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คำนำ 
  

 คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ได้มกีารพัฒนาและเปิดดำเนนิการนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 

12 ปี ทั้งนี้ในจุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2546 โดย

ความรับผิดชอบของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาใน

ปงีบประมาณ 2551 ไดม้กีารแยกออกเป็น สำนักวชิานติศิาสตร์ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดช ไดม้พีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้นและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงเปลี่ยนจากสำนักวิชานิติศาสตร์ เป็น 

“คณะนติศิาสตร์” ภายใตส้ังกัดของมหาวทิยาลัยพะเยา ตัง้แต่บัดนัน้เป็นตน้มา  

 ในเรื ่องของการดำเนินการบริหารจัดการคณะนิติศาสตร์นั ้น คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ขึ ้นมาจากการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและผู้ม ีส่วนได้เสีย สำหรับ 

แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 นั้น คณะฯ ได้จัดทำขึน้โดยให้สอดคล้องกับทิศทาง

ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นไปตามการพัฒนาประเทศเชื ่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13  

และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อตอบสนองต่อทศิทางการพัฒนาประเทศ วิสัยทัศน์ของคณบด ีและขับเคลื่อน

การพัฒนาคณะนติศิาสตร์ใหบ้รรลุเปา้หมายต่อไปอย่างยั่งยนื 

 ในนามของผูบ้ริหารคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความ

ร ่วมม ือร ่วมใจจ ัดทำแผนยุทธศาสตร ์คณะนิต ิศาสตร ์ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

นี้จนสำเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 

         
                                                                          ผูช่้วยศาสตราจารย์อุดม งามเมอืงสกุล 

                                                                                     คณบดีคณะนิตศิาสตร์ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิตศิาสตร์ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

ส่วนที่ 1  โครงร่างองค์กร (Organization Profile)  

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

  คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เริ่มตน้หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2546 ภายใตส้ำนัก

วิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาในปี 2551 แยกออกเป็นสำนักวิชา

นติิศาสตร์ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้นจึงเปลี่ยนเป็น “คณะนิติศาสตร์” ซึ่งมีพันธกิจหลัก

ดา้นการศกึษา วจิัย บรกิารวชิาการ ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม  

1.2. เป้าหมายการดำเนนิงานตามพันธกจิหลัก 

1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2. วจิัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และชุมชน 

3. บรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

4. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมและสบืสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5. บรหิารจัดการทันสมัยมีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

1.3 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

 

 1.3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

  

 (1) หลักสูตรและบรกิาร (Product Offerings) 

1. หลักสูตร 

ระดับ

หลักสูตร 

จำนวน วธิกีารจัดการศกึษา/หลักสูตร 

ปรญิญาตรี 1 1. ทวภิาคปกต ิ 

2. โครงการพเิศษ 
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3. หลักสูตรคู ่ขนานควบ 2 ปริญญาดังนี ้ คือ 1. ควบปริญญาตรีระหว่าง

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ แขนง

อนามัยชุมชน หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ แขนง

อนามัยสิ่งแวดล้อม  

ปรญิญาโท 1 2 ป ี(ภาษาไทย)  

ปรญิญาเอก 1 3 ป ี(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ระบบทวภิาค 

 คณะนิต ิศาสตร์ได ้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที ่กำหนดไว ้ในกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองจากเนติบัณฑิตย

สภาและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนิติศาสตร์รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพตามเกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA)  

 2. บรกิาร  

2.1 คณะฯ มีการตัง้คลนิกิกฎหมายจำนวน 3 คลนิกิ เพื่อให้บรกิาร ดังนี้ 

 1) คลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เป็นคลนิิกที่รับใหค้ำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งมี

ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 2) คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เป็นคลินิกที่ออกไปเผยแพร่ความรู้ด้าน

กฎหมายแก่ประชาชนโดยมีนิสิตเป็นผู ้ให้ความรู้และมีคณาจารย์เป็นผู้กำกับดูแลและให้คำปรึกษาแก่นิสิต  

3) คลินิกพัฒนาความเชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะทาง เป็นคลินิกที่ก่อตัง้เพื่อพัฒนาความรูแ้ละทักษะกฎหมาย

เฉพาะทาง เช่น กฎหมายคุ้มครองผูบ้รโิภค กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา และกฎหมาย

ปกครอง เป็นตน้ ซึ่งการให้ความรูแ้ละความช่วยเหลือจะให้ความช่วยเหลือผ่านนสิติ เพื่อให้นิสิตไดเ้รยีนรูจ้าก

ประสบการณ์จรงิ 

2.2 การบริการโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร เข้าร่วม

โครงการต่าง ๆ กับหน่วยงานหรอืองค์กรอื่นทัง้ภายในและภายนอกตามที่ได้รับหนังสอืเชิญเพื่อไปให้บริการ

วชิาการ  
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2.3 การบรกิารโครงการต่าง ๆ ที่คณะฯ จัดสรรเงินรายไดส้นับสนุนการดำเนนิโครงการ เช่น โครงการ

ครูกฎหมายสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการให้นสิิตลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายที่สถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน 

เรอืนจำหญงิ สถานพนิจิ โครงการให้ความรูก้ฎหมายผ่านรายการวทิยุอสมท. พะเยา 

2.4 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และการตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาในการเป็นปัญญา

เพื่อความเขม้แข็งของชุมชนตามโครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล 

 2.5 การบริการโดยการได้รับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการจากมูลนิธิ KONRAD ADENAUER 

STIFTUNG เป็นเวลาต่อเนื่องจนปัจจุบัน 

   (2) ปรัชญา ปณิธาน พันธกจิ วสิัยทัศน์ ค่านิยมและสมรรถนะหลัก 

ปรัชญา : นติธิรรมนำสังคมสันตสิุข 

ปณิธาน  ปัญญาเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

      พันธกจิ  

1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2. วจิัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และชุมชน 

3. บรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

4. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมและสบืสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5. บรหิารจัดการทันสมัยมีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

 

     วิสัยทัศน์  “ ผลตินักกฎหมายที่ยึดมั่นหลักนิตธิรรม มีทักษะวิชาการและวิชาชีพ มุ่งเสริมสร้างสังคม

สันตสิุข” 

มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิต

บัณฑิตกฎหมายที่ยึดมั ่นหลักนิติธรรม มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั ้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มี

คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ มกีารบูรณาพันธกจิต่างๆ ประสานความร่วมมือและสรา้งเครือข่ายกับองค์กร

ภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้

บรรลุวสิัยทัศน์ภายในป ีพ.ศ.2570   

      คา่นิยม คณะนติศิาสตร์จงึไดก้ำหนดค่านยิมองค์กร คือ    

L -  Legitimacy ยึดมั่นหลักนติธิรรม 
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A – Agile พรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลง 

W – Wisdom ทักษะทางปัญญา 

U -  Ultimate จัดการที่ทันสมัย 

P – Peace สรา้งสังคมสันตสิุข 

 

 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะหลัก แนวทาง 

1. การผลติบัณฑติกฎหมายที่มคีุณภาพมีมาตรฐาน

ทางวชิาชีพมีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีิตตอบสนอง

ต่อตลาดแรงงาน 

คณะนิติศาสตร์ มีการแบ่งกลุ ่มอาจารย์ออกเป็น  

หลายสาขาเพื ่อสร้างบัณฑิตที ่มีความเชี ่ยวชาญ  

สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาชีพเพื่อตอบสนอง

ต่อตลาดแรงงานที่หลากหลาย 

2. การพัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะตามวิชาชพี 

พรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงการเรยีนรูข้องโลกรวมถึง

สรา้งบรรยากาศที่ส่งเสรมิต่อการเรยีนรู ้มี

จรรยาบรรณวิชาชพีเป็นตน้แบบใหแ้ก่นสิติชุมชน

และสังคม 

พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ที่สามารถจัดการเรียน

การสอนตอบสนองต่อโลกในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้

อาจารย์ไดร้ับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 

(UP-PSF)   

3. การผลติงานวจิัยด้านนติิศาสตร์และสรา้ง

เครอืข่ายการวจิัย  กับชุมชนและสถาบันการศกึษา

อื่น ๆ ทัง้ในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาสังคม 

มชีุมชนที่เป็นฐานของการเรยีนรูด้า้นการวจิัย มี

ประกาศการให้ทุนวจิัยที่ให้ทุนเพื่อแกไ้ขปัญหาเชงิ

พื้นที่อันดับ 1 คณาจารย์มศีักยภาพในการทำวิจัย

เพื่อแกไ้ขปัญหาเชงิพื้นที่ 

4. บรกิารวิชาการดา้นกฎหมายบูรณาการกับการ

เรยีนการสอนและการวจิัย สรา้งเครอืข่ายความ

ร่วมมอื เพื่อความเขม้แข็งของชุมชน  

มคีลนิกิกฎหมายที่ให้บรกิารทัง้บุคลากรภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัย 

5. ส่งเสรมิให้เกดิการทำนุบำรุงสบืสาน รักษา ต่อ

ยอด มรดกภูมิปัญญา ศลิปวัฒนธรรม   

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  

มหาวทิยาลัยมนีโยบายดา้นการส่งเสรมิทำนุบำรุงฯ

และสิ่งแวดลอ้มของทอ้งถิ่นสู่สากล 
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6. การบรหิารที่ทันสมัยดว้ยหลักธรรมาภบิาลอย่าง

มสี่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 

เขา้ร่วมการประเมนิ ITA ทุกป ี 

  

