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รายงานผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัตงิานคณะนิตศิาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 -  31 มนีาคม 2565 ) 

 

  คณะนิติศาสตร์ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตาม

ความเชือมโยงและสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ.2564-2568 

และแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัทักษิณ พ.ศ. 2561 -2580 ซึงกาํหนดจัดกิจกรรม/โครงการที

สนองตอบตวับ่งชีของการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัและคณะฯ  โดยภาพรวม คณะนิติศาสตร์

ได้ดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะนิติศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6  เดือน  โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี 

  1. งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล  คณะนิติศาสตร์ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ 828,000 บาท จดัสรรเป็น

รายการค่าจา้งลูกจา้งของมหาวิทยาลยั  และไดรั้บจดัสรรเงินเพิม-ลูกจา้งชวัคราว 1 อตัรา จาํนวนเงิน 8,000 บาท 

รวมเป็นเงินทงัสิน 836,000 บาท  

 2. เงินรายได้(ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์ไดรั้บจัดสรรงบประมาณ 9,402,600 บาท จัดสรรเป็น งบ

บุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุนโครงการ งบรายจ่ายอืน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึง

ไดรั้บจดัสรรจาํนวนเงิน 11,555,000 บาท ร้อยละ 18.64  

  3. เงินรายได้(ภาคสมทบ) คณะนิติศาสตร์ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ 2,072,700 บาท จดัสรรเป็น งบ

ดาํเนินงาน และ งบรายจ่ายอืน  ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึงไดรั้บจดัสรรจาํนวนเงิน 2,629,900 บาท  

 การใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการคณะนิติศาสตร์ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึงกาํหนดแผนการใชจ่้ายตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆทีกาํหนด เพือให้บรรลุ

ตวัชีวดัต่างๆทีคณะนิติศาสตร์ ไดจ้ดัทาํคาํรับรองการปฏิบติังานประจาํปีการศึกษา 2564 ไวก้บัมหาวิทยาลยั มี

รายละเอียดต่างๆ ดงันี 



 

        รายงานงบประมาณจัดสรรและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

  ตามที่ คณะนิติศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากฝ่าย
แผนงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และได้รับการอนุมัติงวดเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564  บัดนี้ทางคณะนิติศาสตร์ตรวจสอบงบประมาณดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2565 และผลการใช้จ่ายประจ าเดือนมกราคม 
2565 ดังนี้ 

1. รับจัดสรรและอนุมัติงวดเงิน พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนรัฐบาล งวดที่ 1 ร้อยละ 100 จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 828,000 บาท และได้รับจัดสรรเงินเพ่ิม-ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 อัตรา จ านวนเงิน 8,000 บาท รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 836,000 บาท ได้รับจัดสรรเพ่ิมข้ึนในส่วนของงบบุคลากรจากปีงบประมาณ 2564  คิดเป็นร้อย
ละ 0.97 และ รายจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 จ านวนทั้งสิ้น 69,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 และ
เบิกจ่ายในภาพรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 จ านวนเงินรวม 417,960 บาท คิดเป็นร้อยละ
50.00 โดยมีการเบิกจ่ายเฉพาะงบบุคลากรในภาพรวมทั้งจ านวน คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยสรุปภาพรวมดังนี้  
 แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 60 
 ผลการเบิกจ่าย   ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 ร้อยละ 50 
 สรุป ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายในภาพรวมไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 10 
  

2. รับจัดสรรและอนุมัติงวดเงิน พ.ศ.2565 เงินรายได้(ภาคปกติ) งวดที่ 1 ร้อยละ 100  จ านวน
เงินทั้งสิ้น 9,402,000 บาท งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวนเงิน 11,555,600 บาท อัตราลดลงร้อยละ 18.64 และ
มีการกันเงินเหลื่อมปี 64 เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือปรับปรุงอาคารคณะนิติศาสตร์ จ านวนเงิน 
7,184,800 บาท รายจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 จ านวนทั้งสิ้น 575,876.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.13 
และเบิกจ่ายในภาพรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 จ านวนเงินรวม 2,231,928.35 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.74 โดยมีการเบิกจ่ายในภาพรวมงบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 36.38 งบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
19.74 งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 5.00 โดยมีโครงการด าเนินการนอกแผน 3 โครงการ และงบลงทุน ซึ่งเป็นงบ
เบิกจ่ายนอกแผนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ค) โดยโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 0.96 โดยสรุปภาพรวมดังนี้  
 แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 60 
 ผลการเบิกจ่าย   ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ร้อยละ 17.79 เบิกจ่ายสะสม ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 ร้อยละ 23.74 
 สรุป ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายในภาพรวมไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 36.26 ทั้งนี้ควร
เร่งด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

3. รับจัดสรรและอนุมัติงวดเงิน พ.ศ.2565 เงินรายได้(ภาคสมทบ) งวดที่ 1 ร้อยละ 100  จ านวน
เงินทั้งสิ้น 2,072,700 บาท งบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1จ านวนเงิน 2,629,900 บาทและได้รับอนุมัติโอนข้าม
แหล่งงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการนอกแผนจากเงินรายได้(ภาคปกติ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อีก จ านวน
เงิน 50,000 บาท อัตราลดลงร้อยละ 22.66 รายจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 จ านวนทั้งสิ้น 20,400บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.98 และเบิกจ่ายในภาพรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 จ านวนเงินรวม 
1,095.831 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.87 โดยมีการเบิกจ่ายเฉพาะงบด าเนินงานในภาพรวมทั้งจ านวน คิดเป็นร้อยละ 
52.87 โดยสรุปภาพรวมดังนี้  

 



 

 แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 60 
 ผลการเบิกจ่าย   ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ร้อยละ 22.80 เบิกจ่ายสะสม ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 ร้อยละ 52.87 
 สรุป ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายในภาพรวมไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 7.13 เนื่องจาก
รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าสอน ดังนั้นสิ้นสุดการเบิกจ่ายในภาคเรียนที่ 2/2565 จะเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนเมษายน 
2565 (ไตรมาสที่ 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



 

