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กับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้น าแนวทางการพัฒนายึดนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา                   
และสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก พร้อมกับการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี  2015 และการพัฒนามหาวิทยาลัย                
สู่มาตรฐานสากล 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ เป็นเคร่ืองมือส าหรับการบูรณาการ
และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกส่วนในคณะนิติศาสตร์ ตอบสนองทิศการพัฒนาคณะนิติ ศาสตร์                
และมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ก าหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่คุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และการได้รับการยอมรับต่อไป 
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บทน า 
 

ชื่อหน่วยงาน   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่ตั้ง   อาคารราชนครินทร์  ชั้น 4  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150  

    
 
 

 

สาขานิติศาสตร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  4/2546  เมื่อวันที่  

17  กรกฎาคม  2546  โดยได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตเข้าใจถึง  “จิตวิญญาณของกฎหมาย” (spirit of the law) เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านกฎหมายให้

เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความซื่อสัตย์และน าความรู้ความสามารถที่ได้รับไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่สังคม  และสามารถน าความรู้ที่ได้ รับเพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน า

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคมทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  ปัจจุบันสาขา

นิติศาสตร์  ประกอบด้วยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  แต่เนื่องด้วยความจ าเป็นทางด้านความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการด้านโครงสร้างและกา รบริหารจัดการ

การศึกษาด้านกฎหมาย  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงเห็นว่าสาขานิติศาสตร์มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาจากสาขาในวิทยาลัย

การเมืองการปกครอง  เป็นคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้  อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตซึ่งเป็นผู้เรียนที่จะมีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตนและ

การจัดโครงสร้างการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการเป็น

ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ผลิตและสร้างบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมในสายวิชาชีพกฎหมายออกไปรับใช้สังคมดังเช่นพระ โอวาทที่พระเจ้าบรม

วงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ในฐานะ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  ซึ่งตรัสไว้ต่อนักกฎหมายเสมอมาว่า  “ชีวิตของฉันคือการรับใช้ประชาชน”  (My life 

ประวัติของคณะนิติศาสตร์ 
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service.)  อันจะเป็นการสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามซ่ึงมีความหมายอันลึกซ้ึงว่า  “พหูน ปณฺฑิโต ชีเว” ทีห่มายความว่า  “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่

เพ่ือมหาชน” 

 ด้วยเหตุผลข้างต้นสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้อนุมัติแผนการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในปี พ.ศ. 2557 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 27 กันยายน 2556 โดยเป็นการจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ  และได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
11/2556 เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน2556 

 
 

 
 ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์มีการบริหารงานแบ่งเป็นส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ และ 2 ภาควิชา คือ 1) ภาควิชากฎหมายมหาชน 2) ภาควิชากฎหมาย
เอกชน มีบุคลากรทั้งหมดรวม  37  คน จ าแนกออกเป็น  
 1. ข้าราชการ 1 คน (ช่วยราชการ) 
 2. พนักงานมหาวิทยาลัย  23 คน 
 แยกเป็น พนักงานสายวิชาการ 20 คน (ลาศึกษาต่อ 5 คน) 
    พนักงานสายสนับสนุน  3   คน  
 3. ลูกจ้างชั่วคราว 13 คน 
 เปิดสอนระดับปริญญาตรี  คือ  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยในปัจจุบันมีจ านวนนิสิตทั้งสิ้น 1,618 คน แยกเป็นระบบปกติจ านวน 1,471 คน                       
และระบบพิเศษจ านวน 147 คน 
 
 
 

สภาพปัญหา  สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1. คณะนิติศาสตร์จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการประเมินประกันคุณภาพภายนอก 
2. ยกระดับคณะวิชาหรือสาขาวิชาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และได้รับการรับรองในระดับสากล 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานท าของบัณฑิตเพ่ิมขึ้น 
6. บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
7. คณะนิติศาสตร์จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานและปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI 
8. คณะนิติศาสตร์จะต้องมีผลงานวิจัยที่น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
9. คณะนิติศาสตร์จะต้องมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายหนึ่งหลักสูต รหนึ่ง

ชุมชน 
10. คณะนิติศาสตร์ต้องมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่ง

ศิลปวัฒนธรรม 
11. คณะนิติศาสตร์จะต้องมีอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 
12. คณะนิติศาสตร์จะต้องมีความม่ันคงทางการเงินการคลังเพ่ือรองรับการบริหารจัดการการศึกษาและการจัดการองค์กร 
13. คณะนิติศาสตร์จะต้องได้รับการจัดอันดับการเป็นหน่วยงานสีเขียว (Green University) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

 

แนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ 
 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะนิติศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

การผลิตบัณฑิตท่ีมี คุณภาพ
ภายใต้การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานของ
ชาติและสากล รวมท้ังเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ และยกระดับ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

การเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวิชาการแก่
สั ง ค ม ใน ภ าค ต ะ วั น อ อ ก 
เฉียงเหนือ 

 

การส่ งเสริมการน า ทุนทาง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และภูมิปัญญาท้องถ่ินไปใช้
ประโยชน์ อย่ างยั่ งยืนและ
ผ ส ม ผ ส าน วัฒ น ธ รรม ใน
ระดับชาติและสากล 
 

ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ ส ร้ า ง 
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ พั ฒ น า
นวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม
หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
และสังคม 
 

การส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้ ได้ รับการ
ย อ ม รั บ แ ล ะ พั ฒ น า เป็ น
มหาวิทยายลัยในระดับสากล 
 

การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสี
เขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์ 

1.1 หลักสูตรได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านการ
รับรองของสภาวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้งานและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร์ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานและสังคมมีศักยภาพ
ในการแข่งขันในสังคมโลก 
1.3 เพื่อให้นิสิตของคณะนิติศาสตร์
เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและ
สังคมโลก เป็นผู้มีวัฒนธรรมทาง
สังคม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามและสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

2.1 คณะนิติศาสตร์ต้อง
มีต้องมีหน่วยวิจัยและผลงาน 
ที่มีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์แตกต่างจากสถาบัน
อื่น 

