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แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
บทน า 
 
ประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์ 
 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาจึงได้มีการเปิดสอนทางสังคมศาสตร์และได้จัดตั้งคณะศิลป
ศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ หลังจากนั้นได้มีแผนที่จะเปิด
การเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2547 จึงให้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์”
เพ่ือรับผิดชอบด าเนินงานให้มีคณะนิติศาสตร์  

ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 
จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์”และในปี 
2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้ง “คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” ขึ้นเป็น
ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัย  
 จนกระทั่งในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบใน
การแยกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ “คณะนิติศาสตร์” คณะหนึ่งและอีก
คณะหนึ่งคือ “คณะรัฐศาสตร์” คณะนิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย สร้าง
องค์ความรู้ทางกฎหมาย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน 
 พันธกิจ    

 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานมีภาวะผู้น า ยึดมั่นในคุณธรรมและเคารพต่อหลัก
นิติรัฐ นิติธรรม 

 2. สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

 3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม 
ทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 
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 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ        
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงด้วยการเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรม เสริมสร้าง ท านุบ ารุง อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
ความเชื่อมโยง  

คณะนิติศาสตร์มีพันธะผูกพันกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสังคม ในการมุ่งผลิต
บัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สร้างสรรค์ สามัคคี 
ส านึกดีต่อสังคม) และเป็นภูมิปัญญาแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือ
สังคมที่ยั่งยืน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก ากับการพัฒนาบัณฑิตและประชาชนคนไทย
และมุ่งสู่สังคมสงบร่มเย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 
ความคาดหวังของสังคม 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านกฎหมายแห่ง
อีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  จึงส่งผลให้สังคมมีคาดหวังกับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ในการเป็น
ที่พ่ึงของสังคมทางด้านกฎหมายและนิติศาสตร์หลายประการ อาทิ 
 ๑. การเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ผู้น าท้องถิ่นและสังคมในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 ๒. การเป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นน าที่บุกเบิกและบูรณาการองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ 
และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของสังคมและ
ท้องถิ่นในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 ๓. การถ่ายโอนองค์ความรู้ทางกฎหมายสู่สาธารณะ เพ่ือช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่                 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นธรรมและยั่งยืน 
 ๔. การเป็นแหล่งให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย 

 
ผลผลิตและการให้บริการ 
 ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่คณะนิติศาสตร์ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างสืบเนื่องติดต่อกันมา   
ซึ่งมีพันธกิจหลัก ๔ ประการ กล่าวคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ยังมีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
คุณภาพสู่สังคมเพ่ือประโยชน์โดยส่วนรวม ซึ่งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ได้ผลิตผลงาน
คุณภาพต่างๆ มากมาย โดยจ าแนกได้ ดังนี้ 
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 ๑. ด้านการผลิตบัณฑิต 
 คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการสอนระดับปริญญาบัณฑิตโดยมีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
จ านวนทั้งสิ้น ๑ หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ หลักสูตร โดยด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF จ านวน ๑ หลักสูตร ดังนี้ 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี รวม 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ๑ ๑ 
จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF ๑ ๑ 

 
ปัจจุบันมีบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว 8 รุ่น มีนักศึกษาจ านวน 1,467 คน ดังนี้ 

ปีการศึกษา จ านวนบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2550 46 
ปีการศึกษา 2551 82 
ปีการศึกษา 2552 125 
ปีการศึกษา 2553 215 
ปีการศึกษา 2554 197 
ปีการศึกษา 2555 196 
ปีการศึกษา 2556 227 
ปีการศึกษา 2557 190 
ปีการศึกษา 2558 183 

