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คณะนติิศาสตร์

ป�งบประมาณ

2564

แสดงต่อไปอีก

1 ป�

แสดงผล

- รวมทุกไตรมาส

 

แสดงข้อมูล

พมิพเ์ป�นเอกสารไฟล์ Excel

ป� 2564 79.17%
ป� 2565

หมายเหต ุ: เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการปฏิบัติงาน OKRs สว่นงาน
ค่าเฉลี�ย 0 - 1% 1.01 - 25% 25.01 - 50% 50.01 - 75% 75.01 - 100

OKRs คณะนิติศาสตร์ 2564 2565

แผน ผล แผน ผล

จํานวนผลงานตีพมิพใ์นฐานข้อมูล scopus (ผลงาน) 8 3 15 <ว่าง>

จํานวนนวัตกรรม/จํานวนผลงานวิจัยที�อยูใ่น CMU-RL 4-7 (ผลงาน) 4 6 7 <ว่าง>

จํานวนการให้บรกิาร IP ต่อป� (สิทธิบตัร) หรอื จํานวน Spin off/Startup ต่อป�
(ธุรกิจ) หรอืผลงานที�เทียบเท่า CMU-RL 8-9 (ผลงาน)

3 6 5 <ว่าง>
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รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (ตัวชีวั้ด OKRs) ประจำปงบประมาณ 2564  

ณ ไตรมาส 4  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย/ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนผลงานตีพิมพใน

ฐานขอมูล Scopus (ผลงาน) 

คาเปาหมาย: จำนวน 8 บทความ  

ผลการดำเนินงาน: จำนวน 3 บทความ ดังนี้   

1. PornchaiWisuttisak, Chul JuKim, Mia Mahmudur Rahim, “PPPs and challenges for competition law and policy in 

ASEAN” Economic Analysis and Policy 71 (1) 2021 PP. 291-306. 

2. Alexandre Chitov. “Moral Truth and Criminology: Back to Its Classical Roots” Russian Journal of Criminology 15 (1) 

2021, PP. 6-14. 

3. Alexandre Chitov. “The Concepts of Truth and Fairness in Thai Criminal Procedure” New Criminal Law Review  24 

(1) 2021 PP. 59-89. 

 

แผนปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร ท่ีสอดคลองกับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด OKRs)  

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 

สนับสนุนอาจารยท่ีมีศักยภาพเลือก track วิจัย  ดำเนินการแลว 1 ทาน มีผูศักยภาพและไมติดภาระงานสอน/บริหารนอย 

สนับสนุนใหอาจารยท่ีถึงเกณฑและมีศักยภาพลาเพ่ิมพูนความรู ดำเนินการแลว 2 ทาน มีผูศักยภาพและไมติดภาระงานสอน/บริหารนอย 

รับอาจารยใหมท่ีมีศักยภาพเพ่ือตีพิมพ ดำเนินการแลว ไดมา 2 ทาน ขาดอีก 2 ตำแหนง ติดเรื่องเง่ือนไขปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (ตัวชีวั้ด OKRs) ประจำปงบประมาณ 2564  

ณ ไตรมาส 4  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ผลการดำเนินงาน 

2. จำนวนนวัตกรรม

(นวัตกรรม)/จำนวน

ผลงานวิจัยท่ีอยูใน TRL 4-7 

(ผลงาน) 

คาเปาหมาย:         จำนวน 4  ผลงาน  

ผลการดำเนินงาน: จำนวน 6 ขอเสนอแนะ รายละเอียดดังน้ี   

ขอเสนอแนะเพ่ือการยุติภาวะไรสญัชาติของเด็กไรสญัชาติในประเทศไทย โดยไดนำเสนอ 

1. ขอเสนอแนะตอกรณีท่ีมีกฎหมายนโยบายแลว แตมีปญหาการบังคบัใช ตอสำนักบริหารการทะเบียน กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

2.  ขอเสนอแนะตอกรณีท่ีมีกฎหมายนโยบายแลว แตมีปญหาการบังคบัใช ตอกระทรวงสาธารณสุข  

3. ขอเสนอแนะตอกรณีท่ีมีกฎหมายนโยบายแลว แตมีปญหาการบังคบัใช ตอสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตร ี

