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บทที่ 1  

องค์ประกอบที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 

ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์กร  

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1) ประวัติความเป็นมา 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีจุดเริ่มตน้จากการที่ส านักวิชาศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในปี พ .ศ. 

2546 ต่อมาจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นส านักวิชานิติศาสตร์ในปี พ .ศ. 2551   และเมื่อมีการสถาปนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2553 จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการจัดตั้งส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ. 

2553 ให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นส่วนงานวิชาการ พร้อมกับคณะและวิทยาลัยอื่นๆ รวม 15 ส่วนงาน 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป ส านักวิชานิติศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็นคณะนิติศาสตร์ 

ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแตบ่ัดนั้น 

จนถึงปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์

มาแล้วเป็นเวลา 15 ปี ผลิตบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 12 รุ่น กล่าวได้ว่ามีพัฒนาการและ

ความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นที่มีอาจารย์ประจ าเพียง 1 คน ผู้ช่วยสอน 1 คน และ

อาจารย์พิเศษอีก 3 คน จนถึงปัจจุบัน คณะนติิศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 42 คน ผลติบัณฑิต

เข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของคณะฯ ได้รับ

การยอมรับจากองค์กรวิชาชีพ ดังเช่น ส านักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้รับรอง

มาตรฐานการศกึษาของผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต ตั้งแต ่พ.ศ. 2550 ในปัจจุบัน

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะฯ ได้ประกอบวิชาชีพและอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น ผู้

พิพากษา อัยการ ทนายความ ต ารวจ ฝ่ายปกครอง อาจารย์มหาวิทยาลัย พนักงานธนาคาร องค์กร

พัฒนาเอกชน และอาชีพอิสระ เป็นต้น  

หลังจากที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดการศกึษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วระยะ

หนึ่ง และได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จนมอีาจารย์ที่ส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอกมีคุณวุฒิ

และคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการอุดมศึกษา

แห่งชาติ คณะฯ จึงได้เพิ่มการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑติ ในปี พ.ศ. 2557  
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(2) หลักสูตรและบริการ 

หลักสูตร 

ในปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ได้จัดการศึกษารวม 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต sปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ .ศ. 

2560) และ 2. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2557) มีผู้เรียน รวมทั้งหมด  9 กลุ่ม 

ดังนี้  

1. หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

คณะนติิศาสตร์ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้กับผูเ้รียน รวม 7 กลุ่ม ดังนี้  

1.1 ระดับปริญญาตรทีวิภาค ปกติ 

1.2 ระดับปริญญาตรีทวิภาค แบบ 3 ภาคการศกึษา 

  1.3 ควบปริญญาตรี 2 ปรญิญา ระหว่างหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติและหลักสูตรบัญชี

  บัณฑติ  

1.4 ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติและวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5 ควบปริญญาตรี 2 ปรญิญา ระหว่างหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติและหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.6 ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1.7 ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

  สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

2. หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

คณะนติิศาสตร์ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติให้กับผูเ้รียน รวม 3 กลุ่ม 

ดังนี้  

2.1 ระดับปริญญาโททวิภาค ปกติ แผน ก (พะเยา) 

2.2 ระดับปริญญาโททวิภาค แบบ 3 ภาคการศกึษา แผน ข (พะเยา) 
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2.3 ระดับปริญญาโททวิภาค แบบ 3 ภาคการศกึษา แผน ข (วิทยาเขตเชียงราย) 

ในการจัดการศึกษา คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทั้งสองหลักสูตร และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะนิติศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ของ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2553 เป็นต้นมา โดยในปี 2555 เป็นการประเมนิ สมศ. รอบที่ 3 และในปี 2556 เป็นการประเมนิ สกอ. 

จากคณะกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีผลการตรวจประเมนิคุณภาพ ดังนี้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1 ผลการตรวจประเมนิคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553-2556 

 

ต่อมาในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยาได้น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

แนวทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของ

รัฐ (ทอมก) ภายใต้ชื่อ Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) 

มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์และระบบการประกันคุณภาพที่ประยุกต์แนวคิด

ของการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับสากลทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรอืเทียบเท่าและระดับสถาบัน โดยในระดับหลักสูตรระบบ 
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CUPT QA ใช้เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ที่มสีาระหลักเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาแบบ  Outcome Based Education (OBE) มุ่งสัมฤทธิ์  Expected Learning Outcome 

(ELO) และมีผลการประเมิน 7 ระดับที่ม ีworld class เป็นระดับสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจสังคม (socioeconomics) โดยมีผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพตามระบบ CUPT QA ดังนี้ 
 

 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 
CAR 

ปีการศึกษา 2558 

CAR 

ปีการศึกษา 2559 

C.1 
การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

(Success Rate) 
3 3 

C.2 
การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบวิชาชีพ 
2 2 

C.3 คุณภาพบัณฑติ 2 3 

C.4 ผลงานของผู้เรยีน 3 3 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 3 3 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3 3 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 4 4 

C.8 
ก า รปฏิ บั ติ ต า มบทบ าทหน้ า ที่ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัย 
3 3 

C.8.1 
บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย /กรรมการ

ประจ าคณะ 
3 3 

C.8.2 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ /

สถาบัน 
3 3 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบ้ริหารคณะ/สถาบัน 2 3 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 2 3 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 2 3 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 4 3 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 4 3 
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 
CAR 

ปีการศึกษา 2558 

CAR 

ปีการศึกษา 2559 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2 2 

S.2 
Student mobility – Inbound/Outbound, part-

time/full-time of international students 
n/a 1 

S.3 Green University 2 2 

หมายเหตุ ตัวบ่งชีข้องระบบประกันคุณภาพการศกึษา CUPT QA ในปีการศึกษา 2557 มีความแตกต่าง

จากตัวบ่งชีท้ี่ใชใ้นปีการศึกษา 2558 และ 2559 จงึมไิด้รายงานผลเพื่อแสดงแนวโน้มของการพัฒนา 

 

ในการด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

นอกจากการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังมีระบบและกลไก

ในการก ากับดูแลและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีคณบดี รองคณบดี และกรรมการประจ า

คณะฯ ท าหน้าที่บริหารคณะตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยใน

รอบปีงบประมาณ 2561 คณะนติิศาสตร์ได้ก าหนดใหม้ีรองคณบดีฝ่ายวิชาการท าหน้าที่รับผดิชอบดูแล

การบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรที่คณะฯจัดการศึกษา และมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

มหาวิทยาลัยพะเยา ส่วนในระดับคณะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนติิศาสตรมหาบัณฑติท าหน้าที่บริหารหลักสูตร และมีนักวิชาการศึกษา 

จ านวน 2 คน รับผดิชอบงานบริการการศึกษาและกิจการนสิิต 

บริการ 

นอกจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิตให้กับ

ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีบริการด้านการวิจัย การบริการ

วิชาการแก่ชุมชน และการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ที่คณะฯ

จัดสรรเงินรายได้สนับสนุนการด าเนินโครงการ หรือเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร

ต่าง ๆ ตามที่ได้รับการรอ้งขอ บริการที่ส าคัญได้แก่ การเผยแพรค่วามรูท้างกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป 

การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การสรา้งสรรคผ์ลงานวิจัย และการตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัย

พะเยาในการเป็นปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนตามโครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล  

ในส่วนของการด าเนินงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการส่งเสริมสนับสนุน

ศิลปะและวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ด าเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1) เปิดโอกาสให้คณาจารย์ทุกคน

เสนอขอรับทุนเพื่อด าเนินโครงการตามความสนใจและความถนัด 2) รองคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ
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จัดท าโครงการเพื่อให้การด าเนินงานของคณะบรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ และ 3) ให้บริการตามการร้องขอ

ของหน่วยงาน องค์กร หรอืบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในการส่งเสริมและการก ากับดูแลให้บุคลากรในคณะฯมีบทบาทในการให้บริการด้านต่าง ๆ 

ดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะเป็นอ านาจหน้าที่ของคณบดีและกรรมการประจ าคณะฯ เช่นเดียวกับการ

จัดการศึกษาดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 คณะนิติศาสตร์ได้เปลี่ยน

โครงสร้างการบริหารโดยเปลี่ยนรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย เพื่อให้มี

ผู้บริหารในระดับคณะรับผิดชอบดูแลงานวิจัยโดยตรง ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

โครงการวิจัย และมอบหมายงานให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริการส าหรับงานวิจัย 

เนื่องจากไม่มีอัตราสายบริการส าหรับฝ่ายวิจัยโดยตรง ส่วนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และการ

ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้รับมอบหมายให้ดูแล โดยมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจ าศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมายท า

หนา้ที่เป็นฝ่ายบริการ 

(3) วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณธิาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์  

“นิตศิาสตร์เพื่อชุมชนและประชาชาติลุม่น้ าโขง” 

ปรัชญา  

“นิตศิาสตร์ เป็นศาสตรแ์ห่งการศกึษากฎเกณฑ์ความยุติธรรม ใช้กฎหมายมาน้อมน า อ านวย

ประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสันตสิุขแก่ปวงชน” 

พันธกิจ 

1. จัดการเรยีนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพและจติยุติธรรม รวมทั้งศักยภาพในการ

ประกอบอาชีพ 

2. มุ่งผลติงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนติิศาสตร์และสรา้ง

เครือขา่ยการวิจัย กับชุมชนและสถาบันการศกึษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

3. บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใชค้วามรูแ้บบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

4. ท านุบ ารุงภูมปิัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสูส่ากล 

5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภบิาล 

ปณิธานร่วม 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรอื “Wisdom for Community Empowerment” 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
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1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุขจบไปมี

งานท าและเป็นคนดีของสังคม 

2. เพื่อท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน(สนับสนุน

แนวคิด OUOP – One University One Province)  

3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment) 

4. เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่

สากล 

5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

คานิยมร่วม 

1. Competence – หลักความรู้ความสามารถ (ให้ความส าคัญกับผู้ที่มีความสามารถสูงเป็น

อันดับแรกก่อนเสมอ) (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรูความสามารถ

ของตนเองใหด้ียิ่งขึน้ตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และLeadership) 

2. Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิด Excellence) (ท าให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรอืเชี่ยวชาญ) 

3. Justice – หลักความถูกต้องยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา)    

(มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ท าให้เกิดความเคารพนับถือและความไวเนือ้เชื่อใจซึ่งกันและกัน) 

4. Generosity – หลักความมีน้ าใจ (มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น“สิทธิ” ของผู้ที่

อ่อนแอกว่าที่จะไดรับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือ) 

(ท าให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข) 

5. Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรูและท างานเป็นทีม (เน้นการเรยีนรู้

จากการท างานและการด าเนินชีวิต) (ท าให้เกิดปัญญารวมหมู) 

6. Shared Vision – หลักการมเีป้าหมายร่วมกัน (มีเปา้หมายในการท างานร่วมกัน) (ท าให้เกิด

พลังสามัคคี) (ท าให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้) 

7. Local and Global Spirit – หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (ยึดคติ “องค์ความรู้ที่

ผลติและที่ใชเ้ป็นระดับสากล สวนจติวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”) (ท าให้เกิดความเป็น

สากล หรอื Internationalization) 
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(4) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร คณะนิติศาสตร์ 

บุคลากรคณะนิติศาสตรม์ีจ านวนรวมทั้งสิน้ 52 คน อาจแบ่งประเภทตามที่ก าหนดไว้ใน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ จ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 41 

คน  และพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ จ านวน 10 คน หรืออาจแบ่งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทประจ า จ านวน 50 คน พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจ าตามสัญญาจ้าง (ผูท้รงคุณวุฒิ) 

จ านวน 1 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติงานบางเวลา (ลูกจา้งรายวัน) จ านวน 1 คน  

ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จ านวน 

35 คน และส าเร็จการศกึษาในระดับเนติบัณฑติ จ านวน 1 คน ทุกคนส าเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์

ตรงตามสาขาวิชาที่คณะฯจัดการเรียนการสอน ในจ านวนนีม้ีต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน อาจารย์ จ านวน 28 คน และผู้ช่วย

สอน จ านวน 3 คน  

ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ มผีู้ส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโท จ านวน 1 

คน ส่วนที่เหลอืทั้งหมดส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
เริ่มท างาน 

คุณวุฒิ

สูงสดุ 
สถานะ 

ปฏิบัติงาน

จริง 
ลา 

1 นายกฤษฎา ใจแก้วทิ อาจารย์ 1 พ.ย. 49 
เนติบัณฑิต

ไทย* 
ปกติ 1   

2 นายกันตพงศ์ แสงพวง อาจารย์ 1 ก.ค. 54 ปริญญาโท 
ลาศกึษา

ต่อ 
  1 

3 
ผศ.กันยก์ัญญา   

ใจการวงค์สกุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
1 ม.ิย. 50 ปริญญาโท ปกติ 1   

4 ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
1 พ.ค. 49 ปริญญาโท ปกติ 1   

5 
ผศ.เกียรตศิักดิ์  

ตันตจิรยิาพันธ์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
4 ส.ค. 47 ปริญญาโท ปกติ 1   

6 
นางสาวจีรวรรณ สุวรรณ

สุจรติ 
อาจารย์ 5 มิ.ย. 55 ปริญญาโท ปกติ 1   

7 นายเฉลิมวุฒ ิสาระกิจ อาจารย์ 7 ต.ค. 52 ปริญญาโท ปกติ 1   

8 
นางสาวณภัทร  

บุญประสาท 
อาจารย์ 1 ธ.ค. 54 ปริญญาโท 

ลาศกึษา

ต่อ 
  1 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
เริ่มท างาน 

คุณวุฒิ

สูงสดุ 
สถานะ 

ปฏิบัติงาน

จริง 
ลา 

9 นายณัฐ สุขเวชชวรกิจ อาจารย์ 1 ม.ิย. 55 ปริญญาโท 
ลาศกึษา

ต่อ 
  1 

10 
นางสาวถิรวรรณ  

กลางณรงค ์
อาจารย์ 17 ม.ิย. 51 ปริญญาโท 

ลาศกึษา

ต่อ 
  1 

11 ผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
26 พ.ย. 35 ปริญญาโท ปกติ 1   

12 ดร.ธิติ ไวกว ี อาจารย์ 2 เม.ย. 50 ปริญญาเอก ปกติ 1   

13 
นายธีระพันธ์  

เมฆเกรยีงไกร 
อาจารย์ 3 ต.ค. 54 ปริญญาโท ปกติ 1   

14 
ผศ.ดร.นภนันต ์ศุภศริิพงษ์

ชัย 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
2 พ.ค. 48 ปริญญาเอก ปกติ 1   

15 
ผศ.นริษรา ประสิทธิปาน

วัง 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
7 มิ.ย. 50 ปริญญาโท ปกติ 1   

16 
นางสาวนภิาภรณ์ ลาภ

เสถียร 
อาจารย์ 1 พ.ค. 58 เนติบัณฑิต* ปกติ 1  

17 นายประฐมพงษ์ ทองรอด อาจารย์ 2 พ.ค. 54 ปริญญาโท ปกติ 1   

18 นางสาวปราณี นางแล อาจารย์ 16 มิ.ย. 51 ปริญญาโท ปกติ 1   

19 นางสาวปิยอร เปลี่ยนผดุง อาจารย์ 18 ม.ิย. 53 ปริญญาโท 
ลาศกึษา

ต่อ 
  1 

20 
รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรี

ไชยรัตน์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 
4 ก.ย. 60 ปริญญาเอก ปกติ 1  

21 
นางสาวพลอยขวัญ  

เหลา่อมต 
อาจารย์ 5 มิ.ย. 55 ปริญญาโท ปกติ 1   

22 
ร.ต.ท.พทิยา  

เขียวดอกน้อย 
อาจารย์ 1 ส.ค. 49 ปริญญาโท 

ลาออก 

16 ก.ค. 

61 

1   

23 นายพิษณุ เจนดง อาจารย์ 1 ก.ค. 56 ปริญญาโท ปกติ 1   

24 
ผศ.ดร.ไพรัช  

ธีระชัยมหทิธ์ิ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
15 ธ.ค. 48 ปริญญาเอก ปกติ 1   

25 
ผศ.ดร.ภัทราวรรณ  

รัตนเกษตร 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
15 ม.ิย. 48 ปริญญาเอก ปกติ 1   

26 นางสาวลลติา กิ่งเนตร อาจารย์ 16 มิ.ย. 51 ปริญญาโท ปกติ 1   

27 นางสาววรลักษณ ์เมอืงชู อาจารย์ 2 พ.ค. 54 ปริญญาโท ปกติ 1   

28 นายวัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์ ผู้ช่วยสอน 2 ต.ค. 60 ปริญญาตรี ปกติ 0  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
เริ่มท างาน 

คุณวุฒิ

สูงสดุ 
สถานะ 

ปฏิบัติงาน

จริง 
ลา 

29 นางสาววารุณี จันทร์ทอง อาจารย์ 1 พ.ย. 49 ปริญญาโท ปกติ 1   

30 นายวิทูรย ์ตลุดก า อาจารย์ 2 ก.ค. 53 ปริญญาโท ปกติ 1   

31 
ดร.วมิลเรขา ศริิชัยราวร

รณ 
อาจารย์ 1 ต.ค. 57 ปริญญาเอก ปกติ 1   

32 นายวีระยุทธ หอมช่ืน อาจารย์ 1 ม.ิย. 55 ปริญญาโท ปกติ 1   

33 นางสาวศุภากร สุภาพ อาจารย์ 1 ต.ค. 55 ปริญญาโท ปกติ 1   

34 นายสมศักดิ์ แนบกลาง อาจารย์ 1 พ.ค. 50 ปริญญาโท ปกติ 1   

35 นายสิงหนาท แสงไชยา ผู้ช่วยสอน 1 พ.ค. 58 ปริญญาตรี ปกติ  0 

36 นายสุวทิย ์ปัญญาวงศ์ อาจารย์ 4 ส.ค. 47 ปริญญาโท ปกติ 1   

37 นายอนุสรณ์ ไชยปุระ ผู้ช่วยสอน 2 ต.ค. 60 ปริญญาตรี ปกติ 0  

38 นายอภนิันท์ ทัพผึ้ง อาจารย์ 1 ม.ิย. 55 ปริญญาโท ปกติ 1   

39 นายอาทติย์ ศรีชัย อาจารย์ 29 มิ.ย. 49 ปริญญาโท ปกติ 1   

40 ผศ.อุดม งามเมอืงสกุล 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
1 ก.ย. 58 ปริญญาโท ปกติ 1   

41 
นายอุดมศักดิ์ จิรกาลกุล

เกษม 
อาจารย์ 19 ต.ค. 52 ปริญญาโท ปกติ 1   

42 ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
1 เม.ย. 54 ปริญญาโท 

ลาศกึษา

ต่อ 
 1  

 

หมายเหตุ           1) ข้อมูลตามที่ปรากฏถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2561 

                       2) การศึกษาระดับเนติบัณฑิตไทย เทียบเท่าวุฒิปริญญาโท 

 

สรุปข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด  33.0 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศกึษาต่อทั้งหมด  6.0 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงรวมอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อทั้งหมด                  39.0 คน 

*หมายเหตุ : ไม่รวมผู้ช่วยสอน 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (ปฏิบัติงาน-ลา

ศึกษา) 

 
 

สรุปข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์แยกตามคุณวุฒิ 

(ปริญญาตร ีปรญิญาโท และปริญญาเอก) 

 
*หมายเหตุ : ไม่นับผู้ช่วยสอน 
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สรุปข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ปี

การศึ

กษา 

    

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
2556 2557 2558 2559 2560 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 

รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 1 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 0 5 5 7 10 

อาจารย์ 30 31 30 30 28 

รวม 30 36 35 37 39 

*หมายเหตุ : ไม่นับผู้ช่วยสอน 

 

แผนภูมิเปรียบเทยีบจ านวนอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

ประจ าคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 - 2560 
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จ านวนอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒกิารศึกษา 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม 

จ านวน (ราย) 
ป.เอก ป.โท 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 

รองศาสตราจารย์ 0 1 1 1 0 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 6 4 10 3 7 

อาจารย์ 16 13 29 2 27 

อาจารย์ Part - Time 0 0 0 0 0 

อาจารย์พิเศษ (Visiting 

Professors/Lecturers) 
0 0 0 0 0 

รวม 22 17 39 6 33 

* หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 

 

จ านวนบุคลากร (สายสนับสนุน) 

ปีการศึกษา 2560 คณะนติิศาสตร์ มจี านวนบุคลการสายสนับสนุน รวมทั้งสิน้ 10 คน 

ที่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒสิูงสุด สถานะ 

1 นายทรงพันธ์ อนุพันธ์ นักวิชาการศกึษา ปริญญาโท ปกติ 

2 นางดวงชีวัน เครือนอ้ย นักวิชาการศกึษา ปริญญาตรี ปกติ 

3 นายฉัตรนรงค์ ไชยมงคล บรรณารักษ์ ปริญญาตรี ปกติ 

4 นางสาวนิตตอ์ลิน ภูรชิอุดมอังกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ปกติ 

5 นางสาวพวงผกา  ธนะจักร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี ปกติ 

6 นางสาวจุฑามณี จันทร์ศุภเสน นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี ปกติ 

7 นางสาวมัสยา ชาวบ้านกร่าง นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี ปกติ 

8 นายนทีสุทธิ ์ อุทธิยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร ปริญญาตรี ปกติ 

9 นางสาวกฤตพร จุใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปกติ 

10 นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ปกติ 
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จ านวนนิสิต 

ในปีการศึกษา 2560 คณะนติิศาสตร ์มีจ านวนนิสติในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  

รวมทั้งสิน้  1,303 คน 

ระดับปริญญาตรี  

ล าดับ  คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร  ป ี1  ป ี2  ป ี3  ป ี4  ปี 5  ป ี6  ป ี7  รวม  

ระดับปริญญาตรทีวภิาค ปกติ                  

1 นิติศาสตร์  279  298  218  144  24  3  2  968  

รวมคณะนิติศาสตร์ 279  298  218  144  24  3  2  968  

หลักสูตรควบปรญิญาตรี 2 ปริญญา             

2 น.บ. และ บช.บ.  30  25  13  7  23      98  

3 

น.บ. และ วท.บ. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ)  

3  1  2  1  5      12  

4 น.บ. และ ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)  11  13  8  15  7      54  

5 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนง

อนามัยชุมชน และ น.บ.  

19  23  28  29  21      122  

6 

วท.บ. สาธารณสุข(อนามัย

สิ่งแวดล้อม) และ น.บ.  

  

9  7  10  10  11      47  

รวมปริญญาตรคีู่ขนาน 2 ปริญญา  72  69  61  62  67  2  2  333  

รวมระดับปรญิญาตรทีวภิาค ปกติ  351  367  279  206  91  5  2  1,301  

ระดับปริญญาตรทีวภิาค แบบ 3 ภาค

การศึกษา    

          

9 นิติศาสตร์      2          2  

รวมระดับปรญิญาตรทีวภิาค แบบ 3 ภาค

การศึกษา      2  

        2  

รวมระดับปรญิญาตร ีทั้งหมด  351  367  281  206  91  5  2  1,303  

 

 

 



15 

 

ระดับปริญญาโท   

ล าดับ  คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร  ปี 1  ปี 2  ปี 3  ปี 4  รวม  

ระดับปริญญาโททวภิาค ปกติ            

1  นิตศิาสตร์  2  5  4  1  12  

ระดับปริญญาโททวภิาค แบบ 3 ภาคการศึกษา            

2  นิตศิาสตร์  2  3  5  9  15  

3  นิตศิาสตร ์วทิยาเขตเชียงราย  5        5  

รวมระดับปรญิญาโท ทั้งหมด  9  8  9  10  36  
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(5) สินทรัพย์ 

ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะนติิศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,943,900 บาท เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ กิจกรรม และการด าเนินงาน

ต่าง ๆ ภายในคณะโดยแบ่งการบริหารจัดการงบประมาณ ดังนี้ 

แผนงาน / กองทุน จ านวนเงนิงบประมาณ 

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศกึษา  

   กองทุนเพื่อการศึกษา 3,221,000 

1. ค่าจ้างบุคลากร 194,400 

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
1,895,600 

3. ค่าสาธารณูปโภค 
10,000 

4. เงนิอุดหนุน (โครงการ) 
1,121,000 

   กองทุนกิจการนิสิต  

   1. เงนิอุดหนุน 300,000 

   กองทุนสินทรัพย์ถาวร  

      1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 50,000 

แผนงานวิจัย  
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   กองทุนวิจัย 250,000 

แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน  

   กองทุนบริการวิชาการ 100,000 

แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

   กองทุนศิลปวัฒนธรรม 22,000 

รวมทั้งสิ้น 3,943,000 

 

ตารางเปรียบเทยีบงบประมาณรวมที่ได้รับการจัดสรร 

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 

ได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายได้ (บาท) 
6,322,000  4,345,000 6,722,900 3,943,000 

 

อาคารสถานที่ 

คณะนติิศาสตร์ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ช้ัน 3 อาคารเรยีนรวมภูกามยาว โดยในส่วนของพืน้ที่ที่

คณะฯได้รับการจัดสรรจากมหาวทิยาลัย ได้ใชเ้ป็นหอ้งสมุด หอ้งท างานอาจารย์ หอ้งประชุม ห้อง

ธุรการ หอ้งศูนย์ให้ความช่วยเหลอืประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย หอ้งถ่ายทอดการบรรยาย

จากส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิัณฑติยสภา หอ้งศาลจ าลอง และหอ้งท างานคณบดี รอง

คณบดี ส่วนหอ้งเรียนใชอ้าคารเรยีนรวมร่วมกับคณะอื่นๆ 

 

ห้องเรียน  
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ห้องศาลจ าลอง 
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ห้องสมุดกฎหมาย 

 
 

 

ห้องประชุม  
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ห้องพักอาจารย์ 
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ห้องศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย 

 
 

 

 

 (6) กฎระเบียบและข้อบังคับ  

การด าเนินงานของคณะนิติศาสตรอ์ยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับหลายฉบับ ที่ส าคัญได้แก่  

 ด้านการจัดการศกึษา 

 พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  

 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวธิีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553  

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561   

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553    

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553   

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553   

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2560 

 ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 

 ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ. 2529 

 ด้านการบริหาร 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วน

งาน พ.ศ. 2553 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 

 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560  

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2557 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 และ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 

 ด้านบริการอื่น  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ พ.ศ. 2553 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2553 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วยการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2558 และฉบับที่ 2 พศ. 2560 
 

 

 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 

(1) โครงสร้างองค์กร 
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(2) โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 

1. รายชื่อผู้บริหาร  (ปีการศึกษา 2560) 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์                คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน ์ไมรินทร์                 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย 

นางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต                                   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ 

 

2. คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์  ประธานกรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                      กรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย    กรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ                   กรรมการ 

นายวีระยุทธ หอมช่ืน                           กรรมการ 

นายพิษณุ เจนดง                    กรรมการ 

นายอภินันท์ ทัพผึ้ง กรรมการ 

นายนทีสุทธิ์ อุทธิยา เลขานุการ 
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คณะนิติศาสตร์มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีรอง

คณบดี 3 ฝ่าย คือรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิต และมีคณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่บริหารคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 และมีคณะกรรมการด้านต่างๆ เชน่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายกิจการ

นิสติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เป็นต้น  

ในการบริหารหลักสูตร คณะนิติศาสตร์มีการแยกกลุ่มสาขาวิชากฎหมายภายใต้หลักสูตร

ดังกล่าวออกเป็น 5 กลุ่มสาขาวิชาเพื่อที่นิสิตผู้เรียนจะสามารถเลือกเป็นสาขาที่นิสิตให้ความสนใจและ

ประสงค์ลงทะเบียนในกลุ่มวิชาเลือก และเมื่อลงทะเบียนวิชาเลือกครบตามที่คณะก าหนด นิสติจะได้รับ

เกียรติบัตรผู้มีความรู้กฎหมายตามสาขาวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนไว้ เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านและเป็นการสร้างโอกาสที่ดีต่อการเข้าถึงงานและการพัฒนาตัวเองของนิสิตใน

อนาคต โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชากฎหมายดังนี้ 

1. สาขาวิชากฎหมายมหาชน 

2. สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

3. สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

5. สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

(2) ผูเ้รียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผูม้ีสว่นได้เสีย 

ผู้เรียนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาตรีทวิภาค แบบ 

3 ภาคการศกึษา เป็นผู้เรยีนที่รับเข้าจากผู้ส าเร็จการศกึษาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรียน

ทั่วประเทศ โดยมีการก าหนดโควต้าให้กับนักเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ส่วนกลุ่มผู้เรียนระดับ

ปริญญาตรีทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษานั้น เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อายุไม่ต่ ากว่า 24 ปี ประกอบอาชีพในสายงานหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาที่จะศึกษาต่อไม่น้อยกว่า 3 ปี คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครที่เป็นทหารหรือต ารวจคือเป็น

ข้าราชการทหารหรอืต ารวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี อายุไม่ต่ ากว่า 24 ปี  

(3) ผูส้่งมอบและคู่ความรว่มมอื  

ผู้ส่งมอบผู้เรียนให้คณะนิติศาสตร์คือโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ อย่างไรก็ตามคณะนิติศาสตร์

มิได้มีข้อตกลงกับโรงเรียนต่าง ๆ ให้ชัดเจนแน่นอนเกี่ยวกับจ านวนนักเรียนที่จะส่งมอบ ส่วนคู่ความ

ร่วมมือ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งร่วมกันผลิตบัณฑิตในหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา และ

นอกจากนีย้ังมีหน่วยงานหรอืองค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความรว่มมอืในการฝกึงานนิสติ เชน่  ส านักงานอัยการ

จังหวัด ศาลจังหวัด ส านักงานสภาทนายความ ยุติธรรมจังหวัด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ส านักงานคุมประพฤติ เป็นต้น  และหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ เช่น 
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ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยุติธรรมจังหวัดพะเยา ส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  ส านักงานอัยการจังหวัด ศาลจังหวัดพะเยา เป็นต้น 

 

ส่วนที่ 2 สภาวการณ์ขององค์กร 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

ในปัจจุบันมสีถาบันการศกึษาในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ทั้งสิน้ 100 

แหง่ ในจ านวนนีเ้ป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 16 แหง่ มหาวิทยาลัยของรัฐที่จ ากัดจ านวน

รับ 5 แหง่ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่จ ากัดจ านวนรับ 2 แหง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 36 แห่ง 

มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 34 แหง่ และวิทยาลัยเอกชน จ านวน 7 แหง่ รวมจ านวนนิสตินักศึกษา