2.2 การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านการวิจัยของอาจารย์
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และการมีเครือข่ายการวิจัย
ร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งใน
หรือต่างประเทศ 

 

3.1 คณะนิติศาสตร์ต้องแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(University Social 
esponsibility) ด้วยการเป็นที่
พึ่งทางวิชาการของสังคมและ
ชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้
อาจารย์และนิสิตน าความรู้ไปสู่
การปฏิบัติในชุมชน 

4.1 คณะนิติศาสตร์ต้องอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และผสมผสานวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากล 

6.1เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับ
การจัดอันดับ หรือการประเมิน
คุณภาพในระดับสากล 

5.1คณะนิติศาสตร์มีระบบ
บรหิารจัดการองค์กร 
ที่มีประสทิธิภาพสอดคลอ้งตาม
เอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพฒันา
มหาวิทยาลัย โดยบรหิารตามหลกัธรร
มาภิบาล 

5.2 บุคลากรของคณะ
นิติศาสตร์ต้องมีคุณวุฒิและต าแหนง่
ทางวิชาการทีสู่งข้ึน และมีศักยภาพ
และขีดความสามารถในการพฒันา
มหาวิทยาลัยและการแข่งขัน 

5.3คณะนิติศาสตร์มีระบบ
บรหิารการเงินการคลัง 
ที่มั่นคงยั่งยืนและมปีระสิทธิภาพ 

5.4คณะนิติศาสตร์มีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วนถูกต้อง 
เช่ือมโยงครอบคลุมพันธกจิ รองรับการ
บรหิารจัดการขององค์กร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5.5คณะนิติศาสตร์มีคุณภาพ
การจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก
และน าไปสูก่ารจัดอันดับสถาบันใน
ระดับนานาชาติ 

7 .1  ค ณ ะ นิ ติ ศ าส ตร์ ต้ อ งมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยสี เขียวและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์คณะ
นิติศาสตร ์

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้
ก า ร จั ด เ รี ย น ก า ร ส อ น ใน
หลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ 

 

วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
กฎหมายและบูรณาการให้กับ
ชุมชนและสังคม 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
แ ล ะบ ริก า ร วิ ช าก า รด้ า น
กฎหมายแก่ชุมชนและสังคม 

ส่งเส ริมสนับสนุ นการท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินไปใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนกับชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงาน
ให้ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสต 

 
 

 

แผนกลยุทธ์ 
มมส.  

(2558-2561) 

ส่งเสริมภาพลักษณข์อง

มหาวิทยาลัยให้ได้รับการ

ยอมรบัและพัฒนาเป็น

มหาวิทยาลัยในระดับ

สากล 

ส่งเสริมการน าทนุทาง

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้

ประโยชน์อย่างยัง่ยืนและ

ผสมผสานวัฒนธรรมใน

ระดบัชาตแิละสากล 

ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ ส ร้ า ง 

อ งค์ ค ว าม รู้ แ ล ะพั ฒ น า

นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน

และสังคม 

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

ภายใต้การเรยีนการสอน 

ท่ีทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของชาติและสากล รวมท้ังเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 

เป็นศูนยก์ลาง 

แห่งการเรียนรู้และบริการ

วิชาการแก่สังคมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

พัฒนาสู่

มหาวิทยาลัยสีเขียว 

และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ และ

ยกระดับการบริหาร 

ธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย 

 

แผนกลยุทธ์
คณะนิติศาสตร ์
(2558-2561) 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ภายใต้การจัดเรียนการ

สอนในหลักสูตรท่ีทันสมัย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

ชาติและนานาชาติ 

วิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ด้านกฎหมาย
และบูรณาการให้กับ

ชุมชนและสังคม 

เป็นศูนย์กลางแหง่
การเรียนรู้และบริการ
วิชาการด้านกฎหมาย
แก่ชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืนกับ
ชุมชนและสังคม 

 

พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการให้มี

ประสิทธภิาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมภาพลักษณ์
หน่วยงานให้ได้รบัการ
ยอมรับในระดบัสากล 

พัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยา่ง

ยั่งยืน 

แผนปฏิบัติ
ราชการ  
ปี2558 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ภายใต้การจัดเรียนการ

สอนในหลักสูตรท่ีทันสมัย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

ชาติและนานาชาติ 

วิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ด้านกฎหมาย
และบูรณาการให้กับ

ชุมชนและสังคม 

เป็นศูนย์กลางแหง่
การเรียนรู้และบริการ
วิชาการด้านกฎหมาย
แก่ชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืนกับ
ชุมชนและสังคม 

 

พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการให้มี

ประสิทธภิาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมภาพลักษณ์
หน่วยงานให้ได้รบัการ
ยอมรับในระดบัสากล 

พัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยา่ง

ยั่งยืน 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะนิติศาสตร์ 
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ประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร์ 
 

 

 
คุณภาพ 

การให้บริการ 
 

 

 
ประสิทธิภาพ 

ตามการปฏิบัติราชการ 
 

 

 
การพัฒนาองค์กร 

 

 

Strategic Map คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันที่ผลิตนักนิติศาสตร์ระดับชาติ และเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม 

2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้คณะนิติศาสตร์มีศูนย์วิจัยเฉพาะ

ทางเพ่ือสร้างเอกลักษณ์และความ

โดดเด่นของคณ ะห รือหลักสูตร

นิติศาสตร์ 

 

ทุกหลกัสูตรไดร้ับการรับรอง

คุณภาพและมาตรฐาน 

มีการสร้างเครือข่ายและความรว่มมอืด้านการ

วิจัยทั้งในหรือต่างประเทศ 

อนรุักษ์ ฟืน้ฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถิ่น 

มีองค์กรแห่งการเรียนรู้  

(KM  to  LO) 

บริหารจัดการ

คุณภาพได้มาตรฐาน 

อาจารย์ และบุคลากรทุกระดับมีศกัยภาพและขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  แบบมืออาชีพ 

