
เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
 

เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนกลยทุธประจำปงบประมาณ 2564 ณ ไตรมาสท่ี 4 
 
สรุปเรื่อง (สาระสำคัญ) 
 

 จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ ณ ไตรมาสท่ี 4 พบวาแผนกลยุทธท้ังหมด 6 กลยุทธ และ

โครงการท่ีสนับสนุนแผนฯ ท้ังหมด 13 โครงการ มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

แผนกลยุทธ   

กลยุทธ บรรลุตัวช้ีวัด บรรลุตัวช้ีวัด 

มากกวา 50% 

บรรลุตัวช้ีวัด 

นอยกวาหรือเทากับ 50% 

ระยะยาว (3 ตัวชี้วัด) 1 0 2 

ระยะส้ัน   (3 ตัวชี้วัด) 1 2 0 

 

โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ  

ดาน บรรลุตัวช้ีวัด บรรลุตัวช้ีวัด 

มากกวา 50% 

บรรลุตัวช้ีวัด 

นอยกวาหรือเทากับ 50% 

สอน 1 1 1 

วิจัยและบริการวิชาการ 1 2 2 

บริหาร 1 3 1 

โดยสามารถสรุปผลความสำเร็จของแผนกลยุททธประจำปงบประมาณ 2564 คือ 43% 

และมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังไฟลแนบ 

  

แจงท่ีประชุมฯ รับทราบ  

--------------------------------------------------------------------------- 
มติท่ีประชุม 
 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



E-SLAW
ELECTRONIC STRATEGY  
ระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสาตร์

รายละเอียดผลการดําเนินงานในแต่ละ
ไตรมาส

รายงานผลความสําเร็จของแผน (แผนภูม)ิ รายงานผลรายตัวชี�วัดและค่าความสําเร็จ

รายงานผลความสําเร็จของแผน (แผนภูมิ) ประจําป�งบประมาณ 2564

แผนภูมิวงกลม รายงานผลความสําเร็จของแผน

กราฟแท่ง รายงานผลความสําเร็จของแผนภาพรวมเทียบรายไตรมาส

ภาพรวม

ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย

ด้านบริการวิชาการ ด้านบริหาร

บรรลุตามตัวชี�วัด 100% บรรลุตามตัวชี�วัด >50% บรรลุตามตัวชี�วัด ≤50% ไม่มีการดําเนินการ

บรรลุตามตัวชี�วัด 100% บรรลุตามตัวชี�วัด >50% บรรลุตามตัวชี�วัด ≤50% ไม่มีการดําเนินการ



E-SLAW
ELECTRONIC STRATEGY  
ระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสาตร์

รายละเอียดผลการดําเนินงานในแต่ละ
ไตรมาส

รายงานผลความสําเร็จของแผน (แผนภูม)ิ รายงานผลรายตัวชี�วัดและค่าความสําเร็จ

รายงานผลรายตัวชี�วัดและค่าความสําเร็จ ประจําป�งบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที� : ด้านการสอน

กลยุทธ/์ตัวชี�วัด เป�าหมาย ป� 2564 ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จ

กลยุทธ์ที� :1 L1:ค้นหาและดึงศิษย์เก่าที�มีศักยภาพเข้ามาเป�นอาจารย์ประจําคณะฯ ≤50%

จํานวนศิษย์เก่าที�เป�นอาจารย์ 5 คน ภายในป� 2567 2 คน 0

กลยุทธ์ที� :2 S1: พัฒนาการเรียนกฎหมายแบบเรียนรู้ประสบการณ์จากนอกห้องเรียน (ออกนอกพื�นที�/เชิญวิทยากรมาบรรยาย) 100%

จํานวน กระบวนวิชาที�พัฒนาการเรียนกฎหมายแบบเรียนรู้ประสบการณ์จากนอก
ห้องเรียน

10 กระบวนวิชา 10

ยุทธศาสตร์ที� : ด้านวิจัย

กลยุทธ/์ตัวชี�วัด เป�าหมาย ป� 2564 ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จ

กลยุทธ์ที� :3 L2: พัฒนาเครือข่ายนิติศาสตร์เพื�อสังคมที� มุ่งให้บริการวิชาการทางกฎหมายเพื�อให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายที�สามารถลดความเหลื�อมลํ�าและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศตามกรอบ SDG

100%

ข้อเสนอการเปลี�ยนแปลงเชิงนิตินโยบายด้านความเหลื�อมลํ�าตามกรอบ SDG เป�าหมายที�
10 ที�เกิดจากเครือข่าย ภายในป� 2566

1 รายงาน 6

ยุทธศาสตร์ที� : ด้านบริการวิชาการ

กลยุทธ/์ตัวชี�วัด เป�าหมาย ป� 2564 ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จ

กลยุทธ์ที� :4 L2: พัฒนาเครือข่ายนิติศาสตร์เพื�อสังคมที� มุ่งให้บริการวิชาการทางกฎหมายเพื�อให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายที�สามารถลดความเหลื�อมลํ�าและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศ ตามกรอบ SDG

100%

ข้อเสนอการเปลี�ยนแปลงเชิงนิตินโยบายด้านความเหลื�อมลํ�าตามกรอบ SDG เป�าหมายที�
10 ที�เกิดจากเครือข่าย ภายในป� 2566

1 รายงาน 6

กลยุทธ์ที� :5 S2: พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั�นที�เป�นเอกลักษณ์ และตรงกับความต้องการของ ผู้รับบริการ และสร้างรายได้อย่าง
ยั�งยืน

