
 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) 

ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา เพ่ือการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

ประจำปการศกึษา 2564 
 

 

 

 

คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่จัดทำรายงาน 10 เดือน ตลุาคม ป พ.ศ.2565 



 

สารบัญ 

 

             หนา 

 

บทนำ : โครงรางองคกร 

  สวนที่ 1 ลักษณะองคกร         1 

  สวนที่ 2 สภาวการณขององคกร        11 

หมวด 1 การนำองคกร           11 

  1.1 การนำองคกรโดยผูนำระดับสูง        11 

  1.2 การกำกับดูแลองคกรและการสรางประโยชนใหสังคม     14 

หมวด 2 กลยุทธ            15 

  2.1 การจัดทำกลยุทธ         15 

  2.2 การนำกลยุทธไปปฏิบัติ        16 

หมวด 3 ลูกคา            21 

  3.1 ความคาดหวังของลูกคา        21 

  3.2 ความผูกพันของลูกคา         31 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู       36 

  4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรงุผลการดำเนินการขององคกร    36 

  4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู      40 

หมวด 5 บุคลากร           42 

  5.1 สภาวะแวดลอมดานบุคลากร        42 

  5.2 ความผูกพันของบุคลากร        45 

หมวด 6 การปฏิบัติการ           46 

  6.1 กระบวนการทำงาน         46 

  6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ        52 

หมวด 7 ผลลัพธ           53 

  7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน การตอบสนองตอลูกคากลุมอ่ืน    53 

     และดานกระบวนการ 

  7.2 ผลลัพธดานผูเรียนและลูกคากลุมอื่น       61 

  7.3 ผลลัพธดานบุคลากร         61 

  7.4 ผลลัพธดานการนำองคกร และการกำกับดูแลองคกร     63 

  7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ     64



1 

 

โครงรางองคกร 

 

P1. ลักษณะองคกร : คณุลักษณะที่สำคญัขององคกร 

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มตนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2546 ภายใตสำนักวิชาศิลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตอมาในป 2551 แยกออกเปนสำนักวิชานิติศาสตร และเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น จึงเปลี่ยน เปน “คณะนิติศาสตร” ซึ่งมีพันธกิจหลัก 4 ดาน อันประกอบไปดวย 

ดานการศึกษา ดานวิจัย ดานบรกิารวิชาการ และดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 คณะนิติศาสตรไดดำเนินการตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท้ัง 

3 หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไดรับการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ

และคณะนิติศาสตรเขารับการตรวจประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ ASEAN 

University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งปจจุบันเปน Version 4 ในทุกหลักสูตร อีกทั้งในระดับ

บ ัณฑิตศ ึกษาย ัง เล ือกเท ียบก ับกรอบมาตรฐานคุณว ุฒ ิ  Thailand NQF (Thailand National Qualification 

Framework) 

ในสวนของจำนวนของคณาจารยของคณะนิติศาสตรยังมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นในเขต

ภูมิภาคเดียวกันและมีความหลากหลายของคุณวุฒิเฉพาะดานทั้งในและตางประเทศ จึงมีการกำหนดเปนสาขาวิชา

ท้ังสิ้น 7 สาขา อันไดแก 1.กฎหมายมหาชน 2.กฎหมายเอกชน 3.กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 4.กฎหมาย

ธุรกิจและการคาระหวางประเทศ 5.กฎหมายระหวางประเทศ 6.กฎหมายสิ่งแวดลอม และ 7.กฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสงผลตอรายวิชาเอกเลือกที่มีความหลากหลายใหผูเรียนไดเลือกตามความสนใจ

เพื่อใชในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเปนสถาบันการศึกษาไมกี่แหงที่มีการเปดหลักสูตรทางดานนิติศาสตร

ครบทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตร,ี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

นอกเหนือจากนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของสภาวิชาชีพและแนวทางสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

(Life Long Learning) จึงไดมีการบูรณาการองคความรูกับตางศาสตร เชน รวมกับคณะเภสัชศาสตร จัดทำหลักสูตร

ฝกอบรมระยะสั้นทางดานกฎหมายคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ เปนตน อีกทั้งคณะนิติศาสตร ยังมีคูความ

รวมมือไมวาจะเปนหนวยงานรัฐและเอกชน เชน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผู บริโภค สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สภาทนายความ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานยุตธิรรมจังหวัดพะเยา เปนตน 

 

ก สภาพแวดลอมขององคกร  

(1) หลักสูตร และบริการทางการศึกษาอื่นๆ ที่สำคัญตามพันธกิจ 

คณะนิติศาสตรมีความผูกพันตามพันธกิจที่สำคัญใน 4 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย 

ดานการบริการวิชาการ และดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 
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2564 คณะฯ มีการจัดการศึกษาทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ดังรายละเอียดในตารางที่ OP-1 และมีบริการที่สำคัญดานอื่นๆ 

ดังรายละเอียดในตารางที่ OP-2 

 

ตารางที่ OP-1 หลักสูตร 

หลักสูตร ความสำคัญที่มีผลตอความสำเร็จ กลไกที่ใชในการสงมอบหลักสูตร 

1.นิติศาสตรบัณฑติ (น.บ.) 

1. ทวิภาคปกติ (ระยะเวลาศึกษา 4 ป) 

2. โครงการพิเศษ (สำหรับศึกษาเพ่ือ

เปนปริญญาใบที่ 2 หรือผูที ่ประกอบ

อาชีพแลว) 

3. หลักสูตรคูขนานควบ 2 ปริญญา 

(ใชระยะเวลาศึกษา 5 ป) ประกอบ 

ไปดวย  

3.1.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

3.2.หลักส ูตรนิต ิศาสตรบัณฑิตและ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.3.หลักส ูตรนิต ิศาสตรบัณฑิตและ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 3.4.หลักสูตรนิติศาสตร

บ ัณฑิตและหล ักส ูตรว ิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

แขนงอนามัยชุมชน  

3.5.หลักส ูตรนิต ิศาสตรบัณฑิตและ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณส ุขศาสตร   แขนงอนามัย

สิ่งแวดลอม  

 

 บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

หลักสูตร(การประเมินการบรรลุ 

PLOs และความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตตอคุณภาพของบัณฑิตและ

หล ักสูตร) และมีมาตรฐานทาง

วิชาชีพ(หลักสูตรไดรับการรับรอง) 

 อ ัตราการสอบผ านใบประกอบ

วิชาชีพวาความ 

 อัตราการสอบผานเนติบัณฑิตไทย 

 อัตราการไดงานทำที ่ตรงกับสาย

กฎหมาย 

 คณบดีมอบหมายใหรองคณบดี

ฝายวิชาการทำหนาที ่กำกับดูแล

ภาพรวมของการบริหารจัดการ

หลักสูตรเพื ่อใหผู เร ียนบรรลุผล

กา ร เ ร ี ยน ร ู  ท ี ่ ค าดหว ั ง  แ ละ 

รองคณบด ีฝ  า ยค ุณภาพน ิ สิต  

ทำหนาที ่กำกับด ูแลการพัฒนา

ทักษะและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

นอกจากนี ้ยังมีประธานหลักสูตร

ทำหนาที่กำกับการดำเนินงานของ

หลักสูตร 

 มีการกำกับการดำเน ินงานของ

หล ักส ูตรให  เป นไปตามเกณฑ

มาตรฐานหล ักส ูตรของ สกอ. 

( เกณฑ   1.1) โดยใช  เกณฑ ของ     

ป พ.ศ.2558 

 มีการกำกับคุณภาพของหลักสูตร

โดยใช  เกณฑประก ันค ุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

แบบ AUN QA Version 4 

 หล ักส ูตรค ู  ขนาน ม ีการจ ัด ต้ัง

คณะกรรมการรวมของหลักสูตร

รวม เพื ่อกำหนดแนวทางในการ

ดำเนินการของหลักสูตรใหเปนไป

ตามมาตรฐานของแตละหลักสูตร 

โดยมุงเนนการสรางความโดดเดน

แกบัณฑิต 
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2.นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

หลักสูตร(การประเมินการบรรลุ 

PLOs และความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตตอคุณภาพของบัณฑิตและ

หล ักสูตร) และมีมาตรฐานทาง

วิชาชีพ(หลักสูตรไดรับการรับรอง) 

 อัตราการการนำเอาวุฒิการศึกษา

เพื่อไปใชในการสอบสนามเล็กของ

การสอบผ ู ช วยผ ู พ ิพากษาและ

อัยการผูชวย 

 อัตราการนำเอาวุฒิการศึกษาไปใช

ในการเทียบวุฒิในการทำงาน 

 อัตราการทำองคความรูไปใชในการ

ประกอบอาชีพ 

 คณบดีมอบหมายใหรองคณบดี

ฝายวิชาการทำหนาที่กำกับดูแล

ภาพรวมของการบริหารจัดการ

หลักสูตรเพื ่อใหผู เรียนบรรลุผล

การเร ียนร ู ท ี ่คาดหว ัง และรอง

คณบดีฝายคุณภาพนิสิต ทำหนาที่

กำกับดูแลการพัฒนาทักษะและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนี้

ย ังมีประธานหลักสูตรทำหนาที่

กำกับการดำเนินงานของหลักสูตร 

 มีการกำกับการดำเนินงานของ

หล ักส ูตรให  เป นไปตามเกณฑ

มาตรฐานหล ักส ูตรของ สกอ. 

( เกณฑ   1.1) โดยใช  เกณฑของ      

ป พ.ศ.2558 

 มีการกำกับคุณภาพของหลักสูตร

โดยใช  เกณฑประก ันค ุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

แบบ AUN QA Version 4 

3.นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

หลักสูตร(การประเมินการบรรลุ 

PLOs และความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตตอคุณภาพของบัณฑิตและ

หล ักสูตร) และมีมาตรฐานทาง

วิชาชีพ(หลักสูตรไดรับการรับรอง) 

 อัตราการการนำเอาวุฒิการศึกษา

เพื่อไปใชในการสอบสนามเล็กของ

การสอบผ ู ช วยผ ู พ ิพากษาและ

อัยการผูชวย 

 อัตราการนำเอาวุฒิการศึกษาไปใช

ในการเทียบวุฒิในการทำงาน 

 คณบดีมอบหมายใหรองคณบดี

ฝายวิชาการทำหนาที่กำกับดูแล

ภาพรวมของการบริหารจัดการ

หลักสูตรเพื ่อใหผู เรียนบรรลุผล

การเร ียนร ู ท ี ่คาดหว ัง และรอง

คณบดีฝายคุณภาพนิสิต ทำหนาที่

กำกับดูแลการพัฒนาทักษะและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนี้

ย ังมีประธานหลักสูตรทำหนาที่

กำกับการดำเนินงานของหลักสูตร 

 มีการกำกับการดำเนินงานของ

หล ักส ูตรให  เป นไปตามเกณฑ

มาตรฐานหล ักส ูตรของ สกอ. 
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 อัตราการทำองคความรูไปใชในการ

ประกอบอาชีพ 

( เกณฑ   1.1) โดยใช  เกณฑของ      

ป พ.ศ.2558 

 มีการกำกับคุณภาพของหลักสูตร

โดยใช  เกณฑประก ันค ุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

แบบ AUN QA Version 4 

  

ตารางที่ OP-2 บริการที่สำคญัในดานอื่นๆ 

บริการ ความสำคัญที่มีผลตอความสำเร็จ กลไกที่ใชในการสงมอบบริการท่ี

สำคญั 

1.ดานการวิจัย  จำนวนผลงานวิจ ัยของอาจารย

ประจำท ี ่ ได  ร ับการต ีพ ิ มพ  ใน

ประเทศและตางประเทศ 

 จำนวนของการไดรับทุนสนับสนุน

การวิจัยจากหนวยงานภายนอก 

 จำนวนของวิจัยในชั้นเรียน 

 จำนวนของงานวิจัยที่ใชชุมชนเปน

ฐานราก (Area base) 

 รอยละของงานวิจัยที่มีการยื่นขอ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มีการมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝาย

วิจัยและบริการวิชาการ ทำหนาที่

กำกับดูแลการสงเสริมงานวิจัยของ

คณะ รวมไปถึงควบคุมการปฏิบัติ

ตามจริยธรรมในการวิจัย 

2.ดานการบริการวิชาการ  จำนวนของช ุมชนท ี ่ ม ีบ ร ิการ

วิชาการ  

 จำนวนปญหาหรือขอพิพาทที่ไดรับ

การแกไข 

 จำนวนของสื่อหรืองานสรางสรรค

ที่ไดมีการเผยแพร 

 จำนวนของรายวิชาที่มีการบูรณา

การองคความรูสูชุมชน 

 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การลงพื ้นที ่ช ุมชนเพื ่อศึกษาใน

พ ื ้ นท ี ่ จ ร ิ ง  ในรายว ิช าคล ินิ ก

กฎหมาย 

มีการมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝาย

ว ิชาการทำหนาที ่กำก ับด ูแลการ

ให  บ ร ิ ก า ร ว ิ ช าก าร ข องคล ิ นิ ก

กฎหมายและผู ชวยคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ รวมกันทำหนาที่

กำกับดูแลการใหบริการวิชาการแก

ชุมชน/หนวยงานภายนอก 
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 ร ะ ด ั บ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

ผูรับบริการดานการบริการวิชาการ

ของคณะ 

3.ดานการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  จำนวนของชุมชนที่เขาไปมีสวน

รวมในการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม  

 จำนวนของโครงการดานการทำนุฯ 

ที่ไดรับการอนุมัติใหเปนกิจกรรม

ใน Super KPI ของมหาวิทยาลัย 

 ระดับของความพึงพอใจตอการ

ดำเนินการของคณะ 

 จำนวนของศิลปวัฒนธรรมที่ไดมี

การสงเสริม/อนุรักษ หรือฟนฟู ให

มีความย่ังยืน 

ม ีการมอบหมายรองคณบด ีฝ  าย

คุณภาพนิสิตทำหนาที่กำกับดูแลการ

จ ัดก ิจกรรมด  านการทำน ุบำรุ ง

ศิลปะวัฒนธรรม และสอดคลองกับ 

Super KPI ของมหาวิทยาลัย 

 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศนและคานิยม 

 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแหงอนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 

3. บริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรม   

4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณความเปนไทย 

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน (Vision)  

    “ผลิตนักกฎหมายที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีทักษะวิชาการและวิชาชีพ มุงเสริมสรางสังคมสันติสุข” 

      คานิยม (Value)  

คณะนิติศาสตรจึงไดกำหนดคานิยมองคกร คือ  LAW UP 

L: Legitimacy   ยึดม่ันหลักนิติธรรม 

A: Agile   พรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

W: Wisdom   ทักษะทางปญญา 

U: Ultimate   จัดการที่ทันสมัย 

P: Peace   สรางสังคมสันติสุข 
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     สมรรถนะหลัก (Core Comprtencies)  

สมรรถนะหลัก แนวทาง 

1. การผลิตบัณฑติกฎหมายที่มีคุณภาพมีมาตรฐานทาง

วิชาชีพมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตตอบสนองตอ

ตลาดแรงงาน 

คณะนิติศาสตร มีการแบงกลุมอาจารยออกเปนหลาย

สาขาเพื่อสรางบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณา

การความรูในวิชาชีพเพื่อตอบสนองตอตลาดแรงงานที่

หลากหลาย 

2. การพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะตามวิชาชีพ พรอม

ตอการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของโลกรวมถึงสราง

บรรยากาศที่สงเสริมตอการเรียนรู มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

เปนตนแบบใหแกนิสิตชุมชนและสังคม 

พัฒนาสมรรถนะของอาจารยที่สามารถจัดการเรียนการ

สอนตอบสนองตอโลกในยุคปจจุบัน สงเสริมใหอาจารย

ไดรับการรับรองมาตรฐานอาจารยมืออาชีพ (UP-PSF)   

3. การผลิตงานวิจัยดานนิติศาสตรและสรางเครือขาย

การวิจัย  กับชุมชนและสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งใน

และตางประเทศเพ่ือพัฒนาสังคม 

มีชุมชนที่เปนฐานของการเรยีนรูดานการวิจัย มีประกาศ

การใหทุนวิจัยที่ใหทุนเพ่ือแกไขปญหาเชิงพ้ืนที่อันดับ 1 

คณาจารยมีศักยภาพในการทำวิจัยเพ่ือแกไขปญหาเชิง

พื้นที่ 

4. บริการวิชาการดานกฎหมายบูรณาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัย สรางเครือขายความรวมมือ เพ่ือ

ความเขมแข็งของชุมชน  

มีคลินิกกฎหมายที่ใหบริการทั้งบุคลากรภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. สงเสริมใหเกิดการทำนุบำรุงสืบสาน รักษา ตอยอด 

มรดกภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม   ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการสงเสริมทำนุบำรุงฯและ

สิ่งแวดลอมของทองถ่ินสูสากล 

6. การบริหารที่ทันสมัยดวยหลักธรรมาภิบาลอยางมีสวน

รวมและมีประสิทธิภาพ 

เขารวมการประเมิน ITA ทุกป  

 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ปการศึกษา 2564 บุคลากรคณะนิติศาสตรแบงออกเปนสายวิชาการจำนวน 40 คน สายสนับสนุน 11 คน 

อัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการเพียงพอตอพันธกิจของคณะฯ อัตราสวนของอาจารยตอนิสิตคือ 1: 26 ซึ่ง จาก

อัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมกำหนดไวสำหรับ

คณะนิติศาสตรคือ 1:50 ดังนั้นสัดสวนของอาจารยตอผูเรียนจึงไมเกินสัดสวนที่กระทรวงฯ กำหนด สวนบุคลากรสาย

สนับสนุนเพียงพอครบทกุพันธกิจของคณะฯ ตามการวิเคราะหของมหาวิทยาลัย 

บุคลากร วุฒกิารศึกษา ความตองการ/ความคาดหวัง 

 ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก  

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

อาจารย - - 33 6 การเขาสูตำแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
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ผูชวยสอน - 1 - - จบการศึกษาป.โท การเขาสูตำแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

พนักงาน - 8 1 - ความกาวหนาเรื่องตำแหนงที่สูงข้ึนตามสายงาน 

ลูกจาง - 1 1 - การไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ตารางขอมลูบุคลากรสายวิชาการ  

ประเภท  ชาย หญิง อายุ 20 -30 อายุ 30-40 อายุ40-50 อายุ 50 ปข้ึนไป รวม 

1. ศาสตราจารย -       

2. รองศาสตราจารย - 2  1  1 2 

3. ผูชวยศาสตราจารย 11 6 - 4 13 - 17 

4. อาจารย 12 9 4 14 3  21 

รวม 23 17     40 

ตารางที่ แสดงปจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันหรือสรางแรงจูงใจที่มุงมั่นตอบุคลากรของคณะฯ ประเภทตางๆ รวมไป

ถึงผูบริหารคณะใหเขามามีสวนรวมเพ่ือทำใหคณะฯ บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน  

ประเภทของบุคลากร ปจจัยสำคัญ 

บุคลากรสายวิชาการ - การเขาสูตำแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน 

- การพิจารณาขั้นเงนิเดอืนที่สะทอนภาระงานและโปรงใสมีธรรมาภิบาล 

- การจัดสรรงบประมาณเพื่อไปพัฒนาตนเอง 

บุคลากรสายสนับสนุน - ความกาวหนาเรื่องตำแหนงที่สูงข้ึนตามสายงาน 

- การพิจารณาขั้นเงนิเดอืนที่สะทอนภาระงานและโปรงใสมีธรรมาภิบาล 

- การจัดสรรงบประมาณเพื่อไปพัฒนาตนเอง 

 ขอกำหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัย : คณะฯไดจัดสรรงบประมาณในการทำประกันสุขภาพ      

การตรวจสุขภาพใหลูกจางรายป มีนโยบบายใหทำประกันอุบัติเหตุทุกโครงการที่ตองเดินทางไปตางจังหวัด และเขารวม

การประเมนิสำนักงานสีเขียวเพื่อประโยชนดานสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 

(4) สินทรัพย 

  คณะนิติศาสตร มีหองสมดุคณะนิติศาสตร หองทำงานอาจารย หองประชุม หองธุรการ หองคลินิกกฎหมาย 

หองถายทอดการบรรยายจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑติยสภา หองบัณฑิตศึกษา หองดุษฎีบัณฑิต    

หองศาลจำลอง ซึ่งทุกหองมีอุปกรณพรอมสำหรับการใชงานในการเรยีนการสอน การทำงาน การประชุม สวนหองเรียน

ใชอาคารเรียนรวมรวมกับคณะอื่นๆ 

(5) กฎระเบียบขอบังคับ   

พันธกิจ กฎหมาย/ระเบียบ/มาตรฐาน 

การผลิตบัณฑิต พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553, กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561, 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553, พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553, ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553,ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยาวาดวยการดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560, ขอบังคับ

เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507, ขอบังคับสภาทนายความวาดวยการฝกอบรมวิชาวาความ พ.ศ. 

