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สวนที่ 1
ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีประวัติคอนขางยาวนานนับตั้งแตปพุทธศักราช 2464
รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดเรียนหนังสือจึงมี
ความตองการครูเพิ่มขึ้น มณฑลพิษณุโลกจึงผลิตครูโดยเพิ่มหลักสูตรวิชาชีพครูขึ้นในโรงเรียนประจํา
มณฑลพิษณุโลก “พิษณุโลกพิทยาคม” ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 6 เมื่อสําเร็จแลว
ทางราชการจะบรรจุใหเขารับราชการครูทันทีที่ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคครูมูล
พ.ศ. 2469 มณฑลพิษณุโลก ไดรับงบประมาณจากทางกระทรวงธรรมการสมทบกับเงิน
บริจาคของพอคาประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก สรางอาคารเรียนโรงเรียนฝกหัดประจํามณฑลขึ้นใน
ที่ดินพระราชวังจันทน เปนโรงเรียนฝกหัดครูชายและไดกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจ า อยู หั ว ขอพระราชทานนามโรงเรี ย นและเชิ ญ เสด็ จ มาทรงเป ด อาคารเรี ย น พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว พระราชทานนาม โรงเรียนวา “โรงเรียนพิษณุวิทยายน” และเสด็จพรอมพระบรม
ราชินีรําไพพรรณณีมาทรงเปดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2469 เวลาประมาณ 15.30 น.
ในประกาศนียบัตรที่กระทรวงธรรมการออกใหนักเรียนที่เรียนจบ ใชคําวาโรงเรียนฝกหัดครูมณฑล
พิ ษ ณุ โ ลก “พิ ษ ณุ พิ ท ยายน” ต อ มาโรงเรี ย นนี้ ไ ด ย า ยสถานที่ แ ละไฟไหม อ าคารที่ ย า ยไปใหม
ทางราชการจึงสั่งยุบโรงเรียน
พ.ศ. 2476 กระทรวงธรรมการเป ด แผนกฝ ก หั ด ครู ขึ้ น ในโรงเรี ย นสตรี ป ระจํ า มณฑล
พิษณุโลก (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีในปจจุบัน) จัดการศึกษาหลักสูตรประโยคครูมูล (ครู ป.) หลักสูตร
ประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และหลักสูตรเปนประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ป.ป.) มา
ตามลําดับ ครั้น พ.ศ. 2486 แผนกฝกหัดครูและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ไดถูกแยกออกมาเปนอีก
โรงเรียนหนึ่งไดชื่อวาโรงเรียนสตรีฝกหัดครูพิษณุโลก โดยที่กิจการแยกกันสถานที่ยังใชรวมกันอยู
ตลอดเวลา ตั้งแต พ.ศ. 2476 โรงเรียนสตรีฝกหัดครูขึ้นอยูกบั กรมวิสามัญศึกษา
พ.ศ. 2479 กระทรวงศึกษาธิการไดตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้น จึงโอนโรงเรียนสตรีฝกหัดครู
พิษณุโลกไปสังกัดกรมการฝกหัดครู และปรับปรุงหลักสูตรเปนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
และใน พ.ศ. 2498 รัฐบาลไดสรางโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีขึ้นใหม ในที่ตรงขามกับแมน้ําโรงเรียนเดิม
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แตโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีไดยายมาอยู ณ ที่แหงใหม ราชการจึงยกโรงเรียนใหม ใหแกโรงเรียนสตรี
ฝกหัดครู
1 มิถุนายน 2499 โรงเรียนสตรีฝกหัดครูไดแยกจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีไปตั้ง
ณ ที่แหงใหม ถนนวังจันทนและเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ไดเปลี่ยนชื่อใหมเปนโรงเรียนฝกหัด
ครูพิบูลสงคราม เปดรับนักศึกษาแบบสหศึกษานักเรียนหญิงอยูประจํา นักเรียนชายเดินเรียน นับแตนั้น
มาโรงเรี ย นฝ ก หั ด ครู พิ บู ล สงครามก็ เ จริ ญ เติ บ โตขึ้ น เรื่ อ ยๆ ได ข ยายเนื้ อ ที่ ร วมที่ ดิ น ของโรงเรี ย น
การชั่งชาย ซึ่งอยูติดกันทําใหมีเนื้อที่เทาขนาด เนื้อที่ในปจจุบัน คือ 40 ไร 1 งาน 44 ตารางวา และยังได
ขยายเนื้อที่ไปฝงตรงขามในที่ดินของกองทัพอากาศจํานวน 120 ไร (ปจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวรขอใช)
ในป พ.ศ. 2504 ไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ตอเนื่องประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ตอมาไดผลิตครูยามฉุกเฉิน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เปดสอนในภาคนอกเวลา (เรียนระหวางเวลา 17.00 20.00 น. ในวันราชการ) และเปดหลักสูตรปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย ใน พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2518 รั ฐ บาลได ป ระกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู โดยมี ส ภาการฝ ก หั ด ครู
ทําหนาที่กําหนดนโยบายควบคุมการบริหารงานในวิทยาลัยครูทั่วประเทศ แลวเปลี่ยนชื่อตําแหนง
หัวหนาสถานศึกษา เปนอธิการวิทยาลัยครู การบริหารงานของวิทยาลัยฯ จัดเปนคณะวิชาและสํานัก
หรือศูนยที่เทียบเทาคณะวิชา
พ.ศ. 2519 สภาการฝกหัดครูประกาศใชหลักสูตรการฝกหัดครูฉบับใหมยกเลิกหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จัดการศึกษา 2 ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และระดับปริญญาตรี ผูสําเร็จระดับปริญญาตรี ไดครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) งดรับ
นักศึกษานอกเวลาและเปลี่ยนเปนเปดการสอนภาคตอเนื่องในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูงในเวลาเรียนระหวางเวลา 17.00 - 20.00 น. ในวันราชการ
พ.ศ. 2522 เริ่มโครงการอบรมครูและบุคลากรการศึกษาประจําการ (อคป.) โดยเปดอบรม
บุคลากรการศึกษาประจําการ ในวันเสาร - อาทิตย ทั้งระดับ ป.กศป. กศ.ชั้นสูง และปริญญาตรีและ
การยกเลิกการฝกหัดครูภาคตอเนื่อง
พ.ศ. 2524 วิทยาลัยครูไดรับอนุมัติจากสํานักนายกรัฐมนตรีใหใชที่ดินสาธารณะประโยชน
ทุงทะเลแกว จํานวน 1,000 ไร เพื่อเตรียมขยายวิทยาลัยออกไปโดยมีการใชที่ดินระยะแรก 400 ไร
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พ.ศ. 2527 มีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการ
อื่ น ๆได และวิ ท ยาลั ย ได จั ด ตั้ ง “วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในบริ เ วณทุ ง ทะเลแก ว ” โดยเป ด หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรเทคนิคอาชีพ (อ.วท.) ยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคอาชีพ (ป.ทอ.)
พ.ศ. 2530 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.) เปลี่ยนมาเปน
โครงการศึกษาสําหรับ บุคลากรประจํา (กศ.บ.) แทน ทั้งระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เรียน
ในวันเสาร – อาทิตย
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นาม “สถาบันราชภัฏ” แกวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
15 มิถุนายน 2547 มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ จัดตั้ง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ขึ้นแทน
สถาบันราชภัฏ ทําใหสถาบันราชภัฏมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547 สงผลให สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ไดรับการยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม” (Pibulsongkram
Rajabhat
University) ในสั ง กั ด คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก โดยมีสวนราชการที่สําคัญ คือ
- คณะครุศาสตร
