความรู้และประสบการณ์ให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามท่ีอุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการ
ศึกษาของชาติก าหนด 

      

1.12 ผูเ้รียนตอ้งมีทั้งความรู้และทกัษะตรงตามความตอ้งการ
ของสถานประกอบการณ์ (ผูใ้ช้บณัฑิต) ซ่ึงเป็นผลมา
จากนโยบายทางการเมืองด้านการศึกษาท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนให้ผูเ้รียนส าเร็จการศึกษาแลว้พร้อมส าหรับ
การท างาน 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

1. ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร (ด้านเทคโนโลย)ี 
1.13 กระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างก้าว

กระโดด โดยเฉพาะด้านการส่ือสารและข้อมูล
สารสนเทศท าให้เกิดทั้งรูปแบบสังคม วฒันธรรม การ
ด า เ นินธุรกิจแบบใหม่  การสร้างหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

      

1.14 ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
หลกัสูตรตอ้งมีความรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของ
กระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีว่าเป็นขอ้มูล
พื้นฐานท่ีใชใ้นการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 

      

1.15 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
องค์ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

      

1.16 ผู ้เ รียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีและสามารถรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยไีด ้

      

1. ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร (การเปลีย่นแปลงด้านอ่ืน ๆ) 
1.17 การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่

วา่จะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม 
การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ า
ท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ การสร้าง
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีสามารถรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.18 ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง

หลกัสูตรตอ้งมีความรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของ
การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่
วา่จะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม 
การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ า
ท่วม แผน่ดินไหว พายุถล่ม โรคระบาด ฯ วา่เป็นขอ้มูล
พื้นฐานท่ีใชใ้นการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 

      

1.19 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
องคค์วามรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจาก
การกระท าของมนุษย์ เช่น ภัยสงคราม การก่อการ             
ร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม 
แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯ 

      

1.20 ผู ้เ รียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่วา่จะ
เกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม การ
ก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม 
แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯได ้
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

2. วตุัประสงค์หลกัสูตร (คุณลกัษณะของผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา) 
2.1 คุณลกัษณะด้านความรู้ของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ  

1.ความรู้ดา้นกฎหมาย ไดแ้ก่ 1.1 มีความรู้พื้นฐานดา้น
กฎหมายพื้นฐานตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 1.2 มีความรู้
กฎหมายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กฎหมาย
เ ก่ียวกับการค้าการลงทุน กฎหมายเ ก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
2. ความรู้ศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ 2.1 มีความรู้
เก่ียวกบัการเปล่ียนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี วฒันธรรม และการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ 2.2 
มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศท่ีเพียงพอต่อการ
ติดต่อส่ือสารได ้2.3 มีความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
2.4 มีความรู้ในลกัษณะท่ีเป็นผูป้ระกอบการ และ 2.5 มี
ความรู้ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม 

      

2.2 คุณลักษณะด้านเจตคติของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ 1. มี
คุณธรรมจริยธรรม 2.มีทศันคติรักความยุติธรรม 3. มี
จิตสาธารณะ 

      

2.3  คุณลักษณะด้านทักษะของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ 1. มี
ทกัษะการวิเคราะห์ การตีความ การให้ความเห็นเชิง
วชิาการ และทกัษะการใหค้  าปรึกษาเชิงธุรกิจ 2. ทกัษะ
การใช้ภาษาเพื่อการติดต่อส่ือสาร (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ) 3. มีทกัษะการใช้เทคโนโลยี 4. มี
ทกัษะการบริหารงานและบุคคล และ 5. มีทกัษะในการ
สร้างนวตักรรม 
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5 4 3 2 1 

3. โครงสร้างหลกัสูตร หมวดศึกษาทัว่ไป 
3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ี

มีความใกลเ้คียงต่อเน่ืองสามารถรวมเป็นกลุ่มเดียวกนั
และบูรณาการสาระส าหรับการศึกษาเข้าด้วยกันได้ 
โดยสาระท่ีศึกษาควรเป็นสาระท่ีสร้างความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงบริบทสังคมใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
และสาระเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งใช้ในการ
อยูร่่วมกนัเป็นสังคม 

      

3.2 กลุ่ มวิช าคณิตศาสต ร์และวิทยาศาสตร์  ควรมุ่ ง
ก า ร ศึ กษ า ในส า ระ ท่ี เ ก่ี ย วกับ เทคโนโลยี แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเนน้ท่ี
การเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะท่ีติดตัวไป
ใชไ้ดจ้ริงในการท างานหรือการศึกษาต่อ 

      

3.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย เป็นสาระท่ีส าคญัส าหรับการศึกษา
ทางนิติศาสตร์ การจดัสาระการศึกษาตอ้งมุ่งให้ผูเ้รียน
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาทางนิติศาสตร์ 
เช่น การอ่านจบัใจความ การย่อความ การเรียงความ
และการเขียนในเชิงวชิาการ 

      

3.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ควรปรับสาระ คือ การ
จดัการเรียนการสอนตอ้งท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศสามารถติดต่อส่ือสารได้ภาษาใด
ภาษาหน่ึง 
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5 4 3 2 1 

3. โครงสร้างหลกัสูตร หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาบังคับ) 
3.5 กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย 1. เน้นการศึกษา

กฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในสาระวิชาท่ี
ต่อเน่ืองข้ึนไป ลักษณะสาระวิชาเป็นการศึกษาเพื่อ
น าไปใช้งาน เช่น กฎหมายในชีวิตประจ าวนั 2. เน้น
สาระท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรมทางกฎหมายท่ี
ใชใ้นการประกอบอาชีตทางกฎหมาย 

      

3.6 กลุ่มวชิากฎหมายแพ่ง 
1. กฎหมายนิติกรรมและสัญญาเป็นส่วนหน่ึงของ
กฎหมายลักษณะหน้ีและกฎหมายลักษณะหน้ีมี
ขอ้ผิดพลาดไม่มากนกัควรน ามารวมเป็นหน่ึงสาระวชิา
และเพิ่มจ านวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษา 

      

 2. กฎหมายครอบครัวและมรดกมีลกัษณะท่ีเช่ือมโยง
กนัในทางคดีควรน ามารวมกนัเป็นหน่ึงสาระและเพิ่ม
จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาในการศึกษา 

      

 3. สาระวิชาเอกเทศสัญญาเป็นส่ิงท่ีส าคัญ ตัวการ
ตวัแทน เพราะเป็นเร่ืองในเชิงธุรกิจการคา้ท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจ า ควรเพิ่มสาระวิชาให้ครอบคลุมถึงสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สัญญาไม่มี
ช่ือ เป็นตน้ 
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5 4 3 2 1 
 4. กฎหมายเก่ียวกับการกู้ยืม ค ้ าประกัน จ าน าและ

จ านอง เป็นสาระวิชาท่ีพบข้อพิพาทมากท่ีสุด เพราะ
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตและธุรกิจการคา้ ควร
เพิ่มสาระการเรียนให้ทนัสมยัทนักบัความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยี เช่น การกูย้ืมเงินแบบ peer to peer lending 
เป็นธุรกรรมสินเช่ือระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
แพลตฟอร์ม 

      

 5. กฎหมายซ้ือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน ให้ 
ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้ใหท้นัสมยัการซ้ือขายของสกุล
เงินดิจิทลัในเร่ืองของสิทธิ และหนา้ท่ีของผูซ้ื้อละผูข้าย 
ซ่ึงเป็นการซ้ือขายโดยผา่นระบบออนไลน์ทั้งส้ิน 

      

 6. กฎหมายการประกนัภยั ควรเพิ่มสาระเก่ียวกบัการ
ประกนัภยัภาคบงัคบัท่ีตอ้งใชจ้ริงในการด าเนินชีวติเขา้
ไปดว้ย เพราะเป็นคดีท่ีมีขอ้พิพาทมากในปัจจุบนั 

      

 7. กฎหมายตัว๋เงิน ควรลดสาระการศึกษาเก่ียวกบัตัว๋
แลกเงินและตัว๋สัญญาใช้เงิน เพราะปัจจุบนัไม่ค่อยมี
การใช้งานแล้ว แต่คงยงัศึกษาสาระเก่ียวกับเช็คอยู่
เช่นเดิม  
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5 4 3 2 1 
3.7 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ควรศึกษาอยู่เช่นเดิมแต่ควร

ศึกษาให้ครบทุกลกัษณะของกฎหมายอาญา เพราะเป็น
กฎหมายท่ีเป็นพื้นฐานในการพิจารณาความผิดขั้น
พื้นฐานเพื่อจะสามารถศึกษาต่อในกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมี
โทษทางอาญาได้  และควรศึกษาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ 

      

3.8  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน ควรศึกษาในสาระท่ีเก่ียวกบั
การด าเนินคดีทางปกครองเป็นหลกัเน่ืองจากเป็นข้อ
พิพาทท่ีเกิดข้ึนจริง และมีจ านวนมาก โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่
การเกิดข้อพิพาท หน้าท่ีกรณี การด าเนินกระบวน
พิจารณาต่าง ๆ ตลอดจนการมีค าวินิจฉยัและการบงัคบั
ตามค าวนิิจฉยั 

      

3.9 กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ ตอ้งศึกษาเพิ่มเติม
ในสาระกฎหมายท่ี เ กิดจากธุรกรรมทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ก ฎหม า ย เ ก่ี ย ว กับ ล า ย มื อ ช่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  กฎหมาย เ ก่ี ยวกับอาชญากรรมทาง
คอมพิว เตอร์  กฎหมายเ ก่ียวกับการโอนเ งินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

      

3.10 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ควรศึกษาอยู่เช่นเดิมท่ี
เพิ่มสาระท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วย เช่น การสืบพยานผ่าน
ระบบสารสนเทศ การฟ้องคดี การคดัส าเนาผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 
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5 4 3 2 1 
3.11 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ควรศึกษาในสาระท่ี

จะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง เช่น กฎหมายเก่ียวกบั
การค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยผูล้ี้ภยั กฎหมายการให้
ความคุ้มครองแก่คนชาติ กฎหมายแรงงานระหว่าง
ประเทศ กฎหมายส่ิงแวดลอ้มซ่ึงปัจจุบนัเป็นปัญหา 

      

3.12 กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การพัฒนาชุมชนหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควร
เพิ่มสาระการเรียนรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเช่น กฎหมายเก่ียวกบัการ
กระท าความผิดคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าดว้ยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

      

3.13 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) ควรจดั
หรือเลือกตามความสนใจของผู ้เ รียนท่ียึดเอาการ
ประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคตเป็นเกณฑ์ในการ
เลือก คือ 1. ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพผูพ้ิพากษา อยัการ 
ทนายความ 2. ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพนิติกรเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ 3. ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพเจา้หน้าท่ีกฎหมาย
ในหน่วยงานเอกชน 4. กลุ่มท่ีสนในประกอบอาชีพอ่ืน
เช่น ผูท่ี้อยากเป็นผูป้ระกอบการของตนเองในรูปแบบ
ธุรกิจต่าง ๆ ตามการเปล่ียนแปลงท่ีผูป้ระกอบการไม่
ต้องลงทุนมากแต่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ
เครือข่ายออนไลน์ได ้ตอ้งจดัสาระใหส้อดคลอ้งกบัการ
ท างาน 
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ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
3.14 หมวดวิชาเลือกเสรี ควรเลือกเป็นการศึกษาในสาระ

