
 

  

 

 

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ครั้งที ่ 2/2560 
วันอังคารที ่ 25  เมษายน  พ.ศ.  2560 

 
 



ค าน า 

  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  หมวด  3  ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ     
มาตรา  9  ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน  ระยะเวลาและงบประมาณท่ีต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน  เป้าหมาย     
ของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ        
ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น  ดังนั้น  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ.  2560  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์     
คณะนิติศาสตร์  พ.ศ.  2558-2561  (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ์  2559)  และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560-2564)         
ที่ได้น าแนวทางการพัฒนายึดนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ฉบับนี้  เป็นเครื่องมือส าหรับ          
การบูรณาการและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ  ของทุกส่วนในคณะนิติศาสตร์ ตอบสนองทิศการพัฒนา   
คณะนิติศาสตร์  และมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ที่ก าหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะนิติศาสตร์  และมหาวิทยาลัยที่ 
น าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  และการได้รับการยอมรับต่อไป 
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สารบัญ 
 
เรื่อง     
 ปรัชญา    1 
 วิสัยทัศน์    1 
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 ค่านิยมองค์กร  1 

 ยุทธศาสตร์         2 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2 
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ปรัชญา    

 อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา  (อัด-ตา-นัง  ทะ-มะ-ยัน-ติ  ปัน-ติ-ตา)  บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง 

 
วิสัยทัศน์ 
 
 เป็นสถาบันที่ผลิตนักนิติศาสตร์ระดับชาติ  และเป็นที่พ่ึงของชุมชนและสังคม 
 
พันธกิจ 
 
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  และมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
 2.  สร้างองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทย 
 3.  พัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นชุมชนวิชาการและบริการสังคม 
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ค่านิยมองค์กร  

ค่านิยมองค์กรที่บุคลากรยึดถือเป็นตัวชี้นําการปฏิบัติงาน  คือ  “LAWS” 
L  คือ  Loyalty   ความซื่อสัตย์ 
A  คือ   Accuracy  ความถูกต้อง 
W  คือ  Wisdom  ปัญญา ความมีปัญญา สติปัญญา 
S  คือ  Solidarity  ความสามัคคี 
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ยุทธศาสตร์ 
 
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ  และมาตรฐานของชาติและนานาชาติ 
 2.  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและบูรณาการให้กับชุมชนและสังคม 
 3.  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ชุมชนและสังคม 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชนและสังคม 
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.  ส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 7.  พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 1.  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานภาพรวมของคณะนิติศาสตร์  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
 2.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะนิติศาสตร์ 
 3.  เพ่ือให้ผู้บริหารนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 1.  ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 2.  มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
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ประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร์ 
 

 

 
คุณภาพ 

การให้บริการ 
 

 

 
ประสิทธิภาพ 

ตามการปฏิบัติราชการ 
 

 

 
 

การพัฒนาองค์กร 
 

 

2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณะนิติศาสตร์ มีศูนย์วิจัยเฉพาะ
ทางเพ่ือสร้างเอกลักษณ์และความ
โดดเ ด่นของคณะหรือหลักสูตร
นิติศาสตร์ 

 

ทุกหลกัสูตรไดร้ับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน 

มีการสร้างเครือข่ายและความรว่มมอืด้านการ
วิจัยทั้งในหรือต่างประเทศ 

อนรุักษ์ ฟืน้ฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถิ่น 

มีองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(KM  to  LO) 

บริหารจัดการ
คุณภาพได้มาตรฐาน 

อาจารย์ และบุคลากรทุกระดับมีศกัยภาพและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  แบบมืออาชีพ 

พัฒนาคณะสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

ฐานขอ้มูลและ
สารสนเทศที่ทนัสมัย 

ระบบการเงินการคลัง 
มีประสทิธิภาพและย่ังยืน 

 

มีแผนพฒันาและบริหาร
จัดการคณะ 

ภาวะการมีงานทํางานนิสติ กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ทุกหลกัสูตรผลิตบัณฑิตที่สอดคลอ้งและตรง
กับความตอ้งการของผู้ใช้งาน 

มีผลงานวชิาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรคท์ีต่ีพิมพ์
เผยแพรร่ะดับชาติหรอื นานาชาต ิ

ความพึงพอใจของนิสิต
ต่อคณะ 

ความพึงพอใจของนิสิต/
อาจารย์ตอ่การให้บริการ 

Strategic Map คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันที่ผลิตนักนิติศาสตร์ระดับชาติ และเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2558 2559 ปี 2560   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 1.1)  หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กร 
                      วิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
1.1.1  ร้อยละของหลักสตูรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป 
 