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมี คําขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้
คําขวัญ : สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี : ความสามัคคียอมทําใหเกิดสุข
ปรัชญา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน : ภายในป พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเปนมหาวิทยาลัย
สมบูรณแบบ (Comprehensive University) ในการกํากับของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอยางมี
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คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศไทยอยาง
ยั่งยืน
พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
2. ศึกษา วิจัย สรางสรรค สงเสริม และถายทอดองคความรูสูทองถิ่นและสากล
3. ผลิต และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
4. บริการวิชาการแกสังคม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
5. สงเสริม สรางสรรคศิลปวัฒนธรรม บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ใหเกิดการบริการบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค :
1. ผูที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชาชนในทองถิ่นไดรับโอกาสพัฒนาเปนบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. มีผลการวิจัยที่พัฒนาจากภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาสากล
3. มีผลการวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
4. ประชาชนในทองถิ่นไดรับการบริการทางวิชาการอยางเหมาะสมและทั่วถึง
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่น และเครือขายมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
6. ทองถิ่นมีการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการบริหารจัดการที่ดี
คานิยมองคกร :
P : Performance มีศักยภาพเต็มเปยม
S : Spirit มีจิตวิญญาณ มีนํ้าใจ
R : Responsibility มีสํานึกรับผิดชอบ
U : Unity มีความสามัคคี
อัตลักษณ : บัณฑิตมีคณ
ุ ธรรม คุณภาพ
เอกลักษณ : การทํานุศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม :
1. การยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสูความเปน
เลิศ
เปาประสงค : บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีทักษะดานวิชาการ วิชาชีพ ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตและบัณฑิตมีทักษะการใชภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาคอมพิวเตอร)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธหลัก มาตรการ
1. พัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม (ภูมิฐาน ภูมิรูภูมิธรรม ภาวะผูนํา) สามารถ
ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.1 เสริมสรางนักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความ
รับผิดชอบตอสังคม
1.2 สนับสนุนใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรม/โครงการที่เสริมหลักสูตร
1.3 ส ง เสริ ม ความสั มพั นธ ร ะหว า งนัก ศึ ก ษาและอาจารย แ ละพัฒนาระบบการให
คําปรึกษา
1.4 พัฒนาระบบและกลไกการฝกประสบการณของนักศึกษาในรูปแบบของสหกิจ
ศึกษา
2. พัฒนาสงเสริมใหบัณฑิตมีทักษะการใชภาษา 3 ภาษา2.1 จัดหาทรัพยากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ 3 ภาษา
2.2 สนับสนุนการพัฒนาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะทางภาษา 3 ภาษา
ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายเชิงกลยุทธ :
1. ระดับความสําเร็จของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครูสูความเปนเลิศ
3. รอยละของนักศึกษาครูมีทักษะทางภาษา 3 ภาษา ไมตํ่ากวาเกณฑ
4. รอยละของความพึงพอใจผูใชบัณฑิต ผูประกอบการ ไมตํ่ากวาเกณฑ
5. รอยละของอัตราการมีงานทําหรือศึกษาตอของบัณฑิต ไมตํ่ากวาเกณฑ
6. รอยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาใหสอดรับกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (TQF)
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7. รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนการสอนใหสอดรับกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร (TQF)
2. การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริบูรณาการไปสู
การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธหลักมาตรการ
1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม
1.1 สนับสนุนนักวิจัยรุนใหม โดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนที่ปรึกษา
1.2 สนับสนุนการพัฒนานักบริหารโครงการวิจัย
1.3 สง เสริ ม สนั บสนุน การตีพิ มพ ผลงานวิจัย ในวารสารวิช าการและนํ าเสนอ
ผลงานวิจัยใน ที่ประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
เปาประสงค : เปนแหลงสรางพัฒนาองคความรูและการถายทอดเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
เปาหมายเชิงกลยุทธ :
1. นักวิจัยรุนใหม นักวิจัยรุนกลาง และนักวิจัยอาวุโสเพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ
2. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือนํามาใช
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น
3. กระบวนการบริ ห ารทางวิ ช าการให เ กิ ด ประโยชน ต อ สั ง คม และนํ า ความรู
และประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
4. ศึกษาวิจัย ถายทอด และสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
ลงสูทองถิ่น
5. เครือขายความรวมมือการวิจัยและการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
6. แหลงเรียนรูและแหลงบริการวิชาการมีความพรอมใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
7. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง
เปาประสงค : เปนศูนยกลางขอมูลทางดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
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เปาหมายเชิงกลยุทธ :
1. จํานวนกิจกรรมที่มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น กับกิจกรรม
การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
2. จํานวนระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
3. จํานวนมาตรฐานคุณภาพงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเปนที่ยอมรับ
4. การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค : เปนองคการแหงการเรียนรู บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมายเชิงกลยุทธ :
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวยงานสูการเปนองคการแหงการเรียนรู
3. ระดับความสําเร็จในการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ
4. จํานวนพื้นที่ที่ไดรบั การพัฒนาใหเปนพื้นที่สีเขียวและแสดงถึงสุนทรียภาพ
5. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ และของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
***************************