ทางกฎหมายท่ีจะเป็นแนวทาวและความเช่ียวชาญใน
การประกอบอาชีพของผูเ้รียน 

      

4. การประเมินผล (ผลการเรียนรู้) 
4.1 การประเมินผลก่อนเรียน โดยใช้แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินผล ซ่ึงใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของ
คะแนน) หรือเชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการ
ทบทวนของผูส้อนดว้ยหลกัการและเหตุผล โดยอาศยั
ตรรกวทิยา) 

      

4.2 การประเมินผลระหว่างเรียน โดยใช้เคร่ืองมือได้
หลากหลายทั้งการตรวจสอบท่ีความรู้และทกัษะ หรือ
พฤติกรรมอาจใช้  แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์  
แบบสอบถาม แบบสังเกต หรือการตรวจการบ้าน 
รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผลคือ ใช้
เกณฑ์ตามท่ีผู ้สอนตั้ ง ข้ึนจะเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ 
(ก าหนดช่วงของคะแนน) หรือเชิงคุณภาพ (การ
ประเมินโดยการทบทวนของผูส้อนดว้ยหลกัการและ
เหตุผล โดยอาศยัตรรกวทิยา) 

      

4.3 การประเมินผลหลงัเรียน โดยเคร่ืองมือท่ีน่าเช่ือถือมาก
ท่ีสุดในการวดัองคค์วามรู้คือ แบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์
ในการประเมินผลคือ เกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วง
ของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกนัทุกสถาบนั 
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ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. ส าหรับบางรายวิชาทางนิติศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องมีผู้สอนในช้ันเรียนซ่ึงต้องเป็นสาระวิชาที่
เกีย่วกบัการศึกษากฎหมายทัว่ไป ทฤษฎแีละแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย 
1.1 ควรมีวิธีการสอน แบบใช้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพราะ

ผูเ้รียนตอ้งแสวหาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตามท่ีตนเอง
สนใจ 

      

1.2 รูปแบบการสอน การใชค้  าถามน าก่อนเขา้สู่บทเรียนจะ
ใช้รูปแบบการบรรยาย การใช้ปัญหาเป็นฐานของการ
เรียนรู้ หรือการใชก้รณีศึกษาก็ได ้ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัความ
ถนดัของผูส้อนแต่ละบุคคล 

      

1.3 เทคนิคท่ีใช้ในการสอนนั้นส าหรับการสอนแบบไม่มี
ผูส้อนในบทเรียนส าเร็จรูปอาจใช้เทคนิคตั้งค  าถามน า 
การบรรยายเป็นหลัก เพราะไม่มีการส่ือสารระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูส้อนในชั้นเรียนการใช้เทคนิคอย่างอ่ืนคง
ไม่เหมาะสม 

      

1.4 การประเมินผลการเรียนรู้นั้นตอ้งใชว้ิธีการประเมินทั้ง
ก่อนเ รียน ระหว่าง เ รียน และหลัง เ รียน โดยใช้
แบบทดสอบเป็นหลัก เน่ืองจากเรียนจากแบบเรียน
ส าเร็จรูป ซ่ึงใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของ
คะแนนมาตรฐาน) 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2. สาระทีจ่ าเป็นต้องมีผู้สอนในช้ันเรียน 
2.1 ใช้ทั้งวิธีการสอนไม่ว่าจะเป็นผูเ้รียน หรือผูส้อนเป็น

ศูนยก์ลาง 
      

2.2 รูปแบบการสอนแบบการบรรยาย แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน แบบอภิปราย การสัมมนา 

      

2.3 เทคนิคการสอนไดห้ลายวิธีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการสอน
ท่ีเลือกใช้ เช่น เทคนิคการสอนแบบบรรยาย การใช้
ค  าถาม ใชปั้ญหาเป็นฐาน สัมมนา หรืออภิปราย 

      

2.4 วิธีการประเมินผลก่อนเรียน ระหวา่งเรียน สามารถใช้
เคร่ืองมือได้หลากหลาย เช่น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบ หรือหลายแบบรวมกนั ซ่ึง
เกณฑ์การประเมินนั้ น ใช้เกณฑ์การประเมินแบบ
คุณภาพโดยอาศยัเหตุผลของผูส้อนเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสิน ส่วนการประเมินผลหลัง เรียนคงเป็นการ
ประเมินโดยใชแ้บบทดสอบเป็นหลกั แลว้ใชเ้กณฑเ์ชิง
ปริมาณ (ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกนั
ทุกสถาบนั 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

ด้านการประเมินหลกัสูตร 

1. การประเมินก่อนการใช้หลกัสูตร 
1.1 ขอบเขตการประเมินหลกัสูตร คือ 1. ดา้นมาตรฐานการ

เรียนรู้ 2. วตัถุประสงค ์3. คุณลกัษณะการพึงประสงค์ 
4. เน้ือหาท่ีก าหนดใหเ้รียนแต่ละระดบั 

      

1.2 การประเมินการเช่ือมโยงของหลักสูตรกับ 1. การ
เช่ือมโยงกบัเป้าหมายการศึกษาชาติ 2. การเช่ือมโยงกบั
วตัถุประสงค ์เน้ือหา การจดัการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล 3. การเช่ือมโยงกับความต้องการของ
ผูเ้รียน 4. การเช่ือมโยงกับการประกอบอาชีพของ
ผูเ้รียนในอนาคต 5. การเช่ือมโยงกับมาตรฐานของ
สถาบนัวชิาชีพ และ 6. การเช่ือมโยงจากสาระวิชาหน่ึง
ไปสู่อีกสาระหน่ึง 

      

1.3  การประเมินล าดบัการจดัเน้ือหาจากง่ายไปสู่เน้ือหาท่ี
ซบัซอ้น และจากเน้ือหาทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั 

      

1.4 การประเมินการถ่ายทอดความรู้ คือ 1. มุ่งการน าความรู้
สู่การแกปั้ญหา 2. มุ่งการบูรณาการสู่การปฏิบติั และ 3. 
มุ่งส่งเสริมให้ผู ้เ รียนใช้กระบวนการเรียนรู้ การ
แสวงหาความรู้ และสรุปผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.5 วิธีการประเมินโดยการประเมิน 3 องค์ประกอบ คือ 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน และการประเมินผล เป็นหลกัซ่ึงใช้เคร่ืองมือใน
การประเมินคือ แบบสนทนากลุ่ม แบบตรวจรายการ 
และแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนโดยอา้งอิงทฤษฎีทางการ
วดัผล ให้เกณฑ์เชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการ
ผูท้รงคุณวุฒิผูเ้ช่ียวชาญดว้ยหลกัการและเหตุผล โดย
อาศยัตรรกวทิยา) 

      

2. การประเมินระหว่างการใช้หลกัสูตร 
2.1 พิจารณาท่ี 1. คุณภาพของการจดัการเรียนการสอนทั้ง

ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ  2.
ผลผลิตทางการศึกษาคือ ผลการศึกษาของผูเ้รียนว่า
เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่  

      

2.2 โดยใช้วิธีการประเมิน 3 เร่ือง คือ การประเมินว่าการ
เรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและ
ของหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ กระบวนการจดัการเรียนรู้
ท่ีท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์นั้นสามารถท าให้ผูเ้รียน
มีประสบการณ์ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่ และผล
ทางการศึกษาของผูเ้รียนนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อย
เพียงใด ซ่ึงใช้ทั้ งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
สนทนาก ลุ่ม และแบบรายงานผลการศึกษา มา
วเิคราะห์เพื่อประเมินหลกัสูตร ตามเกณฑเ์ชิงคุณภาพท่ี
ผูป้ระเมินตั้งไวต้ามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

3. การประเมินหลงัการใช้หลกัสูตร       
3.1 เพื่อตรวจสอบ 1.  ผลการด า เนินของการบริหาร

หลักสูตรทั้งระบบว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ และ 2.
ตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ท่ีมากระทบหลกัสูตรวา่มีผลอยา่งไร 

      

3.2 ใชว้ธีิการประเมินช่วยตดัสินใจ โดยมีแบบสนทนากลุ่ม 
แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
เป็นเคร่ืองมือการประเมิน ท่ีมีเกณฑ์การตัดสินเป็น
เกณฑ์ท่ีผู ้ประเมินสร้างข้ึนซ่ึงเป็นการช่วยในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินของหลกัสูตรต่อไป 

      

ด้านอาจารย์ผู้สอน 
1. คุณสมบติัทัว่ไป 1. มีความรู้ทางภาษาต่างประเทศ 2. มี

คุณธรรมจริยธรรม 3. มีความรู้ดา้นเทคโนโลยีเพื่อการ
สอน 

      

2. คุณสมบติัเฉพาะ 1. เช่ียวชาญกฎหมายเฉพาะด้าน 2. 
เป็นเนติบณัฑิตย ์3. มีความรู้ด้านการจดัการเรียนการ
สอนและการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 4. มี
ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงบริบทต่าง ๆ ท่ีกระทบ
การจดัการเรียนการสอน 5. ประกอบหรือเคยประกอบ
วชิาชีพทางกฎหมาย 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

ด้านนักศึกษา 
1. คุณสมบติัทัว่ไป 1. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ 2. มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย 
3. มีความรู้และทกัษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนและการสืบคน้ 

      

2. คุณสมบัติเฉพาะ 1. มีทัศนคติท่ีดีต่อกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ 2. มีทกัษะในการคิดเชิง
ระบบ เชิงการวิเคราะห์ โดยใชห้ลกัการทางเหตุผลหรือ
ตรรกศาสตร์ 

      

ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
1.  ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีส าหรับการจดัการเรียนการสอน 1. 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัรองรับการจดัการศึกษา
ในยุค ดิ จิทัล  2 .  มีระบบสาธารณูปโภคท่ี เ อ้ือต่อ
การศึกษา 3. มีระบบสารสนเทศหรือเครือข่ายท่ีมีความ
มัน่คงมีเสถียรภาพทั้งฝ่ังผูเ้รียนและผูส้อนท่ีสามารถ
ส่ือสารกนัไดท้ั้งภาครับและภาคส่ง 

      

2.  ส่ิงท่ีควรจะมีส าหรับส าหรับการจดัการเรียนการสอน 
1. ระบบการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งดา้นเน้ือหา
และการวิจัย ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ 
เอกชนและหน่วยงานอิสระท่ีมีหน้าท่ีทางกฎหมาย               
2. อุปกรณ์หรือโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีสามารถใช้งาน
ทางด้านนิติศาสตร์ได้โดยตรง เช่น การสืบค้นค า
พิพากษา ค าวนิิจฉยัต่าง ๆ การเตรียมคดีของทนายความ 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
3.  มีระบบการจดัการทรัพยากรทางการศึกษาตั้งแต่การ