1.36 2.27 ร้อยละ 60 - โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร 
- โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานประเมิน (มคอ 7) 
ระดับหลักสตูรคณะนติิศาสตร ์
- โครงการทบทวนตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจําปี พ.ศ. 2560 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน มคอ 3/มคอ 5 

 ประธานหลักสตูร/ 
รองฯ ฝ่ายประกันฯ 

1.1.2  ร้อยละของหลักสตูรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการ
สอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบนัในประเทศหรือต่างประเทศ*  

ไม่มี
ตัวชี้วัด

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ร้อยละ 60 - โครงการทบทวนหลักสูตรนติิศาสตรบณัฑติ 
- โครงการจัดการความรู้และจัดทาํหลักสตูรนติิศาสตร
บัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
- โครงการจัดทําหลักสูตรนติิศาสตรบณัฑิตมหาบัณฑิต 
(ต่อเนื่อง) 
- โครงการปรับปรุงรูปแบบการเรยีนการสอนและ
หลักสตูร 
- โครงการสร้างความสัมพันธ์กับตา่งประเทศ (MOU) 

 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ/ 
อ. ศาสนรักษ ์

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มทีักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณน์ิสิตมหาวิทยาลัย 
1.2.1  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ
79.31 

ร้อยละ
98.63 

ร้อยละ  
90 
 

- โครงการการเรียนแบบมีส่วนร่วมด้วยการแสดงศาล
จําลองในวิชาว่าความ 
 

 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นิสิตฯ/ ว่าท่ี ร.ต.  
ธีรวุฒ ิ
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2558 2559 ปี 2560   ผู้รับผิดชอบ 

1.2.2  (ระดับ) คุณภาพของผู้สาํเรจ็การศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก)  (ประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต) * 

4.04 4.15 ไม่น้อยกว่า  
4.50 

- โครงการบรรยายให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเรยีนรู้
วิชานิติศาสตร ์
- โครงการเพิ่มทักษะและแลกเปลีย่นทบทวนความรู ้

 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นิสิตฯ/ ว่าที่ ร.ต.  
ธีรวุฒ ิ

1.2.3  ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนสําเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ
นิสิตทั้งหมดในช้ันปีท่ีหลักสูตรกําหนด  (MSU English Exit – Exam)  

ร้อยละ 
87.31 

ร้อยละ 
94.19 

ร้อยละ 
90 

ทางวิชาการ โดยพี่ติวน้อง 
- โครงการอบรมจริยธรรมทางวิชาชีพนิติศาสตร์เพื่อ 
การประกอบอาชีพ 
- โครงการให้ความรู้และส่งเสริมประชาธิปไตยและ 

 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ/ 
น.ส.อังคณา 
 

1.2.4  ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ท่ีเข้าทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของนิสิตทีเ่ข้าทดสอบทั้งหมด (MSU English 
Exit – Exam) 

ร้อยละ 
12.82 

ร้อยละ 
2.06 

ร้อยละ  
20 

 

รณรงค์ต้านยาเสพตดิ 
- โครงการนิติศาสตร์ร่วมใจบริจาคโลหติถวายเป็น 
พระราชกุศล ประจําปี 2560 
- โครงการแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับทุน กยศ./ 
งานสวัสดภิาพนิสติและวินยันิสติพบนิสิตใหม ่

 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ/ 
น.ส.อังคณา 
 

1.2.5 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะด้าน IT ไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน ICT  หรือเทียบเท่า ก่อนสําเร็จ
การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ของนิสิตทั้งหมดในช้ันปีท่ีหลักสตูร
กําหนด  (IT Exit-Exam) 

ร้อยละ 
79.47 

ร้อยละ 
97.83 

ร้อยละ 
93 

- โครงการปัจฉิมนเิทศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
นิสิต 
- โครงการสร้างเสริมคณุธรรมและจริยธรรม 
(นิติศาสตร์ร่วมใจสานสายใยน้องพี่) ครั้งท่ี 11 

 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นิสิตฯ/ น.ส.ชลลัดดา 
 

1.2.6 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะด้าน IT ไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสําเรจ็
การศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด (IT Exit-Exam)    

ร้อยละ 
62.68 

ร้อยละ 
68.23 

ร้อยละ 
70 
 

- โครงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์เข้างานและพัฒนา
บุคลิกภาพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ การใช้ชีวิตคณะ
นิติศาสตร์ (คู่มือนิติทักษะ) 
- โครงการเตมิทักษะการเขียนตอบข้อสอบและการเพิ่ม
ความรู้ทางกฎหมาย 
- กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนนุให้นิสิตเข้ารับการ
อบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นิสิตฯ/ น.ส.ชลลัดดา 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2558 2559 ปี 2560   ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนให้นิสิตเข้ารับการ
อบรมทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ IT 