4. ขอเสนอแนะตอกรณีปญหาท่ียังไมมีกฎหมายนโยบาย ตอ คณะรัฐมนตรีผานสภามั่นคงแหงชาต ิ

5. ขอเสนอแนะตอกรณีปญหาท่ียังไมมีกฎหมายนโยบาย ตอกระทรวงมหาดไทย 

6. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาความรวมมือในระดับภมูิภาคอาเซียน ตอ คณะรัฐมนตรผีานสภามั่นคงแหงชาติและกระทรวงการตางประเทศ 

และไดมีการจัดทำคูมือการจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาตไิทย 

(จากงานวิจัยเรื่อง ENDING CHILD STATELESSNESS IN THAILAND: DEVELOPING AN ACCELERATED NATIONALITY REVIEW MODEL) 

 

แผนปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร ท่ีสอดคลองกับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด OKRs)  

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

สรางระบบจัดเก็บรวบรวม

ขอมูลและหลักฐานเพ่ือตอบ

โจทย TRL 

1. พัฒนาคำอธิบาย พัฒนาระบบจดัเก็บ รวบรวมขอมลู หลักฐาน โดยมีการประชุมหารือเก่ียวกับการจดัเก็บขอมูลดานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีขอสรุปใหดำเนินการดังน้ี 

1.1 ใหจัดทำแบบฟอรมออนไลนท่ีสะดวกตอคณาจารยและบุคลากรในการกรอกขอมูลแบบ Realtime เพ่ือใหเปนประโยชนในการจัดระดับ TRL / RIL รวมถึงสามารถใช

เปนขอมูลในการกรอก JA ประจำป 1.2 ใหกำหนดเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบสรางและเก็บรวมรวบขอมูล 

2. จัดทำแบบฟอรม Online เรียบรอยแลว 

3. กำหนดเจาหนาผูรับผดิชอบสรางแบบฟอรฒและเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว 

สรางระบบถายทอด

เทคโนโลยีและการใหความรู

บุคลากรในการบริการ

วิชาการใหเขาตามตัวช้ีวัด 

TRL 

1. มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานภายใตโครงการโครงการสนับสนุนงานวิชาการรับใชสังคม (งานผลักดนั TRL และ SDG)โดยมีข้ันตอนดงัน้ี 

รวบรวมขอมลู TRL / RIL และ SDG/วิเคราะหความเช่ือมโยงระหวาง TRL / RIL และ SDG/จัดทำสือ่ใหความรูคณาจารยและบุคลากรเก่ียวกับ TRL / RIL และ SDG 

2. คณะนิติศาสตร ไดกำหนดแผนกลยุทธคณะนิติศาสตร ประจำปงบประมาณ 2565-2568 ดานวิจัยและบริการวิชาการ ให CMU RL มีความเช่ือมโยงกับ SDG 

3. ผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดเขารวมประชุมกับมหาวิทยาลัย และจัดประชุมกลุมยอยระดบัสายสังคม-มนุษย และระดับคณะนิตศิาสตร  เพ่ือวางเกณฑ CMU-RL  

4. กำหนดจัดประชุมคณาจารยเก่ียวกับ CMU-RL ในวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 (มีสื่อประกอบ) 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (ตัวชีวั้ด OKRs) ประจำปงบประมาณ 2564  

ณ ไตรมาส 4  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย/ผลการดำเนินงาน 

3. จำนวนการใหบริการ IP ตอป (สิทธิบัตร) หรือ 

จำนวน Spin off/Start up ตอป (ธุรกิจ) หรือ 

ผลงานท่ีเทียบเทา  

TRL 8-9 (ผลงาน) 

คาเปาหมาย:        จำนวน  3  ผลงาน  

ผลการดำเนินงาน: จำนวน 6 ขอเสนอแนะ รายละเอียดดังน้ี   

ขอเสนอแนะเพ่ือการยุติภาวะไรสญัชาติของเด็กไรสญัชาติในประเทศไทย โดยไดนำเสนอ 

1. ขอเสนอแนะตอกรณีท่ีมีกฎหมายนโยบายแลว แตมีปญหาการบังคบัใช ตอสำนักบริหารการทะเบียน กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