ส ารวจความตอ้งการ การด าเนินการ การประสานงาน 
การประชาสัมพัน ธ์  มีหน่วยงานและเจ้าหน้า ท่ี
ผูรั้บผิดชอบโดยตรง และการประเมินผล เพื่อทราบ
ปัญหาและปรับปรุง 
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แบบสอบถามการวจัิยอนาคต (EDFR 3) 
เร่ือง ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา 

ในทศวรรษหน้า (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) 

ค าช้ีแจง ลกัษณะและวธีิตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจยัอนาคต (EDFR 3) ส าหรับการวิจยัเร่ือง               
ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2563-2572) ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความท่ีแสดงแนวโน้มท่ีพึงประสงค์ดา้นต่าง ๆ ของทิศทาง
การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2563-2572) ท่ีสร้างข้ึนโดยรวบรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 และขอ้มูล
จากการสอบถามในรอบท่ี 2 ดา้นต่าง ๆ จ านวน 20 ท่าน น ามาจดัท าเป็นขอ้ความวเิคราะห์รายขอ้ ซ่ึง
แสดงค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (interquartile range) โดยมีสัญลกัษณ์แทน
ความหมายในแบบสอบถามน้ีคือ 
  

 หมายถึง  ต าแหน่งของค่ามธัยฐาน (median: Mdn.) ค าตอบผูเ้ช่ียวชาญทั้ง
กลุ่มท่ีมีต าแหน่งอยูก่ึ่งกลางของขอ้มูลทั้งหมด 

 หมายถึง  ช่วงของค่าพิสัยระหวา่งควอไทลท่ี์ 1 และควอไทลท่ี์ 3 (interquartile 
range: IQR)  

 หมายถึง  ต าแหน่งของความคิดเห็นท่ีท่านไดเ้ลือกไวใ้นการตอบคร้ังท่ีแล้ว 
(EDFR 2) 

 2. ส าหรับขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัแสดงให้ท่านทราบความเห็นของกลุ่มและความเห็นของท่านเอง
ซ่ึงท่านสามารถยืนยนัตามความเห็นเดิมของท่าน หรือเปลีย่นแปลงความเห็นใหม่ได ้โดยด าเนินการ
ดงัน้ี 
  2.1 กรณีท่ีต้องการยืนยันตามความเห็นเดิมของท่าน ท่านไม่ตอ้งท าเคร่ืองหมายใด ๆ 
ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของโอกาสท่ีเป็นไปได ้ดงัตวัอยา่งท่ี 1 
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ตัวอย่างที ่1 กรณีท่ีตอ้งการยนืยนัตามความเห็นเดิมของท่าน 

 
 

ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
XX การเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นสังคมพหุวฒันธรรม

เป็นส่ิงท่ีก าหนดหลักสูตร การสร้างหลักสูตรตอ้งมี
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
Mdn. = 4.00, IQR = 1.00 

   
   

 จากตัวอย่างที่ 1 หมายถึง จากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 20 ท่าน ไดค้่ามธัยฐาน = 4.00 และ
พิสัยระหวา่งควอไทล ์= 1.00 ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 3 ถึง 4 และท่านไดยื้นยนัความเห็นเดิมของท่าน 
  2.2 กรณีท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงความเห็นใหม่ ขอความกรุณาโปรดท าเคร่ืองหมาย 
ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของโอกาสท่ีเป็นไปได้ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการเปล่ียนแปลงนั้น               
ดงัตวัอยา่งท่ี 2 
ตัวอย่างที ่2 กรณีท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงความเห็นใหม่ 

 
 

ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
XX การเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นสังคมพหุวฒันธรรม

เป็นส่ิงท่ีก าหนดหลักสูตร การสร้างหลักสูตรตอ้งมี
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
Mdn. = 4.00, IQR = 1.00 

  
 

 

 
  เพราะเป็น

การเปล่ียน 
แปลงท่ี
ส าคญั 

จากตัวอย่างที่ 2 หมายถึง จากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 20 ท่าน ไดค้่ามธัยฐาน = 4.00 
และพิสัยระหวา่งควอไทล ์= 1.00 ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 3 ถึง 4 และท่านได้ให้ความเห็นในรอบทีแ่ล้วไว้
ทีร่ะดับ 2 ขั้นตอนนีท่้านเปลีย่นเป็นระดับ 4 
 3. ทั้งน้ีโปรดใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
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  5 หมายถึง  แนวโนม้นั้นมีโอกาสจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  แนวโนม้นั้นมีโอกาสจะเป็นไปไดม้าก 
  3 หมายถึง  แนวโนม้นั้นมีโอกาสจะเป็นไปไดป้านกลาง 
  2 หมายถึง  แนวโนม้นั้นมีโอกาสจะเป็นไปไดน้อ้ย 
  1 หมายถึง  แนวโนม้นั้นมีโอกาสจะเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด 
 4. ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีไดก้รุณาให้ความเห็น และค าแนะน าอนัเป็น
ประโยชน์ยิง่ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี  

 
 

ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

ด้านหลกัสูตร 

1.  ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลักสูตร (ด้านเศรษฐกจิ) 
1.1 เศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศ

การสร้างหลกัสูตรควรมีจุดมุ่งหมายตอบสนองความ
ต้องการทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปตามภาวะการณ์ 

Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 
 
 
 

 

 

    

1.2  ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
หลกัสูตรตอ้งมีความรู้และตระหนักถึงความส าคญั
ของเศรษฐกิจว่าเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้าง
และพฒันาหลกัสูตร Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 
 
 

 

 

 

    

1.3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
องค์ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการเปล่ียน 
แปลงทางเศรษฐกิจ Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 

 
 
 

 

    

1.4  ผู ้เรียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสามารถรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจได้ Mdn. = 5.00, IQR = 
1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

1.  ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลักสูตร (ด้านสังคม) 
1.5 การเปล่ียนแปลงทางสังคมดา้นโครงสร้างประชากร

และสังคมพหุวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนดหลักสูตร 
การสร้างหลกัสูตรตอ้งมีจุดมุ่งหมายตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 
 

 

 
    

1.6  ผูบ้ริหารและผูส้อนท่ีตอ้งมีความเขา้ใจและตระหนกั
ถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
สร้างและพฒันาหลกัสูตร Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 
 

 
 
 
 

 

    

1.7 กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ป ระ สบก า ร ณ์ เ ก่ี ย ว กับ ก า ร
เปล่ียนแปลงทางสังคม Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 

 

 

 
 

    

1.8 ผู ้เ รียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม และสามารถรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมได ้Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

  
 

 
 
 

 

   

1. ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร (ด้านการเมือง) 
1.9 อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของ

ชาติมีว ัตถุประสงค์เพื่อก าหนดคุณลักษณะของ
บณัฑิตให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง การสร้าง
หลกัสูตรตอ้งมีจุดมุ่งหมายทิศทางเดียวกบัอุดมการณ์ 
นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ  
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 
 

 

 
 

    

 



301 
 

 
 

ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.10 ผูบ้ริหารและผูส้อนท่ีตอ้งมีความเขา้ใจและตระหนกั

ถึงอุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษา
ของชาติ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างและพัฒนา
หลกัสูตร Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

  
 

 

    

1.11 กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
องค์ความรู้และประสบการณ์ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ
เป็นไปตามท่ีอุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมาย
ทางการศึกษาของชาติก าหนด  
Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 

 

 

 

    

1.12 ผู ้เ รียนต้องมีทั้ งความรู้และทักษะตรงตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการณ์ (ผูใ้ช้บณัฑิต) ซ่ึง
เป็นผลมาจากนโยบายทางการเมืองด้านการศึกษาท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้ว
พร้อมส าหรับการท างาน Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 
 

 

     

1. ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร (ด้านเทคโนโลย)ี 
1.13 กระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างก้าว

กระโดด โดยเฉพาะด้านการส่ือสารและข้อมูลสาร 
สนเทศท าให้เกิดทั้งรูปแบบสังคม วฒันธรรม การ
ด า เนินธุรกิจแบบใหม่ การสร้างหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.14 ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง

หลักสูตรตอ้งมีความรู้และตระหนักถึงความส าคญั
ของกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีว่าเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 

Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 
 

 

 

 

 

    

1.15 กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
องค์ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี 
Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 
 

 
 

 

 

 

    

1.16 ผู ้เ รียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยไีด ้ 
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 
 
 

 

    

1. ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร (การเปลีย่นแปลงด้านอ่ืน ๆ) 
1.17 การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่

ว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย์ เ ช่น ภัย
สงคราม การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรม 
ชาติ เช่น น ้ าท่วม แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯ 
การสร้างหลกัสูตรตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีสามารถรับมือ
กบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้ 

Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.18 ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง

หลักสูตรตอ้งมีความรู้และตระหนักถึงความส าคญั
ของการ เป ล่ียนแปลงด้าน อ่ืน ๆ  ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย์ 
เช่น ภยัสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยั
ธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรค
ระบาด ฯ ว่าเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตร Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 
 
 
 

 

 

 

    

1.19 กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ป ร ะ สบก า ร ณ์ เ ก่ี ย ว กับ ก า ร
เปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่ว่า
จะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม 
การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ า
ท่วม แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯ 

Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

    

1.20 ผู ้เ รียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่ว่า
จะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม 
การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ า
ท่วม แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯได ้ 
Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 



304 
 

 
 

ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของ
โอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

2. วตุัประสงค์หลกัสูตร (คุณลกัษณะของผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา) 
2.1 คุณลกัษณะด้านความรู้ของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ  

1.ความรู้ดา้นกฎหมาย ไดแ้ก่ 1.1 มีความรู้พื้นฐานดา้น
กฎหมายพื้นฐานตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 1.2 มีความรู้
กฎหมาย เ ก่ียวกับคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยี  
กฎหมายเก่ียวกบัการคา้การลงทุน กฎหมายเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
2. ความรู้ศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ 2.1 มีความรู้
เก่ียวกบัการเปล่ียนทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี วฒันธรรม และการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ                    
2.2 มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศท่ีเพียงพอต่อการ
ติดต่อส่ือสารได้ 2.3 มีความรู้เก่ียวกับการบริหาร
จดัการ 2.4 มีความรู้ในลกัษณะท่ีเป็นผูป้ระกอบการ 
และ 2.5 มีความรู้ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม  

Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

  
 

 
 

    

2.2 คุณลักษณะด้านเจตคติของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ 1. มี
คุณธรรมจริยธรรม 2. มีทศันคติรักความยุติธรรม 3. มี
จิตสาธารณะ Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 



305 
 

 
 

ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
2.3  คุณลักษณะด้านทักษะของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ 1. มี