สวนที่ 2
ความเปนมาของสาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งสาขาวิชานิติศาสตร
จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดที่อยูในเขตภาคเหนือตอนลาง หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ
377 กิโลเมตรโดยทางรถยนต มีเนื้อที่ 10,815.8 ตารางกิโลเมตร (6,759,909 ไร) หรือรอยละ 6.37 ของ
พื้นที่ภาคเหนือ และรอยละ 2.1 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับอําเภอน้ําปาด อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
ทิศใต
ติดกับอําเภอเมือง อําเภอสามงาม อําเภอวังทรายพูน กิ่งอําเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับอําเภอดานซาย จังหวัดเลย
อําเภอเขาคอ อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
ทิศตะวันตก ติดกับอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอคีรีมาศ อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก มีประชากรรวมทั้งสิ้น 845,773 คน มีสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
รวมทั้งสิ้น 496 แหง โดยตั้งแตป 2550 เปนตนมา คณะนิติศาสตรเปนหนึ่งในสิบของคณะที่มีนักศึกษา
สนใจเลือกเขาทําการศึกษาตอมากที่สุด เนื่องจากวิชานิติศาสตรเปนวิชาชีพ เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไป
แลวมีอาชีพรองรับที่มั่นคง ไดคาตอบแทนในการทํางานสูง แนวโนมการเลือกเขาศึกษาจึงมีมากขึ้น
ในป 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 52 (1/2553) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2553 ไดอนุมัติใหเปดทํา
การสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร “นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ” และได รั บ ทราบการให ค วามเห็ น ชอบ
หลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ปจจุบันมีนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 ทั้งภาคปกติ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปป.) และภาคบัณฑิต รวมจํานวนทั้งสิ้น
505 คน มีอาจารยประจําทั้งหมด 11 คน ประกอบไปดวยการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 คน ระดั บ
ปริญญาโท 8 คน กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คน และอาจารยพิเศษที่ไดรับการแตงตั้งจํานวน 17 คน
และอาจารยผูบรรยายพิเศษ จํานวน 15 คน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนในการผลิตบัณฑิตทาง
กฎหมายออกมารับใชสังคมเพื่อนําพาความเจริญรุงเรืองมาสูทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551–2554) และ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2558)
ปจจุบัน สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดดําเนินการจัดการเรียน
การสอนสําหรับนักศึกษาสาขานิติศาสตร ทั้งภาคปกติ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปป.) และภาค
บัณฑิตใหมีคุณภาพทางการศึกษา โดยไดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และระเบียบสํานักอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ เนนการพัฒนา
นักศึกษาทั้งในสวนการศึกษาจากตําราหนังสือกฎหมาย ตลอดจนคําพิพากษาฎีกาที่สําคัญ และในสวน
ของกิจกรรมประกอบการศึกษา เชน การจัดทําศาลจําลอง และการจัดทําโครงการเพื่อเสริมสรางความรู
และประสบการณดานกฎหมายให แกนั กศึ กษาเพิ่ม เติม เช น โครงการศึกษาดู งานที่หนวยงานทาง
กฎหมายที่สําคัญ อาทิ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา สํานักอบรมวิชาวาความแหง
สภาทนายความและศาล เปนตน
2. ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตมีความรู คูคุณธรรม รับผิดชอบตอทองถิ่นและสังคม
3. ความสําคัญของหลักสูตร
การจัดทําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คํานึงถึงคุณลักษณะของหลักสูตรที่มีเอกลักษณและ
มีอัตลักษณของตนเอง ตอบสนองตอปรัชญาและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม
หลัก สูตรนิติศาสตรบัณ ฑิต ไดดํ าเนินการสํ ารวจความตองการและความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย พบวามีผูสนใจเรียนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจํานวนมากซึ่งกฎหมายถือเปนสาขาที่
มีความสําคัญและจําเปนตอชีวิตประจําวันของประชาชน มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการเปดหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย
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4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นใหเปนนักนิติศาสตรที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเปน นักนิติศาสตร มีความรูทั่วไปพื้นฐานทางกฎหมายทั้ ง
ในทางทฤษฎีและปฏิบัติเปนอยางดี
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและคุณธรรม ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีจิตใจ
รักความยุติธรรมและบริการสังคม
3. เพื่อใหบัณฑิตมีวิสัยทัศนทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความ สามารถเปนผูนํา
ทองถิ่นไดและสังคม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตเปนผูมีความสามารถประกอบวิชาชีพกฎหมายตามความตองการของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
***************************