นิตศิาสตรใ์นสถาบันการศกึษาทุกแห่งในภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีทั้งสิน้ 90,811 คน1 

เฉพาะในพืน้ที่ภาคเหนือมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่จัดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร ์เช่น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ล าปาง และ

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น ทั้งสี่สถาบันมีจ านวนนิสตินักศึกษาใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยพะเยา คอื

ประมาณ 1,000 คน ในกลุ่มนี้สถาบันที่มจี านวนผูเ้รียนน้อยที่สุด  คอื มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

ล าปาง มนีักศึกษา 723 คน สถาบันที่มจี านวนผูเ้รียนมากที่สุด คอืมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มผีูเ้รียน 

1,300 คน ส่วนมหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้เรยีน 1,162 คน 

หากพิจารณาจากจ านวนผูเ้รียน อาจพบว่าสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ผู้เรยีนมคีวาม

ต้องการสูง แต่มีแนวโน้มว่าความต้องการในการศกึษาด้านนีจ้ะลดลงไป และอาจเป็นการลดลงอย่าง

รวดเร็ว เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของประชากรและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ ประกอบกับมี

สถาบันที่จัดการศกึษาด้านนิตศิาสตรท์ั่วประเทศเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีมหาวิทยาลัย

ที่ไม่จ ากัดจ านวนรับผู้เข้าศึกษาต่อถึง 2 แหง่ จงึถือวา่การแขง่ขันสูงมาก การที่คณะนติิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นตัวเลือกในล าดับต้นของผูเ้รียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผูเ้รียนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง

ต่อการวางแผนกลยุทธ และแนวทางการด าเนินการสู่เป้าหมายอย่างมุ่งมั่น โดยปัจจัยการจะก้าวสูก่าร

เป็นคณะนติิศาสตร์ที่จะเป็นตัวเลือกในล าดับต้นของผูเ้รียนนั้นมีหลายประการ ดังนี้ 

1. การพัฒนานิสิตให้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีมาตรฐานทางความรู้ คุณธรรม 

จริยธรรม และทักษะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะทางปัญญา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เพื่อที่จะสามารถท างานและปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และสามารถ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ เนื่องจากผู้เข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจจะไม่ใช่

ผูเ้รียนที่มผีลการเรียนดีเด่นในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย แตถ่้าผู้เรยีนเหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเอง

ได้เมื่อผ่านกระบวนการให้การศึกษาของคณะฯ มีอาชีพการงานท าสามารถเป็นเสาหลักของครอบครัว

ได้ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาในการเป็นปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน จะเป็นการพิสูจน์
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คุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ อันจะน ามาซึ่งชื่อเสียงและเพิ่มโอกาสที่จะได้ผู้ เรียนที่มี

ความสามารถในการเรียนมากขึ้นในแตล่ะปี 

2. การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนในระดับ

ปริญญาเอก และอาจารย์ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการทางกฎหมายในประเทศไทยมีจ านวนน้อยมาก และ

กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงเป็นส่วนใหญ่ ท าให้สถาบันการศกึษาวิชากฎหมายในภูมิภาคต่างขาดแคลนผู้

มีความรู้ความสามารถเหล่านี้ อย่างไรก็ตามผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงปัญหา และใน

เวลาเดียวกันก็เล็งเห็นถึงโอกาสการเป็นผู้น าทางการเรยีนการสอนในวิชากฎหมายในระดับภูมิภาคจึงได้

มีการสร้างและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จนกระทั่งสามารถมี

อาจารย์ผู้มคีุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และผู้มีต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา และมี

ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรด้านนี้ต่อไป เพื่อสู่เป้าหมายการเป็นคณะนิติศาสตร์ที่มีความ

พร้อมในการเรียนการสอนระดับที่สูงมากขึ้นตอ่ไป 

3. การสร้างสมรรถนะหลักให้กับคณะนิติศาสตร์ ในปัจจุบันยังไม่อาจระบุได้ว่าสมรรถนะ

หลักของคณะนิติศาสตร์คืออะไร แต่หากเปรียบเทียบบริการด้านต่าง ๆ ที่คณะฯ ได้ด าเนินการอยู่ใน

ปัจจุบัน ต้องนับว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นบริการที่คณะฯมีความช านาญที่สุด แต่การก าหนดว่า

สาขาวิชาใดเป็นสมรรถหลักของคณะนิติศาสตรย์ังไม่อาจกระท าได้ และการก าหนดในลักษณะดังกล่าว

อาจไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งปรับเปลี่ยนมาให้

ความส าคัญกับการพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และเน้นเรื่องการสร้างทักษะด้านต่างๆ สมรรถนะหลัก

ของคณะฯจึงควรเป็นความช านาญที่ทุกสาขาวิชามีร่วมกันได้ และท าให้นิสิตที่ผ่านกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของคณะฯเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะครบถ้วนหรอืเหนอืกว่ามาตรฐาน 

4. การพัฒนาการบริหารการจัดการในคณะนิติศาสตร ์ให้เป็นระบบและมีมาตรฐานสากล

เพื่อรองรับการเชื่อมโยงโลกการศึกษาในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนที่มีสามารถ

ไปมา และแลกเปลี่ยนความรูไ้ด้มากกว่าอดีต 

โดยปัจจัยทั้งสี่ประการจะน าไปสู่การแสดงให้เห็นถึงความพร้อมสมบูรณ์ต่อการจัดการเรียน

การสอนในสาขาวิชากฎหมายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และจะสามารถดึงความสนใจ

ของผู้ที่ประสงค์จะเรียนในคณะนิติศาสตร์ ให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเป้าหมายของการรับ

นิสติในแต่ละปีได้ต่อไป 

 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและบริการอื่น

ของคณะนิตศิาสตร์ ประกอบด้วยความท้าทายในด้านการเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งใหม ่อยู่ในพืน้ที่

หา่งไกล ระยะเวลาในการพัฒนาตนเองยังไม่นานนักเมื่อเทียบกับสถาบันการศกึษาเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงใน

ส่วนกลาง ประกอบกับคณาจารย์ยังเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่ยังต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์
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และผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับคณะ

นิตศิาสตร์ของสถาบันการศกึษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคด้วยกัน มีช่วงเวลาในการพัฒนาตนเองไม่ต่างกัน

มากนัก คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยามีความได้เปรียบในด้านจ านวนอาจารย์ คุณวุฒิอาจารย์ 

และสัดส่วนอาจารย์ตอ่ผูเ้รียน 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

คณะนิติศาสตร์ใช้ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA  ในการปรับปรุงผลการด าเนินการ และการรับฟัง

เสียงจากผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มตา่ง ๆ เช่น ผูเ้รียน ผูใ้ช้บัณฑิต ผูร้ับบริการ คณาจารย์ บุคลากรสายบริการ 

โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แบบประเมินการสอน แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมสามัญของคณะฯ การประชุมกรรมการประจ าคณะฯ การ

ประชุมอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และการหารอืในกลุ่มผู้บริหาร เป็นต้น 
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บทที่ 2 การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้หลัก 

 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศีกษา (Success Rate) 

ผลการด าเนินงาน 

การรับนิสิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตที่

มีคุณสมบัติตาม ELO ของหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับการศึกษา คือ หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีจ านวน 1 หลักสูตร 

แยกเป็น 2 ระบบ คือ ทวิภาคปกติ และทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา และ การจัดการเรียนการสอน

คู่ขนานหรือแผนการศึกษาควบสองปริญญา โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึง

ปัจจุบัน และหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 1 หลักสูตร แตแ่บ่งผู้เรยีนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปริญญา

โททวิภาค ปกติ แผน ก (พะเยา), ปริญญาโททวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษา แผน ข (พะเยา), ปริญญา

โททวิภาคแบบ 3 ภาคการศกึษา แผน ข (วิทยาเขตเชียงราย)  

ระบบการรับนิสิต แยกเป็นการรับนิสิตในระบบทวิภาคปกติ คัดเลือกนิสิตตามระบบที่

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด ได้แก่ โครงการรับตรง 10% โครงการนักเรียนโควตาทั่วประเทศระบบ

กลาง โครงการรับนิสิตกลับเข้าศกึษา และโครงการอื่น ๆ ส่วนระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศกึษา รับ

นิสิตเข้าศึกษาตามระบบและโครงการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนิสิต

สมัครเรียนตรงตามเป้า จงึสามารถเปิดรับได้ตามปกติ 

ทั้งนี้ การรับนิสิตในระบบทวิภาคปกติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองบริการ

การศกึษา งานรับเข้าเป็นหน่วยงานหลักด าเนินการ ซึ่งคณะนติิศาสตร์และหลักสูตรได้เข้าไปมีส่วนร่วม

ในการด าเนินการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับเข้า คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ร่วมด าเนินการแนะแนว

สัญจร ตลอดจนสอบสัมภาษณ์ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการก ากับดูแล ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตร

และคณาจารย์ได้ประชุมวิเคราะห์ว่า การรับนิสิตเข้าศึกษามีจ านวนผูเ้ข้าศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ใน

ส่วนของคุณลักษณะของผู้เรียนนั้นที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า ไม่ควรก าหนด เนื่องจากสายงานใน

สาขาวิชานิตศิาสตร์นัน้ ลักษณะทางกายภาพไม่มีผลต่อการท างานแต่อย่างใด   

ในส่วนระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการประกาศรับสมัคร

ตามจ านวนเป้าหมายที่คณะก าหนด แต่พบว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่สนใจหรือกลุ่มเป้าหมาย
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ท าให้จ านวนนิสติและผูส้มัครเข้าศกึษาลดลง ท าให้ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จ านวน

ผู้สมัครไม่เพียงพอที่จะเปิดด าเนินการ จึงหยุดรับนิสิตในระบบนี้ไว้ก่อน 2 ปีการศึกษา ซึ่งคณะได้

ทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ด้านการรับนิสิตในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาค

การศึกษา ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของจังหวัดพะเยาซึ่งมีจ านวนประชากรน้อย  

จนกระทั่งในปีการศึกษา 2561 มีผู้สมัครจ านวน 19 คน ซึ่งเพียงพอที่จะเปิดสอนตามหลักสูตรได้ 

ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท มีจ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ ซึ่ง

การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยามอบหมายให้กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักประกาศรับ

สมัครตามโครงการของมหาวิทยาลัยโดยระบบรับตรง โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการก ากับดูแล ส่วน

คณะกรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้าศกึษา จากข้อมูลการรับเข้าพบว่า ตั้งแต่

ปีการศึกษา 2557 ถึงปัจจุบันจ านวนผูส้มัครลดลงและยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งระบบ

ทวิภาค ปกติ (แผน ก.2) และระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศกึษา (แผน ข.) ซึ่งคณะได้วิเคราะหผ์ลการ

ด าเนนิงานของหลักสูตรปริญญาโท แล้วเห็นวา่จ านวนประชากรในจังหวัดพะเยามีจ านวนจ ากัด จะต้อง

สร้างแรงจูงใจให้ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา ที่ส่วนหนึ่งมุ่งสอบวัดความรู้ในระดับเนติบัณฑิต และ

ใบอนุญาตว่าความ ให้ยังอยู่ศึกษาต่อในจังหวัดพะเยา จึงจัดท าโครงการรับสัญญาณถ่ายทอดการ

อบรมและสรุปค าบรรยายเนติบัณฑิตเพื่อให้บริการแก่ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ แต่ก็ยังพบว่าจ านวน

ผูส้มัครยังมีจ านวนน้อย จงึได้เปิดรับนิสิตและจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศกึษา 

(แผน ข.) ณ วิทยาเขต จังหวัดเชยีงราย เพื่อรองรับจ านวนผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมายที่มีจ านวนมากกว่า

ในจังหวัดพะเยา ในปีการศึกษา 2560 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

เนื่องจากข้อจ ากัดในการก าหนดเกณฑ์การรับเข้าดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงได้มีการ

จัดโครงการปรับพืน้ฐานทางวิชาการให้แก่นิสิตใหม่ขึน้ โดยได้จัดกิจกรรมอบรมนิสิตใหม่เรื่องการเขียน

ตอบข้อสอบกฎหมาย การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณะนิติศาสตร์โดยเชิญศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง 

มาเล่าประสบการณ์ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยา และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

เพื่อกระตุน้การเรียนรูภ้าษาที่สองให้แก่นสิิตใหม่ 

นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้ด าเนินโครงการบ่มเพาะต้นกล้านักกฎหมาย เพื่อให้นิสิตได้ปรับตัว

เข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด โดยเป็นกิจกรรมชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย การสรา้งความสมัครสมานสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุน่พี่รุ่นน้อง  
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การรักษาการคงอยู่ของนักศึกษาในระบบ 

ปัญหาอัตราจ านวนการพ้นสภาพและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรของคณะนติิศาสตร ์เป็นสิ่งที่คณะนิตศิาสตร์ ให้ความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีอัตราที่

สูง คณะ ฯ จึงได้ด าเนินการทยอยส่งตัวแทนคณาจารย์เพื่อเข้าอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ 

Outcome Based Education (OBE) ร่วมหารือและจัดโครงการสัมมนาให้แก่คณาจารย์ ในคณะ           
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เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ให้มีกลุ่มเรียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผู้สอนดูแล

นิสิตได้อย่างทั่วถึง ค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน ให้เป็นแบบ Active Learning เพื่อกระตุ้น

ผู้เรียนให้เกิดทักษะทางปัญญา ตลอดจนได้ขอความร่วมมือให้ผู้สอน พัฒนารูปแบบการวัดผล

ประเมินผล จากการสอบปลายภาคที่มีสัดส่วนคะแนน 70-80 คะแนน ให้มกีารกระจายการประเมินผล 

ให้เกิดการประเมินผลตลอดภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาและกระตุ้นผู้เรียนตลอดเวลา และให้คณาจารย์

เลือกใช้วิธีการประเมินผลที่แตกต่างแต่เหมาะสมกับการประเมินผู้เรียน เพื่อวัด ELO ให้ครอบคลุมทุก

ด้าน นอกจากนี ้คณะนติิศาสตร์ยังก าหนดหลักเกณฑเ์ป็นประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานการ

บริหารงานวิชาการ พ.ศ.2558 ให้ผู้สอนรายวิชาและกลุ่มเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอน การ

ออกข้อสอบ การตรวจกระดาษค าตอบร่วมกัน ตลอดจนก าหนดอัตราสัดส่วนคะแนนที่ใช้วัดผล

ประเมินผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งคณะกรรมการหลักสูตรและคณาจารย์ได้วิเคราะห์ร่วมกัน

ว่าคุณสมบัติและคุณลักษณะของนิสติที่รับเข้ามาศกึษาวิชาชีพทางกฎหมายอาจยังไม่เหมาะสม แตท่ั้งนี้

มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการเพื่อให้นิสิต

ใหม่สามารถปรับตัวกับการเรียนการสอนทางนิติศาสตร์ได้ ตลอดจนคณะได้จัดกิจกรรมทบทวนและ

เตรียมพร้อมก่อนสอบ ตลอดจนปรับปรุงตารางสอบปลายภาคใหเ้หมาะสม 

นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ยังมีระบบการดูแลนิสิตระหว่างเรียน เพื่อดูแลให้สามารถจบ

การศกึษาได้ ตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีคุณสมบัติของบัณฑติตามที่ก าหนดไว้ใน ELO ประกอบด้วย 

ระบบต่าง ๆ ดังนี้  

1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น การใหค้ าปรึกษาด้านวิชาการ การตดิตามความก้าวหนา้ในการ

เรียน การดูแลการใช้ชีวติในรั้วมหาวิทยาลัย และการให้ค าปรึกษาทั่วไป   

2. ระบบงานแนะแนว และพัฒนาอาชีพ เช่น การแนะแนวการเรยีน การศกึษาต่อ การแนะแนว 

อาชีพ และการดูแลสวัสดิการให้กับนิสติ  

3. ระบบงานกิจการนิสติ เช่น การพัฒนาด้านคุณธรรมจรยิธรรม การท ากิจกรรมจิตอาสา การ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการใช้ชีวติในสังคม  

4. ระบบงานหลักสูตรและการสอน เชน่ การวางแผนการเรียน การควบคุมคุณภาพการจัดการ

เรียน การสอน การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใ้ห้กับผูเ้รียน   

5. ระบบงานทุนการศกึษา เช่น เงินกู้ยมื กยศ. และทุนอื่น ๆ  
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6. ระบบงานทะเบียนและวัดผล เช่น การลงทะเบียนเรียน การตัดเกรด และการรายงานผลการ

เรียน  

7. ระบบงานสายสนับสนุนเช่น เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นักวิชาการการศึกษาทั้งด้านวิชาการ และ

กิจการนสิิต ที่คอยสนับสนุนนิสติตลอดการศกึษา 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงตัวเลขในภาพที่ 1.1 จะเห็นได้วา่ สัดส่วนของการออกกลางคัน

เทียบเป็นรอ้ยละมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในแตล่ะปี เช่น ร้อยละของจ านวนของนสิิตปีที่ 2 เทียบ

กับนิสติปีที่ 1 ของนสิิตรหัส 56 คือ ร้อยละ 75.12 นิสติรหัส 57 คือ ร้อยละ 64.84 นิสติรหัส 58 คือ 

ร้อยละ 66.25 และนิสติรหัส 59 คือ ร้อยละ 76.43 

ร้อยละของจ านวนนิสติปีที่ 3 เทียบกบันิสติปีที่ 2 ของนิสิตรหัส 56 คือ ร้อยละ 78.98 นิสติรหัส 

57 คือ ร้อยละ 73.31 นิสติรหัส 58 คือ ร้อยละ 84.03  

ร้อยละของจ านวนนิสติปีที่ 4 เทียบกับนิสติปทีี่ 3 ของนสิิตรหัส 56 คือ ร้อยละ 85.08 นิสติรหัส 

57 คือ ร้อยละ 86.13  

ตัวเลขชุดดังกล่าวแสดงให้เห็นวา่ แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนสิิตมี

ประสิทธิผลอย่างตอ่เนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามจ านวนนิสิตที่พ้นสภาพก่อนส าเร็จ

การศกึษายังสูงอยู่มากดังนั้น คณะนิติศาสตร์จึงยังตอ้งให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทนิตศิาสตรมหาบัณฑิต พบว่าอัตราการเข้าศกึษาลดลงและยัง

ไม่เป็นไปตามแผนการรับเข้า และอยู่ระหว่างการท าวิทยานพินธ์และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งใน

ปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 1 คน ส่วนในปีการศึกษา 2560 มีนิสติที่อยู่ระหว่างการ

ขออนุมัตเิพื่อส าเร็จการศกึษา จ านวน 3 คน จงึคาดหมายว่ามีผูท้ี่จะส าเร็จการศึกษาเพิ่มขึน้ตามล าดับ

และไม่เกินระยะเวลาสูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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ตาราง 1.3 แสดงจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา (Success Rate) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา 

เข้ารับ

การศึกษา 

(ปี 1) 

ก าลัง

ศกึษา 

ส าเร็จ

การศึกษา 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ส าเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลา 

ส าเร็จการศึกษาเกิน

ระยะเวลา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2554 409 1 218 53.30% 136 33.25% 82 20.05% 

2555 358 0 160 44.69% 119 33.24% 41 11.45% 

2556 415 10 203 48.92% 143 34.46% 60 14.46% 

2557 364 137 15 4.12% 15 4.12% 0 0.00% 

2558 395 203 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2559 402 290 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2560 283 262 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 

ตาราง 1.4 แสดงจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา (Success Rate) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ปีการศึกษา 

เข้ารับ

การศึกษา (ปี 

1) 

ก าลัง

ศกึษา 

ส าเร็จ

การศึกษา 

คิดเป็นรอ้ย

ละ 

ส าเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลา 

ส าเร็จการศึกษาเกิน

ระยะเวลา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2555 31 0 9 29.03% 7 22.58% 2 6.45% 

2556 46 22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2557 34 7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2558 19 11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2559 35 25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2560 30 29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
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ตาราง 1.5 แสดงจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา (Success Rate) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี

การศึกษา 

เข้ารับ

การศึกษา 

(ปี 1) 

ก าลัง

ศึกษา 

ส าเร็จ

การศึกษา 

คิดเปน็

ร้อยละ 

ส าเร็จการศกึษาใน

ระยะเวลา 

ส าเร็จการศกึษาเกิน

ระยะเวลา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2554 41 0 9 21.95% 4 9.76% 5 12.20% 

2555 4 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2556 17 5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2557 8 1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2558 5 2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2559 4 1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2560 3 3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 

ตาราง 1.6 แสดงจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา (Success Rate) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ปี

การศึกษา 

เข้ารับ

การศึกษา 

(ปี 1) 

ก าลัง

ศึกษา 

ส าเร็จ

การศึกษา 

คิด

เป็น

ร้อย

ละ 

ส าเร็จการศกึษาใน

ระยะเวลา 

ส าเร็จการศกึษาเกิน

ระยะเวลา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2556 27 5 2 7.41% 2 7.41% 0 0.00% 

2557 21 15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2558 12 8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2559 21 12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2560 11 10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
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ตาราง 1.7 แสดงจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา (Success Rate) หลักสูตรนิติศาสตร               

มหาบัณฑติ 

ปี

การศึกษา 

เข้ารับ

การศึกษา 

(ปี 1) 

ก าลัง

ศึกษา 

ส าเร็จ

การศึกษา 

คิดเปน็

ร้อยละ 

ส าเร็จการศกึษาใน

ระยะเวลา 

ส าเร็จการศกึษา

เกินระยะเวลา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2557 16 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2558 12 7 5 41.66% 0 0.00% 5 41.66% 

2559 10 9 1 10.00% 1 10.00% 0 0.00% 

2560 9 9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 

ทั้งนี ้มผีูส้ าเร็จการศกึษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ ในปีการศกึษา 2560 จ านวน 5 คน คอื 

1.นายประเสริฐ สทิธินวผล 2.พ.ต.ท.คมสันต ์กันธะป้อง 3.ร.ต.อ.อดศิักดิ์ สักลอ  

4.นางขวัญดาว ไชยมงคล 5.นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร 

และมีผูส้ าเร็จการศกึษาหลักสูตรนติิศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศกึษา 2559 จ านวน 1 คน คอื 

1.นายพีรัช จันธิมา 
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ตาราง 1.8 แสดงจ านวนนิสิตออกกลางคัน (Drop-out Rate) ระหว่างปีท่ีรับเข้า 2553-2560 

ปีที่เข้าศึกษา 2553 

กลุ่ม

สาขาวิชา 

จ านวน

รับเข้า 

จ านวนนิสิต 

Drop-Out 

ก่อนเข้าศกึษา 

จ านวน

นิสิต

ย้าย

เข้า 

สาเหตุการ Drop-Out 
Drop-Out 

ท้ังหมด 
ไม่ช าระ

ค่าลงทะเบียน 

ไม่มาลงทะเบียน

เรียน 

พ้นสภาพจากผล

การเรียน 
ลาออก เสียชีวติ ย้ายสาขา 

Drop-Out 
ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 
ร้อยละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 

น.บ 195 1 3 2 1.02 4 2.03 54 27.41 11 5.58 - - - - 71 36.04 

น.บ. และ 

วท.บ 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

27 2 - - - 1 4.00 4 16.00 5 20.00 - - 3 12.00 13 52.00 

สรุป 222 3 0 0 0.91 5 2.28 58 26.48 16 7.31 - - - - 81 36.99 
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ปีท่ีเข้าศึกษา 2554 

กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวน

รับเข้า 

จ านวนนิสิต 

Drop-Out 

ก่อนเข้า

ศกึษา 

จ านวน

นิสิต

ย้ายเข้า 

สาเหตุการ Drop-Out 

Drop-Out ท้ังหมด ไม่ช าระ

ค่าลงทะเบียน 

ไม่มา

ลงทะเบียน

เรียน 

พ้นสภาพจากผล

การเรียน 
ลาออก เสียชีวติ ย้ายสาขา 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 
ร้อยละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 

น.บ 409 - 27 11 2.52 18 4.13 129 29.59 52 11.93 - - 7 1.61 217 49.77 

น.บ. และ 

วท.บ 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

41 1 - - - 1 2.50 3 7.50 2 5.00 - - 25 62.50 31 77.50 

วท.บ. 

(สาธารณสุข

ศาสตร์) และ 

น.บ. แขนง

อนามัยชุมชน 

148 3 - 3 2.07 4 2.76 4 2.76 13 8.97 - - 100 68.97 124 85.52 

วท.บ. 

(สาธารณสุข

ศาสตร์) และ 

น.บ. แขนง

อนามัย

สิ่งแวดล้อม 

51 3 - - - - - - - 4 8.33 - - 27 56.25 31 64.58 

สรุป 649 7 27 14 2.18 23 3.58 136 21.18 71 11.06 - - 135 21.03 379 59.03 
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ปีที่เข้าศกึษา 2555 

กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวน

รับเข้า 

จ านวน

นิสิต 

Drop-Out 

ก่อนเข้า

ศกึษา 

จ านวน

นิสิต

ย้ายเข้า 

สาเหตุการ Drop-Out 

Drop-Out ท้ังหมด ไม่ช าระ

ค่าลงทะเบียน 

ไม่มา

ลงทะเบียน

เรียน 

พ้นสภาพจากผล

การเรียน 
ลาออก เสียชีวติ ย้ายสาขา 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 
ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

น.บ 334 - 12 20 5.78 24 6.94 112 32.37 39 11.27 - - 3 0.87 198 57.23 

น.บ. และ บช.บ. 31 - - 1 3.23 1 3.23 7 22.58 1 3.23 - - 12 38.74 22 70.97 

น.บ. และ วท.บ 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

4 - - - - - - - - - - - - 4 100.00 4 100.00 

วท.บ. 

(สาธารณสุข

ศาสตร์) และ น.บ. 

แขนงอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

47 - - 1 2.13 1 2.13 1 2.13 3 6.38 - - 34 72.34 40 85.11 

วท.บ. 

(สาธารณสุข

ศาสตร์) และ น.บ. 

แขนงอนามัย

ชุมชน 

71 - - 1 1.41 3 4.23 5 7.04 2 2.82 - - 32 45.07 43 60.56 

สรุป 487 - 12 23 4.72 29 5.95 125 25.67 45 9.24 - - 76 15.61 298 61.19 
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ปีที่เข้าศกึษา 2556 

กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวน

รับเข้า 

จ านวน

นิสิต 

Drop-

Out 

ก่อนเข้า

ศกึษา 

จ านวน

นิสิต

ย้ายเข้า 

สาเหตุการ Drop-Out 

Drop-Out ท้ังหมด ไม่ช าระ

ค่าลงทะเบียน 

ไม่มา

ลงทะเบียน

เรียน 

พ้นสภาพจากผล

การเรียน 
ลาออก เสียชีวติ ย้ายสาขา 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 

น.บ 395 4 33 18 4.25 33 7.78 139 32.78 30 7.08 - - 2 0.47 222 52.36 

น.บ. และ บช.บ. 46 - - 2 4.35 2 4.35 3 6.52 3 6.52 - - 14 30.43 24 52.17 

น.บ. และ วท.บ 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

17 - - 2 11.76 - - 2 11.76 - - - - 9 52.94 13 76.47 

น.บ. และ ศศ.บ 

(ภาษาอังกฤษ) 
27 - - 2 7.41 1 3.70 4 14.81 1 3.70 - - 12 44.44 20 74.07 

วท.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) และ น.บ. 

แขนงอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

25 - - - - 1 4.00 2 8.00 2 8.00 - - 9 36.00 14 56.00 

วท.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) และ น.บ. 

แขนงอนามัยชุมชน 

79 - - 2 2.53 2 2.53 6 7.59 2 2.53 - - 46 58.23 58 73.42 

สรุป 589 4 2 26 4.44 39 6.67 156 26.67 38 6.50 - -  10.43 320 54.70 
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ปีที่เข้าศกึษา 2557 

กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวน

รับเข้า 

จ านวน

นิสิต 

Drop-

Out 

ก่อนเข้า

ศกึษา 

จ านวน

นิสิต

ย้ายเข้า 

สาเหตุการ Drop-Out 
Drop-Out 

ท้ังหมด 
ไม่ช าระ

ค่าลงทะเบียน 

ไม่มาลงทะเบียน

เรียน 

พ้นสภาพจากผล

การเรียน 
ลาออก เสียชีวติ ย้ายสาขา 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 

น.บ 358 18 15 5 1.41 31 8.73 131 36.90 37 10.42 1 0.28 2 0.56 207 58.31 

น.บ. และ บช.บ. 34 - - - - 4 11.76 6 17.65 6 17.65 - - 11 32.35 27 79.41 

น.บ. และ วท.บ 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

8 - - - - - - 6 75.00 - - - - 1 12.50 7 87.50 

น.บ. และ ศศ.บ 

(ภาษาอังกฤษ) 
22 1 1 1 4.55 - - - - 1 4.55 - - 5 22.73 7 31.82 

วท.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) และ น.บ. 

แขนงอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

25 - - - - - - - - 1 4.00 - - 14 56.00 15 60.00 

วท.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) และ น.บ. 

แขนงอนามัยชุมชน 

88 5 - - - 10 12.05 2 2.41 4 4.82 - - 38 45.78 54 65.06 

สรุป 535 24 4 6 1.17 45 8.81 145 28.38 49 9.59 1 0.20 59 11.55 305 59.69 
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ปีที่เข้าศกึษา 2558 

กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวน

รับเข้า 

จ านวน

นิสิต 

Drop-Out 

ก่อนเข้า

ศกึษา 

จ านวน

นิสิต

ย้ายเข้า 

สาเหตุการ Drop-Out 
Drop-Out 

ท้ังหมด 
ไม่ช าระ

ค่าลงทะเบียน 

ไม่มาลงทะเบียน

เรียน 

พ้นสภาพจากผล

การเรียน 
ลาออก เสียชีวติ ย้ายสาขา 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 

น.บ 391 7 6 4 1.03 29 7.44 120 30.77 27 6.92 - - 7 1.79 187 47.95 

น.บ. และ บช.บ. 19 - - - - 2 10.53 - - - - - - 6 31.58 8 42.11 

น.บ. และ วท.บ 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

5 - - - - - - 2 40.00 - - - - 1 20.00 3 60.00 

น.บ. และ ศศ.บ 

(ภาษาอังกฤษ) 
12 - - - - 1 8.33 1 8.33 - - - - 2 16.67 4 33.33 

วท.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) และ น.บ. 

แขนงอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

17 - - - - - - - - 1 5.88 - - 6 35.29 7 41.18 

วท.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) และ น.บ. 

