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ค าน า 

 

แผนพัฒนาบุคลากรสายบริการ คณะนติิศาสตร์ (พ.ศ. 2563 – 2567) จัดท าขึน้เพ่ือมุ่งให้

บุคลากรสายบริการของคณะนิติศาสตร์ ได้พัฒนาตนเองตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือเป็น

บุคคลากรคุณภาพ มสีมรรถนะในการปฏิบัตงิาน ทั้งในระดับองค์กร ระดับชาต ินานาชาต ิและท างานอย่าง

มีความสุข โดยเป็นแผนพัฒนาบุคลากรที่สนองวิสัยทัศน์ผู้บริหาร และความต้องการพัฒนาตนเอง 

ของบุคลากรสายบริการ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์  ครอบคลุมถึงเป้าหมาย  

แนวทางการด าเนินกิจกรรม ส าหรับการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน

ตามพันธกจิ (Mission) คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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แผนพัฒนาบุคลากรสายบรกิารคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2563 - 2567 

 

1. ปรัชญา (Philosophy) 

-ปรัชญาร่วม 

“ด ารงชีวิตดว้ยปัญญา ประเสริฐที่สุด” หรีอ “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม”   

หรือ “A life of Wisdom is the Most Wondrous of All” 

 

-ปรัชญาของคณะนติิศาสตร์ 

  “นิติศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการศึกษากฎเกณฑ์ความยุติธรรม ใช้กฎหมายมานอ้มน า

อ านวยประโยชน์แก่ประเทศชาต ิและสันติสุขแก่ปวงชน" 

 

2. ปณิธานร่วม (Determination) 

 “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment” 

 

3. วิสัยทัศน์ (Vision) 

 พัฒนาและขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบช้ันน า

ของประเทศ ในการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์แห่งความยุติธรรม ให้การศึกษา 

แก่นิสิตในทุกมิติของการศึกษาอันประกอบด้วยปัญญา ความรู้ ทักษะการท างาน และจริยธรรม เพ่ือการ

เป็นบัณฑิตของศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศในการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาของพื้นที่

และการบรกิารวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

 

4. วัตถุประสงค์ร่วม (Core Purposes) 

      1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุขจบไปมีงานท า

และเป็นคนดขีองสังคม 

      2. เพ่ือท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุน

แนวคิด OUOP – One University One Province)  

      3. เพ่ือบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community 

Empowerment)  

      4. เพ่ือท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สูส่ากล  

      5 .  เ พ่ือบ ริหารจัดการอ ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ยึดมั่ น ในธรรมมาภิบาล  

(Good Governance) 
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5. ค่านยิมร่วม (Core Values) 

 เพ่ือให้เกิด วัฒนธรรมองค์กร ที่ (1) มีความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) (2) เกิดเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และ (3)เกิดความเป็นสากล ( Internationalization)           

จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ค่านิยมร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย  โดยยึดหลักคิด 7 ประการ ประกอบดว้ย 

5.1 Competence - หลักความรู้ความสามารถ (ให้ความส าคัญกับผู้ที่มีความสามารถสูง        

เป็นอันดับแรกกอ่นเสมอ) (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องชว่ยกันยกระดับความรู ้ความสามารถ

ของตนเองให้ดย่ิีงขึ้นตลอดเวลา) (เพ่ือสง่เสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership) 

5.2 Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิด ที่จะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย) (เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Excellence) (ท าให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลาย  

ตามที่ตนเองถนัด หรือเช่ียวชาญ) 

5.3 Justice – หลักความถูกต้อง ยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมในหัวใจตลอดเวลา)   

(มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ท าให้เกิดความเคารพนับถือ และความไว้เนื้อเช่ือใจ ซึ่งกันและกัน) 

5.4 Generosity - หลักความมีน้ าใจ (มีน้ าใจช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน โดยให้ถอืเป็น “สทิธิ” ของผู้ที่