รายงานผลการใช้จ่ายประจ าเดือนพฤศจิกายน และภาพรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม  2565  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

หมวดรายจ่าย รับจัดสรร โอนเปล่ียนแปลง+/-
ผลการเบิกจ่าย

มี.ค.65

ร้อยละการ

เบิกจ่าย

ประจ าเดือน

ผลการเบิกจ่ายรวม

ต.ค.64-มี.ค.65

ร้อยละ

ผลการ

เบิกจ่ายรวม

คงเหลือ

ร้อยละ

ยอด

คงเหลือ

เงินอุดหนุนรัฐบาล 828,000.00 8,000.00 69,660.00 8.33                417,960.00            50.00         418,040.00         50.00   

เงินรายได้(ภาคปกติ) 9,402,000.00 -                      20,400.00 0.22                2,231,928.35         23.74         7,170,071.65       76.26   

เงินรายได้(ภาคสมทบ) 2,072,700.00 -                      407,830.00 19.68               1,095,831.00         52.87         976,869.00         47.13   

รวม 12,302,700.00 8,000.00 497,890.00 4.04                3,745,719.35         30.43         8,564,980.65      69.57   

* หมายเหตุ ไม่รวมค่าใชจ่้ายจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 64 (ภาคปกติ)

แสดงแผน-ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

สรุปรายจ่ายภาพรวมรายเดือน (งบประมาณตามแผน)

ประจ าเดือนมีนาคม 2565

ข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 (ไตรมาสท่ี 2)
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รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณเงินรายได้ (น.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        รายงานงบประมาณจัดสรรและรายจ่ายงบประมาณรายได้(น.ม)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

  รับจัดสรรและอนุมัติงวดเงิน พ.ศ.2564 เงินรายได้ (น.ม) งวดที่ 1 ร้อยละ 100 จ านวน 
เงินทั้งสิ้น 524,000 บาท  โดยได้รับจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คิดเป็นร้อยละ 58.35 เนื่องจากในปี
การศึกษา 2563 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกในการด าเนินการซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ทางคณะนิติศาสตร์โอนเงิน
ข้ามแหล่งงบประมาณจากเงินรายได้(ภาคปกติ) เพ่ือด าเนินการในส่วนของภาคพิเศษ และในปีการศึกษา 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติงบประมาณเพ่ิมในภาพรวมของปีการศึกษา 2563 และปี
การศึกษา2564 ทั้งสิ้น 1,258,200 บาท  
 

 และในงบประมาณ พ.ศ.2565 รายจ่ายประจ าเดือนมีนาคม 2564 สิ้นสุด ณ วันที่  31 มีนาคม 
2565 จ านวนทั้งสิ้น 48,240 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.21 และเบิกจ่ายในภาพรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2564-
มีนาคม 2565 จ านวนเงินรวม 244,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.62 โดยมีการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน คิดเป็นร้อย
ละ 56.04 และเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 27.94 โดยสรุปภาพรวมดังนี้  
 แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 60 
 ผลการเบิกจ่าย   ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ร้อยละ 28.22 เบิกจ่ายสะสม ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 ร้อยละ 46.62 
 สรุป ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายในภาพรวมไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 13.38 ทั้งนี้
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการช่วงไตรมาส และงบประมาณในส่วนหมวดตอบ
แทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าสอน) อาจไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ เนื่องจากจ านวนรายวิชาที่เปิด
สอนเมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณคงเหลือไม่สอดคล้องกัน จึงควรมีการวางแผนการใช้จ่ายดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และ
ดานกระบวนการ 

     

ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดาน
บริการท่ีมุงเนนลูกคา 

     

ผลลัพธดานการจัดการศึกษา      
7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตทีเ่ปนผูประกอบการ
หรือที่มผีลงานดานนวัตกรรมสงัคม (TSU02) 

รอยละ 
6.67 

(20 คน) 

6.67 บรรล ุ  นิสิตและบัณฑติท่ีเปน
ผูประกอบการหรือท่ีมี
ผลงานดานนวัตกรรม
สังคม (TSU02) 

รอยละ 6.67 6.67 

จํานวนนิสิตและ
บัณฑิตท่ีเปน
ผูประกอบการหรือท่ีมี
ผลงานดานนวัตกรรม
สังคม 

คน 20 20 

 

(1) ดานนวัตกรรมสังคม 1 คน 20 คน บรรล ุ  จํานวนนิสิตและ
บัณฑิตท่ีมีผลงานดาน
นวัตกรรมสังคม 

คน 1 20 

 

(2) ดานผูประกอบการ 19 คน - ไมบรรล ุ  จํานวนนิสิตและ
บัณฑิตท่ีเปน
ผูประกอบการ 

คน 19 - 

 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
7.1ก-2 รางวัลดานนวัตกรรมสงัคมหรือ
ผูประกอบการของนิสิต (TSU03)  

รอยละ 
0.83 

(5 รางวัล) 

8  รางวัล ไมบรรล ุ  รางวัลดาน
ผูประกอบการ 
(Startup Awards) 

หรือดานนวัตกรรม
สังคมของนิสติและ
บัณฑิต (TSU03) 

รอยละ 0.83 - 

จํานวนรางวัลดาน
ผูประกอบการ 
(Startup Awards) 

หรือดานนวัตกรรม
สังคมของนิสติและ
บัณฑิต (TSU03) 

รางวัล 5 8 

 

(1) ดานนวัตกรรมสังคม 4 รางวัล 8 รางวัล   จํานวนรางวัลดาน
นวัตกรรมสังคมของ
นิสิตและบัณฑติ 
(TSU03) 

รางวัล 4 8 

 

(2) ดานผูประกอบการ 1 รางวัล -   จํานวนรางวัลดาน
ผูประกอบการ 
(Startup Awards)  

รางวัล 1 - 

 

7.1ก-3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
(TSU04) 

คาเฉลี่ย 
4.50 

- ไมบรรล ุ  ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 

คาเฉลี่ย 4.50  

 

7.1ก-4รอยละของหลักสูตรทีม่ีรายวิชาเรียนรู
หรือปฏิบัติงานรวมกับชุมชน ภาครัฐหรือภาค