ทกัษะการวิเคราะห์ การตีความ การให้ความเห็นเชิง
วิชาการ และการให้ค  าปรึกษาเชิงธุรกิจ 2. ทกัษะการ
ใช้ภาษาเพื่อการติดต่อส่ือสาร (ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ) 3. มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 4. มี
ทกัษะการบริหารงานและบุคคล 5. มีทกัษะในการ
สร้างนวตักรรม 6. มีทกัษะผูป้ระกอบการ 

Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 
 

 

   

3. โครงสร้างหลกัสูตร หมวดศึกษาทัว่ไป 
3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์

ท่ีมีความใกล้เคียงต่อเน่ืองสามารถรวมเป็นกลุ่ม
เดียวกันและบูรณาการสาระส าหรับการศึกษาเข้า
ด้วยกันได้ โดยสาระท่ีศึกษาควรเป็นสาระท่ีสร้าง
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
บริบทสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี และสาระเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมท่ีตอ้งใชใ้นการอยูร่่วมกนัเป็นสังคม  
Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

  

 

 

    

3.2 กลุ่ มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ควรมุ่ ง
การ ศึกษาในสาระ ท่ี เ ก่ี ย วกับ เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และเน้น
ท่ีการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีติดตวัไป
ใชไ้ดจ้ริงในการท างานหรือการศึกษาต่อ  

Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
3.3 กลุ่ มวิชาภาษาไทย  เ ป็นสาระ ท่ีส าคัญส าหรับ

การศึกษาทางนิติศาสตร์ การจดัสาระการศึกษาตอ้ง
มุ่งใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการศึกษาทาง
นิติศาสตร์ เช่น การอ่านจบัใจความ การยอ่ความ การ
เรียงความและการเขียนในเชิงวชิาการ 
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

    

3.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ควรปรับสาระคือ การ
จดัการเรียนการสอนตอ้งท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
ใช้ภาษาต่างประเทศสามารถติดต่อส่ือสารได้ภาษา
ใดภาษาหน่ึง Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

   

3. โครงสร้างหลกัสูตร หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาบังคับ) 
3.5 กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย 1. เน้นการศึกษา

กฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในสาระวิชาท่ี
ต่อเน่ืองข้ึนไป ลกัษณะสาระวิชาเป็นการศึกษาเพื่อ
น าไปใชง้าน เช่น กฎหมายในชีวิตประจ าวนั 2. เน้น
สาระท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรมทางกฎหมาย
ท่ีใชใ้นการประกอบอาชีตทางกฎหมาย  
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

    

3.6 
3.6.1 

กลุ่มวชิากฎหมายแพ่ง 
กฎหมายนิติกรรมและสัญญาเป็นส่วนหน่ึงของ
กฎหมายลักษณะหน้ีและกฎหมายลักษณะหน้ีมี
ขอ้ผิดพลาดไม่มากนกัควรน ามารวมเป็นหน่ึงสาระ
วิชาและเพิ่มจ านวนหน่วยกิต และระยะเวลาใน
การศึกษา  Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

    



307 
 

 
 

ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
3.6.2 กฎหมายครอบครัวและมรดกมีลกัษณะท่ีเช่ือมโยง

กนัในทางคดีควรน ามารวมกันเป็นหน่ึงสาระและ
เพิ่มจ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาในการศึกษา 
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

  

 

 

 

 
   

3.6.3 สาระวิชาเอกเทศสัญญาเป็นส่ิงท่ีส าคัญ ตัวการ
ตวัแทน เพราะเป็นเร่ืองในเชิงธุรกิจการคา้ท่ีเกิดข้ึน
เป็นประจ า ควรเพิ่มสาระวิชาให้ครอบคลุมถึง
สถานการณ์ท่ี เกิดข้ึนในปัจจุบันท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต สัญญาไม่มีช่ือ เป็นตน้  
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.6.4 กฎหมายเก่ียวกับการกู้ยืม ค ้ าประกัน จ าน าและ
จ านอง เป็นสาระวิชาท่ีพบขอ้พิพาทมากท่ีสุดเพราะ
เป็นเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินชีวิตและธุรกิจการค้า 
ค ว ร เ พิ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น ใ ห้ ทัน ส มัย ทัน กับ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี เช่น การกูย้ืมเงินแบบ 
peer to peer lending เป็นธุรกรรมสินเช่ือระหว่าง
บุคคลรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ 
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแพลตฟอร์ม 
 Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

    

3.6.5 กฎหมายซ้ือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน ให้ 
ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้ให้ทนัสมยัการซ้ือขายของ
สกุลเงินดิจิทลัในเร่ืองของสิทธิและหน้าท่ีของผูซ้ื้อ
และผูข้าย ซ่ึงเป็นการซ้ือขายโดยผา่นระบบออนไลน์
ทั้งส้ิน Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
3.6.6 กฎหมายการประกนัภยั ควรเพิ่มสาระเก่ียวกบัการ

ประกนัภยัภาคบงัคบัท่ีตอ้งใชจ้ริงในการด าเนินชีวิต
เขา้ไปดว้ย เพราะเป็นคดีท่ีมีขอ้พิพาทมากในปัจจุบนั 

Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 
 

 
   

3.6.7 กฎหมายตัว๋เงิน ควรลดสาระการศึกษาเก่ียวกบัตัว๋
แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งิน เพราะปัจจุบนัไม่ค่อยมี
การใช้งานแลว้ แต่คงยงัศึกษาสาระเก่ียวกบัเช็คอยู่
เช่นเดิม Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.7 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา  ควรศึกษาอยูเ่ช่นเดิมแต่ควร
ศึกษาให้ครบทุกลกัษณะของกฎหมายอาญา เพราะ
เป็นกฎหมายท่ีเป็นพื้นฐานในการพิจารณาความผิด
ขั้นพื้นฐานเพื่อจะสามารถศึกษาต่อในกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีมีโทษทางอาญาได้ ควรศึกษาอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.8 กลุ่ มวิชากฎหมายมหาชน  ควรศึกษาในสาระท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินคดีทางปกครองเป็นหลัก เน่ือง 
จากเป็นขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนจริง การตรวจสอบอ านาจ
รัฐและมีจ านวนมาก โดยเ ร่ิมต้นตั้ งแต่การเกิด               
ขอ้พิพาท หน้าท่ีกรณี การด าเนินกระบวนพิจารณา        
ต่าง ๆ ตลอดจนการมีค าวินิจฉัยและการบงัคบัตาม
ค าวนิิจฉยั Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
3.9 กลุ่ มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ  ต้องศึกษา

เพิ่มเติมในสาระกฎหมายท่ีเกิดจากธุรกรรมทาง
พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  เ ช่น กฎหมายเ ก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกบัลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล กฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายเก่ียวกับการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

    

3.10 กลุ่มวชิากฎหมายวธีิสบัญญตัิ ควรศึกษาอยูเ่ช่นเดิมท่ี
เพิ่มสาระท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เขา้ช่วย เช่น การสืบพยานผา่น
ระบบสารสนเทศ การฟ้องคดี การคัดส าเนาผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

    

3.11 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ควรศึกษาใน
สาระท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง เช่น กฎหมาย
เก่ียวกบัการคา้มนุษย ์กฎหมายวา่ดว้ยผูล้ี้ภยั กฎหมาย
การให้ความคุ้มครองแก่คนชาติ กฎหมายแรงงาน
ระหว่างประเทศ และกฎหมายส่ิงแวดล้อม Mdn. = 
5.00, IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
3.12 กลุ่ มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม การพัฒนาชุมชนหรือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีควรเพิ่มสาระการเรียนรู้เก่ียวกบักฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

    

3.13 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) ควรจดั
หรือเลือกตามความสนใจของผูเ้รียนท่ียึดเอาการ
ประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคตเป็นเกณฑ์ใน
การเลือก คือ 1. ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพผูพ้ิพากษา 
อยัการ ทนายความ 2. ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพนิติกร
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 3. ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพเจา้หน้า 
ท่ีกฎหมายในหน่วยงานเอกชน 4. กลุ่มท่ีสนใน
ประกอบอาชีพอ่ืนเช่น ผูท่ี้อยากเป็นผูป้ระกอบการ
ของตนเองในรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ตามการเปล่ียน 
แปลงท่ีผูป้ระกอบการไม่ตอ้งลงทุนมากแต่สามารถ
ใชป้ระโยชน์จากระบบเครือข่ายออนไลน์ได ้ตอ้งจดั
สาระให้สอดคลอ้งกบัการท างาน Mdn. = 5.00, IQR 
= 1.00 

 

 

 

 

     

3.14 หมวดวิชาเลือกเสรี ควรเลือกเป็นการศึกษาในสาระ
ทางกฎหมายท่ีจะเป็นแนวทางและความเช่ียวชาญใน
การประกอบอาชีพของผูเ้รียน  Mdn. = 5.00, IQR = 
1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

4. การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 การประเมินผลก่อนเรียน โดยใชแ้บบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินผล ซ่ึงใชเ้กณฑเ์ชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของ
คะแนน) หรือเชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการ
ทบทวนของผูส้อนด้วยหลักการและเหตุผลอาศัย
ตรรกวทิยา) Mdn. = 4.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

   

4.2 การประเมินผลระหว่างเรียน โดยใช้เคร่ืองมือได้
หลากหลายทั้ งการตรวจสอบท่ีความรู้และทักษะ 
หรือพฤติกรรมอาจใช้ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม แบบสังเกต หรือการตรวจการบา้น 
รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ 
ใชเ้กณฑ์ตามท่ีผูส้อนตั้งข้ึนจะเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ 
(ก าหนดช่วงของคะแนน) หรือเชิงคุณภาพ (การ
ประเมินโดยการทบทวนของผูส้อนด้วยหลักการ
และเหตุผลอาศัยตรรกวิทยา)  Mdn. = 5.00, IQR = 
1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4.3 การประเมินผลหลงัเรียน โดยเคร่ืองมือท่ีน่าเช่ือถือ
มากท่ีสุดในการวดัองคค์วามรู้ คือ แบบทดสอบ โดย
มีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
(ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกนัทุก
สถาบนั Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความคิดเห็น
ของโอกาสทีเ่ป็น 

ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. ส าหรับบางรายวิชาทางนิติศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องมีผู้สอนในช้ันเรียนซ่ึงต้องเป็นสาระวิชาที่
เกีย่วกบัการศึกษากฎหมายทัว่ไป ทฤษฎแีละแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย 
1.1 ควรมีวธีิการสอน แบบใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพราะ

ผู ้เ รียนต้องแสวหาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตามท่ี
ตนเองสนใจ Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.2 รูปแบบการสอน การใช้ค  าถามน าก่อนเขา้สู่บทเรียน
จะใช้รูปแบบการบรรยาย การใช้ปัญหาเป็นฐานของ
การเรียนรู้ หรือการใชก้รณีศึกษาก็ได ้ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บั
ความถนัดของผูส้อนแต่ละบุคคล Mdn. = 5.00, IQR 
= 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.3 เทคนิคท่ีใชใ้นการสอนนั้นส าหรับการสอนแบบไม่มี
ผูส้อนในบทเรียนส าเร็จรูปอาจใชเ้ทคนิคตั้งค  าถามน า 
การบรรยายเป็นหลกั เพราะไม่มีการส่ือสารระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูส้อนในชั้นเรียนการใชเ้ทคนิคอย่างอ่ืนคง
ไม่เหมาะสม Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.4 การประเมินผลการเรียนรู้นั้นตอ้งใช้วิธีการประเมิน
ทั้ งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบเป็นหลกั เน่ืองจากเรียนจากแบบเรียน
ส าเร็จรูปซ่ึงใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของ
คะแนนมาตรฐาน) Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

2. ส าหรับสาระวชิาทางนิติศาสตร์ทีจ่ าเป็นต้องมีผู้สอนในช้ันเรียน 
2.1 ใชท้ั้งวธีิการสอนไม่วา่จะเป็นผูเ้รียน หรือผูส้อนเป็น

ศูนยก์ลาง Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 
 

 

 

 

 

 

 

   

2.2 รูปแบบการสอนแบบการบรรยาย แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน แบบอภิปราย การสัมมนา  การศึกษา
กฎหมายเชิงคลีนิก Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

  

 

   

2.3 เทคนิคการสอนได้หลายวิธีข้ึนอยู่กับรูปแบบการ
สอนท่ีเลือกใช้ เช่น เทคนิคการสอนแบบบรรยาย 
การใช้ค  าถาม ใช้ปัญหาเป็นฐาน สัมมนา  หรือ
อภิปราย  Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.4 วิธีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน สามารถ
ใชเ้คร่ืองมือไดห้ลากหลาย เช่น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบ หรือหลายแบบรวมกนั 
ซ่ึงเกณฑ์การประเมินนั้น ใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบ
คุณภาพโดยอาศยัเหตุผลของผูส้อนเป็นเกณฑใ์นการ
ตัดสิน ส่วนการประเมินผลหลังเรียนคงเป็นการ
ประเมินโดยใชแ้บบทดสอบเป็นหลกั แลว้ใชเ้กณฑ์
เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) 
เหมือนกนัทุกสถาบนั  
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

ด้านการประเมินหลกัสูตร 
1. การประเมินก่อนการใช้หลกัสูตร 
1.1 ขอบเขตการประเมินหลกัสูตร คือ 1. ดา้นมาตรฐาน

การเรียนรู้ 2. วตัถุประสงค์ 3. คุณลักษณะการพึง
ประสงค์ 4. เน้ือหาท่ีก าหนดให้เรียนแต่ละระดับ 
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.2 การประเมินการเช่ือมโยงของหลกัสูตรกับ 1. การ
เช่ือมโยงกบัเป้าหมายการศึกษาชาติ 2. การเช่ือมโยง
กบัวตัถุประสงค์ เน้ือหา การจดัการเรียนการสอน 
และการประเมินผล 3.  การเ ช่ือมโยงกับความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 4. การเช่ือมโยงกบัการประกอบ
อาชีพของผู ้เ รียนในอนาคต 5. การเช่ือมโยงกับ
มาตรฐานของสถาบนัวิชาชีพ และ 6. การเช่ือมโยง
จากสาระวิชาหน่ึงไปสู่อีกสาระหน่ึง Mdn. = 5.00, 
IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.3  การประเมินล าดบัการจดัเน้ือหาจากง่ายไปสู่เน้ือหา
ท่ีซับซ้อน และจากเน้ือหาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ 
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

    

1.4 การประเมินการถ่ายทอดความรู้ คือ 1. มุ่งการน า
ความรู้สู่การแก้ปัญหา 2. มุ่งการบูรณาการสู่การ
ปฏิบติั และ 3. มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการ
เรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และสรุปผลการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 4. มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้หรือ
นวตักรรมใหม่ Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.5 วิธีการประเมินโดยการประเมิน 3 องคป์ระกอบ คือ 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียน
การสอน และการประเมินผล เป็นหลัก ซ่ึงใช้
เคร่ืองมือในการประเมิน คือ แบบสนทนากลุ่ม แบบ
ตรวจรายการ และแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนโดยอา้งอิง
ทฤษฎีทางการวดัผล ให้เกณฑ์เชิงคุณภาพ (การ
ประเมินโดยการผู ้ทรงคุณวุฒิผู ้เ ช่ี ยวชาญด้วย
หลกัการและเหตุผลอาศยัตรรกวทิยา)  
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. การประเมินระหว่างการใช้หลกัสูตร 
2.1 พิจารณาท่ี 1. คุณภาพของการจดัการเรียนการสอน

ทั้งในดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน และ 2.
ผลผลิตทางการศึกษา คือ ผลการศึกษาของผูเ้รียนว่า
เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่ Mdn. = 5.00, 
IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
2.2 ใช้วิธีการประเมิน 3 เร่ือง คือ การประเมินว่าการ

เรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
และของหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู ้เ รียนมีประสบการณ์นั้ น
สามารถท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนดหรือไม่ และผลทางการศึกษาของผูเ้รียนนั้น
มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ซ่ึงใช้ทั้ งแบบ 
สอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบ
รายงานผลการศึกษา มาวิ เคราะห์เพื่อประเมิน
หลักสูตร ตามเกณฑ์เชิงคุณภาพท่ีผูป้ระเมินตั้งไว้
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร Mdn. = 5.00, IQR = 
1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3. การประเมินหลงัการใช้หลกัสูตร 
3.1 เพื่อตรวจสอบ 1. ผลการด าเนินของการบริหาร

หลกัสูตรทั้งระบบวา่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ และ 
2.ต้องวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและ
ภายนอกท่ีมากระทบหลกัสูตรวา่มีผลอยา่งไร  
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

  

 

   

3.2 ใช้วิธีการประเมินช่วยตดัสินใจ โดยมีแบบสนทนา
กลุ่ม แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือการประเมิน ท่ีมีเกณฑ์การ
ตดัสินเป็นเกณฑ์ท่ีผูป้ระเมินสร้างข้ึนซ่ึงเป็นการช่วย
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการด าเนินของหลักสูตร
ต่อไป Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

4. ด้านอาจารย์ผู้สอน 
4.1  คุณสมบติัทัว่ไป 1. มีความรู้ทางภาษาต่างประเทศ             

2. มีคุณธรรมจริยธรรม 3. มีความรู้ดา้นเทคโนโลยี
เพื่อการสอน Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

   

4.2  คุณสมบติัเฉพาะ 1. มีความเช่ียวชาญกฎหมายเฉพาะ
ทาง 2. เป็นเนติบณัฑิตย ์3. มีความรู้ดา้นการจดัการ
เรียนการสอนและการบริหารการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 4. มีความรู้เก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
บริบทต่าง ๆ ท่ีกระทบการจัดการเรียนการสอน                 
5. ประกอบหรือเคยประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 5. 
มีความรู้ดา้นสถานประกอบการและผูป้ระกอบการ 
Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

    

ด้านนักศึกษา 
1. คุณสมบติัทัว่ไป 1. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ  2. มีความรู้พื้นฐานทาง
กฎหมาย 3. มีความรู้และทกัษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนและการสืบคน้ Mdn. = 5.00, 
IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. คุณสมบติัเฉพาะ 1. มีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ 2. มีทกัษะในการคิดเชิง
ระบบ เชิงการวิเคราะห์ โดยใช้หลกัการทางเหตุผล
หรือตรรกศาสตร์ Mdn. = 4.50, IQR = 1.00 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

ระดับความ
คิดเห็นของโอกาส

ทีเ่ป็น 
ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
1.  ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีส าหรับการจดัการเรียนการสอน        

1. ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยรองรับการจัด
การศึกษาในยุคดิจิทลั 2. มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
เอ้ือต่อการศึกษา 3. มีระบบสารสนเทศหรือเครือข่าย
ท่ีมีความมัน่คงมีเสถียรภาพทั้งฝ่ังผูเ้รียนและผูส้อนท่ี
สามารถส่ือสารกนัไดท้ั้งภาครับและภาคส่ง Mdn. = 
5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.  ส่ิงท่ีควรจะมีส าหรับส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน 1. ระบบการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งดา้น
เน้ือหาและการวจิยั ของสถาบนัการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ เอกชนและหน่วยงานอิสระท่ี มีหน้า ท่ีทาง
กฎหมาย 2. อุปกรณ์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีสามารถ
ใชง้านทางดา้นนิติศาสตร์ไดโ้ดยตรง เช่น การสืบคน้
ค าพิพากษา ค าวินิจฉัยต่าง ๆ การเตรียมคดีของ
ทนายความ Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 

 

 

 

 

  

 

 

   

3.  ระบบการจดัการทรัพยากรทางการศึกษาตั้งแต่การ
ส ารวจความต้องการ การด าเนินการ การประสาน 
งาน การประชาสัมพนัธ์ มีหน่วยงานและเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบโดยตรง และการประเมินผล เพื่อทราบ
ปัญหาและปรับปรุง Mdn. = 5.00, IQR = 1.00 
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แบบประเมนิเพ่ือตรวจสอบ 

ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอดุมศึกษาใน

ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบประเมินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าและนวตักรรมการบริหารการศึกษา คณะบณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสยาม เร่ือง “ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนั 

อุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572)” มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอทิศทางการจดัการเรียน

การสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) โดยมี

รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี เณรยอด เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และศาสตราจารย ์ดร. จุมพต สาย

สุนทร เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 2. การวิจยัเร่ือง “ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของ

สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572)” มีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั และตรวจสอบกรอบแนวคิดการวจิยั 

 ตอนท่ี 2 การก าหนดทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของ

สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563 -2572)  ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR 

(Ethnographic Delphi Futures Research) โดยมีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

 1. การสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 20 ท่าน โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบ EFR (EFR 

1) 

 2. การให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาให้ค  าตอบใหม่ หรือยืนยนัค าตอบเดิมท่ี

ไดใ้ห้ไวใ้นรอบแรก (EFR 1) คือ การท า EDFR รอบท่ี 2 และ 3 โดยท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านจะไดรั้บ

ขอ้มูลป้อนกลบัเชิงสถิติ (statistical feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมประกอบดว้ย ค่ามธัยฐาน 

(median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ของกลุ่ม ผนวกด้วยค าตอบเดิมของ

ตนเอง 

 3. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาทิศทาง/แนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด มาก และมีความ

สอดคลอ้งทางความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาขอ้สรุปเป็นภาพอนาคตของทิศทางการ
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จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-

2572) 

 ตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมของทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติ

ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) โดยมีขั้นตอนย่อยในการ

ด าเนินการ ดงัน้ี 

  1. การประเมินความเหมาะสมของทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติ

ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) ประกอบดว้ย  

   1.1 ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นหลกัสูตร

ของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 

   1.2 ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นกระบวน 

การเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 

   1.3 ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตด้านการ

ประเมินหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 

   1.4 ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านอาจารย์

ผูส้อนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 

   1.5 ทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตด้านนกัศึกษา

ของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 

   1.6 แนวโนทิ้ศทางมการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตดา้นส่ิง

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 

  2. การปรับแกไ้ขและน าเสนอทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร

บณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 

 3. การด าเนินการน้ีอยู่ในตอนท่ี 3โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อขอรับความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความเหมาะสมของทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดม 

ศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
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 4. แบบประเมินน้ีประกอบดว้ยส่วนส าคญัแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูป้ระเมิน 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของทิศทางการจดัการเรียนการสอน

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) และขอ้เสนอ 

แนะเพิ่มเติม 

 5. วิธีและเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของทิศทางการจดัการเรียนการสอน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563 -2572) โดย

ผูเ้ช่ียวชาญท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ซ่ึงแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (rating scale) มีตวัเลือก 5 ระดบั คือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และแบบสอบถามปลายเปิด 

เพื่อแสดงความคิดเห็นทัว่ไป และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงทิศทางการจดัการเรียนการสอน

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) แบบสอบถาม

แบบมาตรส่วนประมาณค่าก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

   5   หมายถึง  เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง  เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสมมาก 
   3   หมายถึง  เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสมปานกลาง 
   2   หมายถึง  เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสมนอ้ย 
   1   หมายถึง  เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 
ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ประเมิน 
 1. ช่ือ-สกุล...................................................................................................................... 

