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โอกาสในการแขงขันเทียบกับโรงเรียนสอนกฎหมายท่ีมแีนวทางกฎหมายกับสังคมท้ังในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ในประเด็น SDGs 4 16 17 

• University of Birkbeck    เทียบวิชากับกิจกรรมเสรมิ  

• Harvard University  เทียบอัตราสวน Lecture Reading Group Specific Law Clinic Seminar 

• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     เทียบTHE 

ระดับปริญญาตรี    “Law in action” การใชกฎหมายในทางปฏิบัต ิ

ระดับปริญญาโท   Socio-Legal 

Studies 

Law and Society Legal Research 

ระดับปริญญาเอก   Interdisciplinary approaches to Legal Research 

 

• สงเสริมการพัฒนางานวิจยและงานบริการวิชาการบนฐานความรูความเช่ียวชาญของคณาจารย  

• พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ในเชิงประเด็นปญหา (Issues-based) (สิทธิมนุษยชน ทรัพยากร

และชาติพันธุ รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย) และในเชิงพ้ืนท่ี (Area-based) 

โอกาสในการแขงขัน เทียบกับ University Victoria ในเรื่อง วิจัยและบริการวิชาการมุงเปา ชาติพันธุกับ

การจัดการทรัพยากร สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย ในประเด็น SDGs4 5 16 17  

 
• ดานบริหาร “สรางระบบการบริหารบุคคลและการเงินที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได รวมถึงสงเสริมสภาพแวดลอม

ในการทำงานและเรียนอยางเหมาะสม” 

 โอกาสในการแขงขัน เทียบกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยผลการประเมิน EdPEx 

• ดานพัฒนาบุคลากร “การทำงานบนพ้ืนฐานของความเปนธรรม และกระตือรือรนพัฒนาตนเอง โดยคณะเขามาชวย

จัดสรรระบบการกระจายงาน เฉลี่ยภาระและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเห็นเสนทางการเติบโตในอาชีพอยางชัดเจน” 

โอกาสในการแขงขัน เทียบกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขอมูลบริหารบุคคล 

• ดานวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร “สงเสริมและประสานงานหนวยงานภายในประเทศและสากล และสรางความ

รับรูอัตลักษณของคณะนิติศาสตร 

โอกาสในการแขงขัน เทียบกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย THE + สื่อ/งาน  

นิติศาสตรอันดับหนึ่งของประเทศดานการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs -THE) โดยมุงเนน SDGs 4, 5, 16, 17 ภายในป พ.ศ. 2567 

สรางระบบการศึกษาท่ีมุงเนนการศึกษา 

กฎหมายกับสังคม Law and Society 

เปาหมายดานวิจัยและบริการวิชาการ 

เปาหมายดานผลิตบัณณฑิต 

(การสอนและพัฒนานกัศึกษา) 

เปาหมายดานพัฒนาคุณภาพองคกร 

สรางเนื้อหาวิชา หรือองคความรูตาง ๆ เพ่ือตอบสนอง

ตอ Life Long Learning 

ผลักดันใหคณาจารยทำวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูใชงานหรือเปาหมาย SDGs  

พัฒนาทักษะการเรียนรูและประสบการณนอกหองเรียน 

สรางแบรนดสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ 

ท่ีมีความเปนเลิศดานสิทธิมนุษยชน  

รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย ชาติพันธุและทรัพยากร 

จัดระบบการบริหารงานท่ีมีความโปรงใส และสราง

รูปแบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ(EdPEx) 

ปรับปรุงการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการใหบูรณาการ

กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

ผลักดันใหมีการนำกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี

มาสรางหลักสูตรอบรมระยะสั้น 

ปรับระบบการพัฒนาบุคคลกรและการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนาตนเองฯ 

สรางการรับรูความรูเก่ียวกับกฎหมายกับสังคม 

กลยุทธ 

สราง เผยแพรความรูและสงเสริมความเขมแข็งใหชมุชน 
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* สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเปนพลเมืองโลก 

กลยุทธ 
แผนปฏิบัติงาน 

ระยะสั้น/กลาง/ยาว 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูบริหาร 

ที่รับผิดชอบ ป 65 ป 66 ป 67 ป 68 

สรางเนื้อหาวิชา หรือองคความรูตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอ 

Life Long Learning (SO1)    

เทียบกับUniversity of Birkbeck ,Harvard University , 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

สนับสนนุใหอาจารยเปดกระบวนวิชา Life 

Long Learning เรียนรวมกับวชิาใน

หลักสูตรปกติ  

จำนวนกระบวนวิชา 

Life Long Learning 

(นับสะสม) 

 2 4 6 8 ผูชวยคณบด ี

ฝายวชิาการ 

 

ผลักดันใหมีการนำกระบวนวิชาในหลักสตูรปริญญาตรีมาสราง

หลักสูตรอบรมระยะสั้น (SA2) 