>50%

หลักสูตรอบรมระยะสั�นที�เป�นเอกลักษณ์ ฯ อย่างน้อย 2
หลักสูตร

1

 Download File Excel

≤50%

100%

100%

100%

>50%



ยุทธศาสตร์ที� : ด้านการสอน

ยุทธศาสตร์ที� : ด้านบริหาร

กลยุทธ/์ตัวชี�วัด เป�าหมาย ป� 2564 ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จ

กลยุทธ์ที� :6 L3: สร้างการรับรู้ความเป�นนิติศาสตร์เพื�อสังคม ≤50%

ระบบการรวบรวมข้อมูลเผยแพร่เพื�อการรับรู้ทั�งด้านproduction(ผลงานของ
บุคลากร)/consumptionต่อสาธารณชน ภายในป� 2567

1 ระบบ 0

กลยุทธ์ที� :7 S3: ฝ�กอบรมและเตรียมเครื�องมือ IT ให้บุคลากรในการดําเนินงานและสอนออนไลน์ >50%

คณาจารย์และเจ้าหน้าที�มีความเชี�ยวชาญสามารถใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชั�นการสอนอ
อนไลน์

100% 96.5

≤50%

>50%



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 1  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 
 

กลยุทธระยะยาว ตัวช้ีวัด/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

L1: คนหาและดึงศิษยเกาที่มีศักยภาพเขา

มาเปนอาจารย 

ตวัช้ีวัด จำนวนศิษยเกาที่เปนอาจารย 2 คน ภายในป 2567  (N/A)  

 L1-1โครงการใหทุนการศึกษาศิษยเกา 100% 

           

ตัวช้ีวัด 

- ประกาศการใหทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกท่ีเปนศิษยเกา 1 ประกาศ (1 ประกาศ) 

- จำนวนศิษยเกาท่ีไดรับทุน 3 คน (2คน) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1. จัดทำประกาศการใหทุนการศึกษาเพ่ือมาศึกษาตอในระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ตัวชี้วัด: 1 

ประกาศ)คาน้ำหนัก 30 

ผลการดำเนินงาน: กำลังดำเนินการโดยสงเรื่องไปกองบุคคลมหาวิทยาลัย  

2. ประชาสัมพันธและทาบทามบุคคลท่ีมีศักยภาพใหมารับทุน(ท่ัวไป/เจาะกลุมเปาหมาย) (ตัวชี้วัด: 2 กระบวนการ)

คาน้ำหนัก 30 

ผลการดำเนินงาน: ไดมีการติดตอ ชี้แนะใหผูท่ีมีผลงานไปสอบภาษาอังกฤษและเตรียมตัวสมัคร 

3. ตั้งกรรมการเพ่ือคัดเลือกและดำเนินการคัดเลือก (ตัวชี้วัด: 1 ระบบ) คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: ไดมีการประชุมหารือในการประชุมสวนงานแลว  

4. ใหทุนการศึกษาเพ่ือมาศึกษาตอในระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ตัวชี้วัด: 2 คน)คานำ้หนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: ไดคัดเลือกนักศึกษาเปาหมายครบแลว 2 คน 

 

 

 

 

 

 

ดานการสอน 

 

SDG 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 2  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 

 

กลยุทธระยะยาว ตัวช้ีวัด/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

 L1-2 โครงการคนหาและดึงศิษยเกาท่ีมีศักยภาพ 95% 

          

ปญหาอุปสรรค 

เดิมมหาวิทยาลัยมีขอกำหนดรับวุฒิปริญญาเอกดาน

นิติศาสตร อันเปนอุปสรรคสำคัญในการคัดเลือกบุคลากร

ท่ีตรงกับความตองการของคณะคณะจึงไดมีการขออนุมัติ

ปรับปรุงคุณสมับัติท่ีเหมาะสมกับอัตลักษณและสมรรถนะ

หลักของคณะ 

ตัวช้ีวัด จำนวนศิษยเกาท่ีสมัครเปนอาจารย  2 คน (N/A) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1. ใหศูนยวิจัยเปนพ้ืนท่ีบมเพาะศิษยเกา(ตัวชี้วัด: 1 ศูนยบมเพาะ)คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน:ศูนยวิจัยทำหนาท่ีเปนแหลงบมเพาะทักษะท่ีเก่ียวของกับการวิจัย โดยผานการเปนผูชวย

วิจัย ผูชวยสอน ซ่ึงสงเสริมในการพัฒนาทักษะดานการคนควาขอมูล การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห 

สังเคราะห การลงพ้ืนท่ีสัมภาษณขอมูล ทักษะการสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล รวมถึงการเปนเหตุ

เปนผล การคนหาปญหาใหมๆ การบูรณาการระหวางกฎหมายและการแกไขปญหาในสังคมได 

2. สงเสริมใหศิษยเกาเปนผูชวยวิจัย/ผูชวยสอน/ผูประสานโครงการวิชาการ(ตัวชี้วัด: 10 คน )คาน้ำหนัก 30 

ผลการดำเนินงาน: มีศิษยเกาท่ีเปนผูชวยนักวิจัย จำนวน 11 คน นางสาวสรชา สันตติรัตน นายเขมชาติ ตน

บุญ นายเทิดภูมิ เดขอำนวยพร นางสาวบงกช ดารารัตน นางสาววัชลาวล ีคำบุญเรือง นายปารณ บุญชวย 

นายภาสกร ญี่นาง นางสาววรรณา แตมทอง นางสาววัลยนภัสร เจนรวมจิต นางสาวอจิรวดี เหลาออน 