 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  

บุคลากรคณะนิติศาสตร์แบ่งออกเป็นสายวิชาการจำนวน 37 คน สายสนับสนุน 11 คน อัตรากำลัง

ของบุคลากรสายวิชาการเพียงพอต่อพันธกิจของคณะฯ อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตคือ 1: 26 ซึ่งจาก

อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศกึษาเต็มเวลาที่กระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรมกำหนดไว้

สำหรับคณะนิติศาสตร์คือ 1:50 ดังนั้นสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เรียนจงึไม่เกินสัดส่วนที่กระทรวงฯ กำหนด 

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเพยีงพอครบทุกพันธกจิของคณะฯ ตามการวเิคราะห์ของมหาวทิยาลัย 

บุคลากร วุฒิการศกึษา  

 ต่ำกว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก  

พนักงานมหาวทิยาลัยสายวิชาการ 

อาจารย ์ - - 30 7  

ผูช่้วยสอน - - - -  

จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ไดร้ับระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชพี 

ระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มอือาชีพ ระดับที่ 2 ( UP-PSF II ) จำนวน 3 คน 

ระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มอือาชีพ ระดับที่ 3 ( UP-PSF III ) จำนวน 3 คน 

พนักงานมหาวทิยาลัย สายสนับสนุน 

                ต่ำกว่า ป.ตร ี       ป.ตร ี    ป.โท ป.เอก 

พนักงาน - 8 1 -  

ลูกจา้ง - 1 1 -  

 

ตารางที่ แสดงปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันหรือสร้างแรงจูงใจที่มุ่งมั่นต่อบุคลากรของคณะฯ ประเภท

ต่างๆ รวมไปถึงผูบ้รหิารคณะให้เขา้มามสี่วนร่วมเพื่อทำให้คณะฯ บรรลุพันธกจิและวสิัยทัศน์  
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ประเภทของบุคลากร ปัจจัยสำคัญ 

บุคลากรสายวชิาการ - การเขา้สู่ตำแหน่งทางวชิาการที่สูงขึ้น 

- การพจิารณาข้ันเงนิเดอืนที่สะทอ้นภาระงานและโปร่งใสมีธรรมาภิบาล 

- การจัดสรรงบประมาณเพื่อไปพัฒนาตนเอง 

บุคลากรสายสนับสนุน - ความก้าวหนา้เรื่องตำแหน่งที่สูงข้ึนตามสายงาน 

- การพจิารณาข้ันเงนิเดอืนที่สะทอ้นภาระงานและโปร่งใสมีธรรมาภิบาล 

- การจัดสรรงบประมาณเพื่อไปพัฒนาตนเอง 

 ข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย : คณะฯได้จัดสรรงบประมาณในการทำประกัน

สุขภาพ      การตรวจสุขภาพให้ลูกจ้างรายปี มีนโยบบายใหท้ำประกันอุบัติเหตุทุกโครงการที่ต้องเดินทางไป

ต่างจังหวัด และเข้าร่วมการประเมินสำนักงานสีเขียวเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ

บุคลากร 

 

 (4) สนิทรัพย์ (Assets) 

คณะนิตศิาสตร์ มีห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ ห้องทำงานอาจารย์ ห้องประชุม หอ้งธุรการ หอ้งคลินิกกฎหมาย 

ห้องถ่ายทอดการบรรยายจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิัณฑิตยสภา ห้องบัณฑิตศึกษา ห้องดุษฎี

บัณฑติ ห้องศาลจำลอง ซึ่งทุกห้องมีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการใช้งานในการเรียนการสอน การทำงาน การ

ประชุม ส่วนหอ้งเรยีนใชอ้าคารเรยีนรวมร่วมกับคณะอื่นๆ 

 

 (5) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้องบังคบั (Regulatory Requirements)     

พันธกิจ กฎหมาย/ระเบยีบ/มาตรฐาน 

การผลติบัณฑติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553, กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553, ข ้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศ ึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553,ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2560, ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507, ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการ

ฝกึอบรมวชิาว่าความ พ.ศ. 2529 



 
 

11 
 

การวจิัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย 2554 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฎิบัติ 2553 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 

2556 ประกาศมหาว ิทยาลัยพะเยาเร ื ่องหล ักเกณฑ์การเบ ิกจ ่ายเง ินอ ุดหนุน

โครงการวจิัย 2562 ประกาศคณะนติศิาสตร์ 

เร ื ่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ท ุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ

นติศิาสตร์ 

การบรกิาร

วชิาการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบกิจ่ายเงินโครงการบรหิาร

วิชาการ 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงนิ

โครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 2562 

การบรหิาร พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2553, ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 และ

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560, ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2555 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 และ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 

 

 

 1.3.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ (Organizational Relationships)   

               

(1) โครงสร้างองคก์ร (Organizational Structure) 

คณะกรรมการประจำคณะฯ                                                                                                                

 คณบดคีณะนิติศาสตร์      ประธานกรรมการ 

รองคณบดฝี่ายวชิาการ                                            กรรมการ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร                                     กรรมการ 

รองคณบดฝี่ายคุณภาพนิสิต                                        กรรมการ 

ผศ.ดร.ธติิ ไวกว ี                                                     กรรมการ 

ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร              กรรมการ 
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นายอภนิันท์ ทัพผึ้ง      กรรมการ 

นางณลภัส ปัญญาวงค์                    เลขานุการ 

นางสาวนิตต์อลนิ ภูรชิอุดมอังกูร     ผูช่้วยเลขานุการ 
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(2) ลูกคา้และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS) 

กลุ่มผู้เรยีนและผู้รับบรกิาร ความต้องการ/ความคาดหวัง 

นสิติ ป.ตรี จบการศกึษาตามหลักสูตร  

มงีานทำ 

นสิติ ป.ตร ีโครงการพิเศษ จบการศกึษาตามหลักสูตร 

ปรบัคุณวุฒติามสายงาน การสอบเปลี่ยนสายงานโดยใชนิ้ตศิาสตร์บัณฑติ 

ระดับบัณฑติศกึษา จบการศกึษาตามหลักสูตร 

สามารถสอบสนามเล็กผูพ้พิากษา และอัยการได้ 

ระดับดุษฎีบัณฑติ จบการศกึษาตามหลักสูตร 

สามารถสอบสนามจิ๋วผูพ้พิากษา และอัยการได้ 

ผูร้บับรกิาร ไดร้บัคำปรกึษาและแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเบ้ืองตน้สำหรับขอ้พพิาทที่เกดิข้ึน 

ผูใ้ห้ทุนวจิัย บรรลุวัตถุประสงค์ของการวจิัย และปิดโครงการวจิัยตามระยะเวลาที่กำหนด 

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ เช่น - มโีครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศษิย์เก่ากับศษิย์เก่าและศิษย์เก่ากับปัจจุบัน 
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- ศษิย์เก่า 

- ผูใ้ช้บัณฑติ 

- บัณฑติมทัีกษะทางวชิาชีพ 

 

ส่วนตลาด - หลักสูตรทันสมัย ได้รับการรับรองจากสภาทนายความและเนตบัิณฑติ 

 

 (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมอื 

ผู้ส่งมอบ ความเกี่ยวข้องกับ

ระบบงาน 

ข้อกำหนดที่สำคัญ กลไกการสื่อสารที่สำคัญ 

โรงเรยีน ส ่ งมอบผ ู ้ เ ร ี ยนร ะดั บ

ปรญิญาตรี 

ตามท ี ่มหาว ิทยาลัย

กำหนด 

โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อ

ประชาส ัมพ ันธ ์คณะฯ และ

หลักสูตร 

มหาวทิยาลัยที่มี

คณะนติศิาสตร์ 

ส่งมอบผู ้เร ียนป.โท ป.

เอก 

ตามท ี ่มหาว ิทยาลัย

กำหนด 

เว็บไซด์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

 

คู่ความร่วมมอื ความเกี่ยวข้อง

กับระบบงาน 

ข้อกำหนดที่สำคัญ กลไกการ

สื่อสารที่

สำคัญ 

คณะฯ ในมหาวทิยาลัย

พะเยา 

ผล ิ ตบ ัณฑ ิต ใน

ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว บ

ป ร ิ ญ ญ า ต ร ี  2 

ปรญิญา 

ตามที่มหาวทิยาลัยกำหนด การประชุม 

หน่วยงานที่ให้นิสติฝกึงาน 

เช่นสำนักงานอัยการจังหวัด 

ศาลจังหวัด สำนักงานสภา

ทนายความ ยุตธิรรม

จังหวัด กรมคุม้ครองสทิธิ

และเสรภีาพ สำนักงานคุม

ประพฤติ 

ให้ความร่วมมอืใน

การฝกึงาน 

ตามที่คณะกำหนด หนังสือขอรับ

นสิติฝกึงาน 

หน่วยงานหรือองค์กรที่ให้

ความร ่วมมือด ้านบริการ

วชิาการ 

บรกิารวชิาการ ตามที่หน่วยงานกำหนด หนังสอืเชญิ 
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กรมค ุ ้ มครองส ิทธ ิ และ

เสรภีาพ 

เ พ ื ่ อ ส ่ ง เ ส ร ิ ม 

พ ั ฒ น า  แ ล ะ

ข ั บ เคล ื ่ อนการ

ดำเน ินงานไกล่

เกลี่ยขอ้พพิาท 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานเพื ่อส่งเสริม พัฒนา และ

