
  
 
 

 ค ำสั่งคณะนิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 ที่    006 / ๒๕62 

เรื่อง  มอบหมำยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
คณะนิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

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

  ตามที่  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62  นั้น  เพ่ือให้การก ากับ  ติดตาม  ดูแล  การประเมินผล  และการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพสูงสุด  และบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด  จึงมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62  ดังนี้ 
 

ผู้ก ำกับติดตำมตัวชี้วัด 
๑.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๒.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
๓.  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย 
๔.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 ๕.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ 
 6.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 7.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

8.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 
 

โดยมีหน้ำที ่
ก ากับ  ติดตาม  ส่งเสริม  และผลักดันให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายและเกณฑ์  ที่ก าหนดไว้ใน

แต่ละตัวชี้วัด 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตทำงนิติศำสตร์ให้มีคุณภำพภำยใต้กำรจัดเรียนกำรสอนในหลักสูตร  
ที่ทันสมัยตำมเกณฑ์คุณภำพ และมำตรฐำนของชำติและสำกล 
 

  เป้ำประสงค์  ๑.๑  หลักสูตรได้รับกำรรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQR) หลักสูตร วิชำชีพได้รับกำรรับรองจำกองค์กรวิชำชีพ
ระดับชำติ /นำนำชำติ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๑  ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับดขีึ้นไป  (3.01) 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๓)  นางมนัสนันท์  นาเมืองรักษ์      ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

/ตัวชี้วัด... 



- ๒ - 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.2  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ
กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  อาจารย์ ดร. ติณณ์  ชัยสายัณห์     ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   ๓)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว       ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.3  จ านวนหลกัสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน  (Non Degree) 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว       ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 

  เป้ำประสงค์  ๑.2  บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21   
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหำวิทยำลัย 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๑  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  ๑  ปี 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  ว่าที่ ร.ต. ธีรวุฒิ  การินทร ์        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 

  ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๒  (ระดับ)  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (ป.ตรี-โท-เอก)  (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  ว่าที่ ร.ต. ธีรวุฒิ  การินทร ์        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 

  ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๓  ร้อยละของนิสิต  (ป.ตรี-โท-เอก)  ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า  ๕๐  คะแนน  
(MSU  English  Exit–Exam) 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๔  ร้อยละของนิสิต  (ป.ตรี)  ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน  
IT  ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน  ICT  หรือเทียบเท่า  ก่อนส าเร็จการศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า  ๕๐  
คะแนน  (IT  Exit-Exam) 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
 
 

/ตัวชี้วัด  1.2.5... 



- ๓ - 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๕  รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอย่างน้อย  1  รายวิชา 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๑.2.6  ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  และ  
อัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  อาจารย์ ดร. ติณณ์  ชัยสายัณห์     ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัดที่  ๑.2.7  จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  ว่าที่ ร.ต. ธีรวุฒิ  การินทร ์        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๒  พัฒนำกำรวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและบูรณำกำรให้กับชุมชนและสังคม 
 

     เป้ำประสงค์  2.1  คณะนิติศำสตร์มีศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัย  มีผลงำนวิจัย  หรืองำน
สร้ำงสรรค์  หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณำสหวิชำ  ที่สำมำรถน ำไปใช้แก้ไขปัญหำหรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสังคม
ชุมชน 
    

  ตัวชี้วัดที่  ๒.๑.๑  ร้อยละของอาจารย์ที่มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวสโรชา  อ่อนสุระทุม        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๒.๑.2  จ านวนโครงการวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ
เชิงบูรณาการสหวิชา  หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวสโรชา  อ่อนสุระทุม        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
    

  ตัวชี้วัดที่  ๒.๑.3  จ านวนโครงการวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เชิงบูรณาการสหวิชา 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวสโรชา  อ่อนสุระทุม        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
 
 

/เป้าประสงค์  2.2... 



- ๔ - 
 

     เป้ำประสงค์  2.2  คณะนิติศาสตร์มีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.๑  สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวสโรชา  อ่อนสุระทุม        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.2  จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชน  
หรือสังคม 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวสโรชา  อ่อนสุระทุม        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.3  ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
หรือชุมชนหรือสังคม 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวสโรชา  อ่อนสุระทุม        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  2.3  คณะนิติศาสตร์มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๒.3.1  ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า   
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวสโรชา  อ่อนสุระทุม        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๓  เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรด้ำนกฎหมำยแก่ชุมชนและสังคม 
 

     เป้ำประสงค์  3.1  คณะนิติศำสตร์มีกำรท ำงำนเชิงวิชำกำรร่วมกัน (Engagement) ระหว่ำง
มหำวิทยำลัยกับชุมชนและสังคม 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๓.๑.๑  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ  เมืองแสน   ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   3)  นายไวทยา  ศรีกุตา         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
 

/ตัวชี้วัด  3.1.2... 



