
 

 
 

 

  

รายงานผลการดำเนนิงานตามตัวชีว้ัดเร่งด่วน (Super KPI)  

และตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มนีาคม 2565) 

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา 



คาํนาํ 

 กองกฎหมาย ไดจั้ดทำรายงานความกา้วหนา้ตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน (Super KPI) และรายงาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  

เพื่อใช้ในการรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้ประกอบข้อมูลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

 

 กองกฎหมาย มหาวทิยาลัยพะเยา 

  มนีาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัตคิวามเป็นมาของกองกฎหมาย 

  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วน

ราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 

ตอนที่ 44 ก เมื ่อวันที ่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)  

โดยสมบูรณ์แบบตัง้แต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 

 กองกฎหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2563 ตามมติ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 

2563 ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง ภายใต้สำนักงานอธิการบดี ต่อมา มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายที่จะ

ปรับปรุงโครงสรา้งหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยให้มคีวามสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ของสังคมยุคปัจจุบัน ดังนั้น การใช้กฎหมาย ในการรองรับการ

บริหารงานเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความเป็นธรรม ประกอบกับมหาวิทยาลัย

เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตลอดจนการจัดเก็บรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ด้วย

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้จงึไดม้กีารปรับปรุงโครงสรา้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใน

สำนักงานอธิการบดี โดยให้ยุบเลิก “ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว” “หน่วย

จัดหารายได”้ “รา้นของที่ระลกึ” และ “หน่วยกฎหมาย” และใหโ้อนยา้ยไปเป็นภารกจิของกองกฎหมาย

และทรัพย์สนิ โดยใหม้ผีลตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามมตคิณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา ในคราวประชุมครัง้ที่ 39 (18/2563) เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  

 และต่อมา ได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม พ.ศ. 

2565 ตามมติ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2565 ให้แบ ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบร ิหารมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมาตรา 7 (2) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เพิ ่มเติม (1) กองทรัพย์สิน และตามมติ สภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จึงเปลี่ยนชื่อ

หน่วยงานภายในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จาก “กองกฎหมายและทรัพย์สิน” เป็น “กอง

กฎหมาย” ตัง้แต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นตน้ไป 

 ปัจจุบันกองกฎหมายมโีครงสรา้งหน่วยงานภายใน จำนวน 4 งานดังนี้ 

1. งานธุรการ 

2. งานนติกิารและสัญญา 

3. งานสอบสวน อุทธรณ์ และรอ้งทุกข์ 

4. งานคดแีละสทิธปิระโยชน์ 



ปรัชญา 

 ดำรงชีวติดว้ยปัญญาประเสรฐิที่สุด 

ปณิธาน 

 ปัญญาเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน 

วสิัยทัศน์ 

 กองกฎหมาย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนดา้นกฎหมายของมหาวทิยาลัยที่มปีระสทิธิภาพ

ตามหลักธรรมาภบิาล 

พันธกิจ 

 1. บังคับใช้กฎหมายอยา่งเป็นธรรม มปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐาน 

 2. ปฏบิัตงิานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ค่านิยมร่วม 

 ซื่อสัตย์ สุจรติ ยดึม่ันคุณธรรม บรหิารจัดการทรัพย์สนิอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

สมรรถนะหลักของส่วนงาน 

 1. มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญดา้นกฎหมาย และมคีุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน 

 2. มคีวามคดิรเิริ่ม รอบรู ้ซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นมอือาชีพ 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 ผู ้ปฏิบัติงานกองกฎหมาย เป็นคนรุ ่นใหม่ เป็นผู ้เป็นผู ้มีความรู ้ และมีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และการพิจารณาตรวจสอบร่าง

ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน

เพื่อดำเนนิการทางคด ีการสอบสวน ตรวจพจิารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยและ

การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อ

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรในหน่วยงานมีจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย และได้รับการบรรจุเป็น

พนักงานของมหาวิทยาลัยทุกคน บุคลากรในกองกฎหมายที่ปฏบิัตงิานนติกิร มคีวามรู ้ความชำนาญใน

วิชาการทางกฎหมาย โดยจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและคุณวุฒิทางการศึกษา และ

จำแนกตามอายุการทำงาน ซึ่งมรีายละเอยีด ดังนี้ 

 

 



ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและคุณวุฒทิางการศกึษา 

กองกฎหมาย 

นติิกร เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

รวม ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตรี 

น.ม. น.บ. บธ.ม. บธ.บ. 