นางสาววิชญาดา อําพนกิจวิวัฒน 

ผูชวยสอน จำนวน 5 คน นางสาวสรชา สันตติรัตน นายเทิดภูมิ เดขอำนวยพร นางสาวบงกช ดารารัตน นาย

ภาสกร ญี่นาง นางสาววัลยนภัสร เจนรวมจิต 

3. สงเสริมใหศิษยเกาผลิตผลงานทางวิชาการ(ตัวชี้วัด: 20 ผลงาน )คาน้ำหนัก 40 

ผลการดำเนินงาน: ศิษยเกาท่ีเสนอผลงานจำนวน 26 เรื่อง 

4. ประชาสัมพันธใหเขาสูกระบวนการคัดเลือกเปนอาจารยของคณะนิติศาสตรคาน้ำหนัก 10 

ผลการดำเนินงาน: กำลังอยูในข้ันประกาศรับสมัคร และประกาศขอมูลไปยังศิษยเกาผูมีศักยภาพ 

 

 

 

 

ดานการสอน 

 

SDG 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 3  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 

 

กลยุทธระยะส้ัน ตัวช้ีวัด/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

S1: พัฒนาการเรียนกฎหมายแบบเรียนรูประสบการณจาก

นอกหองเรียน(ออกนอกพ้ืนที่/เชิญวิทยากรมาบรรยาย) 

ตัวช้ีวัด จำนวน 10 กระบวนวิชา (10 กระบวนวิชา) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ป.ตรี 9 วิชาไดแก วิชากฎหมายทะเล กฎหมายการคาระหวางประเทศ การสืบสวน-สอบสวน

คดีอาญา กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ การเรียนรูผานกิจกรรม สิทธิมนุษยชน ทรัพยสิน

ทางปญญา นิติตรรกศาสตร กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง   

ป.โท 1วิชาไดแก  สิทธิมนุษยชนข้ันสูง) 

 

 

 

 S1-1 โครงการสนับสนุนดานบริหารงบประมาณในการเรียนรู   

 ประสบการณนอกหองเรยีน 100% 

          
 

 

ตัวช้ีวัด ได (ราง)ประกาศรายจายคาเบี้ยเลี้ยงเพ่ือเดินทางราชการนอกพ้ืนท่ี (เบี้ยเลี้ยง ชม.80

บาท) (1 ประกาศ) 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ ไดจัดทำบันทึกหารือกรณีการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สำหรับการจัดการเรียนการสอนนอก

หองเรียน (Active Learning) ซ่ึงตองพานักศึกษาไปนอกสถานท่ี (ตามระเบียบการเดินทางไป

ราชการ) ซ่ึงกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ไดตอบขอหารือวา "ในกรณีดังกลาวขางตนสามารถ

เบิกจายคาตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กำหนดประเภทรายจาย รายการ 

และเง่ือนไขการจายเงินจากรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 8/2555 (คาใชจายในการปฏิบัติงานท่ี

เก่ียยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ) ได" 

 

 

 

 

 

ดานการสอน 

 

SDG 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 4  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 

 

กลยุทธระยะยาว ตัวช้ีวัด/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

L2: พัฒนาเครือขายนิติศาสตรเพ่ือ

สังคมที่ มุงใหบริการวิชาการทาง

กฎหมายเชิงรุกรวมกบัหนวยงาน

ภายนอกเพ่ือใหความรูและใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมายทีส่ามารถลด

ความเหลื่อมล้ำและตอบสนองตอ

ความตองการของสังคมและ

ประเทศ ตามกรอบ SDG 

ตัวช้ีวัด ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเชิงนิตินโยบายดานความเหลื่อมล้ำตามกรอบ SDG เปาหมายท่ี 10  ท่ีเกิดจากเครือขาย 

ภายในป 2566 (6 ขอเสนอแนะ) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ผลจากงานวิจัยเดิมท่ีดำเนินการเสร็จแลวเรื่องENDING CHILD STATELESSNESS IN THAILAND: DEVELOPING AN 

ACCELERATED NATIONALITY REVIEW MODEL) นำไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายสูหนวยงานเพ่ือนำไปใชประโยชน 

จำนวน 6 ขอเสนอแนะคือ ขอเสนอแนะเพ่ือการยุติภาวะไรสัญชาติของเด็กไรสัญชาติในประเทศไทย โดยไดนำเสนอ 

1. ขอเสนอแนะตอกรณีท่ีมีกฎหมายนโยบายแลว แตมีปญหาการบังคับใช ตอสำนักบริหารการทะเบียน กรมปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

2. ขอเสนอแนะตอกรณีท่ีมีกฎหมายนโยบายแลว แตมีปญหาการบังคับใช ตอกระทรวงสาธารณสุข 

3. ขอเสนอแนะตอกรณีท่ีมีกฎหมายนโยบายแลว แตมีปญหาการบังคับใช ตอสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 

4. ขอเสนอแนะตอกรณีปญหาท่ียังไมมีกฎหมายนโยบาย ตอ คณะรัฐมนตรีผานสภาม่ันคงแหงชาติ 

5. ขอเสนอแนะตอกรณีปญหาท่ียังไมมีกฎหมายนโยบาย ตอกระทรวงมหาดไทย 

6. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน ตอ คณะรัฐมนตรีผานสภาม่ันคงแหงชาติและกระทรวง

การตางประเทศ 

และไดมีการจัดทำคูมือการจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย 

 

 

 

 

 

 

       ดานวิจัยและบริการวิชาการ SDG 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 5  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 

 

กลยุทธระยะยาว ตัวชี้วัด/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

 L2-1 โครงการสรางเครือขาย  

ตัวชี้วัดท่ี 1 : เครือขายและฐานขอมูล

ดานความเช่ียวชาญของอาจารย 
65% 

           

