คำสั่งคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ที่ 006 / ๒๕62
เรื่อง มอบหมำยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
...................................................
ตามที่ คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยมหาสารคาม ได้ดาเนิ นการตามคารับ รองการปฏิบั ติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 นั้น เพื่อให้การกากับ ติดตาม ดูแล การประเมินผล และการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด จึงมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บตัวชี้วัดตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้
ผู้กำกับติดตำมตัวชี้วัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.

คณบดีคณะนิติศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ

โดยมีหน้ำที่
กากับ ติดตาม ส่งเสริม และผลักดันให้การดาเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายและเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ใน
แต่ละตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตทำงนิติศำสตร์ให้มีคุณภำพภำยใต้กำรจัดเรียนกำรสอนในหลักสูตร
ที่ทันสมัยตำมเกณฑ์คุณภำพ และมำตรฐำนของชำติและสำกล
เป้ำประสงค์ ๑.๑ หลักสูตรได้รับกำรรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณ วุฒิ ร ะดั บ อุด มศึกษำแห่งชำติ (TQR) หลักสูตร วิชำชีพ ได้ รับ กำรรั บรองจำกองค์กรวิช ำชี พ
ระดับชำติ /นำนำชำติ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับดีขึ้นไป (3.01)
๑) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๓) นางมนัสนันท์ นาเมืองรักษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
/ตัวชี้วัด...

-๒ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ
กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) อาจารย์ ดร. ติณณ์ ชัยสายัณห์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
๓) นางสาวพิชามญชุ์ พลแก้ว
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.3 จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน (Non Degree)
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด
2) นางสาวพิชามญชุ์ พลแก้ว
ผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัด
เป้ำประสงค์ ๑.2 บัณ ฑิตเป็นผู้มีทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๑) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) ว่าที่ ร.ต. ธีรวุฒิ การินทร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ (ระดับ) คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต)
๑) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) ว่าที่ ร.ต. ธีรวุฒิ การินทร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓ ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า ๕๐ คะแนน
(MSU English Exit–Exam)
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) นางสาวพิชามญชุ์ พลแก้ว
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๔ ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน
IT ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสาเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า ๕๐
คะแนน (IT Exit-Exam)
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) นางสาวพิชามญชุ์ พลแก้ว
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

/ตัวชี้วัด 1.2.5...

-๓ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๕ รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอย่างน้อย 1 รายวิชา
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) นางสาวพิชามญชุ์ พลแก้ว
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑.2.6 ระดับความสาเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ
อัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) อาจารย์ ดร. ติณณ์ ชัยสายัณห์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑.2.7 จานวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
๑) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) ว่าที่ ร.ต. ธีรวุฒิ การินทร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำรวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและบูรณำกำรให้กับชุมชนและสังคม
เป้ำประสงค์ 2.1 คณะนิติศำสตร์มีศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัย มีผลงำนวิจัย หรืองำน
สร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณำสหวิชำ ที่สำมำรถนำไปใช้แก้ไขปัญหำหรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสังคม
ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) นางสาวสโรชา อ่อนสุระทุม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.2 จานวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ
เชิงบูรณาการสหวิชา หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
๑) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) นางสาวสโรชา อ่อนสุระทุม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.3 จานวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เชิงบูรณาการสหวิชา
๑) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) นางสาวสโรชา อ่อนสุระทุม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

/เป้าประสงค์ 2.2...

-๔ เป้ำประสงค์ 2.2 คณะนิติศาสตร์มรี ายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑ สัดส่วนจานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา
๑) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
๒) นางสาวสโรชา อ่อนสุระทุม

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.2 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูล ค่าเพิ่มให้ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชน
หรือสังคม
๑) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
๒) นางสาวสโรชา อ่อนสุระทุม

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.3 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
หรือชุมชนหรือสังคม
๑) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) นางสาวสโรชา อ่อนสุระทุม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
เป้ำประสงค์ 2.3 คณะนิติศาสตร์มผี ลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๒.3.1 ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
๑) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) นางสาวสโรชา อ่อนสุระทุม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรด้ำนกฎหมำยแก่ชุมชนและสังคม
เป้ ำ ประสงค์ 3.1 คณะนิ ติ ศ ำสตร์ มี ก ำรท ำงำนเชิ งวิ ช ำกำรร่ ว มกั น (Engagement) ระหว่ ำ ง
มหำวิทยำลัยกับชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานชุมชนต้นแบบ
๑) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3) นายไวทยา ศรีกุตา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

/ตัวชี้วัด 3.1.2...