 
 ๒. ด้านวิจัย 
 ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ได้ผลิตผลงานวิจัย โดยได้จ าแนกตาม
แหล่งงบประมาณ ๓ ประเภท กล่าวคือ โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน โครงการวิจัยงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก และโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ซึ่งผลงานวิจัยส่วน
ใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  
 ๓. ด้านการบริการวิชาการ 
 คณะนิติศาสตร์จัดตั้งศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ขึ้น         
เพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและ จัดโครงการบริการวิชาการเยแพร่
กฎหมายอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยเน้นการให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ อาทิ กฎหมาย
มหาชน กฎหมายที่ดิน กฎหมายแพ่งพาณิชย์ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในเขตจังหวัดพ้ืนที่
ให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและได้รับการยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพอย่าง
กว้างขวาง  
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 ๔. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะนิติศาสตร์มีผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีลักษณะการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมประเทศอ่ืนตามโอกาสและเทศกาลต่างๆ  เช่น พิธีไหว้ครู        
วันรพี พิธีรดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมท าบุญวันสถาปนาคณะฯ  
เป็นต้น อีกท้ังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยด้วย 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะนิติศาสตร์ 
 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า การบริหารจัดการตามภารกิจของสถาบันการศึกษานั้น ย่อม
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากแรงผลักของสภาพแวดล้อมได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาในฐานะที่เป็นระบบเปิด (Open system) ย่อมต้องมีความเคลื่อนไหวเป็นพลวัต
ตลอดเวลา โดยการพยายามสร้างปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและมีโอกาสเจริญเติบโตต่อไป  
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี 
ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานภาครัฐ        
การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาระบบราชการ การปฏิรูประบบการศึกษา การปฏิรูปการเงิน
และระบบงบประมาณภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวโน้มการ
เปิดเสรีทางการศึกษา การเป็นประชาคมอาเซียน การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึง
สภาพแวดล้อมภายใน เช่น ระบบการบริหารบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและคณะ/ส านักต่างๆ 
ระบบการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน เสถียรภาพทางการเงินการคลัง การปฏิรูป
ประเทศ ตลอดจนแนวโน้มการปรับเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนการบริหารคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจด้วยเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง คณะฯจ าเป็นต้องมีการปรับกระบวนการพัฒนาบริหารการ
เปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเพ่ือสามารถรับกับสถานการณ์ และสร้างศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ ให้เกิดความพร้อมส าหรับทศวรรษหน้า ด้วยการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ที่ชัดเจนและเหมาะสม การจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้น าสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตลอดจนศักยภาพ
พ้ืนฐานมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ
นิติศาสตร์ในอนาคต อันจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการพัฒนาและการบริหารคณะนิติศาสตร์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ สามารถ
สนองต่อสังคมและนโยบายแห่งรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าได้รวบรวมประเด็น
สภาพแวดล้อมจากการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบมีส่วนร่วม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘           
ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโครงการ
สัมมนาวางแผนแบบมีส่วนร่วม: การจัดท าแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระหว่าง
วันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง U2 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลจากการรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปและวิเคราะห์ความคิดเห็น
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เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ภายนอก (External environment) 
  โอกาส (Opportunity) 

(๑) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีที่ตั้งที่เหมาะสมเพราะมีพ้ืนที่ติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงหลายประเทศ 

(๒) การเป็นสมาชิกท่ีมีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
(๓) นโยบายการปฏิรูปประเทศซึ่งในการปฏิรูปต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ 
(๔) ประเทศเพ่ือนบ้านมีภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน 
(๕) มีแหล่งทุนวิจัยสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(๖) มีตลาดแรงงานรองรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
(๗) เป็นศาสตร์ที่สังคมให้ความสนใจและน่าเชื่อถือ 

 อุปสรรค (Threat)  
(๑) สภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย 
(๒) สถาบันที่เปิดสอนวิชากฎหมายมีจ านวนมากและประชากรที่ก าลังศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดเลย 
(๓) นโยบายการสนับสนุนงบประมาณทางด้านการศึกษาของประเทศลดการ

สนับสนุนทางด้านสังคมศาสตร์ 
(๔) ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองท าให้มีอุปสรรคต่อการ