รอยละ 100 
(2 

รอยละ 
100 

บรรล ุ  รอยละของหลักสูตรท่ี
มีรายวิชาเรียนรูใน

รอยละ 100 100 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
ผูประกอบการ(SIU01)  หลักสูตร) (2 

หลักสูตร) 
ชุมชน 

จํานวนหลักสูตรของ
คณะ 

หลักสูตร 2 2 

 

7.1ก-5จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree) เพื่อพฒันาทักษะการสรางนวัตกรรม
สังคม(SIU02) 

2 หลักสูตร - ไมบรรล ุ  จํานวนหลักสูตรระยะ
สั้น (Non-Degree) 

เพ่ือพัฒนาทักษะการ
สรางนวัตกรรมสงัคม 
(SIU02) 

หลักสูตร 2 - 

 

7.1ก-6จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree) เพื่อพฒันาทักษะการเปน
ผูประกอบการ(SIU03) 

1 หลักสูตร - ไมบรรล ุ  จํานวนหลักสูตรระยะ
สั้น (Non-Degree) 

เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เปนผูประกอบการ 
(SIU03) 

หลักสูตร 1 - 

 

7.1ก-7 รอยละของรายวิชาที่ใชชุมชน/ภาครัฐ/
ผูประกอบการเปนฐานการเรียนรู (LAW01) 

รอยละ 
27.78 
(20 

รายวิชา) 

รอยละ 
27.78 
(20 

รายวิชา) 

บรรล ุ  รอยละของรายวิชาท่ี
ใชชุมชนเปนฐานการ
เรียนรู 

รอยละ 27.78 

 

27.78 

 

 

จํานวนรายวิชา รายวิชา 20 20  
 

7.1ก-8 รอยละของรายวิชาที่มุงเนนใหผูเรียน
เกิดทักษะเชิงปฏิบัติ (LAW02) 

รอยละ 100 17 
รายวิชา 

ไมบรรล ุ  รอยละของบัณฑติระดับ
ปริญญาตรีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 100 17 
รายวิ
ชา 

 

7.1ก-9 รอยละของนิสิตทีผ่านมาตรฐานการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานของคณะ

รอยละ 10 
ของนิสิต 

- ไมบรรล ุ  รอยละของนิสิตที่ผาน
มาตรฐานการใช

รอยละ 
ของนิสิต

10 - 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
นิติศาสตร(LAW03) คณะ

นิติศาสตร 
โปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานของคณะ
นิติศาสตร 

คณะ
นิติศาสต

ร 
 

7.1ก-10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีได
งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป(ไม
นับศึกษาตอและอยูระหวางการอบรมของสํานัก
อบรมสภาทนายความ) (LAW04) 

รอยละ 
38.74 

- ไมบรรล ุ  รอยละของบัณฑิต
ระดับปรญิญาตรีได
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 
ป(ไมนับศึกษาตอและ
อยูระหวางการอบรม
ของสํานักอบรมสภา
ทนายความ) 

รอยละ 38.74 - 

 

7.1ก-11 จํานวนรายวิชาที่จัดการศึกษารวมกบั
สถานประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม
เพื่อใหนิสิตมีแนวคิดการเปนผูประกอบการ 
(LAW05) 

3 รายวิชา 5 รายวิชา บรรล ุ  จํานวนรายวิชาท่ีจัด
การศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให
นิสิตมีแนวคดิการเปน
ผูประกอบการ 

รายวิชา  3 5 

 

7.1ก-12 จํานวนรายวิชาที่จัดการศึกษารวมกบั
สถานประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม
เพื่อใหนิสิตมีแนวคิดการสรางนวัตกรรมสังคม
(LAW06) 

4 รายวิชา 4 รายวิชา   จํานวนรายวิชาท่ีจัด
การศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให
นิสิตมีแนวคดิการสราง
นวัตกรรมสังคม 

รายวิชา 4 4 

 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
ผลลัพธดานการวิจัย      
7.1ก-13ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เผยแพรในระดับชาติหรอืนานาชาติ(TSU05) 

รอยละ  
160.60 

(53 
ผลงาน) 

 ไมบรรล ุ  รอยละของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของ
อาจารยประจําท่ีไดรับ
การตีพิมพเผยแพร 
(TSU05) 

รอยละ 160.6
0 

(53 
ผลงา
น) 

 

 

(1) ระดับชาติ รอยละ 
136.36 
( 45 

ผลงาน) 

รอยละ 
121.36 
( 40 

ผลงาน) 

  ระดับชาต ิ(TSU02) รอยละ 136.36

(45 

ผลงาน
) 

121.
36 (40 

ผลงาน
) 

 

(2) ระดับนานาชาติ รอยละ 
24.24 

(8 ผลงาน) 

รอยละ 
15.15 

(5 ผลงาน) 

  ระดับนานาชาต ิ
(TSU02) 

รอยละ 24.24 

(8 

ผลงาน
) 

15.15 

(5 

ผลงาน
) 

 

7.1ก-14 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
อางอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ(TSU06) 

รอยละ 
18.18 

(6 ผลงาน) 

- ไมบรรล ุ  ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีอางอิงใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาต ิ(TSU06) 

รอยละ 18.18 - 

จํานวน ผลงาน 6 - 
 

(1) ระดับชาติ รอยละ 
6.06 

(2 ผลงาน) 

   ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีอางอิงใน
ระดับชาต(ิTSU06) 

รอยละ 6.06 - 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
จํานวน ผลงาน 2 - 

 

(2) ระดับนานาชาติ รอยละ 
12.12 

(4 ผลงาน) 

   ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีอางอิงใน
ระดับนานาชาต ิ
(TSU06) 

รอยละ 12.12 12.5 

จํานวน ผลงาน 4 4 
 

7.1ก-15ผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่
กอใหเกิดนวัตกรรมสงัคม (สรางผลกระทบทาง
สังคม SROI : Social Return on 
Investment) (TSU07) 

รอยละ 
12.12 

(4 ผลงาน) 