สวนที่ 3
มาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. หลักสูตรการศึกษา
ในป 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 52 (1/2553) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2553 ไดอนุมัติใหเปดทํา
การสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ปจจุบันมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ชั้น
ปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ทั้งภาคปกติ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาคกศ.ป.ป.) และภาคบัณฑิต
รวมจํานวนทั้งสิ้น 505 คน มีอาจารยประจําทั้งหมด 11 คน ประกอบไปดวยการศึกษาระดับปริญญาเอก
3 คน ระดับปริญญาโท 8 คน และกําลังลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 2 คน นอกจากนี้ยังมีอาจารย
พิเศษที่ไดรับการแตงตั้งจํานวน 17 คน และอาจารยผูบรรยายพิเศษ จํานวน 15 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนในการผลิตบัณฑิตทาง
กฎหมายออกมารับใชสังคมเพื่อนําพาความเจริญรุงเรืองมาสูทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551–2554) และ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2558)
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ได เ ห็ น ชอบหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต และ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบใหความเห็นชอบ ใหมีการเปดหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต โดยมีโครงสรางของหลักสูตรและเนิ้อหาสาระของรายวิชาครบถวนตามคุณภาพมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ของหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต ตลอดหลั ก สู ต รจํ า นวนไม น อ ยกว า
138 หนวยกิต
โครงสรางของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีสัดสวนหนวยกิตแตละกลุมวิชา ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไมนอยกวา
102 หนวยกิต
หมวดวิชา เอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
หลักสูตรการศึกษาเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันการศึกษาอื่น สํานักอบรมการศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และระเบียบสํานัก
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ฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความกําหนด คือมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอย
กวา 120 หนวยกิต (รายละเอียดตามภาคผนวก 1)
2. คณาจารยประจําหลักสูตร
ปจจุบันสาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม มีอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ ตามหลักเกณฑการรับรองมาตรฐานวิชาชีพจํานวนมาก
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอกและ
สําเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย ซึ่งมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการสอน โดยปจจุบันมี
จํานวนอาจารยดังนี้
2.1 อาจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร จํานวน 11 คนดังนี้
2.1.1 อาจารยอุดม หมีเทศ หัวหนาสาขาวิชานิติศาสตร
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน (น.ม.)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
2.1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนพันธ เขตตกัน
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
(น.ม.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
D.P.A. Doctor of Public Administratio
มหาวิทยาลัย Ateneo De Davao University Philippines
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาวาความ
สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ
2.1.3 อาจารย ดร.ณัฐดนัย สุภัทรากุล
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (น.บ.)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)
สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
2.1.4 อาจารย ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
วุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)
สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
2.1.5 อาจารยนฤมล พุมเมือง
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับสอง) (น.บ.)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
สาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาวาความ
สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ
2.1.6 อาจารยพิมล เกษมเสาวภาคย
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (น.บ.)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาวาความ
สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ
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2.1.7 อาจารยธีรวุฒิ ทองทับ
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาวาความ
สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ
2.1.8 อาจารยภูวเดช วงศเคี่ยม
วุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (น.บ.)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาวาความ
สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.1.9 อาจารยวรวิทย ชายสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
สาขากฎหมายระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาวาความ
สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ
2.1.10 อาจารยสุมณภัศร คุมจันทร
วุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
สาขากฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาวาความ
สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ
2.1.11 อาจารยปรัชญา แชมชอย
วุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.2 อัตราสวนระหวางอาจารยประจํากับนักศึกษา
ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชานิติศาสตร มีจํานวนนักศึกษา ดังนี้
นักศึกษาภาคปกติ
จํานวนทั้งสิ้น 387 คน
อัตราสวนระหวางอาจารยประจํากับนักศึกษาเทากับ
1:35 คน
นักศึกษาภาค กศ.ป.ป.
จํานวนทั้งสิ้น 90 คน
อัตราสวนระหวางอาจารยประจํากับนักศึกษาเทากับ
1:8 คน
ภาคบัณฑิต
จํานวนทั้งสิ้น 28 คน
อัตราสวนระหวางอาจารยประจํากับนักศึกษาเทากับ
1:2 คน
รวม
นักศึกษาภาคปกติ ภาคกศ.ป.ป. และภาคบัณฑิต จํานวนทั้งสิ้น 505 คน
อัตราสวนระหวางอาจารยประจํากับนักศึกษาเทากับ
1:45 คน
2.3 สัดสวนคุณวุฒิระหวางอาจารยประจํากับนักศึกษา
อาจารยที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
จํานวน
อาจารยที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท
จํานวน
อาจารยที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก
จํานวน
สัดสวนปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก เทากับ