เดินทางของกลุ่มผู้รับบริการที่ไม่ใช่นักศึกษาหลักสูตรปกติ 
(๕) กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้การสนับสนุนสายสังคมศาสตร์ลดลง 

ภายใน (Internal environment) 
 จุดแข็ง (Strength) 

(๑) บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว มีความสามารถในการปรับตัวจึงเอ้ือ
ต่อการบริหารงานให้มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นคณะวิชาที่มีหลักสูตรเดียวง่าย
ต่อการบริหารงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน 

(๒) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐจึงได้รับการยอมรับจากสังคม 
(๓) เป็นสาขาวิชาที่มีองค์กรวิชาชีพคอยก ากับมาตรฐานและให้การรับรอง 
(๔) มีการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและบัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ 
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(๕) มีการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก
และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  และมหาวิทยาลัยในประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

จุดอ่อน (Weakness) 
(1) บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
(2) บุคลากรมีภาระงานด้านอ่ืนๆและเร่งด่วนเพ่ิมเติมจากภาระงานหลักตาม

ภาระหน้าที ่
(3) คณะมีสถานะเป็นหน่วยงานในก ากับ งบประมาณที่ใช้ในการบริหาร

จัดการส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(4) ค่าตอบแทนบุคลากรอยู่ในอัตราท่ีต่ าและระบบการบริหารงานบุคคลไม่จูง

ใจเมื่อเทียบกับหน่วยงานด้านกฎหมายอ่ืนๆ  
(5) ขาดกระบวนการที่เหมาะสมในการผลักดันการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ 
(6) บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะและความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(7) ยังขาดระบบการก ากับติดตาม ส่งเสริมและก ากับดูให้บุคลากรปฏิบัติ

หน้าที่ให้เต็มตามศักยภาพ  
การประเมินสถานภาพของคณะนิติศาสตร์ 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะนิติศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก พบว่ามีปัจจัย
ภายนอกหลายด้านที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
นโยบายของประเทศ และความต้องการของสังคม แต่หากพิจารณาถึงปัจจัยภายในจะพบว่ายังมี
หลายปัจจัยที่ต้องเร่งด าเนินการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลกรในด้านการเพ่ิมทักษะการ
ท างานและการท างานอย่างเต็มศักยภาพ การจัดระบบการบริหารจัดการให้มีการมอบหมายและการ
ก ากับติดตามที่เป็นระบบมากขึ้นเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่จะก้าวไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าทางการศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงต่อไป  
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ทิศทางและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ 
 
ปรัชญา 
 คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม 
วิสัยทัศน์ 
 คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
พันธกิจ 

 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานมีภาวะผู้น า มุ่งมั่นสร้างความยุติธรรมยึดมั่น        
ในคุณธรรมและเคารพต่อหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 

 2. สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

 3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม
ทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 

 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ   
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและการเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรม เสริมสร้าง ท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
กรอบความคิดและประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 จากการศึกษาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ
ประมวลความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะฯเกี่ยวกับประเด็นสภาพแวดล้อมที่ส าคัญต่อการก าหนด
ทิศทางและกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ ท าให้ได้ประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การบรรลุกรอบ
ความคิด ดังต่อไปนี้ 
 กรอบความคิดที่ ๑ คณะนิติศาสตร์เป็นแหล่งความรู้ชั้นน าในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    
เป็นผู้น าทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กรอบแนวคิดที่ 2 ผู้ใช้บัณฑิตให้การยอมรับศักยภาพของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ 
กรอบแนวคิดที่ 3 คณาจารย์มีผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในวง

วิชาการของประเทศ 
กรอบแนวคิดที่ 4 คณาจารย์มีความหลากหลายทางความคิดท าให้มีองค์ความรู้

หลากหลายมิต ิ
เพ่ือให้บรรลุกรอบความคิดข้างต้น คณะฯจึงก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ออกเป็น๒กรอบ 

ได้แก่   กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ และ  
กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างปัญญาในสังคมและชุมชนวิชาการที่เข้มแข็ง โดยมีประเด็น

ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
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กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมศักยภาพในการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้ด ารงความเป็นเลิศ
ในระดับสากล 
 เป้าประสงค์ 
  ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
  ๑.๒ พัฒนาคณาจารย์ให้มีทักษะทางด้านวิชาการ และจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ๆ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา 
  ๑.๓ พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  ๑.๔ พัฒนาอัตลักษณ์และส านึกสาธารณะของนักศึกษาและบุคลากรในการเป็น        
ผู้พิทักษ์รักษาคุณธรรมและจริยธรรมทางกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
  ๑.๕ เพ่ิมวิธีการเรียนรู้ให้หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเน้นสร้างการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  
 
กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างปัญญาในสังคมและชุมชนวิชาการทีเ่ข้มแข็ง  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมศักยภาพของคณะนิติศาสตร์ในการสร้างชุมชนวิชาการท่ี
เข้มแข็งให้เป็นที่ยอมรับในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 เป้าประสงค์  
  ๒.๑ ธ ารงรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งในการ
ด าเนินภารกิจของคณะนิติศาสตร์ 
  ๒.๒ แสวงหาและจูงใจผู้ที่มีคุณภาพสูงและสนใจองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์เข้ามา
เป็นนักศึกษา 
  ๒.๓ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานระดับสากล 
  ๒.๔ พัฒนาระบบบริหารที่เอ้ือต่อการเป็นชุมชนวิชาการท่ีเข้มแข็ง 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและบูรณาการความรู้ทางนิติศาสตร์ให้เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 เป้าประสงค์ 
  ๓.๑ (ผลงานวิชาการทางกฎหมายเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  ๓.๒ สร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พ้ืนฐานให้เป็นเลิศและทันต่อระดับการ
เปลี่ยนแปลงในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพ่ือสร้างปัญญาในสังคม 
 เป้าประสงค์  
  ๔.๑ น าเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์และทางเลือกเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาสังคม 
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กรอบความคิดและประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
 กรอบแนวคดิที ่1 

คณะนิติศาสตร์เป็นแหล่ง 
ความรู้ช้ันน าในแถบอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เป็นผู้น า
ทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

กรอบแนวคิดท่ี 2 
ผู้ใช้บัณฑิตให้การยอมรับ

ศักยภาพของบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ 

กรอบแนวคดิที ่3 
คณาจารย์มีผลงานวิจัยและ 

งานบริการวิชาการท่ีได้รับการ
ยอมรับในวงวิชาการของ

ประเทศ 

กรอบแนวคิดท่ี 4 
คณาจารย์มีความ

หลากหลายทางความคิด
ท า 

ให้มีองค์ความรู้ 
หลากหลายมิติ 

คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 

กรอบยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาและบูรณาการความรู้ สร้างปัญญาในสังคมและชุมชนวิชาการเข้มแข็ง 
- เพิ่มศักยภาพของคณะนิติศาสตร์ในการสร้างชุมชนวิชาการที่เข้มแข็งให้           
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
- พัฒนาและบูรณาการความรู้ทางนิติศาสตร์ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
- สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างปัญญาในสังคม 

กรอบยทุธศาสตรท์ี ่1 
การสร้างบณัฑตินติศิาสตรท์ี่มีคณุภาพ 
- เพิ่มศักยภาพของบัณฑิตนิติศาสตร์ให้      
มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม 

มีจิตส านึกสาธารณะ 
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จากประเด็นกรอบยุทธศาสตร์ สามารถจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  
 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมในการท างานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและในอนุภูมิภาค         
ลุ่มน้ าโขง มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม  จริยธรรม ใฝ่รู้ สามารถท างานเป็นทีมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และด ารงชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้อย่างมีความสุข 
 