ขับเคลื ่อนการดำเนินงานไกล่เกลี่ย

ขอ้พพิาระหว่าง กรมคุม้ครองสิทธิและ

เสรภีาพ และมหาวทิยาลัยพะเยา 

ผูป้ระสานงาน 

ส ำ น ั ก ง า น

คณะ กรรมก ารส ิ ท ธิ

มนุษยชนแห่งชาติ 

การส ่ ง เสร ิมและ

ค ุ ้ ม ค ร อ ง ส ิ ท ธิ

มนุษยชน 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิ

ม น ุ ษ ช น  ร ะ ห ว ่ า ง ส ำ น ั ก ง า น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ก ับมหาวิทยาลัยพะเยา เร ื ่อง การ

ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน  

ผูป้ระสานงาน 

สำนักงานกจิการ

ยุตธิรรม กระทรวง

ยุตธิรรม 

ความร ่วมมือทาง

วชิาการ 

บ ันท ึกข ้อตกลงความรวมม ือทาง

วิชาการ ระหว่างสำนักงานกิจการ

ย ุต ิธรรม กระทรวงย ุต ิธรรม กับ 

เครอืข่ายนติศิาสตร์เพื่อสังคม 

ผูป้ระสานงาน 
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1.4 สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

 1.4.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 (1) ลำดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 

คู่เทียบหลักคอืคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวงในเรื่องของการก่อตัง้ป ี2546 เท่ากันและมี

วสิัยทัศน์ที่ตอ้งการพัฒนาเป็นสถาบันชัน้นำเช่นเดยีวกัน และคณะนติศิาสตร์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เนื่องจาก

เป็นมหาวทิยาลัยที่มคีลนิกิกฎหมายที่ให้นสิติเป็นผูล้งมือปฎบิัติจรงิเช่นเดยีวกัน 

 

 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 

 1. การพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะทาง

ปัญญาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ทำงาน ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องได้ เนื่องจากผูเ้ขา้เรียนในคณะฯ อาจจะไม่ใช่ผูท้ี่มีผลการเรียนดีเด่นในระดับมัธยมศกึษาปลาย 

แต่ถ้าผูเ้รยีนเหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองเมื่อผ่านกระบวนการให้การศกึษาของคณะฯ แลว้มีอาชีพที่เป็นเสา

หลักของครอบครัวได้ตามปณธิานของมหาวทิยาลัยพะเยาในการเป็นปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน จะ

เป็นการพสิูจน์คุณภาพการจัดการศกึษาของคณะฯ อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเพิ่มโอกาสที่จะได้ผู้เรยีนที่มี

ความสามารถในการเรยีนมากขึน้ 

  2. การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของอาจารย์ผูส้อน เนื่องจากอาจารย์ผูส้อนในระดับปรญิญาเอก 

และอาจารย์ผูม้ีตำแหน่งทางวชิาการทางกฎหมายในประเทศไทยมีจำนวนน้อยมาก และกระจุกตัวอยู่ในเมือง

หลวงคณะฯ จงึสรา้งและพัฒนาอาจารย์ผูส้อนโดยส่งเสรมิให้อาจารย์เรยีนต่อระดับปรญิญาเอก ส่งเสริมการ

ขอตำแหน่งทางวชิาการ รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการเรยีนการสอนให้สอดคลอ้งกับการสร้างทักษะต่าง ๆ ให้

นสิติ 

3. การพัฒนาการบรหิารการจัดการในคณะนติศิาสตร์ ให้เป็นระบบและมีมาตรฐานสากลเพื่อรองรับ

การเชื่อมโยงโลกการศึกษาในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนที่มีสามารถไปมา และ

แลกเปลี่ยนความรูไ้ดม้ากกว่าอดตี 

 

      3.ข้อมูลเชงิเปรยีบเทยีบ 

 คู่เทยีบหลักคอืคณะนติศิาสตร์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เนื่องจากเป็นมหาวทิยาลัยที่อยู่ใน

ภาคเหนอื มีคลนิิกกฎหมายที่ให้นสิติเป็นผูล้งมอืปฎบิัติจรงิเช่นเดยีวกัน 
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 1.4.2 บรบิทเชงิกลยุทธ์ (Strategic Context) 

ประเด็น ความท้าทายเชงิกลยุทธ ์ ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ ์

ดา้นหลักสูตรและ

บรกิาร 

หรอืด้านพันธกิจ 

- ในประเทศมีหลักสูตรนติศิาสตร์มากมาย

หลายหลาย 

- จำนวนประชากรที่เขา้เรยีน

สถาบันอดุมศกึษาลดลง 

- ไดร้บัการรบัรองจากเนตบิัณฑติและสภา

ทนายความราชูปถัมภ์ 

- มพีื้นท่ีชุมชนเพื่อการบรกิารวชิาการ และ

ส่งเสรมิคลนิกิฎหมาย 

- หลักสูตรเนน้ทักษะทางวชิาชีพ 

ดา้นบุคลากร - บุคลากรต้องปรบัตัวตามสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 

- มบุีคลากรจำนวนเพยีงพอต่อหลักสูตร 

ดา้นความรับผดิชอบ

ต่อสังคม 

- ความร่วมมอืของชุมชน - มหาวิทยาลัยมีปรัชญาท่ีกำหนดถงึความ

รับผดิชอบต่อสังคม วา่ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน. 

 

  1.4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (PERFORMANCE Improvement) 

คณะนติศิาสตร์ใชร้ะบบ PDCA  และการประกันคุณภาพหลักสูตร AUN QA ในการปรับปรุงผลการดำเนนิการ 

และการรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้เรียน ผู้ใชบ้ัณฑิต ผู้รับบริการ คณาจารย์ บุคลากร

สายบริการ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แบบประเมินการสอน แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในการประชุมสามัญของคณะฯ การประชุมกรรมการประจำคณะฯ การ

ประชุมอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลักสูตร และการหารอืในกลุ่มผูบ้รหิาร เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2  

การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมและสถานการณ์องค์กร 

 

 จากการวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวเิคราะห์สภาวการณ์ขององค์กร เพื่อการปรับตัวเข้าสู่

การแข่งขันในกระแสโลกาภวิัฒน์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา และเพื่อให้มีการประเมินคุณภาพ

การดำเนนิงานตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดำเนนิการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA) โดยได้วเิคราะห์สภาวการณ์ ไวด้ังนี้ 

 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 
 

การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1. คณาจารย์มีจำนวนมากเมื่อเทยีบกับมหาวิทยาลัย

ในภูมิภาค มีวุฒิการศึกษาสูงสำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยชั ้นนำทั ้งในและต่างประเทศ และมี

ตำแหน่งทางวชิาการเพิ่มขึ้นทุกปตี่อเนื่อง 

S2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองจาก

เนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ และมีหลักสูตร

ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา เพื ่อตอบสนอง

ความต้องการที ่หลากหลาย หลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑติไดร้ับการรับรองจาก สกอ. 

S3. มีการพัฒนาทักษะการเรยีนการสอนที่สอดคล้อง

กับการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 และลักษณะแบบ 

Active Learning 

S4. มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตทำวิจัย

เพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชน 

S5. คณาจารย์ผู้สอนพัฒนาสื่อการสอนให้สอดคล้อง

กับไทยแลนด์ 4.0  

W1. คุณภาพของผูเ้รยีน  

W2. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการปรับตัวให้เขา้

กับยุคสมัย 

W3. ทักษะทางภาษาของบุคลากรและนสิติ 

W4. คณาจารย ์บางส ่วนม ุ ่ งสอบอัยการและผ ู้

พพิากษา 

W5. คณะนิติศาสตร์ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล

ทางสถิตเิพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการคณะฯ 

W6. อาคารสถานที่ไม่เพยีงพอต่อการให้บริการนิสิต

พักระหว่างเรียน ทำกิจกรรม การอ่านหนังสือของ

นิสิตและไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความเป็น

คณะฯ 

W7. ขาดหนังสือตำราที่ในการเรียนหลักสูตรนิติ

ศาสตรมหาบัณฑติ 
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S6.ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

ในการบรหิารจัดการคณะฯ 

S7. อยู ่ในมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริมและให้

ความสำคัญกับชุมชน 

S8. คณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์รุ่นใหม่ที่นิสติ

เขา้ถงึไดง้่าย 

W.8 แนวทางการพัฒนาบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยใีนปัจจุบัน 

 

  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O1. มีสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะนติศิาสตร์ 

O2. มคีวามร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยภายใน 

ภายนอกและองค์กรทัง้ในและต่างประเทศ 

O3. ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวทิยาลัย

อย่างเพยีงพอในการบรหิารจัดการคณะฯ 

O4. การอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเป็น

มหาวทิยาลัยขยายโอกาส 

T1. การลดลงของประชากรวัยเรยีน 

T2. สถานที่ไม่เอื้อต่อการเดนิทางของวทิยากร 

T3. ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในบางฤดูกาล 

T4. การเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคทำให้อุปสรรคที่

จะไดอ้าจารย์หรอืนักวจิัยอาวุโสมาร่วมงาน 

 

 



  
 

20 
 

2.2 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร  

คณะนติศิาสตร์ตระหนักดวี่าคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ

เรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ 

ดังนั้นคุณวุฒทิางการศึกษา ทักษะการสอน ทักษะการทำวิจัย ทักษะการให้บริการ เทคนิคการสอน ความ

เชี่ยวชาญและการพัฒนาตนเองของคณาจารย์จงึมีความจำเป็นต่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้ง

ในดา้นการศกึษา วจิัย บรกิารวชิาการ  

คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการจำนวน 37 อัตรา ปฏบิัติงานจริง 36 อัตรา ลาศึกษาต่อ 1 