0 คน
8 คน
3 คน
0 : 8 : 3 คน
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2.4 หัวหนาสาขาวิชานิติศาสตร
อาจารยอุดม หมีเทศ มีคุณวุฒิทางการศึกษา ดังนี้
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน (น.ม.)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2.5 อาจารยพิเศษในทองถิ่น
ในสวนของอาจารยสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนอกจากอาจารย
ประจําแลว ทางมหาวิทยาลัยไดมีการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ
จากสาขาอาชีพที่เกี่ยวของ และมีการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษประจําวิชาตางๆ เพื่อถายทอดความรูและ
ประสบการณ ใหกับนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 8 คน (รายละเอียดคณาจารยประจําหลักสูตร
ตามภาคผนวก 2)
2.6 อาจารยพิเศษจากสวนกลาง
นอกจากอาจารยประจําสาขา และอาจารยพิเศษในทองถิ่นที่มีความรูและประสบการณแลว
สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยังไดเชิญอาจารยพิเศษที่มีประสบการณ
การสอนจากส ว นกลางมาเป น ผู บ รรยาย จํ า นวน 17 คน (รายละเอี ย ดคณาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
ตามภาคผนวก 2)
2.7 อาจารยผูบรรยายพิเศษจากสวนกลาง
นอกจากอาจารยพิเศษจากสวนทองถิ่นและสวนกลางที่มีความรูและประสบการณแลว
สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยังไดเชิญอาจารยผูบรรยายพิเศษพิเศษที่มี
ประสบการการณสอนจากสวนกลางมาเปนผูบรรยาย จํานวน 15 คน (รายละเอียดคณาจารยประจํา
หลักสูตร ตามภาคผนวก 2)
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2.8 อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ (ทุนบุคลากรภายใน)
2.8.1 อาจารยกานดิศ ศิริสานต
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาวาความ
สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ
2.9 อาจารยที่ลาศึกษาตอ (ทุนบุคลากรภายนอก)
2.9.1 อาจารยสุภาวรรณ ศรีไตรรัตน
วุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. หองสมุดสาขานิติศาสตร
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไดจัดใหมีหองสมุดนิติศาสตร บรรณารักษ เจาหนาที่ หนังสืออางอิง ตําราวิชาหลัก และวารสาร
นิติศาสตร อยางเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มีจํานวนหนังสือที่มีรายชื่อหนังสือครบถวนตาม
หลักเกณฑขั้นต่ําที่ทางสํานักอบรมการศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และระเบียบสํานักฝกอบรม
วิชาวาความแหงสภาทนายความ ไดวางหลักเกณฑไว และมีจํานวนหนังสือจํานวนกวา 7,000 เลม
ประกอบไปดวย พระราชบัญญัติตางๆ ประมวลกฎหมาย ราชกิจจานุเบกษาแผนกกฤษฎีกา
คําพิพากษาฎีกา ฉบับป 2485-ปจจุบัน หนังสือและคําอธิบายกฎหมายลักษณะตางๆตามลักษณะวิชาที่มี
การเรียนการสอนในหลักสูตร วารสารทางกฎหมายในประเทศ รวมทั้งหนังสือและวารสารทาง
กฎหมายตางประเทศ
นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยังไดจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ไวใหกับนักศึกษาและผูมาใชบริการหองสมุดนิติศาสตร โดยการจัดใหมีหองที่เปนสัดสวน มีสถานที่
อานหนังสือ และคอมพิวเตอรสําหรับคนควาขอมูลเพิ่มเติม จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดหองสมุดสาขานิติศาสตร ตามภาคผนวก 3)
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4. อุปการณการศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ไดจัดใหมีอุปกรณการศึกษาและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนและครบถวนในการเรียนการ
สอน เปนสวนเสริมสรางการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพสูงสุด ทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนในแตละครั้ง ดังนี้ (รายละเอียดสถานที่และ
อาคารเรียน ภาคผนวก 4)