อ่อนแอกว่า ที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่า ที่จะต้องให้การช่วยเหลือ) 

(ท าให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข) 

5.5 Team Learning and Working – หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม (เน้นการ

เรียนรู้จากการท างานและการด าเนินชีวิต) (ท าให้เกิดปัญญารวมหมู่) 

5.6 Shared Vision – หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มี เป้าหมายในการท างานร่วมกัน)           

(ท าให้เกิดพลังสามัคคี) (ท าให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้) 

5.7 Local and Global Spirit - หลักความเ ช่ือมโยงระหว่ า ง ชุมชนและสากล ( ยึดคติ   

“องค์ความรู้ที่ผลิตและที่ใช้เป็นระดับสากล  ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”)         

(ท าให้เกิดความเป็นสากล หรือ Internationalization) 

 

6. พันธกจิ (Mission) 

 6.1 พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิต จัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์โดยมุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพ

ทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ให้ความส าคัญกับรูปแบบและวิธีการสอน  

การพัฒนาอาจารย์ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะ

ในการท างานของบัณฑิต 

 6.2 ด้านการวิจัย ผลิตงานวิจัยทางนิติศาสตร์โดยเน้นการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาของพื้นที่   

เพ่ือพัฒนาชุมชน บูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ และส่งเสริมการ

สร้างเครือข่ายความรว่มมือดา้นงานวิจัยกับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
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       6.3 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการทางกฎหมายบนฐานความต้องการของ

ชุมชนและท้องถิ่น มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือสืบสานปณิธาน 

ในการเป็น “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 

 6.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่อย่างย่ังยืน และเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับโลก  

ยุคปัจจุบันให้เกิดขึน้กับบุคคล องค์กร และสังคม 

 6.5 พันธกิจด้านการบริหาร พัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบช้ันน าของ

ประเทศในการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ในฐานะที่ เป็นศาสตร์แห่งความยุติธรรม โดยยึดหลัก

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล ในการบรหิารจัดการ 

 

7. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ต้ังไว้คือความท้าทายของผู้ท าหน้าที่

บริหาร ในระดับมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยรวม 7 

ยุทธศาสตร์ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะ  

ที่พึงประสงค์ และตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การมุ่งสู่ความเป็นเลศิทางด้านการวิจัยสูร่ะดับนานาชาติ โดยการ

เช่ือมโยงองค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็น

สากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยพัฒนาและสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

ของท้องถิ่น (Local Wisdom) อย่างย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลัก     

ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การอ นุ รักษ์  ท รัพยากรธ รรมชา ติ และสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ที่ ดี 

ของมหาวิทยาลัยสูก่ารเป็น Green University 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการ

ให้บรกิารดา้นบริการสาธารณสุข 
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เพ่ือความสอดคล้องและความเป็นเอกภาพกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์  

จึงขอน าประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการ

บริหารคณะนิติศาสตร์ โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการจัดการศึกษากฎหมาย 

ลักษณะเฉพาะ ศักยภาพ จุดอ่อนและจุดแข็งของคณะนิติศาสตร์ โดยก าหนดเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์

หลัก 5 ประเด็น เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกจิหลักของคณะนติิศาสตร์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ีเป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ ในการ  

จัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์โดยมุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ ให้ความส าคัญกับรูปแบบและวิธีการสอน การพัฒนาอาจารย์ เพ่ือความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการ และผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการท างานของบัณฑิต 

การให้ความส าคัญกับผลการเรียนรู้ในทุกมิติของการจัดการศึกษา อันประกอบด้วยทักษะ 

ทางปัญญา ความรู ้คุณธรรม จริยธรรม ทักษะดา้นต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท างาน และในการใช้ชีวิตร่วมกับ

ผู้อื่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การวิจัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 น้ีเป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึน้เพ่ือตอบสนองพันธกจิในการผลติงานวิจัยซึ่งดิฉันได้