2529 

การวิจัย ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวยหลักเกณฑการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย 2554 ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาวาดวยจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฎิบัติ 2553 ประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยาเรื่องหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินโครงการวิจัย 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 2562 ประกาศคณะนิติศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนสนบัสนุนการวิจัยงบประมาณรายไดคณะนิติศาสตร 

ก า ร บ ร ิ ก า ร

วิชาการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินโครงการบริหารวิชาการ 

2562 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินโครงการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 2562 

การบริหาร พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการแตงตั้งคณะกรรมการประจำสวนงาน พ.ศ. 2553, ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวยการ

พัสดุ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 และ ฉบับที่ 5 

พ.ศ. 2559 

ข.ความสัมพันธระดับองคกร 

(1) โครงสรางองคกร  

คณะกรรมการประจำคณะฯ                                                                                                                

 คณบดีคณะนิติศาสตร    ประธานกรรมการ 

รองคณบดีฝายบริหาร                                             กรรมการ 

รองคณบดีฝายวิชาการ                                      กรรมการ 

รองคณบดีฝายคุณภาพนิสิต                                        กรรมการ 

ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต                           กรรมการ 

ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต                  กรรมการ 

อาจารยอภินันท ทัพผึ้ง     กรรมการ 

นางณลภัส ปญญาวงค                  เลขานุการ 

นางสาวนิตตอลิน ภูรชิอุดมอังกูร             ผูชวยเลขานุการ 
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(2) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่นและผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลุมผูเรียนและผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 

นิสิต ป.ตรี จบการศึกษาตามหลักสูตร 

มีงานทำ 

นิสิต ป.ตรี โครงการพิเศษ จบการศึกษาตามหลักสูตร 

ปรับคุณวุฒิตามสายงาน การสอบเปลี่ยนสายงานโดยใชนิติศาสตรบัณฑิต 

ระดับบัณฑิตศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตร 

สามารถสอบสนามเล็กผูพิพากษา และอัยการได 

ระดับดุษฎีบัณฑิต จบการศึกษาตามหลักสูตร 

สามารถสอบสนามจิ๋วผูพิพากษา และอัยการได 

ผูรับบริการ ไดรับคำปรึกษาและแกไขปญหาทางกฎหมายเบ้ืองตนสำหรับขอพิพาทที่เกิดข้ึน 

ผูใหทุนวิจัย บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย และปดโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด 

ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ เชน 

- ศิษยเกา 

- ผูใชบัณฑิต 

-มีโครงการเชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกากับศิษยเกาและศิษยเกากับปจจุบัน 

- บัณฑติมทีักษะทางวิชาชีพ 

 

สวนตลาด - หลักสูตรทันสมัย ไดรับการรับรองจากสภาทนายความและเนติบัณฑิต 

(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ 

ผูสงมอบ ความเกี่ยวของกับ

ระบบงาน 

ขอกำหนดที่สำคัญ กลไกการสื่อสารที่สำคัญ 

โรงเรียน สงมอบผูเรียนระดับปริญญา

ตรี 

ตามท ี ่มหาว ิทยาลัย

กำหนด 

โ ค ร ง ก า ร แ น ะแ น ว ส ั ญจ ร เพื่ อ

ประชาสัมพันธคณะฯ และหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยที่มี

คณะนิติศาสตร 

สงมอบผูเรียนป.โท ป.เอก ตามท ี ่มหาว ิทยาลัย

กำหนด 

เว็บไซด แผนพับประชาสัมพันธ 

 

คูความรวมมือ ความเกี่ยวของกับ

ระบบงาน 

ขอกำหนดที่สำคัญ กลไกการ

สื่อสารที่สำคัญ 

คณะฯ ในมหาวิทยาลัย

พะเยา 

ผ ล ิ ต บ ั ณ ฑ ิ ต ใ น

ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว บ

ป ร ิ ญ ญ า ต ร ี  2 

ปริญญา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด การประชุม 

หนวยงานที่ใหนิสิตฝกงาน 

เชนสำนักงานอัยการจังหวัด 

ศาลจังหวัด สำนักงานสภา

ใหความรวมมือใน

การฝกงาน 

ตามท่ีคณะกำหนด หน ังส ือขอรับ

นิสิตฝกงาน 
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ทนายความ ยุติธรรม

จังหวัด กรมคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพ สำนักงานคุม

ประพฤติ 

หนวยงานหรือองคกรที ่ให

ความรวมมือดานบร ิการ

วิชาการ 

บริการวิชาการ ตามท่ีหนวยงานกำหนด หนังสือเชิญ 

กรมค ุ  มครองส ิทธ ิ และ

เสรีภาพ 

เพื่อสงเสริม พัฒนา 

และขับเคลื ่อนการ

ดำเนินงานไกลเกลี่ย

ขอพิพา 

บ ันท ึกข อตกลงความร วมม ือระหว  าง

หน  วย งานเพ ื ่ อส  ง เสร ิม  พ ัฒนา และ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานไกลเกลี่ยขอพิพา

ระหวาง กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูประสานงาน 

สำน ักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

การส  ง เส ร ิมและ

ค ุ  ม ค ร อ ง ส ิ ท ธิ

มนุษยชน 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานสิทธิมนุษ

ชน ระหวางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  

ผูประสานงาน 

สำนักงานกิจการยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม 

ความรวมม ือทาง

วิชาการ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวางสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง

ยุติธรรม กับ เครือขายนิติศาสตรเพ่ือสังคม 

 

ผูประสานงาน 

P.2 สภาวการณขององคกร 

ก. สภาพดานการแขงขัน 

(1) ลำดับในการแขงขัน  

 คูเทียบหลักคือคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงในเรื่องของการกอตั้งป 2546 เทากันและมีวิสัยทัศน 

ท่ีตองการพัฒนาเปนสถาบันชั้นนำเชนเดียวกัน และคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยที่

มีคลินิกกฎหมายที่ใหนิสิตเปนผูลงมือปฎิบัติจริงเชนเดียวกัน 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน  

 1. การพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีความรู คุณธรรม จริยธรรม ทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะทักษะทางปญญาและ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหทำงาน ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องได 

เนื่องจากผู เขาเรียนในคณะฯ อาจจะไมใชผูที ่มีผลการเรียนดีเดนในระดับมัธยมศึกษาปลาย แตถาผูเรียนเหลานั้น

สามารถพัฒนาตนเองเมื่อผานกระบวนการใหการศึกษาของคณะฯ แลวมีอาชีพที่เปนเสาหลักของครอบครัวไดตาม
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ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาในการเปนปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน จะเปนการพิสูจนคุณภาพการจัด

การศึกษาของคณะฯ อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเพ่ิมโอกาสที่จะไดผูเรยีนที่มีความสามารถในการเรียนมากขึ้น 

  2. การพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของอาจารยผูสอน เนื่องจากอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก และ

อาจารยผูมีตำแหนงทางวิชาการทางกฎหมายในประเทศไทยมีจำนวนนอยมาก และกระจุกตัวอยูในเมืองหลวงคณะฯ 

จึงสรางและพัฒนาอาจารยผูสอนโดยสงเสริมใหอาจารยเรียนตอระดับปริญญาเอก สงเสริมการขอตำแหนงทางวิชาการ 

รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับการสรางทักษะตาง ๆ ใหนิสิต 

 3. การพัฒนาการบริหารการจัดการในคณะนิติศาสตร ใหเปนระบบและมีมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการ

เชื่อมโยงโลกการศึกษาในระดับสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคอาเซียนที่มีสามารถไปมา และแลกเปลี่ยนความรูได

มากกวาอดีต 

(3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 คูเทียบหลักคือคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในภาคเหนือ มีคลินิก

กฎหมายที่ใหนิสิตเปนผูลงมือปฎิบัติจริงเชนเดียวกัน 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ 

ประเด็น ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

ดานหลักสูตรและ

บริการ 

หรือดานพันธกิจ 

- ในประเทศมีหลักสูตรนิติศาสตรมากมาย

หลายหลาย 

- จำนวนประชากรที่เขาเรียน

สถาบันอุดมศึกษาลดลง 

- ไดรับการรับรองจากเนตบิัณฑติและสภา

ทนายความราชูปถัมภ 

- มีพื้นที่ชุมชนเพ่ือการบริการวิชาการ และ

สงเสริมคลินิกฎหมาย 

- หลักสูตรเนนทักษะทางวิชาชีพ 

ดานบุคลากร - บุคลากรตองปรับตัวตามสถานการณที่

เปลี่ยนแปลง 

- มีบุคลากรจำนวนเพียงพอตอหลักสูตร 

ดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

- ความรวมมือของชุมชน - มหาวิทยาลัยมีปรชัญาที่กำหนดถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม วา ปญญาเพ่ือความ

เขมแข็งของชุมชน 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 

 คณะนิติศาสตรใชระบบ PDCA  และการประกันคุณภาพหลักสูตร AUN QA ในการปรับปรุงผลการดำเนินการ 

และการรับฟงเสียงจากผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ เชน ผูเรียน ผูใชบัณฑิต ผูรับบริการ คณาจารย บุคลากรสายบริการ 

โดยผานชองทางตาง ๆ เชน แบบประเมินการสอน แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการประชุมสามัญของคณะฯ การประชุมกรรมการประจำคณะฯ การประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และการหารือในกลุมผูบริหาร เปนตน 
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หมวด 1 การนำองคกร 

1.1 การนำองคกรโดยผูนำระดับสูง 

 คณบดีมีการทบทวนวิสัยทัศน แผนกลยุทธ รวมกับคณะกรรมการประจำสวนงาน โดยกำหนดใหสอดคลองกับ

ทิศทางการพัฒนาและนโยบายของมหาวิทยาลัยและประเทศเพื ่อใหไดมาซึ่งแผนกลยุทธเปนประจำทุกป กำหนด

ผูรับผิดชอบหลักตามแผนกลยุทธ จากนั้นถายทอดทำความเขาใจ และรับฟงความคดิเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

และในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศน คณะฯ ไดกำหนดผูรับผิดชอบและตัวชี้วัด

ความสำเร็จตาง ๆ และรายงานผลการดำเนินการ ปญหา อุปสรรคผานคณะกรรมการประจำสวนงาน 

ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 

 (1) วิสัยทัศน และคานิยม 

 คณบดีไดกำหนดวิสัยทัศนผานความสภามหาวิทยาลัย และมีการถายทอดวิสัยทัศนเปนแผนกลยุทธไปสูการ

ปฎิบัติ เพ่ือนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน มีรองคณบดีและผูชวยคณบดีเปนผูรับผิดชอบชัดเจน โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน

และวิเคราะหตัวชี้วัดตาง ๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อเรียนรู ปรับปรุงใหพัฒนาอยางตอเนื่อง ดานคานิยมนั้นคณบดีไดกำหนด

คานิยมองคกร โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสวนงานโดยคำนึงถึงจิตวิญาณของนักกฎหมายและการ

บริการที่ชาญฉลาดและไดเผยแพรในการปฐมนิเทศและชองทางสื่อสารอ่ืน ๆ ของคณะฯ   

 (2) การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

 คณบดีประกาศเจตจำนงสุจริตใหบุคลากร นิสิต และลูกคารับทราบผานเวปไซดคณะนิติศาสตร และกำกับ

ดูแลใหการทำงานของบุคลากรในคณะฯ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ และทำตนใหเปนแบบอยางในการ

ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ตลอดจนกำหนดใหคานิยมเรื่องการยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity) เปนสวนหนึ่งของคานิยม

องคกร สงผลใหการดำเนินงานของคณะฯ เปนไปตามกฎ ระเบียบ ไมมกีารรายงานถึงการทำผิดกฎหมายของบุคลากร  

 (3) การสรางสถาบันท่ีประสบความสำเร็จ 

 คณบดีกำหนดวิสัยทัศน คานิยม ถายทอดลงแผนกลยุทธโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน มี

การติดตามความกาวหนาโดยรายงานคณะกรรมการประจำสวนงานทุกเดือน และรายงานตอมหาวิทยาลัยตาม

ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประเมินผลความสำเร็จ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพ่ือนำมาปรับปรุงครั้งตอไป มีการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการประจำสวนงาน รวมถึงการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกฝายไมวาจะเปนรูปแบบของโครงการฯ หรือการเดินทางไปพัฒนาตนเอง  

ข. การสื่อสารและผลการดำเนินการขององคกร 

 (1) การส่ือสาร คณะฯ มีการกำหนดการสื่อสารโดยแบงตามประเภทของผูรับสาร เปน บุคลากร นิสิต และ

บุคคลภายนอก ซึ่งการสื่อสารเพื่อถายทอดวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ จะสื่อสารหลายชองทางเพื่อใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายที่แตกตางกัน เชน บุคคลภายนอกสื่อสารทางเวปไซดคณะฯ เพจ Facebook คณะฯ บุคลากรภายในมี

ชองทางการสื่อสารทาง Facebook ที่มีบุคลากรทุกคนอยูในกลุม นิสิตมีการสื่อสารทางเพจ Facebook คณะฯ และ

กลุม Facebook ที่ตั้งข้ึนเฉพาะชั้นป และในกิจกรรมท่ีมีนิสิตเขารวม เชน การปฐมนิเทศน การไหวคร ูเปนตน 

 (2) การมุงเนนการปฏิบัติ คณะฯ โดยคณบดีมุงมั่นปฎิบัติใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ โดยมีการจัดทำ

แผนยุทธศาสตร ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานปญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุงตอไปทุกระยะ ไมวาจะเปน
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พันธกิจดานการบริหารที่โปรงใสตรวจสอบไดมีการเปดเผยขอมูลตาม ITA ดานวิชาการมีการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการทั้งทางวิชาการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การวิจัย มีการจัดหาวัสดุ

อุปกรณที่ประกอบการจัดการเรียนการสอน Active learning การสอน Online มีกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรสำหรับ

นิสิต มีการบริการวิชาการที่เปนประโยชนแกพื้นที่และบูรณาการการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยที่มีประกาศใหทุน

วิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและวิสัยทัศนของคณบดี ซึ่งการปฎิบัติตาง ๆ เหลานี้มีการทำแผน ปฎิบัติ 

ติดตาม ปรับปรุง สม่ำเสมอ 

1.2 การกำกับดูแลองคกรและการสรางประโยชนใหสังคม 

ก. การกำกับดูแลองคกร 

 (1) การกำกับดูแล ดานการบริหารดำเนินการโดยคณะกรรมการประจำสวนงานฯ การปฎิบัติงานทุกดาน

เปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย มีการเผยแพรระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฎิบัติตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการ

ปฎิบัติงานใหบุคลากรทราบโดยทั่วกัน มีชองทางรองเรียนผานคณบดีโดยตรงทางเวปไซด ปจจุบันยังไมพบการรองเรยีน 

 (2) การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน มีการประเมิณผลการปฎิบ ัติงานสำหรับคณบดีประเมินโดย

คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย โดยอางอิงจากผลการปฎิบัติงานดานการประกันคุณภาพ EdPEx Super KPI ประกัน

คุณภาพหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร และตัวชี้วัดในแผนปฎิบัตกิาร สวนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะฯมี

หลักเกณฑการประเมินการพิจารณาขั้นเงินเดอืนที่ชัดเจน 

ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 

 (1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการไดรับการรับรอง 

ตามมาตรฐาน คณะฯ มีการเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานใหบุคลากรและนิสิตทราบเพื่อใหถือปฎิบัติ

ตามอยางเครงครัด มีการนำเอาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ไดมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมา

ปรับใชกับพันธกิจดานบริหาร วิชาการ และจริยธรรม และหลักสูตรของคณะฯ ทุกหลักสูตรไดรับการรับรองมาตรฐาน

การประกันคุณภาพ 

 (2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม คณบดีและผูบริหารสงเสริมดานจริยธรรมมีการกำหนดคานิยมองคกร

สอดคลองกับจริยธรรม และสื่อสารถึงบุคลากร และผู มีสวนไดเสียทุกกลุม มีกระบวนการจัดการขอรองเรียนตาม

ขั้นตอนของกฎหมาย และยังไมมีการถูกรองเรยีนดานจริยธรรม 

ค. ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ 

 (1) ความผาสุกของสังคม คณะฯ รับผิดชอบตอสังคมดวยการเปนที่พึ่งของประชาชนที่มีปญหาทาง

กฎหมายผานทางคลินิกกฎหมายคณะฯ ซึ่งป 2565 มีจำนวน 36 คดี การจัดโครงการบริการวิชาการที่ใหความรูแก

ชุมชนในจังหวัดพะเยาผานกิจกรรมสรางพื้นที่การเรียนรูดานกฎหมาย กิจกรรมขยายผลสูชมชุน ลดความเลื่อมล้ำใน

กระบวนการยุติธรรมอยางยั่งยืน ลงในพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา รวมถึงกิจกรรมการใหความรูทางกฎหมาย

รวมกับพะเยาทีวีและหนวยงานองคกรตางๆทั้งในและนอกพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ผานรายการศาลากฎหมายชุมชน อีกทั้ง 

ยังมศีนูยไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ทำหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทใหกับคูกรณี

โดยไมตองไปฟองคดีตอศาล ชวยลดจำนวนคดีที่ขึ้นสูศาล และลดคาใชจายของประชาชนในการฟองคดี เกิดความ

ยุติธรรมในชุมชน 
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 (2) การสนับสนุนชุมชน นอกจากคณะฯจัดทำโครงการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนชุมชนแลว คณะฯยังจัดทำ

โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรมในพื้นที่อำเภอเชียงมวน ตอเนื่องมาเกือบ 10 ป และยังอนุเคราะหบุคลากรของ

คณะฯ เปนวิทยากรใหความรูทางดานกฎหมายตาง ๆ ทั้งนี้ยังมีการจัดทำโครงการ U2T for BCG ป 2565 ภายใตการ

บริหารจัดการโดยอาจารยคณะนิติศาสตรถึง 21 ตำบลทั่วภาคเหนือครอบคลุมจังหวัดพะเยา นาน ลำปาง เชียงราย  

 

 

หมวด 2 กลยุทธ 

2.1 การจัดทำกลยุทธ  

ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ 

 (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 

 คณะนิติศาสตร นำโดยคณบดี ไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ปรัชญาการศึกษา และจัดทำแผน

ยุทธศาสตรของคณะนิติศาสตร พ.ศ. 2565-2569 เพื่อพัฒนาใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 โดยปรับกลยุทธและตัวชี ้ว ัดของแผนยุทธศาสตร 

ตามกระบวนการวางกลยุทธในตาราง 

 

ขั้นตอน ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีสำคัญ : หนวยแผนฯ รวบรวมขอมูลจาก

แหลงตางๆ โดยนำขอมูลผลการดำเนินงานในปที่ผานมา ขอมูลการปรับ

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย 

ธ.ค. งานแผนงาน 

2. ว ิเคราะหสถานการณ / ทบทวนวิสัยทัศน / กำหนดเปาประสงค       

เชิงกลยุทธ และตัวชี้วัดที่สำคัญ: จัดทำ (ราง) แผนยุทธศาสตร 
ม.ค. – ก.พ. ทีมบริหารคณะ 

3. การจัดทำและทบทวนกลยุทธ ตัวชี้วัด และเปาหมายหลัก : - หนวย

แผนฯ เปนผูรับผิดชอบหลักจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความเห็นโดย

การมีสวนรวมของทีมบริหารฯ และบุคลากรเพื่อพิจารณารายละเอียด 

(ราง) แผนยุทธศาสตร การปรับกลยุทธ การกำหนด/ปรับตัวชี้วัดให

สอดคลองกับ สถานการณ 

ก.พ. – มี.ค. ทีมบริหารคณะ 

4. การรับรองแผนยุทธศาสตร : นำเสนอเขาพิจารณา/รับรองที่ ประชุมทีม

บริหารฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มี.ค.-พ.ค. 

ทีมบริหาร / ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

5. ทุกหนวยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดสรรงบประมาณ 
ก.ค. 

ที่ประชุมคณะกรรมการ

คณะ 

6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ทุก 6 เดือน) ต.ค. – มี.ค. และ 

เม.ย. – ก.ย. 