แขนงอนามัยชุมชน 

65 - - - - 5 7.69 10 15.38 7 10.77 - - 15 23.08 37 56.92 

สรุป 509 7 6 4 0.80 37 7.37 133 26.49 35 6.97 - - 33 6.57 242 48.21 
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ปีที่เข้าศกึษา 2559 

กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวน

รับเข้า 

จ านวน

นิสิต 

Drop-

Out 

ก่อนเข้า

ศกึษา 

จ านวน

นิสิต

ย้ายเข้า 

สาเหตุการ Drop-Out 
Drop-Out 

ท้ังหมด 
ไม่ช าระ

ค่าลงทะเบียน 

ไม่มาลงทะเบียน

เรียน 

พ้นสภาพจากผล

การเรียน 
ลาออก เสียชีวติ ย้ายสาขา 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 

น.บ 402 5 12 2 0.49 40 9.78 62 15.16 27 6.60 - - 4 0.98 135 33.01 

น.บ. และ บช.บ. 35 - - - - 6 17.14 - - - - - - 4 11.43 10 28.57 

น.บ. และ วท.บ 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

4 - - - - 1 25.00 - - 1 25.00 - - 1 25.00 3 75.00 

น.บ. และ ศศ.บ 

(ภาษาอังกฤษ) 
21 - - 1 4.76 1 4.76 - - - - - - 7 33.33 9 42.86 

วท.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) และ น.บ. 

แขนงอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

15 - - - - - - - - 5 33.33 - - 3 20.00 8 53.33 

วท.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) และ น.บ. 

แขนงอนามัยชุมชน 

28 - - - - - - 1 3.57 - - - - 5 17.86 6 21.43 

สรุป 505 5 12 3 0.60 48 9.60 63 12.60 33 6.60 - - 13 2.60 160 32.00 

 



43 

 

ปีที่เข้าศกึษา 2560 

กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวน

รับเข้า 

จ านวนนิสิต 

Drop-Out 

ก่อนเข้าศกึษา 

จ านวน

นิสิต

ย้ายเข้า 

สาเหตุการ Drop-Out 
Drop-Out 

ท้ังหมด 
ไม่ช าระ

ค่าลงทะเบียน 

ไม่มาลงทะเบียน

เรียน 

พ้นสภาพจาก

ผลการเรียน 
ลาออก เสียชีวติ ย้ายสาขา 

Drop-

Out 
ร้อยละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 

น.บ 283 1 9 3 1.03 15 5.15 31 10.65 14 4.81 - - - - 63 21.65 

น.บ. และ บช.บ. 30 - - - - 1 3.33 - - 3 10.00 - - 6 20.00 10 33.33 

น.บ. และ วท.บ 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

3 - - - - - - - - - - - - 1 33.33 1 33.33 

น.บ. และ ศศ.บ 

(ภาษาอังกฤษ) 
11 - - - - 1 9.09 - - 1 9.09 - - 2 18.18 4 36.36 

วท.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) และ น.บ. 

แขนงอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

19 - - - - 2 10.53 - - 1 5.26 - - 9 47.37 12 63.16 

วท.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) และ น.บ. 

แขนงอนามัยชุมชน 

9 - - - - - - - - - - - - 2 22.22 2 22.22 

สรุป 355 1 9 3 0.85 19 5.37 31 8.76 19 5.37 - - 13 3.67 85 24.01 
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โดยภาพรวมเมื่อวิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  คณะนิตศิาสตร์

ต้องปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดการเรียนการ

สอนในแต่ละรายวิชาที่มีอัตราการสอบผ่านน้อยส่งผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่และการส าเร็จ

การศึกษาของนิสิต ส่วนการจัดการเรียนการสอนคู่ขนานจะต้องปรับปรุงกระบวนการรับเข้าให้ได้ตาม

แผนการที่ก าหนดตลอดจนการคงอยู่ของนิสิตในช้ันปีต่าง ๆ การย้ายสาขาวิชาในช่วงช้ันปีแรก ๆ และ

จากการวิเคราะห์เบือ้งต้น ปีการศึกษา 2560 นิสิตที่สมัครโดยระบบกลางมีคะแนนแนวโน้มที่สูงขึน้ ท า

ให้ได้นิสติที่เข้ามาศกึษาจะมีศักยภาพมากขึน้ 

ส่วนระดับปริญญาโทคณะได้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้คณะกรรมการหลักสูตรมีผู้

ประสานงานรับผิดชอบดูแลเพื่อดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองที่นิสติจะต้อง

ท าเพื่อขอส าเร็จการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะท าให้อัตราการส าเร็จการศกึษาปรากฏขึน้ในปีการศกึษา 2561 

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตร  
ระดับคะแนนประเมิน

ตนเอง 

1 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 4 

2 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 2 

ผลคะแนนรวมของคณะ  3 

 

ผลคะแนนระดับคณะ  = (4+2)/2 

     = 3 (จากคะแนน 7 ระดับ) 

ผลการด าเนินงานการรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิต ผลการประเมินตนเองได้รับ 

3 คะแนน เพราะมีการด าเนินงานโดยมีระบบการรับเข้า การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 

เมื่อวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพบว่า ผลการด าเนนิการของระบบดี แต่

ผลสัมฤทธิ์ยังต้องปรับปรุงพัฒนาอัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมายให้มากขึ้น 

ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาโท ผลการด าเนินงานมีการปรับปรุงการจัดการหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังไม่มีผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะอัตราการส าเร็จการศึกษา อย่างไรก็ดี มีแนวโน้ม

ผลการปรับปรุงที่ดีขึ้น 
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C.2 การได้งานท าของบัณฑติ หรอืการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

ผลการด าเนินงาน 

คณะนิติศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ยึดมั่นหลักนิติธรรม สร้างสรรค์จิตอาสา 

เก่งกล้าวิชาการ มีสมรรถนะตามที่ก าหนดเอาไว้ในหลักสูตร เรียนจบไปแล้วมีงานท า มีรายได้ภาย

หลังจากที่ส าเร็จการศึกษา รวมไปถึงเป็นบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ

ตลาดแรงงาน ทั้งนีเ้พื่อให้การพัฒนาของบัณฑติคณะนิติศาสตร์ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและพัฒนา

คุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการจัดท า

ระบบติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต โดยคณะนิติศาสตร์มีการเก็บข้อมูลของการได้งานท า

จากบัณฑติเป็นประจ าทุกปี หลังจากที่บัณฑิตได้ส าเร็จการศกึษาไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี มาตั้งแตป่ี 2557 

เป็นต้นมา โดยข้อมูลที่จัดเก็บจะเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ได้แก่ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการได้งานท า และระยะเวลาในการได้งานท าหลังเรียนจบ ปีการศึกษา 2559 คณะ

นิติศาสตร์ มีบัณฑิตซึ่งส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งหมดจ านวน 243 คน ซึ่งได้มีการตอบ

แบบส ารวจเรื่องภาวะการมีงานท า จ านวน  164 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.49 

การวิเคราะห์ผลจากแบบส ารวจที่บัณฑิตได้ให้ข้อมูล พบว่า การได้งานท าของบัณฑิตที่ระบุใน

แบบสอบถามว่ามีงานท าจ านวน 111 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.68 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มี

ค่าเฉลี่ยในการได้งานท าหลังเรียนจบอยู่ที่ 0.28 ปี โดยได้งานท าในเมืองทั้งสิ้น 54 คน ท างานในชนบท 

28 คน และไม่ระบุจังหวัดที่ได้งาน 29 คน มีเงินเดอืนเฉลี่ยอยู่ที่ 9,965.33 บาท 

ดังนั้น คณะนิติศาสตร์จึงได้มีการมาตรการส่งเสริมให้นิสิตมีงานท าตั้งแต่ในขณะยังศึกษา โดย

ได้มีการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการพบผู้ประกอบการ ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต เพื่อให้นิสิตได้พบ

ผูป้ระกอบการรวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน และมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

เอกชน เช่น JobTopGun.com และ Super Resume ในการเข้ามาให้ความรู้แก่นิสิตในการใช้แอพลิเคช่ัน

สมัครงานที่หน่วยงานดังกล่าวพัฒนาขึ้น ทั้งยังได้มีการประกาศการรับสมัครงานในกลุ่มเฟซบุ๊คของ

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นช่องทางในการให้บัณฑิตเข้าถึงงานที่เกี่ยวข้องในสายงานนั้นๆ อันจะ

ช่วยท าให้แนวโน้มของการมีงานท าของบัณฑิตเพิ่มสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน รวมทั้งการส่งเสริมให้นิสิต

ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเลือกตามที่ตนเองสนใจในลักษณะกลุ่มวิชาเพื่อสร้างความโดดเด่นและ

ความเช่ียวชาญใหแ้ก่ตนเอง เป็นต้น 

โดยทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะให้นิสิตมีภาวะการมีงานท าภายใน 1 ปี 

หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 70% ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีนั้นๆ อย่างไรก็ดี อัตรา
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การได้งานท าของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับทางด้าน

ความก้าวหน้าในสายอาชีพทางนิติศาสตร์ กล่าวคือ บัณฑิตนิติศาสตร์จ านวนหนึ่ง ยังไม่เห็นความ

จ าเป็นเร่งด่วนในการหางานท า เนื่องจาก การศึกษาเนติบัณฑิตไทย และการผ่านการอบรมโดยสภา

ทนายความนั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้บัณฑิตนิติศาสตร์มีความก้าวหน้าในสายงานนิติศาสตร์ได้

อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของบัณฑิตที่มีงานท าเทียบกับปีก่อนหน้า 

จะเห็นได้ว่าเป็นจ านวนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อาจสามารถพิเคราะห์ได้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจของชาติ

อาจส่งผลกระทบถึงการได้งานท าของบัณฑิต 

รายการหลักฐาน 

     - รายงานการได้งานท าของบัณฑิต หรอืการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ หลักสูตรปริญญา

ตรทีี่ รุ่นปีการศึกษา 2558 จัดท าโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  

ตารางเก็บข้อมูลบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน(ปีการศึกษา) 

2556 2557 2558 2559 

1.จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จ

การศกึษาทั้งหมด 
152 191 200 243 

2.จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบ

ส ารวจเรื่องการมีงานท าทั้งหมด 
126 178 175 164 

3.จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลัง

ส าเร็จการศกึษา ภายใน 1 ปี (ไม่นับรวมผูท้ี่

ประกอบอาชีพอิสระ) 

70 60 115 111 

4.เงินเดอืนหรอืรายได้ตอ่เดือนของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ 

(ค่าเฉลี่ย) 

12,810.86 15,273.77 10,758.93 9,965.33 
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การประเมนิระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ พ.ศ.2555        

หมายเหตุ หลักสูตรปริญญาโทมีผู้ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2559 จ านวน 1 คน ซึ่งไม่ได้ตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะการมงีานท า 

วิธีการประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรใีนคณะ 

                                                     จ านวนหลักสูตรของคณะทั้งหมด 

 วิธีการค านวณ 

ระดับคะแนนที่คณะได้รับ   =  (3)/1 

                                   = 3 คะแนน (จากระดับ 7 คะแนน) 
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C.3 คุณภาพบัณฑติ 

ผลการด าเนินงาน 

คณะนิติศาสตร์ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ ยึดมั่นหลักนิติธรรม สร้างสรรค์จิตอาสา เก่งกล้า

วิชาการ และมีปณิธานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยที่ว่า ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และมี ELO ใน

ระดับหลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยครอบคลุม 5 ด้านตามมาตรฐานสกอ . และ 3 ด้านตาม        

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา (สุขภาพ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ)  

ผลการด าเนินงานของคณะฯในด้านคุณภาพบัณฑิตจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตต่ออัตลักษณ์บัณฑิตตามมาตรฐาน TQF 5 ด้านของคณะนิติศาสตร์พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 

จาก 5 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนในด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงที่สุด คือ 4.63 ด้านความรู้มีค่า

คะแนนอยู่ที่ 4.12 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขอยู่ที่ 3.92 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

อยู่ที ่3.83 และทักษะทางปัญญาอยู่ที่ 3.75 ตามล าดับ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่ออัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 และความพึงพอใจตอ่ประสบการณท์างวิชาชีพของบัณฑิตคือ 4.08  

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีค่าต่ าที่สุดได้แก่ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านทักษะทางปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งแม้ค่า

คะแนนจะไม่ได้ต่ าไปกว่าค่าเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดว่าไม่ควรต่ ากว่า 3.51 แตท่างคณะก็ได้

เล็งเห็นถึงปัญหา และมีแนวทางการพัฒนาทักษะของบัณฑติทั้งสองด้านใหพ้ัฒนาขึน้ โดยวิธีการต่าง ๆ 

ดังนี้ 

 1. การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555 เป็น

หลักสูตรปรับปรุง 2560 โดยมีการก าหนดหน่วยกิตให้มีการลงมือปฏิบัติมากขึ้น ซึ่ง ในช่ัวโมงปฏิบัติ

ผู้สอนสามารถฝึกฝนผู้เรียนในทักษะในด้านอื่น ๆเพิ่มเติมได้ นอกเหนือไปจากด้านความรู้แต่เพียงอย่าง

เดียว  

 2. การด าเนินการชุดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะผูเ้รียนในด้านอื่น ๆที่ผู้เรยีนสนใจ เชน่ โครงการ

ครูนักกฎหมายเพื่อชุมชน โครงการศึกษาดูงานศาลยุติธรรม โครงการนิติ ฯแบกกระเป๋าเปิด

ประสบการณต์ะลุยเอเชยี โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ ากิจกรรมคณะนิตศิาสตร์ เป็นต้น 

 3. ในหลักสูตรปรับปรุง 2560 มีการบรรจุกลุ่มวิชาคลินิกกฎหมายซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ด้วยการปฏิบัติจรงิ โดยมุ่งเนน้ให้นสิิตได้พัฒนาทักษะทั้ง 8 ด้าน ตามอัตลักษณ์รว่มของคณะนิติศาสตร์ 
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และมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้นิสิตยังสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เช่น การสอบข้อเท็จจริง

จากลูกความ การเขียนเอกสารทางกฎหมาย การจัดเก็บเอกสารทางกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

เป็นต้น 

ส่วนของการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณะได้ผลักดันให้คณาจารย์ใช้สื่อสาร

สนเทศในการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น https://kahoot.com/, https://quizizz.com/admin,  google form 

และ Application ต่าง ๆที่เกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า แนวนโยบายในการพัฒนาบัณฑิตให้บรรลุ ELO ร่วมของคณะนิติศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยพะเยานั้น มุ่งเน้นที่การพัฒนาในแนวระนาบ นิสิตทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียน

การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ตามความสนใจ และแนวทางของตนเอง ไม่ได้มุ่งเน้นที่การ

พัฒนานิสติแตเ่พียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

ดังนัน้ โดยภาพรวมจึงประเมินคุณภาพบัณฑติในระดับ 3 

รายการหลักฐาน 

- รายงานการส ารวจความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ /ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2559 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 2 และ 16.2) โดยกอง

แผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
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C.4 ผลงานของผู้เรยีน 
 

ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

ตระหนักดีว่าในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การฝึกผู้เรียนให้มี

ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการค้นคว้า และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อหาค าตอบหรือ

ความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือหรือเป็นประโยชน์ และการประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงาน เป็นวิธีการ

ส าคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น จึงก าหนดให้มีวิชาระเบียบวิธีวิจัยในหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต ส่วนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ก าหนดให้ผู้เรียนต้องท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า

อิสระเพื่อส าเร็จการศึกษาเพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะดังกล่าว โดยทางคณะนิติศาสตร์มุ่งที่จะให้การ

สร้างผลงานของผูเ้รียนเป็นการพัฒนาตัวผูเ้รียนตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รียนเอง       ตาม

แนวคิดของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเพื่อหาค าตอบหรือ

ความรูใ้หม่ที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของพื้นที่ได้ 
 

ตารางที่ C.4-1 ผลงานวิจัยของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. 
การวิเคราะหค์ านิยามและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ห้

บริการทางเพศ 

นายวิโรจน ์ศรอีินทร์ และคณะ/

ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 

2. 
มาตรการช่วยเหลือทางด้านการประกอบอาชีพแก่

ผูต้้องขังที่พ้นโทษแล้ว 

นายชยานนท์ อิ่นค าฟู และคณะ/

ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 

3. 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวมาใช้บังคับกับ

การค้ากับการน ามาใช้บังคับทางอเิล็กทรอนิกส์ใน

ประเทศไทย 

นางสาวกชกร สนิท และคณะ/

ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 

4. 
ปัญหาการควบคุมมลพิษทางน้ าจากแหลง่ก าหนดจาก

หอพัก กรณีศึกษาหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายวันชัย จีนขม และคณะ/ 

อ.วีระยุทธ หอมชื่น 

5. 
การคุ้มครองการท านิตกิรรมของบุคคลที่อยู่ในภาวะมึน

เมา 

นายสรายุทธ์ อุณเวทย์วานิช 

และคณะ/อ.อภนิันท์ ทัพผึ้ง 

6. 
การศกึษาความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการมสี่วน

ร่วมในกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

นางสาวแพรชมพู พึ่งกลัด และ

คณะ/ดร.ธิติ ไวกวี และอาจารย์

รัศม ีจันทร์กวีกูล 

7. 
ปัญหาและผลกระทบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติเข้ามาใน

ประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย 

นางสาวธัญลักษณ์ ปัญโญ และ

คณะ/ดร.วิมลเรขา  

ศริิชัยราวรรณ 
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ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา 

8. 
ขอบเขตการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามแนวค า

พิพากษาศาลฎีกาไทย 

นายณัฐพล เมืองมูล และคณะ/

ผศ.เกียรตศิักดิ์ ตันตจิริยาพันธ์ 

9. 

ศกึษาความรับผดิอันเกิดจากการใชบ้ริการที่จอด

รถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาลานจอดรถจักรยานยนต์

หนา้มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาวณัฐธิดา เนตรสุวรรณ์ 

และคณะ/ผศ.อุดม  

งามเมอืงสกุล 

10. 
ปัญหากฎหมายในการถือครองที่ดินมือเปล่าของคนต่าง

ด้าว 

นางสาวกรรวี พอบขุนทด และ

คณะ/ผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา, อ.

พลอยขวัญ เหล่าอมต,    อ.วร

ลักษณ์ เมืองชู 

11. 

ปัญหาหลักเกณฑก์ารใชดุ้ลพินจิของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวในการโอนคดีไปยังศาลธรรมดา กรณีศึกษา

เปรียบเทียบกับประเทศแคนาดา 

นายเกียรติศักดิ์ ติภาวัง และ

คณะ/อ.ปราณี นางแล 

12. 

ปัญหาการกระท าที่ไม่เป็นธรรมในการคุ้มครองการใช้

สิทธิของลูกจา้งตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 

พ.ศ.2518 

นายนิคม คชมาส และคณะ/อ.

อภนิันท์ ทัพผึ้ง 

13. 
การลงโทษผูซ้ือ้สินค้าละเมินลิขสทิธิ์โดยศึกษามาตรา 

31/1 และมาตรา 70/1 ในร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

นางสาวศุภลักษณ์ ออ่นบาง 

และคณะ/ ผศ.ดร.นภนันต์     

ศุภศริิพงษ์ชัย 

14. 

การแจ้งขอ้เรียกร้องระหว่างการจ้างงานตาม

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยศึกษา

เปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของ

ต่างประเทศ 

นายเทพพิทักษ์ ทองใบ และ

คณะ/อ.อภนิันท์ ทัพผึ้ง 

15. 
ปัญหาการขายทอดตลาดทางอนิเทอร์เน็ตเปรียบเทียบ

ระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ 

นางสาวกุลสตรี ศรพีุทธา และ

คณะ/อ.ลลิตา กิ่งเนตร 

16. 

ปัญหาเรื่องการคุ้มครองสทิธิทางครอบครัวหรอืทาง

ทรัพย์สินตามหลักสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศที่สาม

และเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 

นายชญานิน พุทธลก และคณะ/

ดร.วิมลเรขา  

ศริิชัยราวรรณ 
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ตารางที่ C.4-2 ผลงานวิจัยและการตีพมิพ์เผยแพร่ของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ 

ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. 

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของเยาวชน :กรณีศกึษา จังหวัดพะเยา 

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 มกราคม 

2561 

ร.ต.อ.อดิศักดิ์ สักลอ/ 

ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหทิธิ์ 

2. 

บทบาทพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยเชงิสมานฉันท์ 

:กรณีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดี

จราจรทางบก 

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 มกราคม 

2561 

พ.ต.ท.คมสันต์ กันธะป้อง/ 

ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหทิธิ์ 

3. 

แนวคิดสิทธิชุมชนและการมีส่วนรว่มส าหรับการอนุรักษ์ 

การใชอ้ย่างยั่งยืน การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ : 

กรณีการอนุรักษ์พื้นที่มอ่นหนิเขียว ชุมชนหว้ยยางขาม 

พะเยา 

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 มกราคม 

2561 

นางขวัญดาว ไชยมงคล/ 

ดร.ธิติ ไวกวี 

4. 

สิทธิในการด ารงชีวติในสิ่งแวดล้อมเชงินเิวศที่ดี 

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติวา่ด้วยกฎหมาย นโยบาย และการพัฒนาพืน้ที่

ชายแดน เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แหง่การก่อตั้ง

ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร/ 

ดร.ธิติ ไวกวี 

5. 

กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจส าหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศกึษาเครื่องหมาย

การค้า เผยแพรใ่นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

ล าปาง ปี พ.ศ. 2560 

นายชนิพงศ์ มณีรัตน์/ 

ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
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ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา 

6. 

ปัญหาการตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดนิในเขต

พืน้ที่ป่าไม้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใ้ช้ประมวลกฎหมาย

ที่ดนิ พ.ศ. 2497  

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 มกราคม 

2561 

นายพงศธร บุญประเสริฐ/ 

ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหทิธิ์ 

7. 

ปัญหาการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในจังหวัดพะเยา  

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 มกราคม 

2561 

นางสาวสมกมล ทองใส/  

ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหทิธิ์ 

8. 

การแสวงหาข้อเท็จจรงิโดยน าระบบไต่สวนมาใช้ในการ

พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของศาลยุติธรรม  

เผยแพร่ในวารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 10 เล่มที่ 2 

พฤษภาคม- สิงหาคม 2560 

นายประเสริฐ สิทธินวผล/  

ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหทิธิ์ 

9. 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยานของ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แหง่ชาติ เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  3 

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 

นายพีรัช จันธิมา/  

ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหทิธิ์ 

 

ผลงานของผู้เรียนดังระบุมาข้างต้น เป็นผลที่เกิดจากการแสวงหาความรูด้้วยตัวผูเ้รียนเอง ด้วย

การค้นคว้า และคิดอย่างเป็นระบบ และการประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงาน ดังนั้นจึงเป็นการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะทางปัญญาตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  และงาน

ส่วนหนึ่งเป็นการหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของพื้นที่ได้ตามที่ทางคณะฯ ได้

ก าหนดเป้าหมายไว้ และผลงานด้านนี้ของนิสิตเป็นที่ประจักษ์โดยรางวัลระดับประเทศจากการท า

ผลงานและน าเสนอ โครงการ “การพัฒนาแนวทางการขจัดปัญหาสถานะบุคคลและสืบค้นวัฒนธรรม

ชนพื้นเมือง” ท าให้นิสิตได้รับรางวัลจิตอาสาต้นแบบยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลโครงการส่งเสริมงาน

อาสาสมัครเพื่อสังคมโครงการจิตอาสาเนื่องในการจัดงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันอุดมศกึษาครั้งที่ 

2 พ.ศ. 2557  
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นอกจากผลงานในลักษณะของรายงานการวิจัยและบทความวิชาการอันเป็นผลที่เกิดจากการ

ท าวิจัยในวิชาระเบียบวิธีวิจัย การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแล้ว นิสติคณะนติิศาสตร์ได้สร้าง

ผลงานทางวิชาการในระดับคณะ มหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาคและระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องด้วย

การเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจา การสาธิตการว่าความและศาล

จ าลอง และการเผยแพร่กฎหมายแก่ชุมชน ซึ่งในการสร้างสรรและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบ

ต่าง ๆ ดังกล่าวมา นิสติต้องมีการค้นคว้า และคิดอย่างเป็นระบบเพื่อหาค าตอบ และต้องมีการประมวล

ความรูเ้พื่อจัดท าผลงานเชน่เดียวกัน 

คณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยาได้สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการของผู้เรียนด้วย

การก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีและจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ ก าหนดกระบวนการ

ที่ท าให้บรรลุเป้าหมายโดยมีระบบพี่เลี้ยง (อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์และรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลถ่ายทอด

ประสบการณ์) และมีผู้รับผิดชอบโครงการอันเป็นระบบและกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 

ดังตัวอย่าง “โครงการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางวิชาการของนิสิต” มีอาจารย์พิษณุ เจนดง    

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการ “ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตร 

มหาบัณฑติ” มี ดร.ธิติ ไวกวี ผูร้ับผิดชอบโครงการ และ “โครงการครูนักกฎหมายเพื่อชุมชน”            มี

อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต เป็นผู้รับผดิชอบโครงการ 

 

ตารางที่ C.4-3 ผลงานรางวัลของนิสิต ปีการศึกษา 2552-2560 

ปีการศึกษา 
การแข่งขันตอบปัญญาทางกฎหมาย 

รางวัล 
สถาบัน จังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ 

2552    1 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหา

กฎหมายเนื่องในวันรพ ีระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2553    1 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหา

กฎหมายเนื่องในวันรพ ีระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2554    1 

-รางวัลชนะเลิศ ในการแขง่ขันตอบปญัหากฎหมายเนื่องในวัน

รพี ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ปีการศึกษา 
การแข่งขันตอบปัญญาทางกฎหมาย 

รางวัล 
สถาบัน จังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ 

2555    2 

-รางวัลชนะเลิศ ในการแขง่ขันตอบปญัหากฎหมายทั่วประเทศ 

ระดับอุดมศึกษา ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า

พัชรกิติยาภา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระ

ชนมพรรษา 7 รอบ ณ ส านักงานศาลยุตธิรรม 

-รางวัลชนะเลิศ ในการแขง่ขันตอบปญัหากฎหมายเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ชิงถ้วยศาลฎกีา ณ 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑิตยสภา 

2556   2 1 

-รองชนะเลิศอันดบั 2 การแข่งขันตอบปัญหาระดบัอุดมศึกษา

เนื่องในวันรพวีิชาการ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

-รองชนะเลิศการแขง่ขันตอบปญัหากฎหมายทั่วประเทศ 

(ระดับอุดมศึกษา) เนื่องในวันรพ ีรอบคัดเลือก ประจ าภาค 5 

-ชนะเลิศการแขง่ขันตอบปญัหากฎหมาย (ระดับอุดมศึกษา) 

เนื่องในวันรพ ีจัดโดยศาลจังหวัดเชียงใหม ่

2557   1 2 

-ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาระดับอุดมศึกษาเนื่องในวันรพี

วิชาการ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร  

-ชนะ เลิศการแข่ งขันตอบปัญหากฎหมายทั่ วประเทศ 

(ระดับอุดมศึกษา) เนื่องในวันรพี ประจ าปี พ.ศ. 2557 รอบ

คัดเลือก ประจ าภาค 5 

-รางวัลโครงการส่งเสรมิงานอาสาสมัครเพื่อสังคมโครงการจิต

อาสาต้นแบบยอดเย่ียม เนื่องในการจัดงานมหกรรมจิตอาสา

ในสถาบันอุดมศึกษาคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2557 

2558   1 1 

-รองชนะเลิศอันดบั 2 การแข่งขันตอบปัญหาระดบัอุดมศึกษา

เนื่องในวันรพวีิชาการ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
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ปีการศึกษา 
การแข่งขันตอบปัญญาทางกฎหมาย 

รางวัล 
สถาบัน จังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ 

-ชนะเลิศการแขง่ขันตอบปญัหากฎหมายทั่วประเทศ 

(ระดับอุดมศึกษา)เนื่องในวันรพ ีประจ าปี พ.ศ. 2558 รอบ

คัดเลือก ประจ าภาค 5 

2559    1 

-รองชนะเลิศอันดบั 2 การแข่งขันตอบปัญหาระดบัอุดมศึกษา

เนื่องในวันรพวีิชาการ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

2560    2 

-บทความระดับดี สาขาคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บทความเรื่อง “การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานจีนเนติก

อัลกอริทึมส าหรับปญัหาการหาค่าที่เหมาะสมของฟงัก์ชั่น” 

ของศิริภรณ์ สุขสาสนี และคณะ ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ครัง้

ที่ 3 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันการแถลงการณ์ด้วย

วาจาในชั้นอุทธรณ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

-ประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสนุทร

พจน์ระดับปรญิญาตรเีนื่องในสปัดาหว์ันรพี ปี 2561 จัดโดย 

สภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ์ 

-ประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมการแข่งขันการแถลงการณ์

ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ท่า

พระจันทร์ 

 

ผลงานของผู้เรียน ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเมื่อ

วิเคราะหแ์ล้วเห็นว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะฯตั้งไว้ คือเป็นการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง และสามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ในการด าเนินงานด้านการสร้างผลงาน

ของผู้เรียน คณะฯมีกระบวนการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งมีผลลัพธ์คือมีรางวัลที่ผู้เรียนได้รับอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่

หลากหลายมากขึ้น ส่วนผลงานผูเ้รียนระดับปริญญาโทนั้นปรากฏผลงานที่ชัดเจนและมีจ านวนเพิ่มมาก

ขึ้น ดังที่ปรากฎในการเผยแพร่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติจ านวน 7 ชิ้นงานในปีการศึกษา 

2560 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางวิชาการของผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้นตามล าดับ และได้น าไปใช้

ประโยชน์ในการแก้ปัญหาของชุมชน สังคม 
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การประเมินระดับหลักสูตร 

 หลักสูตร ระดับคะแนน 

1 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 3 

2 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 3 
 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ C.4 ระดับคะแนนประเมินตนเอง 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ                       = 3+3 

                                                                             2 

                                                       =   3  

ภาพผลงานทางวชิาการของนิสิต 
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รางวัลจติอาสาต้นแบบยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลโครงการส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อสังคม

โครงการจติอาสา เน่ืองในการจัดงานมหกรรมจติอาสาในสถาบันอุดมศกึษาคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2557 

โล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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การแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต 
 

             
                                                                                

 

รางวัลที่ได้รับในนิทรรศการโครงงานนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 

คณะนิติศาสตร์มีอัตราก าลังพนักงานสายวิชาการรวมทั้งหมด 42 คน ทั้งนี้จากการวิเคราะห์