เสนอให้ก าหนดพันธกิจดา้นน้ีไว้ว่า ผลติงานวิจัยทางนิติศาสตร์โดยเน้นการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาของพืน้ที่ 

เพ่ือพัฒนาชุมชน บูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน และการบรกิารวิชาการ และสง่เสริมการ

สร้างเครือข่ายความรว่มมือดา้นงานวิจัยกับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบรกิารวิชาการ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 น้ีก าหนดข้ึนเพ่ือตอบสนองพันธกจิการให้บรกิารวิชาการในรูปแบบต่างๆ แก่ชุมชน

และสังคม โดยมุ่งเนน้การแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถบูรณาการ 

การให้บรกิารทางวิชาการกับการเรยีนการสอน ตลอดจนงานวิจัย และสามารถท าให้เป็นสว่นหน่ึงของ

หลักสูตรได้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  การท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 น้ีก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองพันธกิจท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่อย่างย่ังยืน และเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับ

โลกยุคปัจจุบันให้เกิดขึน้กับบุคคล องค์กร และสังคม  
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ยุทธศาสตร์ที่  5: การบรหิารจัดการ  

 ยุทธศาสตร์ที่  5  น้ีก าหนดขึ้นเ พ่ือตอบสนองพันธกิจการพัฒนาคณะนิติศาสต ร์ให้ เป็น

สถาบันการศึกษาต้นแบบช้ันน าของประเทศในการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์แห่ง

ความยุติธรรม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยหลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  

ในการบรหิารจัดการ 

 

8. อัตลักษณ์ของคณะนติิศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา 

 บัณฑิตของคณะนติิศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยามีอัตลักษณ์ร่วมที่เหมือนกัน คือ  

 1.สุนทรียภาพ - เป็นผู้ที่มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติตลอดจน 

ในวิชาชีพของตน 

 2.สุขภาพ - เป็นผูท้ี่มีสุขนิสัยและสุขภาพที่ดี 

 3.บุคลกิภาพ - เป็นผูท้ี่มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีจติสาธารณะและมคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม 

 นอกเหนือจากน้ีคณะนิติศาสตร์ยังได้ก าหนดอัตลักษณ์เฉพาะของนิสิตคณะนิติศาสตร์ไว้คือ  

“ ยึดมั่นหลักนิติธรรม สร้างสรรค์จิตอาสา เก่งกล้าวิชาการ ” เพ่ือให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ได้ก าหนดเป็น

แนวทางในการพัฒนาตนเอง อีกทั้ ง ยังประกอบไปด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 

ตอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF HEd :  Thai Qualifications Framework for Higher 

Education) 5 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทักษะทางปัญญา ดา้นทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข , การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

 

9. พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตคณะนติิศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2555 ไว้ คือ “ซื่อสัตย์ มีวินัย จิตใจอาสา” เพ่ือเป็นแนวทางให้นิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รู้จักพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้ประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดแีละเพ่ือเสริมสร้าง

ให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกเหนือจากนี้คณะนิติศาสตร์ ยังได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์เพ่ิมเติมซึ่งสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว คือ “ใฝ่ดี มีความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้น าจิต

สาธารณะ” 

 

10. จุดเน้นและจุดเด่นของคณะนติิศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา (เอกลักษณ์) 

 จุดเน้นและจุดเด่นของคณะนิติศาสตร์ คือ “ให้การศึกษาในทุกมิติของการศึกษาเพ่ือน าพาความ

ยุติธรรมสูชุ่มชน” 
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11. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง (Strength) 

1.  บุคลากรมีการท างานร่วมกันเป็นทีม มีความ

สามัคคีในองค์กร   

2.  บุคลากรมีประสบการณใ์นการท างานตามสาย

งาน 

3.  มีการท างานแบบพ่ีน้องเกิดความอบอุ่นรักใคร่

กลมเกลียว 

4.  บุคลากรสว่นใหญเ่ป็นคนในพ้ืนที่จึงมคีวามรัก

และศรัทธาในองค์กร 

5.  บุคลากรมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

6. ขอบเขตและภาระงานมีความชัดเจน 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