ทีมบริหารคณะ /     

งานแผนงาน 
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 (2) นวัตกรรม 

 คณะนิติศาสตรมียุทธศาสตรที่ชัดเจนในการสรางความเข็มแข็งใหชุมชนผานงานคลินิกกฎหมาย คณะจึงได

จัดใหมีการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ มีการสรางภาคีเครือขายการทำงาน สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

คลินิกกฎหมายผานองคกรตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลในการสรางกลยุทธที่สอดรับกับการทำงานดานคลินิกกฎหมายที่

สนับสนุนยุทธศาสตรของคณะ และมหาวิทยาลัย 

 (3) การวิเคราะหและกำหนดกลยุทธ 

 กระบวนการรวบรวมขอมูลที่เกี ่ยวของในการวางแผนกลยุทธ ประกอบดวยขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก 

การวิเคราะห SWOT, วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และผลการดำเนินงานปที่ผานมาในแตละตัวชี้วัด, ความทาทาย

และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ, ผล SAR และ CAR ของการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA, ตัวชี ้ว ัดของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งรวบรวมจากทีมบริหาร บุคลากร คณะกรรมการประจำคณะ และหนวยแผนฯ ซึ่งจัดทำขึ้นปละ 

1 ครั้ง  

 กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลมีหลายทาง เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหผลการประเมินการ

ทำงานจากผูมีสวนไดเสีย และผูใชบริการ ซึ่งเปนการกำหนดผลการดำเนินงานที่เปนภาพรวมของคณะ SWOT ดาน

หลักสูตร การวิจัย บริการวิชาการ และความรับผิดชอบตอสังคม อันสงผลใหเกิดการทำงานเพื ่อตอบสนองความ

ตองการของชุมชน 

 (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

 การออกแบบระบบงานที่สำคัญของคณะ เพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจ วิสัยทัศน ทีมบริหารจึงกำหนดระบบงาน 

เปน 2 ประเภท คือ ระบบงานหลักตามพันธกิจของหนวยงาน และระบบงานสนับสนุน ดังนี้  

1. ระบบงานหลัก เปนระบบงานในการสรางผลลัพธตามพันธกิจของหนวยงาน รวม 3 ระบบงาน คือ ระบบงานดาน

การศึกษา ระบบงานดานบริหารงานวิจัย และระบบงานดานบริการวิชาการ ซึ่งคณะใชสมรรถนะหลักในการบริหาร

จัดการเพ่ือผลิตผลงานตามพันธกิจหลัก  

2. ระบบงานสนับสนุน เปนระบบงานที่จัดการโครงการสรางพื้นฐานในการบริหารของคณะ เพื่ออำนวยความสะดวก

และสนับสนุนในทุกพันธกิจใหสามารถดำเนินการไดอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข. วัตถุประสงค ิเชิงกลยุทธ 

 (1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และ (2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

 คณะนิติศาสตรมีการกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแตละกลยุทธโดยกำหนด 

เปาหมายตามกรอบระยะเวลาทั้งระยะสั้น และเปาหมายระยะยาว ตามแผนยุทธศาสตรคณะ และมีการทบทวนผลการ

ดำเนินการทุกป เพื่อใหมั่นใจวาการกำหนดเปาประสงคในแตละกลยุทธ ตัวชี้วัดและเปาหมายตอบสนองตอความทา

ทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และสมรรถนะหลักที่สัมพันธกันในแตละพันธกิจ 

2.2 การนำกลยุทธไปฏิบัติ  

ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสูการปฏิบัติ 

 (1) แผนปฏิบัติการ 
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 ปงบประมาณ 2565 คณะไดจัดทำแผนยุทธศาสตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจัดสรรทรัพยากรโดย

คณะกรรมการประจำคณะฯ ไดพิจารณางบประมาณจัดสรรงบประมาณเงินรายไดโดยนำโครงการทั ้งหมดมา

ประกอบการพิจารณา ตามตาราง 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปฏิทินดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เดือน ช่ือโครงการ งบประมาณ 

ต.ค.-64 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาวะท่ีดี (Green and Clean University) 

คณะนิติศาสตร 
             50,000.00  

  โครงการสงเสริมการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิตโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ 
           150,000.00  

  โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายสูชุมชน              10,000.00  

พ.ย.-64 โครงการสัมมนายุทธศาสตรและปรับปรุงแผนกลยุทธคณะนิติศาสตร ประจำป 

2565 
           280,000.00  

  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

พะเยา 
             10,000.00  

  โครงการทำบุญคณะนิติศาสตร              10,000.00  

  โครงการอบรมสมัมนาเพ่ือฝกประสบการณและพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย            100,000.00  

  โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรคณะนิติศาสตร               75,000.00  

  
โครงการสนับสนุนฐานขอมูลกฎหมายและวารสารตางประเทศออนไลนระดับ

บัณฑิตศึกษา 
           230,000.00  

  โครงการสงเสริมการนำเสนอผลงานนิสิตในวิชาระเบียบวิธีวิจัย              53,150.00  

  โครงการตนกลานักกฎหมาย ประจำปการศึกษา 2564 และ 2565 170,000.00 

  
โครงการไหวคร ูและวันเกียรติยศลูกรพีนิติศาสตร ประจำปการศกึษา 2564 และ 

2565 
26,000.00 

ธ.ค.-64 
โครงการพัฒนาการเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึนและจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน 
             50,000.00  

  โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะดานไอที              15,000.00  

  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสูความเปนเลิศ             130,000.00  

  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร ประจำปการศกึษา 2564              70,000.00  
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  โครงการคลินิกกฎหมายเพ่ือชุมชน            100,000.00  

  โครงการสานสัมพันธหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ 20,000.00 

  โครงการพัฒนาการเขียนหนังสือ ตำรา เอกสารการสอนและสื่ออิเล็กทรอนิกส 20,000.00 

  โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน 30,000 

  
โครงการพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารสำหรับนิสิตและทูตสื่อสารองคกร 

ประจำปการศึกษา 2564 
75,000 

  โครงการสานสัมพันธวิชาการนิติศาสตรและรัฐศาสตร LAW & SPSS 20,000 

  โครงการพัฒนาระบบศิษยเกา 50,000 

  โครงการสงเสริมหลักสูตรพิเศษ 20,000.00 

ม.ค.-65 โครงการพัฒนาอาจารยสูมืออาชีพดานการสอน Up-PSF              30,000.00  

  โครงการพัฒนาศักยภาพและแนะแนวเสนทางสูอาชีพสำหรับนิสิต 30,000.00 

  โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลสรางความสัมพันธภายในคณะนิติศาสตร (ชมรม

ฟุตบอล) 
20,000 

  โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา              20,000.00  

  โครงการจัดทำวารสารนิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา              46,000.00  

      

ก.พ.-65 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนำนิสิต  150,000 

  โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะนิติศาสตร ประจำปการศึกษา 2564 และ 

2565 
           100,000.00  

      

มี.ค.-65 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร            115,000.00  

  โครงการพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางวิชาการ               75,000.00  

  โครงการประเมินคุณลักษณะนิสิตคณะนิติศาสตรและปจฉิมนิเทศ 87,400 

  โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะนิติศาสตร              30,000.00  

      

เม.ย.-65 โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล              40,000.00  
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พ.ค.-65 -   

      

มิ.ย.-65 โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคณะตามเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ประจำปการศึกษา 2564 
             30,000.00  

  โครงการปฐมนิเทศหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ              10,000.00  

  โครงการปฐมนิเทศนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต 2565              20,000.00  

ก.ค.-65 โครงการนิติจิตอาสาพัฒนาบวร  40,000 

  โครงการเตรียมความพรอมนักวิจัยสูการตีพิมพ              30,000.00  

  โครงการพัฒนาอาจารยสูตำแหนงทางวิชาการ              20,000.00  

ส.ค.-65 โครงการวันรพีนอมรำลึกพระบิดาแหงกฎหมายไทย            100,000.00  

  โครงการเขียนโครงรางวิทยานิพนธและติดตามการทำวิทยานิพนธนิติศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 
             25,000.00  

  โครงการอบรมระบบ i-Thesis และจัดทำรูปเลมวิทยานิพนธสำหรับบัณฑิตศึกษา 

ประจำป 2565 
             20,000.00  

  โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำป 2565              30,000.00  

  โครงการนำเสนอความกาวหนางานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย               30,000.00  

ก.ย.-65 -   



20 

 

 (2) การนำแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ 

 แผนยุทธศาสตรคณะฯ จะถูกนำไปถายทอดและปฏิบัติสูสวนงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบของคณะฯ โดยมี

ลำดับขั้นตอนตามแผนภาพ 

 
 

 (3) การจัดสรรทรัพยากร 

 คณะใชกลไกของคณะกรรมการประจำคณะในการพิจารณางบประมาณประจำปเพ่ือจัดสรรทรัพยากร

ทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และดานอื่นๆ ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน อีกทั้ง คณะได

คำนึงถึงความเสี่ยงดานงบประมาณที่คาดวาไมเพียงพอตอการบริหารจัดการเนื่องจากมีแนวโนมไดรับจัดสรร

งบประมาณลดลง ซึ่งทางคณะไดมุงเนนการลดรายจายที่ไมจำเปน เพื่อใหคณะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและ 

สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (4) แผนดานบุคลากร 

 การับฟงความคิดเห็นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการเสนอความตองการในการ

พัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะนิติศาสตรมีทุกป คณะไดสื่อสารกับบุคลากรอยางสม่ำเสมอถึงการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง มีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรการทำวิจัยเพ่ือกาวสูตำแหนงที่

สูงข้ึนอยางตอเนื่อง  

 

 

 

แผนยุทธศาสตร
คณะ 

เผยแพรสูสวนงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ

หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติ
การและแผนงบประมาณ

ดําเนินการตาม
แผน

ติดตามและ
ประเมินผลทุก 6 

เดือน
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 (5) ตัววัดการดำเนินการ 

 การติดตามผลการดำเนินการของคณะมีขึ้นโดยผานกลไกการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

และเครื่องมือตางๆ เชน AUN-QA การประเมินผานสภาวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินตัวชี้วัดตามแผน     

กลยุทธของคณะ และมหาวิทยาลัย โดยตองรายงานความคืบหนาเปนประจำทุก 6 เดือน 

 (6) การคาดการณผลการดำเนินการ 

 ในขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ และวางแผนโครงการและการจัดสรรงบประมาณนั้น 

ไดกำหนดกรอบระยะเวลาและการคาดการณผลการดำเนินการของแตละโครงการโดยการสรางตัวชี้วัดที่สอดรับ

กับยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย 

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

 ทุกรอบการติดตามความคืบหนาการดำเนินงานรอบ 6 เดือน คณบดี รองคณบดีทุกฝาย และผูชวย

คณบดีรวมกันประชุมเพื่อทบทวน พิจารณา และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปที่ผานมา วิสัยทัศนของคณะฯ 

รวมทั้งงบประมาณ เพื่อศึกษาถึงผลการดำเนินงาน และการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธในรอบที่ผานมา และ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำโครงการ การใชงบประมาณ และกิจกรรมตางๆ ภายในคณะ 

 กรณีที่มีสถานการณเรงดวนฉุกเฉิน หรือมีความเปลี่ยนแปลง คณบดีจะเปนผูตัดสินใจ โดยปรึกษาทีม

บริหารเพ่ือรวมกันกำหนดแนวทาง หรือเรียกประชุมผูรับผิดชอบโครงการทันที หากจำเปนตองปรับเปลี่ยน ก็แจงที่

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะตอไป 

 

 

หมวด 3 ลูกคา 

 

3.1 ความคาดหวังของลูกคา 

 คณะนิติศาสตร มุงเนนตอการรับฟงเสียงของลูกคา จึงไดมีการกำหนดชองทางในการรับฟงเสียงสะทอน

ที่หลากหลายและเหมาะสมตามกลุมของลูกคา เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและไดขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง 

รวมถึงกำหนดชวงเวลาในการรับฟงขอมูลสะทอนกลับในแตละประเด็นเพื่อที่จะใหสามารถแกไขปรับปรุงการ

ดำเนินการไดอยางทันทวงที่ ดังนั้น ระบบในการรับฟงเสียงของลูกคา จึงประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ 5 ขั้นตอน 

คือ 1.การกำหนดกลุมผูมีสวนไดเสียและกลุมลูกคา โดยใชเกณฑการกำหนดจาก Power และ Impact และนำมาสู

กระบวนการในการระบุขอมูลที่ตองการไดรับจากแตละกลุม รวมไปถึงการกำหนดชองทางสื่อสารและเนื้อหาที่มี

ความเหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุม 2.โดยในแตละปงบประมาณจะมีการนำเอาประเด็นการรับฟงเสียงของลูกคา

เขามาเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ 3.การกำหนดชองทางในการรับฟงที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
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ลูกคาในแตละกลุม 4.นำขอมูลที่ไดจากการรับฟงมาเพ่ือวิเคราะหและสกัดหาความตองการท่ีแทจริงของลูกคา และ 

5.นำเอาความตองการที่แทจริงมาใชกำหนดเปนนโยบายหรือแผนกลยุทธในการบริหารจัดการคณะ 

 

 
รูป 3.1-1 ระบบการรับฟงเสียงของลูกคาและการนำไปใชประโยชน 

 

ก. การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

 (1) ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นที่มีอยูในปจจุบัน 

 คณะนิติศาสตรไดมีการแบงกลุ มผูรับบริการและกลุ มผู มีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจหลักของคณะ

นิติศาสตรโดยมีชองทางการสื่อสารของลูกคาแตละกลุมดวยชองทางที่หลากหลายแตกตางกัน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล

ยอนกลับอยาง รวดเร็ว และสามารถนำมาใชปรับปรุงการดำเนินงานได คณะนิติศาสตรจึงไดแบงกลุมผูรับบริการ 

และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งบทบาทที่เก่ียวของกันดังตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง 3.1ก. (1-1) กลุมผูรับบริการของคณะนิติศาสตร 

กลุมผูรับบริการ สิ่งท่ีคณะบริการให 
ความตองการ/ความ 

คาดหวังของผูรับบริการ 

แนวทางและวิธีการ 

สื่อสารระหวางกัน 

ดานการศึกษา  

1. นิสิตระดับปริญญาตรี 

 

-จัดการเรียนการสอน  

-สนับสนุนการศึกษา  

-สรางความรูและทักษะ 

ทางวิชาการและวิชาชีพ  

-ระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ 

ดูแลนิสิตไดอยางทั่วถึง 

1.กําหนด
กลุมลูกคา

2.จัดทํา
แผนปฏิบัติการ

3.รับฟง
เสียง

4.วิเคราะหความ
ตองการที่แทจริง

5.
ประยุกตใช
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-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

-จบการศึกษาภายในระยะ 

เวลาที่หลักสูตรกำหนด 

-มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะของ 

บัณฑิตที่พึงประสงค 

-การไดงานทำหลังจาก

สำเร็จการศกึษา 

-ระบบประชาสัมพันธ 

(จดหมายขาว/Web board 

ของคณะ) 

-การจัดประชุมแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นระหวางทีม 

ผูบริหารพบนิสิต  

-การสำรวจความคิดเห็น เชน 

แบบสอบถาม การประเมนิ

ออนไลน เปนตน 

2.นิสิตระดับปริญญาตรี 

(โครงการพิเศษ) 

-จัดการเรียนการสอน  

-สนับสนุนการศึกษา  

-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

-สรางความรูและทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ  

-จบการศกึษาภายใน

ระยะเวลาที่หลักสูตร 

กำหนด  

-มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะของ 

บัณฑิตที่พึงประสงค 

-การไดงานทำหลังจากจบ

การศึกษา 

-ระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ 

ดูแลนิสิตไดอยางทั่วถึง 

-ระบบประชาสัมพันธ 

(จดหมายขาว/Web board 

ของคณะ) 

-การจัดประชุมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหวางทีม

ผูบริหารกับนิสิต 

-การสำรวจความคิดเห็น เชน 

แบบสอบถาม  

การประเมินออนไลนเปนตน 

3.นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา -จัดการเรียนการสอน  

-สนับสนุนการศึกษาและ 

การวิจัย  

-สนับสนุนใหมีการนำเสนอ

ผลงานทางวิชาการ 

-ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ทางในการแกไขปญหาที่ 

ซับซอน 

-ความรูและทักษะทาง 

วิชาการและวิชาชีพ  

-จบการศกึษาภายใน

ระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด 

-ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ 

-ระบบประชาสัมพันธ 

(จดหมายขาว/Web board 

ของคณะ)  

-การจัดประชุมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและการสำรวจ

ความคิดเห็น 

-มีระบบติดตามความกาวหนา

การทำวิทยานิพนธและ
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-มีคุณธรรมจริยธรรม และ

คุณลักษณะของ บัณฑิตที่

พึงประสงค  

-การไดงานทำหลังจากจบ

การศึกษา 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

โดยอาจารยที่ปรึกษา 

-มีกระบวนการติดตาม

ความกาวหนาการทำ

วิทยานิพนธและการศึกษา

คนควาดวยตนเอง โดยคณะ

จะทำการออกหนังสือถึงนิสิต

เพ่ือแจงกำหนดระยะเวลา

การศึกษา รวมถึงคำแนะนำใน

การดำเนินการตาง ๆ เพ่ือให

นิสิตสามารถสำเร็จการศกึษา

ได 

3.นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ลูกคาอนาคต) 

 

-การแนะแนว การศึกษา

ตอในคณะนิติศาสตร 

-การประชาสัมพันธ ขอมูล

เก่ียวกับการจัดการเรียน

การสอน 

-ไดรับขอมูลขาวสารที่ 

เก่ียวกับการจัดการเรียน 

การสอนที่ถูกตอง 

 

-การจัดกิจกรรม Road 

Show 

-การประชาสัมพันธ 

-การจัดทำเอกสาร/แผนพับ 

4.ผูปกครอง  

 

 

 

 

 

- การประชาสัมพันธ 

ขอมูลเกี่ยวกับการ 

จัดการเรียนการสอน 

-ไดรับขอมูลขาวสารที่ 

เก่ียวกับการจัดการเรียน 

การสอนที่ถูกตอง 

 

 

- การประชาสัมพันธ 

การจัดทำเอกสาร/แผนพับ 

-

การประชุมผูปกครองรวมกับ

นักเรียนในวันสอบสัมภาษณ 

เขาศึกษาตอ 

ดานการผลิตงานวิจัย     

1.บุคลากรสายวิชาการ พัฒนาศักยภาพความ 

สามารถดานตางๆ 

ของบุคลากรสายวิชาการ 

โดยการสงไปรวมประชุม 

สัมมนา อบรม 

และศึกษาตอ 

-การพัฒนาความสามารถ   

ดานตาง ๆ 

-ใหมีผลงานทางวิชาการที่ 

มีคุณภาพ  

- การสรางเครือขาย 

งานวิจัย  

-การประชุม/สัมมนา 

 -หนังสือเวียน 

 -การสื่อสารผานทางเว็บไซต 

ของมหาวิทยาลัย/คณะ 

 - E-mail  
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- ทุนวิจัย -

การเขาสูตำแหนงทางวิชา

การ 

- ทุนวิจัย 

2.บุคลากรสายสนับสนุน -พัฒนาศักยภาพความ  

สามารถดานตาง ๆ 

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

โดยการสงไปรวม ประชุม 

สัมมนา อบรม 

- ทุนวิจัย 

-การพัฒนาความสามารถ 

ดานตาง ๆ  

-

ใหมีผลงานทางวิชาการที่มี

คุณภาพ  

-การสรางเครือขายงาน 

วิจัย  

- ทุนวิจัย 

-การประชุม/สัมมนา 

 -หนังสือเวียน 

 -การสื่อสารผานทางเว็บไซต 

ของมหาวิทยาลัย/คณะ 

 - E-mail 

3.หนวยงานที่ใหทุน 

สนับสนุน 

-โครงการวิจัยที่มี 

คุณภาพตอบสนองตอ 

ความตองการของแหลง 

ทุน  

- กระบวนการวิจัยที่มี 

คุณภาพ และมีความ 

ถูกตอง  

-ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการ/ 

นวัตกรรม  

- การนำทุนวิจัยไปใช 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

สูงตอบสนองความตอง 

การของผูใหทุน 

- การสื่อสารทาง E-mail 

โทรศพัท ไลนแอพลิเคชั่น 

- การย่ืนขอเสนอโครงการ 

- 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

- การย่ืนบัญชีรับ-จาย 

คาใชจายโครงการ 

ดานบริการวิชาการ    

1.ผูรับบริการทุกภาคสวน - จัดประชุมวิชาการ  

-จัดประชุม/อบรม/ 

สัมมนา/workshop 

 - การใหบริการวิชาการ 

-ไดรับความรูจากคณะ 

ที่มีความถูกตอง และเปน 

ปจจุบัน  

- ไดรับความชวยเหลือ/ 

ความรวมมือจากคณะใน 

เรื่องที่รองขอและอยูใน 

ความรับผิดชอบของคณะ 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 - การประชาสัมพันธ 

-การเชิญเขารวมกิจกรรม  

-เว็บไซต 

2.หนวยงานและองคกรที่ใ

หทุน 

- จัดประชุมวิชาการ  - การใหบริการวิชาการที่มี 

คุณภาพ 

- การสื่อสารทาง E-mail 

โทรศพัท ไลนแอพลิเคชั่น 
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- จัดประชุม/อบรม/ 

สัมมนา/workshop 

 - การใหบริการวิชาการ 

เปนไปตามวัตถุประสงค 

ของการใหทุน 

- คูความรวมมือที่สามารถ 

เชื่อถือและไววางใจ 

- การใชจายงบประมาณ 

อยางประหยัดและโปรงใส 

- การย่ืนขอเสนอโครงการ 

- 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

- การย่ืนบัญชีรับ-จาย 

คาใชจายโครงการ 

 

ตาราง 3.1ก. (1-2) กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของคณะนิติศาสตร 

กลุมผูรับบริการ บทบาท ความตองการที่สำคญั แนวทาง 

และวิธีการสื่อสารระหวาง

กัน 

1.นายจาง/ผูประกอบการ

/ ผูใชบัณฑิต 

-บัณฑิต/ผูสำเร็จ 

การศึกษา 

-บัณฑิตมีความรู 

ความสามารถทางวิชาชีพ 

- คุณธรรม จริยธรรมของ 

บัณฑิต  

- 

บัณฑิตมีความสามารถใน 

การสื่อสาร 

และทำงานเปนทีม 

-การศึกษาดูงาน/เย่ียมชม 

กิจการ  

-โทรศพัท/โทรสาร/      

E-mail  

-การสำรวจความพึงพอใจ 

2.โรงเรียนระดับ 

มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา 

- จัดทำหลักสูตรที่ 

สอดคลองกับความ 

ตองการของนักเรียน 

-หลักสูตรสอดคลองกับ 

ความตองการของ 

นักเรียน 

-การประชาสัมพันธ 

หลักสูตร  

-การสำรวจความตองการ 

3. 

มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต 

-การสงมอบงาน 

-การใหความรวมมือดาน 

ตาง ๆ 

- การผลิตบัณฑิตที่พึง 

ประสงค  

- การบริหารจัดการที่มี 

ประสิทธิภาพ เชน 

การลด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การลดตนทุน 

- การประชุม/สัมมนา 

- หนังสือเวียน  

- 

การสื่อสารผานทางเว็บไซ

ต ของมหาวิทยาลัย/คณะ  

- E-mail 
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(2) ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นที่พึงมี คณะนิติศาสตรจัดใหมีระบบการรับฟงผูเรียนหลายชองทางท่ีเหมาะสมกับกลุม

ผูเรียนและลูกคากลุมอื่น เชน ศิษยเกา คณะไดมีชองทางการติดตอผานบน facebook การสื่อสารโดยตรงผาน

อาจารยที่ปรึกษาหรือคณาจารยผูสอน และมีการสื่อสารรับฟงเสียงของกลุมนี้โดยการจัดโครงการ เชน โครงการรุน

พ่ีพบปะรุนนอง และโครงการตาง ๆ เพื่อนำศิษยเกาเขามารวมกิจกรรมกับคณะ และเปนชองทางในการสื่อสารความ

ตองการมายังคณะ สวนการรับฟงเสียงของลูกคาในอนาคต คณะมีกิจกรรมคือการ roadshow การ ประชาสัมพันธ

และรับฟงขอคิดเห็นผานทาง website webboard และสื่อออนไลนตางๆ นอกจากนี้คณะนิติศาสตรยังได มีการจัด

กิจกรรมและโครงการเพ่ือเปนชองทางการสื่อสารกับกลุมลูกคาในอนาคต เชน การแขงขันตอบปญหากฎหมายใน

โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงกฎหมายไทย โครงการอบรมทางวิชาการ คาย และการเขาไปรวมกิจกรรมที่

โรงเรียนขอรับการสนับสนุน คณะจึงไดรับฟงเสียงของลูกคาผานชองทางตางๆ แลวนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อใช

เปนขอมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะตอไป สวนการใหบริการวิชาการแกชุมชนนั้นคณะไดดำเนินการ

ประชาสัมพันธการใหบริการผานชองทางตาง ๆ เชน facebook การสอบถามความตองการจากผูรับบริการโดยตรง 

และการแจงขอมูลผานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด เปนตน 

 

ข. การจำแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น และการกำหนดหลักสูตรและบริการฯ 

 (1) การจำแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

 จากกลุมลูกคาที่แตกตางทำใหคณะตองดำเนินการหาชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมแกลูกคาแตละกลุม 

ตาราง 3.1ข. (1-1) แนวทาง วิธีการสื่อสารและวิธีการประเมินผลของกลุมผูรับบริการตางกัน 

กลุมผูรับบริการ แนวทาง 

และวิธีการสื่อสารระหวางกัน 

วิธีการประเมิน แนวทางการนำสารสนเทศไ

ปใช 

ดานการศึกษา 

1. นิสิตระดับปริญญาตรี  -ระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ 

เขมแข็ง  

- ระบบประชาสัมพันธ 

(จดหมายขาว/Web board 

ของคณะ)  

- การจัดประชุมแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น 

– การสำรวจความคิดเห็น 

- 

แบบประเมินอาจารยผูส

อน (ทุกภาคการศึกษา) - 

แบบประเมิน (ทกุ 

โครงการ)  

- อาจารยที่ปรึกษา  

- 

แบบสำรวจการไดงานทำ 

(วันรับปริญญา) 

-หลักสูตรนำขอมูลไป 

วิเคราะห สรุป และ 

ปรับปรุงการเรียนการสอน  

-นำขอมูลไปปรับในการ 

จัดโครงการครั้งตอไป  

-

นำขอมูลการแลกเปลี่ยนขอ

มูล ความคิดเห็น 

จากนิสิตมาปรับปรุง     
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การดำเนินการ                

และการเรียนการสอน  

-นำผลการไดงานทำมา 

พิจารณาการดำเนินการ 

ของหลักสูตรเปรียบเทียบ 

กับความตองการของ 

ตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุงห

ลักสูตร 

กลุมผูรับบริการ แนวทาง 

และวิธีการสื่อสารระหวางกัน 

วิธีการประเมิน แนวทางการนำ 

สารสนเทศไปใช 

2.นิสิตระดับปริญญาตรี 

(โครงการพิเศษ) 

-ระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ 

เขมแข็ง 

 - ระบบประชาสัมพันธ 

(จดหมายขาว/Web board 

ของคณะ) 

 -การจัดประชุมแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น 

 –การสำรวจความคิดเห็น 

-แบบประเมินอาจารย 

ผูสอน 

(ทุกภาคการศึกษา) -

แบบประเมิน 

(ทุกโครงการ) 

-อาจารยที่ปรึกษา  

-แบบสำรวจภาวะการได

งานทำ (วันรับปริญญา) 

-หลักสูตรนำขอมูลไป 

วิเคราะห สรุป และ 

ปรับปรุงการเรียนการสอน  

-นำขอมูลไปปรับในการจัด 

โครงการครั้งตอไป  

-นำขอมูลการแลกเปลี่ยน 

ขอมูลความคิดเห็นจาก 

นักศึกษามาปรับปรุงการ 

ดำเนินการและการเรียนการ

สอน  

-นำผลการไดงานทำามา 

พิจารณาการดำเนินการ 

ของหลักสูตรเปรียบเทียบ 

กับความตองการของ 

ตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุง 
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3.นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

- ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ  

-ระบบประชาสัมพันธ 

(จดหมายขาว/Web board 

ของคณะ)  

-การจัดประชุมแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

- การสำรวจความคิดเห็น 

-การรายงานความ 

กาวหนาวิทยานิพนธ 

(ทุกภาค การศึกษา)  

-แบบประเมินอาจารย 

ผูสอน 

(ทุกภาคการศึกษา)  

-แบบประเมิน         

(ทุกโครงการ) 

- อาจารยที่ปรึกษา 

-อาจารยรวมรับฟงและให 

ขอเสนอแนะแกนิสิต  

-หลกัสูตรนำขอมูลไป 

วิเคราะห สรุป และ 

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

-นำขอมูลไปปรับในการจัด 

โครงการครั้งตอไป  

 

กลุมผูรับบริการ แนวทาง 

และวิธีการสื่อสารระหวางกัน 

วิธีการประเมิน แนวทางการนำ 

สารสนเทศไปใช 

  - แบบสำรวจการได 

งานทำ (วันรับปริญญา) 

-นำขอมูลการแลกเปลี่ยน 

ขอมูล 

ความคิดเห็นจากนักศึกษา 

มาปรับปรุงการดำเนินการ 

และการเรียนการสอน  

-นำผลการไดงานทำมา 

พิจารณาการดำเนินการ 

ของหลักสูตรเปรียบเทียบ 

กับความตองการของ 

ตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุง 

หลักสูตร 

 

 

4.นักเรียนระดับมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย 

(ลูกคาอนาคต) 

- การจัดกิจกรรม Road Show  

- การประชาสัมพันธ  

-การจัดทำเอกสาร/แผนพับ 

-แบบประเมิน         

(ทุกโครงการ/กิจกรรม) 

- ขอคิดเห็นจากการ 

ประชาสัมพันธ 

 

- นำขอมูลมาประเมิน 

กิจกรรมและวิเคราะห    

ความตองการของกลุม 

ลูกคา 
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ดานการผลิตผลงานวิจัย  

1. บุคลากรสายวิชาการ -การประชุม/สัมมนา 

-หนังสือเวียน  

- การสื่อสารผานทางเว็บไซต 

ของมหาวิทยาลัย/คณะ 

 - E-mail 

 

-แบบสอบถามการ 

ประชุม/สัมมนา 

-การประชุมรับฟง 

ความคิดเห็นตอการ 

ทำงานวิจัยและระบบ 

สนับสนุน 

-นำขอมูลที่ไดมาปรับปรุง 

การจัดประชุม/ 

สัมมนาครั้งตอไป  

-นำขอมูลไปปรับปรุง 

กระบวนการสนับสนุนการ 

วิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

กลุมผูรับบริการ แนวทาง 

และวิธีการสื่อสารระหวางกัน 

วิธีการประเมิน แนวทางการนำ 

สารสนเทศไปใช 

2.บุคลากรสายสนับสนุน -การประชุม/สัมมนา 

-หนังสือเวียน  

- การสื่อสารผานทางเว็บไซต 

ของมหาวิทยาลัย/คณะ 

 - E-mail 

 

-แบบสอบถามการ 

ประชุม/สัมมนา 

-การประชุมรับฟง 

ความคิดเห็นตอการ 

ทำงานวิจัยและระบบ 

สนับสนุน 

นำขอมูลที่ไดมาปรับปรุง 

การจัดประชุม/ 

สัมมนาครั้งตอไป  

-นำขอมูลไปปรับปรุง 

กระบวนการสนับสนุนการ 

วิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

3. หนวยงานที่ใหทุน 

สนับสนุน 

-การประชุม/สัมมนา  

- หนังสือเวียน  

- การสื่อสารผานทางเว็บไซต 

ของมหาวิทยาลัย/คณะ  

- E-mail 

-แบบสอบถามความ 

คิดเห็นของแหลง 

ทุนตอนักวิจัยผูไดรับทุน

และการ 

ประสานงานของคณะ 

-นำไปปรับปรุง 

กระบวนการติดตามนักวิจัย

และการปฏิบัติตามเงื่อนไขข

องผูใหทุน 

ดานบริการวิชาการ 

1. ผูรับบริการทุกภาคสวน -แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- การประชาสัมพันธ  

-การเชิญเขารวมกิจกรรม 

- เว็บไซต 

-แบบสอบถามความ      

พึงพอใจ  

-การประชุมรับฟง     

ความคิดเห็น  

-

การออกพื้นที่เพ่ือรับฟง

ปญหาของชุมชน 

-นำขอเสนอแนะและปญหา 

จากชุมชนมาเปนโจทย    

ในการดำเนินโครงการเพื่อ 

ชวยแกปญหาตอไป 
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(2) การจัดการศึกษา และบริการฯ 

 ในสวนของหลักสูตรคณะนิติศาสตรไดคนหาความตองการเกี่ยวกับหลักสูตรโดยการนำเอาสถานการณ

ปจจุบันมาตรฐานวิชาชีพ มคอ.1 ของหลักสูตร ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะและ

มหาวิทยาลัย การสัมภาษณผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และนิสิตปจจุบันในหลักสูตร เพื่อใหขอมูล แลวนำขอมูลผลการ

สำรวจมาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

ที่ตอบสนองตรงตามความตองการของลูกคา ในสวนความผูกพันของลูกคาในดานหลักสูตรและบริการ ไดปรากฎ

จากการที่เมื่อผูเรียนที่ไดสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไดเขา

ศึกษาตอในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอมูลศิษยเกาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ศึกษาตอในหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปเขาศึกษา 
ป.โท แผน ก ป.โท แผน ข 

นิสิตท้ังหมด ศิษยเกา นิสิตท้ังหมด ศิษยเกา 

2557 4 3 12 1 

2558 5 5 7 0 

2559 7 5 3 1 

2560 2 1 2 0 

2561 0 0 0 0 

2562 5 4 6 3 

2563 3 3 13 6 

2564 7 4 9 4 

  

สวนความพอใจและความผูกพันของลูกคากลุมอื่น เชน ผูรับบริการการใหบริการวิชาการ และหนวยงาน 

ที่ใหทุน เห็นไดจากการเขารับบริการอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป เชน 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 3) สำนักงานคณะกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 4) กรมคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพ 5) สภาทนายความ 6) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา 7) สำนักงานกิจการยุติธรรม เปนตน 

 

3.2 ความผูกพันของลูกคา 

 คณะนิติศาสตร มีวิธีการในการสรางความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น  ดังตอไปนี้ 

ก. ความสัมพันธและการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ๆ 

 (1) การจัดการความสัมพันธ 
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 คณะนิติศาสตร มีวิธีการในการสรางความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น โดยการประชาสัมพนัธ 

สรางและจัดการความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน โดยแบงรายละเอียดไดดงัน้ี 

(1.1) การจัดการความสัมพันธเพื่อใหไดผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

คณะนิติศาสตร มีวิธีการจัดการความสัมพันธ เพื่อใหไดผูเรียน ดวยวิธีการหลากหลายชองทาง 

ไดแก  

ก.  การจัดการความสัมพันธเพื่อใหไดผูเรียนโดยวิธีการประชาสัมพันธการเปดรับสมัครเขาเรียน

ทางสื่อออนไลน ในระดับปริญญาตรี, ปริญญาตรีโครงการพิเศษ, ปริญญาโท และปริญญาเอก ผานทางสื่อออนไลน 

เชน ทางชองทาง เพจคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา, เว็บไซด คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา  

ข.  การจัดการความสัมพันธเพื่อใหไดผู เรียนโดยวิธีการประชาสัมพันธ เชิงรุก โดยการการ

ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครเขาเรียนในระดับ ปริญญาตรีโครงการพิเศษ, ปริญญาโท และปริญญาเอก ผานทาง

โปสเตอร ใบปลิว แผนพับ และสงหนังสือแจงเวียนไปยังผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนๆ ทางหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ 

ค.  การจัดการความสัมพันธเพื่อใหไดผูเรียนและลูกคากลุมอื่น โดยวิธีการประชาสัมพันธการ

เปดรับสมัครเขาเรียน ในระดับ ปริญญาตรีโครงการพิเศษ, ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเขาไปประชาสัมพันธ 

ณ สถานที่ตางๆ เชน สถานีตำรวจ คายทหาร สถานที่ราชการตางๆ ที่ตรงกับกลุมลูกคาที่ประสงคจะเขาเรียนใน

ระดับตางๆ 

ง.  การจัดการความสัมพันธเพื่อใหไดผูเรียนโดยวิธีการประชาสัมพันธ การดำเนินงานของคณะ

นิติศาสตร ไปยังผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ผานทางการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ เชน การจัดเวทีเสวนาทาง

วิชาการ การเผยแพรความรู ทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพที่เกี่ยวของกับทางดานกฎหมาย ซึ่งเปนการจัด

กิจกรรมทางวิชาการใหกับกลุมเปาหมายรวมทั้งผูสนใจอ่ืนๆ ทั้งการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและการจัดกิจกรรม

ผานทางสื่อออนไลน Zoom เพื่อใหตอบสนองตอความตองการและอำนวยความสะดวกใหกับผูที ่สนใจรวม

กิจกรรมทางออนไลน นอกจากนี้ยังมีการจัดรายการเผยแพรความรูทางกฎหมายรวมกับสื่ออ่ืนๆเชน รายการศาลา

กฎหมาย รวมกับพะเยาทีวี เปนตน 

  (1.2)  จัดการและเสริมสรางภาพลักษณ 

 คณะนิติศาสตรไดมีการจัดการและเสริมสรางภาพลักษณขององคกร ดงัตอไปนี้ 

ก. จัดการและเสริมสรางภาพลักษณของคณะนิติศาสตรอยูเสมอ โดยการเผยแพรประชาสัมพันธการ

ดำเนินงานของคณะนิติศาสตรตางๆ ผานทางเพจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา และเว็บไซด คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา  
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ข. จัดการสรางความสัมพันธและสรางภาพลักษณที่ดีผานทางการดำเนินงานของคณะรวมกับหนวยงาน

เครือขายตางๆ เชน การดำเนินงานของคณะนิติศาสตร รวมกับกรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ, รวมกับศูนยไกลเกลี่ย

ขอพิพาทภาคประชาชน, รวมกับศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ การทำ MOU รวมกับ

สภาทนายความ, การทำ MOU รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน 

ค. จัดการสรางความสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณ ตลอดจนสรางความเชื่อมั่น โดยการดำเนินงาน

ของคณะรวมกับชุมชนในจังหวัดพะเยาและใกลเคียง ผานทางเครือขายตางๆเชน พะเยาทีวี, เครือขายภาคประชา

สังคมจังหวัดพะเยา ,เครอืขายสภาองคกรผูบริโภคจังหวัดพะเยา 9ตลอดจนการดำเนินงานผานโครงการ U2T เปน

ตน 

ง. เสริมสรางภาพลักษณขององคกรโดยการใหความสำคัญกับการแสดงความยินดีในความสำเร็จของ

บุคลากร และนิสิตของคณะนิติศาสตร   

 

         (1.3)  รักษาผูเรียนและลูกคากลุมอื่นไว และสนองความตองการและทำใหเหนือกวาความคาดหวัง

ในแตละชวงที่มีการสานสัมพันธกับสถาบัน 

 คณะนิติศาสตรไดมีการรักษาผูเรียนและลูกคากลุมอื่นไว และสนองความตองการและทำใหเหนือกวา

ความคาดหวังในแตละชวงที่มีการสานสัมพันธกับสถาบัน ดังตอไปนี้ 

ก. การรักษาผูเรียน โดยการสรางและจัดการความสัมพันธกับผูเรียนในแตละชวงการศึกษาผานหลาย

ชองทาง ไดแก ชองทางการสื่อสารผานระบบสารสนเทศ เชน ขอความเพจคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือติดตามดูแลทั้งการเรียนและการใชชีวิตโดยอาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนดูแลดาน

การจัดกิจกรรม ดานการสงเสริมประสบการณชีวิตโดยงานพัฒนานิสิต  นอกจากนี้ยังมโีครงการตางๆทางวิชาการที่

ดูแลผูเรียนตลอดหลักสูตร โดยงานดานวิชาการของคณะ 

ข. การรักษาลูกคากลุมอื่นไว โดยการมีสวนรวมกับชุมชน ผานทางกิจกรรม โครงการ การอบรม 

ผานทางเครือขายความรวมมือและงานดานบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร เพื่อขยายและสรางเครือขายความ

รวมมือกับชุมชนและหนวยงานหลายภาคสวน เพ่ือใหคณะนิติศาสตรเปนที่รูจักในวงกวางข้ึน 

 (2) การเขาถึงและสนับสนุนผู เร ียนและลูกคากลุ มอื ่น (Student and Other CUSTOMER 

Access and Support) 

 การเขาถึงและสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่นนั้น คณะนิติศาสตรมีวิธีการสนับสนุนผูเรียนและ

ลูกคาในกลุมตางๆ ที่แยกตามพันธกิจ ใหสามารถเขาถึงขอมูล สืบคนสารสนเทศ และรับการสนับสนุนจากคณะ

นิติศาสตรไดหลายชองทาง โดยใชกลไกในการสื่อสาร ดังตอไปนี้ 
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1.1  การเขาถึงขอมูลและการสืบคนสารสนเทศ โดยใชกลไกการสื ่อสารทางเดียว (one-way 

communication) ไดแก การสื่อสารผานโปสเตอรและแผนพับประชาสัมพันธ, สื่อสารทางการประกาศขอมูล

สารสนเทศผานทาง website เปนตน 

1.2  การเข าถ ึงข อมูลและการสืบคนสารสนเทศ โดยใช กลไกการสื่อสารสองทาง (two-way 

communication) ไดแกการสื่อสารประชาสัมพันธคณะในรูปแบบของการ road show, ทางเพจ Facebook 

คณะนิติศาสตร, ผานทางการบริการวิชาการตางๆของคณะ เปนตน 

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร มีการคนหาความตองการของผู เรียนและลูกคากลุมอื ่น อยูเสมอ เพื่อนำมา

ปรับปรุงและถายทอดความตองการดังกลาวไปยังผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ใหเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติมาก

ที่สุด 

 (3) การจัดการขอรองเรียน (Complaint Management) 

 คณะนิติศาสตรมีวิธีการจัดการขอรองเรียนจากผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ดังตอไปนี้ 

 คณะนิติศาสตร มีการเปดใหมีการรับฟงขอรองเรียนจากผูเรียนหลายชองทาง ไดแก ชองทางสื่อสังคม

ออนไลน เชน ผานทางขอความเพจ คณะนิติศาสตร การโทรศัพท กลองแสดงความคิดเห็น การรองเรียนผานทาง

อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน  และคณบดี  

 เมื่อมีการรับขอรองเรียนแลว จะมีการตรวจสอบขอรองเรียนนั ้นๆ และดำเนินการ แกไข อยาง

ทันทวงที ตลอดจนนำขอรองเรียนที่ไดมาวิเคราะหเพื่อใหผูที่เกี่ยวของดำเนินการจัดการ และแกไขปญหากับขอ

รองเรียนนั้นๆตอไป เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงขอรองเรียนในลักษณะเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต สราง

เสริมความพึงพอใจและความผูกพันใหกับผูเรียนและลูกคาใหเกิดความเชื่อมั่นกับคณะนิติศาสตร 

 

ข. การคนหาความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุ มอื ่น (Determination of Student 

and Other CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT) 

 (1) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction, and 

ENGAGEMENT) 

 คณะนิติศาสตร ไดเปดรับฟงเสียงของลูกคา ตลอดจนคนหาความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความ

ผูกพัน จากลูกคาแตละกลุมผานทุกชองทาง ทั้งชองทาง online เชน ผานทางขอความเพจ คณะนิติศาสตร หรือ 

offline ทางผานทางชองทางที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมตามพฤติกรรมของลูกคาและครอบคลุมตลอดวงจร

ชีวิตการเปนลูกคา ทั้งลูกคาในอนาคต ลูกคาคูแขง ลูกคาปจจุบัน และอดีตลูกคา ขอมูลที่ไดรับทุกชองทางจะถูก

นำมาเก็บรวบรวมไว  โดยแบงการพิจารณาดังตอไปนี้ 
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ก. กรณีเปนความพึงพอใจ ทางคณะจะรวบรวมขอมูล จัดเก็บไวเปนฐานขอมูล เพ่ือพัฒนาตอยอดให

สามารถนำพัฒนาตอยอดใหการดำเนินงานของคณะเปนที่พึงพอใจตอลูกคามากยิ่งขึ้น 

ข.   กรณเีปนความไมพึงพอใจ จะนำมาวิเคราะหเพื่อคนหาสาเหตุที่มาของ ความไมพึงพอใจ โดยฝาย

ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนนำเขาวาระการประชุมของคณะกรรมการประจำคณะ เพ่ือบันทึกใหพิจารณาหา

แนวทางแกไข เพ่ือหลีกเลี่ยงความไมพึงพอใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อทีมบริหารไดรับทราบขอมูล จะเรงประเมิน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากเปนเรื่องเรงดวนจะเรงดำเนินการแกไขปญหาในสวนที่เกี่ยวของอยาง

ทันทวงที หากความไมพึงพอใจนั้นอาจสงผลกระทบระยะยาว ทางคณะจะตั้งคณะกรรมการในสวนที่เก่ียวของ เพ่ือ

กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือเยียวยา และปองกันผลกระทบเชนวานั้นอยางรอบดาน 

ค. กรณีเปนความผูกพัน ทางคณะ มีการดำเนินงานที่สรางเครือขายความรวมมือ เพื่อใหความผูกพัน

กับลูกคา มีความยั่งยืนและสงเสริมการดำเนินงานตางๆของคณะใหเกิดกระบวนการสรางความผูกพันตอลูกคาใน

แตละกลุมใหขยายวงกวางมากขึ้น 

 (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองคกรอื่น (Satisfaction Relative to Other Organizations) 

 คณะนิติศาสตรมีการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น โดย

เปรียบเทียบกับองคกรอื่น โดยมีการแบงการเปรียบเทียบความพึงพอใจดังตอไปนี้ 

1.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นของสถาบันกับความพึงพอใจที่มีตอสถาบัน

คูแขง 

1.2  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื ่นของสถาบันกับความพึงพอใจที่มีตอ

สถาบันอื่น ซึ่งมีการจัดการศึกษาวิจัย และบริการที่คลายคลึงกัน 

 กลาวคือ มีการรวบรวมขอมูลความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ จากชองทางตางๆ เชน การสัมภาษณ  

มาเปนขอมูลเพ่ือเปนคูเทียบ ในการดำเนินงานของคณะในดานตางๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน

ของคณะใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ค. การใชขอมูลเสียงของลูกคาและตลาด (Use of VOICE-OF-THE-CUSTOMER and Market Data) 

 คณะนิติศาสตร มีการนำขอมูลเสียงของลุกคาและตลาดมาทบทวนผลการดำเนินงานของคณะ เพื่อให

เกิดการพัฒนายกระดับใหเกิดความผูกพันกับลูกคาและการตลาด ตลอดจนสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจกับลูกคา

และตลาดมากที่สุด 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดำเนินการขององคกร 

ก. การวัดผลการดำเนินการ 

(1) ตัววัดผลการดำเนินการ 

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาเลือกใชนวัตกรรมความรูตาง ๆ มาใช

ในการวัด วิเคราะห เพื่อนำมาปรับปรุงผลการดำเนินการขององคกรหลายเครื่องมือ เชน การประเมินคุณภาพ

การศึกษาดวย AUN-QA การประเมินการทำงานดวย SWOT Analysis และ EdPEx โดยนำเครื่องมือเหลานี้มาใช

กำหนดแผนยุทธศาสตรของคณะ กำหนดคาเปาหมาย กลยุทธ มาตรการ และงบประมาณในการดำเนินการตางๆ 

ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตร  

ตารางแสดงเปาประสงคและตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานตาง ๆ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนา

อาจารยดานการสอน 

1.จำนวนกลุมเรียนที่มีการใชวิธีการสอนแบบ 

practical หรือ experience based learning, 

problem based learning และวิธีการสอนที่ผูเรียน

ตองมีสวนรวมในการเรียนการสอนตาง ๆ (active 

teaching) รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในการเรียนการสอน 

2.จำนวนโครงการพัฒนาการสอนที่อาจารยเขารวม  

3.มีประกาศเรื่องมาตรฐานทางวิชาการของคณะ

นิติศาสตรที่มีขอกำหนดเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียน

การสอนของผูสอน 

4.จำนวนกิจกรรมสัมมนา 

5.จำนวนรายวิชาที่ใชวิธีการวัดผลประเมินผลที่

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและ 

Expected Learning Outcomes 

2. พัฒนาหลักสูตรที่ไดมาตรฐานและตรงกับความ

ตองการของผูมีสวนไดเสีย 

1.หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามการประเมิน 

2.จำนวนระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ

นำมาใช 

3.มีมหาวิทยาลัยภายในประเทศเขามาศึกษาดูงาน

เก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
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4.จำนวนรายวิชาที่มีความเก่ียวของกับประชาคม

อาเซียนหรือจำนวนผลงานวิจัยของนิสิตปริญญาโทที่มี

ความเก่ียวของกับประชาคมอาเซียน 

5.จำนวนกิจกรรมที่ทำใหนิสิตไดมีโอกาสสัมผัส และ

รับรูปญหาของกลุมผูดอยโอกาสในสังคมเพื่อประโยชน

ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก ความ

รับผิดชอบตอสาธารณะแกนิสิต 

6.จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่มคีวามรวมมือกับผูมี

สวนไดเสีย 

3. การสงเสริมและพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะของ

บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

3.1 สรางและพัฒนาระบบการจูงใจใหนักเรียนเกง

เลือกเรียนที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาและ

สรางภาพลักษณที ่ด ีของคณะฯ ตอผู ปกครองเพ่ือ

สนับสนุนการตัดสินใจการเลือกเรียนของนักเรียน 

3.2 สนับสนุนและสรางสรรคกิจกรรมเพื ่อพัฒนา

ศักยภาพในการเรียนรูใหแกนิสิต และพัฒนาคุณภาพ

นิสิตตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.3 พัฒนาหองสมุดใหมีหนังสือที ่เพียงพอกับการ

จัดการเรียนการสอน และเปน E Learning Center 

1.จำนวนกิจกรรมท่ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย คร ู และผูปกครองไดสัมผัสกับบรรยากาศการ

เรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาและไดรูจักกับบุคลากร

ของคณะ 

2.จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ

ของคณะใหทันสมัยอยูเสมอ 

3.จำนวนจัดกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู

ใหแกนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิตตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.จำนวนหนังสือที่เก่ียวของกับรายวิชาที่เปดสอนใน

หลักสูตร 

5.จำนวนคอรสออนไลนในระบบออนไลนของคณะ 

http://lawlearning.up.ac.th/  

6.จำนวนหนังสืออีบุคที่พัฒนาโดยคณะนิติศาสตร 

 

(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 คณะนิติศาสตร คัดเลือกหนวยงานเปรียบเทียบ (benchmarking) ที่มีการดำเนินการและใหบริการใน

ลักษณะที่ใกลเคียงกัน โดยเปนหนวยงานที่มีผลการดำเนินงานสูงกวา โดยขอมูลที่นำมาเปรียบเทียบนั้น ใชทั้งผล

การดำเนินงานโดยรวมและผลการดำเนินงานที่เปนกระบวนการ แลวนำผลการเปรียบเทียบมาวิเคราะหและ

ปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงชวยเปดวิสัยทัศนของผูบริหารใหกวางและครอบคลุมในทุกดาน เพื่อการนำองคกร

ไปสูความเปนเลิศ 
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(3) ความคลองตัวของการวัดผล 

 คณะมีชองทางรับความคิดเห็นของคณะ ชองทางตางๆ เพื่อเปนชองทางใหบุคลากร บุคคลทั่วไป และนิสิต 

ไดสะทอนปญหาที่พบและสิ ่งที ่ตองการใหคณะปรับปรุงหรือพัฒนา โดยมีการอานความคิดเห็นเปนประจำ

สม่ำเสมอ จากนั้นจึงนำขอคิดเห็นมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานตาง ๆ ของคณะตอไป นอกจากนี้ 

คณะใชขอมูลจากผลการประเมินการสอน และผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถแสดงความ

คิดเห็นเกี ่ยวกับความพรอมในการจัดการเร ียนการสอนของคณะฯ ผานการประเมินในระบบออนไลน ที่

มหาวิทยาลัยไดจัดระบบไวให 

คณะใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนในการนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน และ

พัฒนาบัณฑิตใหตรงตามความตองการของตลาด เชน การเพ่ิมความรูดาน IT และการพัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิต 

มีระบบจัดเก็บขอมูลทุนวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารยในคณะที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถจัดทำขอมูล

เปรียบเทียบในแตละปไดอยางถูกตอง เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองตอการ

กระตุนการขอทุนวิจัยและผลงานของคณาจารย 

 
 

(4) ความคลองตัวของการวัด 

 คณะนิติศาสตรจัดทำระบบการวัดผลการดำเนินงานของคณะทุกปผานการประเมินตนเอง และการ

รายงานการดำเนินงานตาม KPI แลวนำขอเสนอแนะ และโอกาสในการพัฒนา ไปดำเนินการปรับปรุงในรอบป

ถัดไป นอกจากนี้ ยังมีวิธีการวัดผลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ เชน ดานการเรียนการสอน มีการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรทุกป ดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

หรือเมื่อมีการแกไข มคอ.1 และจัดทำแบบสอบถามสำหรับผูประกอบการที่รับนิสิตฝกงาน และผูใชบัณฑิต ตลอด

ทั้งมีการนิเทศงานนิสิตฝกงาน มีการจัดทำแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายใน 1 ป ทำใหไดขอมูลเชิง

ประจักษจากผูใชบัณฑิต และสามารถนำขอมูลดังกลาวมาใชในการพัฒนาการจัดการหลักสูตรได 
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ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดำเนินการ 

 การทบทวนผลการดำเนินงานและวัดความสำเร็จของคณะฯ จัดทำขึ้นอยางสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากผล

การดำเนินงานไดตามเปาประสงคเชิงกลยุทธที่วางไว ซึ่งผูบริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ ประชุมเพ่ือ

ทบทวนผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธที่ไดเมื่อใกลสิ้นสุดปงบประมาณ โดยใชขอมูลจากผลการดำเนินงานตาม

ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ ซึ่งมีการเก็บขอมูลและจัดเก็บขอมูลเปนระบบ เพื่อใชในการเปรียบเทียบผลการพัฒนาของ

แตละป เชน จำนวนรับเขาของนิสิตในแตละป จำนวนการ Drop-out ของนิสิตดวยผลการเรียน จำนวนนิสิตที่ผาน

เกณฑภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย จำนวนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกของอาจารย จำนวนอาจารยที่มี

ตำแหนงทางวิชาการ เปนตน เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะหและทบทวนการบรรลุผลของแผนปฏิบัติการตาม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ รวมทั้งประเมินความสำเร็จของคณะฯ ในเชิงการแขงขันกับหนวยงานอ่ืน โดยใชขอมูลของ

หนวยงานอื่นมาเปรียบเทียบ 
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ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ 

(1) ผลการดำเนินการในอนาคต 

 ผลการทบทวนการดำเนินงานตามเปาประสงคเชิงกลยุทธไดนำมาใชในการคาดการณผลการดำเนินงานใน

อนาคต โดยทีมบริหารและคณะกรรมการประจำคณะรวมกันประชุมระดมสมอง โดยมีหลักการเบื้องตนคือ การ

กำหนดผลการดำเนินการในอนาคตตองสูงกวา หรือมีประสิทธิภาพมากกวาในปจจุบัน โดยผลการดำเนินงานตาม

เปาประสงคใดที่เปนไปตามเปา ทิศทางในการวางแผนการดำเนินงานในปถัดไปจะมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มผลการ

ดำเนินการใหมีประสิทธิภาพกวาเดิม แตหากผลการดำเนินงานตามเปาประสงคใดที่ไมเปนไปตามเปาประสงค     

ที่วางไวทิศทางในการวางแผนการดำเนินงาน ทีมบริหารจะทบทวนแผนการดำเนินงานเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ดำเนินงานใหเปนไปตามเปาประสงคใหมากขึ้น โดยมีขอมูลในเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนที่ดำเนินงานคลายกัน

และขอมูลเชิงแขงขันมาใชในการกำหนดผลการดำเนินการในอนาคต เพื่อเปนแนวทางในการประเมินศักยภาพการ

ทำงานวาอยูในระดับใดเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น และใชกำหนดผลการดำเนินงานในขั้นตอไป 

(2) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม 

 ทีมบริหารและคณะกรรมการประจำคณะรวมกันประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนผลการดำเนินงาน 

และจัดลำดับความสำคัญในประเด็นตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธของคณะฯ   

ในปถัดไป โดยคัดเลือกประเด็นที่มีความสำคัญตอการนำพาคณะฯ ยกตัวอยางเชน จำนวนนิสิต จำนวนทุนวิจัย 

ผลงานวิชาการ และจำนวนอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ เปนตน จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ตอง

ปรับปรุง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ประเด็นใดต่ำกวาเปาอยางมาก สามารถจัดเปนประเด็นสำคัญ

เรงดวนในลำดับแรก แตทั้งนี้ท่ีประชุมมีการนำบริบทของการคาดการณสถานการณในอนาคตมาใชในการวางแผน

กลยุทธดวย จากนั้นถายทอดเรื่องที่จัดลำดับความสำคัญสูคณาจารยผานชองทางตาง ๆ เชน Facebook, Line, 

UP-DMS และระบบอีเมลของอาจารยทุกทาน  

 

4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู 

ก. ขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information) 

(1) คุณภาพ (Quality) 

 คณะนิติศาสตรมีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศของคณะ โดยหนวยสนับสนุนงานแตละดาน โดยมี 

CITCOMS เปนผูดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และกองบริการการศึกษาสำหรับขอมูลที่เกี่ยวของกับ

เรื่องทางวิชาการ ทำใหขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยถูกเก็บรวบรวมเปนขอมูลสวนกลางเปนหลัก  

อยางไรก็ตาม คณะไดมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ โดยคำนึงถึงความแมนยำ ความถูกตองครบถวน 

ความทันสมัย ตลอดจนคุณภาพของขอมูล การเขาถึงผูรับขอมูล และความปลอดภัยของขอมูล เชน มีระบบในการ 

log-in เพื่อเขาสูขอมูลสวนตัว และมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยงาน CITCOMS ขอมูลของ
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บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะเชื่อมโยงกับงานวิจัยของบุคลากรแตละคน และสามารถนำขอมูล

ผลงานของบุคลากรที่ไดรับการอัพเดทอยางสม่ำเสมอมาใชประโยชนตอไปไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

(2) ความพรอมใช (Availability) 

 ขอมูลสารสนเทศของคณะมีการจัดเก็บโดยระบบของสวนกลางมหาวิทยาลัย คณะและผูเก่ียวของสามารถ

นำขอมูลสารสนเทศของแตละงานมาใชไดทนัที นอกจากนี้ CITCOMS ไดติดตั้งจุดใหบริการ Wifi อยางท่ัวถึงในทุก

จุดของมหาวิทยาลัย   

 

ข. ความรูของสถาบัน (Organizational Knowledge) 

(1) การจัดการความรู (Knowledge Management) 

 คณะไดดำเนินการจัดการความรู ของคณะโดยมีความสอดคลองกับพันธกิจและแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยพะเยาและของคณะนิติศาสตร ดังตอไปนี้  

1.1 มีการรวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากร ไดแก การถายทอดความรูโดยบุคลากรฝายวิชาการ

และบุคลากรฝายสนับสนุน ตามลักษณะเนื้องานและภาระความรับผิดชอบ ตลอดจนมีการถายถอดแลกเปลี่ยน

ประสบการณในการทำงานระหวางกัน เชน การประชุมสามัญของคณะนิติศาสตร การประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เพ่ือเปนเวทีใหคณาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูดวยกัน 

1.2 มีการผสานและเชื่อมความสัมพันธของขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อสรางองคความรูใหม ผานทาง

โครงการบริการวิชาการตางๆของคณะ 

1.3 มีการถายทอดความรูที่เปนประโยชนระหวางสถาบันกับผูเรียน และลูกคากลุมอื่น กลาวคือ คณะมี

การถายทอดองคความรูที ่เปนประโยชนกิจกรรมเพิ่มเติมตามความตองการของคณาจารยเพื่อใหมีกระบวนการ

จัดการความรูหลากหลาย 

1.4 มีการรวบรวมความรูและถายทอดความรูที่เปนประโยชน ใหกับบุคลากรเชน การจัดใหมีการอบรม

ความรูเพิ่มเติมตางๆ เพื่อใหนำไปใชในกระบวนการทำงานและเพื่อใชในการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาเนื้องาน

ของตน 

ทั้งนี้ ยังคงมีการปกปองขอมูลที่อาจกอใหเกิดความออนไหวตอบุคคลหรือสถาบัน เพื่อมิใหนำไปใชเพื่อ