เป้าประสงค์ 
 1.บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพกฎหมาย มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ มีความพร้อมในการท างานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 2. บัณฑิตมีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ สามารถท างานเป็นทีมและพัฒนาตนเอง               
อย่างต่อเนื่อง  
มาตรการ 
 1.1 พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาโท รายวิชากฎหมายส าหรับนักศึกษานอกคณะ 
และเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตให้มีมาตรฐานและผ่านการรับรองโดยองค์กร
วิชาชีพ 
 1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการด าเนิน
ชีวิตมีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกท่ีดี พร้อมรับใช้สังคมและ
ประชาคมอาเซียน  
 1.4  สร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาโดยการให้รางวัลแก่นักศึกษาในด้านการเรียน คุณธรรม จริยธรรม 
ความเป็นผู้น า  
 
 
 
 
 



 

~ ๑๑ ~ 
 

โครงการหลัก 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. โครงการผลิต
บัณฑิตทาง
กฎหมาย 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการจัดการเรียน
การสอน 

ระดับ 4 4 4.5 4.5 4.5 

 2. จ านวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน 

คน 10 10 10 10 10 

 3. จ านวนอาจารย์
แลกเปลี่ยนจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน 

คน 2 2 2 2 2 

 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

ระดับ 4 4 4.5 4.5 4.5 

 5. นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 70 75 80 85 85 

2.โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
นิติศาสตร
มหาบัณฑิต 

หลักสูตรได้รับการรับรอง
คุณภาพจาก สกอ. 

การ
รับรอง 

- ผ่าน - - - 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่เฉลี่ย/
ปีการศึกษา 

คน - - 15 15 15 

3.โครงการ 
นิติศาสตร 
ภาคบัณฑิต 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่เฉลี่ย/
ปีการศึกษา 

คน 60 60 60 60 60 

4.โครงการ 
พัฒนาระบบการ
แนะแนว
การศึกษาเชิงรุก 

จ านวนนักศึกษาตามแผน คน 400 400 400 400 400 

5.โครงการ 
พัฒนาการเรียน
การสอนแบบ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรยีนการสอนแบบ 
Active Learning 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 



 

~ ๑๒ ~ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
Active 
Learning 
6.โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บัณฑิต 

ร้อยละ 80 80 85 85 85 

 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 

คน 5 5 5 5 5 

 
กลยุทธ์ที่ 2  
 สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  
เป้าประสงค์ 
 1. บุคลากรของคณะมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางการวิจัยในมิติต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
กฎหมาย 
 2 มีองค์ความรู้จากการวิจัยด้านกฎหมายสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 3. มีการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน 
มาตรการ 
 2.1 ส่งเสริมความสามารถและทักษะของบุคลากรในการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องด้าน
กฎหมาย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 2.2 สร้างองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
 
 
 



 

~ ๑๓ ~ 
 

โครงการหลัก 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. โครงการพัฒนา
โครงสร้างการวิจัย
พ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน 

1. มีแหล่งทุนวิจัย
ภายในและ
ภายนอกประเทศ 

จ านวน 10 10 10 10 10 

มูลค่า 500,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000 

2. จ านวนนักวิจัย
หน้าใหม่ 

คน 5 5 5 5 5 

3. วารสาร
กฎหมายคณะ
นิติศาสตร์อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI  

จ านวน - - 2 - - 

2. โครงการ
สนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุม
วิชาการทาง
กฎหมายนานาชาติ 

1. จ านวนผลงานที่
ได้รับการเผยแพร่
และการอ้างอิงใน
ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
(Citation) 

จ านวน 2 2 2 3 4 

2.รางวัลยกย่อง
ผลงานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการ 

รางวัล 1 1 1 1 1 

3. โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมืองานวิจัย
ทางกฎหมาย
ภายในและ
ภายนอกฯ 

1. จ านวนทุนที่ 
สนับสนุน 

จ านวน 1 1 1 1 1 
มูลค่า 150,000 200,000 250,000 300,000 500,000 

2. จ านวนผลงานที่
เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือ 
 

ผลงาน 2 2 2 2 2 

4. โครงการ 
ผลิตผลงาน 

1. จ านวนผลงานที่
ได้รับการเผยแพร่

งาน 
วิจัย 

2 2 5 5 5 



 

