
 
 

รายงานประจ าปี 2560 
Annual Report 2017  

 
 
 
 
 
 
 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่  3/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561  
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บทสรปุผู้บริหาร 
 

          

     นายขรรค์เพชร   ชายทวีป 
คณบดีคณะนิติศาสตร ์

 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบทอดเจตนารมณ์ทางกฎหมายโดยได้ก่อก าเนิดในรูป 
โครงการก่อน ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์” ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการ
เรียน การสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ิมขึ้น จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะ
นิติศาสตร์และ รัฐศาสตร์” โดยมีนายสมบัติ  วอทอง ผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
และในเดือน กันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์ ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จึง
เป็นคณะที่มุ่งผลิต บัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนกระทั่งปัจจุบัน   
          ศิษย์เก่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างได้สร้างชื่อเสียงโดยไม่ใช่เฉพาะแก่คณะนิติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังได้สร้าง 
ชื่อเสียงให้แก่ทั้งมหาวิทยาลัยอีกด้วย ศิษย์เก่าของเราล้วนแต่ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมเป็นที่ตั้ง รวมทั้งต่อสู้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมด้วย               
ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา ภาคภูมิใจ  
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
สังคม ให้มีคุณภาพอยู่เสมอและเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมท้องถิ่นตลอดมา ทั้งนี้ด้วย
ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ที่มีความพร้อมเป็นอย่าง
ยิ่ง รวมทั้งปัจจัย สนับสนุนด้านห้องสมุด และบุคลากรสนับสนุนในทุกด้าน นอกเหนือไปจากความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาในภูมิภาคและลุ่มน้ าโขง  
          ในฐานะคณบดี ผมมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน               
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะสามารถพัฒนาไปอย่างยั่งยืน และโดดเด่น “มีความเป็น
โรงเรียน กฎหมายชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” ในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการสังคม 
และรักษา ความเป็นธรรมในสังคมตลอดไป 

 



 

 
ค 

ค าน า 
  
 
 การจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2560 โดยรายงานข้อมูลในส่วนของการด าเนินงานตามกลยุทธ์
ของคณะนิติศาสตร์ 7 กลยุทธ์ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต             
ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านบุคลากร เป็นต้น ซึ่งคณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่น าเสนอ            
จะน าประโยชน์แก่ผู้อ่านและสามารถน าไปประยุกต์บูรณาการส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ต่อไป  
 
 
 
 

คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 2560 
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สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร ข 

ค าน า ค 
สารบัญ ง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ประวัติความเป็นมา 1 
 ตราสัญลักษณ์  1 
 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  2 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 3 
 คณะกรรมการประจ าคณะ 4 
 อาจารย์ประจ า 5 
 อาจารย์ประจ าแยกตามหมวดวิชา 9 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์ 12 
 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 12 
 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 21 
 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 56 
 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 3 72 
 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 4 81 
 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 5 86 
 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 6 100 
 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 7 105 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 106 
 ด้านการผลิตบัณฑิต 106 
 ด้านงบประมาณ 110 
 ด้านบุคลากร  112 
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ข้อมูลทั่วไปของคณะนิติศาสตร์ 

ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์ 

 
พ.ศ. 2533    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตั้งขึ้น ในระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และ    

   เทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต  

   ทางสังคมศาสตร์เพ่ิมเติมโดยตั้งคณะศิลปศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ขึ้น  

พ.ศ. 2543     ด าริให้มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ 

 2547   พ.ศ. 2547  จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการก่อน ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์”  

   ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

   เพ่ิมข้ึน จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ 

   และ รัฐศาสตร์”    

พ.ศ. 2548     สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้น  

      เป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัย   

เดือนกันยายน 2549       สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์และ  

     รัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์   

      คณะนิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว  

     เท่านั้นจนถึงปัจจุบัน   

พ.ศ. 2560     ย้ายส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ ห้องผู้บริหารและห้องพักอาจารย์มายัง 

   อาคารเรียนปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ 
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สัญลักษณ์ 

 

 

ปณิธาน  “คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม” 

วิสัยทัศน์  “คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

พันธกิจ   

 1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม    มีภาวะผู้น าและ

ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

 2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพ

ประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้ง

เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น 

 4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ท านุ

บ ารุง อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การด าเนินงานมี

คุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยค านึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

อัตลักษณ์  “สร้างสรรค์  สามัคคี  ส านึกดีต่อสังคม” 

เอกลักษณ์ “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
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โครงสร้างส่วนงานภายในคณะนิติศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร ์

 ส านักงานเลขานุการ

คณะนิติศาสตร ์
ศูนย์เผยแพร่และชว่ยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย(ศชปก.) 

 

สาขาวชิานิติศาสตร ์

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสด ุ
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานประกนัคุณภาพการศกึษา
และ 
  สารสนเทศ 
- งานส่งเสริมการวิจัย บรกิาร
วิชาการ   
  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานบรกิารการศกึษา 
- งานพัฒนานกัศึกษา 
- งานคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย 
- งานห้องสมุด 

 

- หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธรุกจิ 

- หมวดวิชากฎหมายอาญาและ 

   กระบวนการยุติธรรม 

- หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

- หมวดวิชาวิชากฎหมายมหาชน 

- หมวดวิชาวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร ์

 



 

 
4 

คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร ์
อ้างตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1377/2560 สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 และ 

อ้างตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2141/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 

 

 

กรรมการ

นายสหรัฐ โนทะยะ                                 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประธานกรรมการ

นายขรรค์เพชร ชายทวีป               
คณบดีคณะนิติศาสตร์

กรรมการ

นายอรรถพงษ์ กาวาฬ                          
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ

ดร.อภินันท์  ศรีศิริ                         
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

นางมณฑิรา  แก้วตา
กรรมการประจ าคณะประเภทคณาจารย์

ประจ า

กรรมการ

นายรักขิต  รัตจุมพฏ                            
กรรมการประจ าคณะประเภทคณาจารย์

ประจ า

กรรมการ

นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ                   
กรรมการประจ าคณะประเภทคณาจารย์

ประจ า
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อาจารย์ประจ า 
 

 
ผศ. จิรวัฒน ์ สุทธิแพทย ์
อาจารย ์
1) พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
เกียรตินิยมดี  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2) การศึกษาบัณฑิต  
สาขา มธัยมศึกษา มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร   
3) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)   
วิทยาลยัครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
นายชัช  วงศ์สิงห ์  
อาจารย ์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขากฎหมายมหาชน  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2) นิติศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
          

 

 

 
นายขรรค์เพชร  ชายทวีป 
คณบดีคณะนิติศาสตร ์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขากฎหมายมหาชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2) นิติศาสตรบัณฑิต   
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

    3) เนติบัณฑิตไทย  สมัยที ่50 
4) หลักสูตรวิชาว่าความรุ่นที่ 14 ส านกัฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภา
ทนายความ   

 
นายนิติลักษณ์  แก้วจันด ี
อาจารย ์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) นิติศาสตรบัณฑิต  
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3) เนติบัณฑิตไทย  สมัยที่ 56 
**ก าลังศึกษาต่อหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

นางมิรันตี   เจยีรักสุวรรณ 
อาจารย ์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2) นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56 
 

นายสหรัฐ  โนทะยะ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2) นิติศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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นางสาวศศิวิมล  เสมอใจ  
อาจารย ์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2) นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
**ก าลังศึกษาต่อหลกัสูตร               
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายประดิษฐ์  แป้นทอง 
อาจารย ์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขากฎหมายเอกชน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2) นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
3) เนติบัณฑิตไทย  สมัยที่ 57 
4) หลักสูตรวิชาว่าความ รุน่ที่ 10 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
5) ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2) นิติศาสตรบัณฑิต    
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3) เนติบัณฑิตไทย  สมัยที่  55 
4) หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 16 

ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
***ก าลังศึกษาตอ่หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นายอรรถพงศ์   กาวาฬ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2) นติิศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3) เนติบัณฑิตไทย  สมัยที่  57 
4) หลักสูตรวิชาว่าความ  
รุน่ที่ 24 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 

                                            แห่งสภาทนายความ 
 

 

 
นายรักขิต  รตัจุมพฏ 
อาจารย ์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต      
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3) อักษรศาสตรบัณฑิต  
เกียรตินิยมอันดับสอง                                            
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ การศึกษา 
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2) นิติศาสตรบัณฑิต   
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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นางมณฑิรา  แก้วตา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยัและพันธกิจสังคม 
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขากฎหมายธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
2) นิติศาสตรบัณฑิต     
เกียรตินิยมอันดับสอง   มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี

 

 ผศ.ดร.สุภาวณยี์  อมรจิตสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
1) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต    
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

3) นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   

4) ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง  รุน่ที่ 1 จากส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา    
5) ประกาศนียบัตรวิชาว่าความจากส านกัฝึกอบรมวิชาวา่ความ 
แห่งสภาทนายความ  
6) ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

นางสาวศรีสดา  ไพศาลสกุลชัย  
อาจารย ์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2) นิติศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3) ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(สาขาปรัชญา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
4) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่  53   
5) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
6) ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 
แห่งสภาทนายความ 
7) ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

 

นายจิรศักดิ ์ บางท่าไม ้
อาจารย์ 
1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
3) นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4) ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นท่ี 2 
5) วุฒิบัตรหลักสตูรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
6) ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อ
ความไม่สงบส าหรับผู้บริหาร รุ่นท่ี 6 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

 
นางสาวรัชกร  โชตปิระดิษฐ์
อาจารย ์
1) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
3) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิทยาการคอมพวิเตอร์ประยกุต์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
4) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 
**ก าลังศึกษาตอ่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและสถิต ิ

ทางวทิยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ผศ.ดร.ศุภชัย   วรรณเลิศสกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
2) นิติศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3) นิติศาสตรบัณฑิต 

                                              มหาวิทยาลัยณวิัฒนา  

นายดิเรก  บวรสกุลเจรญิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขา กฎหมายเอกชนและกฎหมาย
ธุรกจิ  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
3) การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
5)  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยรามค าแหง  
6) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 

 

ดร.อภินันท์  ศรีศิริ  
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีอาญา  
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
2) นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขากฎหมายอาญา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
3) นติิศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
4) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56 
5) หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 21 ส านักฝกึอบรมวชิาว่าความแห่งสภานายความ 

นางสาวกิตติยา  พรหมจันทร ์
อาจารย ์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชากฎหมายการเงิน 
และภาษีอากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) นติิศาสตรบัณฑิต  
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง                                             
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่  68 

 

      
พ.ต.ท.กิตติวัฒน์  ฉัตรศรีโพธ์ิ 
อาจารย์ 
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน 
2) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3) เนติบัณฑิตไทย  สมัยที่ 59 
4) หลักสตูรวิชาว่าความ รุ่นท่ี 28 ส านักฝกึอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
5) ประกาศนียบัตรหลักสูตร การฝึกอบรมวิชาการต ารวจช้ันสัญญาบัตร 
     ส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจ (พิเศษ) รุ่นที่ 10 

     6) ประกาศนียบัตรหลักสตูร สารวัตรป้องกันและปราบปราม รุ่นที่ 4 
7) ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมชัยยะช้ันน าหน่วย (การรบนอกแบบ) จากกองบัญชาการศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
8) ประกาศนียบัตรหลักสูตร ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบจากกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
9) ประกาศนียบัตรหลักสูตร ส่งทางอากาศ(การกระโดดร่ม) รุ่นท่ี 169 จากโรงเรียนสงครามพิเศษ  กองทัพบก 
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อาจารย์ประจ าแยกตามหมวดวิชา 
 

หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

    
นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ 

หัวหน้าหมวด 
นายรักขิต  รัตจุมพฏ ดร.อภินันท์ ศรีศิริ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

- นิตศิาสตรมหาบณัฑติ  
  สาขาบริหารงานยตุิธรรม   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- เนติบณัฑติไทย สมัยที่ 56 
- นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- นิตศิาสตรมหาบณัฑติ  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นิตศิาสตรมหาบณัฑติ  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- อักษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาฝรั่งเศส)  
  เกียรตนิิยมอันดบัสอง  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต    
 สาขานิตศิาสตร์  
 สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
- นิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขากฎหมาย
อาญา          
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- เนติบณัฑติไทย สมัยที่ 56 
- หลักสตูรวิชาว่าความ รุ่นที่ 21 
  ส านักฝกึอบรมวิชาว่าความแห่งสภา    
  ทนายความ   
- นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- นิตศิาสตรมหาบณัฑติ  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- เนติบณัฑติไทย สมัยที่ 57 
- หลักสตูรวิชาว่าความ รุ่นที่ 24 
  ส านักฝกึอบรมวิชาว่าความ 
  แห่งสภาทนายความ  
- นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

 

 
หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 
 

 
 

     

นายประดิษฐ์ แป้นทอง 
หัวหน้าหมวด 

ผศ.ดิเรก  บวรเลิศสกุล ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์ นางสาวภิรมย์พร   
ไชยยนต์ 

นางมณฑิรา แก้วตา นางสาวศศิวิมล  
เสมอใจ 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขากฎหมายเอกชน       
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- เนติบัณฑติไทย สมัยที่ 57 
- นิติศาสตรบัณฑติ    
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขา กฎหมายเอกชนและ
กฎหมายธุรกิจ          
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
กฎหมาย มหาชน     
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
- นิติศาสตรบัณฑติ  
  มหาวิทยาลัย รามค าแหง 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาพัฒนาสังคมและ  
  สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒน 
  บริหารศาสตร์ 
- การศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาการบริหารการศึกษา         
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นิตศิาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา     
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- เนติบัณฑติไทย สมัยที่  55 
- หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 16 
  ส านักฝึกอบรมวิชา  
  ว่าความแห่งสภาทนายความ  
- นิติศาสตรบัณฑติ  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อหลักสูตร 
  นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต    
  สาขานิติศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นิตศิาสตรมหาบัณฑิต   
สาขานิติศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
- นิติศาสตรบัณฑติ  
เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง    
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- นิติศาสตรบัณฑติ  
 เกียรตินิยมอับดับสอง  
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขากฎหมายธุรกิจ       
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

