
  
 
 

 ค ำสั่งคณะนิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 ที่  37 / ๒๕60 

เรื่อง  มอบหมำยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 
คณะนิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

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

  ตามที่  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕60  นั้น  เพ่ือให้การก ากับ  ติดตาม  ดูแล  การประเมินผล  และการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพสูงสุด  และบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด  จึงมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60  ดังนี้ 
 

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

 ๕.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ 
 6.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย 
 7.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

8.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 
 

โดยมีหน้ำที ่
ก ากับ  ติดตาม  ส่งเสริม  และผลักดันให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย  และเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน

แต่ละตัวชี้วัด 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำรจัดเรียนกำรสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของชำติและนำนำชำติ 
 

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

  ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๑  ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับดี  3.01  ขึ้นไป 
   ๑)  ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๓)  นางวงค์ผกา  นรินยา        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

/ตัวชี้วัด... 



- ๒ - 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.2  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ
กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  อาจารย์ ดร. ศาสนรักษ์  ชัยสายัณห์    ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  เป้ำประสงค์  ๑.2  บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21   ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหำวิทยำลัย 
 

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

 

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

 

  ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๓  ร้อยละของนิสิต  (ป.ตรี-โท-เอก)  ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและ
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน  CEFR  หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐๐  ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรก าหนด  (MSU  English  Exit–Exam) 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวอังคณา  พลปฐม         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๔  ร้อยละของนิสิต  (ป.ตรี-โท-เอก)  ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า  ๕๐  คะแนน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด  (MSU  English  Exit–Exam) 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวอังคณา  พลปฐม         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๕  ร้อยละของนิสิต  (ป.ตรี)  ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT  
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน  ICT  หรือเทียบเท่า  ก่อนส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐๐  ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปี
ที่หลักสูตรก าหนด  (IT  Exit-Exam)  
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวชลลัดดา  ค าธานี         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

/ตัวชี้วัด... 



- ๓ - 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๖  ร้อยละของนิสิต  (ป.ตรี)  ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน  IT  
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน  ICT  หรือเทียบเท่า  ก่อนส าเร็จการศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า  ๕๐  คะแนน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๕  ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด  (IT  Exit-Exam) 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวชลลัดดา  ค าธานี         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๗  ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา  (ภาษาไทย  และอังกฤษ  หรือสื่อการ
สอนภาษาต่างประเทศท่ีจัดการเรียนการสอน)  (ทุกระดับ) 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๑.2.8  ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  และ  
อัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หรือในหลักสูตรของคณะ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัดที่  ๑.2.9  จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  ว่าที่ ร.ต. ธีรวุฒิ การินทร์         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่  ๑.2.10  จ านวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  ว่าที่ ร.ต. ธีรวุฒิ การินทร์         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒  วิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและบูรณำกำรให้กับชุมชนและสังคม 
 

     เป้ำประสงค์  2.1  คณะนิติศำสตร์มีศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัย  หรืองำนสร้ำงสรรค์  หรือ
สิ่งประดิษฐ์เฉพำะด้ำน 
    

  ตัวชี้วัดที่  ๒.๑.๑  จ านวนหนว่ยวิจัยเฉพาะทางให้ความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  2.2  คณะนิติศำสตร์มีผลงำนวิชำกำร  หรืองำนสร้ำงสรรค์  หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ
กำรยอมรับในระดับสำกล 
 

/ตัวชี้วัด... 