ปญหาอุปสรรค 

ยังไมสามารถติดตามผลการจัด

กลุมความเชี่ยวชาญเพ่ือเผยแพร 

(ตัวชี้วัด: 1 รายงาน) และ เผยแพร

ฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของ

อาจารยภายในเครือขาย (ตั้วชี้วัด: 

1 ฐานขอมูล) เนื่องจากยังไมได

ปรับปรุงแบบสอบถามตามการ

ประชุมหารือระหวางคณะทำงาน

เก่ียวกับแบบฟอรมออนไลน 

ตัวชี้วัด ไดเครือขายและฐานขอมลูดานความเช่ียวชาญของอาจารยภายในเครือขายไดเครือขายและฐานขอมูลดานความเช่ียวชาญของอาจารยภายใน

เครือขาย (1เครือขาย15สถาบัน,0 ฐานขอมลู) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1. จัดทำเครือขายในมหาวิทยาบัยภูมิภาค เหนือ อีสาน ใต โดยการประชุมเพ่ือหารือเพ่ือสรางเครือขาย (ตั้วช้ีวัด: 1 การประชุม)คาน้ำหนัก 10 

ผลการดำเนินงาน: มีการจดัประชุม“เครือขายนิติศาสตรเพ่ือสังคม : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ” ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ 17 

ก.ค. 63  

2. จัดทำราง MOU เพ่ือใหเครือขายพัฒนาพิจารณา (ตั้วช้ีวัด: 1 รางMOU)คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: มีราง MOU เรยีบรอย  

3. ลงนาม MOU สำเรจ็ (ตั้วช้ีวัด: MOU 1เครือขาย15สถาบัน)คานำ้หนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: จดัพิธีลงนาม 2 ฉบับ ไดแก 1) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเครือขายนิติศาสตรเพ่ือสังคม และ 2) บันทึกขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการระหวางสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือขายนิติศาสตรเพ่ือสงัคม โดยมุงหวังจะท่ีรวมกันพัฒนาการเรยีนการ

สอนดานกฎหมาย รวมถึงความรวมมือดานวิจัยและบริการวิชาการทางกฎหมายท่ีสามารถแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไดอยางเปนรูปธรรม ผาน

ทางการบริการวิชาการ การวิจัย ของ “เครือขายนิติศาสตรเพ่ือสังคม” กับสำนักงานกิจการยตุิธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยมีพ.ต.ท. ดร. พงษธร ธัญญ

สิริ ผูอำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และ อาจารยไพสิฐ พาณิชยกุล ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมเปนประธาน

ในพิธี พรอมดวยคณะผูบริหารจำนวน 15 สถาบัน เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ 

4. ทำความเขาใจกับเครือขายและสอบถามขอมูลความเช่ียวชาญของอาจารยภายในเครือขาย (ตั้วช้ีวัด: 1 รายงาน)คาน้ำหนัก 10 

ผลการดำเนินงาน: มีการเริ่มสื่อสารครั้งท่ี 1 ผานการประชุมเครือขายฯ ครั้งท่ี 2/2564 วาระท่ี 3.3 (ตาม ไฟล 1) 

5. ติดตามผลการจัดกลุมความเช่ียวชาญเพ่ือเผยแพร (ตั้วช้ีวัด: 1 รายงาน)คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: อยูระหวางการตรวจสอบแบบฟอรม 

6. เผยแพรฐานขอมลูความเช่ียวชาญของอาจารยภายในเครือขาย (ตั้วช้ีวัด:  1 ฐานขอมูล)คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: ยังไมไดดำเนินการ 

 

 

 

       ดานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

SDG 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 6  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 

 

กลยุทธระยะยาว ตัวช้ีวัด/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

L2-1 โครงการสรางเครือขาย (ตอ) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ไดเครือขายการพัฒนาเก่ียวกับ

รัฐธรรมนูญ  

90% 

          

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ไดเครือขายการพัฒนาเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ(1 เครือขาย 4 สถาบัน 2 หนวยงาน)  

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1. ประชุมพัฒนาโจทยวิจัย (ตัวชี้วัด:โจทยวิจัย) คานำ้หนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: เครือขายการพัฒนาเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ เปนการรวมตัวของนักวิชาการท่ีมีชื่อจากหลายสาขาวิชา 

ท้ังรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร ประวัติศาสตร การเงิน เพ่ือทำวิจัยประเด็นเก่ียวกับ

รัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีเปาหมายจัดทำหนังสือรวมบทความวิจัย 1 เลม โดยมีการแถลงขาวเปดตัวในวันท่ี 21 ธันวาคม 2563  

2. ทาบทามนักวิจัยและจัดประเด็นการทำวิจัย (ตัวชี้วัด:ผูวจิัยและหัวขอยอยงานวิจัย)คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: เครือขายการพัฒนาเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ(1 เครือขาย 4 สถาบัน 2 หนวยงาน) 4 สถาบัน ไดแก 1. 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2. คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3. คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 4.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 2 หนวยงาน ไดแก 1.