ผูอ้ำนวยการกองกฎหมาย  1   1 

งานธุรการ    3 3 

งานนิติการและสัญญา  5   5 

งานสอบสวน อุทธรณ์ และร้องทุกข ์ 1 3   4 

งานคดแีละสทิธิประโยชน์  2   2 

รวม 1 11  3 15 

 

 

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรจำแนกตามอายุการทำงาน 

กองกฎหมาย 
อายุการทำงาน 

นอ้ยกว่า 

5 ป ี

มากกว่า 

5-10 ป ี

มากกว่า 

10-15 ป ี
15 ป ีขึ้นไป รวม 

ผูอ้ำนวยการกองกฎหมาย   1  1 

งานธุรการ  3   3 

งานนิติการและสัญญา 3 2   5 

งานสอบสวน อุทธรณ์ และร้องทุกข ์ 1 2 1  4 

งานคดแีละสทิธิประโยชน์ 2    2 

รวม 6 7 2  15 

 

 

 

 

 

 

 



น.ส.พิชญาภา  กุลเมฆ 

     นิติกร 

น.ส.ธดิารัตน์  เวยีงคำ 

     นิติกร 

นายสุรชาติ  ฟองแกว้ 

     นิติกร 

นายจักรพงษ์  พรหมวาทย์ 

     นิติกร 

 

น.ส.สุพัตรา  บุญเก๋ียงวงศ ์

     เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

      
น.ส.กัญจน์ชญา  ยาละ 

     เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป     นิติ

 

 

 โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ 

 

งานสอบสวน อุทธรณ์ และ

ร้องทุกข ์

 

งานคดแีละสทิธิประโยชน์ 

 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา  

งานนิติการและสัญญา 

 

รองอธกิารบดฝ่ีายกฎหมายและทรัพย์สนิ 

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 

น.ส.การณ์ณัชญา  กุมารแก้ว 

     หัวหน้างานธุรการ 

น.ส.ณัฐพิมล  กิติตาล 

     หัวหน้างานนิติการและสัญญา 

ว่าท่ีรอ้ยตรปีภัสรา  ยาสมุทร 

     นิติกร 

นายณัฐวทิย์  ประกิตติกรเวท 

     นิติกร 

นายเฉลิมวัฒน์  สุวรรณ 

     หัวหน้างานสอบสวน อุทธรณ์ 

     และรอ้งทุกข์ 

นายจตุรภัทร  ตายะ 

     นิติกร 

นายธัชธรรม์  คำยาน 

     นิติกร 

น.ส.อารยีา  อรุณรับ 

     หัวหน้างานคดีและสิทธปิระโยชน์ 



โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

งานธุรการ 

 

งานสอบสวน อุทธรณ์ และ

ร้องทุกข ์

 

งานคดแีละสทิธิประโยชน์ 

 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา  

งานนิติการและสัญญา 

 

รองอธกิารบดฝ่ีายกฎหมายและทรัพย์สนิ 

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 

งานสารบรรณ 

งานจัดซื้อจัดจา้ง 

งานบุคคล 

งานเบิกจ่าย 

งานการเงนิ 

งานพัสดุ 

งานงบประมาณ 

งานแผน 

งานประเมินตนเองผูบ้รหิาร 

    ระดับส่วนงาน 

งานประชาสัมพันธ ์

งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ยก (ร่าง) ขอ้บังคับ ระเบียบ 

ประกาศ และคำส่ัง 

จัดทำขอ้บังคับ ระเบียบ 

ประกาศ และคำส่ัง 

ตรวจสอบ (ร่าง) ขอ้บังคับ 

ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง บันทึก

ขอ้ตกลง สัญญา และหนังสือ

มอบอำนาจ 

ใหค้ำปรกึษาเก่ียวกับกฎหมาย 

ขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศ และ

คำส่ัง 

ใหค้วามเห็นและตอบขอ้หารอื

เก่ียวกับกฎหมาย ขอ้บังคับ 

ระเบียบ ประกาศ และคำส่ัง 

ดำเนินการเสนอกฎหมายท่ี

กำหนดใหต้้องประกาศในราช

กิจจานุเบกษาไปยังสำนักงาน

เลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี

จัดทำหนังสือขอหารอืประเด็น

ขอ้กฎหมายไปยังหน่วยงาน

ภายนอก 

งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

สอบขอ้เท็จจรงิ 

สอบสวนวนัิย 

สอบสวนขอ้เท็จจรงิความรับผดิ 

     ทางละเมิด 

การอุทธรณ์ 

การรอ้งทุกข ์

ตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน 

ตรวจสอบภาระผูกพันทางวนัิย 

ใหค้วามเห็นทางกฎหมาย 

งานอื่น ๆ ท่ีได้รบัมอบหมาย 

 