นิตศิาสตรมหาบัณฑิต    
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- นิติศาสตรบัณฑติ   
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อ
หลักสูตร 
  นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต    
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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หมวดวิชากฎหมายมหาชน 

 
 

     
นางสาวกิตติยา พรหมจันทร ์

หัวหน้าหมวด 
นายขรรค์เพชร ชายทวีป ผศ.สุภาวณีย์  

อมรจิตสุวรรณ 
นายชัช   วงศ์สิงห ์ นายสหรัฐ  โนทะยะ พ.ต.ท.กิติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ ์

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขากฎหมายการเงินและภาษีอากร 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นิติศาสตรบัณฑติ  
  เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง   
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-  เนติบัณฑติไทย สมัยที่  68 
 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขากฎหมายมหาชน  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- เนติบัณฑติไทย สมัยที่ 50 
- หลักสูตรวิชาว่าความ  รุ่นที่ 14 
  ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 
 แห่งสภาทนายความ   
- นิติศาสตรบัณฑติ  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

- นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขากฎหมายมหาชน    
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ   
  ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 
  แห่งสภาทนายความ 
- ประกาศนียบัตรกฎหมาย 
 ปกครอง รุ่นที่ 1   
 ส านักอบรมศึกษาแห่งเนต ิ
 บัณฑิตยสภา 
- ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 
  ส าหรับนักกฎหมาย    
  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- นิติศาสตรบัณฑติ    
  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขากฎหมายมหาชน      
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- นิติศาสตรบัณฑติ  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต    
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- นิติศาสตรบัณฑติ  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขากฎหมายมหาชน 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เนติบัณฑติไทย สมัยที่  59 
- หลักสูตรวิชาว่าความ  รุ่นที่ 28 
  ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 
  แห่งสภาทนายความ   
- นิติศาสตรบัณฑติ  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 
หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

 
 

  
นางสาวศรีสดา  ไพศาลสกุลชยั 

หัวหน้าหมวด 
ผศ.ดร.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล นายนิติลักษณ์ แกว้จันด ี

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 53 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาพัฒนบูรณาการณาศาสตร์   
  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กฎหมายระหว่างประเทศ   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56 
- นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง   
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปัจจุบันศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
   สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หมวดวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร ์

 
 

  
นายจิรศักด์ิ  บางท่าไม้ 

หัวหน้าหมวด 
ผศ.จิรวัฒน ์ สุทธิแพทย ์ นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ์ 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์        
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  เกียรตินิยมดี 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- การศึกษาศาสตรบัณฑิต  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-  ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา   
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์ 
 

สรุปผลการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ 
 

 คณะนิติศาสตร์ มุ่งพัฒนาสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพของการผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง โดยเน้นการพัฒนา 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะนิติศาสตร์ ทั ง 4 ด้าน และบริหารงานโดยยึดเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
คณะนิติศาสตร์มุ่งสู่การเป็น “โรงเรียนกฎหมายชั นน้าในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง” โดยเน้นการพัฒนาด้านจัดการเรียน
การสอนเป็นหลักควบคู่กับการผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะส่งเสริมให้เกิดสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
กฎหมาย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะผู้น้าและด้ารงชีวิตบนพื นฐานความพอเพียง  
สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพประชาชน พัฒนา
ท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง รวมถึงการเป็นผู้น้าในการเผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม ทั งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีการด้าเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น ส่งเสริมและท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ท้านุบ้ารุง อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การด้าเนินงานมีคุณธรรม 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยค้านึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตามค้ากล่าวที่ว่า “สร้างสรรค์สามัคคี ส้านึกดีต่อสังคม” 

โดยการจัดโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนค้ากล่าวดังกล่าวได้แก่ โครงการบริการวิชาการทางกฎหมายแก่ชุมชน 

จั งตั งชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ขึ นเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานข่าวสารข้อมูลรวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ให้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึ น ทั งยังส่งเสริมให้แต่ละชมรม

จัดกิจกรรมต่างๆ โดยตั งอยู่บนพื นฐานของการส่งเสริมให้ เกิดความสามัคคี  ส้านึกดีต่อสังคม เป็นต้น               

ในปีงบประมาณ 2560 คณะนิติศาสตร์มีการบริหารงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ดังนี  

 ด้านการผลิตบัณฑิต  
- เปิ ดสอน ใน ระดั บป ริญ ญ าตรี  จ้ าน วนห ลั กสู ต รที่ เปิ ดสอน  1  หลั กสู ต ร  ได้ แก่                

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
- จ้านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี จ้านวน 366 คน  
- จ้านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ทั งสิ นจ้านวน 1,535 คน แบ่งเป็น 

ภาคปกติ 1174 คน โครงการพิเศษ 361 คน  
- จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ภาคปกติ จ้านวน 170 คน  
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 คณะนิติศาสตร์ได้ด้าเนินการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั งทุนการศึกษาจากภาครัฐ     
และภาคเอกชน ทั งนี ตลอดปีงบประมาณ 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาทั งสิ น 75 คน 7 ทุนการศึกษา เป็นเงินทุนทั งหมด 529,000 บาท และทุนหนังสือต้าราทั งหมด 40 
ทุน 
 คณะนิติศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือฝึกทักษะการท้างานเป็นทีม 
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง โดยการส่งนักศึกษาไปฝึกงานตามหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค์กรอิสระ รวมทั งจัดกิจกรรมส่งเสริมรวมทั งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้จัดด้าเนินการโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั ง 5 ด้าน ได้แก่        
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ้าปีงบประมาณ 

2560 เพ่ือสนับสนุนการท้างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อันได้แก่ กิจกรรมทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า จ้านวน 5 ทุนๆละ 

35,000 รวมเป็นจ้านวนเงินทั งสิ น 175,000 บาท รวมถึงโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ในส่วนที่เก่ียวกับการวิจัยเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ จ้านวน 5 ทุนๆละ 35,000 บาท รวมเป็นจ้านวนเงินทั งสิ น 175,000 

บาท และนอกจากนั นยังมีโครงการส่งเสริมการผลิตต้าราและเอกสารประกอบการสอน โดยแยกเป็นทุนผลิต

บทความทางวิชาการ จ้านวน 8 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั งสิ น 24,000 บาท ทุนผลิตเอกสาร

ประกอบการสอน จ้านวน 5 ทุนๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั งสิ น 50,000 บาท แต่ในรอบปีงบประมาณ 

2560 นี ไม่มีอาจารย์ท่านใดยื่นขอทุนดังกล่าว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในประกาศรับสมัครทุน 

และน้าเข้าสู้ที่ประชุมกรรมการประจ้าคณะเพ่ือพิจารณา ท้าให้มีการประกาศรับสมัครทุนล่าช้า โดยหลังจากที่ได้มี

การประกาศรับสมัครทุนมีอาจารย์ที่สนใจยื่นขอรับทุนจ้านวน 1 โครงการแต่ด้วยระยะเวลาประกาศที่ล่าช้า จึงได้

ขอยกเลิกการขอทุนดังกล่าว  

 คณะนิติศาสตร์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการของคณาจารย์ จ้านวน 9,000 บาท  รวมถึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ โดยในปีงบประมาณ 2560 นี มีผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก บวรสกุลเจริญ ได้ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติของมหาลัยศิลปากร นอกจากนั นคณะนิติศาสตร์ ยังได้สนับสนุนงบประมาณใน

การจัดท้าวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ เพ่ือเป็นเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

คณาจารย์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 2

และทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ้านวน 985,000.00 บาท        
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 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และความร่วมมือว่าด้วยการให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

 
 ด้านการบริการวิชาการ 
  การบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เป็นการให้บริการทางวิชาการผ่านการด้าเนินงานของ

ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ในการด้าเนินงานของศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ

ประชาชนทาง นอกจากจะด้าเนินงานบริการทางวิชาการโดยคณะท้างานเองแล้ว ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมายยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการเปิดรับ

สมัครนักศึกษาเพ่ือฝึกงานเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับคณะท้างานด้วย  การด้าเนินงาน

เน้นการบริการวิชาการทางกฎหมายโดยการสร้างเครือข่ายทางกฎหมายเพ่ือให้ผู้น้าชุมชนน้าความรู้ไปใช้ในการ

แก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ นในชุมชน ซึ่งความรู้ทางกฎหมายในเรื่องกระบวนการยุติธรรมและการประนีประนอม

ยอมความได้ช่วยให้ผู้น้าชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกหลักในการระงับข้อ

พิพาทในระดับชุมชนของตนเป็นชุมชนที่มีข้อพิพาทลดลงหรือกลายเป็นชุมชนที่มีกระบวนการยุติธรรมในระดับ

ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยจัด “กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร” เพ่ือสื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย   

ที่ถูกต้องแก่ชุมชนพื นที่ที่จัด ในปี 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 

จ้านวน 9 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ้านวนทั งสิ น 400,000.00 บาท            

และศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ยังจัดกิจกรรมหารายได้ จ้านวน 1 โครงการได้แก่ 

โครงการอบรมกฎหมายพัสดุส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินรายได้เพ่ือการจัดหารายได้ 

จ้านวนทั งสิ น 172,000.- บาท ผู้มีเข้าร่วมและผู้รับบริการจ้านวน 43 คน  ผลการจัดด้าเนินการบริการวิชาการทาง

กฎหมายสรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมากและมีความต้องการให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี  

 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  งานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ก้าหนดโครงการตามแผนปฏิบัติงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แหล่งเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 จ้านวน 4 โครงการ งบประมาณ 79,700.- บาท ได้แก่  
 1. โครงการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ หน้าคณะนิติศาสตร์  
 2. กิจกรรมสืบสานเจตนารมณ์เนื่องในวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ จัดขึ นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  
 3. กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวันขึ นปีใหม่ จัดขึ นในสัปดาห์ที่ 4 ธ.ค. 2559 – สัปดาห์ที่ 1 ม.ค. 2560  
 4. โครงการไหว้ครู 2560 จัดขึ นในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ห้อง 2305 คณะนิติศาสตร์  
อาคารเรียนรวม 2 
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 โครงการที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งเงินงบประมาณ จ้านวน 1 โครงการ  ใช้งบประมาณในการด้าเนิน
โครงการ งบประมาณ 55,000.- บาท ได้แก่ งานบุญอีสาน ฮีต 12 (บุญข้าวจี่) จัดขึ นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ วัดบ้านโพธิ์ใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี มีการก้าหนดแผนการด้าเนินโครงการของแต่ละ
โครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท้าโครงการ และก้ากับติดตามให้มีการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้านุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม   
 การเข้าร่วมกิจกรรมท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของคนอีสาน 
ถือเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นของคนอีสานอีกด้วย  นอกจากนั นนักศึกษายังได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นั่นก็
คือ การแสดงโปงลางของชุมนุมโปงลาง ในการท้าการแสดงนั น นักศึกษาได้สอดแทรกความรู้ทางกฎหมายผ่านการ
เล่นละครกฎหมาย ในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั งนี  ถือเป็นการธ้ารงรักษาศิลปวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น 
สังคม อีกด้วย 

  
 ด้านความร่วมมือทางวิชาการของคณะเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  

  คณะนิติศาสตร์ เห็นความส้าคัญของการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษากับ

ประเทศสมาคมอาเซียน จึงได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ นเพ่ือเสริมสร้างเครือข่าย

และกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการกับประเทศสมาคมอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน              

จ้านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ได้แก่ โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมา

แลกเปลี่ยนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และโครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ จ้านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ้าปาสัก สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว งบประมาณ 132,800.- บาท 2) โครงการนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว งบประมาณ 41,900.- บาท 3) โครงการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะ

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบประมาณ 77,200.- 

บาท  และ 4) ร่วมประชุมระดับนานาชาติและแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยมาลายา 

ประเทศมาเลเซีย โดยส่งตัวแทนนักศึกษา จ้านวน 2 คนและอาจารย์ 1 คน งบประมาณ  89,788.- บาท(แปด

หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมทั งส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับส้านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั งที่ 6 เป็นต้น  
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ผลงานที่ได้รับรางวัล 
 
 1. ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ จากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับสากลเกี่ยวกับการบริโภคอย่าง
ยั่งยืน และเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถตระหนักถึงการเลือกบริโภคสินค้าให้มีประโยชน์อย่างคุ้มค่า และไม่ท้าลาย
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส้าคัญที่มีผลต่อการด้ารงชีวิตของผู้บริโภคในอนาคต หัวข้อ "ความท้าทายในการบริโภค
อย่างยั่งยืนตามกรอบอาเซียน" ในโครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 
8-9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.นวลนภา สุวรรณผา 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ภัสราภรณ์ พรมโคตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่นายธีริทธิ์ ทยุติธร และ
รางวัลชมเชยได้แก่ น.ส.ปารติยา โคตรสุโน โดยมี อ.ประดิษฐ์ แป้นทอง และ อ.มณฑิรา แก้วตา เป็นที่ปรึกษา 

   

   
           

 2. คณะนิติศาสตร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 คณ ะนิติ ศาสตร์  มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  1 ใน  8 หน่ วยงาน  ได้ รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ                    
ผู้ท้าคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจ าปี 2560” โดยมีอาจารย์
ขรรค์เพชร ชายทวีป  คณบดีคณะนิติศาสตร์  ตัวแทนเข้ารับ และรับเกียรติจาก นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จัดโดยส้านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ           
เมื่อวันที่  30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา 
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 3. อาจารย์คณะนิติศาสตร์รับรางวัลการน าเสนอบทความแบบบรรยายดีเด่น ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  ในวันที่ 24 มีนาคม 2560  
 รางวัลที่ได้รับมีจ้านวน 2 รางวัล ได้แก่  
 1. รางวัลดีเด่น การน้าเสนอบทความแบบบรรยาย กลุ่มกฎหมายมหาชน ได้แก่ นายรักขิต รัตจุมพฏ  
 2. รางวัลดีเด่น การน้าเสนอบทความแบบบรรยาย กลุ่มกฎหมายอาญา ได้แก่ นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ 