อัตราก าลังของผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด มีจ านวนครบถ้วนและมากกว่าเกณฑ์ และมีจ านวนที่

มากเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ปัจจุบันมีรองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ 10 คน นอกจากนีย้ังปรากฎจ านวนผูท้ี่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการไปแล้วก าลังอยู่ระหว่าง

รอผลการพิจารณาในต าแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์อีก 5 คน รวมทั้งก าลังอยู่

ระหว่างเตรียมการในขั้นตอนเพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอีก 1 คน ทั้งนี้คณะได้ส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยมีโครงการในแผนปฏิบัติการ คือ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์

ในคณะได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะมีระบบพี่เลี้ยงให้ผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการในคณะ

นิติศาสตร์มาแนะน าถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้ผู้ที่ก าลังเตรียมตัวในการขอต าแหน่งทางวิชาการใน

แต่ละปีอย่างต่อเนื่อง มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้

ให้แก่คณาจารย์ในคณะ นอกจากนีค้ณะยังมีผู้สอนที่ส าเร็จการศกึษาปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ปัจจุบันคณะ

ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

โดยมีโครงการในแผนปฏิบัติการ คือโครงการพัฒนาภาษาเพื่อการศึกษาต่อแก่คณาจารย์ ทั้งนี้ปัจจุบัน

มีคณาจารย์ที่ก าลังอยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรวมจ านวน 6 คน  รวมทั้งคณะได้สนับสนุน

งบประมาณในการท าวิจัยให้คณาจารย์ได้ท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อเกิดประโยชน์ต่อ

การขอต าแหน่งทางวิชาการและพัฒนาคณะนิตศิาสตร์ 

ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

6 คน มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จึงมีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรจ านวนมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ส่วนอาจารย์ผู้สอนที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี

ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปทุกคน การประเมินการเรียนการสอนเป็นไปตาม

ระบบที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดโดยผู้สอนสามารถเข้าถึงข้อมูลและน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ในรายวิชานั้น ๆ ได้ 
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ตารางที่ C.5-1 สรุปวุฒกิารศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ คณะ

นิติศาสตร์ 

วุฒิ

การศึกษา 
จ านวน ร้อยละ ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาเอก 6 14.28 ศาสตราจารย์ - 0.00 

ปริญญาโท 33 78.57 รองศาสตราจารย์ 1 02.38 

ปริญญาตรี 3 7.14 ผูช่้วยศาสตราจารย์ 10 23.80 

   อาจารย์ 28 66.04 

   ผูช่้วยสอน 3 07.14 

รวม 42 100 รวม 42 100 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 

 

ตารางที่ C5-2 ข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตรปรญิญาตรี 

ประเภท ชาย หญงิ 

รวม 

จ านวน

อาจารย์ที่มี

วุฒิปรญิญา

เอก 

จ านวน

อาจารย์ที่

คุณสมบัติ

ปริญญาโท

หรือ

เทียบเทา่ 

จ านวน 

(ราย) 

FTE 

(ชม./W) 

ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 0 0 

รองศาสตราจารย ์ 0 1 1 N/A 1 0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 4 10 N/A 3 7 

อาจารย ์ 18 10 28 N/A 2 26 

อาจารย ์Part-Time 0 0 0 0 0 0 

อาจารย์พเิศษ (Visiting 

professors/lecturers) 
0 0 0 0 0 0 

รวม 22 15 39 N/A 6 33 
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ตารางที่ C5-3 ข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตรปรญิญาโท 

ประเภท ชาย หญงิ 

รวม 
จ านวนอาจารยท์ี่

มวีุฒิปรญิญาเอก 

จ านวนอาจารยท์ี่

คุณสมบัติเทียบเท่า

ปริญญาเอก 

จ านวน 

(ราย) 
FTEs 

ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 0 0 

รองศาสตราจารย ์ 0 1 0 N/A 1 0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 4 10 N/A 3 8 

อาจารย ์ 1 1 2 0 2 0 

อาจารย ์Part-Time 0 0 0 0 0 0 

อาจารย์พเิศษ (Visiting 

professors/lecturers) 
0 0 0 0 0 0 

รวม 7 6 12 N/A 6 8 

 

ตารางที่ C5-4 ข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจ า (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ) 

ปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดต้นปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ลาออก/เกษียณ

ในระหวา่งปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

เข้าใหม่ระหว่างปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหต ุ

(ระบุ

เหตุผล) 

2557 37 0 2 39  

2558 39 4 0 35  

2559 38 1 0 37  

2560 39 1 0 38  

 

ตารางที่ C5-5 ข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจ า (หลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑติ) 

ปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดต้นปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ลาออก/เกษียณ

ในระหวา่งปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

เข้าใหม่ระหว่างปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหต ุ

(ระบุ

เหตุผล) 

 

2557 7 2 0 5  

2558 8 0 1 9  

2559 10 0 0 10  

2560 12 0 0 12  
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ตารางที่ C.5-6 ผลงานวิจัยและการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์  

ปี 2560-2561 

ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย 

1. 

ความรับผดิของผูว้่าจ้างเหมาต่อการกระท าละเมิด

ของลูกจ้างของผูร้ับเหมา : ศกึษากรณีสัญญาจา้ง

เหมาบริการและ สัญญาจา้งเหมาค่าแรง 

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2561 

อาจารย์ปราณี นางแล 

2. 

การศกึษามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิง้  

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2561 

อาจารย์ณภัทร บุญประสาท 

3. 

สิทธิการได้รับค าปรึกษาจากทนายความในชั้น

พนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า

เมือง: กรณีศกึษาในเขต พื้นที่อ าเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา  

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2561 

อาจารย์ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 

4. 

การคุ้มครองสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรใ์นตุงไทลือ้  

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2561 

อาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ, อาจารย์

วิทูรย์ ตลุดก า และอาจารย์วีระยุทธ 

หอมช่ืน 

5. 

กระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์กับการระงับข้อ

พิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา  

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2561 

อาจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ 

6. 

ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 198 วรรคสาม: กรณีจ าเลยใน

คดีอาญาต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลขณะยื่น

อุทธรณ์  

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2561 

อาจารย์พิทยา เขียวดอกน้อย 
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ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย 

7. 

ผา้ทอไทลือ้เชยีงม่วน: การส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม คุณค่าและการพัฒนาที่

ยั่งยืน  

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มกราคม  

2560 

ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 

8. 

มาตรการทางกฎหมายเพื่อสง่เสริมรูปแบบการจับ

สัตว์น้ าในกว๊านพะเยาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มกราคม  

2560 

อาจารย์วิทูรย์ ตลุดก า, อาจารย์ปิย

อร เปลี่ยนผดุง และผศ.ดร.สันธิ

วัฒน์ พิทักษ์พล 

9. 

สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินราชพัสดุกว๊าน

พะเยาและการพัฒนาเชิงนโยบายกฎหมาย 

เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มกราคม  

2560 

อาจารย์วิทูรย์ ตลุดก า 

10. 

Parallel importation of patented products in 

Thailand: the need for the new patent exhaustion 

regime in the light of the ASEAN Economic 

Community (AEC)’ ในวารสาร Queen Mary Journal 

of Intellectual Property ฉบบัที่ Volume 7, Issue 4 

หนา้ 366–415 วารสารอยู่ในฐาน ISI Web of 

Science - Social Science Citation Index: SSCI 

updated may 2017 หนา้ 45 – ธันวาคม 2560 

ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิรพิงษ์ชัย 

11. 

การป้องกันการกระทาความผิดอาญาของเด็กและ

เยาวชน : เกณฑอ์ายุในการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์” วารสารรามคาแหงฉบับนิตศิาสตร์ ปีที่ 

6 ฉบับที่ 2 ISBN 22868518 วันที่ 1 กรกฎาคม-31 

ธันวาคม 2560  

ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
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การประเมินระดับหลักสูตร 

 หลักสูตร ระดับคะแนน 

1 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 3 

2 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 3 

 

ค านวณระดับคณะ  

                        คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = 3+3 

      2 

                                                       =   3  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ C.5 

ตัวบ่งชี้ คะแนน 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 3 

 

ผลการด าเนินงาน คุณสมบัติของอาจารย์ ผลการประเมินได้ระดับ 3 คะแนน เพราะหลักสูตร

และคณะมีอาจารย์ที่ตรงตามคุณวุฒิที่มาตรฐานหลักสูตรก าหนด และมีจ านวนมากกว่าเกณฑ์ 

ตลอดจนมีการก าหนดภาระงานสอนให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ มีภาระงานวิจัย การบริการ

วิชาการ ตลอดจนจ านวนผู้เรียนและกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสมกับจ านวนผู้สอน คณะมีนโยบายส่งเสริม

สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยมีโครงการในแผนปฏิบัติการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จนมีสัดส่วนการ

เพิ่มขึ้นของผู้ด ารง์ต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่มากกว่าเมื่อเทียบกับคณะนิติศาสตร์ ของ

สถาบันการศึกษาอื่นในภาคเหนอื 
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

  

อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่มีการ

เผยแพร่ในสถาบัน ระดับชาติและระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการเรียน

การสอน มีคุณค่าต่อชุมชนตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และผลงานทางวิชาการด้านหนังสือที่

สอดคล้องกับรายวิชาสอนเพื่อน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ใน

งบประมาณปี 2561 คณะฯนิติศาสตร์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ไปเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยใช้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของคณะฯในส่วนของค่าเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ และคณะฯมีนโยบายสนับสนุนการให้ทุนการสมัครเข้าร่วม

เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร นอกเหนือจากของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีระเบียบเกี่ยวกับเงินรางวัล

การตพีิมพบ์ทความวจิัยเพื่อสง่เสริมและสร้างแรงจูงใจใหค้ณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ  

ในส่วนของงบประมาณจัดสรรด้านงานวิจัยในปีงบประมาณ 2561 คณะฯมีโครงการทุน

สนับสนุนวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ จ านวน 220,000 บาท โดยในปีงบประมาณนี้คณะฯมี

นโยบายผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหมท่ าวิจัยโดยก าหนดไว้ในประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้ข้อเสนอวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหมเ่ป็นข้อเสนองานวิจัยที่ได้รับทุนอันดับแรก 

ซึ่งมีนักวิจัยรุ่นใหม่ยื่นข้อเสนอวิจัยตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนีก้ารสนับสนุนส่งเสริมต่าง ๆ คณะฯได้

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันอย่างสม่ าเสมอ  

นอกจากนั้นคณะฯยังจัดโครงการตามตามแผนปฏิบัติการใหส้อดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการเกี่ยวการท าวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการภายใต้โครงการ  

ส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสามารถเขียน   

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากหน่วยงานภายนอกและบูรณาการกับศาสตร์อื่นให้มีประสิทธิภาพ   

ยิ่งขึ้น 

  

ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์คณะนิติศาสตร์ 

ท่ี 

  
ชื่อ  ชื่อผลงาน  

วัน/เดอืน/ปีที่  

แหล่งเผยแพร่  

1.  

  

กฤษฎา ใจแก้วทิิ, วิทูรย์ ตลุดก า 

และวีระยุทธ หอมชื่น  

การคุ้มครองสิ่งบง่ชีท้างภูมิศาสตร์ในตุงไท

ลือ้  

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยคร้ังที่ 7  

25 – 26 ม.ค 2561  

2.  ผศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกลุ 

รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวทิยาลัย

พะเยา ปี 2561 สายวชิาการ กลุ่มศลิปกรรม

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
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ท่ี 

  
ชื่อ  ชื่อผลงาน  

วัน/เดอืน/ปีที่  

แหล่งเผยแพร่  

- หนังสือกฎหมายแพง่หลกัทั่วไป 

(ส านักพิมพ์วญิญูชน)  

1 กันยายน 2560 

2.  ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร  

สิทธิการได้รับค าปรกึษาจากทนายความใน

ชั้นพนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าว

หลบหนเีข้าเมือง : กรณีศกึษาในเขตพืน้ที่ อ.

เมืองจังหวัดพะเยา  

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยคร้ังที่ 7  

25 – 26 ม.ค 2561  

3.  ณภัทร บุญประสาท  
การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการ

ป้องกันและแก้ไขเดก็ถูกทอดทิง้  

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยคร้ังที่ 7  

25 – 26 ม.ค 2561  

4.  ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย  

- บทความวิจัยเรื่อง ‘Parallel importation of 

patented products in Thailand: the need for 

the new patent exhaustion regime in the 

light of the ASEAN Economic Community 

(AEC)’ (2017), Volume 7, Issue 4,   

  

- บทความวิจัยเรื่อง Parallel Importation 

and Intellectual Property Law in Thailand  

  

  

Queen Mary Journal of Intellectual 

Property, pages 366–415. (ISI 

Web of Science - Social Science 

Citation Index: SSCI updated may 

2017, page 45) ธันวาคม 2560   

  

-Oral Presentation การประชุม

วิชาการ The Asian Conference on 

the Sciences (ACSS2018) ระหว่าง

วันที่ 8-10 มิถุนายน2561 ณ เมือง 

โกเบ ประเทศญี่ปุ่น  

5.  ผศ.อุดม งามเมืองสกุล  

- หนังสือถาม-ตอบ กฎหมายตั๋วเงิน 

(ส านักพิมพ์วญิญูชน) พิมพ์ครั้งท่ี 3   

  

- หนังสือถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วนบรษิทั 

(ส านักพิมพ์วญิญูชน)  

3 กรกฎาคม 2561  

   

  

2 มกราคม 2561  

6.  ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวงศ์  

- การรับรูข้องประชาชนและปัญหาการ

บังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮออล์ พ.ศ. 2551 ในเขตวัดดอกบัว 

ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา  

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ปัญจวีสวรรษ 

ธรรมศาสตรล์ าปาง น าทางประชา 

พัฒนาสู่สากล เมื่อวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2560  

7.  นิภาภรณ์ ลาภเสถียร  
- สิทธิในการด ารงชีวติในสิง่แวดล้อมเชิง

นิเวศที่ดี   

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติว่าด้วยกฎหมาย 

นโยบาย และการพัฒนาพืน้ที่

ชายแดน เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 

ปี แหง่การก่อตัง้ส านักวชิา

นิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวงวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560  
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ท่ี 

  
ชื่อ  ชื่อผลงาน  

วัน/เดอืน/ปีที่  

แหล่งเผยแพร่  

8.  ปราณี นางแล  

ความรับผดิของผู้วา่จ้างเหมาต่อการกระท า

ละเมิดของลูกจ้างของผู้รับเหมา : ศึกษากรณี

สัญญาจ้างเหมาบรกิารและสัญญาจา้งเหมา

ค่าแรง  

** ได้รางวัลดีเดน่ด้าน Oral Presentation 

พะเยาวิจัยครั้งที่ 7  

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยคร้ังที่ 7  

25 – 26 ม.ค 2561  

9.  ร.ต.ท.พิทยา เขียวดอกน้อย  

ปัญหาจากการบงัคับใช้กฎหมายวธิ๊พิจารณา

ความอาญามาตรา 198 วรรค สาม : กรณี

จ าเลยในคดีอาญาต้องแสดงตนต่อเจา้

พนักงานศาลขณะยื่นอุทธรณ์  

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยคร้ังที่ 7  

25 – 26 ม.ค 2561  

10.  ผศ.ดร. ภัทราวรรณา รัตนเกษตร  

การป้องกันการกระท าความผดิอาญาของ

เด็กและเยาวชน : เกณฑ์อายุในการควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

วารสารรามค าแหงฉบับนิติศาสตร ์

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ISBN 22868518 

วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 

2560 

11.  สุวิทย ์ปัญญาวงศ์  

- กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการ

ระงับข้อพิพาทของชุนชมในจงัหวัดพะเยา  

  

  

- หนังสือกฎหมายมหาชน (ส านักพิมพ์วญิญู

ชน) พิมพ์ครั้งท่ี 2  

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยคร้ังที่ 7  

25 – 26 ม.ค 2561  

  

 2 มีนาคม 2561  

12.  ดร.ธิติ ไวกวี  
หลักอธิปไตยเหนือดินแดงที่ไม่สอดคล้องใน

ยุคแอนโทรโปซีน  

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์

ระดับชาติคร้ังที่ 1 “ระบบกฎหมาย

ไทย:ปฏิรูป/เปลี่ยนผ่าน/ปฏิสังขรณ์”

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

8 ม.ิย 2561  

  

ตารางสรุปข้อมูลผลงานของอาจารย์ในหลักสูตร 

ป ี ผลงานเผยแพร่ รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และนักวิจัย 

 
ภายใน

สถาบัน 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 

ระดับ

นานาชาติ 
  

2558   10     10 10 : 35 (28.57 %) 

2559   11   2 13 13 : 35 (37.14 %) 

2560   14   2 16 16 : 33 (48.48%) 
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การประเมินระดับหลักสูตร 

 

  หลักสูตร 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 

1 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ พ.ศ.2555  ระดับ 3 

2 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ พ.ศ.2557 ระดับ 3 

   

ค านวณระดับคณะ  

                        คะแนนที่ได้ในระดับคณะ      = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

                                                                        จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

                                                                3+3 

                                                                 2 

                                                             =   3 คะแนน  

 

          ขอประเมินตนเองระดับ 4 เหตุผลการประเมินในระดับ 4 เนื่องจากผลการด าเนินงานมีแนวโน้ม

ที่ดขีึน้ มีอาจารย์ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการประจ าปี 2561 การผลิตผลงานทางวิชาการของ

คณาจารย์ที่มีพัฒนาการในการผลิตต าราที่มกีารปรับปรุงพมิพ์ครัง้ที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงคุณภาพของ

ต ารา มีเอกสารถาม-ตอบเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยมีจ านวนเพิ่มขึน้จากอัตราส่วนของคณาจารย์ 

นอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดีเด่นต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และมีคณาจารย์ที่ตพีิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาติจ านวน 2 บทความ 
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C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560 คณะนติิศาสตร ์มี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ และหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งคณะได้ก ากับมาตรฐานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑิต ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยร้อยละ 100 

ของหลักสูตรมีการด าเนินการเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด  และปฏิบัติ

ตามประกาศ/ข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ใช้เกณฑ์

การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ด าเนินการครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ (ข้อ 1, 2, 11) ส่วนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใช้เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ .ศ. 2558 และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ด าเนินการครบถ้วนทั้ง 5 ข้อ (ข้อ 1, 2, 

3, 4, 10) โดยมีกลไกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นิตศิาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมทั้งมคีณะกรรมการ

ประจ าคณะในการติดตามและบริหารหลักสูตร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการก ากับดูแล ซึ่งหลักสูตรนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิตมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาก ากับดูแลการบริหาร

หลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด เช่น การ

แตง่ตัง้อาจารย์บัณฑิตศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  

ในปีการศึกษา 2560 คณะนติิศาสตร์ได้มกีารด าเนินงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ทบทวนผล

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ก าหนดการเปิดรายวิชาและผู้สอน ตลอดจนจัดให้มีการสัมมนา

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรในโครงการสัมมนาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการ

สอน การวัดผลของคณาจารย์ เพื่อพัฒนา ก ากับดูแลมาตรฐานหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ และนิสติไปพร้อมกัน 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองจากสภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์และ

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาให้บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ส่วนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้รับ

การรับรองจากส านักงานข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิแล้ว 
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ตารางท่ี C.7-1 จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

ที ่ หลักสูตร 

กรอบ TQF วิชาชีพ 

สภา

สถาบัน

อนุมัติ 

สกอ. 

รับ 

ทราบ 

กพ.

รับรอง 

สภาทนาย 

ความ 

เนติ

บัณฑิต

ไทย 

คณะกรรมการ

อัยการ 

คณะกรรมก

ารตุลาการ 

1 นติศิาสตรบัณฑิต        

2 นติศิาสตรมหาบัณฑิต    N/A N/A 
อยู่ระหว่าง

ผลิตบัณฑิต 
 

 *เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอดุมศกึษา พ.ศ. 2548 

 

การประเมินระดับหลักสูตร 

 หลักสูตร ระดับคะแนน 

1 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 3 

2 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 3 

 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ C.7 ระดับคะแนนผลการประเมินตนเอง 

ค านวณระดับคณะ  

                        คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = 3+3 

                                                             2 

                                                         =   3    

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ =ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะ

ทั้งหมด คือ 6/2 = 3 

ตัวบ่งชี้ คะแนน 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 3 

 

การด าเนินงานการก ากับมาตรฐานหลักสูตร ผลการประเมินได้ระดับ 3 คะแนน  คณะ

นิติศาสตร์ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

ตลอดจนสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้การรับรองหลักสูตร และคณะมกีารปรับปรุงการบริหารหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง มีและได้มีส่วนร่วมในการบริหาร

หลักสูตรเพื่อให้การด าเนินงานหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตตามคุณภาพ รวมทั้งคณะได้ด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาตามเกณฑม์าตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 

C.8.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 

ผลการด าเนินงาน 

คณะนติิศาสตร์มีคณะกรรมการประจ าคณะที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยมหาวิทยาลัยพะเยา    ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 36 ที่ได้ก าหนดใหส้่วนงานวิชาการมี

คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์มีคณบดีเป็นประธานกรรมการ     

รองคณบดีเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการซึ่งคัดเลือกจากคณาจารย์ประจ าจ านวน 3 คน 

รวมจ านวนกรรมการประจ าคณะทั้งสิ้น 7 คน โดยมีบุคลากรของคณะจ านวน 1 คนท าหน้าที่เป็น

เลขานุการ อันเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วนงาน พ.ศ. 2553  ดัง

มีรายนามดังต่อไปนี ้ 

1.  คณบดีคณะนิตศิาสตร์                                                             ประธานกรรมการ 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรไีชยรัตน์) 

2. รองคณบดีฝา่ยฝ่ายวิชาการ                                                       กรรมการ 

    (ผูช่้วยศาตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงศส์กุล) 

3. รองคณบดีบริหารและวิจัย                                                        กรรมการ 

   (นางสาวกาญจนุรัตน ์ไมรินทร์)   

4. รองคณบดีฝา่ยกิจการนสิิต                                                        กรรมการ 

    (นางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต)  

5. นายพิษณุ เจนดง                                                                    กรรมการ 

6. นายอภินันท์ ทับผึ้ง                                                                  กรรมการ 

7. นายวีระยุทธ์ หอมช่ืน                                                                กรรมการ 

8. นายนทีสุทธิ์  อุทธิยา                                                                เลขานุการ 

 

คณะกรรมการประจ าคณะนิตศิาสตรไ์ด้มกีารประชุมอย่างสม่ าเสมอเพื่อด าเนินการตามอ านาจ

และหน้าที่ดังที่ิิก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวทิยาลัย

พะเยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พ.ศ. 2553 โดยก าหนดให้มี

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกสัปดาหส์ุดท้ายของเดือน เว้นแตจ่ะมีเหตุจ าเป็นที่ต้องจัดการ

ประชุมก่อนหรอืหลังจากนั้น  

ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ ์CUPT QA ฉบับนี ้ได้ประเมินการด าเนนิงาน

ของคณะกรรมการประจ าคณะในประเด็นดังตอ่ไปนี้ 
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1. การท าพนัธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 36 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการประจ า

คณะมีอ านาจและหน้าที่บริหารคณะ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วนงาน พ.ศ. 2553 หมวด 3 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรรมการ

ประจ าคณะ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาออกระเบียบหรือประกาศของคณะเพื่อใ ช้การด าเนินงานภายในคณะ  

โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

3.จัดท าร่ างหลั กสูตรและรายละเอียดเกี่ ยวกับหลักสูตรส าหรับส่วนงานวิชาการ 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัย 

4. เสนอขอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ     รอง

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในส่วนงาน

วิชาการตอ่อธิการบดี 

5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศกึษาของคณะ 

6. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านแทนคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อย่าง

ครบถ้วน ยกเว้นกรณีตามข้อ 8 เนื่องจากไม่มีกรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านแทนคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

2. การก าหนดยุทธศาสตร์ ทศิทาง และนโยบายการบริหารคณะ 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย และแผนงานของคณะฯ 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 7 ด้าน อันได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม และ

การดูแลสุขภาพ เช่น การให้ความเห็นชอบกับนโยบายของผู้บริหารคณะในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

การสนับสนุนการวิจัย R2R การก าหนดแผนพัฒนาอาจารย์ในการขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

โดยค านึงถึงผู้มีศักยภาพสูงสุด การก าหนดสาขาวิชาและคุณวุฒิอาจารย์ที่จะรับสมัครใหม่เพื่อทดแทน

อาจารย์ที่ลาออกไป การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและการขอแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการขอแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต การแต่งตั้ง
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คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ และการกลั่นกรองผลการศึกษา รวมถึงด าเนินการตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ เช่น โครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล การลดจ านวนนิสิตพ้นสภาพหรือลาออก

ก่อนส าเร็จการศกึษา (drop-out rate) และนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการพัฒนาอาจารย์ เป็นต้น 

 

3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ได้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหากรรมการประจ าคณะ  

องค์ประกอบคณะกรรมการ การเรียกประชุม การจัดการประชุม องค์ประชุม วาระและการด ารง

ต าแหน่ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วนงาน พ .ศ. 2553 โดยก าหนดให้มีการประชุม

เดือนละ 1 ครั้ง มีหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมล่วงหน้า และการประชุมทุกครั้งจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและน าเสนอคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ เพื่อรับรองหรอืแก้ไขรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ในระหว่างการประชุม ในการแสดง

ความคิดเห็น และการลงมติได้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด เชน่ การพิจารณาการ

ขอแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ด้รับการเสนอชื่อ หรอืผูข้อต าแหน่ง และด าเนิน

กระบวนการแตง่ตัง้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องทุกประการ  

นอกจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งแล้ว คณะกรรมการ

ประจ าคณะนิติศาสตร์ยังยึดมาตรฐานการท างานที่สูงกว่านั้น เชน่ การถือหลักการหลีกเลี่ยงการมีส่วน

ได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)  ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจ าคณะ 

กล่าวคือ กรณีที่กรรมการประจ าคณะคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่คณะกรรมการก าลัง

พิจารณาตามวาระการประชุม กรรมการรายนั้นต้องออกจากที่ประชุมไป ไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมได้ 

เชน่ การขอต าแหน่งทางวิชาการ การขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย เป็นต้น 

  

4. การติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย  

คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตดิตามผลการด าเนินของคณะให้

บรรลุเป้าหมายโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โดยในวาระแจง้เพื่อทราบคณะผู้บริหาร

จะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และกรรมการประจ าคณะฯสามารถสอบถามความ

คืบหน้าของผลการด าเนินงานได้ในระหว่างการประชุม อันเป็นการท าหน้าที่กรรมการประจ าคณะด้วย

ความเอาใจใส่ ระมัดระวัง [Duty of Care]  
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คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์  ได้ด าเนินการตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษา

ผลประโยชน์ขององค์กร  [Duty of Loyalty] การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และการตัดสินใจ

ด าเนินการต่าง ๆ คณะกรรมการประจ าคณะได้ยึดเอาประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง เป็นไปอย่างเป็น

ธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

การด าเนินการของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นไปตามกติกา [Duty of Obedience] 

กรรมการทุกคนทั้งที่เป็นกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณาจารย์

ประจ ามีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงมติโดยเท่าเทียมกัน ในกรณีที่วาระการประชุมนั้น

เกี่ยวข้องกับกรรมการคนใด กรรมการคนนั้นจะต้องออกจากที่ประชุมเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร

หรือตัวแทนคณาจารย์ การตัดสินใจในวาระต่าง ๆ ของกรรมการประจ าคณะจะเริ่มจากการรับฟัง

ความคิดเห็นของที่ประชุม และสรุปผลโดยยึดเอาความคิดเห็นรว่มกันตามหลักฉันทามติ 

คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์เน้นการท างานแบบโปร่งใสและเปิดเผย [Duty of 

Disclosure] สามารถตรวจสอบได้ บุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับข้อมูล

เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะ การประชุมกรรมการประจ าคณะทุกครั้งมี

การจัดท ารายงานการประชุม โดยบุคลากรสามารถตรวจสอบดูได้หากไม่เป็นวาระลับจากเลขานุการ

คณะกรรมการ และจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของกรรมการประจ าคณะฯในการประชุม

สามัญ 

 

5. ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาบริหารงานด้วยการ

ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน  

โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภบิาลครบถ้วนทั้ง 10 

ข้อ ดังนี้ 

 (1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องแผน

กลยุทธ์โดยการก าหนดให้ทุกโครงการต้องสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ มีการก าหนดวัตถุประสงค์

และตัวชี้วัดความส าเร็จในแผนตลอดจนมีการน าแผนไปด าเนินการอย่างครบวงจรทั้งการวางแผน ท า

โครงการ ตรวจสอบ และสรุปผล  

 (2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารคณะ ฯ มีการด าเนินงานบริหารจัดการให้ได้ผล

งานที่คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ยึดถือหลักการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  

 (3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารคณะฯ ด าเนินงานโดยตอบสนองพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย มีการน าเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ

บริหารงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองงานของคณะฯ เช่น การพิจารณาสนับสนุน

งบประมาณให้กับโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการลดจ านวนนิสิตพ้นสภาพหรือลาออกก่อนส าเร็จ
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การศึกษา การก าหนดนโยบายสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ การพิจารณารับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เป็นต้น 

 (4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารคณะมีการก าหนดภาระงานที่ชัดเจน มี

การชี้แจงผลการด าเนินการของผู้บริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการคณะและการประชุมสามัญ

คณะฯ มีการท าโครงสร้างส านักงานภาระหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสายบริการ

ตระหนักถึงหนา้ที่ของตนเอง 

 (5) หลักความโปร่งใส (Transparency) การท างานของผู้บริหารเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในทุก

ขั้นตอนการท างาน มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่านช่องทางในกลุ่ม FACEBOOK ที่มีบุคลากรทั้งหมด

เป็นสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 

 (6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์ 

คณะผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการมสี่วนรว่มของบุคลากร ในการผลักดันให้ผลการ

ด าเนนิงานของคณะฯสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ จึงได้สร้างการมสี่วนร่วมดว้ยการให้โอกาส

บุคลากรเข้ามามีสว่นร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยผา่นการประชุม

สามัญของคณะฯ และการแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท าให้บุคลากรสามารถให้ข้อมูล 

ความคิดเห็น ค าปรึกษาแนะน า  และมีสว่นร่วมในการวางแผนและร่วมปฏิบัติ รวมถึงองค์ประกอบของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯที่มผีูแ้ทนคณาจารย์จ านวน 3 คนเป็นกรรมการ ก็เป็นการด าเนินการตาม

หลักการมสี่วนร่วม (Participation) นี ้

 (7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหารคณะฯ มีการมอบอ านาจในการ

บริหารจัดการคณะ ฯ ผ่านรองคณบดี และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็น

การกระจายอ านาจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและบริหารงาน 

 (8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารคณะฯบริหารงานตามหลักนิติธรรมมีอ านาจและ

กระท าตามกรอบที่กฎหมายก าหนด มีการมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเท่าเทียม ยึดถือ

กฎระเบียบในการบริหารจัดการ 

 (9) หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารคณะบริหารคณะฯโดยยึดหลักความเสมอภาค 

เน้นความเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ การมอบหมายงานจะค านึงถึงภาระงานของแต่ละคนก่อนจะ

มอบหมายงาน 

 (10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) โดยผู้บริหารได้ใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติใน

หนว่ยงาน กล่าวคือ เมื่อมีปัญหาหรอืต้องการความคิดเห็น จะน าเข้าสู่การประชุม เพื่อหาความเห็นรว่ม 
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ล าดับที่ รายการหลักฐาน 

1. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 

2. รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ 

3. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 

4. ตารางผู้ก ากับตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศกึษา 

5. 
รายงานการด าเนินโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีและรายงานการตดิตามการ

ด าเนนิการฯ 

6. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศกึษา 

7. รายงานทางการเงินประจ าเดือน   

8. 