ใหค้ำปรกึษาและเสนอ 

     ความเห็นทางกฎหมาย 

ดำเนินการติดตามทวงถามต่อ 

     บุคลากรท่ีผดิสัญญาลาศกึษา 

     และหรอืสัญญารับทุนจาก 

     มหาวทิยาลัย และหมายความ 

     รวมถงึนิสิตหรอืนักเรยีนท่ีผดิ 

     สัญญารับทุนการศกึษาจาก 

     มหาวทิยาลัย 

ดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา 

    คดีปกครอง และคดีละเมดิ 

    ทรัพย์สินทางปัญญา คดีตาม 

    กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคด้าน 

    สาธารณสุข 

การดำเนินมาตรการทาง 

     ปกครอง 

การบังคับคดีตามคำพิพากษา 

     หรอืคำส่ังและเร่งรัดหน้ีสิน 

งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

     และสิทธปิระโยชน์ตามท่ี 

     มหาวทิยาลัยมอบหมาย 

การเตรยีมการระงับขอ้พิพาท 

     หรอืงานไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 

งานด้านกฎหมายท่ัวไปหรอืงาน 

     อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 



รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏบิัตกิาร 

กระบวนการตดิตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ 

  การรายงานผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2565 – 2569 และแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน พ.ศ. 2565 ได้มีการติดตามประเมินผล

และรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามขอ้กำหนด (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 แสดงรายงานผลความกา้วหนา้ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2564 - มนีาคม 2565) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ์

ระดับคณะ 

ตัวชี้วัด 

ระดับคณะ 

ค่า

เป้าหมาย 
ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 

ความสำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพ

คน ใหม้สีมรรถนะ

และทักษะแห่ง

อนาคตตอบสนอง

ความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

1. การบริหารและ

จัดการทรัพย์สนิ

ของมหาวทิยาลัย

เพื่อประโยชน์เชงิ

พาณิชย์ใหเ้กดิ

ประโยชน์สูงสุด

อย่างมี

ประสทิธภิาพ ดว้ย

หลักธรรมาภบิาล 

1.1 จำนวนร้อยละของ

ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

จากปงีบประมาณก่อน

หนา้ 

10 12 ลา้น 58.33 กองทรัพย์สนิ 

1.2 จำนวนสนิคา้/

ผลติภัณฑ์ (รายการ) 
10 

ร้อยละ 

80 
60 กองทรัพย์สนิ 

1.3 จำนวนผู้ใชบ้ริการ

หอ้งพักประเภทราย

เดอืน เพิ่มขึ้นจาก

ปงีบประมาณก่อนหนา้ 

- - - กองทรัพย์สนิ 

1.4 จำนวนผู้ใชบ้ริการ

หอ้งพักประเภทรายวัน 

ต่อหอ้งต่อคนืเพิ่มขึ้น

จากปงีบประมาณก่อน

หนา้ 

50 
ร้อยละ 

80 
100 กองทรัพย์สนิ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การสร้างงานวจิัย

และนวัตกรรมสู่

ประโยชน์เชงิ

พาณิชย์ 

2. การบังคับใช้

กฎหมายอย่างเป็น

ธรรม มี

ประสทิธภิาพและ

ไดม้าตรฐาน 

2.1 จัดทำคูม่อืในการ

ปฏบิัตงิานที่มี

มาตรฐาน 

- ด ี
อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 
กองกฎหมาย 

2.2 บุคลากรเขา้ร่วม

อบรม พัฒนาความรู้

และทักษะ 

2 ด ี  กองกฎหมาย 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การบริการวชิาการ