เทียบกับUniversity of Birkbeck ,Harvard University , 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

สรางหลักสูตรการอบรมระยะสัน้พรอม

เนื้อหา ที่เชื่อมโยงจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู

(เพื่อเปดโลกทัศนใหกับผูเรียนในหลักสูตร

ปริญญาตรีแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอก) 

จำนวนกระบวนวิชา 1 

 

1 1 1 ผูชวยคณบด ี

ฝายวชิาการ 

จำนวนหลักสูตรอบรม

ระยะสั้น 

1 1 1 1 รองคณบดีฝายวิจยัและ

บริการวิชาการ 

พัฒนาทักษะการเรียนรูและประสบการณนอกหองเรียน

(SA1,SC1) 

เทียบกับUniversity of Birkbeck ,Harvard University , 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จัดโครงการอบรมทักษะสำหรับนักกฎหมาย

เสริมจากการเรียนการสอนในหองเรียน 

จำนวนทักษะ 

(นับสะสม) 

3 4 6 9 อ.ดร.วรุตม 

(มอบหมายใหปฏิบัติ

หนาที่ดานพฒันา

คุณภาพนักศึกษา 

ปรับปรุงการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการใหบูรณาการกับการ

เรียนการสอนในชัน้เรียน (SO2) 

เทียบกับ Harvard University ,จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

สนับสนนุกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน (กลุมอานหนังสือ เสวนา คลนิิก

กฎหมาย) 

จำนวนวิชาที่มี

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

(นับสะสม) 

1 2 3 4 

ดานผลิตบัณฑิต(การสอนและพัฒนานักศึกษา) 

 

SDG 

เปาหมายดานผลิตบัณฑิต(การสอนและพัฒนานักศึกษา) 

สรางระบบการศึกษาท่ีมุงเนนการศึกษากฎหมายกับสังคม Law and Society  

ระดับปริญญาตรี  “Law in action” การใชกฎหมายในทางปฏิบัติ 

ระดับปริญญาโท   Socio-Legal 

Studies 

Law and Society Legal Research 

ระดับปริญญาเอก   Interdisciplinary approaches to Legal Research 

 

โอกาสในการแขงขนั 

เทียบกับโรงเรียนสอนกฎหมายท่ีมแีนวทางกฎหมายกับสังคมท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ ใน

ประเด็น SDGs 4 16 17 ไดแก  

- University of Birkbeck เทียบวิชากับกิจกรรมเสรมิ  

- Harvard University เทียบอัตราสวน Lecture Reading Group Specific Law Clinic Seminar 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เทียบ THE 
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* สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพ่ือความเปนเลิศและนวัตกรรมและ ยุทธศาสตรท่ี 6 ตามพันธกิจ : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนแกสังคม 

 

กลยุทธ 
แผนปฏิบัติงาน 

ระยะสั้น/กลาง/ยาว 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูบริหาร 

ป 65 ป 66 ป 67 ป 68 ท่ีรับผิดชอบ 

ผลักดันใหคณาจารยทำวิจยัและบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูใชงานหรือเปาหมาย SDGs 4,5,16,17 (SO7, SO8)  

( University VictoriaTHE) 

สงเสริมใหคณาจารยทำวิจัยและ

บริการวิชาการโดยเก็บหลักฐาน

ผลกระทบเพ่ือตอบเปาหมายตัวช้ีวัด 

CMU-RL 

จำนวนโครงการท่ีม ี

ผลกระทบสูง CMU-RL (4-9) 

6 7 8 9 รองคณบด ี

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

สรางแบรนดสถาบันวิจยัและบริการวิชาการในแนวทาง 

กฎหมายกับสังคมท่ีมีความเปนเลศิดานสิทธิมนุษยชน  

รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย ชาตพัินธุและทรัพยากร  

ผานผลงานและเครือขายของคณาจารยผูเช่ียวชาญ (SO4, SO5,SO6) 

(  University VictoriaTHE) 

พัฒนาและบูรณาการความรูรวมกับ

เครือขายผูใชงาน 

จำนวนองคความรูดานสิทธิ

มนุษยชน รัฐธรรมนูญกับ

ประชาธิปไตย ชาติพันธุและ

ทรัพยากร  ท่ีเครือขายผูใช

นำไปใชงาน(CMU-RL) 

3 4 5 6 รองคณบด ี

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ผลักดันใหมีการนำกระบวนวิชาในหลักสตูรปรญิญาตรมีาสรางหลักสูตร

อบรมระยะสั้น (SA2) 

( University VictoriaTHE) 

สรางหลักสูตรการอบรมระยะสั้น

พรอมเน้ือหา ท่ีเช่ือมโยงจากหลักสูตร

เดิมท่ีมีอยู(เพ่ือเปดโลกทัศนใหกับ

ผูเรยีนในหลักสูตรปริญญาตรี

แลกเปลีย่นกับบุคคลภายนอก) 