อัตรา นับได้ว่าคณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับคณะนิติศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยอื่นทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีจำนวนอาจารย์ที่มวีุฒิปริญญาเอกหรอืมตีำแหน่งทาง

วิชาการมากกว่าหรือเทียบได้กับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาค โดยบุคลากรสาย

วิชาการของคณะฯ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 7 คน ปรญิญาโท 30 คน ซึ่งทุกคนมวีุฒิการศึกษา

ตรงสาขาคือนิติศาสตร์หรือสาขาเฉพาะของนิติศาสตร์ที่เป็นความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น กฎหมายภาษี

อากร กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย

ระหว่างประเทศ เป็นตน้ และมอีาจารย์ที่มตีำแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 1 คน ผูช้่วยศาสตราจารย์ 

16 คน อาจารย์ 20 คน 

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนของมีจำนวนเพียงพอตามการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะนิติศาสตร์จึงได้วางแผนอัตรากำลังโดยกำหนดตำแหน่งและความ

รับผิดชอบบุคลากร  สายสนับสนุนให้ครบถว้นตอบสนองความตอ้งการทัง้ด้านการศกึษา งานวิจัย และการ

บรกิารวชิาการ ปัจจุบัน คณะนติศิาสตร์มีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 11 อัตรา  

คณะนิติศาสตร์ได้มีการปรับโครงสร้างภายในให้สอดคล้องกับภารกิจหลักและมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ  

ได้มีการปรับหน่วยงานเช่น งานบรหิารงานทั่วไป งานแผนงาน งานวิชาการ งานคลินิกกฎหมาย การบริการ

สนองต่อนโยบายและเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน โดยลูกคา้หลักของคณะนิตศิาสตร์คือกลุ่มนิสิต และได้มีการ

จัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร โดยไดจ้ัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนา บุคลากร  กำหนดหัวข้อการ

เข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร โดย พิจารณาถึงระดับตำแหน่ง ประสบการณ์ ผลการประเมินการ

ปฏิบัติงาน และกรอบนโยบายขององค์กร ดำเนินการในด้านการให้คำปรกึษาด้านอาชีพในทุกสายงานของ

บุคลากร โดยในสายวิชาการได้มีการจัด โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  

หรือโครงการส่งเสริมการใช้วิธีการสอนแบบ Active Leaning ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนได้จัดให้มี
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การพัฒนาเพื่อเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายวิชาชีพ เช่น กลุ่ม R2R เป็นตน้คณะนิติศาสตร์มีการสำรวจ

ความต้องการและความมุ่งหวังของบุคลากรต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ 

ปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ รวมถงึสภาพแวดลอ้มในการทำงานมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิความสัมพันธ์อัน

ดีในกลุ่มบุคลากร มีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีการทำผลงานดีเด่น และมีการบริหารค่าตอบแทน 

ที่สอดคลอ้งเพื่อผลักดันความภักดแีละผกูพันกับองค์กร 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

สภาพแวดล้อมในการ 

ทำงาน/กลุ่มบุคลากร 

ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้อง/การมี 

ส่วนร่วมของบุคลากร 

ตัววัดแต่ละปัจจัย เป ้ าหมายของแต ่ ละ 

ปัจจัย 

ดา้นสุขภาพ 

การให ้ความร ู ้ข ้อมูล 

ข ่าวสารด ้านส ุขภาพ 

อย่างต่อเนื่อง 

สุขภาพของบุคลากร -  อ ัตราการลาป ่ วย

ลดลง และ ผลการตรวจ

ส ุขภาพ เปร ียบเทียบ

รายปดีขีึ้น 

ผ ล ร ว ม ก า ร ต ร ว จ

สุขภาพของบุคลากรอยู่

ในเกณฑ์ สุขภาพด ีรอ้ย

ละ 80 

การเอื ้ออำนวยในด้าน 

สถานท ี ่และอ ุปกรณ์ 

การออกกำลังกาย 

ค ว า ม น ่ า ส น ใ จ แ ล ะ 

ประโยชน ์ท ี ่ ได ้ร ับของ 

กจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพ 

- จำนวนบุคลากรท ี ่ มี

การ ออกำลังกายหรือ

เขา้ ร่วมกจิกรรมกฬีา 

ค่าดัชนีมวลกาย (BOI) 

ของบ ุคลากร ลดลง 

รอ้ยละ 10 

ดา้นความปลอดภัย 

การปรับตัวเขา้กับ 

สภาพแวดล้อมของ

พื้นที่ของคณะ

นติศิาสตร์ 

- ขนาดของพื้นที่เป็นตึก

ซึ ่งคณะอยู ่ช ั ้นสามของ

อาคารเรียนรวมหลักเก่า 

และไม่มรีัว้ปอ้งกัน 

- มีการตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานของบริษัทผู ้ 

ร ั บ จ ้ า ง ร ั กษ า ค ว าม 

ปลอดภัย โดยผู้ควบคุม 

งาน อย่างมรีะบบ 

 

 

- จำนวนครั ้งของการ

เกิดเหตุของหายเท่ากับ 

0 
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ดา้นกายภาพ เทคโนโลย ีและทัศนคติ 

ม ีน ้ำสำหรับบร ิโภคที่  

สะอาดให ้บร ิการกับ 

บุคลากรอย่างเพยีงพอ 

- บุคลากรมีความมั ่นใจ 

ในนำ้ดื่มที่มใีห้บรกิาร 

-  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

คุณภาพน้ำทุกจุดที ่ มี

การบรกิาร 

- น้ำทุกจุดที่บริการมี 

คุณภาพ 

มรีะบบไฟฟา้สำรอง -  ม ีระบบไฟฟ ้สำรอง 

สำหรับห้องพัก 

- การตรวจสอบความ 

พร้อมการใช้งานทุกๆ 3 

เดอืน 

- ระบบไฟฟ้าสำรองมี

ประสิทธิภาพพร้อมใช้ 

งาน 

 นอกจากนี้ มหาวทิยาลัยพะเยาได้มกีารจัดสวัสดกิารเพิ่มเติมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมถึง

บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดสวัสดิการเงินยืม กรณีที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน เป็นต้น การสนับสนุนบุคลากรในด้านนโยบาย ด้านการจัดบริการและด้าน สิทธิประโยชน์ 

ได้แบ่งตามกลุ่มประเภทบุคลากร เพื่อเอือ้ต่อการสนับสนุนที่ตรงความต้องการ การพัฒนา ความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพ มขีวัญกำลังใจที่ดอีกีทัง้เกดิความผูกพันต่อองค์กร การจัดการสนับสนุนบุคลากร  

การจัดการสนับสนุนบุคลากร 

กลุ่ม/ส่วน บุคลากร ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ด ้ า น 

นโยบาย 

การสนับสนุนด้านการ 

บรกิาร 

การสน ับสน ุนด ้ านส ิทธ ิ      

ประโยชน 

พนักงาน มหาวทิยาลัย น โ ย บา ยกา รพ ัฒนา

ระบบ สว ัสด ิการของ

องค์กรเพื่อ สร้างความ

พึงพอใจและ ก่อให้เกิด

ความผูกพันกับ องค์กร

ของบุคลากร 

การปร ับปร ุ งพ ัฒน า

ระบบ การสวัสดิการที่

ขององค ์กร จากการ

ประเมินความพึง พอใจ

ของบุคลากรและนำมา 

ปรับปรุง 

มหาวทิยาลัยพะเยามีการจัด

สวัสดิการเสริมจากที่รัฐจัด

ให้ ให้สอดคล้องกับความ

ต ้องการของบ ุคลากรใน

อ ง ค ์ ก ร ม า ก ท ี ่ ส ุ ด  เ ช่ น 

สว ัสด ิ การ เ ง ิ นย ืมกรณ ี  

เง ินเด ือนตกเบ ิกเม ื ่อแรก 

บรรจ ุ เพ ื ่อบรรเทาความ 

เดอืดรอ้น 

ลูกจา้งชั่วคราว น โ ยบ ายก ารพ ัฒ นา

ระบบ สว ัสด ิการของ

การปร ับปร ุ งพ ัฒน า

ระบบ การสวัสดิการที่

มหาวทิยาลัยพะเยามีการจัด

สวัสดกิารเสริมจาก ที่รัฐจัด
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องค์กรเพื่อ สร้างความ

พึงพอใจและ ก่อให้เกิด

ความผกูพันกับองค์กร 

ขององค ์กร จากการ

ประเมินความพึง พอใจ

ของบุคลากรและนำมา

ปรับปรุง 

ให้ ให้สอดคล้องกับ ความ

ต้องการของบ ุคลากร ใน

อ ง ค ์ ก ร ม า ก ท ี ่ ส ุ ด เ ช่ น

สว ัสด ิ การ เ ง ิ นย ืมกรณ ี  

เง ินเด ือนตกเบ ิกเม ื ่อแรก 

บรรจ ุ เพ ื ่อบรรเทาความ 

เดอืดรอ้น  
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ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 

 

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

 คณะนิติศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ปรัชญา

การศึกษา และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อพัฒนาให้มีความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  

โดยปรับแผนยุทธศาสตร์ตามกระบวนการในตาราง 

 

ขั้นตอน ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ : หน่วยแผนฯ รวบรวม

ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ โดยนำขอ้มูลผลการดำเนนิงานในปทีี่ผ่าน

มา ขอ้มูลการปรับตัวชี้วัด ระดับมหาวทิยาลัย 

ธ.ค. หน่วยแผนฯ 

2. วเิคราะห์สถานการณ์ / ทบทวนวสิัยทัศน์ / กำหนดเปา้ประสงค์       

เชงิกลยุทธ์ และตัวช้ีวัดที่สำคัญ: จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 