1.2.7  ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทย และ
อังกฤษ หรือสื่อการสอนภาษาต่างประเทศท่ีจดัการเรียนการสอน)       
(ทุกระดับ) 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

- การปรับปรุงแบบการเรยีนการสอนหลักสูตร เพื่อการ
ผลิตหนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ/ 
น.ส.พิชามญช์ุ 

1.2.8  ระดับความสาํเร็จของการจัดการศึกษาทีส่ะท้อนเอกลักษณข์อง
มหาวิทยาลยั และอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือใน
หลักสตูรของคณะ* 
 

ระดับ 
5 

ระดับ  
5 

ระดับ 
5 

- การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
- การพัฒนานิสิตให้เป็นพลเมืองดขีองสังคม สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของคณะ 

 รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ/
ประธานหลักสตูร/ 
น.ส.พิชามญช์ุ 
 

1.2.9  จํานวนรางวัลทีน่ิสิตและ/หรือศิษย์เก่าไดร้ับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
   

ไม่มี ไม่มี 2 
รางวัล 

- การจัดระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะนติิศาสตร์ 
- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู/้ถ่ายทอดประสบการณ์
ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นิสิตฯ/ ว่าที่ ร.ต.  
ธีรวุฒ ิ

1.2.10  จํานวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั  

ไม่มี
ตัวชี้วัด

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

10  
คน 

- การสร้างเครือข่ายศิษยเ์ก่าและความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 
- อุดหนุนกิจกรรมพัฒนานสิิต 

 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นิสิตฯ/ ว่าที่ ร.ต.  
ธีรวุฒ ิ
 

รวม  12  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  1  (ล้านบาท) 0.259  
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ยุทธศาสตร์ที่  2  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและบูรณาการให้กับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2558 2559 ปี 2560   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 2.1) คณะนิติศาสตร์มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
2.1.1  จํานวนหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อน
เอกลักษณ์ของคณะ (คณะ) (เป็นหน่วยวิจัยใหม่ที่ก่อต้ังใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560) 

1 
หน่วย 

1 
หน่วย 

1 
หน่วยวิจัย 

- โครงการดําเนินงานหน่วยวิจัยเฉพาะทางกฎหมาย
คณะนติิศาสตร ์

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/
น.ส.พิชามญช์ุ 

เป้าประสงค์ 2.2) คณะนิติศาสตร์มีผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
2.2.1  จํานวนความร่วมมือทางการวิจัยของคณะ/หน่วยงานกับนักวิจัย
ภายนอกสถาบันท้ังในและ/หรือตา่งประเทศ 

ไม่มี = 
0 

ไม่มี = 
0 

2 
ความ 
ร่วมมือ 

- โครงการจัดประชุมวิชาการระดบัชาติ 
- การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติกับ 
คณะนติิศาสตรภ์ายนอกมหาวิทยาลัย 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/
น.ส.พิชามญช์ุ 

2.2.2  ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา 
         - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

ร้อยละ 
6.32 

ร้อยละ 
18.10 

ร้อยละ 
20 

- โครงการสร้างความร่วมมือทางการวิจัย MOU  
กับนักวิจัยภายนอกสถาบัน 
- โครงการอบรมสมรรถนะนักวิจยั 
- โครงการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นประจําปี           
คณะนติิศาสตร ์
- โครงการส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย ์
- โครงการอบรมใหค้วามรู้และเพิ่มทักษะการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/
น.ส.พิชามญช์ุ 

เป้าประสงค์ 2.3) คณะนิติศาสตร์มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาของชมุชนและสังคม 
2.3.1  จํานวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้าง
คุณค่าทางวิชาการ หรือสร้างมลูคา่เพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

5 
โครงการ 

 

- การสนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัยของคณะนิติศาสตร ์
- โครงการอบรมการจดัทําแผนงาน และเขียนแบบ
เสนอโครงการ 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบกลไกการผลิตงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์
 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/
น.ส.พิชามญช์ุ 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2558 2559 ปี 2560   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 2.4) คณะนิติศาสตร์มีงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 
2.4.1  จํานวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิง
บูรณาการสหวิชา* 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

5 
โครงการ 

 

- การสนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัยของคณะนิติศาสตร ์
- โครงการอบรมการจดัทําแผนงาน และเขียนแบบ
เสนอโครงการ 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/
น.ส.พิชามญช์ุ 

2.4.2  ร้อยละของรายรับท่ีเกดิจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
(เฉพาะเงินวิจัยท่ีหัก 10%)* 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