   
 

 4. นิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศผู้น าเชียร์ จากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Games 2016)   

 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Games 2016) จัดขึ นเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่ี ๆ และน้อง ๆ ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรม
ที่มีประโยชน์ มีคุณภาพ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ออกก้าลังกาย เพ่ือสุขภาพ 
พัฒนานักศึกษาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและมีน ้าใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีการแข่งขันกีฬา 
ทั งหมด 12 ชนิดกีฬา โดยเริ่มการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 – 13 ตุลาคม 2559 และระหว่างวันที่ 10 – 28 มกราคม 
2560 
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                โดยในวันที่ 28 มกราคม 2560 เป็นพิธีปิดการแข่งขัน ได้มีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภทสุดท้าย คือ 
การแข่งขันผู้น้าเชียร์ (Cheerleader) และการแข่งขันกองเชียร์ (Stand Cheer) ซึ่งคณะนิติศาสตร์ภายใต้การดูแล
ของสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทั ง 2 ประเภท 

          ผลปรากฏว่าผู้น้าเชียร์ (Cheerleader) จากคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย นายปฏิภาน โคสุโน นาย
อธิราช แก้วไพรวัลย์ นายสหรัฐ บุญล้อม นางสาวภูนุชสิริ ภูแก้ว นายสุริยา ตาสี นางสาวกมณฑ์ลักษณ์ พัชรพงศ
พันธ์ และนางธนัชชา บุญธรรมส่ง ได้เข้าแข่งขันในธีม “The Gold Mirror ศึกสายเลือดกระจกทองค้า” ซึ่งการ
แสดงสร้างความตื่นเต้น กระชากอารมณ์ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชม และเรียกคะแนนจากคณะกรรมการอย่างท่วม
ท้น สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ ส่วนกองเชียร์ (Stand Cheer) ก็สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
3 เช่นกัน 
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5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปี 2560  

จัดโดย ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่าง
วันที่  15-16 กั น ยายน  2560 ณ  โรงแรม  มิ รา เคิ ล  แกรน ด์            
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะ
โครงเรี ยนแม่ ข่ าย  ได้ รั บ คั ด เลื อก  เป็ น  The Best Practice          
ของการพัฒนาครูควบคู่คุณธรรม” โดยมีกิจกรรม โตไปไม่โกง        
และรู้เท่าทันสื่อ และกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ     
ที่ 21  โดยมี ดร.อภินันท์  ศรีศิริ คณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรหลัก 
และเป็นผู้ให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

 

 6. ตัวแทนนักศึกษา คณะนิติศาสตร์คว้าถ้วยประทานพระองค์ภาฯ จากการแข่งขัน PSU Moot 
Court Academy 2017 
 ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหา
ท างก ฎ ห ม าย โด ย แ ถ ล งก ารณ์ ด้ ว ย ว าจ า ใน ชั น ศ าล อุ ท ธ รณ์  (PSU Moot Court Academy 2017)                     
ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ นระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม 
2560 แบ่ งออก เป็ น สี่ รอบคื อ  รอบ  16 ที ม  รอบ  8 ที ม  รอบ  4 ที มและรอบชิ งชนะ เลิ ศ  โดย ใช้ วิ ธี                      
แพ้คัดออก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา นอกจากนี ในระหว่างการแข่งขัน           
ตัวแทนที่เข้าแข่งขันยังได้ร่วมท้ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ทั งในด้านการเป็นนักกฎหมาย การโต้แย้งประเด็น
พิพาท การสืบค้นและการก้าหนดประเด็นทางกฎหมาย ผ่านกระบวนการอบรม (Coaching) โดยทนายความผู้มี
ความเชี่ยวชาญจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 ผลปรากฏว่าตัวแทนทีม 1 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย นางสาวภัสรา
ภรณ์ พรมโคตร และนางสาวสุดารัตน์ พาโพธิ์ นักศึกษาชั นปีที่ 4 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ โดยใน
รอบชิงชนะเลิศพบกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าภาพ ซึ่งก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไป 
ส่วน รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองก็ตกเป็นของทีม 2 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่นกัน ซึ่ง
ประกอบด้วย นางสาวปารติยา โคตรสุโน และนายพงษ์วิทย์ บุญรักชาติ นักศึกษาชั นปีที่ 4 เช่นกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 
28 มกราคม 2560 พร้อมกับคว้าถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กลบมาสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับคณะนิติศาสตร์ ได้อย่างน่าชื่นชม   

  ความส้าเร็จในครั งนี ถือว่ายิ่งใหญ่มาก เพราะ มีตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จากทั่วไปประเทศเข้าร่วม
แข่งขันทั งหมด 16 ทีม  จาก 12 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยรามค้าแหง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเกต็ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าภาพการแข่งขันครั งนี   โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งตัวแทน
เข้าแข่งขันครั งนี จ้านวน 2 ทีม และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมาได้อย่างงดงาม 
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ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2560 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ที่ 1-7 โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญ จ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐานของ

วิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมในการท างานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม  จริยธรรม ใฝ่รู้ สามารถท างานเป็นทีมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและด ารงชีพใน

ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข 

 

เป้าประสงค์ 

 1.บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพกฎหมาย มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ มีความพร้อมในการท างานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและใน

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 2. บัณฑิตมีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้  สามารถท างานเป็นทีมและพัฒนาตนเอง               

อย่างต่อเนื่อง  
 

 คณะนิติศาสตร์ ด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 โดยการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางกฎหมายให้มีความรู้
ทางวิชาการและส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภาและสภา
ทนายความเมื่อปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานด้วยการส่งนักศึกษาไป
ฝึกงานเพ่ือเสริมทักษะการประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  
 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรหลายกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรม ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมมีการ
มอบหมายให้สโมสรนักศึกษาและชุมนุมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วย 
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1. การรับนักศึกษา 

 1.1 จ านวนนักศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์มีนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้น 366 คน 

หลักสูตร 
ปี 2558 ปี 2559 การเพิ่มขึ้น/

ลดลง 

2560 การเพิ่มขึ้น/
ลดลง ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 410 292 ลดลง 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

40.41 

366 เพิ่มข้ึน 74 คน  
คิดเป็นร้อยละ 

20.22 
รวม 410 292 366 

 

 - มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 1,535 คน เป็นนักศึกษาโครงการปกติ จ านวน 1,174 
คน โครงการพิเศษ จ านวน 361 คน 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตร(ีคน) 

ภาคปกติ โครงการพิเศษ รวม 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1,174 361 1,535 

 

**ข้อมูลจากระบบงานทะเบยีนนักศึกษาและประมวลผล ณ วันที ่17 ตุลาคม 2560 

 

 1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษาระจ าปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีจ านวน
ทั้งสิ้น 170 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 

หลักสูตร 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 220 229 189 143 170 

รวม 220 229 189 143 170 
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2. การพัฒนาหลักสูตร 

 ในปีงบประมาณ 2560 คณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม

ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตค านึงถึงการเตรียมให้

บัณฑิตทางกฎหมายมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางของประเทศและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ

มากขึ้น 

 โดยมีการปรับรายละเอียดในแต่ละวิชาให้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของประเทศที่

เปลี่ยนแปลงไปและปรับการเลือกในกลุ่มวิชาชีพเลือกจากเดิมที่ก าหนดให้เลือกภายในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง

เท่านั้นเป็นการเลือกรายวิชาข้ามกลุ่มวิชาได้ ซึ่งจะท าให้บัณฑิตมีความรู้ทางกฎหมายที่กว้างและสอดคล้องกับ

ความต้องในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อมากข้ึน 

เสริมให้บัณฑิตสามารถใช้ ตีความและให้เหตุผลทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องด้วยการเพ่ิมรายวิชา

หลักการใช้ การตีความและการให้เหตุผลทางกฎหมายเป็นรายวิชาชีพบังคับ 

เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานด้วยการเพ่ิมรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชา

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 

เพ่ิมรายวิชาชีพเลือกที่เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศในอินโดจีน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมี

ความเข้าใจระบบกฎหมายของประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะประเทศในอินโดจีนมากยิ่งข้ึน 

สร้างให้บัณฑิตมีความเข้าใจถึงบริบทของกฎหมายของการใช้กฎหมายกับสังคมไทยมากขึ้นด้วย

การเพ่ิมรายวิชาสัมมนากฎหมายในสาขาต่างๆ เป็นรายวิชาชีพเลือก 

ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การพัฒนา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จึงได้เพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรได้แก่ ทักษะการศึกษาวิชากฎหมาย การศึกษา

กฎหมายเชิงคลินิก วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ สัมมนากฎหมาย

มหาชน กฎหมายในอินโดจีน สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการฐานทรัพยากร   

นอกจากนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหารายวิชากฎหมายให้มีความครอบคลุมกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง 

เช่นกฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กฎหมาย

เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายอาเซียน กฎหมายศุลกากร กฎหมายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเพ่ือการขนส่ง เป็นต้น เพ่ือให้บัณฑิต

สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อไป 

3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
 คณะนิติศาสตร์ ให้ความส าคัญกับการการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนการสอน ตัวอย่างเช่น 

 3.1 กิจกรรมเสริมในรายวิชาการว่าความและการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย โดยให้นักศึกษาแสดง

บทบาทสมมติในการเป็นทนายความว่าความในศาล  

 

 3.2 กิจกรรมในรายวิชากฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดท าหนังสั้นและ

แสดงบทบาทสมมติตามเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับรายวิชา น าเสนอในห้องเรียน
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 3.3 กิจกรรมในรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน อาจารย์ผู้สอน

มอบหมายงานโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดท ารายงานและน าเสนอพร้อมอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน 

   

 3.4 กิจกรรมในรายวิชากฎหมายภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 (English for Law 1) อาจารย์

ผู้สอนมอบหมายงานโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าและน าเสนอในห้องเรียน 

   

 3.5 การบรรยายแบบนักศึกษามีส่วนร่วม ในรายวิชา ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม   

อาจารย์มอบงานให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติเป็นโจทก์-จ าเลยและให้นักศึกษาร่วมกันวิพากษ์โดยยึดตัวบท

กฎหมายที่เรียน 
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 3.6 กิจกรรมในรายวิชากฎหมายอาญา การจ าลองสถานการณ์ (Re-enactment) ในเหตุการณ์ การ

กระท าโดยการงดเว้นกระท าการและการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ 

   

   

 นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดการสอนให้กับอาจารย์

ผู้สอนโดยมีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา ค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่

สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง โดยในแต่ละปี

การศึกษา คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นประจ าอย่าง

ต่อเนื่อง  ส าหรับในปีการศึกษา 2559(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง คือ 

โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวอย่าง รูปแบบ แนวคิด และการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Leaning ณ ห้องประชุมสมบัติ วอทอง คณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 
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4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ประสบการณ์จาก
การปฏิบัติจริง  

 คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป                    
ที่ประสงค์จะฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้รับการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2560 ตามหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรอิสระท่ัวประเทศ 
 

 
 โดยกระบวนการในการด าเนินงาน ทางคณะจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่นักศึกษาประสงค์จะ
ฝึกงาน เพ่ือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ระหว่างที่นักศึกษาฝึกงานจะมีอาจารย์นิเทศ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาเพ่ือตรวจ
เยี่ยมการฝึกงานของนักศึกษา หลังจากนักศึกษาฝึกงานเสร็จแล้วจะจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษาได้สรุปผลการฝึกงานทั้งหมด 
 การฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียน
มาแล้วไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดทักษะและเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างานใน
องค์กรที่เกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย หรือเก่ียวข้องกับอาชีพของตนเองในอนาคตได้    
 

ศาลจังหวัดศรีสะ
เกษ

บริษัท เอ็ม ดี 
เอ็กซ์ จ ากัด 
(มหาชน)

ศาลจังหวัดภู
เขียว

บริษัท ติลลิกี
แอนด์กิบบินส์ 
อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด

บริษัท ซีเอสบีซี 
ลอว์ออฟฟิส 

จ ากัด

ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ

กลาง
ศาลอาญา
กรุงเทพใต้

ส านักงานอัยการ
จังหวัดนครพนม

ส านักงานกรม
บังคับคดี

ส านักงานอัยการ
จังหวัด

อุบลราชธานี  
(สคช.)