ม.ค. – ก.พ. ทมีบรหิารคณะ 

3. การจัดทำและทบทวนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และเปา้หมายหลัก : - 

หน่วยแผนฯ เป็นผูร้ับผดิชอบหลักจัดประชุมเชงิปฏบิัตกิาร ระดม

ความเห็นโดยการมีส่วนร่วมของทมีบรหิารฯ และบุคลากรเพื่อ

พจิารณารายละเอยีด (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ การปรับกลยุทธ์ 

การกำหนด/ปรับตัวชี้วัดให้สอดคลอ้งกับ สถานการณ์ 

ก.พ. – ม.ีค. ทมีบรหิารคณะ 

4. การรบัรองแผนยุทธศาสตร์ : นำเสนอเขา้พิจารณา/รับรองที่ 

ประชุมทมีบริหารฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัย 

ม.ีค. ทมีบรหิาร / ที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

มหาวทิยาลัย 

5. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏบิัตกิาร และจัดสรรงบประมาณ ก.ค. ที่ประชุม

คณะกรรมการคณะ 

6. ตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงาน (ทุก 6 เดอืน)  ม.ีค. – ก.ย. ทมีบรหิารคณะ / หน่วย

แผนฯ 
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แผนการพัฒนาคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 

พันธกจิหลักที่ 1 : ผลติกำลังคนที่มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน ให้มสีมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ 1.1 เพื่อผลติกำลังคนให้มคีุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การ

เชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

1.1.1 ผลิตบัณฑติใหมี้ 

คุณลักษณะ เป็น  

Community Change  

Agent หรอื 5C+ 

1. จำนวนหลกัสูตรที่ปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะของกรรมการประเมนิ 

AUN QA 

2. จำนวนโครงการที่มีการส่งเสรมิ

คุณลักษณะของบัณฑติ 

3. จำนวนหลักสูตรท่ีไดร้ับความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้ัณฑติไม่นอ้ยกว่า 80% 

ของแบบประเมิน 

4. รอ้ยละของหลักสูตรท่ีมมีาตรฐาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร

ระดับอุดมศกึษา  

5. จำนวนรายวชิาที่มกีารจัดการเรยีน

การสอนร่วมกับชุมชน 

≥3 

≥10 

 

≥3 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

≥5 

 

≥3 

≥10 

 

≥3 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

≥5 

 

≥3 

≥10 

 

≥3 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

≥5 

 

≥3 

≥10 

 

≥3 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

≥5 

 

≥3 

≥10 

 

≥3 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

≥5 

 

11 

การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วง

ชีวติ, 12 การ

พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 

17 

1.1.2 พัฒนานสิติใหม้อีัตลกัษณ ์

(UP Identity) พัฒนาสมรรถนะแห่ง 

อนาคตไดแ้กบุ่คลกิภาพ  

สุขภาพ สุนทรยีภาพ และทำนุ

บำรุงศลิปวัฒนธรรม 

1. รอ้ยละของนสิิตได้ผ่านการอบรมเพื่อ

พัฒนาใหม้คีุณภาพ มสีมรรถนะและ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 

รอ้ยละ 80 

 

 

 

 

รอ้ยละ 80 

 

 

 

 

รอ้ยละ 80 

 

 

 

 

รอ้ยละ 80 

 

 

 

 

รอ้ยละ 80 

 

 

 

 

11 

การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วง

ชีวติ, 12 การ

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 

17 
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2.รอ้ยละของนิสิตที่มผีลการสอบ

ภาษาอังกฤษผ่านในระดับ B1 ก่อนมี

การฝกึงาน 

3.รอ้ยละของนสิติที่สอบผ่านการ

ทดสอบสมรรถนะโปรแกรมสำเร็จรูป 

MS Office ในระดับที่จำเป็นก่อนมีการ

ฝกึงาน  

4.รอ้ยละของนสิติมคีุณลักษณะตาม  

อัตลักษณ์ของคณะฯ 

5.จำนวนกิจกรรมที่นิสิตได้จัดทำขึ้น

เพื่อใหบ้รกิารวชิาการด้านกฎหมายแก่

ชุมชน 

รอ้ยละ 80 

 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

≥5 

 

รอ้ยละ 80 

 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

≥5 

 

รอ้ยละ 85 

 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

≥5 

 

รอ้ยละ 85 

 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

≥5 

 

รอ้ยละ 90 

 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

≥5 

 

พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

 

1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะ 

อาจารยม์อือาชพีอาจารย์

เชี่ยวชาญวชิาการ ชำนาญ

วชิาชพี และเป็นต้นแบบด้านการ 

สอน 

1.รอ้ยละของอาจารยใ์นคณะฯ ผ่านการ

ประเมนิสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน

วชิาชพีอาจารย์ดา้นการสอน (UP – 

PSF) 

2.จำนวนรายวิชาหรือหัวข้อออนไลน์ใน

ระบบ E-learning http://lawlearn-

ing.up.ac.th/ 

3.จำนวนวจิัยในชัน้เรยีน 

รอ้ยละ 10 

 

 

 

1 

 

 

≥5 

รอ้ยละ 12 

 

 

 

1 

 

 

≥5 

รอ้ยละ 15 

 

 

 

1 

 

 

≥5 

รอ้ยละ 20 

 

 

 

1 

 

 

≥5 

รอ้ยละ 20 

 

 

 

1 

 

 

≥5 

11 

การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วง

ชีวติ, 12 การ

พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 

17 

1.1.4 ผลักดันและสนับสนุนใหน้สิติ 

สร้างสรรค์บทความวิจ ัยหร ือ

บทความวิชาการที่สอดคล้องกับ

การแกไ้ขปัญหากฎหมายใน 

สภาวการณ์ปัจจุบันทัง้ใน 

ระดับประเทศและในระดับ 

นานาชาต ิ

1. จำนวนบทความวชิาการหรอืผลงาน

สรา้งสรรค์ของนสิติ 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 11 

การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วง

ชีวติ, 12 การ

พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 

17 
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เป้าประสงค์ 1.2 พัฒนากำลังคนให้มทีักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life Long Learning) 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การ

เชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนา

ประเทศ 13 หมุด

หมาย 

SDGs      

(โปรดระบุ) 

1.2.1 พัฒนาทักษะการ 

เรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life  

Long Learning) ของนสิิต 

1.จำนวนโครงการทีม่กีารส่งเสรมิ

ทักษะ life long  Learning ที่ระบุใน

หลักสูตร 

2.จำนวนเวททีี่มกีารสง่เสรมินสิติ

เขา้ร่วมแขง่ขันทักษะทางวชิาการ 

3.จำนวนนสิิตทีส่ามารถเขา้ใช้

ระบบหอ้งเรยีนออนไลน ์เช่น 

โปรแกรม ZOOM โปรแกรม Mi-

crosoft Teams    

4. จำนวนนสิติชัน้ปท่ีี 4 ที่เขา้ใช้

ฐานขอ้มูลออนไลน ์

5. จำนวนหลักสูตรระยะสัน้ที่เป็น

การส่งเสรมิทักษะการเรยีนรูต้ลอด

ชวีติ (Life Long Learning) ของนสิติ 

≥5 

 

 

≥3 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

1 

≥5 

 

 

≥3 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

1 

≥5 

 

 

≥3 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

1 

≥5 

 

 

≥3 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

1 

≥5 

 

 

≥3 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

1 

11 

การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วง

ชีวติ, 12 การ

พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 17 

1 .2 .2  พ ัฒนาระบบน ิ เ วศน ์ เพ ื่ อ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย

การสร้างสภาพแวดล้อมของคณะ

นิติศาสตร์ให้เป็นสภาพแวดล้อมที่

เหมาะแก่การเรียนรู้ เช่น จัดสรรโต๊ะ/

ห ้องสำหร ับการทำงานกล ุ ่ม  มี

คอมพิวเตอร์พร้อมใช้ให้สืบค้นข้อมูล 

1. จำนวนของหนงัสือ Ditital 

2. รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูใ้ช้บรกิารหอ้งสมุดกฎหมายคณะ

นติศิาสตร์เกินรอ้ยละ 80 

3. จำนวนผูใ้ชบ้รกิารฐานข้อมูล

กฎหมายออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล

กฎหมายและวารสารต่างประเทศ

5 

 

รอ้ยละ80 

 

 

รอ้ยละ80 

 

10 

 

รอ้ยละ80 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

15 

  

รอ้ยละ80 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

20 

 

รอ้ยละ80 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

25 

 

รอ้ยละ80 

 

 

รอ้ยละ80 

 

 

11 

การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วง

ชีวติ, 12 การ

พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4 
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ปร ับปร ุงห ้องสม ุดให ้ เป ็น Digital 

library 

ออนไลน์ระดับบัณฑติศกึษา (West 

Law) 

1.2.3 ส่งเสรมิคุณภาพ 

ชวีตินสิติใหอ้ยู่และเรยีน 

อย่างมีความสุขมรีะบบใน 

การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจติ

ของนสิิต และกจิกรรมส่งเสรมิสวสัด ิ

ภาพและความเป็นอยู่ของนสิิต รวม

ไปถงึกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่จะช่วย

ใหน้สิติสามารถใชช้วีติและ 

เรยีนในมหาวทิยาลัยไดอ้ยา่งมี

ความสุข และเปน็ธรรมชาต ิรวมไป

ถงึการฝึกนสิิตปัจจุบันใหม้ทีัศนคติ

แห่งการแบง่ปัน เกื้อกูลกัน เมตตา   

ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ในหมู่เพื่อน 

พี่นอ้ง ในคณะนติศิาสตร ์ในทุก 

เรื่องท่ีสามารถช่วยเหลอืได้ ผ่าน

โครงการเช่น โครงการตน้กล้านัก 

กฎหมาย, โครงการศักยภาพผูน้ำ

นสิติ เป็นตน้ 

1. จำนวนของทุนการศึกษาที่ได้

มอบแก่นสิติ 

2. จำนวนอาจารย์ท่ีไดร้ับการ

อบรมการใหค้ำปรกึษาแก่นสิติดา้น

สุขภาพจติ 

20 คน 

 