บริษัท ปาสาละ จำกัด 2. บริษัท ดิ วันโอวัน เปอรเซนต จำกัด 

3. นำเสนอรายงานวิจัยข้ันตน (ตัวชี้วัด: 1 รายงาน)คาน้ำหนัก 40 

ผลการดำเนินงาน: มีการจัดกิจกรรมงานเสวนาของโครงการวิจัยและชุดเสวนาสาธารณะ “Constitution Dialogue : 

รัฐธรรมนูญสนทนา” - รวมคิด รวมถก รวมสรางสรรค รัฐธรรมนูญเพ่ืออนาคต Constitutional Dialogue : 

รัฐธรรมนูญสนทนา #2"ศาลรัฐธรรมนูญ" วันศุกรท่ี 5 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.Facebook Live ทางเพจ 

The101.world 

4. จัดทำรายงานวิจัย (ตัวชี้วัด: 1 รายงาน ) คานำ้หนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: ทางเครือขายกำลังรวบรวมผลงานวิชาการของแตละทาน โดยมีแผนท่ีจะจัดพิมพเผยแพรภายใน

เดือนธันวาคม 2564 

 

 

       ดานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

SDG 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 7  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 
 

กลยุทธระยะยาว ตัวชี้วัด/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

 L2-2 พัฒนาโจทยวิจัยรวมในเรื่องความเหล่ือมล้ำ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 : PMU 50 ลาน รวมมือกับ สกสว. 

และ วช. และ สกธ.(0 บาท) 

 

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณโควิด19 และ 

มีการเปล่ียนแปลงการใหทุนของวช. 

ตัวชี้วัดท่ี 1 : PMU 50 ลาน รวมมือกับ สกสว. และ วช. และ สกธ.(0 บาท) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1. ประชุมหารือกับเครือขายนิติศาสตรเพ่ือสังคม เพ่ือกำหนดประเด็นท่ีจะทำวิจัยเพ่ือของบประมาณ สกสว.(ตัวชี้วัด:1 รายงาน)คาน้ำหนัก 10 

 ผลการดำเนินงาน:  -  

2. ประชุมหารือกับ สกสว. เพ่ือเสนอขอ PMU (Program Management Unit) (ตัวชี้วัด:1 รายงาน)คาน้ำหนัก 20 

    ผลการดำเนินงาน: - 

3. จัดทำแผนบริหารจัดการ PMU (Program Management Unit)(ตัวช้ีวัด:1 แผน)คาน้ำหนัก 70 

    ผลการดำเนินงาน: - 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2 : งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

รัฐธรรมนูญ (N/A)  
 

90% 

          
 

ตัวชี้วัดท่ี 2 : งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารัฐธรรมนูญ (N/A)  
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1. ประชุมพัฒนาโจทยวิจัย (ตัวชี้วัด:โจทยวิจัย) คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: เครือขายการพัฒนาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ เปนการรวมตัวของนักวิชาการท่ีมีชื่อจากหลายสาขาวิชา ท้ังรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐประศาสน

ศาสตร นิติศาสตร ประวัติศาสตร การเงิน เพ่ือทำวิจัยประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีเปาหมายจัดทำหนังสือรวมบทความวิจัย 1 เลม โดยมีการแถลงขาว

เปดตัวในวันท่ี 21 ธันวาคม 2563  

2. ทาบทามนักวิจัยและจัดประเด็นการทำวิจัย (ตัวชี้วัด:ผูวิจัยและหัวขอยอยงานวิจัย)คาน้ำหนัก 20 

 ผลการดำเนินงาน: เครือขายการพัฒนาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ(1 เครือขาย 4 สถาบัน 2 หนวยงาน) 4 สถาบัน ไดแก คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม  2 หนวยงาน ไดแก บริษัท ปาสาละ จำกัด  บริษัท ดิ วันโอวัน เปอรเซนต จำกัด 

3. นำเสนอรายงานวิจัยขั้นตน (ตัวชี้วัด: 1 รายงาน)คาน้ำหนัก 40 

ผลการดำเนินงาน: มีการจัดกิจกรรมงานเสวนาของโครงการวิจัยและชุดเสวนาสาธารณะ “Constitution Dialogue : รัฐธรรมนูญสนทนา” - รวมคิด รวมถก 

รวมสรางสรรค รัฐธรรมนูญเพ่ืออนาคต Constitutional Dialogue : รัฐธรรมนูญสนทนา #2"ศาลรัฐธรรมนูญ" วันศุกรท่ี 5 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

Facebook Live ทางเพจ The101.world 

4. จัดทำรายงานวิจัย (ตัวช้ีวัด: 1 รายงาน ) คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: ทางเครือขายกำลังรวบรวมผลงานวิชาการของแตละทาน โดยมีแผนท่ีจะจัดพิมพเผยแพรภายในเดือนธันวาคม 2564  

 

 

       ดานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

SDG 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 8  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 

 

กลยุทธระยะยาว ตัวชี้วัด/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

L2-3 การสรางขอเสนอผลักดันการ

เปลี่ยนแปลง ดานความเหลื่อมล้ำ 

80% 

          
 

ตัวชี้วัดท่ี 1 : ขอเสนอประเด็นความเหลื่อมล้ำของพ้ืนท่ี (ผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูหนวยงานเพ่ือนำไปใชประโยชน ใชงานวิจยัเดิม นำไปสู

ขอเสนอแนะเพ่ือการยุติภาวะไรสัญชาติของเด็กไรสัญชาติในประเทศไทย จำนวน 6 ขอเสนอ) 

ตัวชี้วัดท่ี 2 : ขอเสนอประเด็นรัฐธรรมนูญใหม (N/A) 

1. กำหนดประเด็นหารือ/ประชุม/สัมมนา เพ่ือผลักดันขอเสนอดานความเหลื่อมล้ำ(ระดมความคดิเหน็จากภายในและภายนอก เชน ผูทรงคุณวุฒิและผูมี