ส านักงานอัยการ
จังหวัด

อุบลราชธานี

ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด

อ านาจเจริญ
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ภาพประกอบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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5. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการนอกหลักสูตร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน 

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม   2. ด้านความรู้   3. ด้านทักษะทางปัญญา    
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ดังนี้  

ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

1 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมสัมพนัธ์
น้องพี่บัณฑติ   

กิจกรรมเชียร์  
กิจกรรมแสดง
ความยินดีเนื่องใน
วันพระราชทาน
ปริญญาบตัร 

     1-13 ธันวาคม 
2559 
ห้อง 2305 
และลาน
กิจกรรม
เอนกประสงค์ 
คณะ
นิติศาสตร ์

46,100 1.จ านวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

ร้อยละ 80 105.11 

           2.ความพึง
พอใจต่อ
การจัดงาน
ระดับด ี

ระดับ ดี ดี 



 

 
30 

ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

2 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ประชาธปิไตย 

เลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษา 

     1-20 เมษายน 
2560 
หน่วยเลือกตั้ง  
คณะ
นิติศาสตร ์

7,000 องค์กร
นักศึกษาที่
สามารถ
จัดตั้ง
ส าเร็จ  

ร้อยละ 90 100 

3 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมสัมมนาผู้น า
นักศึกษาเพื่อจัดท า
แผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี

อบรมสัมมนาการ
จัดท าโครงการและ
การเสนอขอ
งบประมาณ 

     25 มิถุนายน 
2560 ห้อง 
2205  
ชั้น 2 คณะ
นิติศาสตร ์

23,000 นักศึกษา 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 100 

4 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่และ
มัชฌิมนิเทศ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา
และอบรม 

     วันศุกร์ที่ 4 
สิงหาคม 2560
เวลา 08.00  - 
16.30 น.   
ณ ห้อง 2305  
คณะนติิศาสตร์  

43,300 ความพึง
พอใจต่อ
การจัด
โครงการ
ของกลุ่ม
เป้า 
หมาย 

ระดับ ดี ดี 



 

 
31 

ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

5 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกนน า
กิจกรรมรับนักศึกษา
ใหม่ 

อบรม 
Walk Rally 

     1-2 กรกฎาคม 
2560 
ศูนย์กีฬา
เอนกประสงค ์

32,700 จ านวน
นักศึกษา
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 92.30 

6 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมสนับสนนุ
และส่งเสริม
สวัสดิการและ 
สวัสดิภาพนักศึกษา 

มอบทุนการศึกษา 
ทุนเรียนดี กิจกรรม
เด่น 

     พฤษภาคม 
2560  

265,000 จ านวน
นักศึกษาที่
ได้รับทนุ 

คน 35 35 

7 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพ
และการศึกษาต่อ-
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

1.กิจกรรมบรรยาย
ให้ความรู้และ
ตระหนักรู้ใน
เนื้อหาที่ส าคัญต่อ
การก้าวสู่วิชาชีพ
เช่น “บัณฑิต

     25-26 
พฤษภาคม 

2560 
ห้อง 5101 
อาคารเรียน 

รวม 5 

16,900 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ  80 104 
 



 

 
32 

ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

นิติศาสตร์กับความ
คาดหวังของ
สังคม” ศิษย์เก่า
เล่าประสบการณ์
ในการท างาน 
2.กิจกรรมบายศรีสู่
ขวัญตามประเพณี
และกิจกรรมอ าลา
อาลัย 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

           นักศึกษาที่
เข้าร่วม 
ได้รับ
ความรู้เพื่อ
น าความรู้
ไป
ประยุกต์ใช้
ในชีวิต
ประจ า 

ร้อยละ 80 85.20 



 

 
33 

ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

วันและได้
ร่วม
กิจกรรมที่
เป็น
ประโยชน์
ต่อตนเอง
และต่อ
คณะ  

8  กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพ
และการศึกษาต่อ-
กิจกรรมเสริมทักษะ
ความรู้คอมพิวเตอร์
เพื่อมุ่งสู่
ตลาดแรงงาน 

อบรมคอมพิวเตอร์
เพื่อทักษะพื้นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการ
ท างาน  

     27 เมษายน 
2560 
ส านัก

คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

13.00 – 
16.00 น. 

ไม่ใช้
งบประมา

ณ 

นักศึกษาที่
เข้าร่วม 
ได้รับ
ความรู้เพื่อ
น าความรู้
ไป
ประยุกต์ใช้
ในชีวิต
ประจ า 
วันและได้

ร้อยละ 80 90.60 



 

 
34 

ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

ร่วม
กิจกรรมที่
เป็น
ประโยชน์
ต่อตนเอง
และต่อ
คณะ 

9  กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพ
และการศึกษาต่อ-
กิจกรรมเสริมทักษา
ความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อมุ่งสู่
ตลาดแรงงาน   

อบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษที่เปน็
พื้นฐานจ าเปน็ต่อ
การท างาน 

     27 เมษายน 
2560 

ห้อง 2205 
08.30 – 
12.00 น. 

3,600 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 122 

           นักศึกษาที่
เข้าร่วม 
ได้รับ
ความรู้เพื่อ

ร้อยละ 80 93 



 

 
35 

ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

น าความรู้
ไป
ประยุกต์ใช้
ในชีวิต
ประจ า 
วันและได้
ร่วม
กิจกรรมที่
เป็น
ประโยชน์
ต่อตนเอง
และต่อ
คณะ 

8 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ

กิจกรรมฝึกทักษะ
ภาคปฏิบัติแก่
นักศึกษา  
(ฝึกงานภาคฤดูร้อน) 

ฝึกงานหนว่ยงาน
ในกระบวนการ
ยุติธรรม 20 แห่ง  
1.ปฐมนิเทศ 24 
พฤษภาคม 2560 

     พฤษภาคม – 
กันยายน 
2560 

20,200 จ านวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 340 



 

 
36 

ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

ชีวิต ฝึกงานระหวา่ง
วันที่ 2. 17-24 
กรกฎาคม 2560 
3. ปัจฉิมนิเทศและ
สรุปงาน 11 
กันยายน 2560 

           ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 83.80 

9 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 
-พิธีไหว้คร ู

จัดพานไหว้ครูและ
ไหว้ครูบาอาจารย์
ในคณะนิติศาสตร์
เพื่อร าสึกคุณครูบา
อาจารย์ที่ไดส้ั่ง
สอนวิชา 

     24 สิงหาคม 
2560 
ห้อง 2305 ชั้น 
3  
คณะ
นิติศาสตร์  

6,500 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 102.85 



 

 
37 

ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

10 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
ครอบครูไหว้ครูวง
โปงลางนิติศาสตร์
ออนซอน 

กิจกรรมการไหว้ครู
ทางดนตรีพื้นเมือง
อีสาน-โปงลาง เพื่อ
ร าลึกถึงคุณครูทาง
ดนตรี 

     25 สิงหาคม 
2560 ณ ห้อง
ชุมนุมโปงลาง
นิติศาสตร์
ออนซอน 

2,500 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 95 

11 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
ฝึกซ้อมเตรียมความ
พร้อมในการแสดง
โปงลาง 

ฝึกซ้อมเตรียม
ความพร้อมในการ
แสดงโปงลาง ฝึก
การท างานเปน็ทีม 

     10 – 28 
ตุลาคม 2560 
ณ ห้องชุมนุม
โปงลาง
นิติศาสตร์
ออนซอน  

5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 95 

12 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
เผยแพร่กฎหมาย
ภายใต้
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

เผยแพร่กฎหมาย
ภายใต้
ศิลปวัฒนธรรม
อีสานการแสดง
โปงลาง 
ประกอบการแสดง

     12 มกราคม – 
28 กุมภาพันธ์ 
2560 
ณ 1. โรงเรียน
ค าเข่ือนแก้ว
วิทยาคม  

24,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 113 



 

 
38 

ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

ละครสาธิตทาง
กฎหมาย 

อ.ชานุมาน  
จ.อ านาจเจริญ 
2.โรงเรียน
ทุ่งเทิงวิทยา  
อ.เดชอุดม  
จ.อุบลราชธาน ี
3.โรงเรียน
ขนาดมอญ
พิทยาคม 
อ.สังขะ  
จ.สุรินทร์ 

13 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
จ้างเหมาบริการ
แต่งหน้าตัดชุด ท า
ฉากและอุปกรณ์การ
แสดงเชียร ์

จ้างเหมาบริการ
แต่งหน้าตัดชุด ท า
ฉากและอุปกรณ์
การแสดงเชียร ์

     14 – 28 
มกราคม 
2560 
ลานกิจกรรม
เอนกประสงค์
และศูนย์กีฬา
เอนกประสงค์  

26,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 100 



 

 
39 

ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

14 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
เลี้ยงอ าลาและแสดง
ความยินดีแก่ว่าที่
บัณฑิตฯ 

เลี้ยงอ าลาและ
แสดงความยนิดีแก่
ว่าที่บัณฑิตฯ 

     9 เมษายน 
2560  
ณ โรงแรมยู
เพลส 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

48,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 80 

15 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
ฝึกซ้อมแสตนเชียร์
และกีฬาเฟรชชี ่

ฝึกซ้อมแสตนเชียร์
และกีฬาเฟรชชี ่

     ตุลาคม 2559 
ณ ห้อง 2305 
และอาคาร
ศูนย์กีฬา
เอนกประสงค์  

30,700 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 80 

16 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
เตรียมความพร้อม
ของผู้ฝึกสอนการร้อง
เพลง 

เตรียมความพร้อม
ของผู้ฝึกสอนการ
ร้องเพลงประจ า
คณะ เพลงเชียร์
ต่างๆ  

     ลานกิจกรรม
เอนกประสงค์ 
คณะ
นิติศาสตร ์

5,900 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 95 
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ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

17 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
กิจกรรมศึกษาและ
ส ารวจโรงเรียนและ
ค่ายนิติอาสา 

ส ารวจโรงเรียน
และค่ายนิติอาสา 

     20 – 29 
ธันวาคม 
2559โรงเรียน
บ้านหนอง
กุงดอนตาเข
สามัคคี  
ต.แก่งเค็ง  
อ.กุดข้าวปุ้น  
จ.อุบลราชธาน ี

130,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 100 

18 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
สอนน้องบูม 

สอนนักศึกษาใหม่
ร้องเพลงบูม 

     ลานกิจกรรม
เอนกประสงค์ 
คณะ
นิติศาสตร ์

5,600 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 55 

19 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
เตรียมความพร้อม

เตรียมรุ่นพี่ที่สอน
น้องบูมเพื่อเป็น
แบบอย่างในการ 

     ลานกิจกรรม
เอนกประสงค์ 
คณะ

4,500 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 100 
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ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

ของผู้ผู้ฝึกซ้อม
การบูม 

บูมที่ด ี นิติศาสตร์  

20 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
กิจกรรมตอบปัญหา
กฎหมายเนื่องในวัน
รพ ี

แข่งขันการตอบ
ปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพีชิง
ถ้วยพระราชทาน
พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิ
ติยาภา 

     ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 3 
อาคาร
ปฏิบัติการทาง
สังคมศาสตร์  
ม.อุบลราชธาน ี

88,282 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 70 53 

21 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
กิจกรรมค่ายคันชั่ง
สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 

กิจกรรม  walk 
rallyเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา
ชั้นปทีี่ 1 และ
นักศึกษารุ่นพี ่

     ห้อง 2305 ชั้น 
3 คณะ
นิติศาสตร์ 
และอาคาร
ศูนย์กีฬา
เอนกประสงค์  

105,950 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 121 
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ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย 
ลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรม 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF เวลา

ด าเนินการ 

 
งบประมา

ณ 
 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 

22 โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา-
กิจกรรมราตรี
นิติศาสตรส์ัมพันธ ์

กิจกรรมสังสรรค์
เชื่อมสัมพันธ์ 
อาจารย์ นักศึกษา
รุ่นพี่และรุ่นน้อง 

     วันที่ 31 
สิงหาคม 
2560 อาคาร
กิจกรรม
นักศึกษา 

52,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 100 
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6. ด้านทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้ง
ทุนการศึกษาจากภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ตลอดปีงบประมาณ 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งสิ้น 75 คน  7 ทุนการศึกษา เป็นเงินทุนทั้งหมด 529,000 
บาท และทุนหนังสือต ารา 40 ทุน ดังนี้ 

ประเภททุน ชื่อทุนการศึกษา 
จ านวน

นักศึกษาที่
ได้รับทุน 

จ านวนเงิน
ทุนการศึกษา 

รวมจ านวน
เงิน

ทุนการศึกษา 

ทุนให้เปล่า ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

12 10,000 120,000 

4 15,000 60,000 

2 20,000 40,000 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1 10,000 10,000 

2 15,000 30,000 

2 20,000 40,000 

ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็ก
ยากจน 

1 6,500 6,500 

ทุนสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ 

30 3,000 90,000 

ทุนเพ่ือนอาจารย์รักขิต รัตจุมพฏ 15 2,000 30,000 

ทุนการศึกษามูลนิ ธิทิ ส โก้  เพ่ื อการกุศล 
ประจ าปี 2560 

1 15,000 15,000 

ทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส าหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

5 17,500 87,500 

รวม 75  529,000 
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ประเภททุน ชื่อทุนการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 

ทุนหนังสือ ทุนหนังสือกฎหมายส านักพิมพ์วิญญูชน 40 

รวม 40 

 
7. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 จ านวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ .) ในปีการศึกษา 
2559 คณะนิติศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ยืมฯ จ านวนทั้งสิ้น 305 คน  
 จ านวนเงินทุน แบ่งได้ดังนี้  
 โครงการปกติ ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท และค่าครองชีพรายเดือน 2,200 บาท 
 โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท และค่าครองชีพรายเดือน 2,200 บาท 
           นักศึกษาปีการศึกษา 2558 (ชั้นปีที่ 3) นักศึกษาปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที่ 2) นักศึกษาปีการศึกษา 
2560 (ชั้นปีที่ 1) จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท และค่า
ครองชีพรายเดือน 2,200 บาท 
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8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 คณะนิติศาสตร์ เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษากับประเทศ
สมาคมอาเซียน จึงได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายและ
กระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการกับประเทศสมาคมอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน เป็น
เงิน 436,900.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการรับนักศึกษา
และบุคลากรมาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 251,900.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) จ านวน 3 โครงการ และส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงานวิเทศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุก
ปี เช่น โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม เป็นต้น  

 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน  

 โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

เพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560 โดยเชิญ 

เชิญ Associate Professor Helena Whalen Bridge จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 

และAssociate Professor Norbani Nazeri จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย มา

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนนิติศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์กับมาเลเซีย กับอาจารย์ชาวไทยและ

ตัวแทนจากประเทศเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียน  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนครั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็นสอง