ร้อยละ 
0.05 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบกลไกการผลิตงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/
น.ส.พิชามญช์ุ 

เป้าประสงค์ 2.5) คณะนิติศาสตร์มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากนวัตกรรม และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนหรือสังคมได้ 
2.5.1  จํานวนนวัตกรรมที่สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรอื
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

1 
ผลงาน 

 

- การสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์และนสิิตเพื่อให้
เกิดนวัตกรรมที่สร้างมลูค่าเพิ่ม 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/
น.ส.พิชามญช์ุ 

รวม  7  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  2  (ล้านบาท) 0.450  
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ยุทธศาสตร์ที่  3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2558 2559 ปี 2560   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 3.1) คณะนิติศาสตร์มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
3.1.1  ร้อยละของหลักสตูรที่มีการดําเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 
ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน  หรือสถานประกอบการ* 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
80 

- โครงการ 1 หลักสตูร 1 ชุมชน 
- โครงการศูนยฝ์ึกอบรมพิเศษเสรมิทักษะทาง
กฎหมาย 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/ 
นายมิ่งมนัสชน 

3.1.2  ร้อยละของรายรับท่ีเกดิจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงาน
ภายนอก  (เฉพาะเงินบริการวิชาการที่หัก 10%)* 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

ร้อยละ  
0.05 

- โครงการคลินิกกฎหมายให้ความรู้ทางกฎหมาย    
แก่ผู้ที่สนใจท่ัวไป 
- โครงการดําเนินงานศูนย์ไกล่เกลีย่ช่วยเหลือ
ประชาชน 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/ 
นายมิ่งมนัสชน 

รวม  2  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  3  (ล้านบาท) 0.025  
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2558 2559 ปี 2560   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 4.1) คณะนิติศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอน 
                     และการวิจัย 
4.1.1  จํานวนโครงการทีค่ณะมีการดําเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม * 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

- โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม  รองฯ ฝ่ายประกันฯ/ 
นายมิ่งมนัสชน 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 คณะนิติศาสตร์มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
4.2.1  จํานวนผลงาน/โครงการทีม่ีการบูรณาการกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงาน
ภายในและชุมชน* 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

5 
ผลงาน 

- โครงการวันรพี รําลึกถึงพระบิดากฎหมายประจาํปี 
2560 
- โครงการรําลึกคณุครูอาจารย์ในพิธีไว้ครูคณะ
นิติศาสตร ์
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
- โครงการสืบสานกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ประจําปี 
2560 
- โครงการเทศกาลเข้าพรรษาถวายเทียนและ 
ผ้าอาบนํ้าฝน 
- เงินอุดหนุนค่าสาธารณกุศล 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/ 
นายมิ่งมนัสชน 

รวม  2  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  4  (ล้านบาท) 0.056  
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ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2558 2559 ปี 2560   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 5.1) คณะนิติศาสตร์มีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1  ระดับความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไม่มี

ตัวช้ีวัด 
นี ้

ไม่มี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

ระดับ 
5 

- โครงการทบทวน/จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี พ.ศ. 2560 
- โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัตริาชการ ประจําปี พ.ศ. 2560 
- การกํากับติดตามการดําเนินงานคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปี พ.ศ. 2560 
- การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะนติิศาสตร ์
 

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
น.ส.จุฑารัตน ์

5.1.2  ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพภายใน ไมต่่ํากว่า   
3.51 

2.28 3.76 ไม่ต่ํากว่า 
3.51 

- โครงการทบทวนตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา ประจําปี พ.ศ. 2560 
- โครงการสร้างความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
- โครงการอบรมการดําเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา ตามเกณฑ ์
ตัวบ่งช้ี 5.1 
- โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะวิชา 
- โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมิน 
(SAR) 
- โครงการการจดัการความรู้ ประจําปีการศึกษา 
2559 
 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/ 
นางอาทิตยา 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม : 12 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2558 2559 ปี 2560   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 5.2) คณะนิติศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 
5.2.1  ระดับความสาํเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน   

ระดับ 
2 

ระดับ 
5 

ระดับ  
5 

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาวางฐานข้อมูล
สารสนเทศของคณะนิติศาสตร ์

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
ว่าท่ี ร.ต. ประสาน 

5.2.2  ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการถ่ายทอดและสร้างความ
ตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม    

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

- โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพรน่โยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
ว่าท่ี ร.ต. ประสาน 

เป้าประสงค์ 5.3) คณะนิติศาสตร์มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
5.3.1  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ภาพรวม ร้อยละ 

79.45 
ร้อยละ 
99.99 

 มากกว่า 
   ≥ 96 

- การเร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณประจําป ี
- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 12 เดือน 