 

ค าสั่งคณะนิตศิาสตร์ เรื่องมอบอ านาจให้ผูร้ักษาการในต าแหนง่รองคณบดี ก ากับการ 

บริหารการ สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร ์  

9. 
Facebook คณะนติิศาสตร์ และ Website คณะนติิศาสตร ์(http://www.law.up.ac.th/, 

https://www.facebook.com/groups/240903886040075/,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.law.up.ac.th/
https://www.facebook.com/groups/240903886040075/
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 

คณบดีคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะได้รับการประเมินการปฏิบัติหนา้ที่ของคณบดีใน

ทุกปีงบประมาณ โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่ง

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากคณบดีปัจจุบันมีอายุงานยังไม่ครบตามหลักเกณฑ์การ

ประเมิน จึงยังไม่มีการประเมินจากคณะกรรมการฯ ในปีการศึกษา 2560 อย่างไรก็ตาม ในการจัดท า

รายงานการประเมนิตนเองตามเกณฑ ์CUPT QA ฉบับนี ้ได้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 

ประเด็นท่ี 1 สมรรถนะคณบดี 

คณบดีคณะนิติศาสตร์มีภูมิหลังด้านการศึกษาและประวัติการท างานเป็นที่ยอมรับทั้งใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ จึงเอื้อต่อการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกเพื่อให้การ

บริหารงานบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจต่าง ๆ มีความเป็นผู้น า กล้าตัดสินใจ มี

ประสบการณ์ในการบริหารหลักสูตรและการบริหารงานในสถาบันการศึกษาอื่นมาก่อน เป็ นผู้มี

วิสัยทัศน์ และให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาวิธีการเรียนการ

สอนนิตศิาสตร์ใหส้อดคล้องกับแนวคิดของการศกึษาในศตวรรษที่ 21  

คณบดีคณะนิติศาสตร์มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้

ครบทุกพันธกิจ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมและมุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อ

สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับคณะนิติศาสตร์ โดยก าหนดนโยบายให้รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ บริหารงาน

ในรูปของคณะกรรมการ และน าอาจารย์รุ่นใหม่เข้ามาร่วมงาน เช่น คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนสิิต เป็นต้น 

 

ประเด็นท่ี 2 ประสิทธิผลการบรหิารหลักสูตร 

คณะนิติศาสตร์จัดการศึกษา 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติ  

ศาสตรมหาบัณฑิต โดยคณบดีได้ก ากับดูแลและส่งเสริมให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2560 ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

(AUN QA) ครบทั้งสองหลักสูตร ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทั้งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้มีจ านวนและ

คุณสมบัติตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร และด าเนนิการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการ

สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2560 คณบดี

มีผลงานที่เด่นชัดในด้านการพัฒนาวิธีการสอนของคณาจารย์ในคณะฯให้ใช้วิธีการสอนแบบ  active 

learning มากขึ้น และการสร้างความเข้าใจในเรื่องผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ให้กับคณาจารย์ใน

คณะ 
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ประเด็นที่ 3 ด้านประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ

ซึ่งสอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย 

การบริหารงานของคณบดีตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของคณะ

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ด้านการวิจัย ด้าน

บริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหาร มีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย และได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯที่ตั้งไว้ ด้วยการท าโครงการ

ต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1. ด้านการเรยีนการสอน

และพัฒนานิสิต 

1. สัมมนาบรหิารจัดการหลกัสูตรเพือ่พัฒนาเทคนคิการเรียนการ

สอน การวัดผลของคณาจารย์ 

2.โครงการประชาสัมพันธห์ลักสตูรการเรียนการสอนคณะ

นิติศาสตร ์

3.โครงการทบทวนการเรียนการสอนโดยนิสิตผ่านสื่อออนไลน์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรยีนอย่างมี

ความสุข 

4. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต  

5.โครงการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ผู้ปกครองพบผูบ้รหิารและบ่ม

เพาะต้นกล้านกักฎหมายเพื่อความเปน็เลิศ 

6.โครงการส่งเสรมิศักยภาพการแข่งขันทางวิชาการของนสิิต 

7. โครงการสัมมนาทวนสอบความรู ้ พัฒนาบุคลิกภาพและปัจฉิม

นิเทศ 

8.โครงการส่งเสรมิการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมายของ

นิสิต  

9.โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ของนิสติในหลักสูตรโดยวทิยากร

บรรยายพิเศษ  

10.โครงการวันรพีนอ้มร าลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย  

11.โครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานของนสิิตหลกัสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

12.โครงการจัดท าจุลสารนิสิตนิตศิาสตร ์ 

13.โครงการสง่เสรมิและพัฒนาบคุลกิภาพนิสิต 

14.โครงการนักกฎหมายปันรอยย้ิมสู่ชุมชน คร้ังที่ 2  

15.โครงการมหกรรมกีฬาและประกวดผูน้ าเชียร์  

16.โครงการแขง่กีฬา 14 สถาบันภาคเหนือ (ลูกรพีนติิสัมพันธ)์ 

17.โครงการศึกษาดงูานและอบรมผูน้ ากิจกรรมคณะนิติศาสตร์ 

18.โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนสิิต ประจ าปีการศึกษา 

2561  

19.สานสมัพันธ์นิสิตกิจกรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  

46,000 บาท 

 

35,000 บาท 

 

ไม่ใช้งบ 

40,000 บาท 

 

ไม่ใช้งบ 

10,000 บาท 

 

100,000 บาท 

10,000 บาท 

 

10,000 บาท 

 

150,000 บาท  

80,000 บาท  

10,000 บาท  

 

 ไม่ใช้งบฯ  

10,000 บาท  

5,000 บาท  

25,000 บาท  

30,000 บาท  

50,000 บาท  

5,000 บาท 

 

20,000 บาท 

5,000 บาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

20.โครงการปรับพื้นฐานเตรียมพรอ้มและแนะน าแก่นสิิตหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

21.ศึกษาดงูานนิติวิทยาศาสตร์ 

22.โครงการพัฒนาภาษาเพื่อการศึกษาต่อแกค่ณาจารย์ 

23.โครงการนิติฯ แบกกระเป๋าเปิดประสบการณ์ตะลุยเอเซีย รุ่นที่ 2 

24.โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า  

25.โครงการปฐมนิเทศและแสดงความยนิดีแก่บัณฑิต 

10,000 บาท 

35,000 บาท 

70,000 บาท 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

2.ด้านการวจิัย 

 

1.โครงการพัฒนาและสง่เสรมิการท าวิจัยของบุคลากรคณะ

นิติศาสตร ์

2.โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ด้วยตนเองและแสดงผลงานของนิสิต 

240,000 

บาท 

10,000 บาท 

3.ด้านบริการวชิาการ 

1.โครงการให้ค าปรกึษาทางกฎหมายโดยคลินิกกฎหมาย 

2.โครงการครูนักกฎหมายเพื่อชุมชน 

3.โครงการเผยแพร่ความรูท้างกฎหมายผ่านสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

10,000 บาท 

80,000 บาท 

10,000 บาท 

4.ด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1.โครงการค่ายนิติอาสาพฒันาชนบท คร้ังที่ 10  

2.โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2561  

3.โครงการไหว้ครูและรับติ้ง ไทดค์ณะนิติศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

4.โครงการรณรงค์การแต่งถกูระเบียบและแตง่กายชุดพื้นเมือง 

5.โครงการสานสัมพันธ์ลูกรพีศรี มพ. 

30,000 บาท 

2,000 บาท 

5,000 บาท  

 

ไม่ใช้งบ 

10,000 บาท 

5.ด้านการบริหาร 
1.โครงการการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะ 

CUPT QA ประจ าปีการศึกษา 2560 
70,000 บาท 

 

 

ประเด็นท่ี 4 การแสวงหารายได้ 

รายได้ที่น ามาใช้ในการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา

จากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีจ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษาเป็นฐานในการค านวน ดังนั้น ในรอบปี

การศึกษา 2560  คณบดีได้ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยอนุมัติงบประมาณ

สนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์เพื่อให้การเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการจัดท าเอกสารข้อมูลในรูปแผ่นพับ โปสเตอร์ ส่งไปยังหน่วยงาน

ต่าง ๆ และเร่งรัดการปรับปรุงเว็บไซด์คณะฯ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถได้เข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น 

หลักสูตร ประวัติคณะ ประวัติการศึกษาและประวัติการท างานของคณาจารย์  กิจกรรม และ

ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านการจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โดยเชิญโรงเรียนมัธยมศึกษา

ทั่วประเทศเข้าร่วมการแขง่ขัน  

ผลของการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 ท าให้ในปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์มี

จ านวนนิสิตช้ันปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรคู่ขนาน ลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้นจาก 

จ านวน 327 คน ในปีการศึกษา 2560 เป็น 356 คน ในปีการศึกษา 2561 แม้จ านวนที่เพิ่มขึ้นนี้จะไม่
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มากนัก แต่เมื่อค านึงถึงสภาวการณ์ที่จ านวนผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาทั่ วประเทศลดลงอย่างมาก

ประกอบด้วย ถือได้ว่าการมีนิสิตช้ันปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้นเป็นข้อมูลที่มีนัยส าคัญ นอกจากนี้  

ผลที่ชัดเจนประการหนึ่งถึงประสิทธิผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของคณะผูบ้ริหารคือ มีผู้สนใจเข้า

ศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่มทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา จ านวน 17 คน ท าให้คณะฯ

สามารถเปิดสอนให้กับผู้เรียนกลุ่มนี้ได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากหยุดให้บริการผู้เรียนกลุ่มนี้ติดต่อกัน 2 ปี

การศกึษา 

นอกจากการด าเนินการให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะแล้ว คณบดีได้ให้

ความส าคัญกับการลดจ านวนนิสิตพ้นสภาพก่อนส าเร็จการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การด าเนินโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพของนิสิต ซึ่งผลการ

ด าเนนิการสามารถลดจ านวนนิสติพ้นสภาพลงได้ (รายละเอียดใน  C1) แตอ่ย่างไรก็ตามจ านวนนิสิตพ้น

สภาพของคณะฯยังสูงอยู่มาก ซึ่งทางผู้บริหารคณะฯถือเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนินการต่อไปในปี

การศกึษา 2561 

ส าหรับการแสวงหารายได้ในรูปแบบอื่น เช่น การบริการวิชาการ และโครงการวิจัย เนื่องจาก

บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ยังอยู่ในช่วงของการสะสมประสบการณ์ ดังนัน้ ทางคณะนิตศิาสตร์จึง

ยังไม่ก าหนดเป้าหมายใหบ้ริการทั้งสองประเภทนี้เป็นการแสวงหารายได้หลักของคณะ 

 

ประเด็นท่ี 5 การบรหิารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มี

ส่วนได้เสีย มีดังนี ้

5.1 การบริหารยุทธศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ยังบริหารยุทธศาสตร์ตาม

แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับ พ .ศ. 2558-2561 ที่ก าหนดไว้เดิม แต่ได้น า

วิสัยทัศน์ของคณบดีมาเป็นกรอบความคิดในการด าเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ คณบดีได้ปฏิบัติงานด้วย

ความรับผิดชอบ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย นิสิต ผู้รับบริการ 

คณาจารย์ บุคลากรสายบริการ ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ นั้น คณบดีได้ผลักดันให้ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัด ดังที่ปรากฏในรายงาน

ผลการด าเนินโครงการที่รายงานต่อมหาวิทยาลัยในช่วงครบรอบ 6 เดือน ผลการประเมินการด าเนิน

โครงการคณะนติิศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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5.2 การบริหารความเสี่ยง คณบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยเริ่มจากมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายวิเคราะห์จาก

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยประเมินโอกาสและผลกระทบ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร 

มาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ และ

จัดท าแผนความเสี่ยงเพื่อด าเนินการส่งให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป จากนั้นก ากับติดตามให้ความเสี่ยงที่

สามารถควบคุมภายในได้ด าเนินการบริหารให้ลดความเสี่ยงลง 

5.3 ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร คณบดีได้ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ

เชิงบริหาร เช่น จ านวนนิสิตพ้นสภาพก่อนส าเร็จการศึกษา จ านวนนิสิตในหลักสูตร การเปิดสอนและ

การก าหนดค่าตอบแทนการสอนส าหรับหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ กลุ่มทวิภาค แบบ 3 ภาคการศกึษา 

การอนุมัตงิบประมาณสนับสนุนในการเดินทางไปอบรม สัมมนา ร่วมประชุมของบุคคลากร  

5.4 การจัดการความรูใ้นคณะ คณบดีได้น าความรู้ที่ได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายบริการมาเวียนแจ้งให้บุคลากรทราบ แก้ไขความเข้าใจที่

ผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ โดยชี้แจงในที่ประชุม หรือท าบันทึก

ข้อความ รวมถึงจัดโครงการโดยเชิญบุคลากรในคณะที่มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเพิ่มพูนความรู้หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เพื่อนร่วมงาน เช่น การเชิญ

คณาจารย์ในคณะฯที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นวิทยากรให้ค าแนะน าแก่คณาจารย์ที่ก าลังเตรียมตัวขอ

ต าแหน่ง และเชญิคณาจารย์ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเป็น active  learning มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

เป็นต้น  

 

ล าดับ หลักฐาน 

1. วิสัยทัศนข์องคณบดีคณะนิตศิาสตร์  

2. รายงานตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ์คณะนติิศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะนิติศาสตร์ 

3. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะฯ 

4. 
ค าสั่งคณะนิติศาสตร์ เรื่องมอบอ านาจให้ผู้รักษาการในต าแหน่งรองคณบดี ก ากับการ 

บริหาร การสั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะนิตศิาสตร์   
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ผลการประเมิน 

 หลักสูตร 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

1 2 3 4 5 6 7 

C.8.1   
บทบาทและหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัย/

กรรมการประจ าคณะ 
       

C.8.2 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหาร

คณะ/ผูบ้ริหารสถาบัน 
       

 ผลการประเมินเฉลี่ย        
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บรหิารคณะ/สถาบัน 

 

ผลการด าเนินงาน 

คณะนิติศาสตร์มีพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือ 1) จัดการเรียนการ

สอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตยุติธรรม รวมทั้งศักยภาพในการประกอบอาชีพ 2) มุ่ง

ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์ และสร้างเครือข่ายการ

วิจัยกับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 3) บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดย

เน้นการใชค้วามรูแ้บบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 4) ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศลิปะ วัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล และ 5) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้

หลักธรรมาภบิาล 

1. ด้านการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ด าเนินการจัดท าจากผลการ  SWOT Analysis ของ

คณะฯ โดยอาศัยความร่วมมอืจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ

คณบดี สถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี และใน

ปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์เดิมครบรอบปรับปรุง ดังนั้น เพื่อเปิดมุมมองใหม่

ให้กับบุคลากรของคณะฯให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระดับอาเซียนและนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ได้น า

บุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงานที่ University of Hong Kong เพื่อดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริหาร ของคณะนิตศิาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตรแ์ละแผนกลยุทธ์ 

รวมถึงการดูงานด้านคลินิกกฎหมายของ University of Hong Kong เพื่อเตรียมส าหรับหลักสูตร

นิติศาสตร์บัณฑิตปรับปรุง 2560 ที่ก าหนดวิชาด้านคลินิกกฎหมายไว้เป็นวิชาในหลักสูตรเพื่อเป็นการ

พัฒนาทักษะของนิสิตนอกเหนือจากความรู้ให้ทันยุคศตวรรษที่ 21 ที่เน้น “ทักษะ” และ “การเรียนรู้

ตลอดชีวิต” จากนั้นจะน ามาร่างแผนกลยุทธ์และจัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นสร้างการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อปรับยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์และเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยตามกรอบ

เวลาต่อไป 

2. การวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

คณะนิติศาสตร์มีหลักสูตรทั้งสิ้น 2 หลักสูตรคือหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตร

มหาบัณฑิตโดยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินประกอบไปด้วยข้อมูลต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรโดย

ค านึงถึงความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการผลิตบัณฑติ

และโอกาสในการแข่งขัน โดยในปีการศกึษา 2560 ก าหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายหลักในการพัฒนาหลักสูตร

ต่าง ๆ ของคณะฯ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

การพัฒนาด้านการวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุน ในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ และการให้โอกาสไปพัฒนาตนเองของบุคลากร 
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รวมถึงการสั่งซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของคณะฯ และ

บุคลากรทุกภาคส่วน  

3. ด้านการบรหิารความเสี่ยง  

คณะนิติศาสตร์มีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปี

งบประมาณ 2561 ของคณะนิติศาสตร์เพื่อด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ

คณะฯ โดยวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง โดยประเมิน

โอกาสและผลกระทบเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร จากนั้นจัดท าแผนความเสี่ยงเพื่อ

ด าเนินการส่งให้กับมหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการติดตามป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นหรอื

อัตราการเกิดน้อยลงโดยบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมการจัดการภายในคณะฯได้ เช่นในระบบ

เฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในเรื่องความเสี่ยงที่ เป็น

ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงาน เช่น เรื่องของการมีระบบควบคุมและตรวจตรารถตู้มหาวิทยาลัย การ

จัดเก็บดูแลรักษา และตรวจซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ ์เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใชง้าน เพื่อลดอุบัติเหตุที่

เกิดขึ้น คณะฯได้ด าเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจตราเป็นประจ า แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่

พัสดุลาคลอดก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่การเงินดูแลแทน เรื่องก าหนด

ขั้นตอนการด าเนินการ เปิด/ ปิด/ การปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการด าเนินการโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาด าเนินการตามกรอบที่

มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นต้น ในเรื่องของแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 การบริหารความเสี่ยงด้านวิจัยคณะฯ งานวิจัยของคณะ

นิติศาสตร์ยังขาดการรายงานและติดตามผลการท าวิจัยและขาดการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยวิเคราะห์

ปัจจัยภายในคณะฯเกิดจากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับประสานงานวิจัยที่ชัดเจน เนื่องจาก

เจ้าหน้าที่ลาออก จึงท าให้คณะฯ ขาดการรวบรวมข้อมูลการได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกของ

บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยขาดแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาทักษะใน

การเขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกยังไม่เพียงพอ ส่วนปัจจัยภายนอกคณะฯ

วิเคราะห์ว่าทุนสนับสนุนเงินวิจัยจากภายนอกมุ่งผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ

นวัตกรรมเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในเรื่องวิธีบริหารความเสี่ยงจึงจัดเพิ่มส่วนงานด้านการวิจัยและจัด

ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทดแทนเจ้าหน้าที่ที่ลาออกให้มีความชัดเจนมากขึ้น ก ากับดูแลและติดตาม

ความก้าวหน้าของงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่ระบุในสัญญาซึ่งคณะฯได้

ด าเนินการให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านวิจัยเรียบร้อยแล้ว สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น ด้าน

งบประมาณโดยในปี 2561 คณะฯด าเนนิการเพิ่มแรงจูงใจโดยการในทุนค่าลงทะเบียนเผยแพร่วิจัยตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากทุกปีซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัครขอทุนจ านวน 4 ราย เปิดโอกาสให้



86 

 

บุคคลากรที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากเงนิรายได้คณะได้มีโอกาสรับทุนมากขึน้โดยด าเนินการก าหนดไว้ใน

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีสิทธิได้รับทุนอันดับแรกและมีนักวิจัยรุ่นใหม่มา

ขอรับทุนบรรลุเป้าหมาย ก าหนดมาตรการลดความต่อเนื่องของการให้ทุนส าหรับผู้วิจัยที่ค้างส่ง

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รวมถึงด าเนินการจัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอวิจัยแก่

บุคคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน และในปัจจุบันมีการจัดท าเอกสารของนักวิจัยที่ได้รับเงินทุน

สนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะแยกเป็นรายบุคคล คณะฯจัดท าบันทึกติดตามความก้าวหน้าของ

งานวิจัยจากแหล่งทุนเงินรายได้คณะฯอย่างต่อเนื่อง 

4. การบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล 

คณะนิติศาสตร์ให้ความส าคัญกับกลไกการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง  10 

ประการ กล่าวคือ  

(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องแผนกล

ยุทธ์โดยการก าหนดให้ทุกโครงการต้องสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ

ตัวชี้วัดความส าเร็จในแผนตลอดจนมีการน าแผนไปด าเนินการครบวงจรทั้งการวางแผน ท าโครงการ 

ตรวจสอบ และสรุปผล  

(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผูบ้ริหารคณะฯมีการด าเนินงานบริหารจัดการใหไ้ด้ผลงานที่

คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ใช้ทรัพยากรที่มจี ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  

(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารคณะฯ ด าเนินงานโดยตอบสนองพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย มีการน าเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ

บริหารงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองงานของคณะฯ เช่น การพิจารณาสนับสนุน

งบประมาณให้กับโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการลดจ านวนนิสิตพ้นสภาพหรือลาออกก่อนส าเร็จ

การศึกษา การก าหนดนโยบายสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ การพิจารณารับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑติ ภาคพิเศษ เป็นต้น 

(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารคณะมีการก าหนดภาระงานที่ชัดเจน มีการ

ชี้แจงผลการด าเนินการของผู้บริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการคณะและการประชุมสามัญคณะฯ 

มีการท าโครงสร้างส านักงานภาระหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสายบริการตระหนัก

ถึงหนา้ที่ของตนเอง 

(5) หลักความโปร่งใส (Transparency) การท างานของผูบ้ริหารเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เปิด

โอกาสให้บุคลากรมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในทุก

ขั้นตอนการท างาน มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่านช่องทางในกลุ่ม FACEBOOK ที่มีบุคลากรทั้งหมด

เป็นสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 

(6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์ คณะ

ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการผลักดันให้ผลการด าเนินงาน
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ของคณะฯสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมด้วยการให้โอกาสบุคลากรเข้ามามี

ส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยผ่านการประชุมสามัญของ

คณะฯ และการแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท าให้บุคลากรสามารถให้ข้อมูล ความ

คิดเห็น ค าปรึกษาแนะน า  และมีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วมปฏิบัติ รวมถึงองค์ประกอบของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯที่มีผู้แทนคณาจารย์จ านวน 3 คนเป็นกรรมการ ก็เป็นการด าเนินการตาม

หลักการมสี่วนรว่ม (Participation) นี ้

(7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผูบ้ริหารคณะฯ มีการมอบอ านาจในการบริหาร

จัดการคณะฯผ่านรองคณบดี และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็น

การกระจายอ านาจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและบริหารงาน 

(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารคณะฯบริหารงานตามหลักนิติธรรมมีอ านาจและ

กระท าตามกรอบที่กฎหมายก าหนด มีการมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเท่าเทียม ยึดถือ

กฎระเบียบในการบริหารจัดการ 

(9) หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารคณะบริหารคณะฯโดยยึดหลักความเสมอภาค เน้น

ความเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ การมอบหมายงานจะค านึงถึงภาระงานของแต่ละคนก่อนจะ

มอบหมายงาน 

(10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) โดยผู้บริหารได้ใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติใน

หนว่ยงาน กล่าวคือ เมื่อมีปัญหาหรอืต้องการความคิดเห็น จะน าเข้าสู่การประชุม เพื่อหาความเห็นร่วม 

ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาแต่เดิม ผู้บริหารใช้วิธีสร้างความเข้าใจด้วยการสื่อสาร

กับบุคลากรโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม บันทึกข้อความ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่ม

ย่อย เฟซบุ๊ค เพื่อให้เกิดความเห็นร่วม 

 5. ด้านการค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ี 

คณะนิติศาสตร์จัดให้มีการด าเนินการพูดคุยเพื่อจัดการความรู้ และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก

ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของคณะฯ รวมถึงการถ่ายทอดทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ผ่าน

โครงการต่าง ๆ ของคณะฯในแผนปฏิบัติการประจ าปี และการประชุมสามัญคณะนิติศาสตร์ เช่น การ

จัดโครงการสัมมนาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน การวัดผลของ

คณาจารย์ที่ได้รับเกียรตจิาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน ์วัฒนาธร และดร.น้ าฝน กันมา อาจารย์

ผู้เช่ียวชาญด้านศึกษาศาสตร์จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และรองศาสตราจารย์ ดร . 

พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการสอน 

การวัดผลประเมนิผล และยังด าเนนิการตดิตามอย่างตอ่เนื่องโดยผูบ้ริหารคณะฯได้เรียนเชญิอาจารย์ใน



88 

 

คณะฯมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการสอนเป็นระยะ ๆ เพื่อถ่ายทอด

ประสบการณ์ ปัญหาต่าง ๆ เพื่อด าเนินการแก้ไขร่วมกันต่อไป ในด้านการวิจัยคณะฯ ได้จัดโครงการ

พัฒนาและส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ

สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากหน่วยงานภายนอกและบูรณาการกับศาสตร์อื่นให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเชิญวิทยากร รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ

มาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ ์เป็นต้น 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน  

คณะนิติศาสตร์ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการก ากับ

ติดตามและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแผนพัฒนา โดยการจัดท า

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้น าแผนพัฒนาบุคลากรมาประกอบพิจารณาโครงการ เช่น ใน

เรื่องความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะฯได้จัดโครงการส่งเสริม

บุคลากรสายวิชาการในด้านดังกล่าวภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อ

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบพี่เลี้ยงจากผู้ที่ได้ต าแหน่งทาง

วิชาการแล้วมาถ่ายทอดสู่รุน่น้องจนมบีุคลากรสายวิชาการได้ต าแหนง่ทางวิชาการอย่างตอ่เนื่องประจ า

ทุกปี หรือในส่วนของความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและการสื่อสาร คณะฯจัดท าโครงการ

พัฒนาภาษาเพื่อการศกึษาต่อแก่คณาจารย์ เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นโครงการต่าง ๆ แล้วมกีารสรุปผลการ

ด าเนินงานตามแผน และแจ้งให้บุคลากรตลอดจนฝ่ายบริหารได้รับทราบเพื่อให้การปฏิบัติตามแผน

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะนิติศาสตร์เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ

กลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพเกิด

ความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง คณะฯเห็นว่าผลของ

การประเมินคุณภาพการศึกษาจะสะท้อนถึงจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง การเสนอแนวทางปรับปรุง และ

ท าให้คณะฯมองตัวเองว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตออกมามีลักษณะพึงประสงค์ตาม

มาตรฐานหรือไม่ ควรปรับปรุงอย่างไร คณะฯถือว่างานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารงานคณะตามปกติประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ โดยรับการตรวจประเมินคุณภาพตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมผู้บริหารเพื่อแบ่งตัวชี้วัดที่เหมาะสม  นอกจากนี้ยัง

ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะได้เข้าร่วมการอบรมการเป็นผู้ประเมินทั้งในระดับหลักสูตร AUN QA และผู้

ประเมินในระดับคณะและสถาบัน CUPT QA  
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หลักฐาน 

1 โครงการสัมมนายุทธศาสตรแ์ละจัดท าแผนกลยุทธ์คณะนิตศิาสตร์ 

2 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 

2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯและรายงานทางการเงิน 

3 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2561 

4 แผนบริหารความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงที่เสนอมหาวิทยาลัย 

5 

Facebook คณะนิติศาสตร์ และ Wibesite คณะนิติศาสตร์ (http://www.law.up.ac.th/, 

https://www.facebook.com/groups/240903886040075/, 

https://www.facebook.com/groups/239001412864965/) 

7 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะนิติศาสตร์ 

8 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะนติิศาสตร์ 

9 การด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

10 ผูดู้แล ผูก้ ากับตัวบงช้ี 

 

ผลการประเมิน 

จากการประเมินผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องตามทิศทางการบริหาร

คณะฯ ของ 7 ข้อขา้งตน้สามารถสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.law.up.ac.th/
https://www.facebook.com/groups/240903886040075/
https://www.facebook.com/groups/239001412864965/
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C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา  

 

ผลการด าเนินงาน  

 คณะนิติศาสตร์สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ได้รับการ

พัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู ้ความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

ในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการนั้นมีทั้งการด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการที่คณะฯจัดท าขึ้นซึ่งเป็นแผนระยะยาว และมีการพัฒนาในระยะสั้นตามนโยบายของผู้บริหาร

และความตอ้งการของบุคลากร ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา ในแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการฯตามตาราง

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการฯ เรื่องการสนับสนุนให้บุคลากรศกึษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศได้

ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่อย่างน้อย 2 คนนั้น ในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อ

จ านวน 7 คน เรียนตอ่ระดับปริญญาเอก สาขา Competition Law ณ University of East Anglia ประเทศ

อั งกฤษ จ านวน 1 คน ด้วยทุนประเภท ก . ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน สาขาเอกชน สาขาภาษีอากร รวม 3 คน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขากฎหมายมหาชนจ านวน 1 คน และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สาขากฎหมายทางการแพทย์ จ านวน  1 คนโดย ใ ช้ทุ นตน เอง  และระดั บปริญญาโท  ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 2 คน ซึ่งคณะฯได้ตั้งค่า

เป้าหมายในปีการศกึษา 2561 ว่าจะพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศกึษาจ านวน 2 คน   

นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการศึกษาต่อแล้ว ในปีการศึกษา 2560 

คณะฯได้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการศึกษาต่อของบุคลากรโดยจัด

โครงการพัฒนาภาษาเพื่อการศึกษาต่อแก่คณาจารย์ของคณะ และส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