พัฒนาคณะสู่

มหาวิทยาลัยสีเขียว 

ฐานขอ้มูลและ

สารสนเทศที่ทนัสมัย 

ระบบการเงินการคลังมี

ประสิทธภิาพและย่ังยืน 

มีแผนพฒันาและบริหาร

จัดการคณะ 
ภาวะการมีงานท างานนิสติ กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ทุกหลกัสูตรผลิตบัณฑิตที่สอดคลอ้งและตรง

กับความตอ้งการของผู้ใช้งาน 

มีผลงานวชิาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรคท์ีต่ีพิมพ์

เผยแพรร่ะดับชาติหรอืนานาชาต ิ

ความพึงพอใจของนิสิต

ต่อคณะ 

ความพึงพอใจของนิสิต/

อาจารย์ตอ่การให้บริการ 
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                      ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ปรัชญา : อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตาอัดตานัง ทะมะยันติ ปันดิตาบัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง 
 
วิสัยทัศน์  : เป็นสถาบันที่ผลิตนักนิติศาสตร์ระดับชาติ และเป็นที่พ่ึงของชุมชนและสังคม 

 

พันธกิจ  : 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

2. สร้างองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทย   

3. พัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นชุมชนวิชาการและบริการสังคม   

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

ค่านิยมองค์กร  

ค่านิยมองค์กรที่บุคลากรยึดถือเป็นตัวชี้น าการปฏิบัติงาน คือ “LAWS” 

L  คือ  Loyalty   ความซื่อสัตย์ 

A  คือ   Accuracy  ความถูกต้อง 

W  คือ  Wisdom  ปัญญา ความมีปัญญา สติปัญญา 

S  คือ  Solidarity  ความสามัคคี 
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เป้าหมายในช่วง 4ปี (2558-2561) คณะนิติศาสตร์ 

1. คณะนิติศาสตร์จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการประเมินประกันคุณภาพภายนอก 

2. ยกระดับคณะวิชาหรือสาขาวิชาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และได้รับการรับรองในระดับสากล 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานท าของบัณฑิตเพ่ิมข้ึน 

6. บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

7. คณะนิติศาสตร์จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานและปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI 

8. คณะนิติศาสตร์จะต้องมีผลงานวิจัยที่น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

9. คณะนิติศาสตร์จะต้องมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายหนึ่งหลักสูตรหนึ่ง

ชุมชน 

10. คณะนิติศาสตร์ต้องมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่ง

ศิลปวัฒนธรรม 

11. คณะนิติศาสตร์จะต้องมีอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 

12. คณะนิติศาสตร์จะต้องมีความมั่นคงทางการเงินการคลังเพ่ือรองรับการบริหารจัดการการศึกษาและการจัดการองค์กร 

13. คณะนิติศาสตร์จะต้องได้รับการจัดอันดับการเป็นหน่วยงานสีเขียว (Green University) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและบูรณาการให้กับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

 ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์ 

 1.1 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก 

 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและสังคมมีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมโลก 

 1.3 เพื่อให้นิสิตของคณะนิติศาสตร์เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก เป็นผู้มีวัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและสอดคล้องกับอัต

ลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

 2.1 คณะนิติศาสตร์ต้องมีต้องมีหน่วยวิจัยและผลงานท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสถาบันอื่น 

 2.2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการวิจัยของอาจารย์และนิ สิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือ

ต่างประเทศ 

 3.1 คณะนิติศาสตร์ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social esponsibility) ด้วยการเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์

และนิสิตน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน 
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 4.1 คณะนิติศาสตรต์้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

 5.1คณะนิติศาสตร์มรีะบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล 

 5.2 บุคลากรของคณะนติิศาสตรต์อ้งมีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และมีศักยภาพและขดีความสามารถในการพัฒนามหาวทิยาลัยและการแข่งขัน 

 5.3คณะนิติศาสตร์มรีะบบบริหารการเงินการคลังที่มั่นคงยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

 5.4คณะนิติศาสตร์มรีะบบสารสนเทศท่ีทันสมัยครบถ้วนถูกต้อง เช่ือมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหารจัดการขององค์กร และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 5.5คณะนิติศาสตร์มีคณุภาพการจดัการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคณุภาพภายในและภายนอกและน าไปสู่การจัดอันดับสถาบนัในระดับนานาชาติ 

 6.1เป็นคณะนติิศาสตร์ทีไ่ด้รับการจัดอันดับ หรือการประเมินคณุภาพในระดับสากล 

 7.1 คณะนิติศาสตร์ต้องมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 

1.1.1) ส่งเสริมและพัฒนาให้หลักสูตรไดร้ับการรับรองคณุภาพและมาตรฐานในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
1.1.2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐหรือเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 
1.2.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสตูรผลิตบณัฑติที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและเน้นการผลติบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก 
1.2.2) ส่งแสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรพัฒนานิสติให้มีความพร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และหรือภาษาอาเซียน+3 (จีน หรือเกาหลี หรือญี่ปุ่น) (MSU English 

Exit-Exam) 
1.2.3) ส่งเสริมและสนบัสนุนหลักสูตรพัฒนานสิิตให้มคีวามรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (MSU IT Exit-Exam) 
1.3. 1) ส่งเสรมิกิจกรรมในหลักสตูร และนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของนิสิตในรูปแบบของทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะสงัคม (Social Skills) โดยปรับรูปแบบและ

เนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม เพื่อเป็นกลไกการบ่มเพาะการเปน็พลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
1.3. 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าและการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่า 
1.3.3) พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ 
2.1.1) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณะมหีน่วยวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นของคณะหรือหลักสูตร 
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2.1.2) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวจิัย (Research Unit) สู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellent)* 
2.1.3) ขยายเครือข่ายการท างานรว่มกันกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.2.1) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณะวิชามผีลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทีมีมาตรฐานท่ีปรากฏในฐานข้อมูลที่ไดร้ับการยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ จาก สกอ. หรือถูกน าไปอ้างอิง (Citation) 
2.2.2) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณะ มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจยัทั้งในหรือต่างประเทศ (One Program One Research Network; OPORN)  
2.2.3) ส่งเสริมและพัฒนาการประชุมวิชาการและวารสารระดับนานาชาติ มมส. 
3.1.1) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้หลักสูตร ป.ตรี พัฒนานวัตกรรมใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการเรยีน

การสอนการปรับปรุงรายวิชา/หลกัสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อเผยแพร่ความรูสู้่สังคม 
3.1.2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช. 
3.1.3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาพัฒนาชุมชนและสังคม 
4.1.1) ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ

สากล 
4.1.2) สร้างความตระหนักและชื่นชมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดแทรกเข้าสู่วิชาการของทุกหลักสูตร 
5.1.1) พัฒนาระบบบริหารจดัการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์จดุเน้นของมหาวิทยาลยั และนโยบายของชาติ 
5.1.2) ก าหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบคุคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกันเพ่ือให้การประเมินหน่วยงานและบุคคลตาม KPI มีประสิทธิภาพ 
5.2.1) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้อาจารย์มีวุฒติ่ ากว่าปรญิญาเอกต้องไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
5.2.2) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้อาจารย์ทุกคนยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเง่ือนไขของระบบบริหารงานบุคคล 
5.2.3) สร้างระบบ Career Development ให้สอดคล้องกับระบบ Career Path* 
5.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
5.3.2) จัดท าแผนเร่งรัดและติดตามการเบิกจา่ยงบประมาณใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความเช่ือมโยง มีความเช่ือถือได้ มเีสถียรภาพในการท างาน มีความทันสมัย สามารถอ้างอิงได้ 
5.4.2) พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการวางแผนตดัสินใจส าหรับการด าเนินนโยบายและแผนงาน/โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย* 
5.5.1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อคุณภาพและการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง โดยการบูรณาการการประกันคณุภาพภายในและการประกัน

คุณภาพภายนอก ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งคณุภาพ* 
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6.1.1) ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มคีุณภาพและศักยภาพเปน็ท่ีรู้จักและยอมรับทาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
6.1.2) เพิ่มสัดส่วนผู้แทนนายจ้าง บริษัท ของไทยกับต่างประเทศ (70% : 30%) 
6.1.3) เพิ่มสัดส่วนผลงานตีพิมพร์ะดับชาติที่ได้มาตรฐาน 
6.1.4) เพิ่มอาจารย์/นักวิจัย/ผูเ้ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาตเิพื่อมาร่วมงานสอนและ/หรือวิจยั 
6.1.5) เพิ่มจ านวนนิสิตขาวต่างชาติ 
6.1.6) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารแลกเปลี่ยนนสิิต มมส. กับนสิติชาวต่างชาติ ระหว่างนสิิตมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
7.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวทิยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานของ Green University Ranking 
7.1.2) ปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหส้ามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที ่
7.1.3) สร้างโครงการที่เชื่อมโยงความเป็น Green University เช่น มีการบูรณาการจากศาสตร์ จากคณะ/หน่วยงาน โดยส่งเสริมให้นิสติเข้ามามีส่วนร่วม  
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โครงสร้างหน่วยงานในคณะนิติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

คณะนิตศิาสตร ์

ภาควิชากฎหมายมหาชน ภาควิชากฎหมายเอกชน ส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานแผนและนโยบาย 

งานพัสด ุ

งานการเงิน 

งานวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะนิติศาสตรม์หาวิทยาลัยมหาสารคาม : 22 
 

โครงสร้างการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณบดีคณะนิติศาสตร ์

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานแผนและนโยบาย 

งานพัสดุ 

งานการเงิน 

งานวิชาการ 

หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน หัวหน้าภาควิชากฎหมายเอกชน หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะนิติศาสตรม์หาวิทยาลัยมหาสารคาม : 23 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะนิติศาสตร์ 
จุดแข็ง 

1) คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 

2) มีการบริการวิชาการสู่ชุมชนที่มีความหลากหลาย 

3) มีผลงานวิจัยจ านวนมากและเป็นที่ยอมรับ 

4) การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมาตรฐานสูงและทันสมัย 

5) หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพแล้ว 

จุดอ่อน 

1) อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 

2) เป็นหน่วยงานใหม่การบริหารจัดการยังขาดประสิทธิภาพ 

3) ขาดการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร 

4) นิสิตและบุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

โอกาส 

1) ท าเลที่ตั้งเหมาะสม การเดินทางสะดวกสบาย 

2) มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อจ านวนมาก 

3) นิสิตกับชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี และชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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4) การขยายเขตความร่วมมือระหว่างประเทศในสมาคมอาเซียน 

5) ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมที่จะมาให้ความรู้แก่นิสิต 

อุปสรรค 

1) มีการแข่งขันของสถาบันการศึกษาสาขานิติศาสตร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศมีมากข้ึน 

2) นิสิตขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย ์

3) สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างมหาวิทยาลัยมีแหล่งอบายมุข  
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ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /กลยุทธ์ /โครงการ-กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะนิติศาสตร ์
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่
ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติและนานาชาติ 

25 

 เป้าประสงค์ที่ 1.1) หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ สอดคลอ้งกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานและการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 

3 

1) ส่งเสริมและพัฒนาให้หลักสตูร
ได้รับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับชาติ และ/หรือ
ระดับนานาชาต ิ
2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาครัฐหรือเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศ 

1.1.1 ระดบัคุณภาพของผลการ
บริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม  
ตามเกณฑ์การประเมินประกัน
คุณภาพภายใน 

3.75 3 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน 

10,000 รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

น.ส.สุกญัญา 

โครงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5,000 
รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

น.ส.สุกญัญา 

โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนด้าน
พัสด ุ

35,000 หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

น.ส.ชญาณินทร ์

เป้าประสงค์ที่ 1.2) คุณลักษณะของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานและสังคมมีศกัยภาพในการแข่งขันในสังคมโลก 