วัตถุประสงคอื่น 

(2) วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) 

คณะนิติศาสตรมีวิธีการในการคนหาหนวยงานหรือการปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ที่มีผล

การดำเนินการที่โดดเดน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู นำขอมูลมาวิเคราะหคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่อการเพื่อนำมา

ปรับใชกับคณะตอไป  
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(3) การเรียนรูระดับสถาบัน (Organizational LEARNING) 

 มีการใชความรูและทรัพยากรของคณะเพื่อใหเกิดการเรียนรูและอยูในวิถีการปฏิบัติงานของคณาจารย 

กลาวคือคณะมีการสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณาจารย เพื่อสรางใหเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูง อีกทั้ง

ยังเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรในการใชความรู และการทำงานรวมกันภายในหนวยงาน 

 

 

หมวดที ่5 บุคลากร 

5.1 สภาวะแวดลอมดานบุคลากร  

คณะนิติศาสตรตระหนักดีวาคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการมีความสำคัญอยางยิ่งตอการจัดการเรียน

การสอนพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ การสรางสรรคผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการ ดังนั้นคุณวุฒิ

ทางการศึกษา ทักษะการสอน ทักษะการทำวิจัย ทักษะการใหบริการ เทคนิคการสอน ความเชี่ยวชาญและการ

พัฒนาตนเองของคณาจารยจึงมีความจำเปนตอการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องทั้งในดานการศึกษา วิจัย 

บริการวิชาการ  

ในปการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการจำนวน 39 อัตรา (ผู ช วยสอน 1 คน)

ปฏิบัติงานจริง 38 อัตรา ลาศึกษาตอ 1 อัตรา นับไดวาคณะนิติศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการจำนวนมากที่สุดเมื่อ

เทียบกับคณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยอื่นทั้งหมดที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค และมีจำนวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญา

เอกหรือมีตำแหนงทางวิชาการมากกวาหรือเทียบไดกับคณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสวนภูมิภาค     

โดยบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 7 คน ปริญญาโท 31 คน ปริญญาตรี 1 

คน ซึ่งทุกคนมีวุฒิการศึกษาตรงสาขาคือนิติศาสตรหรือสาขาเฉพาะของนิติศาสตรที่เปนความชำนาญเฉพาะดาน 

เชน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

กฎหมายระหวางประเทศ เปนตน และมีอาจารยที ่มีตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 1 คน ผู ชวย

ศาสตราจารย 17 คน อาจารย 20 คน ผูชวยสอน 1 คน 

สวนบุคลากรสายสนับสนุนของมีจำนวนเพียงพอตามการวิเคราะหอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะนิติศาสตรจึงไดวางแผนอัตรากำลังโดยกำหนดตำแหนงและความรับผิดชอบบุคลากร  

สายสนับสนุนใหครบถวนตอบสนองความตองการทั้งดานการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ ปจจุบัน 

คณะนิติศาสตรมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 11 อัตรา  

คณะนิติศาสตรไดมีการปรับโครงสรางภายในใหสอดคลองกับภารกิจหลักและมุงเนนผูใชบริการ ได มีการ

ปรับหนวยงานเชน งานบริหารงานทั่วไป งานแผนงาน งานวิชาการ งานคลินิกกฎหมาย การบริการสนองตอ

นโยบายและเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยลูกคาหลักของคณะนิติศาสตรคือกลุ มนิสิต และไดมีการจัดการ

เปลี่ยนแปลงดานบุคลากร โดยไดจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนา บุคลากร  กำหนดหัวขอการเขารับการ
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ฝกอบรมของบุคลากร โดย พิจารณาถึงระดับตำแหนง ประสบการณ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน และกรอบ

นโยบายขององคกร ดำเนินการในดานการใหคำปรึกษาดานอาชีพในทุกสายงานของบุคลากร โดยในสายวิชาการได

มีการจัด โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  หรือโครงการสงเสริมการใชวิธีการสอน

แบบ Active Leaning ในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนไดจัดใหมีการพัฒนาเพื่อเขาสูระดับตำแหนงที่สูงขึ้นใน

สายวิชาชีพ เชน กลุม R2R เปนตนคณะนิติศาสตรมีการสำรวจความตองการและความมุงหวังของบุคลากรตอ

องคกรในดานตาง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการใหบริการ ปรับปรุงกระบวนงานตาง ๆ รวมถึงสภาพแวดลอมในการ

ทำงานมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธอันดีในกลุมบุคลากร มีการยกยองชมเชยบุคลากรที่มีการทำผลงาน

ดีเดน และมีการบริหารคาตอบแทนที่สอดคลอง เพ่ือผลักดันความภักดีและผูกพันกับองคกร 

ตารางที่ 5.1-1 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

สภาพแวดล อมในการ 

ทำงาน/กลุมบุคลากร 

ปจจัยที่เกี ่ยวของ/การมี 

สวนรวมของบุคลากร 

ตัววัดแตละปจจัย เ ป  า ห มายข อ งแ ต  ล ะ 

ปจจัย 

ดานสุขภาพ 

กา ร ให  ค ว ามร ู  ข  อ มูล 

ข  า วส ารด  า นส ุ ขภาพ 

อยางตอเนื่อง 

สุขภาพของบุคลากร - อัตราการลาปวยลดลง 

และ ผลการตรวจสุขภาพ 

เปรียบเทียบรายปดีขึ้น 

ผลรวมการตรวจสุขภาพ 

ของบุคลากรอยูในเกณฑ 

สุขภาพดี รอยละ 80 

การเอ ื ้ออำนวยในด าน 

สถานที่และอุปกรณ การ

ออกกำลังกาย 

ค ว า ม น  า ส น ใ จ แ ล ะ 

ประโยชน ท ี ่ ได ร ับของ 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

- จำนวนบุคลากรที่มีการ 

ออกำลังกายหรือเขา รวม

กิจกรรมกีฬา 

ค าด ัชน ีมวลกาย (BOI) 

ของบุคลากร ลดลงรอย 

ละ 10 

ดานความปลอดภัย 

การปรับตัวเขากับ 

สภาพแวดลอมของพื้นที่

ของคณะนิติศาสตร 

- ขนาดของพื้นที่เปนตึก

ซึ ่งคณะอยู ช ั ้นสามของ

อาคารเรียนรวมหลักเกา 

และไมมีรั้วปองกัน 

-  ม ีการตรวจสอบการ 

ปฏิบ ัต ิงานของบริษ ัทผู  

ร ั บ จ  า ง ร ั ก ษ า ค ว า ม 

ปลอดภัย โดยผู ควบคุม 

งาน อยางมีระบบ 

 

- จำนวนครั้งของการเกิด 

เหตุของหายเทากับ 0 

ดานกายภาพ เทคโนโลยี และทัศนคติ 

ม ีน ้ ำสำหร ับบร ิ โภคที่  

ส ะอ าด ให  บ ร ิ ก า ร กับ 

บุคลากรอยางเพียงพอ 

- บุคลากรมีความมั ่นใจ 

ในน้ำดื่มที่มีใหบริการ 

- การตรวจสอบคุณภาพ

น้ำทุกจุดท่ีมีการบริการ 

- น ้ำท ุกจ ุดท ี ่บร ิการมี  

คุณภาพ 
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มีระบบไฟฟาสำรอง -  ม ี ระบบไฟฟ  สำรอง 

สำหรับหองพัก 

-  การตรวจสอบความ 

พรอมการใชงานทุกๆ 3 

เดือน 

-  ระบบไฟฟ าสำรองมี

ประสิทธ ิภาพพร อมใช  

งาน 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาไดมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมถึง

บุคลากรของคณะนิติศาสตร เชน การตรวจสุขภาพประจำป การจัดสวัสดิการเงินยืม กรณีที่เกี ่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานเปนตน การสนับสนุนบุคลากรในดานนโยบาย ดานการจัดบริการและดาน สิทธิประโยชนไดแบงตาม

กลุมประเภทบุคลากร เพื่อเอ้ือตอการสนับสนุนท่ีตรงความตองการ การพัฒนา ความกาวหนาในสายอาชีพ มีขวัญ

กำลังใจที่ดีอีกทั้งเกิดความผูกพันตอองคกร การจัดการสนับสนุนบุคลากร ตามตารางที่ 5.1-2 

ตามตารางที่ 5.1-2- การจัดการสนับสนุนบุคลากร 

กลุม/สวน บุคลากร ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ด  า น 

นโยบาย 

การสน ับสน ุนด านการ 

บริการ 

ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ด  า น ส ิ ท ธิ        

ประโยชน 

พนักงาน มหาวิทยาลัย นโยบายการพัฒนาระบบ 

สวัสดิการขององคกรเพื่อ 

สรางความพึงพอใจและ 

กอใหเกิดความผูกพันกับ 

องคกรของบุคลากร 

การปรับปรุงพัฒนาระบบ 

กา รสว ั สด ิ ก า รท ี ่ ของ

องคกร จากการประเมิน

ค ว า ม พ ึ ง  พ อ ใ จ ข อ ง

บ ุ ค ล า ก ร แ ล ะ น ำ ม า 

ปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยพะเยามีการจัด

สวัสดิการเสริมจากที่รัฐจัดให 

ใหสอดคลองกับความตองการ

ของบุคลากรในองค กรมาก

ที ่ส ุด เช น สวัสดิการเง ินยืม

กรณี เงินเดือนตกเบิกเมื่อแรก 

บรรจุ  เพ ื ่ อบร ร เทาคว าม 

เดือดรอน 

ลูกจางชั่วคราว นโยบายการพัฒนาระบบ 

สวัสดิการขององคกรเพื่อ 

สรางความพึงพอใจและ 

กอใหเกิดความผูกพันกับ

องคกร 

การปรับปรุงพัฒนาระบบ 

กา รสว ั สด ิ ก า รท ี ่ ของ

องคกร จากการประเมิน

ค ว า ม พ ึ ง  พ อ ใ จ ข อ ง

บ ุ ค ล า ก ร แ ล ะ น ำ ม า

ปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยพะเยามีการจัด

สวัสดิการเสริมจาก ที่รัฐจัดให 

ใหสอดคลองกับ ความตองการ

ของบุคลากร ในองคกรมาก

ที่สุดเชนสวัสดิการเงินยืมกรณี 

เงินเดือนตกเบิกเมื่อแรก บรรจุ 

เพ่ือบรรเทาความ เดือดรอน  
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร  

ในสวนของบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยมีการประเมินบุคลากรโดยพิจารณา

จากภาระงานดานตาง ๆ คือ วิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการ และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หลังการรับเขา

สมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการจะถูกกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อชวยเหลือ และพัฒนาโดย

กรรมการผู ร ับผิดชอบหลักสูตร ผู บริหารคณะ กรรมการประจำคณะ ในหาปแรกประเมินภาระงานตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑการประเมินการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ซึ่งคณะนิติศาสตร 

ไดจัดทำสงภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งครอบคลุมทั้งดานวิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการ และ     

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

การประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื ่อง การประเมินผลการ

ปฎิบัติงานป 2564 ซึ่งครอบคลุมทั้งดานการศึกษา วิจัย และการบริการวิชาการ 

การประเมินผลการสอนมีการประเมนิจาก 1.ผูมีสวนไดเสียโดยตรงคอื ผูเรียน ผูเรียนสามารถประเมินผาน

ระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งการประเมินการสอนนี้มีหัวขอครอบคลุม ทั้งดานการ

ออกแบบ การจัดกระบวนการสอน การวางแผนการสอน วิธีการสอน การใชสื ่อประกอบการเรียนการสอน 

พฤติกรรมการสอน รวมถึงขอเสนอแนะจากนิสิตดวย โดยคณะนิติศาสตร มีสวนรวมในการกระตุนใหผูเรียนเขาไป

ประเมินโดยการชวยประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ เพ่ือใหผูสอนนำผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงการเรียนการ

สอนครั้งถัดไป 

2. การประเมินสมรรถะดานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เปนไปตามประกาศ       

คณะนิติศาสตร เรื ่อง หลักเกณฑและวิธีพิจารณาเลื ่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการคณะนิติศาสตร        

ป 2562 เนื่องจากตั้งแตปการศึกษา 2560 ผูบริหารคณะนิติศาสตร ไดใหความสำคัญตอจากการปรับเปลี่ยนวิธีการ

สอนใหเปน active learning ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเขารับการอบรมดานการสอน

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตาง ๆ หลังการอบรมผูสอนหลายทานไดนำไปใชในการเรียนการสอนมากขึ้น และได

สะทอนผลลัพธในเชิงบวกตอการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตน นอกจากนั้นไดปรับเปลี่ยนประกาศมาตรฐาน

วิชาการของคณะฯ ในเรื่องการวัดผลประเมินใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง รวมถึงการสนับสนุนการใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดทันเวลา 

จึงมีการประเมินสมรรถะดังกลาวผานการประเมินข้ันเงนิเดือน 

การประเมินการขอเลื่อนตำแหนงทางวิชาการ กรณีที่บุคลากรสายวิชาการประสงคจะขอเลื่อนตำแหนง

ทางวิชาการคณะฯ จะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะนิติศาสตรไดจัดทำ

ขั้นตอนและมีเจาหนาที่ดูแลโดยตรงเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับคณาจารย  

การประเมินขั้นเงินเดือนเปนไปตามประกาศคณะนิติศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีพิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดือนของพนักงานสายวิชาการคณะนิติศาสตร ป 2562 
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ในสวนของบุคลากรสายสนันสนุนดานการระบุสมรรถนะเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งมีสมรรถนะ

หลัก มี 5 ขอ คือ 1. ความยึดม่ันในคณุธรรม ( Integrity) ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติงานดวย

ความโปรงใส มีวินัยในตนเอง  ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  รักษาวาจา เชื่อถือและไววางใจไดเสมอ 

2. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู โดย

ใชเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนงานหรือมหาวิทยาลัยกำหนด อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทำไดมากอน 3. ความ

รับผิดชอบในงาน (Responsibility) ความทุมเท รับผิดชอบ มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จอยางมี

ประสิทธ ิภาพ คำนึงถ ึงความคุ มคาในการใช ทร ัพยากรและเปนประโยชน ต อผ ู ร ับบร ิการและองค กร  

4. การทำงานเปนทีม (Teamwork)  ความเขาใจในบทบาท และหนาที่ของตนเองในฐานะที่เปนสมาชิกหนึ่งของ

ทีม รวมทั้งการมีสวนรวมในการทำงาน การแกไขปญหา และการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นตาง ๆ 

กับสมาชิกในทีม  5. การวางแผนการทำงานอยางเปนระบบ  (Systematic Job Planning) ความสามารถในการ

วางแผน และการวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไวลวงหนาเสมอ รวมทั้งความสามารถในการ

ตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ทั้งของตนเองและผูอ่ืนได   

ในดานการแบงภาระงานและกำหนดตำแหนงงาน คณะนิติศาสตร พิจารณาจากวุฒิการศึกษา ความ

เชี ่ยวชาญในสายงาน มีการจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื ่อพิจารณารวมกันกัน และสรุปผลออกมาเปน

โครงสรางการแบงงาน รวมถึงคำสั่งคณะนิติศาสตร เรื่องการกำหนดขอบขายภาระงานฯ ตามลำดับ  

ซึ่งการประเมินสมรรถนะจะประเมินจากผูบังคับบัญชาระดับคณะ หัวหนาสำนักงาน และการสะทอนจาก

เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนำมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ สวนการประเมินผลการปฏิบัติงานป 2563 คณะ

นิติศาสตร ไดประเมินฯตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

 

 

หมวดที่ 6  การปฏิบัติการ 

 

6.1 กระบวนการทำงาน 

ก.การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ 

 (1) การจัดทำขอกำหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพนัธกิจอื่น ๆ และ

กระบวนการ (2) กระบวนการทำงานที่สำคัญ (3) แนวคิดการออกแบบ 
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คณะนิติศาสตรมีการวิเคราะหขีดความสามารถของระบบงานที่มีอยู เดิม ดานสมรรถนะหลักและ 

อัตรากำลังของอาจารยในคณะนิติศาสตร รวมกับปจจัยนำเขาดานความตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต และ 

ขอกำหนดตาง ๆ ในการปรับปรุงระบบงานดานการศึกษา เพื่อเพิ่มความแข็งแกรง สรางความไดเปรียบ ในการ

แขงขัน โดยกำหนดระบบงานที่สำคัญ 2 ประเภท ไดแก ระบบงานหลัก และ ระบบงานสนับสนุน การออกแบบ

กระบวนการทำงานที่สำคัญจึงเปนไปตามระบบและกรอบแนวคิดในการออกแบบกระบวนการทำงานของคณะ

นิติศาสตร ดังนี้  

 

(1) กระบวนการหลัก  

เปนกระบวนการที่สำคัญในระบบงานหลัก เพื่อการสงมอบ บริการและ ผลิตภัณฑแก นิสิตและลูกคา ตาม

พันธกิจของคณะนิติศาสตร ทั ้ง 3 ดาน ดานการศึกษา(ผลิตบัณฑิต) ดานวิจัย ดานการบริการวิชาการ และมี

ผูรับผิดชอบหลักหนวยงานการศึกษา และหนวยงานวิจัยและสงเสริมวิชาการ และปจจัย/ ขอมูลนำเขาของ

กระบวนการหลัก คือ มาตรฐาน/คุณภาพ และขอมูล/สารสนเทศที่เกี่ยวของกับ นิสิต และลูกคาเพื่อสงมอบ

หลักสูตร/งานวิจัย/การบริการวิชาการ ที่มคีณุคาแกนิสิตและลูกคา  ตามตารางท่ี 6.1-1 กระบวนการหลักท่ีสำคัญ

ตามพันธกิจ 3 ดาน ของคณะนิติศาสตร 

 

(2) กระบวนการสนับสนุน  

เปนกระบวนการในระบบงานสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของกระบวนการหลักให

มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีการจัดสรร/ใชทรัพยากรอยางเหมาะสม สรางสิ่งแวดลอม/บรรยากาศ

เพื่อการเรียนรู รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและ นิสิต  โดยหนวยงานสนับสนุนภายใตดูแลของกอง

บริการการศึกษา  กองอาคารและสถานที่ และหัวหนาสำนักงานคณะนิติศาสตร ซึ่งมีหัวหนาหนวยงานเปน

ผูรับผิดชอบ หลัก ตามตารางท่ี 6.1-2 กระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร 

 

OutputProcessInput
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ตารางที่ 6.1-1 กระบวนการหลักท่ีสำคัญของคณะนิติศาสตร 

พันธกิจ ขอมูลนำเขา 
กระบวนการ เจาของกระ

บวนการ 
ตัววัดผลผลิต/ผลลัพธ 

กระบวนการหลัก กระบวนการยอย 

การผลิต 

บัณฑิต 

-มาตรฐานวิชาชีพ 

(เนติบัณฑิตยสภา/

สภาทนายความ) 

 -มาตรฐาน

คุณภาพอุดมศึกษา 

(มคอ.) 