- ๔ - 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.๑  จ านวนความร่วมมือทางการวิจัยของคณะ/หน่วยงานกับนักวิจัยภายนอกสถาบัน   ทั้ง
ในและ/หรือต่างประเทศ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 

  ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.๒  ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า   
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  2.3  คณะนิติศำสตร์มีผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถ
น ำไปแก้ปัญหำของชุมชนและสังคม 
    

  ตัวชี้วัดที่  ๒.3.๑  จ านวนโครงการวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ  
หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  2.4  คณะนิติศำสตร์มีงำนวิจัย หรือ งำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณำกำร 
สหวิชำ 
    

  ตัวชี้วัดที่  ๒.4.๑  จ านวนโครงการวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เชิงบูรณาการสหวิชา 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๒.4.2  ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (เฉพาะเงินวิจัยท่ีหัก 10%) 

   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  2.5  คณะนิติศำสตร์มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกนวัตกรรม และสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
ชุมชนหรือสังคมได้ 
    

  ตัวชี้วัดที่  ๒.5.๑  จ านวนนวตักรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือ
สังคม 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวพิชามญชุ์  พลแก้ว         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๓  เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรด้ำนกฎหมำยแก่ชุมชนและสังคม 
 

     เป้ำประสงค์  3.1  คณะนิติศำสตร์มีกำรท ำงำนเชิงวิชำกำรร่วมกัน (Engagement) ระหว่ำง
มหำวิทยำลัยกับชุมชนและสังคม 
  ตัวชี้วัดที่  ๓.๑.๑  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการด าเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน  หรือสถานประกอบการ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นายมิ่งมนัสชน  จังหาร        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๓.๑.2  ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก  (เฉพาะ
เงินบริการวิชาการท่ีหัก 10%) 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นายมิ่งมนัสชน  จังหาร        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่ำงย่ังยืนกับชุมชนและสังคม 
 

     เป้ำประสงค์  4.1  คณะนิติศำสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นผสมผสำนวัฒนธรรมในระดับชำติและสำกลบนฐำนกำรบูรณำกำรจำกกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๔.๑.๑  จ านวนโครงการที่คณะมีการด าเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นายมิ่งมนัสชน  จังหาร        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  4.2  คณะนิติศำสตร์มีกำรบูรณำกำรกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ระหว่ำงคณะ และหน่วยงำนภำยในและชุมชนที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้ 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๔.2.๑  จ านวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นายมิ่งมนัสชน  จังหาร        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

     เป้ำประสงค์  5.1  คณะนิติศำสตร์มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพสอดคล้องตำม
เอกลักษณ์ตอบสนองต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยโดยบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

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

  ตัวชี้วัดที่  ๕.๑.๒  ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน  ไม่ต่ ากว่า  3.51 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นางอาทิตยา  โคตุโร          ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  5.2  คณะนิติศำสตร์มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร ที่มีประสิทธิภำพ 
 

ตัวชี้วัดที่  ๕.2.1  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   3)  ว่าที่ ร.ต. ประสาน  ศาลางาม        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๕.2.2  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   3)  ว่าที่ ร.ต. ประสาน  ศาลางาม        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  5.3  คณะนิติศำสตร์มีระบบกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภำพ
และมำตรฐำน 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๕.๓.๑  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  ภาพรวม 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๓)  นางสาวรจนา  จันทร์เปล่ง         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   ๔)  นายอนุรักษ์  ยศสมบูรณ์กลาง        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๕.3.2  ร้อยละของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๓)  นางสาวรจนา  จันทร์เปล่ง         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   ๔)  นางสาวกันยา  อินทร์สกล         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

/ตัวชี้วัด… 
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  ตัวชี้วัดที่  ๕.3.3  ระดับความส าเร็จในการก ากับด าเนินการเพื่อสนับสนุนการเงินและบัญชี 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๓)  นางสาวรจนา  จันทร์เปล่ง         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   ๔)  นางสาวกันยา  อินทร์สกล         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๕.3.4  ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   3)  นายอนุรักษ์  ยศสมบูรณ์กลาง        ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๕.3.5  ร้อยละของเงินส ารองรักษาฐานะทางการเงินต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(งบประมาณเงินรายได้) 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๓)  นางสาวรจนา  จันทร์เปล่ง         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   ๔)  นางสาวกันยา  อินทร์สกล         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๕.3.6  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๓)  นางสาวรจนา  จันทร์เปล่ง         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   ๔)  นางสาวกันยา  อินทร์สกล         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

     เป้ำประสงค์  5.4  คณะนิติศำสตร์มีระบบพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพ 
 