15  

1) ส่งเสริมสนับสนุนใหห้ลักสูตร
ผลิตบัณฑติที่สอดคล้องและตรง
กับความต้องการของผู้ใช้งานและ
เน้นการผลิตบณัฑติให้เป็น

1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 
80 

2 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

10,000 รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์ 

โครงการจดัท าหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต 

100,000 คณบด ี ดร.ดวงเด่น 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

ผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก                                      
2) ส่งแสริมและสนับสนุนให้
หลักสตูรพัฒนานสิิตให้มีความ
พร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ และหรือภาษา
อาเซียน+3 (จีน หรือเกาหลี หรือ
ญี่ปุ่น) (MSU English Exit-
Exam)                  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตร
พัฒนานิสิตให้มีความรู้
ความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MSU IT Exit-Exam) 

โครงการจดัท าหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ภาคพิเศษ 

25,000 คณบด ี อ.อมรเทพ 

โครงการฝึกซ้อมบณัฑิตและราตรี
บัณฑิต 

100,000 รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์ 

โครงการแนะแนวทุน กยศ. งาน
สวัสดภิาพนิสติและวินัยนิสติพบ
นิสิตใหม ่

3,000 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์ 

โครงการแนะแนวการศึกษา ระดบั
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2558 

50,000 รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

น.ส.ดวงกมล/ 
น.ส.พิชามญช์ุ 

โครงการอ านวยความสะดวกการ
สอบสัมภาษณเ์พื่อคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี
ประจ าปีการศึกษา 2558 

20,000 
รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

น.ส.ดวงกมล/ 
น.ส.พิชามญช์ุ 

โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ 
ประจ าปี 2558 

80,000 รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ/ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์/ 
น.ส.ดวงกมล/ 
น.ส.พิชามญช์ุ 

โครงการบรูณาการด้วยการแสดง
ศาลจ าลองในวิชาว่าความ 

35,000 
อาจารย์ศภุวุฒิ นิสิต 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผูส้ าเรจ็
การศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ป.
ตร-ีโท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต) 

ไม่น้อย
กว่า 4.50 

3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัระดบั
อุดม ศึกษาแห่งชาต ิ

- รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์ 

1.2.3 ร้อยละของนิสิต(ป.ตร-ีโท-
เอก)ที่เข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จ
การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของนิสิตทั้งหมดในช้ันปีท่ีหลักสตูร
ก าหนด (MSU English Exit–
Exam) 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

2 โครงการทบทวนความรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
และทักษะการสื่อสารของนิสิตก่อน
จบการศึกษาและเข้าท างาน 

5,000 รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

น.ส.ดวงกมล/ 
น.ส.พิชามญช์ุ 

1.2.4 ร้อยละของนิสิต(ป.ตร-ีโท-
เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผล
การทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่
เข้าทดสอบทั้งหมด(MSU English 

ไม ่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 

40 
 

3 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

Exit–Exam) 

1.2.5 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ท่ีเข้า
รับการทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะด้าน ITไม่ต่ ากว่า
มาตรฐาน ICT  หรือเทียบเท่า ก่อน
ส าเรจ็การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของนิสิตทั้งหมดในช้ันปีท่ี
หลักสตูรก าหนด (IT Exit-Exam) 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

2 

โครงการทบทวนความรู้
ความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเตรียมสอบ IT 
Exit-Exam ของนิสิตนิติศาสตร ์

- หัวหน้าภาควิชา
กฎหมายเอกชน 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒ ิ

1.2.6 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้า
รับการทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะด้าน IT  ไม่ต่ ากว่า
มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อน
ส าเรจ็การศึกษา  มีคะแนนผลการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้า
ทดสอบทั้งหมด (IT Exit-Exam) 
 
 
 

 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 65 

3 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

เป้าประสงค์ที ่1.3) เพ่ือให้นิสิตของคณะนิติศาสตร์เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและ
สังคมโลก เป็นผู้มีวัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

7  

1) ส่งเสริมกิจกรรมใน
หลักสตูร และนอกหลักสูตร เพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีการเรยีนรู้ของนิสิตใน
รูปแบบของทักษะชีวิต (Life 
Skills) ทักษะสังคม (Social 
Skills) โดยปรับรูปแบบและ
เนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม 
เพื่อเป็นกลไกการบ่มเพาะการเป็น
พลเมืองดีของสังคมไทยและสังคม
โลก 

2) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ศิษย์เก่าและการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่า 
3) พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อ
การติดต่อสื่อสารกับศิษยเ์ก่าอย่าง
เป็นระบบ 

1.3.1 ระดับความส าเรจ็ของการจดั
การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปท่ีสะท้อน
เอกลักษณ์ของ มมส (คณะรับผล
ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

ระดับ 5 3 - - 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

น.ส.ดวงกมล/
น.ส.พิชามญช์ุ 

1.3.2 ระดับความส าเรจ็ของคณะที่
ด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อให้
ศิษย์เก่ากลับมาช่วยเหลือและ/หรอื
ให้ความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจนสร้าง
ช่ือเสียงให้กับสถาบัน 

ระดับ 5 2 

โครงการทบทวนความรู้ พี่ติวน้อง   
ครั้งท่ี 1 

7,500 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการทบทวนความรู้ พี่ติวน้อง   
ครั้งท่ี 2 

7,500 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการนติิศาสตรร์่วมใจบริจาค
โลหิต 

2,000 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์ 

โครงการถอดบทเรียน
คณะกรรมการประชุมเชียร์
(โครงการขอบคณุนักกิจกรรม) 

15,000 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการเตรยีมความพร้อมประชุม
เชียร์ 2558 

10,000 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการประชุมเชียร์สโมสรนิสติ
คณะนติิศาสตร ์

20,000 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการนติิศาสตรร์่วมใจ สาน
สายใยน้องพี่ (พ่ีพาน้องไปวัด) 