สวนไดสวนเสีย) (ตัวช้ีวัด: 1 รายงาน(ประเด็นท่ีจะผลักดัน)) คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: กำหนดประเดน็หารือ/ประชุม/สัมมนา เพ่ือผลักดันขอเสนอ 2 เรื่องไดแก (1) แกไขปญหาหมอกควันในภาคเหนือ (2) กระบวนการ

ยุติธรรมยุคใหมกับการสรางความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. กำหนดพ้ืนท่ีท่ีจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงดานความเหลื่อมล้ำ (ตวัช้ีวัด:1 รายงาน(พ้ืนท่ีท่ีมีเครือขาย)คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน:กำหนดพ้ืนท่ีท่ีจะผลักดันการเปลี่ยนแปลง ไดแก (1) แกไขปญหาหมอกควัน พ้ืนท่ีคือในภาคเหนือ (2) กระบวนการยตุิธรรมยุคใหมกับ

การสรางความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีคือประเทศไทยในภาพรวม 

3. ปฏิบัติการระดับพ้ืนท่ีหรือกับกลุมประชากรเปาหมาย (ตัวช้ีวัด:5 โครงการ)คาน้ำหนกั 20 

ผลการดำเนินงาน:ปฏิบัติการระดบัพ้ืนท่ีหรือกับกลุมประชากรเปาหมาย (1) การจัดเสวนา “สถานการณ PM2.5 นโยบายท่ีประเทศไทยตองทำ” (2) การ

จัดสรุปผลการเสวนาและรวมแลกเปลี่ยน ในหัวขอ กระบวนการยุตธิรรมยคุใหมกับการสรางความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เสนอตอ ตลุาการ นักวิชาการ ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ผูเช่ียวชาญดานการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมารวมแสดงความ

คิดเห็น 

4. สังเคราะหผลการวิจัยและการบริการวิชาการในทุกพ้ืนท่ีเขาสูการบูรณาการขอมลู(ตัวช้ีวัด: 1 รายงาน) คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: - 

5. ผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูหนวยงานเพ่ือนำไปใชประโยชน (ตัวช้ีวัด: 2 ขอเสนอ) คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: ผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูหนวยงานเพ่ือนำไปใชประโยชน ใชงานวิจัยเดิม นำไปสูขอเสนอแนะเพ่ือการยตุิภาวะไรสัญชาติของเด็ก

ไรสัญชาติในประเทศไทย จำนวน 6 ขอเสนอ 

 

 

 

 

       ดานวิจัยและบริการวิชาการ 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 9  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 

 

กลยุทธระยะสั้น ตัวชี้วัด/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

S2: พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะส้ันท่ีเปนเอกลักษณ และตรง

กับความตองการของ ผูรับบริการ และสรางรายไดอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เปนเอกลักษณ ฯ อยางนอย 2 หลักสูตร (1หลักสูตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรวินัยการเงินการคลงั การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (ทำงานอยางปลอดภัย มั่นใจไม

โดนฟอง) 

 

 S2-1 โครงการอบรมกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

30% 

          
 

ตัวชี้วัด จำนวน 1 โครงการ ผูเขารวม 40 คน(แบบเก็บคาลงทะเบียน) (0 โครงการ, 0คน) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1. รับฟงความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายการอบรม (ตัวช้ีวัด: 1 รายงาน) คาน้ำหนัก 30 

ผลการดำเนินงาน: มีการพัฒนาแบบสอบถามความตองการในการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและเพ่ิมพูนความรูทาง

กฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของบุคลากรทองถ่ิน และผูนำชุมชน  

2. ออกแบบหลักสูตร/พัฒนาโครงการ (ตัวช้ีวัด: 1 หลักสูตร) คาน้ำหนัก 70 

ผลการดำเนินงาน:  - 

 

S2-2 โครงการอบรมหลักสูตรวินัยการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจาง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ (ทำงานอยางปลอดภัย มั่นใจไมโดนฟอง) 

100% 

          
 

ตัวชี้วัดท่ี จำนวน 1 โครงการ ผูเขารวม 40 คน(แบบเก็บคาลงทะเบียน) (1 โครงการ, 45 คน) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1. รับฟงความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายการอบรม (ตัวช้ีวัด: 1 รายงาน) คาน้ำหนัก 10 

ผลการดำเนินงาน : มีการจัดทำแบบสอมถามเพ่ือสอบถามความสนใจเขารวมฝกอบรมของผูอบรมหลกัสูตรกฎหมาย

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองรุนท่ี 1 และ 2 

2. ออกแบบหลักสูตร/พัฒนาโครงการ (ตัวช้ีวัด: 1 หลักสูตร) คาน้ำหนัก 30 

ผลการดำเนินงาน : ออกแบบหลักสูตร และวิทยากรฝกอบรม และไดจัดทำโครงการฝกอบรมเสนอคณบดีพิจารณา

อนุมัติเรยีบรอยแลว และทำการเปดรับสมัครผูสนใจเขารวมโครงการในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

3. ประชาสัมพันธหลักสตูรและรับสมัคร (ตัวช้ีวัด: ผูสมัคร 40 คน)คาน้ำหนัก 60 

ผลการดำเนินงาน : ประชาสัมพันธโครงการเรียบรอยแลวตั้งแตเดือนธันวาคม 2563 เปนตนมา ปจจบัุนมีผูสนใจตอบ

รับเขารวมโครงการจำนวน 45 คน 

 

 

       ดานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

SDG 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 10  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 

 

กลยุทธระยะยาว ตัวชี้วัด/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

L3: สรางการรับรูความเปนนิติศาสตรเพ่ือสังคม ระบบการรวบรวมขอมูลเผยแพรเพ่ือการรับรูท้ังดานproduction(ผลงานของบุคลากร)/consumptionตอสาธารณชน 