~ ๑๔ ~ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
วิชาการทาง
กฎหมาย 

และการอ้างอิงใน
ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
(Citation) 
 
 

บท 
ความ 

8 8 9 10 11 

จ านวน
เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 

5 5 5 5 5 

จ านวน
ครั้งท่ีถูก
อ้างอิง 

2 2 3 3 4 

 2.รางวัลยกย่อง
ผลงานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการ 

รางวัล 1 1 1 1 1 

5. โครงการ
งานวิจัยเชิงบูรณ
การ 

จ านวนงานวิจัยที ่
มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 

ราย 
วิชา 

2 2 2 2 2 

 2. จ านวนงานวิจัย
บูรณการกับ 
ศาสตร์อื่น 

ชิ้นงาน 8 8 8 8 8 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกฎหมาย หลักนิติรัฐ นิติธรรมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย สู่ชุมชนท้องถิ่น 
สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นธรรมและยั่งยืน 
 
 เป้าประสงค์ 
 1. ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย อาจารย์และนักศึกษามีความสามารถด้านการ
บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเพ่ิมศักยภาพให้กับชุมชน 
  2. ชุมชนท้องถิ่นและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีความรู้และเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ มีความสามารถ
ในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนและคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม 



 

~ ๑๕ ~ 
 

มาตรการ 
3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ 
3.2 พัฒนาหลักสูตร การบริการทางวิชาการให้ทันสมัย สอดคล้องกับพลวัตรของสังคม และพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรในการบริการวิชาการแบบมืออาชีพ 
3.3 สร้างเครือข่ายเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ 

เพ่ือร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมเนติธรรม สร้างความเป็นธรรมและความเข้มแข็งให้เกิดข้ึนในชุมชน 
3.4 พัฒนาระบบบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และกิจกรรมของนักศึกษา 
3.5 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
3.6 จัดตั้งกองทุนเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

 
โครงการหลัก 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.โครงการเผยแพร่
และช่วยเหลือ
ประชาชนทาง
กฎหมาย 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 

ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน/
องค์กรภายนอก 

ระดับ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๒.โครงการเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมาย
ส าหรับองค์กรภาครัฐ 
เอกชน และองค์กร 
อิสระ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รายได้ในการจัด 
กิจกรรม 

บาท 5 แสน 1 ล้าน 1.5 
ล้าน 

2 ล้าน 2 ล้าน 

3. โครงการเผย 
แพร่ความรู้ทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน  
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

รายได้ในการจัด
กิจกรรม 

บาท 5 แสน 1 ลา้น 1.5 
ลา้น 

2 ลา้น 2 ล้าน 



 

~ ๑๖ ~ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
4. โครงการจัดตั้ง
กองทุนเผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย 

กองทุนเผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย 

๑ - - ๑ ๑ ๑ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔   
 อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานโดยใช้กฎหมายเป็นสื่อ 
เป้าประสงค์ 
 นักศึกษา บุคลากร และชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าและร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม          
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นอีสาน  
มาตรการ 
 4.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทางกฎหมายให้
มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 
 4.๒ พัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนโดยผ่านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
โครงการหลัก 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.โครงการส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมในการ 
ด าเนินกิจกรรมสืบสาน 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ทางกฎหมายในท้องถิ่น
อีสาน 

จ านวนผู้เข้าร่วม คน ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

๒.โครงการพัฒนาความรู้
ทางด้านกฎหมายให้แก่
ชุมชนโดย 
ผ่านการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

จ านวนผู้เข้าร่วม คน ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นของ
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 



 