ตัวชี้วัดที่  ๕.4.1  ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   3)  นางเรียมจิตร์  ภักดีศรี          ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่  ๕.4.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
 

/2) หัวหน้า… 
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   ๒)  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   3)  นางเรียมจิตร์  ภักดีศรี          ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๖  ส่งเสริมภำพลักษณ์หน่วยงำนให้ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 
 
     เป้ำประสงค์  6.1  คณะนิติศำสตร์ได้รับกำรยอมรับในกำรจัดอันดับ  หรือกำรประเมินคุณภำพใน
ระดับสำกล 
 
  ตัวชี้วัดที่  ๖.๑.๑  จ านวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับ
คณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวอังคณา  พลปฐม         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  ตัวชี้วัดที่  ๖.๑.2  จ านวนอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
เพ่ือมาร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting) และ/หรือมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิจัย มมส กับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวอังคณา  พลปฐม         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๖.๑.3  นสิิตชาวตา่งชาติมาศึกษาในหลักสูตร  (Inbound) 
     ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวอังคณา  พลปฐม         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๖.๑.4  จ านวนหลกัสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัย  (Inbound  
Visiting)  และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต  มมส  กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  (Outbound  Visiting) 
     ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวอังคณา  พลปฐม         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๖.๑.5  มหาวิทยายลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
     ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวอังคณา  พลปฐม         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
     เป้ำประสงค์  6.2 คณะนิติศำสตร์มีโครงสร้ำงพื้นฐำน และศักยภำพในกำรรองรับควำมเป็น
นำนำชำติ 
 

/ตัวชี้วัด… 
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  ตัวชี้วัดที่  ๖.2.๑  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ  และมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการศึกษานานาชาติ 
   ๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   ๒)  นางสาวอังคณา  พลปฐม         ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๗  พัฒนำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 

     เป้ำประสงค์  7.1 คณะนิติศำสตร์ต้องมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์  มหำวิทยำลัยสีเขียวและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดที่  ๗.๑.๑  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  ๑  ใน  5  ของประเทศ 
     ๑)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นายอนุรักษ์  ยศสมบูรณ์กลาง      ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   3)  นางสาวหนึ่งฤทัย  เนื่องไชยยศ     ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๗.๑.2  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียว 
     ๑)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นายอนุรักษ์  ยศสมบูรณ์กลาง      ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   3)  นางสาวหนึ่งฤทัย  เนื่องไชยยศ     ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัดที่  ๗.๑.3  ร้อยละของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
     ๑)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
   2)  นายอนุรักษ์  ยศสมบูรณ์กลาง      ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   3)  นางภัทราภรณ์  ไชยบุดดี       ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

โดยมีหน้ำที ่
 ๑.  ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
   ก ากับ  ดูแล  สร้างหรือพัฒนากลไก  ผลักดัน  และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 

 ๒.  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 ๑)  จัดท ารายละเอียดของตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ  เพ่ือจัดส่งข้อมูลให้ผู้ประสานงานหลักของหน่วยงาน  
คือ นางสาวจุฑารัตน์  มาลัยพวง  งานแผนนโยบายคณะนิติศาสตร์  
 ๒)  จัดท ารายงานการประเมินตนเองในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกรอบเดือน  ภายในวันที่  ๓ 
ของเดือนถัดไป  เพ่ือจัดส่งผู้ประสานงานหลักของหน่วยงานด าเนินการบันทึกผลลงในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
ภายใน  ๕  วัน  หลังสิ้นเดือน  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย  รอบ  ๑๒  เดือน 
 ๓)  ด าเนินงานตามแผนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 

/4) รายงานผล... 



- ๑๐ - 
 

 ๔)  รายงานผลความคืบหน้า  และปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
นิติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 ๕)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามได้รับมอบหมาย 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60  เป็นต้นไป    

 
 
                สั่ง  ณ  วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60 

 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระพัฒน์  ธีรพัฒน์สิริ) 
         คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 