50,000 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 
2558 

3,000 
(กองกิจ) 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการนติิจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
20,000 
(กองกิจ) 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการธรรมะในสถานศึกษา 
20,000 
(กองกิจ) 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการ Freshy Day Freshy 
Night 

30,000 
(กองกิจ) 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการ Law  FreshyBoy&Girl 
2015 

10,000 
(กองกิจ) 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลยั/
คณะนติิศาสตร ์

30,000 
(กองกิจ) 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

1.3.3 จ านวนนิสิตและ/หรือศิษย์เก่า
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/
หรือไดร้ับรางวลัในระดับชาติและ/

หรือนานาชาต ิ

1 2 - - 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและบูรณาการให้กับชุมชน
และสังคม 

25 

 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะนิติศาสตร์ต้องมีต้องมีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดด
เด่นและเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสถาบันอืน่ 

8 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะมหีน่วยวิจัยเฉพาะทางเพื่อ

2.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานของหน่วยวิจัยเพื่อความ

ระดับ 5 4 
โครงการด าเนินงานศูนย์วิจยัและ
พัฒนากฎหมาย 

200,000 
คณบด ี อ.ชาคริต 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

สร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่น
ของคณะหรือหลักสตูร 

2) ส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยวิจัย (Research Unit) สู่
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center 
of Excellent)* 
ขยายเครือข่ายการท างานร่วมกัน
กับหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (ศูนย์
การศึกษาและวิจัยบรรพชีวินวิทยา  
และศูนย์ความเป็นเลิศทาง
นวัตกรรมไหม)หรือหน่วยวิจัยเฉพาะ
ทางของคณะ 

 

 โครงการส่งเสริมการน าองค์ความรู้
จากงานวิจัยไปพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา 
และการผลิตหนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน 

10,000 หัวหน้าภาควิชา
กฎหมายมหาชน 

อ.อมรเทพ 

2.1.2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
จดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบตัร และ/
หรือไดร้ับรางวลัในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรืองานวิจัยท่ีได้รับทุน

สนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

1 ผลงาน 4 

โครงการวารสาร ต ารา และจุลสาร
ทางนิติศาสตร ์

100,000 หัวหน้าภาควิชา
กฎหมายเอกชน 

อ.อมรเทพ/ 
นายมิ่งมนัสชน 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางด้านการวิจัยของ
อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา และการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัย
ภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ 

17 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะวิชามผีลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการทีมีมาตรฐานท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลทีไ่ดร้ับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จาก สกอ. หรือถูก
น าไปอ้างอิง (Citation) 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้

2.2.1 จ านวนความร่วมมือทางการ
วิจัยของคณะ/หน่วยงานกับนักวิจยั
ภายนอกสถาบันท้ังในและ/หรือ
ต่างประเทศ 

1 5 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ ทั้งในส่วนท่ีจัดการเอง/
ร่วมจัดการกับมหาวิทยาลัย/
นานาชาติของมหาวิทยาลัย 

5,000 หัวหน้าภาควิชา
กฎหมายเอกชน 

กองฯวิจัย/ 

อ.ชาคริต / 
นายมิ่งมนัสชน 

2.2.2 ร้อยละคณุภาพของผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า 
        - กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ร้อยละ 
20 

12 - - 

หัวหน้าภาควิชา
กฎหมายเอกชน 

อ.อมรเทพ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

คณะ มีการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือด้านการวจิัยทั้งใน
หรือต่างประเทศ (One Program 
One Research Network; 
OPORN)  
3) ส่งเสริมและพัฒนาการประชุม

วิชาการและวารสารระดับ
นานาชาติ มมส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่
ชุมชนและสังคม 

5 

 เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะนิติศาสตร์ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (University 
Social esponsibility) ด้วยการเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชมุชน ด้วย
การส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน 

5 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสตูร ป.ตรี พัฒนานวัตกรรม
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และ
น าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนการ
ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การ
เขียนหนังสือ ต ารา และสื่อ

3.1.1 ร้อยละหลักสูตร (ป.ตรี) ที่มกีาร
ด าเนินการตามนโยบายหนึ่งหลักสตูร
หนึ่งชุมชนเพื่อเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการ
แก่สังคมด้วยการผลิตบณัฑติที่มีอตั
ลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคมและ
ชุมชน ผ่านกระบวนการบรูณาการ 
การเรยีนการสอน การวิจัย และ/หรือ
การให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชน 

ร้อยละ 
80 

5 

โครงการหนึ่งหลักสตูรหนึ่งชุมชน 
(One Program One 
Community : OPOC) เกี่ยวกับ
กฎหมาย 
 

20,000 รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

อ.ธีรศักดิ ์

โครงการด าเนินงานคลินคิกฎหมาย 
30,000 คณบด ี อ.พงษ์พันธุ์ 

โครงการด าเนินงานศูนยไ์กลเ่กลี่ย 
30,000 คณบด ี อ.ปฏิเวทย ์
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

เผยแพรค่วามรูสู้่สังคม 
2) ส่งเสริมและสนับสนุน

การด าเนินงานตามค่านยิมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ตาม
นโยบาย คสช. 
     3) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
มาพัฒนาชุมชนและสังคม 

เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนให้ยั่งยืน 
 

โครงการศูนย์ฝึกอบรมพิเศษ 30,000 คณบด ี อ.อมรรัตน ์

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 5,000 รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์ 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 5,000 รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนนุการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชนอ์ย่างย่ังยืนกับชุมชนและสังคม 

5 

 เป้าประสงค์ที่ 4.1 คณะนิติศาสตร์ต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและผสมผสาน
วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

5 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และผสมผสาน
วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
2) สร้างความตระหนักและชื่นชม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
สอดแทรกเข้าสู่วิชาการของทุก

4.1.1 จ านวนโครงการที่คณะมี
การด าเนินการตามนโยบายหนึ่ง
คณะหนึ่งศลิปวัฒนธรรมเพื่อเป็นที่
พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
ด้วยการบรูณาการการจัดการเรียน
การสอน การวิจยั เพื่อการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่นใหม้ี