 2. ต าแหน่งปัจจุบนั......................................................................................................... 

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
 ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของทิศทางการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2563-2572) 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านหลกัสูตร: ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร: ด้านเศรษฐกจิ 
1.1 เศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศ

การสร้างหลกัสูตรควรมีจุดมุ่งหมายตอบสนองความ
ตอ้งการทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปตามภาวะการณ์ 

 
 

 

    

1.2  ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการสร้าง
หลกัสูตรตอ้งมีความรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของ
เศรษฐกิจว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตร 

 
 

 

 

    

1.3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนต้องมุ่งเสริมสร้าง
องคค์วามรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียน แปลง
ทางเศรษฐกิจ 

 

 

 
 
 

    

1.4 ผู ้เ รียนสามารถเข้าใจและวิ เคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสามารถรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจได ้

 

 
    

1.  ด้านหลกัสูตร: ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร: ด้านสังคม 
1.5 การเปล่ียนแปลงทางสังคมด้านโครงสร้างประชากร

และสังคมพหุวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนดหลกัสูตร การ
สร้างหลักสูตรต้องมี จุดมุ่ งหมายตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

 
    

1.6 ผูบ้ริหารและผูส้อนท่ีตอ้งมีความเขา้ใจและตระหนกัถึง
การเปล่ียนแปลงทางสังคม เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้าง
และพฒันาหลกัสูตร 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.7 กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง

องค์ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการเปล่ียน 
แปลงทางสังคม 

 
 

 

    

1.8  ผู ้เ รียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม และสามารถรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมได ้

 
 

    

1.  ด้านหลกัสูตร: ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร: ด้านการเมือง 
1.9 อุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษาของ

ชาติมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิต
ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง การสร้างหลกัสูตร
ตอ้งมีจุดมุ่งหมายทิศทางเดียวกบัอุดมการณ์ นโยบาย 
และเป้าหมายทางการศึกษาของชาติ 

 
 

    

1.10 ผูบ้ริหารและผูส้อนท่ีตอ้งมีความเขา้ใจและตระหนัก
ถึงอุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายทางการศึกษา
ของชาติ เพื่อ เป็นข้อมูลในการสร้างและพัฒนา
หลกัสูตร 

 
 

    

1.11 กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
องค์ความรู้และประสบการณ์ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ
เป็นไปตามท่ีอุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมาย
ทางการศึกษาของชาติก าหนด 

 
 

    

1.12 ผู ้เ รียนต้องมีทั้ งความรู้และทักษะตรงตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการณ์ (ผูใ้ช้บณัฑิต) ซ่ึง
เป็นผลมาจากนโยบายทางการเมืองด้านการศึกษาท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้ว
พร้อมส าหรับการท างาน 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านหลกัสูตร: ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร: ด้านเทคโนโลยี 
1.13 กระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างก้าว

กระโดด โดยเฉพาะด้านการส่ือสารและข้อมูลสาร 
สนเทศท าให้เกิดทั้งรูปแบบสังคม วฒันธรรม การ
ด า เนินธุรกิจแบบใหม่  การสร้างหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายตอบสนองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

 
 

    

1.14  ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
หลักสูตรต้องมีความรู้และตระหนักถึงความส าคญั
ของกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีว่าเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชใ้นการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 

 
 

    

1.15 กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
องค์ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

 
 

    

1.16 ผู ้เ รียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยไีด ้

 
 

    

1.  ด้านหลกัสูตร: ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างหลกัสูตร: การเปลีย่นแปลงด้านอ่ืน ๆ 
1.17 การเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่

วา่จะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม 
การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรม ชาติ เช่น 
น ้าท่วม แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯ การสร้าง
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีสามารถรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.18 ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง

หลักสูตรต้องมีความรู้และตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเป ล่ียนแปลงด้าน อ่ืน  ๆ  ท่ี ไม่สามารถ
คาดการณ์ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย์ 
เช่น ภยัสงคราม การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยั
ธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม โรค
ระบาด ฯ ว่าเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตร 

  

 
 

 
 

    

1.19 กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
องคค์วามรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่วา่จะเกิดข้ึนจาก
การกระท าของมนุษย์ เช่น ภยัสงคราม การก่อการ         
ร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม 
แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯ 

  

 

 

    

1.20 ผู ้เ รียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไม่ว่า
จะเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ภยัสงคราม 
การก่อการร้าย ฯ หรือเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ า
ท่วม แผน่ดินไหว พายถุล่ม โรคระบาด ฯได ้ 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านหลกัสูตร: วตุัประสงค์หลกัสูตร (คุณลกัษณะของผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา) 
1.21 คุณลกัษณะด้านความรู้ของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ  

1.ความรู้ดา้นกฎหมาย ไดแ้ก่ 1.1 มีความรู้พื้นฐานดา้น
กฎหมายพื้นฐานตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 1.2 มีความรู้
กฎหมาย เ ก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
กฎหมายเก่ียวกบัการคา้การลงทุน กฎหมายเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
2. ความรู้ศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ 2.1 มีความรู้
เก่ียวกบัการเปล่ียนทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี วฒันธรรม และการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ                    
2.2 มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศท่ีเพียงพอต่อการ
ติดต่อส่ือสารได้ 2.3 มีความรู้เก่ียวกับการบริหาร
จดัการ 2.4 มีความรู้ในลกัษณะท่ีเป็นผูป้ระกอบการ 
และ 2.5 มีความรู้ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม 

  

 
 

 
 

    

1.22 คุณลักษณะด้านเจตคติของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ 1. มี
คุณธรรมจริยธรรม 2. มีทศันคติรักความยติุธรรม 3. มี
จิตสาธารณะ 

  

 

 

    

1.23 คุณลักษณะด้านทักษะของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ 1. มี
ทกัษะการวิเคราะห์ การตีความ และการให้ความเห็น
เชิงวชิาการ 2. ทกัษะการใชภ้าษาเพื่อการติดต่อส่ือสาร 
(ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 3. มีทกัษะการใช้
เทคโนโลยี 4. มีทกัษะการบริหารงานและบุคคล 5. มี
ทกัษะในการสร้างนวตักรรม 6. มีทกัษะผูป้ระกอบ 
การ 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร หมวดศึกษาทัว่ไป 
1.24 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ี

มีความใกลเ้คียงต่อเน่ืองสามารถรวมเป็นกลุ่มเดียวกนั
และบูรณาการสาระส าหรับการศึกษาเข้าด้วยกนัได้ 
โดยสาระท่ีศึกษาควรเป็นสาระท่ีสร้างความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงบริบทสังคมใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
และสาระเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งใชใ้นการ
อยูร่่วมกนัเป็นสังคม 

  

 
 

 
 

    

1.25 กลุ่ มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ควรมุ่ ง
ก า ร ศึ กษ าในสาระ ท่ี เ ก่ี ย วกับ เทคโนโลยี และ
วทิยาศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และเนน้ท่ี
การเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะท่ีติดตัวไป
ใชไ้ดจ้ริงในการท างานหรือการศึกษาต่อ 

  

 

 

    

1.26 กลุ่มวชิาภาษาไทย เป็นสาระท่ีส าคญัส าหรับการศึกษา
ทางนิติศาสตร์ การจดัสาระการศึกษาตอ้งมุ่งใหผู้เ้รียน
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาทางนิติศาสตร์ 
เช่น การอ่านจบัใจความ การย่อความ การเรียงความ
และการเขียนในเชิงวชิาการ 

      

1.27 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ควรปรับสาระคือ การ
จดัการเรียนการสอนตอ้งท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
ใชภ้าษาต่างประเทศสามารถติดต่อส่ือสารไดภ้าษาใด
ภาษาหน่ึง 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านหลกัสูตร: โครงสร้างหลกัสูตร หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาบังคับ) 
1.28 กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย 1. เน้นการศึกษา

กฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในสาระวชิาท่ี
ต่อเน่ืองข้ึนไป ลกัษณะสาระวิชาเป็นการศึกษาเพื่อ
น าไปใชง้าน เช่น กฎหมายในชีวิตประจ าวนั 2. เนน้
สาระท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรมทางกฎหมาย
ท่ีใชใ้นการประกอบอาชีตทางกฎหมาย 

  

 
 

 
 

    

1.29 
1.29.1 

กลุ่มวชิากฎหมายแพ่ง 
กฎหมายนิติกรรมและสัญญาเป็นส่วนหน่ึงของ
กฎหมายลักษณะหน้ีและกฎหมายลักษณะหน้ีมี
ขอ้ผิดพลาดไม่มากนกัควรน ามารวมเป็นหน่ึงสาระ
วิชาและเพิ่มจ านวนหน่วยกิต และระยะเวลาใน
การศึกษา  

  

 

 

    

1.29.2 กฎหมายครอบครัวและมรดกมีลกัษณะท่ีเช่ือมโยง
กนัในทางคดีควรน ามารวมกนัเป็นหน่ึงสาระและ
เพิ่มจ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาในการศึกษา 

      

1.29.3 สาระวิชาเอกเทศสัญญาเป็นส่ิงท่ีส าคัญ ตัวการ
ตวัแทน เพราะเป็นเร่ืองในเชิงธุรกิจการคา้ท่ีเกิดข้ึน
เป็นประจ า ควรเพิ่มสาระวิชาให้ครอบคลุมถึงสถาน 
การณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
สัญญาไม่มีช่ือ เป็นตน้ 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.29.4 กฎหมายเก่ียวกับการกู้ยืม ค ้ าประกัน จ าน าและ