ส่วนหลัก ได้แก่  

 1. กิจกรรมโครงการอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและการร่วมกันสร้างโอกาสและความท้าทายของ
การจัดการศึกษาทางกฎหมายภายใต้บริบทอาเซียน  วันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม Ballroom C 
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใน
ส่วนของอาจารย์ไทย นอกจากอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วยังมีตัวแทนอาจารย์
จากคณะนิติศาสตร์จากสถาบันอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนอาจารย์
และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กับ University of Management and Economics ราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งสิ้น 50 คน 
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2. กิจกรรมบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีโดย Associate Professor Helena Whalen Bridge จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

สิงคโปร์ และ Associate Professor Norbani Nazeri จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศ

มาเลเซีย เป็นกิจกรรมบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในการเรียนการ

สอนรายวิชาต่างๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4  หัวข้อที่อาจารย์ทั้งสองท่านเข้าสอนในชั้นเรียนต่างๆ มีดังนี้ Pro Bono 

ในมาเลเซีย, การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในมาเลเซีย, จรรยาบรรณส าหรับนักกฎหมายและทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับนักศึกษากฎหมายในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจเรียนรู้เป็นอย่างมาก และมี

ความต้องการอยากให้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกและเพ่ิมระยะเวลาให้มากข้ึน 

 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้  

 1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบ่ง

ออกเป็น 3 โครงการย่อยด้วยกัน ได้แก่  

 1.1 โครงการนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกับ

ประเทศประชาคมอาเซียน งบประมาณ 41,900.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยจัดปฐมนิเทศ

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสักประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเชิญ อาจารย์นิโลบล นาคพลังกูล จากสาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาลาวและ

วัฒนธรรมที่ควรรู้เบื้องต้น ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ เพ่ือเตรียมความ

พร้อมให้นักศึกษาก่อนวันเดินทาง 
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 และในช่วงระยะเวลาที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน ณ คณะนิติศาสตร์และ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสักนั้น อาจารย์นิเทศฯ ก็ได้ติดตามผลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตลอด

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และเดินทางไปส่งและรับนักศึกษากลับ 
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 1.2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รุ่นที่ 2 ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 132,800.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนักศึกษาทีได้รับการคัดเลือกจ านวน 11 คน ผลจากการจัดโครงการท าให้

นักศึกษามีความรู้ทางด้านกฎหมายของประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติและได้ร่วมกันท า

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งนักศึกษามีความประสงค์อยากให้จัดกิจกรรมรูปแบบนี้เป็นประจ าทุกปี และควรเพ่ิม

ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
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 1.3 โครงการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศประชาคมอาเซียน-สปป.

ลาว งบประมาณ 77,200.- บาท(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) มีตัวแทนนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 5 คน โดยจัดให้เข้าเรียน
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ร่วมกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมสัมพันธ์ด้วย นักศึกษาที่เข้าร่วม        

มีความพึงพอใจเป็นย่างมากต่อการต้อนรับของนักศึกษาและอาจารย์คณะนิติศาสตร์และเห็นว่าควรการจัด

กิจกรรมแบบนี้เป็นประจ าทุกปีและควรขยายระยะเวลาให้มากขึ้น  
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2. โครงการประชุมระดับนานาชาติและแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัย

มาลายา ประเทศมาเลเซีย ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน  89,788.- บาท(แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปด
สิบแปดบาทถ้วน) โดยส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติและแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
วัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560       
โดยมีอาจารย์รักขิต รัตจุมพฏ อาจารย์ประจ าหมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เป็ นตั วแทนของคณ ะนิติ ศาสตร์  มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  เข้ าประชุม  The 6th Asia Pro Bobo 
Conference ทีม่หาวิทยาลัยมาลายา 
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 หัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้คือ Pro Bono หมายถึงการตอบแทนสังคมของนักกฎหมายซึ่งก็รวมถึง
นักศึกษากฎหมายด้วย การประชุมนานาชาติจัดขึ้นทุกปี หมุนเวียนกันไปตามประเทศต่างๆในเอเชีย ครั้งนี้เป็น
ครั้งที่ 6 จัดที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีมหาวิทยาลัยมาลายาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานอ่ืนอีกมากมาย มี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เกือบ 500 คน จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย อาจารย์นักศึกษา ตัวแทน
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ ตลอดตัวแทนบริษัทกฎหมายระดับโลกมากมาย 

อาจารย์รักขิตได้รับเชิญให้น าเสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปี 2559 ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ในภาคการเรียนที่ 2 ต้องเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งระหว่างการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก กับวิชาการฝึกงานใน
หน่วยงานต่างๆ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตั้งเป้าหมายว่าทั้งสองวิชานี้จะเป็นกลไกส าคัญที่ช่วย
ปลูกฝังให้นิติศาสตรบัณฑิตในอนาคตมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป  

นอกจากการประชุมแล้ว ยังมีกิจกรรมคู่ขนานซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายาได้จัดควบคู่
กับการประชุมด้วยก็คือ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา ระหว่างวันที่ 
30 กันยายน ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ได้ส่งนักศึกษาไป
ร่วมด้วยจ านวนสองคน ได้แก่ นายณัฐพงษ์ ป้องแสง ชั้นปีที่ 3 และ นางสาววิภาดา คณูทรัพย์ ชั้นปีที่ 4  รวม
กับนักศึกษากฎหมายอ่ืนๆอีก รวม 70 คน จาก สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น 

นอกจากเข้าร่วมประชุม The 6th Asia Pro Bono ในวันสุดท้ายของการประชุมแล้ว นักศึกษาใน
โครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ยังได้เข้าร่วม Workshop เรื่อง Street Law หรือ การเผยแพร่กฎหมายให้แก่
ประชาชนนอกพ้ืนที่มหาวิทยาลัย และในวันสุดท้ายของโครงการ ยังมีกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ของชาติต่างๆ ด้วย 

นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้พบเพ่ือนนักศึกษานิติศาสตร์
จากประเทศอ่ืนๆ ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ และส าคัญท่ีสุดคือได้ผ่านการฝึกอบรมเรื่อง Street Law ซึ่งสามารถ
น ามาปรับใช้กับกิจกรรมของ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย (ศชปก.) ของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไปในอนาคตและเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้วิชาการของบุคลากรและนักศึกษาของเรา
ให้พัฒนาแข็งแกร่งยิ่งๆข้ึนไป 
 

กิจกรรมที่เข้าร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ขึ้น 
ณ ออโรร่า รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2559 โดยมีดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกยีรติกล่าวเปิดงาน และ
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมค่าย และได้รับเกียรติจาก คุณลดา ภู่มาศ นักการทูตช านาญการพิเศษ รักษาราชการ
แทนเลขานุการกรม กรมอาเซียน บรรยายความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และตอบข้อซักถามจากนักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ านวน 52 คน และนักศึกษาจากประเทศในภูมิภาค
อาเซียน จ านวน 28 คน จากมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ 
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 1. Meanchey University, Cambodia 
 2. Ganesha University of Education, Indonesia 
 3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 
 4. Yangon Technology University, Myanmar 
 5. University of Philippines Diliman, Philippines 
 6. LASALLE College of the Arts, Singapore 
 7. Hue university of Sciences, Vietnam 
 ซึ่งโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน และ
เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนจากกิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย ร่วมกับนักศึกษา
จากภูมิภาคอาเซียน เช่น การศึกษานอกสถานที่ การแก้ปัญหาในกลุ่ม และการพูดคุยแลกเปลี่ยนในมิติต่าง ๆ 
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมนักศึกษาให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ อีกทั้ งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม แนวความคิด 
และลักษณะของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนด้วยความสนุกสนาน และเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางภาษา การคิด
วิเคราะห์ การท างานเป็นกลุ่มให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้เข้าค่ายได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี 
เรียนรู้วิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างความคิด ท าให้เข้าใจรากฐานความเป็นมาของผู้คนในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากข้ึน 
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9. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออก การคงอยูจ่ านวนนักศึกษา 

 คณะนิติศาสตร์พัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ           
เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและการลดจ านวนการตกออกของนักศึกษา 
โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและก ากับติด ตามคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีรายวิชาที่
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  2. มีนโยบายให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้มีการแบ่งกลุ่มการเรียน
ให้มีขนาดเล็กลง 
  3. มีงบประมาณในการสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
จัดสรรงบประมาณกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง การให้ทุนส่งเสริมแก่นักศึกษา 
อาจารย์    เพ่ือเข้าร่วมประชุมหรือการน าเสนอผลงานทางวิชาการ การให้ทุนส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการหรือการท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
  4. ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ในด้านการติดตามผลการเรียน 
การด าเนินชีวิต ความประพฤติและพฤติกรรมอื่นๆ ของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 
  5. จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ ทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  6. จัดโครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก โดยออกสัญจรไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่างๆ ในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
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กลยุทธ์ที่ 2  

 สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ           

อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

เป้าประสงค์ 

 1. บุคลากรของคณะมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางการวิจัยในมิติต่างๆที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย 

 2 มีองค์ความรู้จากการวิจัยด้านกฎหมายสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

และอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

 3. มีการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการและท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน 

 

1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล      
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกลไกการบริหารงานด้านวิจัยในรูปของคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัยโดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธาน ซึ่งมีหน้าที่ตั งแต่การวางแผนการด้าเนินงาน

ด้านวิจัย เพ่ือให้เกิดการด้าเนินโครงการ กิจกรรมและผลงานทางวิชาการ โดยใช้เงินรายได้ของคณะนิติศาสตร์ 

ประจ้าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีระเบียบ หลักเกณฑ์ มีขั นตอนปฏิบัติการขอรับงบประมาณสนับสนุนการ

ท้างานวิจัยจากเงินรายได้ของคณะ และมีระบบการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอกภายใต้การก้ากับ ดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

รับผิดชอบภารกิจด้านวิจัยของคณะ  

 คณะได้รับการสนับสนุนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือให้มีการจัดหาทรัพยากร แหล่งสนับสนุน ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี  
 1. ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค้าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสได้
ศึกษาค้นคว้าเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนภายในและภายนอก โดยจัดให้มี
ห้องปฏิบัติการวิจัย บริเวณชั น 1 ภายในอาคารเรียนรวม 2 คณะนิติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
บรรยากาศการท้างานวิจัย กระตุ้นให้เกิดผลงานวิจัยและผลงานเชิงสร้างสรรค์ ในห้องปฏิบัติงานวิจัยมีรายงาน
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ต้าราการท้างานวิจัย วารสารวิชาการที่หลากหลาย คอมพิวเตอร์ส้าหรับการค้นคว้า
ข้อมูล รวมถึงสามารถใช้เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ตามความสะดวกของบุคลากร 
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 2. ห้องสมุดกฎหมายเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้แก่อาจารย์ 
นักศึกษาและนักวิจัย โดยมีทรัพยากรสารสนเทศทางด้านหนังสือ ต้าราทางด้านกฎหมาย วารสารต่าง ๆ  
รวมถึงฐานข้อมูลเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการวิจัย ทั งนี  ห้องสมุดได้มีการจัดเก็บงานวิจัยของคณาจารย์
ประจ้าคณะนิติศาสตร์ จ้านวน 22 ผลงานและมีฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นออนไลน์ จ้านวนทั งสิ น 34 ฐานข้อมูล 
โดยมีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นด้านกฎหมาย จ้านวน  5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย  
          (1) ฐานข้อมูล H.W.Wilson เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชา 

          (2) ฐานข้อมูล Communication & Mass Media complete เป็นฐานข้อมูลที่สืบค้นหนังสือ 

วารสาร และเอกสารอ่ืน ๆ  

          (3) ฐานข้อมูล Thai Law Database เป็นฐานข้อมูลที่สืบค้นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ รัฐธรรมนูญ การ

ตีความ นิยามศัพท์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

          (4) ฐานข้อมูล Springer Link  เป็นฐานข้อมูลที่สืบค้นเก่ียวกับบทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทุก

สาขาวิชา 

          (5) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลที่สืบค้นเกี่ยวกับบทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์  

3 ฐานข้อมูลย่อย คือ 1) Science Citation Index Expanded 2) Social Sciences Citation Index   

3) Art & Humanities Citation Index 

 

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 2 ในหัวข้อ                      

“พลวัตกฎหมายภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยการจัดเวที ปาฐกถาในหัวข้อ“พลวัตกฎหมายภายใต้ประชาคม

อาเซียน” การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไทย – ลาว – เวียดนาม – 

กัมพูชา” และมีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “พลวัตกฎหมายภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” โดย

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การน้าเสนอผลงานวิชาการ             

เป็นต้น  โดยมี อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน

เปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจาก อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ นักวิชาการด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย

พันธมิตรทั่ วประเทศเข้าร่วมงานในครั งนี  จ้ านวนกว่า 300 คน เมื่ อวันศุกร์ที่  24 มีนาคม 2560                   

ณ ห้อง CTB 201 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและเทคโนโลยีชีวภาพ  

  นอกจากนี มีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ
ไทย-ลาว-เวียดนาม” วิทยากรประกอบด้วย 

1. ดร. อภินันท์ ศรีศิริ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2. ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
3. อาจารย์อนันสิน ยาตรา  
4. อาจารย์จิตประสงค์ พิมมะสอน จากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ้าปาสัก  
 

 

 กิจกรรมการน้าเสนอผลงานวิชาการรวมทั งสิ น 13 บทความ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์จาก

สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ โดยมีคณาจารย์ในคณะร่วมน้าเสนอบทความดังต่อไปนี  

           1. บทความเรื่อง “หลักการคุ้มครองผู้ เสียหายเด็กในกระบวนการสอบสวนคดีอาญา ศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ของ อาจารย์

มิรันตี  เจียรักสุวรรณ  

            2. บทความเรื่อง “แนวทางปรับปรุงการให้ช่วยเหลือทางกฎหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรณีศึกษาต้าบลหนองกินเพล อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี” ของอาจารย์รักขิต  รัตจุมพฏ   

            3. บทความเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนโยบายสาธารณะของพรรคการเมือง”  