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นางวงค์ผกา/ 
นายอนุรักษ ์

5.3.2  ร้อยละของการกันเงินไว้เบกิเหลื่อมป ี ไม่มี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

ไม่มี
ตัวช้ีวัด 

นี ้

ไม่ม ี
การกันเงิน 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตาํแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตาํแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัสด ุ

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นางวงค์ผกา/ 
น.ส.รจนา 

5.3.3  ระดับความสาํเร็จในการกํากับการดําเนินการเพื่อสนบัสนุนงาน
การเงินและบัญช ี

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ระดับ 
5 

  รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นางวงค์ผกา/ 
น.ส.รจนา 

5.3.4  ระดับความสาํเร็จของการตรวจสอบพัสดุประจําป ี ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ระดับ 
5 

  รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
น.ส.วราภรณ์/ 
นายอนุรักษ ์

5.3.5  ร้อยละของเงินสํารองรักษาฐานะทางการเงินต่องบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี (งบประมาณเงินรายได้) 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ร้อยละ 
10 

  รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นางวงค์ผกา/ 
น.ส.รจนา 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2558 2559 ปี 2560   ผู้รับผิดชอบ 

5.3.6  ระดับความสาํเร็จในการจดัทําแผนเพิ่มรายไดล้ดรายจ่าย ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ระดับ 
5 

  รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นางวงค์ผกา/ 
น.ส.รจนา 

เป้าประสงค์ 5.4) คณะนิติศาสตร์มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.1  ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒปิริญญาเอก ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
- โครงการจัดทําร่างแผนพัฒนาอัตรากําลังระยะยาว  
5 ป ี
- กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก 

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นางเรียมจติร ์

5.4.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ 
2 

ระดับ 
5 

- โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรูก้ารเข้าสูต่ําแหน่ง
ทางวิชาการ 
- โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร   
คณะนติิศาสตร ์

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นางเรียมจติร ์

รวม  12  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  5  (ล้านบาท) 0.119  
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2558 2559 ปี 2560   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 6.1 คณะนิติศาสตร์ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1  จํานวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศท่ีมี
ความสัมพันธ์กับคณาจารย/์คณะ/หน่วยงาน/มมส 

7 
คน 

10 
คน 

10 
คน 

- โครงการสร้างความสัมพันธ์กับตา่งประเทศ (MOU)  รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ/
น.ส.อังคณา 

6.1.2  จํานวนอาจารย์/นักวิจัย/ผูเ้ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียง
ในระดับนานาชาตเิพื่อมาร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting)  
และ/หรือมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิจัย มมส  กับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ  

ไม่มี ไม่มี 1 
คน 

  รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ/
น.ส.อังคณา 

6.1.3  นิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสตูร (Inbound) ไม่มี ไม่มี 1 คน   รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ/
น.ส.อังคณา 

6.1.4  จํานวนหลักสูตรทีม่ีการแลกเปลี่ยนนสิิตตา่งชาติ กับ
มหาวิทยาลยั (Inbound Visiting) และ/หรือแลกเปลี่ยนนสิิต มมส   
กับมหาวิทยาลยัต่างประเทศ  (Outbound Visiting) 

ไม่มี ไม่มี 1 คน   รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ/
น.ส.อังคณา 

6.1.5  มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการจดัอันดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา* 

5 
หน่วย 
งาน 

5 
หน่วย 
งาน 

ได้รับการ
จัดอนัดับ

ไม่น้อยกว่า 
4 หน่วย 

งาน 

  รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ/
น.ส.อังคณา 

เป้าประสงค์ที่ 6.2  คณะนิติศาสตร์มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 
6.2.1  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
นานาชาติ และมโีครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการศึกษานานาชาติ* 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ระดับ 
5 

  รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ/
น.ส.อังคณา 

รวม  6  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  6  (ล้านบาท) -  
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ยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2558 2559 ปี 2560   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 7.1) คณะนิติศาสตร์ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอนัดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับ 
1 ใน 5 ของประเทศ* 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ไม่เกิน 1 
ใน 5 ของ
ประเทศ 

- โครงการเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียวคณะนติิศาสตร ์
- โครงการสร้างจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม 
- โครงการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการ 

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นายอนุรักษ/์ 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

7.1.2  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม 
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

3 
โครงการ 

ประหยดัพลังงาน  รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นายอนุรักษ์/ 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

7.1.3  ร้อยละของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ร้อยละ 
5 

  รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นายอนุรักษ์/ 
นางภัทราภรณ ์

รวม  3  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  7  (ล้านบาท) 0.005  
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