- ไมบรรล ุ  ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีกอใหเกิด
นวัตกรรมสังคม 
(TSU07) 

รอยละ 12.12 3.13 

จํานวน ผลงาน 4 1 
 

7.1ก-16 จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนเชิง
สังคมหรือเชิงพาณิชย (LAW07) 

รอยละ 
6.06 

(2 ผลงาน) 

- ไมบรรล ุ  จํานวนผลงานที่
นําไปใชประโยชนเชิง
สังคมหรือเชิงพาณิชย 

รอยละ 6.06 - 

จํานวน ผลงาน 2 - 
 

7.1ก-17 จํานวนขอเสนอแผนหรือชุด
โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกอันสามารถ
สรางนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่
เนนการพฒันาทางดานสังคมและเศรษฐกจิ 
(LAW08) 

รอยละ 60  
 

- ไมบรรล ุ  จํานวนขอเสนอแผน
หรือชุดโครงการวิจัย
จากแหลงทุนภายนอก
อันสามารถสราง
นวัตกรรมที่ตอบโจทย
การพัฒนาเชิงพื้นที่เนน
การพัฒนาทางดาน
สังคมและเศรษฐกิจ 

รอยละ 60 - 

 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
7.1ก-18 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรบัการ
สนับสนุนจากกองทุนคณะนิติศาสตร เพื่อให
บุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัยตอบโจทยการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศโดยเนนการพัฒนาทาง
สังคมและเศรษฐกิจ (LAW09) 

3 โครงการ 5 
โครงการ 

บรรล ุ  จํานวนผลงานวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุนคณะนิติศาสตร 
เพื่อใหบุคลากร
สามารถผลิตผล
งานวิจัยตอบโจทยการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของ
ประเทศโดยเนนการ
พัฒนาทางสังคมและ
เศรษฐกจิ 

โครงกา
ร 

3 5 

 

7.1ก-19 จํานวนเครือขายความรวมมือทางดาน
งานวิจัยกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
(LAW10) 

1 เครือขาย - ไมบรรล ุ  จํานวนเครอืขายความ
รวมมือทางดาน
งานวิจัยกับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 

เครือขา
ย 

1 - 

 

7.1ก-20กิจกรรมหรือโครงการทีส่งเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยดวยกันเอง

สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัย

กับผูใชประโยชนจากงานวิจัย(LAW11) 

1 กิจกรรม - ไมบรรล ุ  กิจกรรมหรือโครงการ
ที่สงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางนักวิจัยดวย
กันเองสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

กิจกรร
ม 

1 - 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
ระหวางนักวิจัยกบัผูใช
ประโยชนจากงานวิจัย 

 

ผลลัพธดานการบริการวิชาการ/วิชาชีพ      
7.1ก-21จํานวนโครงการบรกิารวิชาการหรือ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่กอใหเกิด
นวัตกรรมสังคมหรือการเปนผูประกอบการ 
(TSU08) 

รอยละ 50  
 

รอยละ 
16.67 

ไมบรรล ุ  จํานวนโครงการบริการ
วิชาการหรือการทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรมท่ี
กอใหเกิดนวัตกรรม
สังคมหรือการเปน
ผูประกอบการ (TSU08) 

รอยละ 50  

 

7.1ก-22จํานวนสินคาและบริการในพื้นที่ที่
ไดรับการสรางมลูคาเพิม่จากการบริการวิชาการ 
(SIU11) 

2 รายการ - ไมบรรล ุ  จํานวนสินคาและ
บริการในพื้นทีท่ี่ไดรับ
การสรางมูลคาเพิ่มจาก
การบริการวิชาการ 
(SIU11) 

รายการ 2 - 

    
 

7.1ก-23จํานวนชุมชน/พื้นที่/หนวยงาน ที่ไดรับ
ประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อสราง
มูลคาเพิม่ใหกบัสินคาและบริการ (SIU12) 

2 พื้นที่ - ไมบรรล ุ  จํานวนชุมชน/พ้ืนท่ี/
หนวยงาน ท่ีไดรับ
ประโยชนจากการ
บริการวิชาการเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคา
และบริการ (SIU12) 

พ้ืนท่ี 2 - 

 

7.1ก-24 จํานวนขอมูลการใหคําปรึกษาที่มีการ
ประสานขอมลูกับศูนยยุติธรรมชุมชนโดยการมี

22 เรื่อง  - ไมบรรล ุ  จํานวนขอมูลการให
คําปรึกษาท่ีมีการ

เร่ือง 22 - 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
สวนรวมของผูเรียน(LAW12) ประสานขอมูลกับศูนย

ยุติธรรมชุมชนโดยการมี
สวนรวมของผูเรียน 

 

7.1ก-25จํานวนกิจกรรมและโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการบริการวิชาการและถอด

บทเรียนการดําเนินงานดังกลาว เพือ่นํามา

พัฒนารปูแบบการดําเนินงานรวมถึงสราง

บรรยากาศการทํางานดานบริการวิชาการ

(LAW13) 

1 กิจกรรม/
โครงการ 

- ไมบรรล ุ  จํานวนกิจกรรมและ
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการบรกิาร
วิชาการและถอด
บทเรียนการ
ดําเนินงานดังกลาว 
เพื่อนํามาพฒันา
รูปแบบการดําเนินงาน
รวมถึงสรางบรรยากาศ
การทํางานดานบรกิาร
วิชาการ 

กิจกรร
ม/

โครงกา
ร 

1 - 

 

7.1ก-26จํานวนโครงการบรกิารวิชาการโดยการ
นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน (LAW14) 

รอยละ 30  - ไมบรรล ุ  จํานวนโครงการบริการ
วิชาการโดยการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 30 - 

 

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ
ทํางาน 

     

ประสิทธิผลของกระบวนการดานการจัด
การศึกษา 

     



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
7.1ข-1 หลักสูตรที่เนนทกัษะการสราง
นวัตกรรมสังคมหรือการเปนผูประกอบการ 
(TSU01) 

รอยละ 100 
(2 

หลักสูตร) 

- ไมบรรล ุ  หลักสูตรท่ีเนนทักษะ
การสรางนวัตกรรม
สังคมหรือการเปน
ผูประกอบการ (TSU01) 