 

2 คน 

 

20 คน 

 

 

2 คน 

 

20 คน 

 

 

2 คน 

 

20 คน 

 

 

2 คน 

 

20 คน 

 

 

2 คน 

 

11 

การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วง

ชีวติ, 12 การ

พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 17 

1.2.4 การยกระดับดา้น 

วชิาการสู่สากล 

แสวงหาความร่วมมือใน 

จัดกิจกรรมทางวชิาการ 

ร่วมกับสถาบันการศกึษา 

และ/หรอืองค์กร 

ต่างประเทศ ด้าน 

นติศิาสตร์และด้านอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง และ 

1. จำนวนโครงการหรอืกจิกรรม

ทางวชิาการท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จำนวนนสิติและอาจารยท์ี่เข้า

ร่วมในการประชุมหรอืนำเสนอ

ผลงาน 

 

≥1 

 

≥1 

 

 

≥1 

 

≥1 

 

≥1 

 

≥1 

 

≥1 

 

≥1 

 

≥1 

 

≥1 

 

 

11 

การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วง

ชีวติ, 12 การ

พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 17 
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ประชาสัมพันธ์ให ้

บุคคลากรได้ทราบถึงงาน 

อบรมและประชุมวิชาการ 

ดา้นนติิศาสตร์ระดับ 

นานาชาตเิพื่อเป็นขอ้มูล 

สนับสนุนใหบุ้คคลาการ 

สายวชิาการมีโอกาสเขา้ 

ร่วมการนำเสนองานใน 

การประชุมวชิาการ 

ระหว่างประเทศ 

1.2.5 ผลักดันและสนับสนุนให ้

นสิติเข้าร่วมอบรมสัมมนาหรอื 

แลกเปล่ียนเรยีนรูท้างวชิาการ 

ระหว่างสถาบันการศึกษา หรอื 

องค์กรอื่นภายนอก 

มหาวทิยาลัย 

1. จำนวนงบประมาณที่ไดร้ับการ

อนุมัตใิหเ้ดนิทางเขา้ร่วมการอรม

สัมมนา 

2. จำนวนนสิติที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

≥5 คน 

รอ้ยละ 100 

 

 

≥5 คน 

รอ้ยละ 100 

 

 

≥5 คน 

รอ้ยละ 100 

 

 

≥5 คน 

รอ้ยละ 100 

 

 

≥5 คน 

11 

การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วง

ชีวติ, 12 การ

พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 17 
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พันธกจิหลักที่ 2  : วจิัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชน์เชงิพาณชิย ์

เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานด้านวจัิยและนวัตกรรม มคีุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่การมคีุณภาพชวีติที่ดขีึ้น 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

2.1.1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศ

ดา้นวจิัยและนวัตกรรม 

1.จำนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่

นำไปใชป้ระโยชน์จรงิในชุมชน 

1 2 3 3 3 12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้

, 23 การวิจัย

และพัฒนา

นวัตกรรม 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 

17 

 

เป้าประสงค์ 2.2 คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของ

โลก (Global and Frontier  Research) 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

2.2.1 ส ่งเสริมพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเข้าสู่การ

จัดอันดับ มหาวทิยาลัยในระดับสากล 

( World Ranking)  แ ล ะ ก า ร เ ป็ น 

มหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับ

1. จำนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ี

ไดร้ับการตีพมิพ์ในวารสารที่อยู่ใน

ฐานขอ้มูลที่ไดร้บัการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

5 7 7 7 7 12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้

, 23 การวิจัย

และพัฒนา

นวัตกรรม 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 

17 
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แนวหนา้ของโลก (Global and Frontier 

Research)  

 

เป้าประสงค์ 2.3 คุณภาพวทิยานพินธ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวทิยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

2.3.1 ควบคุมและติดตามคุณภาพ

ว ิทยาน ิพนธ ์ให ้ เป ็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของมหาว ิทยาล ัยและ

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

จำนวนรอ้ยละวทิยานิพนธ์ท่ีไดม้าตรฐาน

ของมหาวทิยาลัยและ สกอ. 

60 70 80 90 100 11 

การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวติ, 

12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4 

2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ

ว ิทยาน ิพนธ ์ท ี ่ เป ็นการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ สำหรับการแก้ไขปัญหา

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนทอ้งถิ่นของตน 

จำนวนรอ้ยละของวทิยานิพนธ์ที่เป็นการ

สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่

20 30 40 50 60 11 

การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวติ, 

12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4 
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พันธกจิหลักที่ 3 : บรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม   

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 การบรกิารวชิาการและองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ 3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคมและชุมชนให้มคีุณภาพชีวติและความเป็นอยู่อยา่งยั่งยนื 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

3.1.1  การพัฒนาระบบนิเวศของการ

บรกิารวชิาการด้านกฎหมาย 

- มรีะบบและกระบวนการทำงาน 

(Workprocess) ที่ครอบคลุมเครอืข่าย 

อุปทาน (Supply network) ด้านการ

บรหิารจัดการงานบรกิารวชิาการแก ่

สังคม และชุมชนใหม้คีุณภาพชีวติและ

ความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื 

1. งบประมาณการบรกิารวชิาการ 

2. บุคลากรดา้นการบรกิารวชิาการ 

3. โครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ

สะดวก 

4. กฎระเบยีบข้อบังคับ 

5. แผนงานการบรกิารวชิาการ 

6. ระบบบรหิารจัดการบรกิารวชิาการ 

7. ระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละการ

ถ่ายทอด Best practices ฯลฯ 

7ระบบ 7 ระบบ 

(ปรับปรุง) 

7 ระบบ

(ปรับปรุง) 

7 ระบบ

(ปรับปรุง) 

7 ระบบ

(ปรับปรุง) 

12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 
หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 

17 

3.1.2 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

กฎหมาย เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน 

1. จำนวนเครอืข่ายแลกเปลี่ยนเรยีนรูด้า้น

การบรกิารวชิาการ เพื่อสรา้งความ

เขม้แข็งใหช้มุชนและสังคม (Engagement) 

≥3 ≥4 ≥5 ≥5 ≥5 12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 
หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4,  

17 

 



  
 

33 
 

เป้าประสงค์ 3.2 มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

3.2.1ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

1. จำนวนองค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 
หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4,  

17 

3.2.2พ ัฒนาแหล ่ง เร ียนร ู ้ช ุมชน

ตน้แบบ 

 

1. จำนวนแหล่งการเรยีนรูใ้หม่ ที่เป็น

ศูนย์กลางการเรยีนรูท้ี่สำคัญของสงัคม

และชุมชนทุกช่วงวัย (Learning Space 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 
หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4,  

17 

 

เป้าประสงค์ 3.3 การบรกิารสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชนและผู้สูงอายุ (Community Health Care) 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

3.3.1 มีบริการตรวจสุขภาพ ส่งเสริม

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่

ดี (Environment for Wellness) 

ระบบส่งเสรมิการบรกิารดา้นสุขภาพ/

สาธารณสุขเพื่อสุขภาวะที่ด ี 

1 1 1 1 1 12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 
หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4,  

17 
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พันธกจิหลักที่ 4 : ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและสบืสานเอกลกัษณค์วามเป็นไทย 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสรมิการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมเพือ่ความเปน็ไทยและเอกลักษณข์องชาต ิ

เป้าประสงค์ 4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทำนุบำรุงศลิปะ วัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

4..1.1 ส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

และเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ให้

ไดร้ับการยอมรับในระดับสากล โดย

มกีารประชาสัมพันธ์ ผา่นสื่อที่เข้าถงึ

ง่าย เช่นสื่ออเิล็คทรอนกิส์ เนื้อหาที่

เขา้ใจง่าย เป็นมิตร และเป็นประโยชน์ 

นำไปสู่การสรา้งคุณค่าและการ

ตระหนักถงึความสำคญัของการคง

อยู่ของวัฒนธรรม 

1. จำนวนชุมชนที่ไดร้บัการบูรณาการกับ

การจัดการเรยีนการสอนและทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

2. จำนวนเครอืข่ายความร่วมมอืทางดา้น

ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

≥2 

 

 

≥2 

 

 

 

 

 

≥2 

 

 

≥2 

 

 

≥2 

 

 

≥2 

 

 

 

≥2 

 

 

≥2 

 

 

 

≥2 

 

 

≥2 

 

 

10 

การปรับเปลี่ยน

ค่านิยมและ

วัฒนธรรม 

   

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 

17, 11.4, 

8.9 
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เป้าประสงค์ 4.2 ยกระดบัองค์ความรู้ทางศลิปะและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณชิย์ (Cultural Enterprise) และความเป็นสากล  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