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวนที่มีอยู จํานวนที่เพียงพอ
คอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน/ คนควาทางอินเตอรเน็ต 14 เครื่อง
14 เครื่อง
เครื่องฉายภาพ LCD Projector
14 เครื่อง
14 เครื่อง
จอรับภาพประจําหองเรียน
14 จอ
14 จอ
ชุดเครื่องขยายเสียงประจําหองเรียน
14 ชุด
14 ชุด
ชุดเครื่องขยายเสียงแบบพกพา
1 เครื่อง
1 เครื่อง
เครื่อง DVD
1 เครื่อง
1 เครื่อง
โทรทัศน
2 เครื่อง
2 เครื่อง
กลองบันทึกภาพนิ่ง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
ไมโครโฟนไรสาย
2 อัน
2 อัน
เครื่องคอมพิวเตอรใชประจําหองสาขาวิชา
3 เครื่อง
3 เครื่อง
เครื่องปริ้นเตอร
4 เครื่อง
4 เครื่อง
หองศาลจําลอง
1 หอง
1 หอง

5. สถานที่และอาคารเรียน
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มีความพรอมสําหรับที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ในการบรรยายพิเศษ และมีหองปฏิบัติการศาล
จําลอง หองสมุดนิติศาสตร หองทํางานอาจารยประจํา หองรับรองอาจารยพิเศษ หองศูนยชวยเหลือ
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ประชาชนทางกฎหมายและ หองกิจการนักศีกษา ซึ่งเปนอาคารที่มีคุณภาพ สะอาด สวยงาม
มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (รายละเอียด
สถานที่และอาคารเรียน ตามภาคผนวก 5)
ลําดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
1 หองเรียนขนาดบรรจุ 50 คน
2 หองเรียนขนาดบรรจุ 70 คน