ดว้ยองค์ความรู้

และนวัตกรรมเพื่อ

ความเขม้แข็งของ

ชุมชน  

3. การปฏบิัตงิาน

ตามหลกัธรรมาภิ

บาล 

3.1 บุคลากรเขา้ร่วม

อบรม พัฒนาความรู้

และทักษะ 

2 ด ี

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

กองกฎหมาย 

3.2 จำนวนหลักสูตรที่

ใชใ้นการอบรม 
1 มาก กองกฎหมาย 

3.3 จำนวนหน่วยงาน

ที่เขา้ร่วมการอบรม 

ทุก

หน่วยงาน 
มาก กองกฎหมาย 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การส่งเสริมการ

ทำนุบำรุงศลิปะ

และวัฒนธรรมเพื่อ

ความเปน็ไทยและ

เอกลักษณ์ของชาต ิ                                                                             

- - - - - - 



ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ์

ระดับคณะ 

ตัวชี้วัด 

ระดับคณะ 

ค่า

เป้าหมาย 
ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 

ความสำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่

ทันสมัย มี

ประสทิธภิาพ 

โปร่งใส และมธีรร

มาภบิาล    

5. การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการที่ทันสมัย 

มปีระสทิธภิาพ 

โปร่งใส และมธีรร

มาภบิาล 

5.1 มรีะบบและ

กระบวนการทำงาน 

(Work process) ดา้น

การส่งเสริมการ

บริหารงานดว้ยหลกั

ธรรมาภบิาลทั่วทัง้

องค์กร 

- - 
ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
กองกฎหมาย 

 

ตารางท่ี 2 แสดงรายงานผลความกา้วหนา้ผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิาร กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2564 - มนีาคม 2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จำนวน

โครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับ 
 คะแนนตัวชี้วัดรวม 

(ร้อยละ)  

แผน 
ผลการใช้

จ่ายจรงิ 
คงเหลอื ร้อยละ แผน ผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียม

คนและเสริมสร้างศักยภาพคน ใหม้ี

สมรรถนะและทกัษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

- - - - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง

งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์

เชงิพาณิชย์ 

 

- - - - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

บริการวชิาการดว้ยองค์ความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อความเขม้แข็งของ

ชุมชน  

- - - - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

ส่งเสริมการทำนบุำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาต ิ                                                                             

- - - - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส และมธีรร

มาภบิาล    

5 297,200 26,135 271,065 8.79 1 8.79 



ตารางท่ี 3 รายงานความกา้วหนา้แผนปฏบัิตกิารประจำปี 2565 รอบ 6 เดอืน  (ตุลาคม 2564 – มนีาคม 2565) 

 

ท่ี รหัส โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ผลการ

เบกิจ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

1 654102001 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกองกฎหมายและ

ทรัพย์สนิ 

มีระบบและ

กระบวนการด้าน

พัฒนาประสทิธผิลของ

การเรยีนรู้และพัฒนา

เพิ่มขึ้น 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
107,200 

พ.ค. – 

ก.ค. 65 
งานธุรการ 

2 654102002 
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์

กองกฎหมายและทรัพย์สนิ 

มีระบบและ

กระบวนการด้าน

ส่งเสรมิให้บุคลากร

ปฏบิัติตามวิสัยทัศน์

และค่านยิมร่วมของ

มหาวิทยาลัย 

ดำเนนิการ

เรยีบร้อย

แล้ว 

30,000 26,135 งานธุรการ 

3 654102004 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ

สอบสวนเพื่อคุ้มครองสทิธิ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

มีระบบและ

กระบวนการด้าน

ส่งเสรมิการบรหิารงาน

ด้วยหลักธรรมาภบิาล

ท่ัวท้ังองค์กร 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
60,000 

พ.ค. - 

มิ.ย. 65 
งานสอบสวนฯ 

4 654102005 

โครงการให้ความรู้ด้าน

กฎหมาย เรื่องกฎหมายกับการ

ทำงานในมหาวิทยาลัย 

มีระบบและ

กระบวนการด้าน

ส่งเสรมิการบรหิารงาน

ด้วยหลักธรรมาภบิาล

ท่ัวท้ังองค์กร 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
50,000 

มิ.ย. - 

ก.ค. 65 
งานคดฯี 

5 654102006 
โครงการจัดทำประมวล

กฎหมายของมหาวิทยาลัย 

มีระบบและ

กระบวนการด้านการ

ทำงานประเมินผลการ

ปฏบิัติงานและแนว

ปฏบิัติท่ีด ี

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
50,000 

พ.ค. - 

ก.ค. 65 
งานนติิการฯ 
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