4.2.1 พัฒนาบริหารจัดการทุนทาง

ศิลปะวัฒนธรรมผ่านการส่งเสริม

จากคณะนิติศาสตร์ ที่ช่วยให้ชุมชน

ทราบถึงต้นทุนทางวัฒนธรรมของ

ตนเอง และสามารถนำมาใช้บริหาร

จัดการ มองเห็น จุดแข็งจุดอ่อน และ

เห็นลู่ทางนำไปใชป้ระโยชน์ได ้

1. จำนวนขององคค์วามรูท้ี่ได้รับการ

ส่งเสรมิใหไ้ดร้บัการคุม้ครองหรอืสรา้ง

ความตระหนกัใหแ้ก่คนในชมุชน 

1 1 1 1 1 10 

การปรับเปลี่ยน

ค่านิยมและ

วัฒนธรรม 

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 

17, 11.4, 

8.9 

4.2.2 พัฒนาองค์ความรู ้ทางศิลปะ

และวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์เชิง

พาณิชย ์  (Cultural Enterprise) โดย

การจัดให้มีการอบรม เพื่อสามารถ

นำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ชุมชนเองมี 

น ำ ไ ป ต ่ อ ย อ ด  ส า ม า ร ถ ส ร ้ า ง

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสากล และสามารถ

สร ้ า งรายได ้ ได ้ จากผล ิตภ ัณฑ์  

ดังกล่าว  

1. จำนวนองค์ความรูท้างดา้น

ศลิปะวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสรมิสู่เชงิ

พาณชิย์ 

1 1 1 1 1 10 

การปรับเปลี่ยน

ค่านิยมและ

วัฒนธรรม 

 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4, 

17, 11.4, 

8.9 
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พันธกจิหลักที่ 5 : บรหิารจดัการทันสมัยมปีระสทิธิภาพ โปร่งใสและมธีรรมาภบิาล 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย  มีประสทิธภิาพ โปร่งใส  และมธีรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์  5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กร

เพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) โดยการ

จ ั ด ท ำ รา ย ง า น ป ระ เ ม ิ นต น เอง

(EdPEx)ครบทุกหมวดให้กรรมการ

นอกหน่วยงานประเม ินและนำมา

ปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง 

1. มกีารบรหิารจัดการองค์กรดว้ย EdPEX 

และรับการประเมนิปีละ 1 ครัง้ 

1 1 1 1 1 12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 
หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4,  

17 

5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สน ับสน ุนการพัฒนา

คุณภาพองค์กร 

1. จำนวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

องค์กร 

2.จำนวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

ระบบศษิย์เก่า 

≥1 ระบบ 

 

 

≥1 ระบบ 

 

≥1 ระบบ 

 

 

≥1 ระบบ 

 

≥1 ระบบ 

 

 

≥1 ระบบ 

 

≥1 ระบบ 

 

 

≥1 ระบบ 

 

≥1 ระบบ 

 

 

≥1 ระบบ 

 

12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 
หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4,  

17 
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เป้าประสงค์ 5.2 การบรหิารงานมธีรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยนื 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาล

ภายในคณะนติิศาสตรอ์ย่างยั่งยืนด้วย

การเข ้าร ่วมการประเม ิน ITA และ

นำมาทบทวนเพื่อปรับปรุงต่อไป 

1. การจัดทำขอบเขตการดำเนนิงานดา้น

ต่างๆ อย่างเปน็ระบบ โดยการเขา้ร่วมรับ

การประเมนิ ITA ทุกป ี

1 1 1 1 1 12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 
หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4,  

17 

 

เป้าประสงค์ 5.3 มหาวทิยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศกึษาสเีขียวที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green)   

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

5.3.1 พัฒนาด้านกายภาพและด้าน

สิ่งแวดล้อมของคณะนิติศาสตร์ตาม

เกณฑ์สถาบันการศึกษาสเีขียว สู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยตน้แบบในการสรา้ง

ความยั่งยนื 

1. คณะฯ เข้าร่วมการจัดอันดับตามเกณฑ์

การประเมนิมหาวทิยาลัยสเีขียว         

(UI Green) 

 

1 1 1 1 1 6 พื้นที่และเมือง

น่าอยู่อัจฉรยิะ, 

13 การ

เสรมิสรา้งให้

คนไทยมีสุข

ภาวะที่ดี 

หมุดหมายท่ี 8 SDGs 4,6,  

17 
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เป้าประสงค์ 5.4 ผลการปฏบิัตงิานและการพัฒนาที่ดีและมปีระสทิธิภาพ PERFORMANCE Management and Development)  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย การเชื่อมโยง 

2566 2567 2568 2569 2570 

การเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

การเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย 

SDGs   

(โปรดระบุ) 

5.4.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการ

ปฏ ิบ ั ต ิ ง านของบ ุ คลาการสาย

สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่ให้ผล

การดำเนินงานที่ด ี

1. บุคลากรเขา้ร่วมการพัฒนาการเขา้สู่

ตำแหนง่ที่สงูข้ึนและดำเนนิการจัดทำคู่มอื

การปฏิบัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุน 

1 1 2 2 2 11 การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวติ, 

12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4,  

5.4 .2 พ ัฒนาผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน 

PERFORMANCE Development) 

1. บุคลากรเขา้ร่วมการพัฒนาเพิ่มพนู

ทักษะและความสามารถเพ่ือการพัฒนา

อย่างเป็นระบบ 
≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 

11 การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวติ, 

12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4   

5.4.3 พ ัฒนาประส ิทธ ิผลของการ

เรียนรู ้และการพัฒนา(Learning and 

Development Effectiveness) 

บุคลากรเขา้ร่วมการพัฒนาทกัษะที่

สามารถนำมาใชใ้นการเพิ่มศกัยภาพของ

บุคลากรดา้นตา่งๆ โดยตรง 
10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 

11 การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวติ, 

12 การ

พัฒนาการเรยีนรู้ 

หมุดหมายท่ี 12 SDGs 4   
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ส่วนที่ 4 

การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการองค์ความรู้ (Measurement,Analysis,and 

Improvement of Organizational Performance):    

 

4.1 การวัด วเิคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร 

4.1.1 ตัววัดผลการดำเนนิการ (PERFORMANCE MEASURES) 

 คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศกึษาเลือกใช้นวัตกรรมความรูต้่าง ๆ 

มาใชใ้นการวัด วเิคราะห์ เพื่อนำมาปรับปรุงผลการดำเนนิการขององค์กรหลายเครื่องมอื เช่น การประเมิน

คุณภาพการศกึษาดว้ย AUN-QA การประเมนิการทำงานดว้ย SWOT Analysis และ EdPEx โดยนำเครื่องมอื

เหล่านี้มาใช้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ กำหนดค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ มาตรการ และงบประมาณใน

การดำเนนิการต่างๆ ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์  

ตารางแสดงเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ 

เปา้ประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาขีดความสามารถในการ

พัฒนาอาจารย์ดา้นการสอน 

1. จำนวนกลุ่มเรียนที่ม ีการใช้ว ิธ ีการสอนแบบ 

practical หรอื experience based learning, problem 

based learning และวิธีการสอนที่ผู้เรยีนต้องมีสว่น

ร่วมในการเรียนการสอนต่าง ๆ (active teaching) 

รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

เรยีนการสอน 

2. จำนวนโครงการพัฒนาการสอนที่อาจารย์เข้า

ร่วม  

3. มีประกาศเรื่องมาตรฐานทางวิชาการของคณะ

นิติศาสตร์ ที ่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการจัดการ

เรยีนการสอนของผูส้อน 
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4. จำนวนกจิกรรมสัมมนา 

5. จำนวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน และ 

Expected Learning Outcomes 

2. พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและตรงกับความ

ตอ้งการของผู้มีส่วนไดเ้สยี 

1.หลักสูตรที่ไดม้าตรฐานตามการประเมนิ 

2. จำนวนระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ

นำมาใช้ 

3. มีมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือ

ทางดา้นการแลกเปลี่ยนนสิตินักศกึษา 

4. จำนวนรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาคม

อาเซียน หรือจำนวนผลงานวิจัยของนสิิตปรญิญา

โทที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกับประชาคมอาเซยีน 

5. จำนวนกจิกรรมที่ทำใหน้ิสติไดม้โีอกาสสัมผสั 

และรับรูป้ัญหาของกลุ่มผูด้้อยโอกาสในสังคมเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 

จติสำนึก ความรับผดิชอบต่อสาธารณะแก่นสิติ 

3. การส่งเสรมิและพัฒนานิสติให้มคีุณลักษณะ

ของบัณฑติในศตวรรษที่ 21 

3.1 สรา้งและพัฒนาระบบการจูงใจให้นักเรียนเก่ง

เลือกเรียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

และสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีของคณะฯ ต่อผูป้กครอง

เพื ่อสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกเรียนของ

นักเรยีน 

3.2 สนับสนุนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการเรียนรู ้ให้แก ่นิส ิต และพัฒนา

1. จำนวนกิจกรรมที่นักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอน

ปลาย ครู และผู้ปกครองได้สัมผัสกับบรรยากาศ

การเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยา และได้รู ้จักกับ

บุคลากรของคณะ 

2. จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆของคณะให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

3. จำนวนจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพในการ

เรียนรู ้ให้แก่นิสิต และพัฒนาคุณภาพนิสิตตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษา 
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คุณภาพนิสิตตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

3.3 พัฒนาหอ้งสมุดให้มีหนังสอืที่เพยีงพอกับการ

จัดการเรยีนการสอน และเป็น E Learning Center 

4. จำนวนหนังสอืที่เกี่ยวข้องกับรายวชิา 

 

(2) ข้อมูลเชิงเปรยีบเทยีบ 

 คณะนติศิาสตร์ คัดเลอืกหน่วยงานเปรยีบเทยีบ (benchmarking) ที่มีการดำเนินการและให้บรกิารใน

ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่า โดยข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบนั้น  

ใช้ทั้งผลการดำเนินงานโดยรวมและผลการดำเนินงานที่เป็นกระบวนการ แล้วนำผลการเปรียบเทียบมา

วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงช่วยเปิดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารใหก้ว้างและครอบคลุมในทุกด้าน 

เพื่อการนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลศิ 

(3) ความคล่องตัวของการวัดผล 

 คณะมีช่องทางรับความคิดเห็นของคณะ ช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากร บุคคลทั่วไป 

และนสิติ ไดส้ะทอ้นปัญหาที่พบและสิ่งที่ตอ้งการให้คณะปรับปรุงหรอืพัฒนา โดยมกีารอ่านความคดิเห็นเป็น

ประจำสม่ำเสมอ จากนัน้จงึนำข้อคดิเห็นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนนิงานต่าง ๆ ของคณะต่อไป 

นอกจากนี้ คณะใช้ข้อมูลจากผลการประเมินการสอน และผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษา

สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ผ่านการประเมนิใน

ระบบออนไลน์ที่มหาวทิยาลัยไดจ้ัดระบบไวใ้ห้ 

คณะใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในการนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการ

สอน และพัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด เช่น การเพิ่มความรู้ด้าน IT และการพัฒนา

ภาษาอังกฤษของนิสิต มีระบบจัดเก็บข้อมูลทุนวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะที่มี

ประสิทธิภาพ จึงสามารถจัดทำขอ้มูลเปรียบเทียบในแต่ละปีได้อย่างถูกตอ้ง เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุง

แผนกลยุทธ์ของคณะให้สอดคล้องต่อการกระตุน้การขอทุนวจิยัและผลงานของคณาจารย์ 

(4) ความคล่องตัวของการวัด 

 คณะนติศิาสตร์จัดทำระบบการวัดผลการดำเนินงานของคณะทุกปีผ่านการประเมินตนเอง และการ

รายงานการดำเนินงานตาม KPI แลว้นำขอ้เสนอแนะ และโอกาสในการพัฒนา ไปดำเนนิการปรับปรุงในรอบ
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ปถีัดไป นอกจากนี้ ยังมวีธิกีารวัดผลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ เช่น ดา้นการเรยีนการสอน มกีาร

ประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปี ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และมีการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ป ีหรอืเมื่อมีการแกไ้ข มคอ.1 และจัดทำแบบสอบถามสำหรับผูป้ระกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน 

และผู้ใช้บัณฑิต ตลอดทั้งมีการนิเทศงานนสิิตฝึกงาน มีการจัดทำแบบสำรวจภาวะการมงีานทำของบัณฑิต

ภายใน 1 ป ีทำให้ไดข้อ้มูลเชงิประจักษ์จากผูใ้ช้บัณฑิต และสามารถนำขอ้มูลดังกล่าวมาใชใ้นการพัฒนาการ

จัดการหลักสูตรได้ 

ข. การวเิคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ 

 การทบทวนผลการดำเนินงานและวัดความสำเร็จของคณะฯ จัดทำข้ึนอย่างสม่ำเสมอ โดยพจิารณา

จากผลการดำเนินงานได้ตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่วางไว้ ซึ่งผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ 

ประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ไดเ้มื่อใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ โดยใชข้้อมูลจากผล

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ เพื่อใช้ในการ

เปรยีบเทยีบผลการพัฒนาของแต่ละป ีเช่น จำนวนรับเขา้ของนสิิตในแต่ละป ีจำนวนการ Drop-out ของนิสิต

ด้วยผลการเรียน จำนวนนิสิตที่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย จำนวนทุนวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกของอาจารย์ จำนวนอาจารย์ที่มตีำแหน่งทางวิชาการ เป็นตน้ เพื่อน ามาประกอบการวเิคราะห์และ

ทบทวนการบรรลุผลของแผนปฏบิัตกิารตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทัง้ประเมินความสำเร็จของคณะฯ

ในเชิงการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น โดยใช้ขอ้มูลของหน่วยงานอื่นมาเปรยีบเทียบ 

ค. การปรับปรงุผลการดำเนนิการ 

(1) ผลการดำเนนิการในอนาคต 

 ผลการทบทวนการดำเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้นำมาใช้ในการคาดการณ์ผลการ

ดำเนินงานในอนาคต โดยทีมบริหารและคณะกรรมการประจำคณะร่วมกันประชุมระดมสมอง โดยมี

หลักการเบื้องต้นคือ การกำหนดผลการดำเนินการในอนาคตต้องสูงกว่า หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าใน

ปัจจุบัน โดยผลการดำเนนิงานตามเปา้ประสงค์ใดที่เป็นไปตามเปา้ ทศิทางในการวางแผนการดำเนนิงานในปี

ถัดไปจะมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มผลการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม แต่หากผลการดำเนินงานตาม

เป้าประสงค์ใดที่ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ทิศทางในการวางแผนการดำเนินงาน ทีมบริหารจะ

ทบทวนแผนการดำเนนิงานเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นไปตามเปา้ประสงค์ให้มากขึ้น โดยมี

ข้อมูลในเชิงเปรยีบเทียบกับสถาบันอื่นที่ดำเนินงานคล้ายกันและข้อมูลเชิงแข่งขันมาใชใ้นการกำหนดผลการ
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ดำเนินการในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินศักยภาพการทำงานว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับ

สถาบันอื่น และใช้กำหนดผลการดำเนินงานในขัน้ต่อไป 

(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสรา้งนวัตกรรม 

 ทีมบริหารและคณะกรรมการประจำคณะร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนผลการ

ดำเนนิงาน และจัดลำดับความสำคัญในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัตกิารตามกล

ยุทธ์ของคณะฯในปถีัดไป โดยคัดเลือกประเด็นที่มีความสำคัญต่อการนำพาคณะฯ ยกตัวอย่างเช่น จำนวน

นิสิต จำนวนทุนวิจัย ผลงานวิชาการ และจำนวนอาจารย์ที ่มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น จากนั้นจึง

จัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ประเด็นใดต่ำกว่าเป้า

อย่างมาก สามารถจัดเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนในลำดับแรก แต่ทั ้งนี้ที่ประชุมมีการนำบริบทของการ

คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ด้วย จากนั ้นถ่ายทอดเรื ่องที ่จ ัดลำดับ

ความสำคัญสู่คณาจารย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, Line, UP-DMS และระบบอเีมลของอาจารย์ทุก

ท่าน  

4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 

4.2.1. ข้อมูลและสารสนเทศ 

(1) คุณภาพ 

 ข้อมูลและสารสนเทศของคณะถูกเก็บรวบรวมโดยหน่วยสนับสนุนงานแต่ละด้าน โดยมี CITCOMS 

เป็นผูดู้แลระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย และกองบรกิารการศกึษาสำหรับขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทาง

วิชาการ ทำให้ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยถูกเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลส่วนกลาง ทั้งนี้คณะได้มีการ

จัดเก็บสารสนเทศ โดยมีการคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งความถูกต้อง ความครบถ้วน 

ความทันสมัย การเขาถงึผู้รับขอมูล และความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ขอ้มูลบุคลากรทัง้สายวิชาการและ

สายสนับสนุน จะเชื่อมโยงกับงานวิจัยของบุคลากรแต่ละคน และสามารถนำข้อมูลผลงานของบุคลากรที่

ไดร้ับการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอมาใชป้ระโยชน์ต่อไปไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

(2) ความพรอ้มใช้ 

 ขอ้มูลสารสนเทศของคณะมกีารจัดเก็บโดยระบบของส่วนกลางมหาวทิยาลัย คณะสามารถนำข้อมูล

สารสนเทศของแต่ละงานมาใช้ได้ทันที นอกจากนี้ CITCOMS ได้ติดตั้งจุดให้บริการ Wifi อย่างทั่วถึงในทุกจุด

ของมหาวทิยาลัย  
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 ระบบความปลอดภัยและความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับด้านข้อมูลสารสนเทศนั้น CITCOMS 

เป็นผูดู้แล  

4.2.2. ความรู้ของสถาบัน 

(1) การจัดการความรู้ 

 คณะไดด้ำเนนิการจัดการความรูข้องคณะโดยมคีวามสอดคล้องกับพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ของ

คณะและนโยบายการจัดการความรูข้องมหาวทิยาลัยคอื  

- ให้ใช้เครื่องมอืการจัดการความรูผ้ลักดันคุณภาพคน และกระบวนทำงาน  

- ส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  

- ส่งเสรมิใหม้เีวทเีรยีนรูร้ว่มกัน 

กจิกรรม/โครงการการจัดการความรู้ของคณะ เช่น การประชุมสามัญของคณะนติิศาสตร์เพื่อเป็น

เวทใีห้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรูด้้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ/กจิกรรมเพิ่มเติม

ตามความตอ้งการของคณาจารย์เพื่อให้มีกระบวนการจัดการความรูห้ลากหลายวธิกีารตามความเหมาะสม 

และเสรมิสมรรถนะการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

4.2.3 การเรียนรู้ระดับสถาบัน 

 การใช้ความรู ้และทรัพยากรของคณะเพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้และอยู ่ในวิถีการปฏิบัติงานของ

คณาจารย์คณะได้มีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของคณาจารย์ เพื่อสร้างให้เกิดผลงานที่มี

คุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ความรู ้ และการทำงานร่วมกันภายใน

หน่วยงาน 

 

 

 

 

 