ของอาจารย์ ชัช  วงศ์สิงห์    

            4. บทความเรื่อง “ศึกษาปัญหาและรูปแบบการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของคนพิการ พื นที่

ศึกษา เทศบาลต้าบลเมืองศรีไคและเทศบาลต้าบลธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี” ของอาจารย์ พ.ต.ท.กิตติวัฒน์  

ฉัตรศรีโพธิ์ อาจารย์กิตติยา  พรหมจันทร์ และ อาจารย์ภิรมย์พร  ไชยยนต์    

           5. บทความเรื่อง “การใช้มาตรการหมายจับเดียว : ความเป็นไปได้ในภูมิภาคอาเซียน” 

ของ ดร.อภินันท์  ศรีศิริ   

           6. บทความเรื่อง “การจัดเก็บภาษีป้ายในประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

ของอาจารย์กิตติยา  พรหมจันทร์   



 

 
59 

 อาจารย์ประจ้าคณะนิติศาสตร์ผู้ที่ ได้รับรางวัลการน้าเสนอผลงานดีเด่น ได้แก่ อาจารย์มิรันตี              

เจียรักสุวรรณและอาจารย์รักขิต รัตจุมพฎ  

  
 2) การจัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั งที่
เป็นนักวิชาการระดับประเทศและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี   

(1) รองศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

(2) นายประวิทย์ เปรื่องการ อดีตผู้อ้านวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์  
ส้านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3) นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  
(4) นายวิรัตน์ สุขกุล ประธานเครือข่ายปฏิรูปอ้านาจเจริญ    
(5) นายสหรัฐ โนทะยะอาจารย์ประจ้าคณะนิติศาสตร์  

ด้าเนินการเสวนา โดย นายชัช วงศ์สิงห์ ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ 
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 คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มีหน้าที่ก้าหนดนโยบายและผลักดันภารกิจ

ด้านวิจัยให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ และมีผู้ประสานงานวิจัยในการอ้านวยความสะดวกใน

ด้านการประสานงานต่างๆให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกระตุ้น ผลักดัน ให้นั กวิจัยได้

ผลิตผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่สามารถขอรับการคุ้มครองสิทธิ์ได้ ภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2556 นอกจากนั นคณะนิติศาสตร์ยังมีวารสาร

กฎหมายคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2 

เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานแก่นักวิจัยซึ่งถือเป็นระบบที่เป็นการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ อ้างตามเลข 

ISSN : 1906-1560 ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ไม่ได้มีการยื่นขอรับการ

คุ้มครองสิทธิ์ภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

พ.ศ. 2556 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ที ่ ผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร วันเดือนปีที่พิมพ ์

1 บทความเรื่อง “หลักการ
คุ้มครองผู้เสียหายเด็กใน
กระบวนการสอบสวน
คดีอาญา ศึกษา
เปรียบเทยีบระหว่าง
กฎหมายประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว”  

อาจารย์มิรันตี   
เจียรักสุวรรณ 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการทางกฎหมายระดับชาติ
ครั งท่ี 2  
คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

24 มีนาคม 2560 

2 บทความเรื่อง “แนวทาง
ปรับปรุงการให้ช่วยเหลือ
ทางกฎหมายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรณีศึกษาต้าบลหนองกิน
เพล อ้าเภอวารินช้าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน”ี   

อาจารย์รักขิต  รัตจุมพฏ เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการทางกฎหมายระดับชาติ
ครั งท่ี 2  
คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

24 มีนาคม 2560 

3 บทความเรื่อง “มาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคมุ
นโยบายสาธารณะของ
พรรคการเมือง”  

อาจารย์ ชัช  วงศ์สิงห์    เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการทางกฎหมายระดับชาติ
ครั งท่ี 2 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

24 มีนาคม 2560 
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ที ่ ผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร วันเดือนปีที่พิมพ ์

4 บทความเรื่อง “ศึกษา
ปัญหาและรูปแบบการ
เข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขของคนพิการ 
พื นที่ศึกษา เทศบาลต้าบล
เมืองศรีไคและเทศบาล
ต้าบลธาตุ จังหวัด
อุบลราชธาน”ี 

1.พ.ต.ท.กิตติวัฒน์   
ฉัตรศรีโพธ์ิ  
2. อาจารย์กิตติยา  
พรหมจันทร์ 
3. อาจารย์ภิรมย์พร 
ไชยยนต์ 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการทางกฎหมายระดับชาติ
ครั งท่ี 2 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

24 มีนาคม 2560 

5 บทความเรื่อง “การใช้
มาตรการหมายจับเดียว : 
ความเป็นไปได้ในภูมิภาค
อาเซียน” 

ดร.อภินันท์  ศรีศริิ   เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการทางกฎหมายระดับชาติ
ครั งท่ี 2 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

24 มีนาคม 2560 

6 บทความเรื่อง “การจัดเก็บ
ภาษีป้ายในประเทศไทย
ภายใต้บริบทประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน” 

อาจารย์กิตติยา  
พรหมจันทร์   

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการทางกฎหมายระดับชาติ
ครั งท่ี 2 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

24 มีนาคม 2560 

7 บทความเรื่อง “ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้น
สภาพของนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน”ี 

ดร.อภินันท์ ศรีศิริ   เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการครุศาสตร์วจิัย 
มหาวิทยาลยัราชภฎัล้าปาง 

29 กรกฎาคม 2560 

8 บทความเรื่อง “กฎหมาย
โบราณอีสาน สถานภาพ
องค์ความรู้และข้อคิดเห็น
บางประการ”  

อาจารย์นิติลักษณ์ 
แก้วจันดี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา สาขาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา ครั งท่ี 16 

29-30 มิถุนายน 2560 

9 บทความเรื่อง  
“ปัญหาทางกฎหมายใน
การบริหารจัดการ
โบราณสถานปราสาทธาตุ
นางพญาขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองสะ
โน อ้าเภอบุณฑริก  
จังหวัดอุบลราชธาน”ี 
 
 

ผศ.ดร.ศุภชัย  วรรณเลิศ
สกุล 

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร ์ ปีท่ี 10 เล่มที่ 19  
(ม กราคม -มิ ถุ น ายน 
2560) 
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ที ่ ผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร วันเดือนปีที่พิมพ ์

10 บทความเรื่อง “Model of 
EQ and MQ Integrated 
with Environmental 
Education Affecting 
Environmental 
Behavior  

1. Mr. Direk 
Borvornsakulcharoen 
2. Ms. Nongnapas 
Thiengkamo 

Silpakorn University Journal 
of Social Sciences, 
Humanities, and Arts 

Volume 17 Number 
2 (May-August) 
2017 

11 ต้าราประกอบการสอน 
“ค้าอธิบายประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เอกเทศสัญญา” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก   
บวรสกุลเจริญ 

- - 

12 บทความเรื่อง “พฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนัง
จากการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกข้าวใน
หมู่บ้านโคกกู่ ต้าบลคูขาด 
อ้าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม”  

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์
ตรีเนตร   สาระพงษ์ 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน 
2560 

 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน

กฎหมายเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนโดยการ

เสริมสร้างทักษะการท้างานวิจัยในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของ

ชุมชนท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง รวมถึงเกิดการบูรณาการงานวิจัยกับทุกภารกิจ 

2. งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน 
 2.1 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน 
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ้าปีงบประมาณ 
2560 เพ่ือสนับสนุนการท้างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อันได้แก่ กิจกรรมทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า จ้านวน 5 ทุนๆ
ละ 35,000 รวมเป็นจ้านวนเงินทั งสิ น 175,000 บาท รวมถึงโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
วิจัยเพื่อการจัดการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ จ้านวน 5 ทุนๆละ 35,000 บาท รวมเป็นจ้านวนเงินทั งสิ น 
175,000 บาท และนอกจากนั นยังมีโครงการส่งเสริมการผลิตต้าราและเอกสารประกอบการสอน โดยแยกเป็น
ทุนผลิตบทความทางวิชาการ จ้านวน 8 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั งสิ น 24,000 บาท ทุนผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน จ้านวน 5 ทุนๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั งสิ น 50,000 บาท แต่ในรอบปีงบประมาณ 
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2560 นี ไม่มีอาจารย์ท่านใดยื่นขอทุนดังกล่าว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในประกาศรับสมัครทุน 
และน้าเข้าสู้ที่ประชุมกรรมการประจ้าคณะเพ่ือพิจารณา ท้าให้มีกระบวนการในการรับทุนล่าช้า โดยหลังจากท่ี
ได้มีการประกาศรับสมัครทุนมีอาจารย์ที่สนใจยื่นขอรับทุนจ้านวน 1 โครงการ แต่ด้วยความล่าช้าของ
กระบวนการส่งผลให้พ้นระยะเวลาที่สามารถด้าเนินการได้ จึงได้ขอยกเลิกการขอทุนดังกล่าว 

 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการของคณาจารย์  จ้านวน 

9,000 บาท  รวมถึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยในปีงบประมาณ 

2560 นี มีผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก บวรสกุลเจริญ ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของ

มหาลัยศิลปากร นอกจากนั นคณะนิติศาสตร์ ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดท้าวารสารกฎหมายคณะ

นิติศาสตร์ เพ่ือเป็นเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์  ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มท่ี 2 

 2.2 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวนเงิน

(บาท) 

โครงการศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานการด้าเนนิการทางวิจัยและ
การลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวงและเปรียบเทียบ
กฎหมายเก่ียวกับการด้าเนินการทางวินัยของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร    
สาระพงษ ์

ส้านักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพล
เรือน(ก.พ.) 

985,000.00 

รวมเป็นเงิน 985,000.00 

 
3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 3.1  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  
(หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI)  หรือวารสารวิชาการระดบัชาติตามประกาศของ กกอ.) 
 

ชื่อบทความ /งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร 
ชื่อเล่มที่ 
วันเดือนปี 

บทความเรื่อง “Model of EQ and 
MQ Integrated with Environmental 
Education Affecting Environmental 
Behavior  

1. Mr. Direk 
Borvornsakulcharoen 
2. Ms. Nongnapas 
Thiengkamo 

Silpakorn 
University Journal 
of Social 
Sciences, 
Humanities, and 
Arts 

Volume 17 
Number 2 
(May-August) 
2017 
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4. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ 

 คณะนิติศาสตร์ตกลงท้าความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ในรอบปี พ.ศ. 2560 ได้แก่  
ล าดับ หน่วยงานที่ท า MOU หน่วยงานที่ท า MOU ลงนามวันที ่ หมายเหตุ 

1 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1. คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  
3. คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
4. คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น 
6. คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
7. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พายัพ  
8. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลาสงขลานครินทร์  
9. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
10. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย  
11. สมาคมบณัฑิตสตรีทาง
กฎหมายแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชินูปถัมภ ์
12. ส้านักงานกองทุนยุติธรรม 
 

28 พฤศจิกายน 
2559 
(ก้าหนดเวลา 5 ปี
นับจากวันท่ีลง
นาม) 

ข้อตกลงความ
ร่วมมือว่าด้วย
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนทาง
กฎหมาย 

2 กระทรวงยุติธรรม  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 28 มิถุนายน 
2560 
(ก้าหนดเวลา 4 ปี
นับจากวันท่ีลง
นาม) 

ข้อตกลงความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ 
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ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  

ระหว่าง กรมคุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพ  และ 1) คณ ะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย                    

2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4) คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลั ย เชี ยงให ม่  5 ) คณ ะนิ ติ ศ าสตร์  มหาวิทยาลั ย เซนต์ จอห์ น  6) คณ ะนิ ติ ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 8) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

สงขลานครินทร์ 9) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชีย 11) สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 12. ส านักงานกองทุน

ยุติธรรม 
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ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงานยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี 
กระทรวงยุติธรรม และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 
 

   

   
 

กิจกรรมที่ท าร่วมกับกระทรวงยุติธรรม 

โครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบยุติธรรมชุมชน  

 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ส้านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้
จัดโครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบยุติธรรมชุมชน ณ ห้องบอลรูม A – B ชั น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านกระบวนการยุติธรรม ในบทบาทภารกิจ 5 ด้าน ของ
ส้านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงยุติธรรม 

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนยุติธรรม เพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา และเยาวชน ได้เรียนรู้การท้างานร่วมกับยุติธรรมชุมชน 

4. เพ่ือเป็นเยาวชนต้นแบบยุติธรรมชุมชน และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด้าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม 
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  โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ 
และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมและการสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย” และ                
นายณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายในหัวข้อ “บทบาท ภารกิจ ของส้านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี” รวมทั งมีการเสวนากลุ่มในหัวข้อ “เยาวชนไทยกับกระบวนการยุติธรรม และ
ยุติธรรมทางเลือก” โดยวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
พ.ต.ท.ดร.สมนึก เขมทองค้า อัยการจังหวัดประจ้าส้านักงานอัยการสูงสุด นายไพฑูรย์ พรหมสอนผู้อ้านวยการ
กลุ่มงานศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.ดร.ยุทธนา ทองพิทักษ์ ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธรม่วง
เฒ่า และด้าเนินการเสวนา โดยนายณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

          ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายสหรัฐ โนทะยะ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางมณฑิรา แก้วตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม พร้อมด้วย
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ชั นปีที่ 2 และชั นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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กิจกรรมที่ท าร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งท่ี 8 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2560 

 ณ ห้อง Ballroom C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดย ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมในเขตพื นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

อ้านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และนครพนม ก้าหนดให้ผู้สมัครเข้า

ร่วมกิจกรรมเขียนเรียงความเรื่อง“เยาวชนกับสิทธิมนุษยชน” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั งสิ นจ้านวน 108 คน ซึ่ง

เป็นนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 85 คน และครูที่ปรึกษาจ้านวน 23 คน  

และการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้แยกเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี  

 1. กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน จัดในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2560              

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 2. กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ "เยาวชนกับการส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนในชีวิตประจ้าวัน" จัดในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดจ้านวน 14 คน 

ผู้ชนะเลิศคือ นางสาวประภาวรินทร์ อวยพร  โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จ.อุบลราชธานี 

                รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวพรรณิภา ผิวแดง โรงเรียนธาตุพนม จ.นครพนม 

                รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ  นางสาวพิมพ์ชนก เชษฐสิงห์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  

จ.อุบลราชธานี 

 3. กิจกรรมประกวดนิทรรศการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “เยาวชนกับสิทธิมนุษยชน”  

จ้านวน 8 ทีม (ทีมละ 3 คน) รางวัลชนะเลิศคือ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี   

 รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กาฬสินธุ์      

           รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนธาตุพนม จ.นครพนม  

           รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนส้าโรงวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี 
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กิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายใน
คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง(อบป.)  
 กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบงานสอบสวนอย่างไรถึงได้ใจประชาชน” 
ณ ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2560 เวลา 09.00-13.00 น. 
 