สายวิชาการเข้าร่วม “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวิชาและสายสนับสนุน” ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ คณบดีได้ด าเนินการประสานงานกับ China-Mekong Law Center เพื่อ

รับทุนสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการ 2018 Mekong Region Legal Studies Program 

ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมนักกฎหมายและนักวิชาการด้านกฎหมายจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

อาเซียน ระยะเวลา 3 เดือน เป็นผลให้อาจารย์ปราณี นางแล ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าว 
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บัญชีรายละเอียดผู้รับทุนและผู้ลาศึกษาต่อคณะนิตศิาสตร์ 

ปี

การศึกษา 
ชื่อ-สกุล 

ศึกษา

ต่อ 

ระดับ 

สาขาวิชา/สถาบันศึกษา ประเภททุน 
รวม

ระยะเวลา 

ระยะเวลา

ศึกษาต่อ 

ปี 2556  

  
1.น.ส.ปิยอร   

เปลี่ยนผดุง  
ป.โท  

Cyberlaw:Information Technology,So

ciety Law  

ณ University of Leeds  

สกอ  3 ปี 1 วัน  
7 ส.ค.2556-

7 ส.ค.2559  

    ป.เอก  
นติศิาสตร์  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  
สกอ  3 ปี  

8 ส.ค.2559-

7 ส.ค.2562  

ปี 2558  

  
1.นายกันตพงศ์  

แสงพวง  
ป.เอก  

นติศิาสตร์  

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์  

ส่วนตัว  3 ปี 6 เดอืน  
1 ก.ค.2558-

31 ธ.ค.2561  

  
2.น.ส.ถิรวรรณ  

กลางณรงค ์ 
ป.เอก  

นติศิาสตร์  

ณ มหาวทิยาลัยรามค าแหง  
ส่วนตัว  3 ปี 6 เดอืน  

1 ก.ย.2558-

28 ก.พ.2562  

ปี 2559  

  
1.นายณัฐ  

สุขเวชชวรกิจ  
ป.เอก  

PhD in Law  

ณ University of East Anglia  
ม.พะเยา  3 ปี  

20 ม.ิย.2559-

19 ม.ิย.2562  

ปี 2560  

  
1.น.ส.ณภัทร  

บุญประสาท  
ป.เอก  

นติศิาสตร์  

ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  
ส่วนตัว  3 ปี  

4 ม.ค.2560-

3 ม.ค.2563  

  
2.นายอาทติย์  

ศรีชัย  
ป.เอก  

หลักสูตรนติศิาสตรดุษฏบัีณฑิต  

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ส่วนตัว  3 ปี  

15 ส.ค.2560-

14 ส.ค.2563  
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ปี

การศึกษา 
ชื่อ-สกุล 

ศึกษา

ต่อ 

ระดับ 

สาขาวิชา/สถาบันศึกษา ประเภททุน 
รวม

ระยะเวลา 

ระยะเวลา

ศึกษาต่อ 

  
3.นายอุเทน  

ธัชศฤงคารสกุล  
ป.เอก  

หลักสูตรนติศิาสตรดุษฏบัีณฑิต  

ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  
ส่วนตัว  1 ปี 6 เดอืน  

1 ก.ย.2560-

28 ก.พ. 2562  

  

ปี 2561  

  
1.วัชรพงษ์ เขื่อน

พันธ์  
ป.โท  

กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ  

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ส่วนตัว  2 ปี  

1 ส.ค. 2561-

31 ก.ค. 2563  

  
2.นายอนุสรณ์ 

 ไชยปุระ  
ป.โท  

กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ  

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ส่วนตัว  2 ปี  

1 ส.ค. 2561-

31 ก.ค. 2563  

 

 

1.2 การพัฒนาด้านต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2560 คณะฯได้จัดท าโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 เพื่อสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

ภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 นอกจากนั้นในเรื่องการสนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ตามตาราง

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการฯซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายใหบุ้คลากรเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการอย่าง

น้อย 2 คนตามแผนฯนั้น ในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรสายวิชาการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ

ระดับรองศาสตราจารย์จ านวน 1 คน และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 4 คน โดยมีผู้ได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 คน ซึ่งบรรลุเป้าหมาย และในปีการศึกษา 2561 คณะฯได้

ตั้งค่าเป้าหมายใหบุ้คลากรเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 3 คน  

 

         1.3 การพัฒนาด้านทักษะการสอน ปีการศึกษา 2560 คณะฯมุ่งเน้นการพัฒนาในเรื่องการ

จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุงปี 2560 

ต้องการพัฒนาทักษะของผู้เรียนจึงให้มีช่ัวโมงปฏิบัติเพิ่มขึ้น การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ต้อง

มีการปรับเปลี่ยนเช่น ให้มีการใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม การจัดการเรียนการ

สอนแบบกลุ่ม การฝึกทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เกมส์มาประกอบการเรียนการ
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สอน เป็นต้น จึงจัดสัมมนาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดผล

ของคณาจารย์ โดยมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญมาบรรยาย และมีการสานต่อโครงการโดยคณบดีติดต่อให้

อาจารย์ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเข้าพบพร้อมทั้งท าความเข้าใจและแนะน าใหค้วามรู้เพิ่มเติมและจัดให้มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ด้วยกันเอง นอกจากนั้นยังส่งบุคลากรไปเข้าร่วมโครงการอบรม

บุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการ 

Outcome-Based Education จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และโครงการ Game Based 

Learning Techniques จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา

แหง่ประเทศไทย (ควอท) ซึ่งในปีการศึกษา 2561 คณะฯตั้งเป้าหมายไว้ว่าบุคลากรสายวิชาการจะได้รับ

การพัฒนาด้านทักษะการสอนมากกว่าร้อยละ 50  

 

1.4 การพัฒนาศักยภาพด้านการท าวิจัย ในปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุน

นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อวางรากฐานการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ จึงได้ก าหนดไว้ในประกาศคณะ

นิตศิาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวจิัยงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้จัด

อันดับประเภททุนวิจัยให้แก่ทุนพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายในและภายนอกไว้เป็นอันดับแรก โดยก าหนดเป้าหมายการมีนักวิจัยรุ่นใหม่ขอรับทุน

สนับสนุนจ านวนร้อยละ 50 ของพนักงานสายวิชาการที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัย ซึ่งมีจ านวน 9 คน ผลการ

ด าเนนิงานปรากฏว่ามีนักวิจัยรุ่นใหม่จ านวน 5 คน เข้าร่วมสง่ขอ้เสนอโครงการจึงบรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้  ่และมีนักวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนมาแล้วยื่นขออีก 7 โครงการ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 ผลการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา

ศักยภาพการท าวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 2560 ว่ามีจ านวนนักวิจัย 

5 คนต่อปี จงึสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และในปีการศึกษา 2561 คณะฯตั้งค่าเป้าหมายให้นักวิจัย

รุ่นใหม่ยื่นข้อเสนอโครงการฯ จ านวน 3 คน และมีนักวิจัยที่ท าวิจัยเกี่ยวกับชุมชมตามปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยจ านวน 5 เรื่อง  

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนายุทธ์ศาสตร์และแผนกล

ยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยคณบดีพร้อมผู้บริหารได้น าบุคลากรไปศึกษาดูงานที่ University of 

Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของ

เอเซียเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ได้เห็นถึงการพัฒนาของสถาบันต่างชาติ และเป็นโอกาสให้

คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการของ University of Hong Kong ในเรื่องทิศทางและ

แนวโน้มของการท าวิจัยด้านนิตศิาสตร์ 

1.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการวิชาการ 

    ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการวิชาการ คณะฯได้ด าเนินการไปพร้อมกับ

การพัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับการเปิดกระบวนวิชาด้านการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ซึ่งเป็นกลุ่ม
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กระบวนวิชาใหม่ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560 และด าเนินการโดย

ฝึกอบรมบุคลากรสายวิชาการให้สามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้อบรมนิสิตในคลินิกการสอนกฎหมาย

ในชุมชน โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวผ่านโครงการครูนักกฎหมาย

เพื่อชุมชน และนิสิตที่เข้ารับการอบรมในโครงการได้ลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรี ยน

โรงเรียนมัธยมศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โครงการดังกล่าวจึงส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพในการให้บริการวิชาการของคณะฯ และเป็นการกระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในการให้บริการ

ชุมชนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ไปพร้อมกัน  

     ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนประจ าปี ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จ านวน

ทั้งสิ้น 400,000 บาทต่อปีเพื่อให้สิทธิแก่บุคลากรสายวิชาการในการเลือกการพัฒนาตนเองในการเข้า

ร่วมอบรม ประชุม สัมมนาหรอืน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง 

 

ข้อมูลบุคลากรคณะนิตศิาสตร์ที่เข้ารับการฝกึอบรมประจ าปีการศึกษาพ.ศ. 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง

วันที่ 31 สิงหาคม 2561)  

ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

1 นาย กฤษฎา ใจแก้วท ิ 

เข้าร่วมโครงการ

ยกระดับผลการ

ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนานิสิตและ

ศิษย์เก่า ยุค Thailand 

4.0 (DSA 4.0 PLUS) 

28-29 กันยายน 

2560  

จัดโดย กองกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ณ 

โรงแรมรมิกกรีสอร์ท 

จังหวัดเชียงราย 

พัฒนางาน

กิจการนิสิต   

    

-โครงการอบรม

กฎหมายการแพทย์

และสาธารณสุข  

 26-28 กันยายน 

2561  

-มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ร่วมกับศาลปกครอง ณ 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

ถนนรัชดาภิเษก 

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

15,040  

  

2. นาย กันตพงศ์ แสงพวง       ลาศึกษาต่อ  

3. ผศ. กันย์กัญญา ใจการวงศส์กุล  

-การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

“ธรรมศาสตร ์– นิ

ติพัฒน์” คร้ังที่ 2  26 

สิงหาคม 2560  

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร 

(LT.1) คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ท่าพระจันทร์ 

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

5,077.50  
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ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

    

-เข้าร่วมโครงการ

อบรมหลักสูตรระบบ

บรหิารคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปี 

2561 (ฉบับแก้ไข) ชื่อ

โครงการ การอบรม

หลักสูตร เร่ือง AUN-

QA Implementation 

and Gap Analysis  

18-19 พฤษภาคม 

2561  

ที่ประชุมอธิการบด ี

ณ ห้อง Jamjuree 

Ballroom A โรงแรมปทุม

วัน ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ  

แห่งประเทศไทย  

(พัฒนาการ

ประกัน

คุณภาพ) 

11,447  

    

-โครงการอบรม

หลักสูตรระบบ

บรหิารคุณภาพ

การศึกษา เรื่อง 

Outcome-Based 

Education (OBE) 

ส าหรับผูส้อน  16-17 

มิถุนายน 2561  

จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ 

กรุงเทพฯ   

(พัฒนาการ

เรียนการสอน

และการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา) 

9,911.50  

  

    

ประชุมเชิงปฏบิัติการ

ถอดบทเรียนและการ

วางแผนด าเนินงาน

ร่วมกัน 25 -26 

กรกฎาคม 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ.

ห้องประชุมไมดาส 1 

โรงแรมไมด้า ดอนเมือง 

แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

(การมีส่วน

ร่วมกับ

องค์กร

ภายนอกและ

การ

พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

7,000 

    

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหาร

ระดับสูง 

20-21 สิงหาคม 

2561 

กองการเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(พัฒนางาน

ด้านบริหาร) 

600 

  

4. ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรนิทร์  

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

“ธรรมศาสตร ์– นิ

ติพัฒน์” คร้ังที ่2  26 

สิงหาคม 2560  

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร 

(LT.1) คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ท่าพระจันทร์  

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

  

7,244  
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ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

    

-โครงการอบรม

บุคลากรสายวชิาการ

ด้านการจัดการเรียน

การสอน รุน่ที่ 1 จัด

โดยมหาวิทยาลัย

พะเยา 6-7 มีนาคม 

2561  

กองบรกิารการศึกษา  

ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา   

  

(พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

  

    

-โครงการอบรม

หลักสูตรระบบ

บรหิารคุณภาพ

การศึกษา เรื่อง 

Outcome-Based 

Education (OBE) 

ส าหรับผูส้อน16-17 

มิถุนายน 2561  

จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ 

กรุงเทพฯ   

(พัฒนาการ

เรียนการสอน

และการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา) 

9,971.50  

  

    

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหาร

ระดับสูง20-21 

สิงหาคม 2561 

กองการเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(พัฒนางาน

ด้านบริหาร) 

600 

  

5 ผศ. เกียรติศักดิ์ ตันติจริยพันธุ ์ 

เข้าร่วมการประชุม

วิชาการสถาบัน

พระปกเกล้า คร้ังที ่

19   

ประจ าปี 2560 เรื่อง 

ประชาธิปไตยไทย : 

ความท้าทายใหม่ 

อุดมคติ สิง่ที่เป็นจริง 

และสิ่งที่อยากเห็น 

10-12 

 พฤศจิกายน 2560  

สถาบันพระปกเกล้า ณ 

ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 

ถนนราชด าเนินนอก 

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

10,890   

    

เข้าร่วมงานประชุม

ฝ่ายวิชาการ สกว. 

สัญจร คร้ังที ่2 : 

ภาคเหนือ 1-2 

พฤษภาคม 2561  

งานฝา่ยวิชาการ สกว.

สัญจร ณ โรงแรมคุ้มภคู า 

จังหวัดเชียงใหม ่ 

 (พัฒนา

งานวิจัย) 

2,200 บาท  

  

6 นางสาวจีรวรรณ สุวรรณสุจรติ          

7 นาย  เฉลิมวุฒิ สาระกิจ          

8 นางสาวณภัทร บุญประสาท        ลาศึกษาต่อ  

9 นายณัฐ สุขเวชชวรกิจ        ลาศึกษาต่อ  

10 นางสาวถิรวรรณ กลางณรงค ์       ลาศึกษาต่อ  
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ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

11  ผศ. ทัศนะ ศรีปัตตา  

โครงการอบรม

บุคลากรสายวชิาการ

ด้านการจัดการเรียน

การสอน รุน่ที่ 1 จัด

โดยมหาวิทยาลัย

พะเยา 6-7 มีนาคม 

2561  

กองบรกิารการศึกษา ณ 

ห้องประชุมเมืองพะเยา   

  (พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

  

12 ดร. ธิติ ไวกวี  

- เข้าร่วมการประชุม 

Public Conference 

“Legal Mechanisms 

for Ecological 

Revitalization and 

Compensation for 

Victims” 3 

พฤศจิกายน 2560  

Konrad-Adenauer-

Stiftung  ณ Bangkok 

Marriott Hotel Sukhumvit 

Sukhumvit 57 Bangkok, 

Bangkok  

 (พัฒนา

งานวิจัย) 

  3,455 

บาท  

  

    

ร่วมเสนอผลงาน

บทความทางวิชาการ

สาขานิติศาสตร์

ระดับชาติคร้ังที่ 1 

“ระบบกฎหมายไทย : 

ปฏิรูป/เปลี่ยนผ่าน/

ปฏิสังขรณ์” 8 

มิถุนายน 2561  

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ณ 

โรงแรมแคนทาร่ีฮิลล์ 

จังหวัดเขียงใหม ่ 

(พัฒนา

งานวิจัย) 

  

1,800  

  

    

ปฐมนิเทศผู้รับทุน

พัฒนาศักยภาพการ

ท างานวิจัยของ

อาจารย์รุ่นใหม่และ

ทุนส่งเสรมินกัวิจัยรุ่น

ใหม่ประจ าปี 2561 

10-12 มิถุนายน 

2561  

ส านักงานกองทนุสนับสนุน

การวิจัย ณ แกรนด์บอล

รูม โรงแรมเซ็นจูร่ีพาร์ค 

กรุงเทพมหานคร  

  

(พัฒนา

งานวิจัย) 
4,055  

  

13 นาย  ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร  

 โครงการสัมมนา

ยุทธศาสตร์และแผน

กลยุทธ ์28-30 

มิถุนายน 2561  

คณะนิติศาสตร์ ฮอ่งกง 

(พัฒนา

ศักยภาพการ

ปฏิบัติงาน) 
  

14 
ผศ.ดร. นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย  

  

The Asian 

Conference on the 

Social Sciences 

ACSS2018,  8-10 

มิถุนายน 2561  

The international 

Acadamic Forum (IAFOR) 

Kobe, Japan, June 2018)  

(พัฒนา

งานวิจัย) 
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ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

15 ผศ. นริษรา ประสิทธิปานวัง  

-เข้าร่วมการประชุม

วิชาการระดับชาติใน

วันฉลองครบรอบ 25 

ปี ธรรมศาสตร ์

ล าปาง “ปัญจวี

สวรรษ ธรรมศาสตร์

ล าปาง น าทางประชา 

พัฒนาสู่สากล 4 

พฤศจิกายน 2560  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ล าปาง จังหวัดล าปาง 

ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ศูนย์ล าปาง จังหวัดล าปาง  

(พัฒนา

งานวิจัย) 

  

5,310  

16 นางสาว นิภาภรณ์ ลาภเสถียร  

-การฝึกอบรม

หลักสูตร การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

บังคับใชก้ฎหมาย

สิ่งแวดล้อม 28-30 

พฤศจิกายน 2560  

กรมส่งเสรมิคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ณ ห้องเมจิก 

2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 

คอนเวนชั่น หลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

9,060  

    

-โครงการอบรม

บุคลากรสายวชิาการ

ด้านการจัดการเรียน

การสอน รุน่ที่ 1 จัด

โดยมหาวิทยาลัย

พะเยา 6-7 มีนาคม 

2561  

กองบรกิารการศึกษา  

ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา   

  

(พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

  

17 นาย ประฐมพงษ์ ทองรอด  

- เข้าร่วมงาน

นิทรรศการ Thailand 

Innovation Hubs 

4.OS  

4-5 เมษายน 2561  

ที่ประชุมอธิการบดแีหง่

ประเทศไทย ณ รอยัล 

พารากอน ออลล์  

(พัฒนา

งานวิจัย) 
  

    

- โครงการอบรม

หลักสูตรระบบ

บรหิารคุณภาพ

การศึกษา เรื่อง 

Outcome-Based 

Education (OBE) 

ส าหรับผูส้อน16-17 

มิถุนายน 2561  

จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ 

กรุงเทพฯ   

(พัฒนาการ

เรียนการสอน

และการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา) 

7,119 

  

    

- เข้าร่วมการศึกษาดู

งานเกี่ยวกับการ

บรหิารจัดการด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา 

25เมษายน2561  

อุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จังหวัดของแก่น  

   (พัฒนากา

รเรียนการ

สอน) 
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ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

18 
นางสาว ปราณี นางแล  

  

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

“ธรรมศาสตร ์– นิ

ติพัฒน์” คร้ังที ่2  26 

สิงหาคม 2560  

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร 

(LT.1) คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ท่าพระจันทร์  

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

5,077.50  

19 นางสาว ปิยอร เปลี่ยนผดุง        ลาศึกษาต่อ  

20 รศ.ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์  

ประชุมวิชาการ 6th 

Asia Pro Bono 

Conference 

“Strengthening Pro 

Bono Culture : Unity 

and Diversity” 29 

กันยายน-2 ตุลาคม 

2560  

BABSEACLE ณ Kuala 

Lumpur, Malaysia  

(พัฒนาด้าน

งานคลินกิ

กฎหมาย) 

9,889  

    

-การประชุมสัมมนา

คณบดี  

คณะนิติศาสตร์ทั่ว

ประเทศ 9 ตุลาคม 

2560  

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร 

(LT.1) คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์ 

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาด้าน

การบรหิาร) 
4,840  

    

-เข้าร่วมโครงการ

อบรหลักสูตร 

Outcome-Based 

Education (OBE) 

ส าหรับผูบ้รหิาร 16 

มีนาคม 2561  

ที่ประชุมอธิการบดแีหง่

ประเทศไทย ณ ห้องกมล

ทิพย์ 1-2 โรงแรมเดอะสุ

โกศล กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาด้าน

การบรหิาร 

การประกัน

คุณภาพและ

การจัดการ

เรียนการ

สอน) 

3,438  

    

-เข้าร่วมโครงการ

อบรมหลักสูตรระบบ

บรหิารคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปี 

2561 (ฉบับแก้ไข) ชื่อ

โครงการ การอบรม

หลักสูตร เร่ือง AUN-

QA Implementation 

and Gap Analysis 

ที่ประชุมอธิการบดแีหง่

ประเทศไทย  

ณ ห้อง Jamjuree 

Ballroom A โรงแรมปทุม

วัน ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ  

  

(พัฒนาด้าน

การบรหิาร

และประกัน

คุณภาพ

การศึกษา) 

9,751  
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ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

18-19 พฤษภาคม 

2561  

  

    

-โครงการร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน

เพื่อขับเคลื่อน

หลักสูตรด้านทุจรติ

ทางการศึกษา 23 

กรกฎาคม 2561  

ป.ป.ช. เมืองทองธานี 

นนทบุร ี 

(พัฒนาด้าน

การบรหิาร) 

3,965   

  

21 นางสาวพลอยขวญั เหล่าอมต 

-การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

“ธรรมศาสตร ์– นิ

ติพัฒน์” คร้ังที ่2   

26 สิงหาคม 2560  

  

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร 

(LT.1) คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ท่าพระจันทร์ 

 กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาด้าน

การเรียนการ

สอน) 

11,210  

    

-การประชุมเพื่อ

แบ่งปันและ

แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์

เกี่ยวกับการ

ปราบปรามการ

ละเมิดลิขสิทธิ์

ออนไลน์ (เช่นจะท า

อย่างไรเมื่อผู้ละเมิด

ย้ายเวปไซท์ไปอยู่

ต่างประเทศ) เน้น 

กรณีของ

สหรัฐอเมริกาและ

ประเทศไทย 27 

กุมภาพันธ ์2561  

ส านักงานพฒันาธุรกรรม

ทางอเิล็กทรอนิกส ์

(องค์การมหาชน) (สพธอ.)

(ETDA) ร่วมกับ Copyright 

Coalition Thailand) ณ 

สพธอ. (ห้องประชุม Think 

Big) เดอะไนน์ ทาวเวอร์ 

แกรนด์ พระรามเก้า 

(อาคารบี) ชั้น 21  

(พัฒนาด้าน

การเรียนการ

สอน) 

6,140  

    

-เข้าร่วมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

เรื่อง “การส่งเสรมิสุข

ภาวะนิสิตนักศกึษาใน

ศตวรรษที ่21 ส าหรับ

ผู้บริหาร คณาจารย์ 

และบุคลากรด้าน

กิจการนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ณ หน่วยส่งเสรมิสุขภาวะ

นิสิต ชั้น 3 อาคารจามจุรี 

9 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  

(พัฒนางาน

ด้านกิจการ

นิสิต)  

14,200 
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ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

นักศึกษา” 4-5 

เมษายน 2561  

    

-เข้าร่วมโครงการ

อบรมหลักสูตรระบบ

บรหิารคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปี 

2561 (ฉบับแก้ไข) ชื่อ

โครงการ การอบรม

หลักสูตร เร่ือง AUN-

QA Implementation 

and Gap Analysis 

18-19 พฤษภาคม 

2561  

ที่ประชุมอธิการบดแีหง่

ประเทศไทย ณ ห้อง 

Jamjuree Ballroom A 

โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส 

กรุงเทพฯ  

(พัฒนาด้าน

การเรียนการ

สอนและการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา) 

10,007  

    

โครงการอบรม

หลักสูตรระบบ

บรหิารคุณภาพ

การศึกษา เรื่อง 

Outcome-Based 

Education (OBE) 

ส าหรับผูส้อน16-17 

มิถุนายน 2561    

จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ 

กรุงเทพฯ   

(พัฒนาด้าน

การเรียนการ

สอนและการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา) 

  

12,838  

22 นาย พิษณุ เจนดง          

23 ผศ.ดร. ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์          

24 ผศ.ดร. ภัทราวรรณ รัตนเกษตร  

- เข้าร่วมสัมมนาทาง

วิชาการ "การสรรค์

สรา้งนักนิติศาสตรรุ่์น

ใหม่สู่สังคมไทยและ

สังคมโลก" 

 8 มกราคม 2561  

คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ณ คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาด้าน

การเรียนการ

สอน) 

8,140  

    

- น าเสนอข้อเสนอ

โครงการวิจัยภายใต้

แผนงานสง่เสรมิและ

สนับสนุนการวิจัยที่

มุ่งเป้าตอบสนอง

ความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ กลุ่ม

เรื่องประชาคม

อาเซียน รอบ 2 

ประจ าปีงบประมาณ 

ส านักงานกองทนุสนับสนุน

การวิจัย ณ ห้องประชุม 1 

ชั้น 14 สกว. อาคาร เอส 

เอ็ม ทาวเวอร์ (สนามเป้า) 

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนา

งานวิจัย) 
4,379  
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ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

2561 7 พฤษภาคม 

2561  

    

-โครงการอบรม

บุคลากรสายวชิาการ

ด้านการจัดการเรียน

การสอน รุน่ที่ 1 จัด

โดยมหาวิทยาลัย

พะเยา 6-7 มีนาคม 

2561  

กองบรกิารการศึกษา  

ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา   

  

(พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

  

25 นางสาว ลลิตา กิ่งเนตร          

26 นางสาว วรลักษณ ์เมืองช ู 

-การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

“ธรรมศาสตร ์ นิ

ติพัฒน์” คร้ังที ่2  26 

สิงหาคม 2560  

  

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร 

(LT.1) คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ท่าพระจันทร์  

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาด้าน

การเรียนการ

สอน) 

6,617.50  

  

    

-โครงการพัฒนา

ภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรสายวชิาการ  

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประเทศอังกฤษ  

(พัฒนา

ภาษาอังกฤษ) 
10,000   

27 
นางสาว วารุณี จันทร์ทอง  

  

- การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

“ธรรมศาสตร ์– นิ

ติพัฒน์” คร้ังที ่2  26 

สิงหาคม 2560  

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร 

(LT.1) คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ท่าพระจันทร์  

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาด้าน

การเรียนการ

สอน) 

5,077.50  

28 นาย วิทูรย์ ตลุดก า  

เข้าร่วมน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ  

1-2 มีนาคม 2561  

Singapore Management 

University ณ Singapore 

Management University  

(พัฒนา

งานวิจัย) 
18,291  

29 ดร. วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ  

-ประชุมวิชาการ 6th 

Asia Pro Bono 

Conference 

“Strengthening Pro 

Bono Culture : Unity 

and Diversity” 29 

กันยายน- 4 ตุลาคม 

2560  

BABSEACLE  ณ Kuala 

Lumpur, Malaysia  

  
  

(พัฒนาด้าน

งานคลินกิ

กฎหมาย) 

14,395  



103 

 

ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

    

-เข้าร่วมการประชุมผู้

ที่เกี่ยวข้องในการ

ช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมายในการ

เฉลิมฉลอง ครบรอบ 

50 ปี ประชาคม

อาเซียน: ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เครือข่าย

ในการช่วยเหลือ21-

22 กันยายน 2560  

กรมคุ้มครองสิทธแิละ

เสรภีาพ ณ โรงแรมคุ้มภู

ค า อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ่ 

(พัฒนาด้าน

งานคลินกิ

กฎหมาย) 

  

    

เข้าร่วมงานอบรม

จริยธรรมและ

มรรยาททนายความ 

ผู้ผ่านการอบรมวิชา

ว่าความ   

รุ่น 46 และผูผ่้านการ

ฝึกหัดงานใน

ส านักงานมาแล้วไม่

น้อยกว่า 1 ปี คร้ังที ่

1/2560 9 กันยายน 

2560  

สภาทนายความ ในพระ

บรมราชูปถัมภ ์ณ อาคาร

หอประชุม  

พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

(หัวหมาก) 

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาด้าน

จริยธรรม) 
  

    

-การประชุม 4Th 

International Meeting 

for Insurance 

Guarantee Schemes 

(IFIGS)  3-4 

ธันวาคม 2560  

กองทุนประกันชีวติ ณ 

ห้อง Astor 2-3 ชั้น 14 

โรงแรม The St. Regis 

Bangkok ถนนราชด าร ิ

แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาด้าน

การเรียนการ

สอน) 

4,630  

    

เข้าร่วมการประชุม

กับผูเ้ชี่ยวชาญคร้ังที่

สองเพื่อตรวจสอบ

ผลการวิจัยและ

ข้อเสนอแนะของ

รายงานการประเมิน

สถานการณ์สิทธิ

มนุษยชนว่าด้วยเรื่อง

ธุรกิจและสิทธิ

มนุษยชนของภาค

ประชาสังคม 27 

กุมภาพันธ-์1มีนาคม 

2561  

มูลนิธิมานุษยะและกรม

คุ้มครองสทิธิและเสรภีาพ 

กระทรวงยุติธรรม ณ 

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาด้าน

การเรียนการ

สอน) 
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ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

30 นาย  วีระยุทธ หอมชื่น          

31 นางสาว ศุภากร สุภาพ          

32 นาย สมศักดิ์ แนบกลาง          

33 นาย สุวิทย ์ปัญญาวงศ ์ 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

“ธรรมศาสตร ์– นิ

ติพัฒน์” คร้ังที ่2  26 

สิงหาคม 2560  

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร 

(LT.1) คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ท่าพระจันทร์

กรุงเทพมหานคร  

(พัฒนาด้าน

การเรียนการ

สอน) 

5,144 

    

การประชุมรับฟัง

ความคดิเห็น เรื่อง 

เวทีรับฟังความ

คิดเห็นการมีส่วนรว่ม

ของประชาชนและ

หน่วยงานของรัฐ ใน

การจัดท าแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้าน

กฎหมาย  

25 พฤศจิกายน 

2560 

คณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศด้านกฎหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาต ิห้อง

เชียงใหม ่ชั้น 2 โรงแรมดิ

เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม ่ 

(พัฒนาด้าน

การเรียนการ

สอน) 

2,500  

    

-โครงการอบรม

บุคลากรสายวชิาการ

ด้านการจัดการเรียน

การสอน รุน่ที่ 1 จัด

โดยมหาวิทยาลัย

พะเยา 6-7 มีนาคม 

2561  

กองบรกิารการศึกษา  

ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา   

  

(พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

  

34 นาย อภินันท์ ทัพผึ้ง          

35 ผศ. อุดม งามเมืองสกุล  

- โครงการสัมมนา 

“Thai Law Reform : 

ปฏิรูปกฎหมายสู่

ปฏิรูปประเทศ28 

กันยายน 2560  

  

ส านักงานคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมายกรม

คุ้มครองสทิธิและเสรภีาพ 

ณ อโนมา แกรนด์ 

โรงแรมอโนมา แกรนด์ 

กรุงเทพ ถนนราชด าร ิเขต

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

(พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

4,515  

    

- เข้าร่วมการประชุม

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

ช่วยเหลือประชาชน

โรงแรมคุ้มภคู า อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ่ 

 (พัฒนาด้าน

คลินิก

กฎหมาย) 

700 
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ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

ทางกฎหมายในการ

เฉลิมฉลองครบรอบ 

50 ปี ประชาคม

อาเซียน: ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เครือข่าย

ในการช่วยเหลือทาง

กฎหมาย  21-22 

กันยายน 2560  

    

-เข้าร่วมการประชุม

กับผูเ้ชี่ยวชาญคร้ังที่

สองเพื่อตรวจสอบ

ผลการวิจัยและ

ข้อเสนอแนะของ

รายงานการประเมิน

สถานการณ์สิทธิ

มนุษยชนว่าด้วยเรื่อง

ธุรกิจและสิทธิ

มนุษยชนของภาค

ประชาสังคม 27 

กุมภาพันธ-์1มีนาคม 

2561  

มูลนิธิมานุษยะและกรม

คุ้มครองสทิธิและเสรภีาพ 

กระทรวงยุติธรรม  

ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 

กรุงเทพมหานคร  

 (การมีส่วน

ร่วมกับ

องค์กร

ภายนอกและ

การ

พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

 

  

    

-เข้าร่วมโครงการ

สัมมนารับฟังความ

คิดเห็นแนวทางการ

จัดท ากฎหมายว่า

ด้วยการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย 16 มีนาคม 

2561  

ส านักงานคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมาย ณ ห้อง

ประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

 (ะการ

พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

 

3,000  

    

ประชุมเชิงปฏบิัติการ

ถอดบทเรียนและการ

วางแผนด าเนินงาน

ร่วมกัน 25 -26 

กรกฎาคม 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ.