จ านอง เป็นสาระวิชาท่ีพบขอ้พิพาทมากท่ีสุดเพราะ
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตและธุรกิจการค้า 
ค ว ร เ พิ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น ใ ห้ ทัน สมัย ทัน กับ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี เช่น การกูย้ืมเงินแบบ 
peer to peer lending เป็นธุรกรรมสินเช่ือระหว่าง
บุคคลรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ 
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแพลตฟอร์ 

  

 
 

 
 

    

1.29.5 กฎหมายซ้ือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน ให้ 
ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้ให้ทนัสมยัการซ้ือขายของ
สกุลเงินดิจิทลัในเร่ืองของสิทธิและหน้าท่ีของผูซ้ื้อ
และผู ้ข าย  ซ่ึ ง เ ป็นการซ้ือขายโดยผ่านระบบ
ออนไลน์ทั้งส้ิน 

  

 

 

    

1.29.6 กฎหมายการประกนัภยั ควรเพิ่มสาระเก่ียวกบัการ
ประกนัภยัภาคบงัคบัท่ีตอ้งใชจ้ริงในการด าเนินชีวิต
เขา้ไปดว้ย เพราะเป็นคดีท่ีมีขอ้พิพาทมากในปัจจุบนั 

      

1.29.7 กฎหมายตัว๋เงิน ควรลดสาระการศึกษาเก่ียวกบัตัว๋
แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งิน เพราะปัจจุบนัไม่ค่อยมี
การใช้งานแลว้ แต่คงยงัศึกษาสาระเก่ียวกบัเช็คอยู่
เช่นเดิม 

      

 
 
 
 



330 
 

 
 

ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.30 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา  ควรศึกษาอยูเ่ช่นเดิมแต่ควร

ศึกษาให้ครบทุกลักษณะของกฎหมายอาญาเพราะ
เป็นกฎหมายท่ีเป็นพื้นฐานในการพิจารณาความผิด
ขั้นพื้นฐานเพื่อจะสามารถศึกษาต่อในกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีมีโทษทางอาญาได ้

  

 
 

 
 

    

1.31 กลุ่ มวิชากฎหมายมหาชน  ควรศึกษาในสาระท่ี
เก่ียวกับการด าเนินคดีทางปกครองเป็นหลัก เน่ือง 
จากเป็นขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนจริง และมีจ านวนมาก โดย
เร่ิมตน้ตั้งแต่การเกิดขอ้พิพาท หนา้ท่ีกรณี การด าเนิน
กระบวนพิจารณาต่าง ๆ ตลอดจนการมีค าวินิจฉัย
และการบงัคบัตามค าวนิิจฉยั 

  

 

 

    

1.32 กลุ่ มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ  ต้องศึกษา
เพิ่มเติมในสาระกฎหมายท่ีเกิดจากธุรกรรมทาง
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายเก่ียวกบัธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกับลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล กฎหมายเ ก่ียวกับอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายเก่ียวกับการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

      

1.17 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ควรศึกษาอยูเ่ช่นเดิมท่ี
เพิ่มสาระท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เขา้ช่วย เช่น การสืบพยานผ่าน
ระบบสารสนเทศ การฟ้องคดี การคัดส าเนาผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.33 กลุ่มวชิากฎหมายระหว่างประเทศ ควรศึกษาในสาระ

ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง เช่น กฎหมาย
เก่ียวกบัการคา้มนุษย ์กฎหมายวา่ดว้ยผูล้ี้ภยั กฎหมาย
การให้ความคุ้มครองแก่คนชาติ กฎหมายแรงงาน
ระหวา่งประเทศ และกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 

  

 
 

 
 

    

1.34 กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การพัฒนาชุมชนหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเช่น กฎหมายเก่ียวกบั
การกระท าความผิดคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

  

 

 

    

1.35 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) ควรจดั
หรือเลือกตามความสนใจของผูเ้รียนท่ียึดเอาการ
ประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคตเป็นเกณฑ์ในการ
เลือก คือ 1. ผู ้ท่ีสนใจประกอบอาชีพผู ้พิพากษา 
อยัการ ทนายความ 2. ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพนิติกร
เจา้หน้าท่ีของรัฐ 3. ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพเจา้หน้า 
ท่ีกฎหมายในหน่วยงานเอกชน 4. กลุ่มท่ีสนใน
ประกอบอาชีพอ่ืนเช่น ผูท่ี้อยากเป็นผูป้ระกอบการ
ของตนเองในรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ตามการเปล่ียน 
แปลงท่ีผูป้ระกอบการไม่ตอ้งลงทุนมากแต่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายออนไลน์ได ้ตอ้งจดั
สาระใหส้อดคลอ้งกบัการท างาน 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
1.36 หมวดวิชาเลือกเสรี ควรเลือกเป็นการศึกษาในสาระ

ทางกฎหมายท่ีจะเป็นแนวทางและความเช่ียวชาญใน
การประกอบอาชีพของผูเ้รียน  

      

1.  ด้านหลกัสูตร: การประเมินผล (ผลการเรียนรู้) 
1.37 การประเมินผลก่อนเรียน โดยใชแ้บบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินผล ซ่ึงใชเ้กณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของ
คะแนน) หรือเชิงคุณภาพ (การประเมินโดยการ
ทบทวนของผู ้สอนด้วยหลักการและเหตุผลอาศัย
ตรรกวทิยา) 

      

1.38 การประเมินผลระหว่างเรียน โดยใช้เคร่ืองมือได้
หลากหลายทั้งการตรวจสอบท่ีความรู้และทกัษะ หรือ
พฤติกรรมอาจใช้ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม แบบสังเกต หรือการตรวจการบ้าน 
รายงานผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผลคือ ใช้
เกณฑ์ตามท่ีผูส้อนตั้ งข้ึนจะเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ 
(ก าหนดช่วงของคะแนน) หรือเชิงคุณภาพ (การ
ประเมินโดยการทบทวนของผูส้อนดว้ยหลกัการและ
เหตุผลอาศยัตรรกวทิยา) 

      

1.39 การประเมินผลหลงัเรียน โดยเคร่ืองมือท่ีน่าเช่ือถือ
มากท่ีสุดในการวดัองคค์วามรู้ คือ แบบทดสอบ โดย
มีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ เกณฑ์เชิงปริมาณ 
(ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) เหมือนกันทุก
สถาบนั 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน: ส าหรับสาระวิชาทางนิติศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องมีผู้สอนในช้ัน
เรียนซ่ึงต้องเป็นสาระวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายทั่วไป ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทาง
กฎหมาย 
2.1 ควรมีวิธีการสอน แบบใช้ผู ้เ รียนเป็นศูนย์กลาง 

เพราะผูเ้รียนต้องแสวหาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตามท่ีตนเองสนใจ 

  

 

 

 

 

   

2.2 รูปแบบการสอน การใชค้  าถามน าก่อนเขา้สู่บทเรียน
จะใชรู้ปแบบการบรรยาย การใชปั้ญหาเป็นฐานของ
การเรียนรู้ หรือการใช้กรณีศึกษาก็ได้ ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่
กบัความถนดัของผูส้อนแต่ละบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.3 เทคนิคท่ีใช้ในการสอนนั้นส าหรับการสอนแบบไม่
มีผูส้อนในบทเรียนส าเร็จรูปอาจใชเ้ทคนิคตั้งค  าถาม
น า การบรรยายเป็นหลัก เพราะไม่มีการส่ือสาร
ระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อนในชั้นเรียนการใช้เทคนิค
อยา่งอ่ืนคงไม่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.4 การประเมินผลการเรียนรู้นั้นตอ้งใชว้ิธีการประเมิน
ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบเป็นหลกั เน่ืองจากเรียนจากแบบเรียน
ส าเร็จรูป ซ่ึงใช้เกณฑ์เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของ
คะแนนมาตรฐาน) 

   

 

 

   

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน: สาระทีจ่ าเป็นต้องมีผู้สอนในช้ันเรียน 
2.5 ใชท้ั้งวธีิการสอนไม่วา่จะเป็นผูเ้รียน หรือผูส้อนเป็น

ศูนยก์ลาง 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
2.6 รูปแบบการสอนแบบการบรรยาย แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน แบบอภิปราย การสัมมนา  การศึกษา
กฎหมายเชิงคลีนิก 

      

2.7 เทคนิคการสอนได้หลายวิธีข้ึนอยู่กับรูปแบบการ
สอนท่ีเลือกใช้ เช่น เทคนิคการสอนแบบบรรยาย 
การใช้ค  าถาม ใช้ปัญหาเป็นฐาน สัมมนา  หรือ
อภิปราย 

      

2.8 วิธีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน สามารถ
ใชเ้คร่ืองมือไดห้ลากหลาย เช่น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบ หรือหลายแบบรวมกนั 
ซ่ึงเกณฑ์การประเมินนั้น ใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบ
คุณภาพโดยอาศยัเหตุผลของผูส้อนเป็นเกณฑใ์นการ
ตัดสิน ส่วนการประเมินผลหลังเรียนคงเป็นการ
ประเมินโดยใชแ้บบทดสอบเป็นหลกั แลว้ใชเ้กณฑ์
เชิงปริมาณ (ก าหนดช่วงของคะแนนมาตรฐาน) 
เหมือนกนัทุกสถาบนั 

      

3. ด้านการประเมินหลกัสูตร: การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร 
3.1 ขอบเขตการประเมินหลกัสูตร คือ 1. ดา้นมาตรฐาน

การเรียนรู้ 2. วตัถุประสงค์ 3. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์4. เน้ือหาท่ีก าหนดใหเ้รียนแต่ละระดบั 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
3.2 การประเมินการเช่ือมโยงของหลกัสูตรกับ 1. การ

เช่ือมโยงกบัเป้าหมายการศึกษาชาติ 2. การเช่ือมโยง
กบัวตัถุประสงค์ เน้ือหา การจดัการเรียนการสอน 
และการประเมินผล 3.  การเ ช่ือมโยงกับความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 4. การเช่ือมโยงกบัการประกอบ
อาชีพของผู ้เ รียนในอนาคต 5. การเช่ือมโยงกับ
มาตรฐานของสถาบนัวิชาชีพ และ 6. การเช่ือมโยง
จากสาระวชิาหน่ึงไปสู่อีกสาระหน่ึง 

      

3.3  การประเมินล าดบัการจดัเน้ือหาจากง่ายไปสู่เน้ือหา
ท่ีซบัซอ้น และจากเน้ือหาทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั 

      

3.4 การประเมินการถ่ายทอดความรู้ คือ 1. มุ่งการน า
ความรู้สู่การแก้ปัญหา 2. มุ่งการบูรณาการสู่การ
ปฏิบติั และ 3. มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการ
เรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และสรุปผลการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 4. มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ หรือ
นวตักรรมใหม่ 

      