~ ๑๗ ~ 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๕   

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
สร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิต และให้เป็นมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 
 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีภาพลักษณ์ท่ีดี มีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
มาตรการ 
 5.1 พัฒนาระบบบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือ 
 5.2 พัฒนาระบบแผน งบประมาณ การเงินและพัสดุให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 5.3 ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและภูมิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การท างาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.4 ปรับปรุงระบบการสื่อสารองค์กรเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะและปรากฏสู่สาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
โครงการหลัก 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1.โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
เพ่ือความเป็นเลิศ 
EdPEx 

คะแนน - - - - ผ่าน 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ/รับ
บริการ 

ร้อยละ 80 80 85 85 85 



 

~ ๑๘ ~ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2.โครงการบริหาร
จัดการหน่วยงาน 

ร้อยละของโครงการ
ที่บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดของ
โครงการ  

ร้อยละ 
 

80 80 80 80 80 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 85 85 85 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

คะแนน 3.51 3.80 4.00 4.25 4.50 

3.โครงการปรับปรุง
และพัฒนาทรัพยากร 
ส่งแวดล้อม สิ่ง
สนับสนุนการเรียน
การสอน  

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
เสีย  

ร้อยละ 85 85 85 85 85 

4.โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 

ร้อยละ 
 

80 80 85 85 85 

 
 
 
 
 



 

~ ๑๙ ~ 
 

กลยุทธ์ที่ ๖  
 พัฒนาบุคลากรคณะให้สามารถท างานเต็มศักยภาพ เพ่ิมทักษะการท างานที่หลากหลาย และท างาน
อย่างมีความสุข 
เป้าประสงค์   
 บุคลากรท างานได้เต็มศักยภาพสามารถขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุผลและมีความสุขในการท างาน 
มาตรการ 
 6.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิ ศักยภาพ
และประสบการณ์ 
 6.3 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 
โครงการหลัก 

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. โครงการพัฒนาทักษะ 
และสมรรถนะของ
บุคลากร 
ในการท างาน  

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่มทีักษะผา่น
เกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประจ าคณะก าหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการที่มี
ทักษะผ่านเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประจ า
คณะก าหนด 
 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

2. โครงการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางการ
ท างาน 

จ านวนอาจารยท์ี่ได้ ผศ. 
/รศ./ ศ เพิ่มขึ้น 

จ านวน 2 2 2 2 2 

 จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการที่ก้าว
เข้าสู่ต าแหน่งงานที่
สูงขึ้น 

จ านวน 1 1 1 1 1 



 

~ ๒๐ ~ 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 บุคลากรที่ได้รับรางวลั

บุคลากรดีเด่น
ระดับชาติ นานาชาต ิ

จ านวน - 1 1 1 1 

3. สร้างเสริมสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตอย่างมี
ความสุข 

บุคลากรมีความสุขใน
การท างานและการ
ด าเนินชีวิต 

ร้อยละ 75 80 80 80 80 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสวัสดิการที่
ได้รับ 

ร้อยละ 80 80 85 85 85 

 
กลยุทธ์ที่ ๗    

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการบริการการศึกษา  

เป้าประสงค์   
 มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    
 
มาตรการ 
 7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการบริการ
การศึกษา  

7.2 น าระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการบริการการศึกษา 
 
โครงการหลัก 

โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
สื่อดิจิตอล 

1. ความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ระดับ 4 4 4 4 4 



 

~ ๒๑ ~ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 2. จ านวนสื่อดิจิทัล

ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

สื่อ 1 1 1 1 1 

3. จ านวน
ทรัพยากร  
(e-book /e-library )

ที่มีในฐานข้อมูล
ห้องสมุดดิจิทัลทาง
กฎหมาย  

จ านวน 100 100 100 100 100 

 4.ความสามารถ
ทางทักษะของ
ผู้สอนและผู้เรียนใน
การใช้สื่อการสอน
ดิจิทัล 

ระดับ 4 4 4 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๒๒ ~ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
  
 มติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2559-2561) 
  
 นโยบายด้านการศึกษาของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภาเนติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 
  
 กรอบแผนอุดมศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)   
  
 แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ฉบับปรับปรุงปี 2558 
  
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
  
 แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
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