-เกณฑประกัน

คุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร 

AUN QA 

-Vision/Mission 

คณะและสถาบัน 

-Stakeholder 

Requirement 

(Need/Want) 

-Learning 

Taxonomy 

 

 

ออกแบบและจัดทำ

หลักสูตร 

 

 

 

 

-การกำหนด

Stakeholdersและ

Key Stakeholder 

โดยใชหลักการ 

Power&Impact 

-การกำหนดรูปแบบ

การจัดเก็บขอมูลและ

ชวงเวลาการจัดเก็บ

ขอมูล (แบบสำรวจ

ความตองการ/แบบ

ประเมินความพึง

พอใจและขอมูล

สะทอนกลับ/

สัมภาษณเชิงลึก) 

-การวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูลเพื่อ

นำมากำหนดเปน 

PLOs โดยการประชุม

รวมของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-การออกแบบตาม

แนวทาง Outcome-

Based Education 

(OBE)  

-ออกแบบหลักสูตร

โดยใชแนวทาง (BCD: 

รองคณบดี

ฝายวิชาการ 

/ประธาน

หลักสูตร 

-เกณฑกำกับมาตรฐาน

การศึกษาตามกฎหมาย 

(เกณฑ 1.1) 

-ผลการวัดการบรรลุผล

การเรียนรูท่ีคาดหวัง 

(PLOs/YLOs/CLOs) 

-ผลการประเมนิตาม

เกณฑชี้วัดตาม AUN QA 

Criteria (ตัวชี้วัดขอ 1, 

2, 5 และ 8) 

-สอดคลองกับเกณฑสภา

วิชาชีพ 
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Backward 

Curriculum Design) 

-การกำหนดระดับ

การเรียนรู โดยใช 

Learning 

taxonomy ที่

ครอบคลุมท้ัง 

(Knowledge/Skill/

Attitude) 

-การกำหนด

สมรรถนะของ

อาจารยที่ตรงตาม

ความตองการของ

หลักสูตร รวมถึงการ

พัฒนาสมรรถนะ

ผูสอน 

 

ปรับปรุงหลักสูตร 

 

มาตรฐานการ 

จัดการเรียน 

การสอน 

และการประเมิน 

ผลการศึกษา 

การจัดประสบ 

การณการเรียนรู 

-การจัดการเรียน 

การสอน 

-การฝกปฏิบัติ  

-การประเมินผล  

การเรียนรูของ นิสิต 

รองคณบดี

ฝายวิชาการ

และรอง

คณบดีฝาย

คุณภาพ

นิสิต 

รอยละนิสิตที่พึงพอใจ 

การจัดการเรียนการสอน

/ อาจารย 

รอยละรายวิชาที่มีผล 

เฉลี่ยความพึงพอใจของ 

นิสิต มากกวา 3.51 

ความตองการความ

คาดหวังของนิสิต 

การจัดการสิ่งสนับ  

สนุนการเรียนรู 

หองสมุด, 

ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ, 

งานวิชาการ รอยละนิสิตที่พึงพอใจ 

(สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตางๆ) ระดับ 4 – 5  
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หองเรียน , 

ทุนการศึกษา 

การวิจัย มาตรฐานการจัด 

ทำโครงการวิจัย 

 

การย่ืนขอแหลงทุน 

ภายนอก 

- การประชาสัมพันธ  

- 

ตรวจสอบแบบฟอรม 

- ยื่นขอเสนอ 

-งานบริหาร 

และวิจัย 

จำนวนผลงานวิจัยที่  

ตีพิมพทั้งหมด 

อัตราผลงานวิจัยตอ  

จำนวนบุคลากรสายวิชา

การ 

 

ตารางที่ 6.1-2 กระบวนการสนับสนุนของคณะนิติศาสตร 

กระบวนการ 

สนับสนุน 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

การบริหารงาน 

สวนกลาง 

ผลผลิตที่ตองการ 

 

ตัววัดผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัววัด 

การจัดทำแผน 

กลยุทธ 

งานแผนงาน การทบทวนแผน 

กลยุทธ 

มีการทบทวนแผนกลยุทธ

ทุก 1 ป 

รอยละการดำเนินงาน     

ตามแผนกลยุทธบรรลุตามเปา

หมายที่กำหนด 

การจัดซื้อจัดจาง งานพัสดุ 

(งานบริหาร 

ทั่วไป) 

คณะกรรมการตรวจ

รับ 

ผูจัดโครงการและผูที่ไดรับ

จัดสรรงบประมาณ     

รายจายพื้นฐานไดรับของ

หรือใชบริการตามความ 

ตองการไดทันเวลาที่ 

กำหนด 

รอยละจำนวนรายการที่ 

ดำเนินการทันตามเวลาที่ 

กำหนด 

การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

งานบริหาร 

ทั่วไป 

ทีมผูบริหาร - บริหารอัตรากำลังอยางมี 

ประสิทธิภาพ  

- แผนพัฒนาบุคลากร  

- แผนอัตรากำลัง 

จำนวนบุคลากรที่ไดรับการ 

พัฒนา 

อัตราบุคลากรที่มีตำแหนง 

ทางวิชาการ 

อัตราการลาออกของบุคลากร 

ผลการจัดสวัสดิการ 

การพัฒนา

คุณภาพ 

งานแผนงาน คะกรรมการพัฒนา 

คุณภาพการจัดการ

ความรู และบริหาร

ความเสี่ยง 

-คณะนิติศาสตรมีการ

พัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง 

ผลการประเมินคุณภาพตาม 

เกณฑ EdPEx 

ผลการประเมินคุณภาพตาม

เกณฑ AUN QA 
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ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

งานแผนงาน ทีมผูบริหาร - ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มี 

ประสิทธิภาพและมี

สารสนเทศ ที่ครบถวน

ถูกตอง ทันกาล เสถียรใช

งาย/เขาถึงไดงาย 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

การจัดการดาน 

กายภาพและ 

สาธารณูปโภค 

งานบริหาร 

งานทั่วไป 

ทีมผูบริหาร - สิ่งแวดลอมสถานท่ี

ทำงาน ปลอดภัย สวยงาม 

- การจัดการระบบ

สาธารณูปโภคมี 

ประสิทธิภาพ 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

คณะนิติศาสตร มีกลไกการควบคุมตนทุนในระดับระบบงาน เพื่อใหกระบวนการทำงานเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด 

และใชทรัพยากรที่เหมาะสมอยางคุมคา โดยการกำหนดเปนตัวชี้วัดระดับกลยุทธในการใชทรัพยากรใหคุมคา การใช

ทรัพยากรไฟฟา น้ำ  น้ำมัน และกระดาษ โดยงานบริหารท่ัวไปผูรับผิดชอบในการดำเนินการดานดังกลาว 

เพื ่อใหการบริหารเปนไปอยางยั ่งย ืน คณะนิติศาสตรยังไดมีการเตรียมแผนการพัฒนาคณะนิติศาสตร 

 ใหสามารถบริหารงบประมาณที่เกิดจากการดำเนินงานของตนเองไดในอนาคต ณ ปจจุบันคณะนิติศาสตรไดให

หนวยงานวิเคราะหตนทุนในการดำเนินการเพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณของคณะนิติศาสตรเปนการดำเนินการ 

ท่ีสมดุลระหวางรายรับและรายจาย 

คณะนิติศาสตร มีการจัดการหวงโซอุปทาน เพื่อชวยปรับปรุงผลการดำเนินการของผู สงมอบและพันธมิตร  

และชวยใหพันธมิตรและคู ความรวมมือสนับสนุนตอการปรับปรุงระบบงานของคณะนิติศาสตรในระบบงานดาน

การศึกษา งานวิชาการเปนผูรับผิดชอบในการติดตอประสานงาน เพ่ือรวมมือในการ ปรบัปรุงการเรียนการสอนของนิสิต

ที่สอน วิชาพื้นฐานของ มหาวิทยาลัยพะเยา ใหตรงกับความตองการของผูเรียน อีกทั้ง ยังเปนการรับฟงปญหาจาก

อาจารยผูสอนเพื่อนำมาพัฒนานิสิตของคณะนิติศาสตร ในการเรียนรวมกับคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับ

กระบวนการสนับสนุนดานพัสดุ งานบริหารทั ่วไปเปนผู รับผิดชอบในการบริหาร จัดการคู ความรวมมือ ใหมีการ

ดำเนินการเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของทางมหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อ จัดจาง และมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของคูความรวมมือ และแจงขอเสนอแนะจากบุคลากรและนิสิตใหกับคูความ

รวมมือรับทราบและดำเนินการปรับปรุงการ ดำเนนิการใหเปนไปตามความตองการของบุคลากรและนิสิต 

ในป 2564 คณะนิติศาสตรดำเนินการบริหารแผนความตอเนื ่อง โดยการวางแผนตอสถานการณ ฉุกเฉิน 

เหตุการณดังนี้ เหตุการณอัคคีภัย เหตุการณแผนดินไหว และมีการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น ขั้นตอน/กิจกรรมในแต

ละชวงของการเกิดเหตุการณ และการคำนึงถึงการปองกันการจัดการความตอเนื่องของการดำเนินการและการทำใหคืนสู

สภาพเดิม เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของการดำเนินงาน โดยรายละเอียดตามตารางที่ 6.2-1 

 

ชนิดของภัยพิบัติ หรือภาวะ

ฉุกเฉิน 

กระบวนการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะ

ฉุกเฉิน 

การคำนึงถึงการปองกันการจัดการ

ความตอเนื ่องของการ ดำเนินการ

และการทำใหคืนสูสภาพเดิม 

เหตุการณอัคคีภัย/ 

เหตุการณ แผนดินไหว 

การปฏิบัติงานในแตละชวงของการ

เกิดเหตุการณ คือ •ภายใน 24 ชั ่วโมง การ

ตอบสนองตอเหตุการณทันที ในการปฏิบัติการ

ใด ๆ ใหบุคลากรของ หนวยงาน คำนึงถึงความ

ปลอดภัยในชีวิตของตนเอง และบุคลากรอื่นๆ 

และปฏิบ ัติตามแนวทาง แผนฉุกเฉ ิน และ

ขั ้นตอนการปฏิบัต ิงานตามที ่มหาวิทยาลัย

พะเยากำหนดอยางเคร งครัด ขั ้นตอนและ

กิจกรรม ดังน้ี  

•ด านการด ูแลน ิส ิตและ

บุคลากร  

ใช พื ้นที ่อาคารเร ียนรวม

หลังใหม (Ce) เปนสถานท่ีปฎิบัติงาน

สำรอง 

•ดานกระบวนการจัดการ

เรยีนการสอน 

ใช พื ้นที ่อาคารเร ียนรวม

หลักใหม (Ce) สำรองในการจัดการ
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 1.  แจ  ง เหต ุฉ ุ ก เฉ ิน ว ิกฤต ิ  ตาม

กระบวนการ/ Call Tree ใหก ับบุคลากรใน

หนวยงานภายหลังไดรับแจงจากหัวหนาของ

หนวยงาน  

2. จ ัดประช ุมทีมงานบร ิหารความ

ตอเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบ

ตอการดำเนินงาน และทรัพยากรสำคัญที่ตอง

ใชในการบริหารความตอเนื่อง 

 3. พิจารณาและอนุมัติเนื ้อหาและ

ขอความเพื ่อใช ในการสื ่อสารและรายงาน

สถานการณแก บุคลากรและนิสิต  

4. ระบุและสรุปรายชื ่อบุคลากรและ

นิสิตท่ีไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต  

5. รายงานความเสียหายเบื ้องตนที่

เก่ียวกับอาคารและสิ่งกอสราง  

6. รายงานความคืบหนาและแจงสรุป

สถานการณ ข ั ้นตอนการดำเน ินงานต อไป 

ใหกับบุคลากร หลักในหนวยงาน เพื่อรับทราบ

และดำเนินการ อาทิ แจงการอพยพ  เปนตน 

7. ประสานงานและดำเนินการจัดหา

ทรัพยากรที่จำเปนตองใชเพื่อดำเนินงานในการ

จัดการเรียน การสอน และการวิจัย 

เรยีนการสอน และสำรองปฎิบัติงาน

ดานวัสดุอุปกรณ  

 

 

 

 

หมวด 7 ผลลัพธ 

 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน การตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดานกระบวนการ 

 ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานบริการที่มุงเนนลูกคา  

 คณะนิติศาสตรมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษาตามเกณฑ สกอ. AUN QA ตรง

กับความตองการของผูมีสวนไดเสียและผูใชบัณฑิต การดำเนินงานครอบคลุมพันธกิจทั้งการจัดการเรียนการสอน วิจัย 

และบริการวิชาการ ผลลัพธดานการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของคณะฯ ไดผานการรับรองจากเนติ

บัณฑิตยสภา และสภาทนายความ และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตไดรับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการ 

หลักสูตรทั้ง2 หลักสูตรไดรับการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา โดยคำนึงถึงความตองการและความพึงพอใจของผูใช
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บัณฑิตเพื ่อนำมาใชพัฒนาหลักสูตรใหดีขึ ้น ผลการประเมินของผูใชบัณฑิตมีคาเฉลี่ยสูงกวาเปาหมายที ่กำหนดไว 

(มากกวาหรือเทากับ 3.51)   

ระดับความพึงพอใจ 

ของผูใชบัณฑติ 
คุณธรรม ความรู ปญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธฯ 

ทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 
คาเฉลี่ย 

ป 2561 4.65 4.14 3.73 3.85 3.92 4.07 

ป 2562 4.63 4.25 4.26 4.34 4.09 4.28 

ป 2563 4.64 4.26 4.30 4.36 4.15 4.34 

ป 2564 4.64 4.48 4.41 4.38 4.32 4.45 

  

ก) พันธกิจดานการวิจัย  

คณะฯ มีผลผลิตงานวิจัย เพ่ือตอบสนองการแกไขปญหาชุมชน สรางองคความรูพื้นฐานตามพันธกิจของคณะฯ 

โดยมีทั้งการตีพิมพผลงานระดับชาติและนานาชาติอยางตอเน่ือง และมีงานวิจัยเพ่ือแกไขเชิงพ้ืนที่ตอเนื่องทุกป 

ป 

ผลงานเผยแพร 
รวม 

จำนวนผลงานตอ 

อาจารยและนักวิจัย 

งานวิจัย 

เชิงพื้นท่ี 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
 

 

Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2559  11 - - 1 13 13 : 35 (37.14 %) 

2560  9 1 - 2 12 12 : 33 (48.48%) 

2561  8 2 - 1 11 11 : 34 (32.35%) 

2562 1 8 1 2 1 12 12 : 35 (34%) 

2563 2 5 3 - - 10 8 : 35 (29%) 

2564 7 4 - - - 11 11 : 37 (30%) 

  

ในการผลิตผลงานวิจัย คณะนิติศาสตรไดจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารยและไดรับทุน

สนับสนุนจากคูความรวมมือและองคกรภายนอก ดังนี้ 

ป 

ทุนสนับสนุนภายใน ทุนสนับสนุนภายนอก รวม 
เฉลี่ยทุนสนับสนุน

ตอจำนวนอาจารย 

โครงการ ทุน 

สนับสนุน 

โครงการ ทุน 

สนับสนุน 

โครงการ ทุน

สนับสนุน 
 

2559 10 216,500 13 130,000 23 346,500 10,828 

2560 0 0 21 210,000 22 210,000 6,364 

2561 11 139,500 3 1,150,274 15 1,289,774 37,935 

2562 6 105,000 35 2,456,050 41 2,561,050 73,173 
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2563 9 205,000 20 6,571,900 29 6,366,900 187,262 

2564 9 120,000 11 8,130,000 20 8,250,000 217,105 

  

ข) พันธกิจดานการบริการวิชาการ  

คณะนิติศาสตรไดใหบริการวิชาการในลักษณะตาง ๆ อยางหลากหลาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้  

1. คณาจารยเปนวิทยากรบรรยายใหความรูและวิทยากรฝกอบรม 2. ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3. การ

เผยแพรความรูทางกฎหมายโดยคลินิกกฎหมาย และ 4. การใหคำปรึกษาทางกฎหมาย คณาจารยเปนวิทยากรบรรยาย

ใหความรูและวิทยากรฝกอบรม 

ป 

จำนวนอาจารย

ท่ีไดรับเชิญเปน

วิทยากร 

จำนวนครั้ง

ของการ 

ใหบริการ 

พื้นที่ 

ใหบริการ 

ในประเทศ 

พื้นที่ใหบริการ 

ตางประเทศ 
คูความรวมมือ 

2561 14 9 8 1 

- 

องคกรความรวมมือระหวางประเทศของรั

ฐบาลประเทศเยอรมนี (GIZ) 

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช 

- พรรคเพ่ือชาติ สาขาภาคเหนือ 

- สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา และ 

อสมท. พะเยา 

2562 11 27 26 1 

-กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ 

พันธุพืช 

-สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา 

-องคกรความรวมมือระหวางประเทศของ 

รัฐบาลประเทศเยอรมนี (GIZ) 

-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยจังหวัดพะเยา 

-สำนักงานเทศบาลตำบลบานเหลา 

-เครือขายองคกรงดเหลาจังหวัดพะเยา 

-สำนักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวย 

เหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี  

จังหวัดพะเยา 

-องคการบริหารสวนตำบลหวยยางขาม 

-สำนักงานเทศบาลตำบลแมกา 
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-องคการบริหารสวนตำบลหวยแกว 

อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 

-เทศบาลตำบลเชียงมวน อ.เชียงมวน 

จ.พะเยา 

-ม.พะเยา-ม.มหิดล 

-มูลนิธิปญญาวุฒิดวยการสนับสนุน 

ทุนวิจัยจาก บมจ. กสิกรไทย 

2563 4 9 7 1 

-กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

-สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แหงชาติ 

2564 22 67 67 - 

-หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

-องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่

จังหวัดพะเยา 

-กระทรวงยุติธรรม 

-กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

-สำนักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบรโิภค 

-สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

-สำนักงานกิจการยุติธรรม 

-สภาองคกรผูคุมครองผูบริโภค 

-สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา 

-พะเยาทีวี 

-สำนักงานอัยการคุมครองสิทธิและ

ชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

จังหวัดพะเยา 

-องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา 
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2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ปการ 

ศึกษา 
รายละเอียดโครงการ 

จำนวน

ครั้ง 

จำนวนผู

เขารวม 
วิทยากร 

2561 

โครงการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของภาครฐัและเ

อกชนเพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: 

กรณีศึกษาการจัดการขยะในจังหวัดพะเยา 

1 150 

คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา รวมกับ 

มูลนิธิ Konrad Adenauer 

2562 

โครงการ 

“กฎหมายการไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชน” 
1 100 

คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา รวมกับ 

มูลนิธิ Konrad Adenauer 

โครงการบริการวิชาการเพ่ือแกปญหาทางกฎหมายเพื่อ

ประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงมวน อำเภอเชียงมวน 

จังหวัดพะเยา ประจำป2562 

และโครงการบริการวิชาการเพ่ือแกปญหาทางกฎหมา

ยเพ่ือประชาชนในพื้นที่ตำบลบานมาง และตำบลสระ 

อำเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ประจำป 2562 

1 100 
คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการบริการวิชาการเพ่ือแกปญหาทางกฎหมายเพื่อ

ประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงมวน อำเภอเชียงมวน 

จังหวัดพะเยา ประจำป2562 

และโครงการบริการวิชาการเพ่ือแกปญหาทางกฎหมา

ยเพ่ือประชาชนในพื้นที่ตำบลบานมางและตำบลสระ 

อำเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ประจำป 2562 

1 100 
คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“กฎหมายการไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชน” 
1 100 

คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา รวมกับ 

มูลนิธิ Konrad Adenauer 

2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การไกลเกลี่ยขอพิพาทภาค

ประชาชน” 
3 100 

คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา รวมกับ 

กรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ 
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3. การเผยแพรความรูทางกฎหมายโดยคลินิกกฎหมาย 

ปการศึกษา รายละเอียดโครงการ 
จำนวนครั้งที่ 

จัดกิจกรรม 

จำนวน 

ผูเขารวม 
วิทยากร 

2561 โครงการครูนักกฎหมายเพื่อชุมชน 3 250 อาจารยและนิสิตนิติศาสตร 

2562 โครงการเผยแพรกฎหมายเพ่ือชุมชน 3 300 อาจารยและนิสิตนิติศาสตร 

2563 โครงการเผยแพรกฎหมายเพ่ือชุมชน 2 150 อาจารยและนิสิตนิติศาสตร 

2564 โครงการเผยแพรกฎหมายสูชุมชน 5 400 อาจารยและนิสิตนิติศาสตร 

 

4. การใหคำปรึกษาทางกฎหมาย 

 คณะฯ มีคลินิกใหคำปรึกษาทางกฎหมายซึ่งมีผูใชบริการดังนี้ 

ปการศึกษา 
จำนวนผูมาใชบริการคลินิกใหคำปรึกษาทางกฎหมาย 

คดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน รวม 

2560 2 1 - - 3 

2561 2 2 1 - 5 

2562 6 8 2 1 17 

2563 25 9 2 0 36 

2564 27 8 0 1 36 

รวม 35 20 5 1 61 

  

การใหบริการวิชาการในสวนของการใหคำปรึกษามีแนวโนมที ่ม ีผ ู ร ับบริการเพิ ่มขึ้น เพราะคณะฯ  ได

ประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่องและเปนระบบ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองหลักสูตรปรบัปรุงป 2560 ที่มีรายวิชาคลินิก

กฎหมายมารองรับการฝกประสบการณนิสิต  

  

ข.ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน 

 (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  

คณะฯมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องโดยผานนโยบายและโครงการตามแผนปฎิบัติ

การตาง ๆ ของคณะซึ่งการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลอยางมีประสิทธิภาพ อันสงผลตอการลดอัตราการออก

กลางคัน และการเพ่ิมอัตรา การสำเร็จการศึกษาซึ่งมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 
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ตารางขอมูลการคงอยูและการสำเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 