จำนวนกระบวนวิชา 1 

 

1 1 1 ผูชวยคณบด ี

ฝายวิชาการ 

จำนวนหลักสตูรอบรมระยะ

สั้น 

1 1 1 1 รองคณบด ี

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

       ดานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

SDG 

 เปาหมายดานวิจัยและบริการวิชาการสราง เผยแพร ความรู และสงเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน  

• สงเสริมการพัฒนางานวิจยและงานบริการวิชาการบนฐานความรูความเชี่ยวชาญของคณาจารย  

• พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ในเชิงประเด็นปญหา (Issues-based) (สิทธิมนุษยชน 

ทรัพยากรและชาติพันธุ รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย) และในเชิงพ้ืนท่ี (Area-based) 

โอกาสในการแขงขัน 

• วิจัย/บริการวิชาการ เทียบกับ University Victoria ในเรื ่อง วิจ ัยและ

บริการวิชาการมุงเปา ชาติพันธุกับการจัดการทรัพยากร สิทธิมนุษยชน 

รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย ในประเด็น SDGs 4 5 16 17 (THE) 
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* สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี 7 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ    * ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการ (การประชุมคร้ังท่ี 2/2564 วันท่ี 5 ส.ค.64) 

กลยุทธ 
แผนปฏิบัติงาน 

ระยะสั้น/กลาง/ยาว 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูบริหาร 

ท่ีรับผิดชอบ ป 65 ป 66 ป 67 ป 68 

จัดระบบการบรหิารงานท่ีมีความโปรงใส รับฟงความคิดเห็น 

และสรางความยดืหยุนโดยปรับภาระงานข้ันต่ำใหสอดคลองกับ

ความถนัดของบุคลากร *และสรางรูปแบบการบรหิารจดัการท่ี

เปนเลิศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(SA4, SC4) 

( จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอมูลบริหารบุคคล) 

( จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน EdPEx) 

ทบทวนการเบิกจายเงินตอบแทนการสอน

สวนเกิน และการคดิคำนวณภาระงานสวนเกิน   

จำนวนกฎท่ีไดรับการทบทวน 

(นับสะสม) 

1 2 3 4 รองคณบด ี

ฝายบรหิาร 

สื่อสาร สรางการมสีวนรวมในการใช EdPEx 

เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคกร 

ผลการประมิน EdPEx - 200 

คะแนน 

  - คณบด ี

- หัวหนาสำนักวิชา

นิติศาสตร 

 สรางการรับรูความรูเก่ียวกับกฎหมายกับสังคม  

(SC2, SO3-4,SO9) 

( จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย THE+สื่อ/งาน) 

สรางระบบรวบรวมขอมูลเพ่ือเผยแพรความรู

เก่ียวกับกฎหมายกับสังคม 

ระบบการรวบรวมขอมูลเผยแพร

เพ่ือการรับรูท้ังดานproduction 

(ผลงานของบุคลากร)/

consumptionตอสาธารณชน 

- - 1 - อ.ดร.นวพร 
(มอบหมายให 

ปฏิบัติหนาท่ี 

ดานวิเทศสมัพันธ) 

ปรับระบบการพัฒนาบุคคลกรและการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาตนเองในระบบการเรยีนรู

ตลอดชีวิต(SC3-4) 

( จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอมูลบริหารบุคคล) 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการจดัการเรยีนรู

รูปแบบใหม 

จำนวนโครงการ 2 2 2 2 รองคณบด ี

ฝายบรหิาร 

ดานพัฒนาคุณภาพองคกร 

 

SDG 

เปาหมายดานพัฒนาคุณภาพองคกร 

• ดานบริหาร “สรางระบบการบริหารบุคคลและการเงินท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได รวมถึงสงเสริมสภาพแวดลอมในการทำงาน

และเรียนอยางเหมาะสม” 

• ดานพัฒนาบุคลากร “การทำงานบนพ้ืนฐานของความเปนธรรม และกระตอืรือรนพัฒนาตนเอง โดยคณะเขามาชวยจัดสรรระบบการ

กระจายงาน และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเห็นเสนทางการเติบโตในอาชีพอยางชัดเจน” 

• ดานวิเทศสมัพันธและสื่อสารองคกร “สงเสริมและประสานงานหนวยงานภายในประเทศและสากล และสรางความรับรูอัตลักษณของ

คณะนิติศาสตรแกบุคคลกรภายในและสังคมภายนอก” 

โอกาสในการแขงขนั 

เทียบกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ในประเด็น SDGs 4 5 16 

• ดานบริหารและพัฒนาบุคลากร  

เทียบกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั    ขอมูลบริหารบุคคล 

เทียบกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั    ผลการประเมิน EdPEx 

• ดานวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร  

เทียบกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   THE + สื่อ/งาน 