ภายในป 2567(N/A) 

 

 

L3-1 โครงการปรับสมดุลภาระงานสอนเพ่ือสรางผลงาน

เผยแพร 

90% 

          
 

ตัวชี้วัด อาจารยมีผลงานท่ีถูกเผยแพร ทานละ 5 เรื่องตอป(บทความสั้น/คลิปวิดโีอสั้น/ Infographic) (3 ทาน) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1. สำรวจภาระงานของอาจารยดวยการสมัภาษณและเก็บขอมลู (ตวัช้ีวัด: 1 รายงาน) คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: ไดมีการสมัภาษณคณาจารยท้ังคณะและสงผลการสัมภาษณและบทวิเคราะหใหฝายแผนแลว 

2. ผลักดันใหปรับปรุงเรื่องระเบียบภาระงานข้ันตำ่แบบใหมใหมีความชัดเจน (ตัวช้ีวัด: 1 ระเบียบ)คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: ไดมีการจดัทำเสร็จเรียบรอยและประกาสใชในคณะนิตศิาสตรรอบประเมิน 2564-2565 แลว 

3. สรางแรงบันดาลใจและช้ีชองทางและแนวทางในการผลิตผลงานทางวิชาการ (ตัวช้ีวัด: 1 กระบวนการ)คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: ไดมีการสรางกระบวนการรวบรวมเผยแพรแนะนำตอคณาจารยแลว 

4. สรางกระบวนการประเมินและวัดผลของผลงานวิชาการและบริการวิชาการ (ตัวช้ีวัด:1 กระบวนการ)คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: ไดประชุมผานกระบวนการประเมินผลงานวิจัยและบริการวิชาการแลว 

5. สรางระบบรวบรวมผลงานคณาจารย (ตัวช้ีวัด: 1 ระบบ)คาน้ำหนัก 20 

- ใหงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการฯ สอบถามขอมูลอาจารยผานระบบออนไลนทุก 3 เดือน 

ผลการดำเนินงาน: ไดมีการรวบรวมขอมูลแลวโดยมีอาจารยท่ีมีผลงาน 5 เรื่องตอป จำนวน 3 ทาน 

 

 

 

 

 

 

 

ดานบริหาร 

 

SDG 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 11  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 

 

กลยุทธระยะยาว ตวัชี้วดั/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

L3-2 โครงการรวบรวมขอมลูเผยแพรเพ่ือการรับรู 

30% 

          
 

ตัวชี้วัด การรวบรวมขอมลูเผยแพรเพ่ือการรับรู *ปรับตัวช้ีวัดเปน ศนูยกลางขอมูลการเผยแพรความเปนนิติศาสตรเพ่ือสังคม 1 portal 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการสื่อสารองคกร (ตัวช้ีวัด: 1 คณะกรรมการ)คาน้ำหนัก 10 

ผลการดำเนินงาน: แตงตั้งคณะกรรมการสื่อสารองคกรเรียบรอยแลว ตามไฟลท่ี 1 

2. สรางระบบรวบรวมผลงานของคณะท่ีเก่ียวกับกฎหมายกับสังคม (ตัวช้ีวัด: 1 ระบบ)คาน้ำหนัก 20 ผลการดำเนินงาน: 

2.1. มีการมอบหมายให 

- เลขานุการคณะฯและหัวหนางานบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีรวมกันในการประชาสัมพันธขอมูล/ ขาวสารแกบุคลากรภายใน (เจาหนาท่ี

และคณาจารย) ผานชองทางตางๆ ไดแก อีเมล, ไลน กรุป, MS. Team, E-doc เปนหลัก 

- หัวหนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสมัพันธ และนส. อภิวันท รุจิเสถียร ปฏิบัติหนาท่ีในการประชาสมัพันธ ขอมูล/ ขาวสาร/ 

โครงการของคณะท่ีตองการเผยแพรไปสู บุคคลภายนอก 

- หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปฏิบัติ หนาท่ีในการประชาสัมพันธขอมูล/ ขาวสารท่ีตองเผยแพรให นักศึกษา

รับทราบ 

2.2 ไดแจงความประสงคในการพัฒนาระบบบรหิารจดัการวิจยัและบริการวิชาการแบบบูรณาการใหงานบริหารงานท่ัวไปรวบรวมเปนขอมูลใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะตอไป 

3. วิเคราะหขอมลูเพ่ือเผยแพรผลงานท่ีเก่ียวกับภาพลักษณขององคกร (ตัวช้ีวัด: 1 รายงาน )คาน้ำหนัก 35 

ผลการดำเนินงาน: -  

4. เผยแพรผลงานผานชองทางสื่อตางๆของคณะ(ศูนยกลางขอมูลการเผยแพรความเปนนิติศาสตรเพ่ือสังคม) (ตัวช้ีวัด: 1 portal)คาน้ำหนัก 35 

ผลการดำเนินงาน: -  

 

 

 

 

 

 

ดานบริหาร 

 

SDG 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 12  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 

 

กลยุทธระยะสั้น ตัวชี้วัด/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

S3: ฝกอบรมและเตรียมเครื่องมือ IT ให

บุคลากรในการดำเนินงานและสอน

ออนไลน 

ตัวช้ีวัด คณาจารยและเจาหนาท่ีมีความเชี่ยวชาญสามารถใชอุปกรณและแอพพลิเคชั่นการสอนออนไลน100% 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 (96.5%) วัดจากเปาหมายโครงการ   คณาจารย 100% เจาหนาท่ี 93.1% 

 