แรกเขา 

จำนวนที่ลง

ทะเบียน 

จำนวนนิสิตที่จบ 

ภายในระยะเวลา 
จำนวนนิสิตที่พนสภาพแตละชั้นป 

< 4 ป 4 ป > 4 ป 1 2 3 
4 

เปนตนไป 

2558 440 - 158 - 150 70 22 - 

2559 473 - 188 - 111 66 14 - 

2560 355 - 235 - 92 37 7 3 

2561 381 8 225 - 25 58 15 9 

2562 403 1 - - 28 38 5 1 

2563 437 - - - 61 57 6 - 

2564 473 - - - 38 32 - - 

  

ตารางขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนสิิตในหลักสูตรปริญญาตรี โครงการพเิศษ 

รหัส 

แรกเขา 

จำนวนท่ีลง

ทะเบียน 

จำนวนนสิิตที่จบ 

ภายในระยะเวลา 
จำนวนนิสิตท่ีพนสภาพแตละช้ันป 

< 3 ป 3 ป > 4 ป 1 2 3 
4 

เปนตนไป 

2558 2 - 2 - - - - - 

2559 - - - - - - - - 

2560 - - - - - - - - 

2561 16 - - - 5 1 - - 

2562 17 - - - 1 1 - - 

2563 26 - - - - - - - 

2564 18 - - - - - - - 

  

ตารางขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนสิิตในหลักสูตรปริญญาโท (แผน ก) 

รหัส 

แรกเขา 

จำนวนที่ 

ลงทะเบียน 

จำนวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ป) 
จำนวนนิสิตที่พนสภาพ 

แตละชั้นป 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 
4 

เปนตนไป 

2558 5 - 1 - - - 1 - 1 2 - - - 

2559 9 - - - 3 - - - - 4 - - - 
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2560 2 - 1 - - - - - - - - - - 

2561 - - - - - - - - - - - - - 

2562 5 - - - - - - - - - - - - 

2563 10 - - - - - - - - - - - - 

2564 3 - - - - - - - - - - - - 

     

ตารางขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนสิิตในหลักสูตรปริญญาโท (แผน ข) 

รหัส 

แรกเขา 

จำนวนที่ 

ลงทะเบียน 

จำนวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ป) 
จำนวนนิสิตที่พนสภาพ 

แตละชั้นป 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 
4 

เปนตนไป 

2557 12 - - - 1 - 7 - - - - 4 - 

2558 7 1 2 - - - - - 1 - - - 1 

2559 2 - 2 - - - - - - - - - - 

2560 2 - - - - - - - - - - - - 

2561 - - - - - - - - - - - - - 

2562 7 - - - - - - - - - - - - 

2563 20 - - - - - - - - - - - - 

2564 9 - - - - - - - - - - - - 

  

ตารางขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนสิิตในหลักสูตรปริญญาเอก 

รหัส 

แรกเขา 

จำนวนที่ 

ลงทะเบียน 

จำนวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ป) 
จำนวนนิสิตที่พนสภาพแตละ

ชั้นป 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 
4 

เปนตนไป 

2564 3 - - - - - - - - - - - - 

 

ดานงานวิจัย คณะฯ มีคณาจารยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกซึ่งจากการสำรวจพบวามีการขยายระยะเวลา

โดยมีเหตุผลเกี่ยวกับการตีพิมพใหเปนไปตาม KPI ซึ่งงานวิจัยทางสังคมศาสตรมีแหลงตีพิมพนอยและตองรอคิวนาน ใน

สวนของงานวิจัยงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ มีกระบวนการติดตามการรายงานความกาวหนา และติดตามการสง

เลมรายงานอยางเปนระบบ แตอยางไรก็ตามในสวนของงานวิจัยงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ ยังมีนกัวิจัยติดคางการ

สงรายงานวิจัยจำนวนหนึ่งคณะฯ จึงจะตองหาแนวทางแกไขตอไป 
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 (2) ความปลอดภัยและการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

 คณะฯจัดสรรงบประมาณทำประกันภัยอุบัติเหตุเปนประจำตอเนื่องทุกป นอกจากนั้นในการจัดทำโครงการที่

ตองเดินทางไปตางจังหวัดหรือตางประเทศคณะฯ มีนโยบายใหทำประกันการเดินทางทุกครั้ง และในสวนของรถตูคณะฯ 

ไดมอบหมายงานพัสดุเปนผู ตรวจสอบความปลอดภัยเปนประจำทุกเดือนและรายงานตอผู บังคับบัญชาและใน

สถานการณโควิดฯ คณะฯจัดประชุมเพื่อรับมือ เตรียมสเปรยแอลกอฮอล เจลแอลกอฮอล สบูใหบุคลากรทุกคน จัดซื้อ

น้ำยาทำความสะอาดเพ่ือฆาเชื้อ และมีประกาศของคณะเก่ียวกับมาตรการโควิดฯ เพ่ือแจงใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ค. ผลลัพธดานการจัดการเครือขายอุปทาน 

 คณะฯ ดำเนินการควบคุมการจัดซื้อจัดจางตามกฎหมายจึงมีการสงมอบวัสดุ ครุภัณฑตรงตามระยะเวลาที่

กำหนดคณะฯใหความสำคัญกับคูความรวมมือที่ทำ MOU มีการติดตอสานสัมพันธอยางสม่ำเสมอมีโครงการรวมกันอยาง

ตอเนื ่องเชน กรมคุ มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีการจัดการรวมกันจัดอบรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทจำนวน 3 ครั้ง 

นอกจากนี้ ในสวนของผูใหทุนบริการวิชาการจากมูลนิธิ KONRAD ADENAUER STIFTUNG คณะฯ ก็ไดรับทุนจากผูให

ทุนอยางตอเนื่องตลอดเวลา 3 ป และมีองคการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศแหงเยอรมัน (GIZ) ที่ใหทุนตอเนื่อง 

2 ป 

 

7.2 ผลลัพธดานผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

 ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

 (1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น  

คณะฯ คำนึงถึงความพึงพอใจของผูเรียนโดยวิเคราะหการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชาในระบบ ซึ่งป 2558-

2562 มีผลการประเมินที่เกินคาเปาหมายความพึงพอใจ (มากกวาหรือเทากับ 3.51) แตอยางไรก็ตามการใหบริการแก

ชุมชนนั้นคณะฯ ยังไมมีการจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจในการใหบริการซึ่งคณะจะวางระบบในการจัดเก็บขอมูลตอไป  

  (2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น  

คณะฯมีแหลงทุนที่ใหทุนบริการวิชาการและทุนวิจัยซ้ำคือ มูลนิธิ KONRAD ADENAUER STIFTUNG องคการ

พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศแหงเยอรมัน GIZ และมีแนวโนมจะไดรับทุนจากแหลงทุนอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนดานกิจกรรม

มีกิจกรรมที่สรางความสัมพันธกับผูรับบริการวิชาการเปนประจำทุกป ปละ 4 – 5 โครงการที่บรรจุไวในแผนปฎิบัติการ

ประจำปของคณะฯ และทุกปจะมีกิจกรรมที่พบปะผูปกครองผูมีสวนไดเสียเปนประจำ 

 

7.3 ผลลัพทดานบุคลากร 

 (1) ขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร  

 ตามแผนพัฒนาบุคลากรมีเปาหมายเรื่องตำแหนงทางวิชาการไวจำนวนปละ 2 คน คณะฯ จึงสงเสริมคณาจารย

ผูที่มีอายุการปฎิบัติงานที่สามารถขอตำแหนงทางวิชาการไดซึ่งจากกระบวนการดังกลาวคณะฯ สามารถบรรลุเปาหมาย

ติดตอกัน 4 ป มีอาจารยที่ไดรับตำแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง 
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 ตารางขอมูลอาจารยประจำหลักสูตร 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม จำนวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเทาปริญญาเอก จำนวน (ราย) FTE 

1. ศาสตราจารย - - - - - 

2. รองศาสตราจารย - 1 1 - 1 

3. ผูชวยศาสตราจารย 11 6 17 - 5 

4. อาจารย 12 9 21 - 0 

รวม 23 17 39 - 6 

  

ในสัดสวนของอาจารยประจำตอนิสิตนั้นป 2564 มีอัตราสวน 1 : 25 จากอัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษาเต็ม

เวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไวสำหรับคณะนิติศาสตรคือ 1:50 จึงถือวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน นอกจากนั้น

คณาจารยคณะนิติศาสตรวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 6 คน ปริญญาโท 33 คน ปริญญาตรี 1 คน ซึ่งทุกคนมีวุฒิ

การศึกษาตรงสาขาคือนิติศาสตรหรือสาขาเฉพาะของนิติศาสตรที่เปนความชำนาญเฉพาะดาน เชน กฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายระหวางประเทศ เปนตน 

และมีอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 1 คน ผูชวยศาสตราจารย 17 คน อาจารย 20 คน ผูชวยสอน 

1 คน  

 (2) บรรยากาศในการทำงาน  

คณะฯมีการสรางบรรยากาศที่ดีในการทำงานเสมอ มีการนำขอเสนอของคณาจารยในที่ประชุมมาปรับปรุง

บรรยากาศในการทำงาน เชน ความตองการสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เชน ปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอก

อากาศ เปนตน ดูแลเรื่องการรักษาความสะอาด รปภ. มีระบบกลองวงจรปด จัดสรรงบประมาณสำหรับการประกันภัย

กลุ ม ประกันอุบัติเหตุ มีระบบการแจงซอมอุปกรณตาง ๆ และมีการประชาสัมพันธโครงการตรวจสุขภาพของ

มหาวิทยาลัยเพื่อใหบุคลากรไปใชสิทธิ 

 (3) ความผูกพันของบุคลากร  

อัตราการลาออกของบุคลากรคณะนิติศาสตรในรอบ 5 ปที่ผานมา บุคลากรสายวิชาการมีจำนวน 2 คน สวน

บุคลากรสายบริการมีจำนวน 1 คน แตอยางไรก็ตามคณะฯ ยังไมมีประเมินผลความผูกพันดานอื่นของบุคลากรซึ่งจะหา

แนวทางดำเนินการตอไป 

 (4) การพัฒนาบุคลากร 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนการศึกษาใหคณาจารยไปศึกษาตอปละ 1 ทุนซึ่งป 2561 มีอาจารยคณะ ฯ 

ไดรับทุนแลวจำนวน 1 ทุนตามเปาหมาย และยังมีอาจารยไปเรียนสาขาที่ขาดแคลนในประเทศอีก 4 คน มีการจัดสรร

งบประมาณสำหรับการไปพัฒนาตนเองของคณาจารยทั้งในและตางประเทศ ป 2562 มีอาจารยที่ไดทุนประเภท ก. 1 

ทาน สวนในป 2563 ยังอยูในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งในปที่มีสถานการณโควิดฯ คณะฯ ก็ไดใหการสนับสนุนอยาง

ตอเนื่องโดยใหอาจารยสามารถลงทะเบียนอบรมออนไลนไดและ ในป 2564 คณะฯไดมีหลักเกณฑพิจารณาความดี

ความชอบที่คำนึงถึงภาระงานดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อเปนสวนหนึ่งของการสะทอน
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ผลปฏิบัติงานของบุคลาการสายวิชาการในคณะฯ โดยมีการประกาศประชาสัมพันธใหบุคลากรสายวิชาการรับทราบ 

ซึ่งสอดคลองกับระบบ HR-Smart ของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ยังไดรับการสนับสนุนใหไปพัฒนาตนเองทั้งในและตางประเทศ 33 

คน จากจำนวนอาจารยที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 34 คน ในสวนบุคลากรสายบริการคณะฯ สนับสนุนใหไปพัฒนาตนเอง รอย

ละ 100 อีกทั้งไดมีการขออัตรากำลังเพ่ือทดแทนสวนท่ีขาดในสาขาขาดแคลนอีกจำนวน 1 อัตรา 

 

7.4 ผลลัพธดานการนำองคกร และการกำกับดูแลองคกร 

 ก. ผลลัพธดานการนำองคกร การกำกับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม 

 (1) การนำองคกร  

 คณบดีมีการสื่อสารถึง วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ผานทางชองทางการสื่อสารหลายชองทางไดแก ทางเว็บไซต

คณะทางชองทางสื่อสารกลุม FACEBOOK ที่มีบุคลากรทั้งหมดของคณะฯ และผานทางที่ประชุมสามัญที่จัดขึ้นเปน

ประจำปละ 2 ครั้ง นอกจากนั้นคณบดียังเขารวมกิจกรรมสำคัญเพื่อใหไดพบปะกับผูเรียน ผูมีสวนไดเสีย เชน กิจกรรม

พบผูปกครอง กิจกรรมตนกลา กิจกรรมไหวครู เปนตน 

 (2) การกำกับดูแล 

 คณบดกีำกับดูแลคณะฯ ใหเปนไปตามวิสัยทัศน แผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการประจำป มีการติดตามและ

รายงานผลผานที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ จึงทำใหไมมีบุคลากรรองเรียนผานกองกฎหมายในสวนของการ

ตรวจสอบภายในคณะฯ ไดจัดสงเลมรายงานการควบคุมภายในตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไวเปนประจำทุกป 

ซึ่งที่ผานมาคณะฯ ยังไมมีขอทวงติงจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยวาการควบคุมภายในของคณะฯ บกพรองเกิด

ความเสียหาย  

 (3) กฎหมาย ขอบังคับและการรับรองมาตรฐาน 

 คณะนิติศาสตร ปฎิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด หลักสูตรของ

คณะฯ ไดรับการปรับปรุงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และไดรับการรับรองมาตรฐานทุกหลักสูตร ผานการรับรองจาก

เนตบิัณฑติยสภาและสภาทนายความ รวมถึงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตไดรับการรับรองจากคณะกรรมตุลาการเปน

ท่ีเรียบรอยแลว 

 (4) จริยธรรม 

 คณะฯ เปดชองทางใหรองเรียนผานทางเวปไซดของคณะแตไมเคยถูกรองเรียนเรื่องจริยธรรมจากนิสิต การวิจัย 

การบริการวิชาการ หรือดานธรรมาภิบาลของผูบรหิาร และไมมีผูกระทำผิดวินัยในคณะนิติศาสตร 

 -การจัดการเรียนการสอน โดยมีการสงเสริมมิใหมีการกระทำใด ๆ อันเปนการทุจริต หรือฝาฝน 

 -การวิจัย สงเสริมใหมีการดำเนินการที่สอดคลองกับท่ีกฎหมายหรือระเบียบ ไดกำหนดไว เชน จริยธรรมวิจัยใน

มนุษยและสัตวทดลอง/การคุมครองขอมูลสวนบุคคล/ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา การบริการวิชาการ  

 -การบริการวิชาการ  

 -การบริหาร เชน ITA/ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 2540 (ขอมูลที่ตองลงราชกิจจานุเบกษา, ขอมูลที่ตอง

ใหประชาชนตรวจดูได/ระบบการเขาดูขอมูล) 
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 (5) สังคม 

 ป 2564 คณะฯ มีโครงการที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนจำนวน 12 โครงการ มีจำนวนองคกรที่ใหการ

สนับสนุนเพื่อเสริงสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 11 องคกร ทั้งนี้ในปตอ ๆ ไปมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากองคกร

ตาง ๆ เห็นถึงศักยภาพของคณะฯ และเห็นถึงผลการดำเนินโครงการท่ีเปนไปอยางเรยีบรอย 

 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ 

 ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน การตลาด  

 คณะฯ ไดรับงบประมาณจาก งบประมาณเงินรายได (คาธรรมเนียมการศึกษา) ซึ่งมีการแบงงบประมาณตาม

พันธกิจของคณะฯ 

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564 คณะนิติศาสตร 

ปงบ 

ประมาณ 

จำนวนงบ 

ประมาณ 

กองทุนเพื่อ 

การศึกษา 

กองทุน 

วิจัย 

กองทุน 

บริการวิชาการ 

กองทุนทำนุบำ

รุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

กองทุนกิจ  

การนิสิต 

กองทุนสินท

รัพยถาวร 

2559 4,345,000 3,608,100 246,900 100,000 30,000 300,000 60,000 

2560 6,722,900 4,581,000 250,000 100,000 15,000 530,000 1,246,900 

2561 3,943,000 3,221,000 250,000 100,000 22,000 300,000 50,000 

2562 6,929,500 3,829,300 300,000 100,000 12,000 630,000 2,058,200 

2563 6,366,900 4,538,800 205,100 153,000 60,000 670,000 740,000 

2564 7,284,357 5,532,357 405,000 192,000 30,000 625,000 500,000 

 ในสวนของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากแหลงทุนภายนอกนั้นคณะฯไดรับทุนวิจัยและบริการวิชาการจากแหลง

ทุนภายนอกเปนจำนวน 8,150,000 บาท 

 

 ข. ผลการดำเนินการดานการตลาด 

 จากผลกระทบเรื่องจำนวนประชากรที่ลดลงคณะฯไดสรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหอัตราการรับเขาของนิสิต

เปนไปตามเปาหมาย และลดอัตราการออกกลางคัน ทั้งนี้แนวโนม 3 ปหลังสุดมีอัตรานิสิตที่ลงทะเบียนต่ำกวาเปาหมาย 

อยางไรก็ตามการลดลงของประชากรเปนเรื่องไมอาจแกไข คณะฯจึงสรางกระบวนการเพื่อใหนิสิตท่ีรับเขามาแลวอยูและ

เรียนอยางมีความสุข ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหทันสมัย เปลี่ยนรูปแบบการวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับการ

เรยีนการสอน เพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนิสิต และสรางบัณฑิตของศตวรรษที่ 21 เพ่ือสรางชื่อเสียงใหคณะฯ ใน

สวนของหลักสูตรปริญญาโท ปจจัยสำคัญประการหนึ่งในการตัดสินใจของผู สมัครคือการไดร ับการรับรองจาก

คณะกรรมการตุลาการ ซึ่งปจจุบันหลักสูตรไดรับการรบัรองแลว 
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ตารางขอมูลการรับเขาของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

ภาคการศึกษา/ปการศึกษา จำนวนท่ีประกาศรับ จำนวนผูสมัคร จำนวนผูมีสิทธิเขาศึกษา จำนวนท่ีลงทะเบียน 

1/2559 400 1439 457 402 

1/2560 400 1221 319 283 

1/2561 400 1108 371 333 

1/2562 400 988 357 320 

1/2563 400 1489 388 306 

1/2564 400 1247 400 392 

 

ตารางขอมูลการรับเขาของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 

ภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษา 

จำนวนที่ 

ประกาศรับ 
จำนวนผูสมัคร 

จำนวนผูมีสิทธิ 

เขาศึกษา 
จำนวนที่ลงทะเบียน 

1/2559 - - - - 

1/2560 - - - - 

1/2561 20 16 16 16 

1/2562 20 17 17 17 

1/2563 40 29 29 26 

1/2564 40 20 20 15 

 

ตารางขอมูลการรับเขาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโทแผน ก                        

ภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษา 

จำนวนที ่

ประกาศรับ 
จำนวนผูสมัคร 

จำนวนผูมีสิทธิ 

เขาศึกษา 
จำนวนที่ลงทะเบียน 

1/2558 10 5 5 3 

1/2559 10 9 9 5 

1/2560 10 2 2 2 

1/2561 - - - - 

1/2562 10 5 5 5 

1/2563 15 10 4 2 

1/2564 15 5 3 3 
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ตารางขอมูลการรับเขาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

ภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษา 

จำนวนท่ี 

ประกาศรับ 

จำนวนผูสมัคร 

 

จำนวนผูมีสิทธิเขาศึกษ

า 

 

จำนวนท่ีลงทะเบียน 

 

1/2558 15 12 12 7 

1/2559 15 3 3 2 

1/2560 15 2 2 2 

1/2561 - - - - 

1/2562 15 7 7 7 

1/2563 20 21 13 13 

1/2564 10 14 10 9 

 

ตารางขอมูลการรับเขาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาเอก 

ภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษา 

จำนวนที่ 

ประกาศรับ 

 

จำนวนผูสมัคร 

 

จำนวนผูมสีิทธิเขาศึกษา 

 

จำนวนท่ีลงทะเบียน 

 

1/2564 5 7 5 3 

 

ข. ผลลัพธดานการนำกลยุทธไปปฎิบัติ 

 คณะฯมีการนำกลยุทธของคณะฯไปใสลงในแผนปฎิบัติการประจำป และมีการติดตามผลเปนประจำมีการ

รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมและเมื่อทำโครงการตามแผนปฎิบัติการสำเร็จก็มีการสงสรุปโครงการทุกโครงการ 

ซึ่งจากผลการสรุปโครงการของปที่ผานมาทุกโครงการบรรลุผลตามตัวชี้วัด 

 

 


