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คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 
เรื่อง     

 ปรัชญา    1 

 วิสัยทัศน์    1 

 พันธกิจ    1 

 อัตลักษณ์    1 

 เอกลักษณ์   1 

 ค่านิยมองค์กร  2 

 ยุทธศาสตร์         2 

 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2 

 Strategic Map คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 

   ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ให้มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 

         ตามเกณฑ์คุณภาพ  และมาตรฐานของชาติและสากล 4  

   ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและบูรณาการให้กับชุมชนและสังคม 7 

   ยุทธศาสตร์ที่  3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ชุมชนและสังคม 9  

   ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ 

         อย่างยั่งยืนกับชุมชนและสังคม 10 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 11 



   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 14 

   ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 15 

 ประมาณการงบประมาณในการพัฒนาคณะตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  คณะนิติศาสตร์ 16 
 

 



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 1 
 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ปรัชญา    

 โยคา  เว  ชายเต  ภูริ  (โยคา  เว  ชายะเต  ภูริ)  :  ปัญญาย่อมเกิดขึ้น  เพราะการฝึกฝน 

 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นสถาบันที่ผลิตนักกฎหมายอันเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม 
 
พันธกิจ 
         1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

         2.  สร้างองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทย 

         3.  พัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นชุมชนวิชาการและบริการสังคม 

         4.  อนุรักษ์และส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

อัตลักษณ์ 

 นักกฎหมายผู้มีจิตอาสาเป็นที่พึ่งพาของชุมชน 

 

เอกลักษณ์ 

 เป็นที่พึ่งพาของสังคมและชุมชน 
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ค่านิยมองค์กร  

  ค่านิยมขององค์กร  คือ  “LAWS” 

L  คือ  Loyalty   ความซื่อสัตย์ 

A  คือ   Accuracy  ความถูกต้อง 

W  คือ  Wisdom  ความมีปัญญา 

S  คือ  Sacrifice  ความเสียสละ 

 
ยุทธศาสตร์ 
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 6.  ส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 7.  พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

 1.  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานภาพรวมของคณะนิติศาสตร์  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
 2.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะนิติศาสตร์ 
 3.  เพื่อให้ผู้บริหารนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 1.  ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 2.  มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
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ประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร์ 

 

 

คุณภาพ 

การให้บริการ 
 

 

 

 

ประสิทธิภาพ 

ตามการปฏิบัติราชการ 
 

 

 

 

 

การพัฒนาองค์กร 
 

 

 

 

 

ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ      

และมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ         

และการจัดอันดับในสากล 

บัณฑิตได้งานทํา 

บุคลากร การบริหารความเสี่ยง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการ 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม/คุณค่า

จากงานวิจัย/นวัตกรรม แผนกลยุทธ์คณะ การบริหารจัดการงานวิจัย ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการวิจัย/บริการ

วิชาการ/ทํานุฯ ความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตคณะ 

Strategic map คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันที่ผลิตนักกฎหมายอันเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน  ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการให้บริการ ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสุขภาพ 

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย การบูรณาการงานวิจัย การบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

การบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 

ภูมิทัศน์ – อาคารสถานที่ โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ให้มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน 

     ของชาติและสากล 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2560 2561 ปี 2562   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กร 
                     วิชาชีพระดับชาติ / นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01)*   

ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 
90 

(1) โครงการทบทวนตัวบ่งชี้และประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับคณะวิชา,ระดับหลักสูตร) 
(2) โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมิน 
(มคอ.7) ระดับหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ 
(3) โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) 
(4) โครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ วัฒนธรรมและโครงการทางด้าน
วิชาการ 
(5) โครงการบรรยายให้ความรู้และเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้วิชานิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 
(6) โครงการจัดทําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต      
(ภาคพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2562 
(7) โครงการจัดทําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจําปีการศึกษา 2562 
(8) โครงการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562  
 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/
ประธานหลักสูตรฯ/ 
นางมนัสนันท์ 
 
 
 

1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
การปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ*  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 รองฯ ฝ่ายวิชาการ/  
อาจารย์ ดร. ติณณ์  
 
 
 

1.1.3 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน** (Non Degree)  ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

1  
หลักสูตร 

 รองฯ ฝ่ายวิชาการ/ 
น.ส. พิชามญชุ์ 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2560 2561 ปี 2562   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี *  