S3-1 โครงการอบรมการใชอุปกรณและ

แอพพลิเคช่ันการสอนออนไลนสำหรับคณาจารย 

70% 

          
 

ตัวชี้วัด -คณาจารยเขารวมอบรม(พ้ืนฐาน) รอยละ100(100)  

          -คณาจารยเขารวมอบรม(ข้ันสูง) รอยละ 100(100) 

          -เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ(งานบริการการศึกษา/งานบริหาร)รอยละ100 (46.67%) 

1. สำรวจความตองการการใชอุปกรณ IT และซอฟตแวร (ตัวช้ีวัด: 1 รายงาน)คาน้ำหนัก 10 

ผลการดำเนินงาน: จากการสำรวจในความตองการอบรม อาจารยมคีวามตองการจะอบรม Zoom และ Microsoft Team จำนวน 7 คน 

2. จัดอบรมการใชแอพพลิเคช่ันการสอนออนไลน (ตัวช้ีวัด: คณาจารยเขารวม รอยละ 100(ตามเปาหมายโครงการ))คาน้ำหนัก 30 

ผลการดำเนินงาน: จดัอบรม Zoom และ Microsoft Team อาจารย วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ผูเขารวมจำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ(งานบริการการศึกษาเขารวม 4 จาก 7 คน /งานบริหารเขารวม 3 จาก 8 คน) คิดเปน 46.67% 

3. ประสานงานและเช่ือมโยงขอมูลการอบรมกับ ITSC และ TLIC (ตัวช้ีวัด: 1 รายงาน)คาน้ำหนัก 30 

ผลการดำเนินงาน: รวบรวมขอมลูการอบรมของ ITSC เพ่ือดูยอนหลงั รายละเอียดดังลิ้งค 

4. สำรวจปญหาอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน/การสอบ/การวัดผล/ตดัเกรด ออนไลนเพ่ือนำมาปรับปรุง (งานบริการการศึกษา)  

(ตัวช้ีวัด: 1 รายงาน)คาน้ำหนัก 30 

ผลการดำเนินงาน: -  

 

S3-2 โครงการอบรมการใชแอพพลิเคช่ันประชุม

ออนไลนสำหรับเจาหนาท่ี 80% 

          
 

ตัวชี้วัด เจาหนาท่ีเขารวมอบรม รอยละ 100(93.1) 

1 จัดอบรมการใชแอพพลิเคช่ันประชุมออนไลน zoom (ตัวช้ีวัด: เจาหนาท่ีเขารวมอบรม รอยละ 100(ตามเปาหมายโครงการ)) คาน้ำหนัก 80 

ผลการดำเนินงาน: ไดจดัอบรมออนไลน zoo เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ผูเขารวมจำนวน 27 คน (คิดเปน 93.1% จากเจาหนาท่ีท้ังหมด 29 คน) 

2 ประเมินผลและสรุปการจัดอบรม (ตัวช้ีวัด: 1 รายงาน) คาน้ำหนัก 20 

ผลการดำเนินงาน: -  

 

 

ดานบริหาร 

 

SDG 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติงาน(โครงการท่ีสนับสนุนแผนกลยุทธ)  

ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 13  บรรลตุัวช้ีวัด  บรรลตุามตัวช้ีวัด >50%  บรรลตุามตัวช้ีวัด ≤50% 

 

 

กลยุทธระยะสั้น ตัวชี้วัด/รายละเอียดผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

S3-3 โครงการจัดทำ E-book 

100% 

          
 

ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด : คลังหนังสืออิเลก็ทรอนิกส(E-book) คาเปาหมาย : 1 คลังหนังสือ 

1. ศึกษาความเปนไปไดในการใช E-book (ตัวช้ีวัด: ไดระบบท่ีจะนำมาใช) คาน้ำหนัก 25 

ผลการดำเนินงาน: ทำการศึกษารปูแบบวิธีการในการทำ E-book เขน ใชเว็บไซต Issuu ซึ่งเปนเว็บไซตท่ีผูใหบริการ

รวบรวมเน้ือหา e-book จากท่ัวโลกโดยจะมีคาบริการเดือนละ 1,200บาท หรือใหนำเสนอe-book ผานเว็บไซตของ

คณะโดยมเีจาหนาท่ีดูแลโดยเฉพาะ โดยมอบหมายใหนายสรุพันธรวบรวมขอมูลและศึกษาความเปนไปไดเพ่ือนำมา

ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการจัดทำ E-book 

2. จัดทำโครงการจัดทำ E-book และชำระคาบริการการใชระบบ HTML Pub (ตัวช้ีวัด: 1 คลังหนังสือ)คาน้ำหนัก 25 

ผลการดำเนินงาน: จดัทำโครงการจัดทำคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส ของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

https://pubhtml5.com/bookcase/aogj 

-ชำระคาใชบริการ จำนวน 9,176.83 บาท 

3. รวบรวมผลงานวิจัยและใบความยินยอมใหเผยแพร (ตัวช้ีวัด:1 รายงาน)คาน้ำหนัก 25 

ผลการดำเนินงาน: -จดัทำหนังสือขออนุญาตเผยแพรผลงาน จากอาจารยทุกทานท่ีมีผลงาน และไดรับใบยินยอมให

เผยแพรแลวจำนวน 32 เลม ขาดอีก 8 เลม 

4. เผยแพรผานเว็บไซต (ตัวช้ีวัด: 1 ชองทาง)คาน้ำหนัก 25 

ผลการดำเนินงาน: ประสานงานเพ่ือข้ึนหนาเวปไซทของคณะ แลว 68 เลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานบริหาร 

 

SDG 