3.5 วิธีการประเมินโดยการประเมิน 3 องคป์ระกอบ คือ 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียน
การสอน และการประเมินผล เป็นหลัก ซ่ึงใช้
เคร่ืองมือในการประเมินคือ แบบสนทนากลุ่ม แบบ
ตรวจรายการ และแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนโดยอา้งอิง
ทฤษฎีทางการวดัผล ให้เกณฑ์เชิงคุณภาพ (การ
ประเมินโดยการผู ้ทรงคุณวุฒิผู ้เ ช่ี ยวชาญด้วย
หลกัการและเหตุผลอาศยัตรรกวทิยา) 

      

 



336 
 

 
 

ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 

3. ด้านการประเมินหลกัสูตร: การประเมินระหว่างการใช้หลกัสูตร 
3.6 พิจารณาท่ี 1. คุณภาพของการจดัการเรียนการสอน

ทั้งในดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน และ 2.
ผลผลิตทางการศึกษาคือ ผลการศึกษาของผูเ้รียนว่า
เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่ 

  

 

 

 

 

   

3.7 โดยใชว้ธีิการประเมิน 3 เร่ือง คือ การประเมินวา่การ
เรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
และของหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู ้เ รียนมีประสบการณ์นั้ น
สามารถท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนดหรือไม่ และผลทางการศึกษาของผูเ้รียนนั้น
มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ซ่ึงใช้ทั้ งแบบ 
สอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบ
รายงานผลการศึกษา มาวิ เคราะห์เพื่อประเมิน
หลักสูตร ตามเกณฑ์เชิงคุณภาพท่ีผูป้ระเมินตั้งไว้
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

   

3. ด้านการประเมินหลกัสูตร: การประเมินหลังการใช้หลกัสูตร 
3.8 เพื่อตรวจสอบ 1. ผลการด าเนินของการบริหาร

หลกัสูตรทั้งระบบวา่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ และ 
2.ต้องวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและ
ภายนอกท่ีมากระทบหลกัสูตรวา่มีผลอยา่งไร 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
3.9 ใช้วิธีการประเมินช่วยตดัสินใจ โดยมีแบบสนทนา

กลุ่ม แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือการประเมิน ท่ีมีเกณฑ์การ
ตดัสินเป็นเกณฑ์ท่ีผูป้ระเมินสร้างข้ึนซ่ึงเป็นการช่วย
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการด าเนินของหลักสูตร
ต่อไป 

  

 

 

 

 

   

4. ด้านผู้สอน 
4.1 คุณสมบติัทัว่ไป 1. มีความรู้ทางภาษาต่างประเทศ             

2. มีคุณธรรมจริยธรรม 3. มีความรู้ดา้นเทคโนโลยี
เพื่อการสอน 

   

 

 

   

4.2 คุณสมบติัเฉพาะ 1. เป็นเนติบณัฑิตย ์2. มีความรู้ดา้น
การจดัการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 3. มีความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
บริบทต่าง ๆ ท่ีกระทบการจัดการเรียนการสอน                 
4. ประกอบหรือเคยประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 5. 
มีความรู้ดา้นสถานประกอบการและผูป้ระกอบการ 

      

5. ด้านนักศึกษา 
5.1 คุณสมบติัทัว่ไป 1. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ  2. มีความรู้พื้นฐานทาง
กฎหมาย 3. มีความรู้และทกัษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนและการสืบคน้ 
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ข้อ 

 
ทศิทางการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2563-2572) 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

5 4 3 2 1 
5.2 คุณสมบัติเฉพาะ 1. มีทัศนคติท่ีดีต่อกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม และ 2. มีทกัษะในการคิดเชิง
ระบบ เชิงการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการทางเหตุผล
หรือตรรกศาสตร์ 

  

 

 

 

 

   

6. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
6.1 ส่ิงท่ีจ  าเป็นต้องมีส าหรับการจัดการเรียนการสอน           

1. ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยรองรับการจัด
การศึกษาในยุคดิจิทลั 2. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือ
ต่อการศึกษา 3. มีระบบสารสนเทศหรือเครือข่ายท่ีมี
ความมั่นคงมีเสถียรภาพทั้ งฝ่ังผูเ้รียนและผูส้อนท่ี
สามารถส่ือสารกนัไดท้ั้งภาครับและภาคส่ง 

      

6.2 ส่ิงท่ีควรจะมีส าหรับส าหรับการจดัการเรียนการสอน 
1. ระบบการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งดา้นเน้ือหา
และการวิจัย ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ 
เอกชนและหน่วยงานอิสระท่ีมีหนา้ท่ีทางกฎหมาย 2. 
อุปกรณ์หรือโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีสามารถใช้งาน
ทางด้านนิติศาสตร์ได้โดยตรง เช่น การสืบค้นค า
พิพากษา  ค าวิ นิ จฉัย ต่ าง  ๆ  การ เตรียมคดีของ
ทนายความ 

      

6.3 มีระบบการจดัการทรัพยากรทางการศึกษาตั้งแต่การ
ส ารวจความต้องการ การด าเนินการ การประสาน 
งาน การประชาสัมพนัธ์ มีหน่วยงานและเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบโดยตรง และการประเมินผล เพื่อทราบ
ปัญหาและปรับปรุง 
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ภาคผนวก ข  

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญเพ่ือเกบ็ข้อมูลการวจิัย (EDFR 1, EDFR 2, EDFR 3)  

1. รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2. ผศ.ธีรศกัด์ิ ลีละพฒันา ประธานสาขาวชิานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
3. ผศ.ภิญญาภชัญ ์ติบวงษา ประธานสาขาวชิานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
4. ผศ.ดร.สมชาย รัตนช่ือสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค ์ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
5. ผศ.สุวตัถ์ิ ไกรสกุล หวัหนา้สาขาวชิานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์
6. อาจารยเ์บญญา วงศส์วรรค ์ อาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
7. ศ.(พิเศษ) สมชาย พงษธา กรรมการกฤษฎีกา กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

อาจารยผ์ูบ้รรยายกฎหมายส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บณัฑิตยสภา อนุญาโตตุลาการ อดีตผูพ้ิพากษาอาวุโสในศาล
ฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญ 

8. อาจารยป์ระเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลแพ่งตล่ิงชนั เลขาธิการส านกัอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

9. ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต.ดร. 
ชูชีวรรณ ตมิศานนท ์

อยัการผูช่้วย สารวตัรฝ่ายอ านวยการ (งานคดีและวินยั) 
ต ารวจภูธรจงัหวดันครราชสีมา 

10. อาจารยสุ์ชาติ ขวญัเก้ือ ทนายความอาวุโส อนุญาโตตุลาการ ท่ีปรึกษาประจ า
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรคมนาคม บอร์ด
กฎหมายองคก์ารคลงัสินคา้ 

11. ดร.ลกัษณา โชติคุต นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองวจิยัและ
พฒันา ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

12. ดร.อินทพร จัน่เอ่ียม ผูต้รวจราชการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
13. นายกฤษณพล วฒิุจนัทร์ ผูอ้  านวยการกองกฎหมาย ส านกังานปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 
14. นางสาวภาวณีิ จอ้จนัทึก พนกังานไต่สวน ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
15. นายสมชาย ร าจวน นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มพฒันาและปรับปรุงกฎหมาย   

กองกฎหมาย ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
16. นางสาวดนิตา สถิตโชติการ นิติกร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 
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17. นางสาวศิริภทัร ธรรมเขต ฝ่ายกฎหมายและอุทธรณ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

กิจการพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
18. นางสาวพิมพา บุญพิมพ ์ นิติกร งานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
19. นายวชิญ ์แกว้ภารดยั นิติกรปฏิบติัการ กระทรวงพาณิชย ์
20. นิติกรช านาญการ ส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจเคร่ืองมือการวจิัย 

1. ศ.(พิเศษ) สมชาย พงษธา กรรมการกฤษฎีกา กรรมการสภามหา วทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
อาจารยผ์ูบ้รรยายกฎหมายส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณัฑิตยสภา อดีตผูพ้ิพากษาอาวโุสในศาลฎีกาและศาล
รัฐธรรมนูญ 

2. ผศ.(พิเศษ) พ.ต.ต.ดร. 
ชูชีวรรณ ตมิศานนท ์

อยัการผูช่้วย สารวตัรฝ่ายอ านวยการ (งานคดีและวนิยั) 
ต ารวจภูธรจงัหวดันครราชสีมา 

3. ผศ.ดร.ศรีพชัรา สิทธิก าจร ผูอ้  านวยการกองกลาง เนติบณัฑิตยสภาในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

4. ผศ.ดร.ยทุธนา ศรีสวสัด์ิ อาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม และ
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษทัไอแทก็ซ์ อินคอ
เปอร์เรชัน่ จ  ากดั (iTAX Inc.) 

5. ดร.อินทพร จัน่เอ่ียม ผูต้รวจราชการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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ภาคผนวก ค  
หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 
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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 สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรม
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ท าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ทิศทางการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และ ศาสตราจารย์ ดร. 
จุมพต สายสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) นั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อเครื่องมือวิจัยดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
และ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง 
                              (สุภัทรา   เอื้อวงศ์) 
            รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
 
 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
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 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (งานวิจัยกฎหมาย) 
เรียน รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือการวิจัยและข้อมูลประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้วย นายประกิต บุญมี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรม
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ท าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ทิศทางการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และ ศาสตราจารย์ ดร. 
จุมพต สายสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) ซึ่งนักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูล
เพ่ือการวิจัยเกี่ยวกับทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ จึงขออนุญาตให้นักศึกษาได้เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย
เกี่ยวกับทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษ 
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) โดยข้อมูลที่ได้จะไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น และ
ข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์และโปรดพิจารณาให้นักศึกษาดังกล่าว เก็บข้อมูลเพ่ือการ
วิจัย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง 
                              (สุภัทรา   เอื้อวงศ์) 
            รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
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 ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียงโทรคมนาคมแห่งชาติ บอร์ดกฎหมายองค์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน 
อุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 

ด้วย นายประกิต บุญมี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรม
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ท าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ทิศทางการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)” โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และ ศาสตราจารย์ ดร. 
จุมพต สายสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) นั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2563-2572) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อประเมินทิศทางการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563 -
2572) ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญประเมินทิศทางการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอแสดงความนับถือ 

        
             (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง) 
                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852 
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา นายประกิต  บุญมี   โทร. 083-303-4255 
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ภาคผนวก ง  

หนังสือตอบรับบทความลงตีพมิพ์วารสาร  
และเกยีรติบัตรการน าเสนอผลการวจิัยระดับชาติ 
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ประวตัผู้ิวจิยั 

 นายประกิต บุญมี เกิดเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2530 อ าเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. 2551 ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต (น.ม.) สาขาวชิากฎหมายเอกชนและธุรกิจ มหาวทิยาลยั
สยาม พ.ศ. 2559 สอบไล่ได้เป็นเนติบณัฑิตไทย (น.บ.ท.) สมยัท่ี 71 เม่ือ พ.ศ. 2561 และเขา้รับ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าและนวตักรรมการ
บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม พ.ศ. 2560 
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