1 
โครงการ 

5 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สาย
มนุษย์ศาสตร์   

10,000 รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์/ 

โครงการแข่งขันกีฬาสโมสรนสิิต
สัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพสโมสร
นิสิตคณะนิตศิาสตร ์

10,000 รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบ
น้ าฝน ในเทศกาลเขา้พรรษา 

10,000 รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์/ 

โครงการสงกรานต์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 2558 

25,000 รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์/ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

หลักสตูร ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

โครงการเทศน์มหาชาต ิ
5,000 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสติ 

ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์/ 

โครงการประเพณีลอยกระทง ปี 
2557 

55,000 
(กองกิจ) 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการกีฬานติิศาสตรส์ัมพันธ์ 10,000 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการประเพณีสงกรานต์ 2558 
48,609 
(กองกิจ) 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งท่ี 
20 

158,045 
(กองกิจ) 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 

โครงการกีฬาบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัประจ าปี 2558 

10,000 
รองคณบดฝี่าย

กิจการนิสติ 
ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์/ 

โครงการกีฬาประเพณี มรม.- มมส. 80,000 
รองคณบดฝี่าย

กิจการนิสติ 
ว่าท่ี รต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
18 

 เป้าประสงค์ที่  5.1 คณะนิติศาสตร์มีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

2 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์

5.1.1 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์
ของการประเมินผลตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน  

4.25 2 
โครงการจดัท า/ทบทวนแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการ และ
การประเมินผลแผนกลยุทธ์และ

10,000 รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

น.ส.สุกญัญา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

จุดเน้นของมหาวิทยาลัยและ
นโยบายของชาต ิ
2) ก าหนด KPI ระดับองค์กร 
ระดับหน่วยงาน ระดับบคุคลให้
ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน 
เพื่อให้การแประเมินหน่วยงาน
และบุคคลตาม KPI มี
ประสิทธิภาพ 

ไม่ต่ ากว่า 4.25 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

10,000 รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

น.ส.สุกญัญา 

- การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

- การประเมินและตรวจสอบ
ภายใน 

- 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

น.ส.สุกญัญา 

การก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการประจ าป ี

- 
รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

น.ส.สุกญัญา 

การส่งเสริมให้บคุลากรมีการจัดการ
ความรู้ใน  Blog  MSU 

- 

หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

 

นายสุรเดช 

เป้าประสงค์ที่  5.2 บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ต้องมีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น และมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และการแข่งขนั 

5  

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์มีวุฒิต่ ากว่าปรญิญาเอก
ต้องไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 
50 

3 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

40,000 รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

 

น.ส.ณัชพิมพ์ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ทุกคนยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการตามเง่ือนไข
ของระบบบริหารงานบุคคล 
3) สร้างระบบ Career 
Development ให้สอดคล้องกับ
ระบบ Career Path* 

5.2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
30 

2 
ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง (ส าหรบั
ผู้บริหาร) 

40,000 รองคณบดี
ฝ่ายบรหิารและ

แผน 

น.ส.ณัชพิมพ์ 
 

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง (ส าหรบั
บุคลากรสายสนับสนุน) 

45,000 รองคณบดี
ฝ่ายบรหิารและ

แผน 

น.ส.ณัชพิมพ์ 
 

สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะนติิศาสตร ์

30,000 รองคณบดี
ฝ่ายบรหิารและ

แผน 

น.ส.ณัชพิมพ์ 
 

สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะนติิศาสตร ์

30,000 รองคณบดี
ฝ่ายบรหิารและ

แผน 

น.ส.ณัชพิมพ์ 
 

เป้าประสงค์ที่  5.3 คณะนิติศาสตร์มีระบบบริหารการเงินการคลังที่มั่นคงยั่งยืนและ
มีประสิทธิภาพ 

3 
 

1) พัฒนาระบบการเงินการ
คลังให้มีความมั่นคง มี
ประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2) จัดท าแผนเร่งรดัและติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

ร้อยละ 
95 

3 

- การจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

- การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

- การเร่งรัดการเบิกจา่ย
งบประมาณประจ าป ี

- การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

นางวงศ์ผกา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ภาพรวม  12  เดือน 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 คณะนิติศาสตร์มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยครบถ้วนถูกต้อง 
เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกจิ รองรับการบริหารจัดการขององค์กร และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

6 
 

1) ปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความ
เชื่อมโยง มีความเช่ือถือได้ มี
เสถียรภาพในการท างาน มีความ
ทันสมัย สามารถอ้างอิงได ้
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สนับสนุนการวางแผนตดัสินใจ
ส าหรับการด าเนินนโยบายและ
แผนงาน/โครงการตา่งๆ ของ
มหาวิทยาลยั* 

5.4.1 ระดับความส าเรจ็ของการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อ
การบริหารจัดการ 
(คณะใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

ระดับ 5 3 

การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมลู
สารสนเทศของคณะ 

10,000 รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

นายสุรเดช/ 
นายมิ่งมนัสชน/ 
นายปริวรรต 

โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะ
นิติศาสตร ์

35,000 รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

นายปริวรรต 

โครงการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถดา้นสื่อสารสนเทศ 

10,000 รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

นายสุรเดช 

5.4.2 ระดับความส าเรจ็ของการ
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

5 3 
โครงการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถดา้นสื่อสารสนเทศ 

10,000 รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

นายสุรเดช 

เป้าประสงค์ที่ 5.5 คณะนิติศาสตร์มีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกและน าไปสู่การจัดอันดับสถาบันในระดับ
นานาชาติ 

2  

1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
คุณภาพและการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง โดยการบรูณาการ

5.5.1 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์
ของการประเมินประกันคณุภาพ
ภายใน ไมต่่ ากว่า 4.25 

ไม่ต่ ากว่า 
3.75 

2 

การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

- 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

น.ส.สุกญัญา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

การประกันคณุภาพภายในและ
การประกันคณุภาพภายนอก ให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
คุณภาพ* 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 15 
 