ห้องประชุมไมดาส 1 

โรงแรมไมด้า ดอนเมือง 

แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

(การมีส่วน

ร่วมกับ

องค์กร

ภายนอกและ

การ

พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

7,000 

    

เข้าร่วมเสวนาเวที

สาธารณะว่าด้วย

หลักนิติธรรมและการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

สถาบันเพื่อการยุติธรรม

แห่งประเทศไทย (องค์กร

มหาชน) ณ ดุสิตธานี 

กรุงเทพมหานคร 

(พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 
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ล าดับ ชื่อ 
รายละเอียดการ

พัฒนาตนเอง 
จัดโดย 

การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

    

การประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อ

วิพากษ์ร่าง

แผนปฏิบัติการ

ระดับชาติว่าด้วย

ธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชน 3 

กรกฎาคม 2561  

กรมคุมครองสิทธแฺละ

เสรภีาพ ณ โรงแรมฮอลิ

เดย ์อนิน์ เชียงใหม่  

(การมีส่วน

ร่วมกับ

องค์กร

ภายนอกและ

การ

พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

2,500 

    

เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์

ศึกษาและ

ประสานงานด้านสิทธิ

มนุษยชน ภาคเหนือ 

และการสัมมนา

วิชาการ  9 สิงหาคม 

2560  

ส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

คณะ นิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม ่ 

(การมีส่วน

ร่วมกับ

องค์กร

ภายนอกและ

การ

พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

  

36 อ.อุดมศักดิ์ จิรกาลกลุเกษม 

เข้าร่วมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

เรื่อง เทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ผ่าน

เกมส์ (Games Based 

Learning 

Techniques) 17-18 

พฤษภาคม 2561  

สมาคมเครือข่ายการ

พัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ

องค์กรระดับอุดมศกึษา

แห่งประเทศไทย ณ ห้อง

คัทลียา 2 โรงแรมแอม

บาสเดอร ์(สุขุมวิท 11) 

กรุงเทพมหานคร  

(การ

พัฒนาการ

เรียนการ

สอน) 

12,534  

37  ผศ.  อุเทน ธัชศฤงคารสกุล         ลาศึกษาต่อ  

 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายงานการประเมนิตนเองระดับหลักสูตร 

2. โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 

3. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
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2. การพัฒนาบุคลากรสายบริการ 

       ในการพัฒนาบุคลากรสายบริการนั้นมีทั้งการด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรสาย

บริการที่คณะฯจัดท าขึ้นซึ่งเป็นแผนพัฒนาบุคลากรสายบริการตามความต้องการด้านการเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึ้น ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน 

นอกจากนั้นยังส ารวจความต้องการของบุคลากรสายบริการ จัดท าโครงการต่าง ๆ บรรจุไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 มีการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเป็นประจ าเพื่อตรวจสอบการท างาน

ของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการท างาน หรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการ

ให้บริการ ระดมความคดิเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้  

ในด้านการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเอง คณะนิติศาสตร์จ าแนกกิจกรรมการอบรมและ

พัฒนาบุคลากรสายสายสนับสนุนเป็น 2 ประเภท  

        ประเภทที่ 1 คณะนิติศาสตร์เป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรประจ าทุกปี เช่น โครงการ

ศึกษาดูงานและการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตส านึกแห่ง

การให้บริการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  รวมถึง

สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนท าวิจัย R2R โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนยื่นข้อเสนอโครงการ

จ านวน 1 โครงการ 

          ประเภทที่ 2 คณะนิติศาสตร์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายจ่ายประจ าปี ส าหรับบุคลากร

สายสนับสนุน เพื่อให้สิทธิในการเลือกการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาหรือ

น าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง โดยเมื่อบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว คณะ

นิติศาสตร์ยังได้มีการติดตามผลโดยบุคลากรทุกคนต้องรายงานผลการไปพัฒนาตนเองในแบบรายงาน

การไปฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อประกอบการวางแผนจัดและปรับปรุง

กิจกรรมในปีตอ่ไป 

 

ตัวอย่างข้อมูลบุคลากรคณะนิตศิาสตร์ที่เข้ารับการฝกึอบรม ประจ าปีการศกึษา พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 

2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561) 

ท่ี ชื่อ รายละเอียดการพัฒนาตนเอง จัดโดย 
การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

1 
จุฑามณี จันทร์ศุภเสน  

นักวิชาการเงินและบัญชี  

การฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค

การบรกิารด้วยใจ  

เพื่อสรา้งภาพลักษณท์ี่ดขีอง

องค์กร 29-30 พฤศจิกายน 2561 

ส านักเสรมิศึกษาและบรกิาร

สังคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรณ์ 

โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ่ 

พัฒนา

เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

9,300  

    

โครงการสัมมนายุทธศาสตรแ์ละ

แผนกลยุทธ ์ 28-30 มิถุนายน 

2561  

คณะนิติศาสตร์  

 University Of Hongkong  

(พัฒนา

ศักยภาพ

การ

ปฏิบัติงาน)  
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ท่ี ชื่อ รายละเอียดการพัฒนาตนเอง จัดโดย 
การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

    

โครงการศึกษาดู งานและการ

จั ด ก า รค ว าม รู้ บุ ค ล าก รสาย

สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

สร้างจิตส านึกแห่งการให้บริการ 

โครงการส่ ง เ ส ริมและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

คณะนิติศาสตร์ 

พัฒนาการ

เข้าสู่

ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

  

2 

  

นายฉัตรนรงค์ไชยมงคล

บรรณารักษ์  

เข้าร่วมโครงการเทคนิคการจัดท า

และวิธีการเขียนคู่มือปฏบิัติงาน  

กองการเจ้าหน้าที ่ณ ศิลามณี 

รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย  

พัฒนา

เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

800 

    

-เข้าร่วมโครงการความคิดเชงิ

สรา้งสรรค์เพื่อการปฏิบัตงิาน 30-

31 พฤษภาคม 2561  

กองการเจ้าหน้าที ่ณ เวียง

อนิทร์ ริเวอร์ไซด์เชียราย  

พัฒนา

เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

1,140 

    

โครงการสัมมนายุทธศาสตรแ์ละ

แผนกลยุทธ ์ 28-30 มิถุนายน 

2561  

คณะนิติศาสตร์   

University Of Hongkong  

(พัฒนา

ศักยภาพ

การ

ปฏิบัติงาน)  

  

    

โครงการศึกษาดู งานและการ

จั ด ก า รค ว าม รู้ บุ ค ล าก รสาย

สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

สร้างจิตส านึกแห่งการให้บริการ 

โครงการส่ ง เ ส ริมและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

คณะนิติศาสตร์ 

พัฒนาการ

เข้าสู่

ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

  

3 
นางดวงชีวัน เครือน้อย 

นักวิชาการศึกษา  

เข้าร่วมโครงการยกระดับผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนานิสิต

และศิษยเ์ก่า ยุค Thailand 4.0 

(DSA 4.0 PLUS) 28-29 กันยายน 

2560  

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย

พะเยา ณ โรงแรมรมิกกรีสอร์ท 

จังหวัดเชียงราย  

พัฒนา

เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

  

    

เข้าร่วมและด าเนินโครงการศึกษา

ดูงานและอบรมผูน้ ากิจกรรมคณะ

นิติศาสตร ์2 มีนาคม 2561 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น  

พัฒนา

เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

  

    

เข้าร่วมโครงการสัมมนาและสร้าง

เครือข่ายการท างานของบุคลากรที่

ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต 24-28 

เมษายน 256 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย

พะเยา ณ จังหวัดจันทบุร ี 

พัฒนา

เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

  

    

โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และ

แผนกลยุทธ์   28-30 มิถุ นายน 

2561  

คณะนิติศาสตร์   

University Of Hongkong  

(พัฒนา

ศักยภาพ
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ท่ี ชื่อ รายละเอียดการพัฒนาตนเอง จัดโดย 
การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

การ

ปฏิบัติงาน)  

    

โครงการศึกษาดู งานและการ

จั ด ก า รค ว าม รู้ บุ ค ล าก รสาย

สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

สร้างจิตส านึกแห่งการให้บริการ 

โครงการส่ ง เ ส ริมและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

คณะนิติศาสตร์ 

พัฒนาการ

เข้าสู่

ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

  

4 

นายทรงพันธ์ อนุพันธ์  

นักวิชาการศึกษา  

  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพ

ของบุคลากรที่ปฏบิัติงานด้าน

บัณฑิตศกึษา  และโครงการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่

ปฏิบัติงานด้านการบรกิาร

การศึกษา 4-7 เมษายน 2561  

กองบรกิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ณ Rattana 

Pura Beach Resort 

Chanthaburi จังหวัดจันทบุร ี 

พัฒนา

เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

2,925 

    

โครงการศึกษาดู งานและการ

จั ด ก า รค ว าม รู้ บุ ค ล าก รสาย

สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

สร้างจิตส านึกแห่งการให้บริการ 

โครงการส่ ง เ ส ริมและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

คณะนิติศาสตร์ 

พัฒนาการ

เข้าสู่

ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

  

5. 
นายนทีสุทธิ์ อุทธิยา  

บุคลากร  

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบคุลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, 

โครงการแขง่กีฬาเชื่อม

ความสัมพันธ์เครือข่ายบคุลากร, 

โครงการอบรมการเขียนข่าวและ

ถ่ายภาพประชาสัมพันธ,์ โครงการ

จัดท าจดหมายข่าวและถ่ายภาพ

ประชาสัมพันธ์ 23-25 สิงหาคม 

2560  

กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

พะเยา ณ Greenlake Resort 

Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม ่

พัฒนา

เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

2,100 

    

เข้าร่วมโครงการพัฒนาความคิด

เชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

เ พื่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  30-31 

พฤษภาคม 2561  

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

พะเยา ณ เวียงอนิทร์ ริเวอร์ไซด์ 

รี ส อ ร์ ท   

จังหวัดเชียงราย  

พัฒนา

เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

1,340 

    

โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และ

แผนกลยุทธ์   28-30 มิถุ นายน 

2561  

คณะนิติศาสตร์   

University Of Hongkong  

(พัฒนา

ศักยภาพ

การ

ปฏิบัติงาน)  
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ท่ี ชื่อ รายละเอียดการพัฒนาตนเอง จัดโดย 
การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

    

โครงการศึกษาดู งานและการ

จั ด ก า รค ว าม รู้ บุ ค ล าก รสาย

สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

สร้างจิตส านึกแห่งการให้บริการ 

โครงการส่ ง เ ส ริมและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

คณะนิติศาสตร์ 

พัฒนาการ

เข้าสู่

ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

  

6 

นางสาวนิตต์อลิน  

ภูรชิอุดมอังกูร 

เจ้าหน้าที่บรหิารงาน

ทั่วไป  

โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และ

แผนกลยุทธ์   28-30 มิถุ นายน 

2561  

คณะนิติศาสตร์   

University Of Hongkong  

(พัฒนา

ศักยภาพ

การ

ปฏิบัติงาน)  

  

    

โครงการศึกษาดู งานและการ

จั ด ก า รค ว าม รู้ บุ ค ล าก รสาย

สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

สร้างจิตส านึกแห่งการให้บริการ 

โครงการส่ ง เ ส ริมและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

คณะนิติศาสตร์ 

พัฒนาการ

เข้าสู่

ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

  

7 

สาวพวงผกา ธนะจกัร 

นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 

เข้าร่วมโครงการเทคนิคการจัดท า

และวิธีการเขียนคู่มือปฏบิัติงาน  

กองการเจ้าหน้าที ่มหาวิทยาลัย

พะเยา ณ ศิลามณี รีสอร์ท 

แอนด์ สปา เชียงราย 

พัฒนา

เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

300 

    

โครงการศึกษาดู งานและการ

จั ด ก า รค ว าม รู้ บุ ค ล าก รสาย

สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

สร้างจิตส านึกแห่งการให้บริการ 

โครงการส่ ง เ ส ริมและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

คณะนิติศาสตร์ 

พัฒนาการ

เข้าสู่

ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

  

8 
นางสาวมัสยา ชาวบ้าน

กร่างนักวิชาการพัสด ุ 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชงิ

ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดซือ้จัด

จ้างตามระเบียบ การจัดซือ้จัดจ้าง

และการบรหิารพัสดุภาครัฐและ

การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP”  

ศูนย์บริการวชิาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ณ โรงแรมอิมพีเรยีลแม่ปิง 

จังหวัดเชียงใหม ่ 

พัฒนา

เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

10,400 

    

โครงการศึกษาดู งานและการ

จั ด ก า รค ว าม รู้ บุ ค ล าก รสาย

สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

สร้างจิตส านึกแห่งการให้บริการ 

โครงการส่ ง เ ส ริมและพัฒนา

คณะนิติศาสตร์ 

พัฒนาการ

เข้าสู่

ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 
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ท่ี ชื่อ รายละเอียดการพัฒนาตนเอง จัดโดย 
การใช้

ประโยชน ์

หมาย

เหต ุ

บุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

    

-เข้าร่วมโครงการเทคนคิการ

จัดท าและวิธกีารเขียนคูม่ือ

ปฏิบัติงาน  

กองการเจ้าหน้าที ่ณ ศิลามณี 

รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย  

พัฒนา

เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

2,590 

9 

นายศราวุฒิ กันตพงศ์

เพชรเจา้หน้าที่

บรหิารงานทั่วไป  

โครงการสัมมนายุทธศาสตรแ์ละ

แผนกลยุทธ ์ 28-30 มิถุนายน 

2561  

คณะนิติศาสตร์   

University Of Hongkong  

พัฒนา

ศักยภาพ

การ

ปฏิบัติงาน 

  

    

โครงการศึกษาดงูานและการ

จัดการความรู้บุคลากรสาย

สนับสนุนเพื่อพัฒนาศกัยภาพและ

สรา้งจิตส านึกแหง่การให้บรกิาร 

โครงการส่งเสรมิและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่

ต าแหนง่ที่สงูขึน้ 

คณะนิติศาสตร์ 

พัฒนาการ

เข้าสู่

ต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

  

 

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

1 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555                                    3  คะแนน 

2 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ พ.ศ.2557                               3  คะแนน 

ค านวณระดับคณะ  

                        คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

                                                                        จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

                                                       =   3 คะแนน  

หลักฐานอ้างองิ 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

2. แบบส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

3. แผนปฏิบัติการคณะนิตศิาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561 

4. 

โครงการศึกษาดูงานและการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ

และสร้างจิตส านึกแห่งการให้บริการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้   
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C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสีย 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะนติิศาสตร์ให้ความส าคัญกับการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญ

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ โดยมีการ

ก าหนดกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 1. นิสิต 2. ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการ

วิชาการ/ผูใ้ช้ผลงานวิจัย 3. ศษิย์เก่า 4. บุคลากรสายวิชาการ และ 5. บุคลากรสายสนับสนุน 

 วิธีการประเมนิ 

 คณะนิติศาสตร์ได้จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนในการให้

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาองค์กร ประกอบกับข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากผู้ใช้บัณฑิต ที่

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับผดิชอบในการรวบรวม และวิเคราะหข์้อมูล 

ในส่วนของการประเมินคุณภาพการให้บริการของคณะนิติศาสตร์นั้น จัดท าขึ้นโดยฝ่ายกิจการ

นิสติ คณะนติิศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้บริการของผูบ้ริหาร, คณาจารย์, 

เจ้าหน้าที่, ศิษย์เก่า และนิสิตคณะนิติศาสตร์ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันต่อคุณภาพการให้บริการของ

คณะฯ อันจะส่งผลต่อการที่คณะจะน าข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นไปประมวลผลเพื่อการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความ

คิดเห็น และความต้องการจ าเป็นของผู้บริหาร,คณาจารย์,เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะนิติศาสตร์ โดยใน

แบบประเมินมรีายละเอียด ดังนี้ 

แบบประเมินฯ ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน ส่วน

ที่ 2 การประเมินคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ส่วนที่ 3 การประเมินคุณภาพของระบบกลไกการให้ค าปรึกษาและการบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ส่วน

ที่ 4 ความคาดหวังและขอ้เสนอแนะที่ท่านมตี่อการให้บริการของคณะฯ 

ในส่วนของเกณฑ์การวัดระดับของคุณภาพนั้นจะประกอบไปด้วย 5 ระดับ ดังต่อไปนี้มากที่สุด 

= 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 , น้อย = 2 , น้อยที่สุด = 1 และการประเมินผลคิดค่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย

บ่งชีด้ังตอ่ไปนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงมคีุณภาพในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงมคีุณภาพในระดับมาก 
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ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงมคีุณภาพในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงมคีุณภาพในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงมคีุณภาพในระดับน้อยที่สุด 

โดยการประเมินได้จัดขึ้น ณ วันที่  19 สิงหาคม 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ โดยการประเมินแบบ

สุ่มตัวผู้รับบริการ ซึ่งสามารถท าแบบสอบถามได้ด้วยการสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง 

 

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของผูใ้หข้้อมูล จ านวน 106 คน 

ภาพท่ี 1 แสดงเพศของผู้ให้ข้อมูล 

 

ผูต้อบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งสิน้ 106 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 75 คน คิดเป็น 70.8% 

รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 31 คน คิดเป็น 29.2% 
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ภาพท่ี 2 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสิ้น 106 คน แบ่งออกเป็นผู้บริหารและอาจารย์ 4 คน คิดเป็น 3.7% เจ้าหน้าที่ 6 

คน คิดเป็น 5.7% ศษิย์เก่า 8 คน คิดเป็น 7.5% และนิสิต 88 คน คิดเป็น 83% 

ภาพท่ี 3 หากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนิสิต แสดงชั้นปีที่ก าลังศึกษาของนิสิต 

 

จากผู้ตอบแบบสอบถามในข้อนี้ (เฉพาะนิสิต) ทั้งหมดจ านวน 91 คน แบ่งออกเป็นนิสติช้ันปีที่ 1 จ านวน 

2 คน คิดเป็น 2.2% ช้ันปีที่ 2 23 คน คิดเป็น 25.3% ช้ันปีที่ 3 33 คน คิดเป็น 36.3% ชันปีที่ 4 29 คน 

คิดเป็น 31.9% และช้ันปีที่ 5 4 คน คิดเป็น 4.4%  
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ภาพท่ี 4 แสดงความถี่ในการเข้ารับบริการของคณะ 

 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 106 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยเข้ารับบริการจากคณะใน

แต่ละภาคการศึกษาเป็นจ านวน 8 คน คิดเป็น 7.5 % เข้ารับบริการ 1-5 ครั้งต่อภาคการศึกษาเป็น

จ านวน 60 คน คิดเป็น 56.6% เข้ารับบริการ 6-10 ครั้ง มีจ านวน 14 คน คิดเป็น 13.2% และผู้ที่ใช้

บริการเกินกว่า 10 ครั้งต่อภาคการศกึษามีจ านวน 24 คน คิดเป็น 22.6% 

ส่วนที่ 2  การประเมินคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู ้

 ส ารวจระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการให้บริการต่างๆของคณะที่

เกี่ยวข้องกับนิสิต อันได้แก่ ส่วนงานบริการวิชาการ ส่วนงานกิจการนิสิต ส่วนงานห้องสมุด แหล่ง

เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการด้ายกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และ

ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารบริเวณคณะนิติศาสตร์ และค านวณออกมา

เป็นจ านวนระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

 ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ของคณะนิตศิาสตร์ 

การให้บรกิาร คะแนนเฉลี่ย มีคุณภาพในระดับ 

1. การให้บริการในส่วนงานวิชาการของคณะ 3.35 ปานกลาง 

2. การสั่งซือ้หนังสอืผา่นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 3.82 มาก 

3. ระบบ Wireless ครอบคลุมพืน้ที่ของคณะ 3.63 มาก 
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การให้บรกิาร คะแนนเฉลี่ย มีคุณภาพในระดับ 

4. ความนา่สนใจของ Website ของคณะ 3.26 ปานกลาง 

5. การใชส้ื่ออเิล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน 3.70 มาก 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 3.55 มาก 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 ซึ่งถือว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ “มาก” โดยบริการที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซือ้หนังสอืจากส านักพิมพ์ผา่นผูส้อน มีค่าคะแนน

เฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 ซึ่งอยู่ในระดับ “มาก” ส่วนบริการที่มคี่าเฉลี่ยคะแนนต่ าที่สุด คือ ความน่าสนใจของ

ข้อมูลที่มอียู่ใน Website ของคณะ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.26 ซึ่งอยู่ในระดับ “ปานกลาง”  

นอกจากนี ้จากการส ารวจโดยแบบสอบถามดังกล่าว ยังมขี้อมูลอกีว่าหากผู้ตอบแบบสอบถาม

ต้องการตดิต่ออาจารย์ในคณะ มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 40 คน คิดเป็น 37.7% ใช้วธิีการตดิต่อ

ผา่นระบบลงทะเบียน REG ในขณะที่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 93 คน คิดเป็น 87.7% ใช้ช่องทาง 

Facebook ในการตดิต่ออาจารย์ในคณะ แต่ผูต้อบแบบสอบถามอกีจ านวน 35 คน คิดเป็น 33% จะใช้

วิธีโทรศัพท์ถึงอาจารย์โดยตรง (หากมีเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์) และอีก 31 คน หรือ 29.2% ใช้

วิธีการตดิต่ออาจารย์โดยให้เจ้าหน้าที่ที่คณะติดต่อให้ 

ภาพท่ี 5 แสดงทางเลือกของผู้ตอบแบบสอบถามในการติดต่ออาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ 
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นอกจากนี้ ในส่วนของ Website คณะนั้น นอกเหนือไปจากเรื่องความน่าสนใจดังที่ได้ผลการประเมิน

ข้างตน้แลว้ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนกึ่งหนึ่ง คือ 53 คน ไม่เคยเข้าใช้บริการของ Website ของคณะ  

ภาพท่ี 6 แสดงการเข้าใช้บริการ Website ของคณะ 

 

 

ส่วนที่ 3 ความพร้อมในการให้บรกิารทางกายภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

ตารางที่ 2 แสดงผลกระประเมินความพร้อมในการให้บริการทางกายภาพเพื่อสง่เสริมคุณภาพชวีิตของ

คณะนติิศาสตร์ 

การให้บรกิาร คะแนนเฉลี่ย มีคุณภาพในระดับ 

1. มีคอมพวิเตอร์ของคณะที่ใช้สาหรับใหน้ิสิตศึกษาหรอื

ค้นคว้า 
3.05 ปานกลาง 

2. มีห้องพักและพืน้ที่สาหรับนิสติระหว่างรอเรียน 2.75 ปานกลาง 

3. มีสถานที่สาหรับการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมรว่มกันที่

สะดวกและเหมาะสม 
2.60 ปานกลาง 

4. นิสติเข้ามามีสว่นร่วมในการดูแลพื้นที่และจัดพื้นที่

กิจกรรมภายในคณะ 
3.09 ปานกลาง 

5. อาคารสถานที่มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และ

ตกแต่งอย่างมสีุนทรีย์ 
3.51 มาก 

6. มีการปรับแต่งและรักษาภูมทิัศนใ์ห้สวยงามและเป็น

มิตรกับธรรมชาติ 
3.48 ปานกลาง 
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การให้บรกิาร คะแนนเฉลี่ย มีคุณภาพในระดับ 

7. มีเครื่องมอืและอุปกรณ์ในการสง่เสริมการท ากิจกรรม

แก่นสิิต 
3.08 ปานกลาง 

8. มีการประกันชวีิต/มีกองทุนเพื่อประกันสวัสดิภาพของ

นิสติ 
3.15 ปานกลาง 

9. มีการจัดหาทุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 3.42 ปานกลาง 

10. มีการประกันชีวติหรอืมีกองทุนเพื่อประกันสวัสดิภาพ

ของนสิิต 
3.32 ปานกลาง 

11. มีโต๊ะอ่านหนังสอืในห้องสมุดจ านวนเพียงพอและ

เหมาะสม 
3.16 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 3.15 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 2 จะแสดงให้เห็นว่า ผลประเมินภาพรวมในการบริการทางกายภาพแก่นิสิตนั้น มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.15 ซึ่งอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยน้ าหนักคะแนนในหัวข้อที่สูงที่สุดคือเรื่อง

อาคารสถานที่ที่มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.51 ซึ่งอยู่

ในระดับ “มาก” ส่วนหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 2 อันดับได้แก่ มีสถานที่ส าหรับการรวมกลุ่มเพื่อท า

กิจกรรมร่วมกันที่สะดวกและเหมาะสม ค่าเฉลี่ยที่ 2.60 อยู่ในระดับ “ปานกลาง” และเรื่องมีห้องพัก

และพืน้ที่สาหรับนิสิตระหว่างรอเรยีน มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 2.75 ซึง่อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ตามล าดับ 

 ในส่วนของหัวข้อที่ได้รับค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้ตอบแบบสอบถามต่ าที่สุด 2 หัวข้อนั้น 

ทางคณะนิตศิาสตร์อยู่ในระหว่างการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ใช้อาคารเรียนรวมหลังเก่าร่วมกับคณะต่างๆอีก 3 คณะ ได้แก่ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสื่อสารสนเทศ และวิทยาลัยการศึกษา 

ดังนั้นจึงมีพื้นที่ที่เป็นส่วนของคณะนิติศาสตร์เพียงบางส่วนเท่านั้น อย่างไรก็ดี จากการหารือร่วมกัน

ของทั้ง 4 คณะ และการย้ายออกไปของคณะศิลปศาสตร์จากอาคารเรียนรวม ท าให้คณะนิติศาสตร์จะ

มีห้องเพิ่มขึ้น 1 ห้อง โดยทางคณะนิติศาสตร์มีนโยบายที่จะพัฒนาห้องดังกล่าวให้เป็นห้องด าเนินงาน

ของสโมสรนิสติคณะนติิศาสตร์ ซึ่งจะเพิ่มพืน้ที่ในการท ากิจกรรมของนิสติให้มากขึ้น  

 

 



119 

 

ส่วนที่ 4 การบรกิารแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นสิิตและศิษย์เก่า 

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสติและศิษย์เก่าของ

คณะนติิศาสตร์ 

การให้บรกิาร คะแนนเฉลี่ย มีคุณภาพในระดับ 

1. มีการให้ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับด้านทุนกู้ยืมเพื่อ

การศกึษา/ทุนการศึกษาอื่นๆ 
3.58 มาก 

2. มีบริการให้ข้อมูลด้านแหล่งทุนการศึกษาต่อ/ขั้นตอน

การศกึษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
3.26 ปานกลาง 

3. มีบริการด้านการจัดหางานพิเศษ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย / ให้ข้อมูลด้านการรับสมัครงานใน

ที่ตา่งๆ 

3.24 ปานกลาง 

4. มีบริการด้านแหลง่ข้อมูลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3.29 ปานกลาง 

5. มีบริการด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่นสิิตทั้ง

ภายในและนอกมหาวิทยาลัย 
3.34 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 3.34 ปานกลาง 

 

 ในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นผลประเมินการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต

และศษิย์เก่า ซึ่งโดยรวมคะแนนเกาะกลุ่มกัน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.34 อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ซึ่งส่วนที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่เรื่องการให้ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา/ทุนการศึกษา

อื่นๆ ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 อยู่ในระดับ “มาก” และ ส่วนที่มีคา่เฉลี่ยต่ าที่สุดได้แก่ บริการให้ขอ้มูลด้าน

แหล่งทุนการศึกษาต่อ/ขั้นตอนการศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.24 

อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
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ส่วนที่ 5 การบรกิารด้านการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ, วิชาการและศักยภาพแก่นิสิต 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินการบริการด้านการพัฒนาประสบการณว์ิชาชีพ, วิชาการและศักยภาพ

แก่นสิิตของคณะนิติศาสตร์ 

การให้บรกิาร คะแนนเฉลี่ย มีคุณภาพในระดับ 

1. มีโครงการกิจกรรมส าหรับการพัฒนาศักยภาพนิสิตที่

หลากหลายและตรงความต้องการนิสติ 
3.44 ปานกลาง 

2. มีกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายให้นสิิตได้สนใจเข้าร่วม

กิจกรรม 
3.27 ปานกลาง 

3. มีกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้นอก และกิจกรรมเกี่ยวกับ

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพแก่นิสติ 
3.36 ปานกลาง 

4. มีงบประมาณสนับสนุนการท ากิจกรรมของนิสิตเชิง

สร้างสรรค์ 
3.09 ปานกลาง 

5. มีการเปิดโอกาสใหน้ิสติเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยโดยการใหข้้อคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะ 
3.36 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 3.30 ปานกลาง 

 

 ข้อมูลจากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในเรื่องการ

บริการด้านการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ, วิชาการและศักยภาพแก่นิสิตของคณะนิติศาสตร์นั้น มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.30 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการกิจกรรม

ส าหรับการพัฒนาศักยภาพนิสิตที่หลากหลายและตรงความต้องการนิสิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 หรือ

อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ส่วนหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ งบประมาณสนับสนุนการท ากิจกรรมของ

นิสติเชงิสรา้งสรรค ์ซึ่งมีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.09 หรอือยู่ในระดับ ปานกลาง”  

ในส่วนของหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดนี้  ทางคณะด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่ม

งบประมาณของโครงการในฝ่ายกิจการนิสิตในการจัดกิจกรรมที่นิสิตได้มีส่วนรวมในการคิด และ

ออกแบบกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ที่ฝ่ายกิจการนิสิตได้รับจัดสรรงบประมาณเป็น

จ านวนเงิน 322, 000 บาท เป็น 672,000 บาท ในปีงบประมาณ 2562 ที่จะถึงนี้ 
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ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพการให้บรกิารของคณะนิติศาสตร์ 

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพการให้บริการของคณะนิติศาสตร์ 

การให้บรกิาร คะแนนเฉลี่ย มีคุณภาพในระดับ 

1. มีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอ่การให้บริการของคณะ 3.42 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 3.42 ปานกลาง 

จากข้อมูลในตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการให้บริการของ

คณะนติิศาสตร์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.42 ซึ่งอยู่ในระดับ “ปานกลาง”  

ส่วนที่ 7 การบรกิารด้านการให้ค าปรกึษา (เฉพาะนิสิต) 

ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินการบริการด้านการให้ค าปรึกษา โดยประเมินโดยนิสติ 

การให้บรกิาร คะแนนเฉลี่ย มีคุณภาพในระดับ 

1. มีอาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 3.76 มาก 

2. มีบริการให้ค าปรึกษาด้านการใช้ชีวติในมหาวิทยาลัย 3.55 มาก 

3. มีระบบการช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาดา้นวิชาการและ

ด้านอื่นๆ 
3.49 ปานกลาง 

4. ผูใ้ห้ค าปรึกษามีความรู้และทักษะการให้ค าปรึกษาที่ดี 3.77 มาก 

5. มีการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาโดยนักจติวิทยา 2.83 ปานกลาง 

6. มีระบบการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนที่สะดวก,

รวดเร็วและเข้าใจง่าย 
2.85 ปานกลาง 

7. มีระบบให้ค าปรึกษาแบบ One Stop Service 2.86 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 3.30 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของนิสติที่มีต่อระบบการใหค้ าปรึกษาของคณะนิติศาสตร์ 

ซึ่งค่าเฉลี่ยของอาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และ ผู้ให้ค าปรึกษามีความรู้และทักษะการให้

ค าปรึกษาที่ด ีมีคา่เฉลี่ยสูงที่สุด 2 หัวข้อ คือ 3.76 และ 3.77 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับ “มาก” ทั้งสอง

หัวข้อ ส่วนค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด 3 หัวข้อ ได้แก่ การให้ค าปรึกษาด้านจติวิทยาโดยนักจิตวิทยา ค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 2.83 ระบบการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนที่สะดวก,รวดเร็วและเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.85 
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และระบบให้ค าปรึกษาแบบ One Stop Service ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.86 โดยค่าเฉลี่ยทั้งสามหัวข้อ จัดอยู่

ในระดับ “ปานกลาง” ทั้งสิน้  

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บรกิารวชิาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย 

 1. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่คุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษาในปี 2559  

หลักสูตร คุณธรรม ความรู้ ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ฯ 

การวเิคราะห์

เชิงตัวเลข 

ความพึง

พอใจเฉลี่ย 

5 ด้าน 

อัต

ลักษณ ์

ประสบการณ์

ทางวิชาชีพ 

หลักสูตร

นิติศาสตร์

บัณฑิต 

4.50 4.24 4.25 4.42 4.18 4.32 4.49 4.17 

หลักสูตรนิติ

ศาสตร

บัณฑิต และ

หลักสูตร

บัญชีบัณฑิต 

4.75 4.00 3.25 3.25 3.67 3.78 4.00 4.00 

เฉลี่ย 4.63 4.12 3.75 3.83 3.92 4.05 4.24 4.08 

 

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของทั้งสองหลักสูตรในด้านของ

คุณธรรม จริยธรรม สูงที่สุด โดยได้ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสองหลักสูตรที่ 4.63 และมีความพึงพอใจในทักษะ

ทางปัญญาของบัณฑิตนอ้ยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของทั้งสองหลักสูตรอยู่ที่ 3.75  

 จากข้อมูลดังกล่าว ทางคณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินนโยบายเร่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะ

ทางปัญญาโดยการจัดโครงดารส่งเสริมการเรียนการสอนและการประเมินผลให้กับผู้สอน เพื่อ

ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากการให้ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว มาใช้วิธีการสอนแบบอื่นๆ เช่น 

Outcome Based Education (OBE) เป็นต้น เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา และทักษะในด้าน

อื่นๆเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกมากมายที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้มีทักษะทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการครูนักกฎหมายเพื่อชุมชน โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

หรอืโครงการบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น  
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 2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใชบ้ริการวิชาการ 

โครงการครูนักกฎหมายเพื่อชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นให้นิสิตเป็นผู้ให้บริการทางวิชาการนั้น ได้ด าเนินการจัด

กิจกรรม 3 รอบ ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และโรงเรียนแม่แป้นวิทยา อ าเภองาว จังหวัด

ล าปาง โดยทางคณะผู้ด าเนินโครงการ ได้ท าแบบสอบถามออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประเมิน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ผลการประเมินความพึงพอใจเฉพาะบางส่วนพบว่า ผู้เข้าร่วม

โครงการ 136 คน มคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.17 (ซึ่ง 5 หมายความว่ามากที่สุด และ 1 หมายความ

ว่าน้อยที่สุด) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “มาก” นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีความประสงค์ที่จะให้คณะ

นิตศิาสตร์ด าเนินโครงการในลักษณะนีอ้ีกเป็นจ านวน 120 คน จาก 136 คน ส่วนอีก 16 คน ไม่ประสงค์

ที่จะเข้าร่วมโครงการอกี  

ภาพที่ 7 แบบสอบถามที่ใช้ประเมินความพึงพอใจในโครงการครูนักกฎหมายเพื่อชุมชน 

 

ในส่วนของโครงการบริการวิชาการอื่นๆ บางโครงการมีการท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้า

ร่วมโครงการ แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล ในขณะที่บางโครงการ ทางคณะนิติศาสตร์ยังต้องวาง

นโยบายผลักดันใหม้ีการท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อไป 

 3. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใชผ้ลงานวิจัย 

การได้มาซึ่งข้อมูลจากผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของคณะยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคณะจะได้

น าไปปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและวธิีการประเมินให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า 

 ข้อมูลจากศิษย์ เก่าเป็นข้อมูลที่ส าคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย /

ความสามารถของบัณฑิต แต่เนื่องจากปัจจุบันคณะใช้เพียงข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ

บัณฑิตที่กลับมารับพระราชทานปริญญาบัตร ท าให้ข้อมูลที่ได้รับยังไม้คลอบคลุมกลุ่มศิษย์เก่าทั้งหมด 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อใช้ข้อมูลและประโยชน์
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จากการเป็นศิษย์เก่า เช่น การสร้างความสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารระหว่างคณะกับศิษย์เก่าให้

มากขึ้น การจัดกิจกรรมและการเชญิศิษย์เก่ามาให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสติปัจจุบัน 

ในส่วนของความพึงพอใจของหลักสูตรที่ประเมินโดยศิษย์เก่า ปีการศกึษา 2559 นั้น คณะนิตศิาสตร์ 

ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยตัวชีว้ัดแตล่ะด้านจะต้องไม่ต่ ากว่า 3.50 

หลักสูตร 
คุณ 

ธรรม 

ความ

รู้ 
ปัญญา 

ทักษะความ 

สัมพันธ์ฯ 

การวเิคราะห์

เชิงตัวเลข 

ความ 

พึงพอใจ

เฉลี่ย 5 

ด้าน 

อัตลักษณ์ 
ประสบการณ ์

ทางวิชาชีพ 

หลักสูตรนิตศิาสตร

บัณฑิต 
3.75 3.55 3.92 3.75 4.00 3.80 3.56 3.67 

หลักสูตรนิตศิาสตร

บัณฑิต 
4.46 3.97 4.00 4.04 3.96 4.08 4.37 3.72 

หลักสูตรนิตศิาสตร

บัณฑิต 
4.13 3.50 3.50 3.50 3.50 3.63 3.67 3.50 

หลักสูตรนิตศิาสตร

บัณฑิต และ

หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.50 3.67 4.00 3.50 4.00 3.93 4.67 3.00 

หลักสูตรนิตศิาสตร

บัณฑิต และ

หลักสูตรบญัชี

บัณฑิต 

4.33 3.85 3.89 4.11 3.96 4.03 4.18 3.89 

เฉลี่ย 4.23 3.71 3.86 3.78 3.89 3.89 4.09 3.55 

 

ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ 

ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ถือเป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารหลักสูตร และสะท้อนให้เห็นถึงภาระงาน 

ความก้าวหน้าในการท างาน/ความมั่นคงในการท างาน/ผลตอบแทน สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความ

ภาคภูมใิจในการท างาน/ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 

และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรสายวิชาการสามารถสะท้อนปัญหา ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานต่อฝ่าย

บริหารและมหาวิทยาลัยได้ โดยคณะใช้วิธีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารและบุคลากร
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ในคณะทั้งสายวิชากรและสายสนับสนุนเป็นประจ า รวมถึงการจัดโครงการเพื่อการทวนสอบผลการ

เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพบปัญหาด้านการลาออกของนิสิต

เป็นปัญหาที่มีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายส่วนท าให้คณะต้องเร่งจัดท า

แนวทางและก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดจ านวนการลาออกและเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนให้แก่

นิสติ 

ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุนถือเป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทั้งดา้นภาระงาน ความก้าวหน้าในการท างาน/ความมั่นคงในการท างาน/ผลตอบแทน สวัสดิการ/

ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการท างาน/ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศในการท างาน และการมีช่องทางในให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจากการประชุมในโครงการทบทวนการปฏิบัติงานและภาระงาน

ประจ าปี ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของความก้าวหน้าในการ

ท างานที่แตกต่างจากสายวิชาการ ท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง ซึ่งคณะ

จะได้น าเสนอมหาวิทยาลัยใหด้ าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามล าดับต่อไป 

ดังนัน้ จงึประเมนิในภาพรวม   =   3 คะแนน ( 7 ระดับ) 
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C.12 การบรกิารวชิาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน  

ผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานประกอบ 

 คณะนิติศาสตร์ได้มีนโยบายด้านการบริการวิชาการโดยการก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านการ

บริการวิชาการแก่สังคม โดยสอดรับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการให้บริการวิชาการ ซึ่ง

มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาใหชุ้มชน โดยมีการด าเนินการดา้นบริการวิชาการดังนี้ 

1. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา 2560) คณะนิติศาสตร์

โดย ดร.ธิติ ไวกวี และ ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ได้ร่วมกันท าโครงการวิจัยเรื่อง ดอกซ้อ ขนม

แหง่ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทลื้อ ผา่นมุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ ในพืน้ที่ชุมชนไทลื้อ อ าเภอเชยีงม่วน 

จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่คณะนิตศิาสตร์ได้ด าเนินการท าโครงการร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็น

ระยะเวลา 7 ปี ซึ่งผลการด าเนนิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคมและชุมชนที่

เกี่ยวข้อง 
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2. กิจกรรมให้บริการวิชาการที่ท าอย่างตอ่เนื่อง เช่น การให้บริการให้ค าปรึกษากฎหมายของศูนย์

ช่วยเหลือและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน  
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การจัดรายการวิทยุ รว่มกับส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา 

และอสมท. จังหวัดพะเยา เพื่อให้ความรูด้้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยการประสานงานของ         

ผศ.กันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล เป็นต้น และการจัดสัมมนาวิชาการด้านกฎหมายในประเด็นส าคัญ 

เป็นต้น 

 

 

 

โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะ

นิตศิาสตร์” ซึ่งได้รับเกียรตจิาก ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิจากคณะ

นิตศิาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรม์าถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มปีระโยชน์

เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาทั้งฉบับ

เดิมและฉบับใหม่ 
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โครงการ”ส่งเสริมการฝึกประสบการณท์างวิชาชีพนักกฎหมายของนสิิต” หัวข้อเรื่อง “วธิีคิด

และการเตรยีมความพร้อมในการฝึกประสบการณท์างวิชาชีพกฎหมาย”, “การปฏิบัติตนที่ดีในการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพกฎหมาย” และ”ความคาดหวังของหน่วยงานต่อนิสิตฝึกงานและคุณลักษณะ

บัณฑติที่พึงประสงค์” เพื่อให้นสิิตได้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติตนก่อนที่จะไปฝกึงาน 

 

 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ของนสิิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ วันดังกล่าวได้รับ

เกียรตจิาก ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ อดตีอาจารย์ประจ าคณะนิตศิาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาบรรยายพิเศษหัวข้อ “ผลของสัญญาและสัญญาอิเล็กทรอนิกส์” 
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และกิจกรรมบริการวิชาการอื่นๆ อีกมากมาย 
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3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในปีที่ผา่นมา คณะนิติศาสตร์ได้ส่งเสริมนโยบายใหน้ิสติมีการเรียนรู้ดว้ยการ

ปฏิบัติจริง ดังนัน้ ทางคณะนิตศิาสตรจ์งึได้จัดโครงการ “ครูนักกฎหมายเพื่อชุมชน” ขึน้ โดยคณาจารย์

ได้จัดอบรมให้นสิิตได้มโีอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อลงพืน้ที่ตามโรงเรียนมัธยมในการให้ความรูท้าง

กฎหมายด้วยวิธีการทางคลินิกกฎหมาย ถือเป็นการเปิดโอกาสใหน้ิสติที่ก าลังศกึษาอยู่มีบทบาทในการ

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง 
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จงึถือได้ว่า คณะนิติศาสตร์ได้มนีโยบาย เป้าหมาย และมีการบริหารจัดการให้มกีารให้บริการทาง

วิชาการแก่กลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน, นิสติ และบุคลากรในคณะให้ทุกภาคส่วนได้เติบโตไปพร้อม

กัน มีการส่งเสริมให้มกีารท าวิจัยในการแก้ไขปัญหาชุมชน ไม่ว่างานวิจัยจะเป็นงานวิจัยของคณาจารย์ 

หรอืของนิสิตก็ตาม ทั้งยังไม่ละลเยที่จะพัฒนาอาจารย์ให้มคีวามเข้มแข็งในการท าวิจัย และตระหนักถึง

ความส าคัญในการท าวิจัยด้วย 

ผลการประเมิน =   5 คะแนน ( 7 ระดับ) 
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C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2560 นั้น คณะนิติศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณในด้านงานวิจัยเชิงท านุ

บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ช่ือโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 

โมเดลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยอาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการ

ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ด าเนินโครงการ 1 

คณะ 1 โมเดล ของคณะนิติศาสตร์มาตลอด 7 ปี โดยมีชนพื้นถิ่นเป็นไทลื้อ ที่มีศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีของชนเผา่ที่งดงาม และเป็นเอกลักษณ์ 

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดลของคณะนิติศาสตร์ในปีนี้ มีชื่อโครงการว่า “ดอกซ้อ ขนมแห่งภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรมไทลือ้ ผา่นมุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ” ซึ่งมุ่งเน้นการศกึษาถึงการท าขนมพื้นถิ่นที่

มีความผูกพันกันอย่างยิ่งกับพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกที่เป็นวัตถุดิบส าคัญในการท าขนม ศึกษาถึงการส่งต่อ

วัฒนธรรม และ กรรมวิธีในการปรุงขนมที่ส่งต่อจากผู้หญิงรุ่นหนึ่ง สู่ผู้หญิงอีกรุ่นหนึ่งเป็นทอดๆมา

อย่างยาวนาน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์ต้นซ้อ เพื่อด ารงไว้ซึ่งวัตถุดิบในการท าขนมของชาวไทลื้อ

นี่เอง โครงการนีม้ีพื้นที่เป้าหมายคือ อ าเภอเชยีงม่วน จังหวัดพะเยา 

 

ในการเรียนการสอนนั้น คณะนติิศาสตร์มีรายวิชาหลายรายวิชาที่ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

เช่น วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองงานที่ถูกประดิษฐ์

คิดค้นด้วยฝีมือมนุษย์ แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และตามกฎหมาย

ไทย หรือรายวิชาหลักพื้นฐานและประวัติศาสตร์กฎหมายที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติความ

เป็นมาของกฎหมายไทย จากอดีต จวบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีรายวิชากฎหมายคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้า และสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ที่นิสิตจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์
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อย่างเด่นชัดในแต่ละท้องที่ สามารถศึกษาลงไปได้ถึงวัฒนธรรมของท้องที่ที่มีการขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ได้ และยังมีอกีหลายรายวิชาที่สง่เสริมและสนับสนุนศลิปะวัฒนธรรมของไทย 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่คณะนิติศาสตรไ์ด้ด าเนินการเพื่อท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมในปีที่ผ่าน

มา เช่น โครงการไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี

การศกึษา 2560 โครงการรณรงคก์ารแต่งกายด้วยชุดพืน้เมือง และโครงการประกวดผูน้ าเชยีร์ 

นอกจากนี้ โครงการบ่มเพาะต้นกล้านักกฎหมายสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่ง

มีผู้เข้าร่วมโครงการที่ส าคัญคือ นิสิตคณะนิติศาสตร์ รหัส 61 ยังเป็นโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ

นิสติคณะนติิศาสตร์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหเ้กิดขึ้นในกลุ่มนิสิตที่เข้ามาศกึษาใหม่ โดยมุ่งเนน้ให้นิสิต

มีความภาคภูมิใจในคณะ และสถาบันการศึกษา สร้างจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ

มหาวิทยาลัย ให้นิสิตคณะนิติศาสตร์เป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนในสังคม ซึ่ง

สิ่งต่างๆเหล่านี ้ถือเป็นวัฒนธรรมที่พึงส่งต่อกันรุ่นสู่รุน่ 

 

 

ผลการประเมิน=   4 คะแนน ( 7 ระดับ) 

เอกสารหลักฐาน 

- แผนกลยุทธ์คณะนติิศาสตร์ 

- แผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม คณะนิตศิาสตร์ 

- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกิจการนิสติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะนิตศิาสตร์ 

- คู่มอืด าเนนิโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะนิตศิาสตร์ 

- โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจ าปีการศึกษา 2559 
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บทที่ 3 การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้เลือก 3 ตัวบ่งชี้) 

 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะนติิศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนในเรื่องของการท าวิจัย ในปีการศกึษา 2560 นอกจากคณะฯจะจัดให้มกีารประชาสัมพันธ์

แหลง่ทุนต่าง ๆ ส าหรับการท าวิจัยแลว้ ยังจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากร

คณะนติิศาสตร์โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท างานวิจัยมาให้ความรูเ้พื่อให้บุคลากรพัฒนาการเขียน

หัวข้อวจิัยของบุคลากรใหส้ามารถขอทุนจากแหลง่ทุนภายนอกได้ นอกจากนั้นคณะฯยังจัดสรร

งบประมาณรายได้ของคณะฯเพื่อให้บุคคลกรภายในคณะจัดท าขอ้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

ดังกล่าวซึ่งนโยบายของทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดย

เปิดโอกาสใหน้ักวิจัยรุ่นใหม่เป็นผู้มสีิทธิได้รับทุนอันดับแรกซึ่งจากผลด าเนินการดังกล่าวมีนักวิจัยรุน่

ใหม่ในคณะฯส่งข้อเสนอและได้รับทุนวิจัยตามเป้าประสงค์  

ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย 

งบประมาณปี 2557 

ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ 

อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ 

 
การทอดทิง้ผู้สูงอายุในสังคมชนบท 30,000 

ผศ.ทัศนะ ศรปีัตตา 

 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิจากหอพักนิสิต

ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

20,000 

 

อาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ 

 

- ระบบการให้ความคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา

ในผลิตภัณฑท์้องถิ่นซึ่งเป็นที่รูจ้ัดแพรห่ลายทั่วไป

ในประเทศไทย 

- การคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของไทยใน

สินคา้ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในท้องถิ่น 

15,000 

 

 

15,000 

 

อาจารย์จรีวรรณ สุวรรณ

สุจรติ 

 

การจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่างดา้วใน

จังหวัดพะเยา 

10,000 

 

อาจารย์ธีระพันธ์ เมฆเกรียง

ไกร 

 

สิทธิการได้รับค าปรึกษาจากทนายความในชั้น

พนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า

20,000 
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งบประมาณปี 2557 

เมือง:กรณีศกึษาในเขตพืน้ที่ อ าเภอเมืองจังหวัด

พะเยา 

อาจารย์ปราณ ีนางแล 

ความรับผดิทางละเมิดของผูว้่าจ้างแบบเหมาจาก

การกระท าละเมิดของลูกจ้างของผู้รับจา้งแบบ

เหมา 

10,000 

ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล  

 

ระบบกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นของส

หราขอาณาจักรช่วงก่อนศตวรรษที่ 19 

10,000 

 

 

อาจารย์วาสินี นันทขว้าง  

ปัญหาการเรียนในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง 2 ของนสิิตช้ันปีที่ 3 คณะนติิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

10,000 

 

ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 

 

Soft Law กับการพัฒนากฎหมายในอนาคต 

 

 

10,000 

อาจารย์กาญจนุรัตน์ ไมริ

นทร์ 

สภาพปัญหาการเรียนวิชากฎหมายภาษีอากรของ

นิสตินิติศาสตร์ รหัส 54 

10,000  

 

นายณัฐวุฒ ิศรสีุวรรณ์ 
แนวทางการบริหารงานวิจัยในคณะนิตศิาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

167,000 

 

อาจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ 
กระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์กับการระงับ

ข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา 
33,000 

 

อาจารย์สมศักดิ์ แนบกลาง 

ปัญหาความไม่รู้กฎหมายพื้นฐานของประชาชนใน

อ าเภอเมืองพะเยา 

10,000 

 

ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 

 

สิทธิของคนต่างด้าวภายใต้กฎหมายข้อมูลข่าวสาร

ของราชการในการเข้าถึงสถานะบุคคลตาม

กฎหมายของประเทศไทย 

10,000 

 

อาจารย์วิทูรย์ ตลุดก า 
ความผิดอาญาฐานกระท าความรุนแรงต่อสตรี

ตั้งครรภ์ 
10,000 

 รวม 390,000 
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งบประมาณปี 2558 

ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ 

ผศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์

สกุล 

มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้

กฎหมายจราจรทางบกในสถานศกึษาเพื่อความ

ปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 

100,000 

ดร.ธิติ ไวกว ี

กฎจารีตประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ

ปกป้องคุ้มครองสัตวป์่ามีผลท าให้กฎหมายสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ.2557) มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน กรณีนกยูง

ไทย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 

100,000 

อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ  
กระบวนยุติธรรมทางอาญาที่เหมาะสมกับ

ความผิดที่กระท าโดยประมาท 

10,000 

 

ผศ.ทัศนะ ศรปีัตตา 
ปัญหาการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองให้มีผล

ย้อนหลังโดยศาลปกครอง 
20,000 

อาจารย์ณัฐ สุขเวชชวรกิจ 

การศกึษาเปรียบเทียบกฎหมายแข่งขันทางการค้า

ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการปฏิเสธใหใ้ช้สทิธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยและสหภาพ

ยุโรป 

10,000 

อาจารย์กาญจนุรัตน์  ไมริ

นทร์ 
ชาวนาไทยกับภาษี 10,000  

ดร.ภัทราวรรณ  รัตนเกษตร 
บทบาทของกฎหมายเพื่อสร้างความรับผดิชอบต่อ

สังคมขององค์กรธุรกิจ 
10,000  

 รวม 260,000 

 

งบประมาณปี 2559 

ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ 

อาจารย์วรลักษณ์  เมืองชู 

ปัญหาการเรียนในวิชากฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 

ของนสิิตช้ันปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 คณะ

นิตศิาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

10,000 
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งบประมาณปี 2559 

 

อาจารย์ณัฐ สุขเวชชวรกิจ 

ปัญหาการบังคับใช้มาตรา 25 แหง่ พรบ.การ

แขง่ขันทางการค้า พ.ศ.2542 ในพืน้ที่ภาคเหนือ

ของประเทศไทย 

75,000 

 

ผศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์

สกุล 

ถอดบทเรียนความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาการของตัวแทนนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการ

แขง่ขัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

25,000 

ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล   

- ระบบกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นของส

หราชอาณาจักรช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึง

ปัจจุบัน  

- ระบบกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นของส

หราชอาณาจักรช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19      

10,000 

 

10,000  

อาจารย์นรษิรา ประสิทธิ

ปานวัง 

- ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง ก าหนด

สถานที่หรอืบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รอบสถานศกึษา : ศกึษาในเขตพื้นที่หน้า

มหาวิทยาลัยพะเยา 

-การรับรู้การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขตวัดบ้าน

ดอกบัว ต.ท่าวังทอง องเมือง จ.พะเยา 

40,000 

 

 

 

 

 

10,000 

 

อาจารย์ณภัทร บุญประสาท 
การศกึษามาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิง้ 
10,000 

อาจารย์กาญจนุรัตน์  ไมริ

นทร์ 

ปัญหาการจัดเก็บภาษีป้ายในหมูบ่้านโซ้ อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 
10,000 

 

อาจารย์วาสินี นันทขว้าง 

ชาวเหนือ 

ความรับผดิทางภาษีบ ารุงท้องที่ กรณีการซื้อที่ดิน

มาจากการขายทอดตลาดโดยเจา้พนักงานบังคับ

คด ี

 

16,500 

อาจารย์วีระยุทธ หอมชื่น 
การศกึษากฎหมายทรัพยากรน้ าเพื่อพัฒนาพืน้ที่

อ าเภอเชยีงมว่น จังหวัดพะเยา (สกว.) 
160,000 

 

ดร.ภัทราวรรณ  รัตนเกษตร 

การศกึษาการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมาย สาเหตุ 

และการป้องกันการกระท าความผิดทางอาญาของ
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งบประมาณปี 2559 

 เด็กและเยาวชนในพื้นที่อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

(สกว.) 

160,000 

 รวม 536,000  

 

งบประมาณปี 2560 

ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ 

ผศ.ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์ 
โครงการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล ปี 2560  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
170,000 

 รวม 170,000 

 

งบประมาณปี 2561 

ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ 

อ.วรลักษณ์  เมืองชู 

ปัญหาสัญญาเช่าหอพักตาม

พระราสชบัญญัติหอพัก 2558 ศกึษากรณี

หอพักเอกชน 

10,000 

(ทุนวิจัยคณะฯ) 

อ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของ

ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผูต้้องหาหรอืจ าเลย

ในคดีอาญาในจังหวัดพะเยา 

25,000 

(ทุนวิจัยคณะฯ) 

 

อ.วีระยุทธ หอมชื่น 
การฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อตัดการมสี่วนร่วม

ของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 

21,500 

(ทุนวิจัยคณะฯ) 

อ.วารุณ ีจันทร์ทอง 

การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนผูก้ระท า

ความผิดอาญาในการเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาตามกฎหมายไทย 

10,000 

(ทุนวิจัยคณะฯ) 

อ.พิษณุ เจนดง 
ปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถคนพิการ : ศกึษา

กรณีในจังหวัดพะเยา 

25,000 

(ทุนวิจัยคณะฯ) 

อ.อุดมศักดิ์ จริกาลกุลเกษม 
ศกึษาสถานภาพการใชบุ้หรี่ไฟฟ้ากับกฎหมาย

ในประเทศไทย 

10,000 

(ทุนวิจัยคณะฯ) 

อ.นิภาภรณ์ ลาภเสถียร 

จรยิธรรมทางสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาใน

การคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านค า

พิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อมไทย 

10,000 

(ทุนวิจัยคณะฯ) 
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งบประมาณปี 2561 

ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตน

เกษตร 

- การพัฒนาและการปรับปรุงกฎหมายไทย

ในการตรวจสอบการบริหารงานและการ

คุ้มครองสทิธิของผูถ้ือหุน้ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

- โครงการ "มาตรการทางกฎหมายเพื่อ

สนับสนุนการคุ้มครองผนืป่าขา้มพรมแดน

ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

17,500 

(ทุนวิจัยคณะฯ) 

 

 

 

 

557,274 

“ แหลง่ทุน สกว. 

ฝา่ยนโยบายชาติ 

(ทุนวิจัยมุ่งเป้า

ตอบสนองความ

ต้องการพัฒนา

ประเทศ) 

สิงหาคมปี 2561 

ดร. วิมลเลขา ศิริชัยราวรรณ การคุ้มครองสิทธิพนักงานบริการทางเพศ 
21,500 

(ทุนวิจัยคณะฯ) 

ผศ. ทัศนะ ศรปีัตตา 
ปัญหาของคณะกรรมการตามกฎหมาย : 

ศกึษากฎหมายปกครอง 

17,500 

(ทุนวิจัยคณะฯ) 

ผศ.อุดม งามเมืองสกุล 

- ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผูบ้ริโภค:ศกึษาการขายฝากที่ดนิในจังหวัด

พะเยา 

- กฎหมาย นิติสัมพันธ์ และความรับผิดของ

คู่สัญญาการเพาะปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์

ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาในภาคเหนอื

ตอนบนฝั่งตะวันออกของประเทศไทย” ซึ่ง

ท่านได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. และ

อยู่ระหว่างการด าเนนิการวิจัย(ธ.ค.2560 - 

พ.ย.2561) 

-โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุน

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

21,500 

(ทุนวิจัยคณะฯ) 

 

293,000 

(วช.) 

ธ.ค 60 – พ.ย 

61 

 

 

 

100,000 
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งบประมาณปี 2561 

ดร.ธิติ ไวกว ี

- 1 คณะ 1 โมเดล 

- กรอบกฎหมายเพื่อก ากับดูแลการท่องเที่ยว

เชงินเิวศภายใต้หลักการยั่งยืนเชงินเิวศ 

 

100,000 

300,000 

(สกว.) 

อ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ 

-ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน

ผูร้ับบริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

 

- โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อ

สนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

200,000 

(องค์การ

ปกครองสว่น

ท้องถิ่น) 

100,000 

(มหาวิทยาลัย

พะเยา) 

 รวม 1,839,774 

 

ผลการประเมินระดับคณะ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

 1,839,774   = 52,654 บาท 

    35 

                    ผลการประเมิน =    3 คะแนน (7 ระดับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

S.2 Student mobility - Inbound/outbound, part-time/full-time of internationnal 

students 

N/A 

 

S.3 Green University 

N/A 

 