ร้อยละ 
96.43 

ร้อยละ 
54.55 

ร้อยละ 
90 

(1) โครงการเตรียมการสอบสัมภาษณ์ระดับ  
ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 
(2) โครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้นิสิตใหม่ 
ประจําปี พ.ศ. 2562 
(3) โครงการนิเทศการฝึกงานของนิสิต คณะนิติศาสตร์ 
(4) โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2560-2561 
(5) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนิสิต 
(6) โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์
นิติศาสตร์ มมส.-มรม. ครั้งที่ 9 
(7) โครงการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 
(8) โครงการเตรียมความพร้อมเพิ่มทักษะการทํางาน
คณะกรรมการประชุมเชียร์ 
(9) โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตและการ
แข่งขันกีฬาสโมสรนิติสัมพันธ์ 
(10) โครงการเพิ่มทักษะและแลกเปลี่ยนทบทวน
ความรู้ทางวิชาการ โดยพี่ติวน้อง  
(11) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ 
(12) โครงการคุณธรรมนําวิชาชีพทนายความ 
(13) โครงการนิติศาสตร์ร่วมใจบริจาคโลหิตถวาย
เป็นพระราชกุศล ประจําปี 2562 
(14) โครงการแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับทุน กยศ. 
และงานวินัยนิสิตพบนิสิต 

 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นิสิตฯ/ ว่าที่ ร.ต.  
ธีรวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ค่าเฉลี่ย 
4.07 

ค่าเฉลี่ย 
4.48 

ไม่น้อยกว่า 
4.50 

 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นิสิตฯ/ ว่าที่ ร.ต.  
ธีรวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 6 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2560 2561 ปี 2562   ผู้รับผิดชอบ 

(15) โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
(นิติศาสตร์ร่วมใจสานสายใยน้องพี่) ครั้งที่ 13 
(16) โครงการให้ความรู้และส่งเสริมประชาธิปไตย 
 (คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต) 
(17) โครงการทบทวนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ
เตรียมสอบ MSU English Exit-Exam 
(18) โครงการทบทวนความรู้ความสามารถ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมสอบ MSU IT  
Exit-Exam 
(19) โครงการให้คําปรึกษาแก่นิสิตที่มีผลการเรียนต่ํา 
(20) โครงการให้คําปรึกษาคลินิกกฎหมายและ
จิตวิทยา 
 

 
 
 
 

1.2.3 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  
(MSU English Exit – Exam) 

ร้อยละ 
27.36 

ร้อยละ 
29.75 

ร้อยละ 
25 

 รองฯ ฝ่ายวิชาการ/ 
น.ส. พิชามญชุ์ 
 

1.2.4 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะด้าน IT  ไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเท่า  ก่อนสําเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 
50 คะแนน  (IT Exit-Exam) 

ร้อยละ 
80.20 

ร้อยละ 
89.66 

ร้อยละ 
83 

 รองฯ ฝ่ายวิชาการ/ 
น.ส. พิชามญชุ์ 
 

1.2.5 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
อย่างน้อย 1 รายวิชา**  

ไม่มี
ตัวชี้วัด

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

1  
รายวิชา 

 รองฯ ฝ่ายวิชาการ/ 

น.ส. พิชามญชุ์ 

1.2.6 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป*  

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5  รองฯ ฝ่ายวิชาการ/
อาจารย์ ดร. ติณณ์ 
 

1.2.7 จํานวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

1  
รางวัล 

1  
รางวัล 

3 
รางวัล 

 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นิสิตฯ/ ว่าที่ ร.ต.  
ธีรวุฒิ 

รวม  10  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  1  (ล้านบาท) 6.554  
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ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและบูรณาการให้กับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2560 2561 ปี 2562   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1) คณะนิติศาสตร์มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนําไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม 
                       ให้กับสังคมชุมชน 
2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม**  

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 5 

(1) โครงการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจําปี
งบประมาณ 2562 
(2) โครงการจัดทําวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูล     
ด้านวิจัย 
(4) การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติกับ
หน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
(5) การศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบและทักษะการ
ทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการสหวิชา
ทางด้านนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่น 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/

น.ส. สโรชา 

2.1.2 จํานวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่
สร้างคุณค่าทางวิชาการเชิงบูรณาการสหวิชา หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม   

0  
โครงการ 

0  
โครงการ 

1 
โครงการ 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/

น.ส. สโรชา 

2.1.3 จํานวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิง
บูรณาการสหวิชา* 

0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

3 
โครงการ 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/

น.ส. สโรชา 

เป้าประสงค์ 2.2) คณะนิติศาสตร์มีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ 
2.2.1 สัดส่วนจํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา**  
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

0 บาท/
คน 

 
 

0 บาท/
คน 

 
 

18,000 

(1) การสร้างความร่วมมือทางการวิจัยกับองค์กร
ภายนอกคณะทั้งในหรือต่างประเทศ 
(2) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกระตุ้นให้มีการ
ขอทุนวิจัยภายนอก 
(3) การส่งเสริมอาจารย์ประจําให้เข้าร่วมโครงการ
อบรมสมรรถนะนักวิจัย 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/

น.ส. สโรชา 

2.2.2 จํานวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม*  

0 
ผลงาน 

0 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/

น.ส. สโรชา 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2560 2561 ปี 2562   ผู้รับผิดชอบ 