2.  ขอเสนอแนะตอกรณีท่ีมีกฎหมายนโยบายแลว แตมีปญหาการบังคบัใช ตอกระทรวงสาธารณสุข  

3. ขอเสนอแนะตอกรณีท่ีมีกฎหมายนโยบายแลว แตมีปญหาการบังคบัใช ตอสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตร ี

4. ขอเสนอแนะตอกรณีปญหาท่ียังไมมีกฎหมายนโยบาย ตอ คณะรัฐมนตรีผานสภามั่นคงแหงชาต ิ

5. ขอเสนอแนะตอกรณีปญหาท่ียังไมมีกฎหมายนโยบาย ตอกระทรวงมหาดไทย 

6. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาความรวมมือในระดับภมูิภาคอาเซียน ตอ คณะรัฐมนตรผีานสภามั่นคงแหงชาติและกระทรวงการตางประเทศ 

และไดมีการจัดทำคูมือการจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาตไิทย 

(จากงานวิจัยเรื่อง ENDING CHILD STATELESSNESS IN THAILAND: DEVELOPING AN ACCELERATED NATIONALITY REVIEW MODEL) 

 

แผนปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร ท่ีสอดคลองกับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด OKRs)  

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

สรางระบบจัดเก็บรวบรวม

ขอมูลและหลักฐานเพื่อตอบ

โจทย TRL 

1. พัฒนาคำอธบิาย พัฒนาระบบจัดเก็บ รวบรวมขอมูล หลักฐาน โดยมีการประชมุหารือเกี่ยวกับการจัดเกบ็ขอมูลดานวิจยัและบริการวิชาการ โดยมีขอสรุปใหดำเนินการดังนี้ 1.1 ใหจัดทำแบบฟอรม

ออนไลนที่สะดวกตอคณาจารยและบุคลากรในการกรอกขอมูลแบบ Realtime เพื่อใหเปนประโยชนในการจัดระดับ TRL / RIL รวมถึงสามารถใชเปนขอมูลในการกรอก JA ประจำป 1.2 ใหกำหนด

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสรางและเก็บรวมรวบขอมูล 

2. จัดทำแบบฟอรม Online เรียบรอยแลว 

3. กำหนดเจาหนาผูรับผิดชอบสรางแบบฟอรฒและเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว 

สรางระบบถายทอดเทคโนโลยี

และการใหความรูบุคลากรใน

การบริการวิชาการใหเขาตาม

ตัวชี้วัด TRL 

1. มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานภายใตโครงการโครงการสนับสนุนงานวิชาการรับใชสังคม (งานผลักดัน TRL และ SDG)โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

รวบรวมขอมูล TRL / RIL และ SDG/วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง TRL / RIL และ SDG/จัดทำส่ือใหความรูคณาจารยและบุคลากรเกีย่วกับ TRL / RIL และ SDG 

2. คณะนิติศาสตร ไดกำหนดแผนกลยุทธคณะนิติศาสตร ประจำปงบประมาณ 2565-2568 ดานวิจัยและบริการวิชาการ ให CMU RL มีความเชื่อมโยงกับ SDG 

3. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกีย่วของไดเขารวมประชุมกับมหาวิทยาลัย และจัดประชุมกลุมยอยระดับสายสังคม-มนุษย และระดับคณะนิติศาสตร  เพื่อวางเกณฑ CMU-RL  

4. กำหนดจัดประชุมคณาจารยเกีย่วกับ CMU-RL ในวันที ่11 ตุลาคม 2564 (มีส่ือประกอบ) 

สรางระบบจัดเก็บขอมูลจาก

ผูใชประโยชนงานบริการ

วิชาการ 

1. มีการพัฒนาแบบฟอรมการเก็บขอมลูการใชประโยชน โดยมกีลไลดังนี้ 

ขออนุมัติจัดโครงการ/กจิกรรม/งานวิจยั งานวิจยั+งานบริการวิชาการแจงใหหัวหนาโครงการฯ ทราบถึงการใชแบบฟอรม  หัวหนาโครงการ/กจิกรรมเสนอแบบฟอรมฯใหผูมีสวนไดเสียพิจารณา

ใหขอมูลสงแบบฟอรมฯพรอมหลักฐานแบบมายัง งานวจิัยและบริการวิชาการ  งานวิจัยและบริการวิชาการเก็บรวบรวมขอมูล CMU-RL 