รอยละ 100 - 

จํานวนหลักสูตร หลักสูต
ร 

2 - 

 

(1) ดานนวัตกรรมสังคม 1 หลักสูตร -   จํานวนหลักสูตร หลักสูต
ร 

1 - 

 

(2) ดานผูประกอบการ 1 หลักสูตร -   จํานวนหลักสูตร หลักสูต
ร 

1 - 

 

7.1ข-2 ชุดวิชา/รายวิชาสําหรบัผูเรียนทุกชวง
วัยที่เนนใหเกิดสมรรถนะในการสรางนวัตกรรม
ทางสงัคม(LAW15) 

2 ชุด
รายวิชา/
รายวิชา 

- ไมบรรล ุ  ชุดวิชา/รายวิชาสําหรับ
ผูเรียนทุกชวงวัยท่ีเนน
ใหเกิดสมรรถนะในการ
สรางนวัตกรรมทาง
สังคม 

รายวิชา 2 - 

 

7.1ข-3ชุดวิชา/รายวิชาสําหรับผูเรียนทุกชวงวัย
ที่เนนใหเกิดสมรรถนะในการสราง
ผูประกอบการ(LAW16) 

2 ชุด
รายวิชา/
รายวิชา 

- ไมบรรล ุ  ชุดวิชา/รายวิชาสําหรับ
ผูเรียนทุกชวงวัยท่ีเนน
ใหเกิดสมรรถนะในการ
สรางผูประกอบการ 

ชุดวิชา/
รายวิชา 

2 - 

 

7.1ข-4 รอยละของนิสิตระดับปรญิญาตรีที่
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
(LAW17) 

รอยละ 65 - ไมบรรล ุ  รอยละของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีสาํเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

รอยละ 65 - 

 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
7.1ข-5 อัตราการคงอยูของนิสิต ระดับปรญิญา
ตรี 
(ไมรวมนิสิตช้ันปที่ 1)(LAW18) 

รอยละ 85 - ไมบรรล ุ  อัตราการคงอยูของนิสิต 
ระดับปริญญาตรี(ไมรวม
นิสิตชั้นปท่ี 1) 

รอยละ 85  

 

7.1ข-6 จํานวนฐานขอมูลทีส่ําคัญสําหรับการ
บรหิารจัดการ(LAW19) 

2 
ฐานขอมูล 

- ไมบรรล ุ  จํานวนฐานขอมูลที่
สําคัญสําหรบัการ
บรหิารจัดการ 

ฐานขอ
มูล 

2 - 

 

7.1ข-7 จํานวนระบบสารสนเทศออนไลนดาน
บริการการศึกษาของคณะนิติศาสตร (LAW20) 

2 ระบบ - ไมบรรล ุ  จํานวนระบบ
สารสนเทศออนไลน
ดานบริการการศึกษา
ของคณะนิติศาสตร 

ระบบ 2 - 

 

ประสิทธิผลของกระบวนการเตรียมพรอมตอ
ภาวะฉุกเฉิน 

     

ค. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน      
7.1ค-1รอยละของหลกัสูตรที่มีความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานภายนอก (SIU04) 

รอยละ 100 
(2 

หลักสูตร) 

รอยละ 
100  
(2 

หลักสูตร) 

บรรล ุ  รอยละของหลักสูตรท่ีมี
ความรวมมือทาง
วิชาการกับตางประเทศ
(จํานวนกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีรวมมีทาง
วิชาการกับตางประเทศ 
(ตาม MOU เดิม)) 

รอยละ 100 100 

จํานวนหลักสูร หลักสูต
ร 

2 2 

 

(1) ภายในประเทศ 1 หลักสูตร 1   จํานวนหลักสูตร หลักสูต 1 1 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
ร 

 

(2) ตางประเทศหรอืหนวยงานระดับ
นานาชาติ 

1 หลักสูตร 1   จํานวนหลักสูตร หลักสูต
ร 

1 1 

 

7.1ค-2ความรวมมือเพื่อพฒันาผูประกอบการ
และสงเสรมิการสรางนวัตกรรมกบัภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย(SIU09) 

รอยละ 
83.33 

(5 ความ
รวมมือ) 

รอยละ 
66.67 

(4 ความ
รวมมือ) 

ไมบรรล ุ  ความรวมมือเพ่ือพัฒนา
ผูประกอบการและ
สงเสริมการสราง
นวัตกรรมกับภาค 
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของ
มหาวิทยาลัย (SIU09) 

รอยละ  
 

83.33 66.67 

จํานวนความรวมมือ ความ
รวมมือ 

5 4 

 

7.1ค-3จํานวนเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการในดานการผลิตบัณฑิตทีส่งเสริมใหนิสิต
มีทักษะเชิงปฏิบัติ  
(สหกิจศึกษา/กจิกรรมเสรมิหลักสูตร)(LAW21) 

7 เครือขาย 2 
เครือขาย 

ไมบรรล ุ  จํานวนเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการใน
ดานการผลติบัณฑติท่ี
สงเสริมใหนิสติมีทักษะ
เชิงปฏิบตัิ (สหกิจ
ศึกษา/กิจกรรมเสริม
หลักสูตร) 

เครือขา
ย 

 

7 2 

    
 

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา      
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคา
กลุมอ่ืน 

     

(1) ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของ      



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการ
ใหบรกิารของคณะ (LAW22) 

คาเฉลี่ย 
4.00 

- ไมบรรล ุ  ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตตอการใหบริการ
ของคณะ 

คาเฉลี่ย 4.00 - 

 

     (1) ระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 
4.00 

- ไมบรรล ุ  ระดับปริญญาตรี (ภาค
ปกติ) 

คาเฉลี่ย 4.00 - 

 

     (2) ระดับปรญิญาตรี (ภาคสมทบ) คาเฉลี่ย 
4.60 

- ไมบรรล ุ  ระดับปริญญาตรี (ภาค
สมทบ) 

คาเฉลี่ย 4.60 - 

 