1.  บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงานที่

เพ่ิมขึ้น  

2.  บุคลากรขาดทักษะในการท างานตาม

ศตวรรษที่ 21 

3. สถานที่ท างานคับแคบไมเ่หมาะตอ่การท างาน

ให้มีประสทิธิภาพ 

4. ขาดแรงจูงใจในการท างาน 

โอกาส (Opportunity) 

1.   คณะสง่เสริมและให้โอกาสการพัฒนาตนเองใน

สายงานอย่างเต็มที่  

2.  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความ

คิดเห็นและความสามารถได้ 

3.  มีสภาพแวดล้อมและสถานที่ท างานที่เหมาะสม

ต่อการท างาน 

อุปสรรค (Threat) 

1.  ส านักงานมีภารกิจใหม่ ๆ เพ่ิมเตมิเข้ามาตาม

สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแตบุ่คลากรยังเท่า

เดมิ 

2. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไมม่ีความ

ชัดเจน เข้าถงึยาก ไมเ่ช่ือมโยงกันระหว่าง

หน่วยงาน 

3. โครงสร้างและภาระงานของบุคลากรสาย

บรกิารคณะนติิศาสตร์มคีวามคลุมเครือ และไม่

ครอบคลุมทุกสว่นงาน 

4. สวัสดกิารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีความ

เหลื่อมล้ าระหว่างบุคลากรสายวิชาการกับสาย

บรกิาร 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะนติิศาสตร์ 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะนิตศิาสตร์ 

(รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์) 

 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

(รศ.กันยก์ัญญา ใจการวงค์สกุล) 

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ 

(นางสาวพลอยขวัญ เหลา่อมต) 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวจิัย 

(ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์) 

 

คณะกรรมการประจ าคณะนิตศิาสตร์ 

ศูนย์ใหค้ าปรึกษาทางกฎหมาย 

 
ศูนย์เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

 
ศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญกฎหมาย 

เฉพาะทาง 

 

ส านักงานคณะนิตศิาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

(นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

(นายอุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม) 

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ 

(นางสาวปิยอร เปลี่ยนผดุง) 
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แผนพัฒนาบุคลากรคณะนติิศาสตร์ 

แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ที่หน่วยงานก าหนดไว้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตามสายงาน เพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะ

บุคลากรที่ต้องการ ทั้งน้ีโดยค านึงถึงการได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัดของแต่ละบุคคล อันจะก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้ดี มีประสิทธิภาพ 

และมีความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ในส่วนของบุคลากรสายบริการ คณะนิติศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้  

และทักษะในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสนับสนุนบุคลากรให้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น การจัดการความรู้ หรือ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถาบันหรือภายนอกสถาบัน การจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา หรือดูงาน การจัดบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ในการท างาน การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมทางด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนา

บุคลากรในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร คณะและมหาวิทยาลัย  

 

ขั้นตอนในการพัฒนา 

1. พัฒนาประสทิธิภาพการท างานในสายงานภาระหน้าที่ประจ าและที่เกี่ยวข้อง 

2. การศึกษาดูงานในสายงาน หรือหน่วยอื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของบุคลากร 

3. สร้างและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ 

4. การเป็นผูน้ าและผู้บริหารที่มศัีกยภาพเพ่ือเพ่ิมความก้าวหน้าในอาชีพ 

 

จากขั้นตอนข้างต้น สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ได้ดังนี้ 

  1. จัดให้มีการท า workshop และ focus group เพ่ือแก้ปัญหาการท างานภายในหน่วยงาน ทั้งยังเกิดการบูรณาการในการท างาน เพ่ือพัฒนาระบบในการ