-๕ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.2 สัดส่วนจานวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจา
๑) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3) นายไวทยา ศรีกุตา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนกับชุมชนและสังคม
เป้ำประสงค์ 4.1 คณะนิติศำสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นผสมผสำนวัฒนธรรมในระดับชำติและสำกลบนฐำนกำรบูรณำกำรจำกกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ จานวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม
๑) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) อาจารย์ดาริกา โพธิรุกข์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
เป้ำประสงค์ 4.2 คณะนิติศำสตร์มีกำรบูรณำกำรกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ระหว่ำงคณะ และหน่วยงำนภำยในและชุมชนที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้
ตัวชี้วัดที่ ๔.2.๑ จานวนผลงาน/โครงการทางด้านทานุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างคุณค่าทาง
วิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
๑) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3) อาจารย์ ดร. ติณณ์ ชัยสายัณห์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๔.2.2 จานวนผลงานที่มีการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน
๑) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๒) ว่าที่ ร.ต. ธีรวุฒิ การินทร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์ 5.1 คณะนิติศ ำสตร์มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภ ำพสอดคล้องตำม
เอกลักษณ์ตอบสนองต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยโดยบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล
/ตัวชี้วัด 5.1.1...

-๖ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
๑) รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) นางสาวจุฑารัตน์ มาลัยพวง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ากว่า 4.25
๑) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) นางมนัสนันท์ นาเมืองรักษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.3 ร้อยละความสาเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจาปีการศึกษา
2562
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๒) นางสาวพิชามญชุ์ พลแก้ว

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

เป้ำประสงค์ 5.2 คณะนิติศำสตร์มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดที่ ๕.2.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
๑) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) ว่าที่ ร.ต. ประสาน ศาลางาม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
เป้ำประสงค์ 5.3 คณะนิติศำสตร์มีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภำพและ
มำตรฐำน
ตัวชี้วัดที่ ๕.3.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
๑) รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) นางวงค์ผกา นรินยา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๕.๓.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
๑) รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) นางสาวรจนา จันทร์เปล่ง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3) นางสาววิสุดา ทองจันทร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
เป้ำประสงค์ 5.4 คณะนิติศำสตร์มีระบบพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพ
ตัวชี้วัดที่ ๕.4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก
๑) รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) นางอาทิตยา โคตุโร
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
/ตัวชี้วัด 5.4.2...

-๗ ตัวชี้วัดที่ ๕.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
๑) รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) นางอาทิตยา โคตุโร
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมภำพลักษณ์หน่วยงำนให้ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล
เป้ำประสงค์ 6.1 คณะนิติศำสตร์ได้รับกำรยอมรับในกำรจัดอันดับ หรือกำรประเมินคุณภำพใน
ระดับสำกล
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) อาจารย์ ดร. ติณณ์ ชัยสายัณห์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3) นางสาวพิชามญชุ์ พลแก้ว
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.2 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) อาจารย์ ดร. ติณณ์ ชัยสายัณห์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3) นางสาวพิชามญชุ์ พลแก้ว
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
เป้ ำประสงค์ 6.2 คณะนิติ ศ ำสตร์ มี โครงสร้ ำงพื้ น ฐำน และศั กยภำพในกำรรองรั บ ควำมเป็ น
นำนำชำติ
ตัวชี้วัดที่ ๖.2.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้าง
พื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ
๑) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) อาจารย์ ดร. ติณณ์ ชัยสายัณห์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3) นางสาวพิชามญชุ์ พลแก้ว
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ที่ ๗ พัฒนำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
เป้ำประสงค์ 7.1 คณะนิติศำสตร์ต้องมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์ส่มู หำวิทยำลัยสีเขียวและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

/ตัวชี้วัด 7.1.1...

-๘ ตัวชี้วัดที่ ๗.๑.๑ ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
๑) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) นายอนุรักษ์ ยศสมบูรณ์กลาง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการขยะ
๑) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) นายอนุรักษ์ ยศสมบูรณ์กลาง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ส่วนที่ 8 ตัวชี้วัดที่มีควำมโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์
เป้ำประสงค์ 8.1 พัฒนำจุดเน้นหรือจุดเด่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของหน่วยงำน
ตัวชี้วัดที่ 8.๑.1 ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งศูนย์ศึกษากฎหมายโบราณอีสาน และการพัฒนา
ระบบกฎหมายเพื่อการคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
๑) คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
2) รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3) อาจารย์ ดร. ติณณ์ ชัยสายัณห์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โดยมีหน้ำที่
๑. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
กากับ ดูแล สร้างหรือพัฒ นากลไก ผลักดัน และให้คาปรึกษาในการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
๒. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
๑) จัดทารายละเอียดของตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้ผู้ประสานงานหลักของหน่วยงาน
คือ นางสาวจุฑารัตน์ มาลัยพวง งานแผนนโยบายคณะนิติศาสตร์
๒) จัดทารายงานการประเมินตนเองในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบเป็นประจาทุกรอบเดือน ภายในวันที่ 5
ของเดือนถัดไป เพื่อจัดส่งผู้ประสานงานหลักของหน่วยงานดาเนินการบันทึกผลลงในระบบบริหารยุทธศาสตร์
ภายใน 7 วัน หลังสิ้นเดือน และจัดทารายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัย รอบ ๑๒ เดือน
๓) ดาเนินงานตามแผนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
๔) รายงานผลความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาคณะ
นิติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย

/ทั้งนี.้ ..

-๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ)
คณบดีคณะนิติศาสตร์