เป้าประสงค์ที่  6.1 เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับการจัดอันดับ หรือการประเมิน
คุณภาพในระดับสากล 

15 

1) ส่งเสริมและพัฒนา
มหาวิทยาลยัให้มีคณุภาพและ
ศักยภาพเป็นที่รูจ้ักและยอมรับทา
วิชาการในระดับชาติและระดบั
นานาชาติ 

2) เพิ่มสัดส่วนผู้แทนนายจ้าง 
บริษัท ของไทยกับต่างประเทศ 
(70% : 30%) 

3) เพิ่มสัดส่วนผลงานตีพิมพ์
ระดับชาติทีไ่ด้มาตรฐาน 

4) เพิ่มอาจารย์/นักวิจยั/
ผู้เชีย่วชาญชาวต่างประเทศท่ีมี
ช่ือเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมา
ร่วมงานสอนและ/หรือวิจัย 

6.1.1 จ านวนนักวิชาการจากคณะ
นิติศาสตร์หรือสถาบันตา่งประเทศที่
มีความสมัพันธ์กับคณาจารย/์คณะ/
หน่วยงาน/มมส(ไม่น้อยกว่า 5 คน 
ต่อหลักสตูร(A)  (แยกตร-ีโท-เอก) 

20 คน 2 

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/
นักวิจัย/ผูเ้ชี่ยวชาญชาวต่างชาต ิ

10,000 รองคณบดฝี่าย
บริหารและแผน 

อ.วนิดา 

6.1.2 สัดส่วนผู้แทนนายจ้าง บริษทั  
ที่เป็นผู้จ้างงานบัณฑิตที่เป็นของคน
ไทย ต่อต่างชาต ิ

20 
บริษัท/ 
องค์กร 

1 
- - 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

ว่าท่ีรต.ธีรวุฒิ/ 
นายพงษ์ศักดิ์ 

6.1.3 ผลการจัดอันดับคณุภาพ
ตามกลุม่สาขาวิชา(Faculty Area 
Performance) มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย โดย QS ASIAN 
Ranking  (คณะเลือกกลุ่มเอง) 
6.1.3.1 คณะกลุ่ม Arts 

อันดับที่ 
12 

4 - - 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

น.ส.ดวงกมล/ 
น.ส.พิชามญช์ุ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

5) เพิ่มจ านวนนิสิตขาว
ต่างชาติ 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการ
แลกเปลีย่นนิสติ มมส. กับนิสิต
ชาวต่างชาติ ระหว่างนิสติ
มหาวิทยาลยัไทยกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

&Humanities  

6.1.4จ านวนอาจารย์/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศท่ีมี
ช่ือเสียง 
ในระดับนานาชาตเิพื่อมาร่วมสอน
และ/หรือวิจัย(Inbound Visiting) 
และ/หรือมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/
นักวิจัย มมส. กับมหาวิทยาลัย 
ต่างประเทศ (Outbound Visiting) 

1 คน 3 

โครงการศึกษาดูงานของนิสิตคณะ
นิติศาสตร์  ณ ตา่งประเทศ 
 

10,000 รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

น.ส.ดวงกมล/ 
น.ส.พิชามญช์ุ 

6.1.5 จ านวนนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษา
ในหลักสูตร (Inbound)  
เงื่อนไข :  ให้นับได้ทั้งที่มาศึกษาที่
มหาวิทยาลยั โดยอยา่งน้อยต้องมา
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

1 คน 

 

6.1.6ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการ
แลกเปลีย่นนิสติต่างชาติกับ
มหาวิทยาลยั (Inbound Visiting) 
และ/หรือแลกเปลีย่นนิสิต มมส 
กับมหาวิทยาลยัต่างประเทศ  
(Outbound Visiting) 
เงื่อนไข :  การแลกเปลี่ยนนสิิตต้องมี

อย่างน้อย 
2 คน 

3   

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

น.ส.ดวงกมล/ 
น.ส.พิชามญช์ุ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 58 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้ก ากับ/

เจ้าภาพหลัก 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

ระยะเวลาในการมาหรือไป ไม่น้อยกว่า 
45 วันและต้องเป็นการแลกเปลีย่น
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
เท่านั้น 

ยุทธศาสตร์ที่  7 พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5 

 
เป้าประสงค์ที่ 7.1 คณะนิติศาสตร์ต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยสี
เขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 

1) ปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลยัสีเขยีวตามเกณฑ์
มาตรฐานของ Green University 
Ranking 

2) ปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที ่
สร้างโครงการที่เช่ือมโยงความเปน็ 
Green University เช่น มีการบูร
ณาการจากศาสตร์ จากคณะ/
หน่วยงาน โดยส่งเสรมิให้นิสติเข้า
มามีส่วนร่วม 

7.1.1) ระดับความส าเร็จของ
มหาวิทยาลยัไดร้ับการจัดอันดับเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 1 ใน 10 ของ
ประเทศ 
(คณะใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

5 5 

โครงการคณะสีเขียว 5,000 รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิเทศ

สัมพันธ์ 

อ.สุภาพร 

โครงการนักกฎหมายหัวใจสีเขียว 5,000 
 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

สโมสรนสิิต 
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                    ส่วนที่ 4 

                 ภาคผนวก
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คณะที่ปรึกษา 
1. นายสุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์     คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
2. นายศุภวุฒิ  โมกข์เมธากุล   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน       
3. นางสาวดวงเด่น  นาคสีหราช   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
4. อาจารย์ศักดิ์ชาย  สุนทรธนาภิรมย์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
5. นางรวิวรรณอินทรวิชา   หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน   
6. นายธีรศักดิ์ กองสมบัติ   หัวหน้าภาควิชากฎหมายเอกชน       
7. นายอานุภาพ  งามสูงเนิน   ผู้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์     

 
 
ผู้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล /ออกแบบรูปเล่ม/ปก  

นางสาวสุกัญญา  โกสุม        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะนิติศาสตรม์หาวิทยาลัยมหาสารคาม : 43 
 

ค าสั่งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  