- ๕ - 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๓.๑.2  สัดส่วนจ านวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ  เมืองแสน   ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   3)  นายไวทยา  ศรีกุตา         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่ำงย่ังยืนกับชุมชนและสังคม 
 

     เป้ำประสงค์  4.1  คณะนิติศำสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นผสมผสำนวัฒนธรรมในระดับชำติและสำกลบนฐำนกำรบูรณำกำรจำกกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๔.๑.๑  จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 
   ๑)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ      ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  อาจารย์ดาริกา  โพธิรุกข์       ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  4.2  คณะนิติศำสตร์มีกำรบูรณำกำรกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ระหว่ำงคณะ และหน่วยงำนภำยในและชุมชนที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้ 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๔.2.๑  จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างคุณค่าทาง
วิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
   ๑)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ      ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์  บุปเก    ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   3)  อาจารย์ ดร. ติณณ์  ชัยสายัณห์     ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๔.2.2  จ านวนผลงานที่มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน 
   ๑)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ      ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  ว่าที่ ร.ต. ธีรวุฒิ  การินทร ์        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๕  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

     เป้ำประสงค์  5.1  คณะนิติศำสตร์มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพสอดคล้องตำม
เอกลักษณ์ตอบสนองต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยโดยบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

/ตัวชี้วัด  5.1.1... 



- ๖ - 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๕.๑.๑  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นางสาวจุฑารัตน์  มาลัยพวง        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๕.๑.๒  ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน  ไม่ต่ ากว่า  4.25 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นางมนัสนันท์  นาเมืองรักษ์      ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๕.๑.3  ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  5.2  คณะนิติศำสตร์มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 

ตัวชี้วัดที่  ๕.2.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
   ๑)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  ว่าที่ ร.ต. ประสาน  ศาลางาม        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  5.3  คณะนิติศำสตร์มีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและพัสดุ  ที่มีประสิทธิภำพและ
มำตรฐำน 
 

ตัวชี้วัดที่  ๕.3.1  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นางวงค์ผกา  นรินยา          ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๕.๓.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นางสาวรจนา  จันทร์เปล่ง         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   3)  นางสาววิสุดา  ทองจันทร์       ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  5.4  คณะนิติศำสตร์มีระบบพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพ 
 

ตัวชี้วัดที่  ๕.4.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นางอาทิตยา  โคตุโร          ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

/ตัวชี้วัด  5.4.2... 



- ๗ - 
 

ตัวชี้วัดที่  ๕.4.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นางอาทิตยา  โคตุโร          ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๖  ส่งเสริมภำพลักษณ์หน่วยงำนให้ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 
 

     เป้ำประสงค์  6.1  คณะนิติศำสตร์ได้รับกำรยอมรับในกำรจัดอันดับ  หรือกำรประเมินคุณภำพใน
ระดับสำกล 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๖.๑.๑  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  อาจารย์ ดร. ติณณ์  ชัยสายัณห์     ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   3)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๖.๑.2  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  อาจารย์ ดร. ติณณ์  ชัยสายัณห์     ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   3)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  6.2  คณะนิติศำสตร์มีโครงสร้ำงพื้นฐำน  และศักยภำพในกำรรองรับควำมเป็น
นำนำชำติ 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๖.2.๑  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ  และมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการศึกษานานาชาติ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  อาจารย์ ดร. ติณณ์  ชัยสายัณห์     ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   3)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๗  พัฒนำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 

     เป้ำประสงค์  7.1  คณะนิติศำสตร์ต้องมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์สู่มหำวิทยำลัยสีเขียวและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

/ตัวชี้วัด  7.1.1... 



- ๘ - 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๗.๑.๑  ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
     ๑)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นายอนุรักษ์  ยศสมบูรณ์กลาง      ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๗.๑.2  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการขยะ 
     ๑)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นายอนุรักษ์  ยศสมบูรณ์กลาง      ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
ส่วนที ่ 8  ตัวชี้วัดที่มีควำมโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ 
 

     เป้ำประสงค์  8.1  พัฒนำจุดเน้นหรือจุดเด่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 
 

 ตัวชี้วัดที่  8.๑.1  ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งศูนย์ศึกษากฎหมายโบราณอีสาน  และการพัฒนา
ระบบกฎหมายเพ่ือการคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
     ๑)  คณบดีคณะนิติศาสตร์        ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   3)  อาจารย์ ดร. ติณณ์  ชัยสายัณห์     ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

โดยมีหน้ำที ่
 ๑.  ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
   ก ากับ  ดูแล  สร้างหรือพัฒนากลไก  ผลักดัน  และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๒.  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 ๑)  จัดท ารายละเอียดของตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ  เพ่ือจัดส่งข้อมูลให้ผู้ประสานงานหลักของหน่วยงาน  
คือ นางสาวจุฑารัตน์  มาลัยพวง  งานแผนนโยบายคณะนิติศาสตร์  
 ๒)  จัดท ารายงานการประเมินตนเองในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกรอบเดือน  ภายในวันที่  5 
ของเดือนถัดไป  เพ่ือจัดส่งผู้ประสานงานหลักของหน่วยงานด าเนินการบันทึกผลลงในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน  7  วัน  หลังสิ้นเดือน  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย  รอบ  ๑๒  เดือน 
 ๓)  ด าเนินงานตามแผนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 ๔)  รายงานผลความคืบหน้า  และปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
นิติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 ๕)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

/ทั้งนี.้.. 



- ๙ - 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป    
 
                สั่ง  ณ  วันที่   7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕62 

 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระพัฒน์  ธีรพัฒน์สิริ) 
         คณบดีคณะนิติศาสตร์ 