จํานวนที่มีอยู
2 หอง
9 หอง

3

หองเรียนขนาดบรรจุ 150 คน

3 หอง

4
5
6

2 หอง
1 หอง
1 หอง

7

หองพักอาจารยประจํา
หองพักรับรองอาจารยพิเศษ
ห อ งศู น ย ช ว ยเหลื อ ประชาชนทาง
กฎหมายและกิจการนักศึกษา
หองศาลจําลอง

8

หองสมุดกลาง

9

หองสมุดสาขาวิชานิติศาสตร

จํานวนที่เพียงพอ
หมายเหตุ
2 หอง
หอง ฉ.201 ,ฉ.205
9 หอง
หอง ฉ.305 ,ฉ.401
,ฉ.405 ,ฉ.501,
ฉ.505 ,ฉ.601 ,
ฉ.605, ฉ.701 ,
ฉ.705
3 หอง
ฉ.801,
ม.กาซะลอง,
ม.มหาวชิราลงกรณ
2 หอง
หอง ฉ.104 ,ฉ.202
1 หอง
หอง ฉ.203
1 หอง
หอง ฉ.204

1 หอง
1 หอง

1 หอง
1 หอง

1 หอง

1 หอง

หอง ฉ.301
สํานักวิทยบริการ
และสารสนเทศ
ชั้น 2
สํานักวิทยบริการ
และสารสนเทศ
ชั้น 3