     (3) ระดับปรญิญาโท คาเฉลี่ย 
4.50  

- ไมบรรล ุ  ระดับปริญญาโท คาเฉลี่ย 4.50  
 

7.2ก-2 รอยละความไมพึงพอใจของนิสิตตอการ
ใหบรกิารของคณะ (LAW23) 

รอยละ 
0.22 

- ไมบรรล ุ  รอยละความไมพึงพอใจ
ของนิสิตตอการ
ใหบริการของคณะ 

รอยละ  0.22 - 

 

     (1) ระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ) รอยละ 
0.22 

- ไมบรรล ุ  ปริญญาตรี(ภาคปกต)ิ รอยละ  0.22 - 
 

(2) ระดับปรญิญาตรี (ภาคสมทบ) รอยละ 
0.22 

- ไมบรรล ุ  ปริญญาตรี(ภาคสมทบ) รอยละ  0.22 - 
 

     (3) ระดับปรญิญาโท รอยละ 
0.52 

- ไมบรรล ุ  ปริญญาโท รอยละ  0.22 - 
 

7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรปีสุดทายตอการบรหิารจัดการ
หลักสูตร (LAW24) 

คาเฉลี่ย 
4.20 

- ไมบรรล ุ  ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตระดับปริญญาตรีป
สุดทายตอการบริหาร
จัดการหลักสตูร 

คาเฉลี่ย  
 

4.20 - 

 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
7.2ก-4จํานวนขอรองเรียนดานการจัดการเรียน
การสอน(LAW25) 

ไมมี 
ขอรองเรียน 

ไมมี 
ขอ

รองเรียน 

บรรล ุ  จํานวนขอรองเรียน ขอ
รองเรียน 

ไมมี ไมมี 

 

     (1) ระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ) ไมมี 
ขอรองเรียน 

ไมมี 
ขอ

รองเรียน 

  จํานวนขอรองเรียน ขอ
รองเรียน 

ไมมี ไมมี 

 

(2) ระดับปรญิญาตรี (ภาคสมทบ) ไมมี 
ขอรองเรียน 

ไมมี 
ขอ

รองเรียน 

  จํานวนขอรองเรียน ขอ
รองเรียน 

ไมมี ไมมี 

 

     (3) ระดับปรญิญาโท ไมมี 
ขอรองเรียน 

ไมมี 
ขอ

รองเรียน 

  จํานวนขอรองเรียน ขอ
รองเรียน 

ไมมี ไมมี 

 

7.2ก-5ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
วิชาการ (LAW26) 

คาเฉลี่ย 
4.50 

- ไมบรรล ุ  ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการวิชาการ 

คาเฉลี่ย 4.50 - 

 

(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน      
7.2ก-6 อัตราการลาออกของนิสิต ระดับ
ปริญญาตร(ีLAW27) 

รอยละ 
9.29 

- ไมบรรล ุ  อัตราการลาออกของ
นิสิต ระดับปริญญาตรี 

รอยละ 9.29  

 

7.2ก-7จํานวนชุมชนที่ขอรับบริการจากศูนย
ยุติธรรมชุมชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ(LAW28) 

5 ชุมชน - ไมบรรล ุ  จํานวนชุมชนท่ีขอรับ
บริการจากศูนยยุติธรรม
ชุมชน คณะนิตศิาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ชุมชน 5  

 

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร      



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร        
(1) ผลลัพธดานอัตรากําลังและขีด
ความสามารถ 

     

7.3ก-1บุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยน
ความรูสูภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (SIU07) 

รอยละ 
60.61  

(20 คน) 

- ไมบรรล ุ  บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยน
ความรูสูภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม (SIU07) 

รอยละ  
 

60.61 - 

จํานวน คน 20 - 
 

7.3ก-2 รอยละของอาจารยที่ไดรับรางวัล  
(SIU13) 

รอยละ 
21.21 
(7 คน) 

รอยละ 
6.06 

(2 คน) 

ไมบรรล ุ  รอยละของอาจารยท่ี
ไดรับรางวัล(SIU13) 

รอยละ 21.2
1 

6.06 

จํานวน คน 7 2 
 

(1) ระดับชาติ รอยละ 
15.15 
(5 คน) 

รอยละ 
6.06 

(2 คน) 

  รอยละของอาจารยท่ี
ไดรับรางวัล(SIU13) 

รอยละ 15.1
5 

6.06 

จํานวน คน 5 2 
 

(2) ระดับนานาชาติ รอยละ 
6.06 

(2 คน) 

-   รอยละของอาจารยท่ี
ไดรับรางวัล(SIU13) 

รอยละ 6.06 - 

จํานวน คน 2 - 
 

7.3ก-3 รอยละของบุคลากรสายวิชาการไดรับ
การอบรมการสอนทีส่งเสริมใหเกิดนวัตกรรม
สังคม(LAW29) 

รอยละ 90 
(30 คน) 

- ไมบรรล ุ  รอยละของบคุลากรสาย
วิชาการไดรับการอบรม
การสอนท่ีสงเสริมใหเกิด
นวัตกรรมสังคม 

รอยละ  
 

90 - 

จํานวน คน 30 - 
 

7.3ก-4 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับ รอยละ 90 - ไมบรรล ุ  รอยละของบคุลากรสาย รอยละ  90 - 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
การอบรมการสอนทีส่งเสริมใหเกิดการเปน
ผูประกอบการ(LAW30) 

(30 คน) วิชาการท่ีไดรับการ
อบรมการสอนท่ีสงเสริม
ใหเกิดการเปน
ผูประกอบการ 

 

จํานวน คน 30 - 
 

(2) ผลลัพธดานบรรยากาศการทํางาน      

7.3ก-5ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดาน
บรรยากาศการทํางาน (LAW31) 

คาเฉลี่ย 
4.30  

- ไมบรรล ุ  ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรดานบรรยากาศ
การทํางาน 

คาเฉลี่ย  4.30 - 

 

     (1) สายวิชาการ คาเฉลี่ย 
4.30 

- ไมบรรล ุ  สายวิชาการ คาเฉลี่ย  4.30 - 
 

     (2) สายสนับสนุน คาเฉลี่ย 
4.20 

- ไมบรรล ุ  สายสนับสนุน คาเฉลี่ย  4.20 - 
 

(3) ผลลัพธดานความผูกพัน      
7.3ก-6อัตราการคงอยูของบุคลากร
(LAW32)(นับเฉพาะพนักงาน) 