2.2.3 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม  

กรณีที่ 1 คณะไม่ได้รับการจัดสรรหรือสนับสนุนด้านนวัตกรรม 

 

 
 
 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 

≥90,000 

(4) การศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบและทักษะการ
สร้างนวัตกรรมทางด้านนิติศาสตร์ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและหรือสังคมของ
มหาวิทยาลัยอื่น 
 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/ 
น.ส. สโรชา 

เป้าประสงค์ 2.3) คณะนิติศาสตร์มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3.1 ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา*        
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       

ร้อยละ 

17.27 

ร้อยละ 

25.45 

ร้อยละ 

30 

(1) การสนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัยของคณะ
นิติศาสตร์ 
(2) การส่งเสริมการผลิตผลงานในทางวิชาการของ
อาจารย์ประจํา 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/

น.ส. สโรชา 

รวม  7  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  2  (ล้านบาท) 0.575  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 9 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2560 2561 ปี 2562   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 3.1) คณะนิติศาสตร์มีการทํางานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
3.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานชุมชนต้นแบบ*  ไม่มี

ตัวชี้วัด
นี้ 

ระดับ 4 ระดับ 5 (1) โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนต้นแบบ 
(2) โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/ 
ผศ. อมรเทพ/ 
นายไวทยา 

3.1.2 สัดส่วนจํานวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่อ
อาจารย์ประจํา**  (จํานวนเงิน / จํานวนอาจารย์ประจํา)  
          - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

ไม่มี
ตัวชี้วัด

นี้ 

 
 

ไม่มี 

 
 

8,000 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/ 
ผศ. อมรเทพ/ 
นายไวทยา 

รวม  2  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  3  (ล้านบาท) 0.580  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 10 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2560 2561 ปี 2562   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 4.1) คณะนิติศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอน 
                     และการวิจัย 
4.1.1 จํานวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 1 

โครงการ 
1 

โครงการ 
1 

โครงการ 
(1) โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม  ผช. ฝ่ายกิจการ

พิเศษ/ 
อาจารย์ดาริกา 

เป้าประสงค์ที่ 4.2) คณะนิติศาสตร์มีการบูรณาการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
4.2.1 จํานวนผลงาน/โครงการทางด้านทํานุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม*  
       4.2.1.1) จํานวนผลงาน/โครงการทางด้านทํานุศิลปวัฒนธรรม    
ที่ส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

 
 
 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

 
 
 
1 

โครงการ 

 
 
 
1 

โครงการ 

(1) การจัดตั้งศูนย์ศึกษากฎหมายโบราณอีสาน และ
การพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อการคุ้มครองมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม 
(2) โครงการวันรพีรําลึกถึงพระบิดากฎหมายไทย     
(3) โครงการรําลึกคุณครูอาจารย์ในพิธีไว้ครู           
คณะนิติศาสตร์ 
(4) โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ 
(5) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
(6) โครงการสืบสานกิจกรรมเทศน์มหาชาติ 
(7) โครงการเทศกาลเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา 
และผ้าอาบน้ําฝน 
(8) โครงการทานชีวิต 
(9) โครงการประเพณีลอยกระทง 

 ผช. ฝ่ายกิจการ
พิเศษ/ 
ผศ. พงษ์พันธ์ / 
อาจารย์ ดร. ติณณ์  

4.2.2 จํานวนผลงานที่มีการบูรณาการกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคณะ และหน่วยงาน
ภายในและชุมชน  

5  
โครงการ 

5  
โครงการ 

5 
ผลงาน/ 
โครงการ 

 ผช. ฝ่ายกิจการ
พิเศษ/ ว่าที่ ร.ต.  
ธีรวุฒิ 

รวม  3  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  4  (ล้านบาท) 0.170  
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ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2560 2561 ปี 2562   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 5.1) คณะนิติศาสตร์มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ*   ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 (1) โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 
(2) โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 
(3) การกํากับติดตามการดําเนินงานคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 
พ.ศ. 2562 
(4) การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในคณะนิตศิาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
น.ส. จุฑารัตน์ 

5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน  ไม่ต่ํากว่า 
4.25*  

3.52 3.93 ไม่ต่ํากว่า 
4.25 

(5) โครงการทบทวนตัวบ่งชี้และประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับคณะวิชา) 
(6) โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(7) โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมิน 
(SAR) ระดับคณะวิชา คณะนิติศาสตร์ 
(8) โครงการการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 
2561 

 รองฯ ฝ่ายประกันฯ/ 
นางมนัสนันท์ 

5.1.3 ร้อยละความสําเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้า
ศึกษาประจําปีการศึกษา 2562**  
          - ระดับปริญญาตรี  