ท างานที่มปีระสิทธิภาพ  

  2. จัดให้มกีารพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมขดีความสามารถในการท างานเพ่ือให้สามารถก้าวสูต่ าแหน่งความเช่ียวชาญ หรือขึน้ไปสู่การเป็นผูบ้รหิารต่อไป
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จ านวนบุคลากรสายบรกิาร คณะนติิศาสตร์ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ค า

น าหน้า

ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาตรี 

1 นางสาว กฤตพร จุใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี  วท.บ.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

2 นางสาว จุฑามณี จันทร์ศุภเสน นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี  บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

3 นาย ฉัตรนรงค์ ไชยมงคล บรรณารักษ์ ปริญญาตรี  ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์) 

4 นาง ดวงชีวัน เครือน้อย นักวิชาการศกึษา ปริญญาตรี  ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเท่ียว) 

5 นาย ทรงพันธ ์ อนุพันธ ์ นักวิชาการศกึษา ปริญญาโท กศ.ม.(การบริหารการศกึษา) นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 

6 นาย นทีสุทธิ์ อุทธยิา บุคลากร ปริญญาตรี  น.บ.(นิตศิาสตร์) 

7 นางสาว นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี  บช.บ.(การบัญชี) 

8 นางสาว พวงผกา  ธนะจักร์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปริญญาตรี  ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

9 นางสาว มัสยา ชาวบ้านกร่าง นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี  น.บ.(นิตศิาสตร์) 

10 นาย ศราวุฒิ กันต์พงษ์เพชร เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี  น.บ.(นิตศิาสตร์) 
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กจิกรรมพัฒนาบุคลากรสายบรกิาร คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

 

กิจกรรม เป้าหมาย ป ีพ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

การจัดการความรู้ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภายในสถาบันหรือภายนอกสถาบัน 

บุคลากรสายบริการ 100% 100% 100% 100% 100% 

จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา หรือ

ดูงาน 

บุคลากรสายบริการ 100% 100% 100% 100% 100% 

จัดบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมในการท างาน 

บุคลากรสายบริการ 100% 100% 100% 100% 100% 

จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมทางด้านความรู้

และทักษะท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสายบริการ 100% 100% 100% 100% 100% 

สนับสนุนใหบุ้คลากรเข้าสู่ต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น บุคลากรสายบริการ อย่างน้อย 1 คน อย่างน้อย 1 คน อย่างน้อย 1 คน อย่างน้อย 1 คน อย่างน้อย 1 คน 

 

***หมายเหตุ : งบประมาณในการพัฒนาตนเอง (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 

1. ประมาณคนละ 10,000 บาท 

2. งบประมาณพัฒนาบุคลากรขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้บรหิาร 
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ข้อมูลความต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายบรกิาร คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ท่ี ค าน าหน้า

ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล ต าแหนง่ ความต้องการพัฒนา

ศักยภาพการเข้าสู่

ต าแหนง่ 

ความต้องการพัฒนา

ศักยภาพทางบุคลิคภาพ 

ภาษาและการสื่อสาร  

ความต้องการพัฒนา

ศักยภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ความต้องการพัฒนา

ศักยภาพด้านเทคนิค

การปฏิบัติงาน 

1 นางสาว กฤตพร จุใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ 

2 นางสาว จุฑามณี จันทร์ศุภเสน นักวิชาการเงินและบัญชี ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ 

3 นาย ฉัตรนรงค์ ไชยมงคล บรรณารักษ์ ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ 

4 นาง ดวงชีวัน เครือน้อย นักวิชาการศกึษา ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ 

5 นาย ทรงพันธ์ อนุพันธ ์ นักวิชาการศกึษา ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ 

6 นาย นทีสุทธิ์ อุทธยิา บุคลากร ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ 

7 นางสาว นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ 

8 นางสาว พวงผกา  ธนะจักร์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ 

9 นางสาว มัสยา ชาวบ้านกร่าง นักวิชาการพัสดุ ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ 

10 นาย ศราวุฒิ กันตพงศเ์พชร เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ 