รอยละ 100 100 บรรล ุ  อัตราการคงอยูของ
บุคลากร 

รอยละ  100 100 

 

     (1) สายวิชาการ รอยละ 100 100   สายวิชาการ รอยละ  100 100 
 

     (2) สายสนับสนุน รอยละ 100 100   สายสนับสนุน รอยละ  100 100 
 

7.3ก-7 ระดับความผูกพันของบุคลากร 
(LAW33) 

คาเฉลี่ย 
4.40 

- ไมบรรล ุ  ระดับความผูกพันของ
บุคลากร 

คาเฉลี่ย 4.40 - 

 

     (1) สายวิชาการ คาเฉลี่ย 
4.40  

    สายวิชาการ คาเฉลี่ย 4.40 - 
 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
     (2) สายสนับสนุน คาเฉลี่ย 

4.35  
   สายสนับสนุน คาเฉลี่ย 4.35 - 

 

7.3ก-8คาเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทกุ
ระดับของมหาวิทยาลัย(LAW34) 

รอยละ 82 - ไมบรรล ุ  คาเฉลี่ยดัชนีความสุข
ของบคุลากรในทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย 

รอยละ  82 - 

 

     (1) สายวิชาการ รอยละ 82    สายวิชาการ รอยละ  82 - 
 

     (2) สายสนับสนุน รอยละ 82    สายสนับสนุน รอยละ  82 - 
 

(4) ผลลัพธดานการพัฒนาบุคลากรและผูนํา      

7.3ก-9รอยละของผูบรหิารระดับสวนงาน/
หนวยงานที่ไดรบัการพัฒนา (LAW35) 

รอยละ 100 100 บรรล ุ  รอยละของผูบริหาร
ระดับสวนงาน/
หนวยงานท่ีไดรับการ
พัฒนา 

รอยละ 100 100 

จํานวน คน 5 5 
 

- จํานวนผูบรหิารที่ไดรับการพัฒนา 5 คน     

7.3ก-10รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพฒันา
ตามความจําเปนของสวนงาน/หนวยงานอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง (LAW36) 

รอยละ 100 
(48 คน) 

87.23 
41 คน 

ไมบรรล ุ  รอยละของบคุลากรท่ี
ไดรับการพัฒนาตาม
ความจําเปนของสวน
งาน/หนวยงานอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง 

รอยละ  100 87.23 

 

       (1) สายวิชาการ รอยละ 100    สายวิชาการ รอยละ  100  

จํานวน คน 33  
 

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 33 คน     
       (2) สายสนับสนุน รอยละ 100    สายสนับสนุน รอยละ  100  



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
จํานวน คน 15  

 

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 15 คน      
7.3ก-11 จํานวนบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนาให
สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนให
ผูเรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ(LAW37) 

รอยละ 60 - ไมบรรล ุ  จํานวนบุคลากรที่ไดรบั
การพัฒนาใหสามารถ
จัดการเรียนการสอน
โดยมุงเนนใหผูเรียน
เกิดทักษะเชิงปฏิบัติ 

รอยละ  100  

 

7.3ก-12 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ
บุคลากรเร่ืองการจัดทําขอเสนอแผนงาน ชุด
โครงการวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือใหไดรับ

การสนับสนุนทุนจากแหลงทุนภายนอก(LAW38) 

รอยละ 100 - ไมบรรล ุ  จํานวนบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ
บุคลากรเร่ืองการจัดทํา
ขอเสนอแผนงาน ชดุ
โครงการวิจัยและการ
บริการวิชาการเพ่ือให
ไดรับการสนับสนุนทุน
จากแหลงทุนภายนอก 

รอยละ  100  

 

7.3ก-13 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ
นักวิจัยดานกฎหมายใหสามารถใชเคร่ืองมือวิจัยท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกับการวิจัยเชงิพ้ืนท่ี

(LAW39) 

รอยละ 100 - ไมบรรล ุ  จํานวนบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะนักวิจัย
ดานกฎหมายใหสามารถ
ใชเคร่ืองมือวิจัยท่ี
หลากหลายและ
เหมาะสมกับการวิจัยเชงิ
พ้ืนท่ี 

รอยละ  100  

 

7.3ก-14 จํานวนบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีไดรับ รอยละ 100 85.71 ไมบรรล ุ  จํานวนบุคลากร รอยละ  100 85.71 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
การพัฒนาใหมีความพรอมในการเขาสูตําแหนง

บริหาร(LAW40) 
12 คน กลุมเปาหมายท่ีไดรับ

การพัฒนาใหมีความ
พรอมในการเขาสู
ตําแหนงบริหาร 

 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับ
ดูแล 

     

ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแล 
และความรับผิดชอบตอสังคม 

     

(1) ผลลัพธดานการสื่อสารและสรางความ
ผูกพันกับบุคลากร ผูเรียน และลูกคากลุมอ่ืน 

     

7.4ก-1 ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนํา
องคกร (LAW41) 

คาเฉลี่ย 
4.70 

- ไมบรรล ุ  ระดับการรับรูและเขาใจ
ทิศทางการนําองคกร 

คาเฉลี่ย  4.70  

 

       (1) สายวิชาการ 
คาเฉลี่ย 
4.65 

-   สายวิชาการ คาเฉลี่ย  4.65  
 

       (2) สายสนับสนุน 
คาเฉลี่ย 
4.80 

-   สายสนับสนุน คาเฉลี่ย  4.80  
 

7.4ก-2 ผลการประเมินผูนําระดับสูง (LAW42) 
คาเฉลี่ย 
4.65 

- ไมบรรล ุ  ผลการประเมินผูนํา
ระดับสูง 

คาเฉลี่ย 4.65 - 

 

(2) ผลลัพธดานภาระรับผิดชอบของการ
กํากับดูแล 

     

7.4ก-3 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของคณะนิติศาสตร (TSU09) 

89.00 
คะแนน 

- ไมบรรล ุ  ระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ

คะแนน 89 - 



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
ดําเนินงานของคณะ
นิติศาสตร (TSU09) 

 

7.4ก-4 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการประจําคณะ(LAW43) 

4.65 
คะแนน 

4.36 ไมบรรล ุ  คะแนนผลการประเมิน
การปฏิบตัิหนาท่ีของ
กรรมการประจําคณะ 

คะแนน 4.65 4.30 

 

(3) ผลลัพธดานกฎหมาย ขอบังคับและการ
รับรองมาตรฐาน 

     

7.4ก-5 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ AUN 
QA(LAW44) 

  ไมบรรลุ  ผลการประเมินหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN QA 

คะแนน 
 

- - 

 

   (1) ปริญญาตรี 3.40 คะแนน 3.00 ไมบรรลุ  ผลการประเมินหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN QA 
(ปริญญาตรี) 

คะแนน 
 

3.40 3.00 

 

       (2) ปริญญาโท 3.25 คะแนน 3.00 ไมบรรลุ  ผลการประเมินหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN QA 
(ปริญญาโท) 

คะแนน 
 

3.25 3.00 

 

7.4ก-6 รอยละหลักสูตรที่ผานการกํากบั
มาตรฐาน(LAW45) 

รอยละ 100 100 บรรล ุ  รอยละหลักสูตรท่ีผาน
การกํากับมาตรฐาน 

รอยละ  
 

100 100 

จํานวนหลักสูตร หลักสูต
ร 

1 1 

 

- จํานวนหลักสูตรทีผ่านการกํากับ
มาตรฐาน 

1 หลักสูตร 1 บรรล ุ   

(4) ผลลัพธดานการประพฤติปฏิบัติอยางมี
จริยธรรม 

     



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
7.4ก-7 จํานวนขอรองเรียนบุคลากรดาน
จริยธรรม (LAW46) 

ไมมี 
ขอรองเรียน 

ไมมี 
ขอ

รองเรียน 

บรรล ุ  จํานวนขอรองเรียน
บุคลากรดานจริยธรรม 

ขอ ไมมี ไมมี 

 

7.4ก-8 รอยละขอรองบุคลากรที่ไดรบัการแกไข
ภายใน  
14 วัน (LAW47) 

รอยละ 100 รอยละ 
100 

บรรล ุ  รอยละขอรองบุคลากรท่ี
ไดรับการแกไขภายใน 
14 วัน 

รอยละ 100 100 

 

ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ       
(1) ผลลัพธดานการบรรลุกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ 

     

7.4ข-1 รอยละของตัวช้ีวัดที่บรรลเุปาหมายตาม
แผนกลยุทธ (ปงบประมาณ)(LAW48) 

รอยละ 
89.00 

- ไมบรรล ุ  รอยละของตัวชี้วัดท่ี
บรรลุเปาหมายตามแผน
กลยุทธ (ปงบประมาณ) 

รอยละ 89  

    
 

7.4ข-2 รอยละของตัวช้ีวัดที่บรรลเุปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป (ปงบประมาณ)
(LAW49) 

รอยละ 
89.00 

- ไมบรรล ุ  รอยละของตัวชี้วัดท่ี
บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบตัิการประจําป 
(ปงบประมาณ) 

รอยละ 89  

    
 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และ
ตลาด 

  รอยละ 100   

ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และ
ตลาด 

     

(1) ผลลัพธของการดําเนินงานดาน      



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
งบประมาณและการเงิน 
7.5ก-1งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพฒันาความเปนผูประกอบการ
ของคณะนิติศาสตร(SIU08) 

300,000 
(รอยละ 
2.39) 

190,000 ไมบรรล ุ  งบประมาณการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาความเปน
ผูประกอบการของคณะ
นิติศาสตร (SIU08) 

รอยละ 2.39 1.83 

จํานวน บาท 300,

000 
190,0

00 
 

7.5ก-2อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได(คิดแบบ 5% 
ของแนวโนม 3 ปยอนหลงั)(LAW50) 

52,371,79
1  

บาท 

50,166,6
24.78 
บาท 

ไมบรรล ุ  อัตราการ
เพ่ิมขึ้นของ
รายได (LAW 
15) 

รอย
ละ 5 

 

52,371,791 

50,166,624
.78 

 

(2) ผลลัพธของการดําเนินการดานตลาด      
7.5ก-3จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก (SIU05) 

566,763  
บาท 

 

3,589,3
94 บาท 

 

บรรล ุ  จํานวนเงินทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก 
(SIU05) 

บาท 566,763 

 

511,000 

จํานวน โครงกา
รวิจัย 

- 1 

 

7.5ก-4งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
สนับสนุนการสรางผูประกอบการ/ธุรกิจใหม 
(SIU06) 

รอยละ 1 
(120,000 

บาท) 

- ไมบรรล ุ  งบประมาณจาก
แหลงทุน
ภายนอก
สนับสนุนการ
สราง

รอย
ละ 

1  



ตัวชีวั้ด 
คาเปาหมาย การบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ขอมูลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
ผูประกอบการ/
ธุรกิจใหม 
(SIU06) 

จํานวนเงิน บาท 120,000 - 
 

7.5ก-5จํานวนเงินจากการบริการวิชาการที่
ไดรับจากแหลงภายนอก (SIU10) 

1,095,450 
บาท 

- ไมบรรล ุ  จํานวนเงินจาก
การบริการ
วิชาการท่ีไดรับ
จากแหลง
ภายนอก 
(SIU10) 

บาท 1,095,45
0 

- 

 

7.5ก-6รอยละการรับนิสิตใหมตามแผนรับนิสิต 
(LAW53) 

  บรรล ุ  รอยละการรับ
นิสิตใหมตาม
แผนรับนิสิต 

รอย
ละ 

  

 

      (1)  ระดับปริญญาตร ี รอยละ 100 108.6   ปริญญาตรี รอย
ละ 

100 108.6 

 

      (2)  ระดับปริญญาโท รอยละ 100 110   ปริญญาโท รอย
ละ 

100 110 

 

 
 
 
 