ไม่มี
ตัวชี้วัด

นี้ 
 

ร้อยละ 
157.50 

ร้อยละ  
90 

(8) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ   
ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 
(9) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 
 

 รองฯ ฝ่ายวิชาการ/ 

น.ส. พิชามญชุ์ 



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 12 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2560 2561 ปี 2562   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 5.2) คณะนิติศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 

5.2.1 ระดับความสําเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ**  
 

ไม่มี
ตัวชี้วัด

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

ระดับ 5 (1) การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์คณะ  รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
ว่าที่ ร.ต. ประสาน 

เป้าประสงค์ 5.3) คณะนิติศาสตร์มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
5.3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย*  ระดับ 4 ระดับ 

2.5 
ระดับ 

5 
 
 

(1) โครงการจัดทําแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย   
คณะนิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2562 
(2) โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน      
คณะนิติศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) 
(3) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(4) การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 12 เดือน 
(5) การเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะตาม
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง 
(6) การเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะตาม
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นางวงค์ผกา 

5.3.2 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   ร้อยละ   
 81.67 

 ร้อยละ  
  100 

ร้อยละ  
100 

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
น.ส. รจนา/  
น.ส. วิสุดา 

เป้าประสงค์ 5.4) คณะนิติศาสตร์มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญา
เอก**  

ไม่มี
ตัวชี้วัด

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ระดับ 5 (1) โครงการทบทวนแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ปี พ.ศ. 2558-2562 
(2) การจัดทําแผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2562 
(3) โครงการอบรมเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการและ
ส่งเสรมิการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นางอาทิตยา 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 13 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2560 2561 ปี 2562   ผู้รับผิดชอบ 

5.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5**  

ไม่มี
ตัวชี้วัด

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

(4) โครงการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 รองฯ ฝ่ายบริหารฯ/ 
นางอาทิตยา 

รวม  8  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  5  (ล้านบาท) 8.782  
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2560 2561 ปี 2562   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 6.1) คณะนิติศาสตร์ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล**  

ไม่มี
ตัวชี้วัด

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ระดับ 5 (1) โครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ วัฒนธรรมและโครงการ
ทางด้านวิชาการ 

 รองฯ ฝ่ายวิชาการ/ 

อาจารย์ ดร. ติณณ์/  
น.ส. พิชามญชุ์ 

6.1.2 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในระดับสากล  

4 
หน่วยงาน 

6 
หน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่า 
4 หน่วยงาน 

  รองฯ ฝ่ายวิชาการ/ 

อาจารย์ ดร. ติณณ์/  
น.ส. พิชามญชุ์ 

เป้าประสงค์ที่ 6.2)  คณะนิติศาสตร์มีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาต ิ

6.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
นานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ* 
(มหาวิทยาลัย+คณะ/หน่วยงาน) 

ระดับ 0 ระดับ 3 ระดับ 5 (1) โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (สําหรับ
บุคลากร) 
(2) โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (สําหรับ
นิสิต) 

 รองฯ ฝ่ายวิชาการ/ 

อาจารย์ ดร. ติณณ์/  
น.ส. พิชามญชุ์ 

รวม  3  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  6  (ล้านบาท) 0.150  
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ยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2560 2561 ปี 2562   ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 7.1) คณะนิติศาสตร์ต้องมีการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1 ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัย+คณะ/หน่วยงาน) 

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 (1) โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคณะนิติศาสตร์   
(Big Cleaning Day ประจําปี 2562) 
(2) โครงการบ้านเรา 

 ผช. ฝ่ายบริหารฯ/ 
นายอนุรักษ์ 
 

7.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการขยะ (มหาวิทยาลัย+
คณะ/หน่วยงาน) 

ไม่มี
ตัวชี้วัด

นี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

นี้ 

ระดับ 5 (3) โครงการแก้วเรา 
(4) โครงการบ้านสีเขียว 
 

 ผช. ฝ่ายบริหารฯ/ 
นายอนุรักษ์ 
 

รวม  2  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่  7  (ล้านบาท) 0.010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 16 
 

ประมาณการงบประมาณในการพัฒนาคณะตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  คณะนิติศาสตร์ 
(จําแนกตามยุทธศาสตร์) 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 
1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ให้มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตร        
ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

952,900.00 5,601,500.00 6,554,400.00 

2) พัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและบูรณาการให้กับชุมชนและสังคม - 575,000.00 575,000.00 
3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ชุมชนและสังคม - 580,000.00 580,000.00 
4) ส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชนและสังคม 

80,000.00 90,000.00 170,000.00 

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 460,130.00 8,322,300.00 8,782,430.00 
6) ส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล - 150,000.00 150,000.00 
7) พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - 10,000.00 10,000.00 

รวม 1,493,030.00 15,328,800.00 16,821,830.00 
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