20
6. แผนพัฒนาอาจารยประจํา
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีแผนพัฒนาอาจารยประจําสาขานิติศาสตร ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรของ
สาขานิติศาสตร มีคุณสมบัติ ความรู ทักษะและความชํานาญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน และ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และตรงตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา โดยการพัฒนาอาจารยประจํา ใหมี
โอกาสเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ ดังนั้นสาขาวิชา
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีแผนพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่อง
การจัดหาอาจารยประจําเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเพิ่มของนักศึกษา มีการพัฒนาเพิ่มเติมคุณวุฒิของ
อาจารยประจําใหสูงขึ้น สงเสริมพัฒนาอาจารยประจําสาขาเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ จัดโครงการ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร จัดสงอาจารยเขาอบรมหลักสูตรตางๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหมากยิ่งขึ้น (รายละเอียด ตามภาคผนวก 6)
ลําดับ
แผนการพัฒนา
ปการศึกษา
หมายเหตุ
ที่
2553 2554 2555 2556 2557
1 จั ด หาอั ต รากํ า ลั ง อาจารย เ พิ่ ม เติ ม 5 คน 1 คน 5 คน 5 คน 1 คน ปรับเพิ่มตาม
รับรองการเพิ่มของจํานวนนักศึกษา
จํานวน
นักศึกษา
2 การเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย
2.1 ศึกษาระดับเนติบัณฑิต
1 คน 2 คน 1 คน 2 คน 1 คน
2.2 ปริญญาเอก
- 1 คน - 1 คน 2 คน
3 พั ฒ นาเข า สู ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ 1 คน - 2 คน
ผศ. รศ. ศ.
4 ศึ ก ษาดู ง านการสอนและพั ฒ นา 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง
หลักสูตร
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7. การเรียนการสอนและการวัดผล
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไดจัดใหมีมาตรฐานการศึกษาเทียบเทาไดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยเฉพาะเกณฑการวัดผลการศึกษา ใหมีเกณฑการวัดผลสอดคลองกับที่
องคกรวิชาชีพกําหนด โดยไดกําหนดใหมีการสอบวัดผลปลายภาคเปนขอสอบอัตนัยเพียงครั้งเดียว
100 คะแนน ซึ่งเกณฑ การวัดผลประเมินผลเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ลสงคราม
เรื่องการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 นอกจากนั้นยังมีการ
กําหนดมาตรการตางๆ ในการเรียนการสอน เชน
7.1 มีการจัดทําสมุดคําตอบสําหรับเขียนตอบของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร
7.2 อาจารยตองจัดสงขอสอบที่สาขาวิชานิติศาสตรเพื่อรวบรวมบรรจุในซองขอสอบ มีการประชุม
คัดเลือกขอสอบโดยกรรมการฝายวิชาการ และเมื่อมีการตรวจขอสอบเสร็จแลว ตองสงกระดาษคําตอบ
พรอมคําเฉลย (ธงคําตอบ) ที่สาขาเพื่อประกาศใหนักศึกษาไดรับทราบและมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณา
เกรดกอนสงเกรดอีกดวย
7.3 อาจารยผูสอนจะตองมีหนาที่ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาเพื่อใหมีความรู
คูคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ เปนตน
7.4 จัดการสอนเสริมความรูนอกเหนือจากเวลาเรียน
7.5 จัดการอบรมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณภาพ มีจริยธรรมที่เหมาะสมกับการเปน
นักกฎหมาย
(รายละเอียด ตามภาคผนวก 7)
8. การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไมมีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
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9. การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดผานการเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 52 (1/2553) เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553
และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา
ให ความเห็น ชอบตามหนั งสื อ ศธ 5006(2)/7582
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 (รายละเอียด ตามภาคผนวก 8)
10. การดําเนินการอื่นๆ
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติแลว สาขาวิชานิติศาสตร ยังไดมีการจัดโครงการเสริม
หลักสูตร การเรียนการสอน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จัดใหมีโครงการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องทั้งในดานวิชาการ ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคณาจารยและนักศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน
10.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร
10.2 โครงการ “พิธีไหวครูและประดับเข็มดุลพาห”
10.3 โครงการวันรพี
10.4 โครงการจัดการแขงขันตอบปญหากฎหมาย
10.5 โครงการนิทรรศการสัปดาหวิชาการกฎหมาย
10.6 เขารวมการแขงขันตอบปญหากฎหมายเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ สํานักงานศาล
ยุติธรรมรวมกับสํานักงานอธิบดีผูพิพากษา ภาค 6
10.7 เขารวมโครงการตอบปญหา ณ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
10.8 โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับกฎหมาย
10.9 โครงการบริการทางวิชาการแกชุมชน
10.10 โครงการบริการวิชาการแกเยาวชน
10.11 โครงการ แขงขันกีฬาภายใน “นิติศาสตรเกมส”
10.12 โครงการสายใยสัมพันธพี่นองนิติศาสตร
10.13 โครงการพี่ชวยนองเขียนตอบขอสอบกฎหมาย
10.14 เขารวมงานนิติสัมพันธ (สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ)
10.15 ศึกษาดูงาน ณ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมป
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10.16 ศึกษาดูงาน ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมป
10.17 ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองพิษณุโลก
10.18 ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
10.19 เขารวมโครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี โดยสํานักงานอัยการสูงสุด
10.20 เขารวมโครงการเสวนาทิศทางไกลเกลีย่ ผูบริโภค
10.21 โครงการตอบปญหาความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวัน
10.22 เขารวมงาน โครงการรวมใจไกลเกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
10.23 เขารวมรายการสองแควยามเชา เลือกตั้งประเทศไทย 2554
10.24 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (รายละเอียดการดําเนินการ
อื่นๆ ตามภาคผนวก 9)
***************************