 วิทยากรจากคณะท้างานปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเสนอเนื อหาข้อปฏิรูประบบสอบสวน น้าโดย 
นายสมชาย หอมลออ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิ บุตร 
นายต้ารวจขณะด้ารงต้าแหน่งเป็นผู้ก้ากับ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2548 หรือ 11 ปีที่ผ่านมาข่าวกรณี
คนร้ายลอบวางระเบิดบ้านพักราชการสถานีต้ารวจภูธร (สภ.) อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี ข้อหาพยายามฆ่าแต่โดน
สั่งย้าย และ ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนม
ยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักวิชาการคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบ
และโครงสร้าง (อบป.) ด้าเนินการโดย นายศราวุฒิ  ประทุมราช นักวิชาการปฏิรูปกฎหมายช้านาญการ
พิเศษ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ นักวิชาการด้านกฎหมาย ทนายความ ต้ารวจ 
อัยการ และภาคประชาชน ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอประเด็นว่าหากปล่อยให้ต้ารวจที่เป็นพนักงานสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานแต่เพียงฝ่ายเดียว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดมาตั งแต่ต้นทาง ก็จะท้าให้กระบวนการยุติธรรม
ปลายทางมีปัญหาไปด้วย เหมือนหลายคดีที่มีการจับแพะมาส่งฟ้องต่อศาล 

            จึงเสนอให้มีการจัดแบ่งคดีส้าคัญๆ ให้พนักงานอัยการต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรวบรวม
พยานหลักฐาน เนื่องจากพนักงานอัยการจะต้องน้าสืบต่อศาลให้ได้ว่า จ้าเลยที่น้าขึ นฟ้องนั น มีพยานหลักฐาน
แน่นหนาสามารถเอาผิดได้จริง หากไม่แน่ใจและน้าสืบไม่ได้ชัดเจนก็ต้องไม่ส่งฟ้อง ก็จะลดปัญหาการจับแพะ
มาด้าเนินคดี และไม่เกิดปัญหาขึ นในกระบวนการยุติธรรมเหมือนในปัจจุบัน จากกรอบแนวคิดและข้อเสนอใน
ประเด็นการปรับโครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกันโดยปฏิรูประบบการ
สอบสวนระดับชั นเจ้าพนักงาน และกระบวนการในชั นก่อนพิจารณาคดีโดยพนักงานอัยการมีหน้าที่รับผิดชอบ
และควบคุมการใช้มาตรการบังคับและกระจายอ้านาจสอบสวนโดยให้เจ้าพนักงานกระทรวง ทบวง กรม ที่
รับผิดชอบกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ซ่ึงมีผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวาง ภาคประชาชนที่เข้าร่วม เสนอความเห็น
เพ่ิมเติมว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใดขอให้ยึดหลักคุณธรรมให้มากที่สุด 

          ซึ่งบทสรุปจากการสัมมนาในครั งนี  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะรวบรวมและเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ต้ารวจ) ต่อไป 
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กลยุทธ์ที่ 3  

 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกฎหมาย หลักนิติรัฐ นิติธรรมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย สู่ชุมชนท้องถิ่น สังคม
และอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นธรรมและยั่งยืน 
 

 เป้าประสงค์ 

 1. ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย อาจารย์และนักศึกษามีความสามารถด้านการ

บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

เพ่ิมศักยภาพให้กับชุมชน 

  2. ชุมชนท้องถิ่นและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงมีความรู้และเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ มีความสามารถใน

การปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนและคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม 

 
1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
 คณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส้าคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน จึงจัดให้มีรูปแบบการ
บริการวิชาการที่หลากหลาย อาทิ การให้ค้าปรึกษาทางกฎหมาย และให้บริการวิชาการแบบนิติศาสตร์สัญจร และ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทางสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆ ด้าเนินงานภายใต้โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
          จากภารกิจดังกล่าว คณะนิติศาสตร์ จึงจัดตั ง “ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย”  
โดยมีบุคลากร นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการในการเผยแพร่แล ะ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และได้จัดท้าแผนการด้าเนินงานการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมและความมั่นคงของชุมชนในท้องถิ่น และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และเป็นการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการแก่ชุมชนอันสอดคล้องกับปณิธานการ
จัดตั งคณะนิติศาสตร์ ปณิธานและพันธกิจของศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้ก้าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ผู้
ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีระบบและกลไกในการจัดท้าโครงการบริการ
วิชาการประจ้าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม พร้อมทั งได้ด้าเนินการตามระบบที่วางไว้ โดยเริ่มจากการ
ส้ารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือก้าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากการประเมินแผน การ
ด้าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ้าคณะ
แล้วน้าไปจัดท้าแผนบริการทางวิชาการและเสนอโครงการบริการวิชาการ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุ นจาก
มหาวิทยาลัย และมีการน้าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนการด้าเนินงาน และพัฒนากระบวนการให้บริการ
วิชาการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด้าเนินงานด้านการบริการวิชาการในในปีงบประมาณต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ น 
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 ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด้าเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ดังนี   

1. กิจกรรมเผยแพร่กฎหมายในรูปแบบของกิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร 
1)  กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร ครั งที่ 1 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตา

เขสามัคคี ต้าบลแก่งเค็ง อ้าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี จ้านวนผู้เข้าร่วม 44 คน 
2)  กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร ครั งที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ศาลาวัดบ้านหนองสองห้อง 

ต้าบลธาตุ อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ้านวนผู้เข้าร่วม 52 คน 
3)  กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร ครั งที่ 3 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ศาลาวัดบ้านดอนกลางต้าบลธาตุ 

อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ้านวนผู้เขา้ร่วม 69 คน 
4)  กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร ครั งที่ 4 ใน 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อบต.โนนผึ ง อ้าเภอวารินช้าราบ 

จังหวัดอุบลฯ จ้านวนผู้เข้าร่วม 114 คน 
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2. กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน 

 กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ ครั งที่ 8 ในวันที่ 13-15 มีนาคม  2560  ณ ห้อง Ballroom C  
โรงแรมยูเพลส มหาวิยาลัยอุบลราชธานี อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
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3 .กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 
 กิจกรรมชมภาพยนตร์และสวนาการยุติความรุนแรงต่อสตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2560   
ณ ห้องเรียน 2305 คณะนิตาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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4.กิจกรรมวันรพี  การแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันที่ 28 สิงหาคม 2560 

    

 

5. ผลิตสื่อกฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
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2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
 การให้บริการทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เป็นการให้บริการทางวิชาการโดยการน้าความรู้จากการ
เรียนการสอนจากหลายวิชามาถ่ายทอด (As a whole) ดังนั น โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย ประจ้าปีงบประมาณ 2560 จึงได้มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ในรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, วิชากฎหมายลักษณะหนี  
และวิชาประวัติศาสตร์ระบบกฎหมาย โดยการบูรณาการในลักษณะต่างๆ เช่น ได้น้าเนื อหาของการบริการวิชาการ
เข้าสอดแทรกในสาระวิชาที่ท้าการสอน และน้านักศึกษาฝึกงานศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ลงพื นที่บริการวิชาการ เพ่ือรับทราบปัญหาและสรุปประเด็นการขอรับค้าปรึกษาจากชาวบ้าน รวมทั งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและได้ทราบหลักการเบื องต้นในการสอบข้อเท็จจริงด้วย 
   
2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 คณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส้าคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน จึงจัดด้าเนินโครงการ
บริการวิชาการ จ้านวน 2 โครงการ ดังนี  
 

1. โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจ้าปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับ

บริการ แผ่นดิน รายได้ 
1 กิจกรรมนติิศาสตรส์ัญจร ครั งที่ 1  

ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้าน
หนองกุงดอนตาเขสามัคคี ต้าบลแก่งเค็ง  
อ้าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  

คณะกรรมการ
ศูนย์เผยแพร่ฯ 

6,140.00 - 44 คน 

2 กิจกรรมนติิศาสตรส์ัญจร ครั งที่ 2  
ในวันท่ี 18 มกราคม 2560 ณ ศาลาวัดบ้าน
หนองสองห้อง ต้าบลธาตุ อ้าเภอวารินช้าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  

คณะกรรมการ

ศูนย์เผยแพร่ฯ 

4,500.00 - 52 คน 

3 กิจกรรมนติิศาสตรส์ัญจร ครั งที่ 3  
ในวันท่ี 19 มกราคม 2560 ศาลาวัดบ้านดอน
กลางต้าบลธาตุ อ้าเภอวารินช้าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  

คณะกรรมการ

ศูนย์เผยแพร่ฯ 

4,500.00 - 69 คน 

4 กิจกรรมนติิศาสตรส์ัญจร ครั งที่ 4 

ใน 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อบต.โนนผึ ง  

อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวดัอุบลราชธาน ี

คณะกรรมการ

ศูนย์เผยแพร่ฯ 

5,700.00 - 114 คน 

5 กิจกรรมจดัท้าสื่อกฎหมายทีจ่้าเปน็ใน

ชีวิตประจ้าวัน 

 

คณะกรรมการ

ศูนย์เผยแพร่ฯ 

37,800.00 - 180 คน 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับ

บริการ แผ่นดิน รายได้ 
6 กิจกรรมคา่ยเยาวชนพิทักษ์สิทธิ ครั งท่ี 8 

ในวันท่ี 13-15 มีนาคม 2560   

ณ ห้อง Ballroom C โรงแรมยเูพลส  

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี อ้าเภอวารินช้าราบ 

จังหวัดอุบลราชธาน ี  

คณะกรรมการ

ศูนย์เผยแพร่ฯ 

290,042.90  - 108 คน 

7 กิจกรรมให้คา้ปรึกษาทางกฎหมาย ณ ศูนย์
เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
โรงอาหารกลางชั น 2 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

คณะกรรมการ

ศูนย์เผยแพร่ฯ 

- - 12 คน 

8 กิจกรรมวันรพี 60 ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 
ณ อาคารปฏิบัติการทางสังคม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี     

คณะกรรมการ

ศูนย์เผยแพร่ฯ 

39,809.00 - 350 คน 

9 กิจกรรมเสวนาทางวิชาการฯ 
-กิจกรรมฉายภาพยนตร์และเสวนาเรื่อง “การ
ยุติความรุนแรงต่อสตรี” ขึ น ในวันอังคาร 28 
มีนาคม 2560 ณ ห้อง 2305 อาคารคณะ
นิติศาสตร์  

 11,507.60 - 151 คน 

 รวม  399,999.50 - 1,080 

 
 2. โครงการอบรมการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่  20 - 22 
เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแม่โขง โรงแรมริเวอร์ ซิตี  อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน้าข้อปัญหาที่เกิดขึ นจากการบริหารงานพัสดุที่พบบ่อยมาถอดบทเรียนและวาง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาซ ้าซ้อนขึ นอีกภายใต้แนวทางการวินิจฉัยตาม
กฎหมายและระเบียบการบริหารงานพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับ

บริการ แผ่นดิน รายได้ 
1 โครงการอบรมการบริหารงานพัสดุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการ
ศูนย์เผยแพร่ฯ 

- 167,095.55 59 คน 
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3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และชุมชน  
 คณะนิติศาสตร์  ได้จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ ครั งที่ 8” ขึ น ในระหว่างวันที่  13-15 มีนาคม 
2560 ณ ห้อง Ballroom C โรงแรมยูเพลส มหาวิยาลัยอุบลราชธานี อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมในเขตพื นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ อ้านาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และมุกดาหาร และมีผู้เข้าร่วมทั งสิ นจ้านวน 84 คน เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชน และเพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึงความส้าคัญของสิทธิ
มนษุยชน ท้าให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน และสามารถป้องกันการละเมิดสิทธิจากผู้อ่ืนได้ โดยน้า
ความรู้ที่ได้รับไปให้ค้าปรึกษาแก่รุ่นน้อง เพื่อน และบุคคลในครอบครัวด้วย และน้าไปเผยแพร่หลายวิธี เช่น เสียง
ตามสายของทางโรงเรียน 
  นอกจากนี ยังมีกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "เยาวชนกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
ชีวิตประจ้าวัน" เพ่ือสร้างจิตส้านักให้เยาวชนมีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้าร่วม โดยจัดประกวดวันที่ 
15 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Ballroom C โรงแรมยูเพลส  มหาวิยาลัยอุบลราชธานี อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 
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กลยุทธ์ที่ 4   

 อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานโดยใช้กฎหมายเป็นสื่อ 

เป้าประสงค์ 

 นักศึกษา บุคลากร และชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าและร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม          

และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นอีสาน  
 

1. กรอบและนโยบายการบริหารงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน ้า
โขงและอาเซียน 
  
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย คณะนิติศาสตร์ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าคณะเพ่ือร่วมกันใน
การจัดท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของทางคณะและร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
หน่วยงานภายนอก  
 ดังนั้น  คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจึงได้ ก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท ากิจกรรมต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมให้มีการจัดท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการ 
 2. สนับสนุนการเผยแพร่งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3. ส่งเสริมการจัดท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชุมชน และนักศึกษามีส่วนร่วม 
          คณะนิติศาสตร์ได้ก ากับติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.โครงการที่ด าเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดท า
แบบรายงานความก้าวหน้า เพ่ือให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ซึ่งการรายงาน
ความก้าวหน้าจะรายงานทุกไตรมาส โดยรายงานผ่านระบบบริหารงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
http://msac.ubu.ac.th/ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น 
 2.โครงการที่ด าเนินงานโดยใช้เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ จะรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะได้รับทราบ 
และได้ก ากับติดตามการด าเนินโครงการด้วย 
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2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะมีกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ  ดังต่อไปนี้ 
ล้าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที ่
ผู้เข้าร่วม 

แผ่นดิน รายได้ 

1 โครงการสร้างเสรมิ
สวัสดิการและคณุภาพ
ชีวิตอย่างมีความสุข-
กิจกรรมอนรุักษ์ประเพณี
วันข้ึนปีใหม่ 

นางเพชรรัตน์  
แสนทวีสุข 

- 30,500 สัปดาห์ที่ 4 
ธันวาคม 2559 – 
สัปดาห์ที่ 1 ม.ค. 
2560 

บุคลกร
คณะ
นิติศาสตร์ 
40 คน 

2 โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม-กิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม
วัฒนธรรม 

นายสังคม   
ศรีมหันต ์

- 17,100.- วันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ 2560  
ณ หน้าคณะ
นิติศาสตร ์

นักศึกษา
และ
บุคลากร 
จ้านวน 
100 คน 

3 กิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม งานบุญ
อีสานฮตี 12 (บุญข้าวจี่) 

นายสังคม ศรมีหันต ์ 55,000.- - วันท่ี 17 
กุมภาพันธ ์2560 
ณ วัดบ้านโพธ์ิ
ใหญ่  
ต. โพธิ์ใหญ่  
อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธาน ี

บุคลากร 
นักศึกษา 
นักเรียน 
ชาวบ้าน 
ผู้น้าชุมชน 
จ้านวน 
645 คน 

4 โครงการสร้างเสรมิ
สวัสดิการและคณุภาพ
ชีวิตอย่างมีความสุข-
กิจกรรมสืบสาน
เจตนารมณเ์นื่องในวัน
สถาปนาคณะนิติศาสตร ์

นางเพชรรัตน์  
แสนทวีสุข 

- 25,600 31 พฤษภาคม 
2560 

บุคลากร
และ
นักศึกษา
100 คน 

5 โครงการไหว้ครู 2560 นายสังคม ศรมีหันต ์ - 6,500 24 สิงหาคม 
2560 ห้อง 2305 
คณะนติิศาสตร์ 
อาคารเรยีนรวม 2 

อาจารย์ 
สโมสร
นักศึกษา 
ตัวแทน
นักศึกษาทุก
ชั นป ี

   55,000 79,700   
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีมี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 

 
 เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ด ารงอยู่สืบไปคู่ไปกับคนอีสาน ส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักและร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ประเพณี ฮีตสิบสองคองสิบสี่-บุญข้าวจี่ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่  ชาวบ้าน ผู้น าชุมชนโพธิ์ใหญ่
และหมู่บ้านใกล้เคียง และวัดบ้านโพธิ์ใหญ่ ต. โพธิ์ใหญ่ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี เพ่ือร่วมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในการท าบุญฮีตสิบสองคองสิบสี่งานบุญเดือนสาม ประเพณีบุญข้าวจี่ ท าให้เกิดความยั่งยืนใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีต่อไป โดยจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีนี้ขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดบ้าน
โพธิ์ใหญ่ ต. โพธิ์ใหญ่ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี  ในกิจกรรมนี้ทางคณะนิติศาสตร์ได้ร่วมมือกับทางผู้น า
ชุมชน และวัดโนนใหญ่ จัดซุ้มแสดงการท าข้าวจี่ เพื่อน าถวายพระสงฆ์ โดยให้นักศึกษา นักเรียน และชาวบ้าน 
ได้เรียนรู้การท าข้าวจี่ และวัฒนธรรมบุญข้าวจี่ หลังจากถวายข้าวจี่แด่พระสงฆ์แล้ว นักศึกษา นักเรียน และ
ชาวบ้าน และชมการแสดงวงโปงลางนิติศาสตร์ออนซอน จากคณะนิติศาสตร์  
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 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรม-กิจกรรมท้าบุญตักบาตรประจ้าปี 2560 คณะนิติศาสตร์  
 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.00 น.ณ บริเวณ ลานจอดรถ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
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 กิจกรรมท้าบุญเลี ยงพระ เนื่องในวันครบรอบ 13 ปีแห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ 
 ในวันพุธที่  31 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 – 09.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ 
(อาคารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่) เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีของคณะ ฯ รวมทั้งเป็นการสร้าง
ความสามัคคีและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร โดยได้รับเกียติจากอาจารย์สมบัติ วอทอง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะ
นิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะ
นิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง  

   

   

 

 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2560  วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 2305 คณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวม 

2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมได้แก่ อาจารย์ สโมสรนักศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เรียนดี 

กิจกรรมเด่น ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4  
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กลยุทธ์ที่ 5   

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

สร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิต และให้เป็นมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 

 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีภาพลักษณ์ที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  
  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
คณะนิติศาสตร์มีการก าหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ

แผนกลยุทธ์และข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน

ให้กับคณะกรรมการประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการรายงานในรอบไตรมาสทุกระยะ คณะก าหนดให้

บุคลากร ผู้บริหาร ต้องรับผิดชอบการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงานส าเร็จ

ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

2. หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) 

คณะนิติศาสตร์ มีกลไกการบริหารจัดการภายในคณะ โดยก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 มีการประผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ 2560 มีการจัดท าแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะและมีการติดตามผลการด าเนินงานและรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้การบริหารงาน

คณะเป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ทั้งนี้คณะได้มีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใช้

สนับสนุนการด าเนินงานของคณะ ระบบสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงาน ส่งผลให้คณะสามารถด าเนินงานตาม

ภารกิจได้ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพ  

3. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) 

คณะนิติศาสตร์มีการให้บริการตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย              

การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและ           

ผู้มีส่วนได้เสียดังนี้ 

3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต คณะนิติศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในปีพ.ศ. 2548                  

โดยหลักสูตรตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย          

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการในการกระจายอ านาจและรับใช้สังคม
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ท้องถิ่น ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 2 รอบ คือ ปีการศึกษา 2554และปี

การศึกษา 2559 ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตนั้น ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้

เสียอย่างหลากหลาย เพ่ือสร้างหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการทางด้านการประกอบวิ ชาชีพและสังคม

อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้จัดให้มีระบบการประเมินการสอนทุกภาค

การศึกษาและสรุปผลรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

3.2 ด้านการวิจัย คณะนิติศาสตร์ได้มีการก าหนดให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์และบุคลากรในคณะซึ่งเป็น

เรื่องที่ตอบสนองความต้องการทางสังคมในปัจจุบัน 

3.3 ด้านการบริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีศูนย์เผยแพร่และ

ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.) เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการให้บริการทั้งการให้ความรู้และการ

ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย โครงการนิติศาสตร์สัญจร ซึ่งการออกให้ความรู้แก่ประชนในชุมชนจะมีการรับฟัง

ความต้องการของประชาชนและให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการศูนย์เพ่ือสะท้อนความต้องการของ

ชุมชน ท าให้คณะสามารถด าเนินการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่บริการของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย 

การให้บริการวิชาการผ่านกิจกรรมการจัดแสดงดนตรีโปงลาง เป็นกิจกรรมการแสดงโปงลางโดย

ชุมนุมนิติศาสตร์ออนซอนและสอดแทรกความรู้ด้านกฎหมายเข้าไปในการแสดงด้วย เพ่ือให้คนในชุมชนเข้าใจ

หลักกฎหมายได้ง่ายขึ้น 

4. หลักภาระความรับผิดชอบ(Accountability) 

คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงพันธกิจที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้แก่คณะจึงได้บริหารจัดการโดยยึด

หลักความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดโดยในการบริหารจัดการได้มีการ

เสนอแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆให้สอดคล้องกับพันธกิจ มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ตลอดจนแผนกลยุทธ์

ให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ได้รับมอบหมายและถ่ายทอดไปยังบุคลากรของคณะ ส่งเสริมและผลักดันการ

ด าเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจด้านต่างๆ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพออกไปรับใช้

สังคม การออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน ตามโครงการนิติศาสตร์สัญจร ซึ่งในการให้ความรู้ได้ให้

อาจารย์และนักศึกษาฝึกงานของศูนย์ ศชปก.ได้ด าเนินการเป็นวิทยากรบรรยายและนักศึกษามีส่วนร่วมในการ

ด าเนิน และมีจุดในการให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายด้วย  

5. หลักความโปร่งใส  (Transparency) 

คณะนิติศาสตร์ มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน และสถานการด าเนินงานของคณะต่อที่ประชุม

กรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรภายในคณะรับทราบข้อมูลอย่าง
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สม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งในการติดตามผลการ

ด าเนินงานได้มีการจัดประชุมเพ่ือรายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบและสรุปข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่อง

ทางการสื่อสารออนไลน์ เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรทราบอย่างทั่วถึง มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้ง

แก่นักศึกษา บุคลากรภายในคณะ  หน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม อย่างตรงไปตรงมา ผ่าน

ทางสื่อหลายประเภท เช่น เว็บไซต์คณะ สื่อสังคมออนไลน์ โปสเตอร์ จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ   

โดยข้อมูลที่เปิดเผยนั้น ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และแผนการด าเนินงานที่แจกให้ในที่ประชุมการส่งมอบงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานการประชุม รายงานการตรวจบัญชี รายงานประจ าปี ปฏิทินกิจกรรม ผล

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  

ส าหรับนักศึกษาก็สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆได้จากช่องทางที่หลากหลาย และสามารถติดตาม

เฉลยข้อสอบได้จากการติดธงค าตอบส าหรับข้อสอบกลางภาคและปลายภาคในทุกวิชา ตลอดจนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชาจะต้องรายงานผลการเรียนการสอนให้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการจบ

การศึกษาพิจารณาทุกภาคการศึกษาด้วย 

นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ได้รับการตรวจสอบบัญชี จากผู้สอบบัญชีภายนอกในแต่ละปีงบประมาณ 

และรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างสม่ าเสมอ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
คณะนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง

ต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆในการด าเนินงาน มีการตั้งคณะกรรมการที่หลากหลาย ทั้ง

อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาและบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยและมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องในการท ากิจกรรม ได้แก่ การประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ 

การประชุมอาจารย์ การประชุมกรรมการงานกิจการนักศึกษา การประชุมคณะกรรมการศูนย์  ศชปก. การ

ประชุมกรรมการด าเนินงานเรื่องต่างๆ 

นอกจากการประชุมแล้ว คณะยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ระดับ

คณะปี พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ร่วมกัน  

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

คณะนิติศาสตร์ด าเนินงานโดยการก าหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการบริหารโดยการกระจาย

อ านาจไปยังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหมวด หัวหน้างานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการมอบ
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อ านาจให้รองคณบดีมีอ านาจในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร คณะฯได้

กระจายอ านาจการด าเนินงานผ่านหัวหน้าหมวดวิชากฎหมายด้วย 

 และนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆให้ด าเนินงานในแต่ละเรื่อง เช่น คณะกรรมการ

ทวนสอบฯ คณะกรรมการห้องสมุด คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะกรรมการวิจัย เป็นต้น 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

คณะนิติศาสตร์บริหารงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย

ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของคณะ โดยในการด าเนินงานจะมีการออก

ระเบียบและประกาศเพ่ือถือปฏิบัติร่วมกัน และได้มีการเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ผ่านทางช่อง

ทางการสื่อสารทั้งการแจ้งเวียนเอกสาร การติดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเว็บไชต์ของคณะด้วย 

 9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
คณะนิติศาสตร์บริหารโดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะอย่างเท่าเทียมกัน เช่น 

การส่งเสริมให้บุคลากรในคณะพัฒนาความก้าวหน้าทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ โดยให้ท า

แผนพัฒนาตนเองและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ือพัฒนาตนเองให้บุคลากรทุกคนๆอย่างเสมอภาคกัน 

การจัดสวัสดิการต่างๆมีการจัดให้อย่างเสมอภาคกัน 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ(Consensus Oriented) 
คณะนิติศาสตร์มีการบริหารโดยยึดหลักฉันทามติให้บุคลากรทุกคนในคณะมีส่วนร่วม มีกระบวนการ

ในการหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรภายใน เปิดโอกาสให้

อาจารย์และบุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมอาจารย์ที่มีการจัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 

1 ของทุกเดือน และการประชุมส านักงานเลขานุการซึ่งจัดประชุมในวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน การรับฟัง

ความคิดเห็นผ่านการสัมมนา เช่น การจัดสัมมนาเพ่ือทบทวนแผนและการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ 

พ.ศ. 2560-2564 การประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี การประชุม

เพ่ือจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้

เจรจาและหาข้อสรุปข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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2. ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้           
โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้      
ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจ าเดือน รายงานงบรายได้ – ค่าใช้จ่ายสูง (ต่ า) รายงานสรุป
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานการวิเคราะห์รายงานทางการเงินรายไตรมาส เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 - มีการใช้ระบบสารสนเทศทางการเงิน ในระบบ UBUFMIS เพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ 
และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือรายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 - มีการแต่งตั้งผู้สอบภายนอก ตรวจสอบและรับรองบัญชีการเงินทุกประเภท และรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีการเงินของคณะให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะ  
 คณะกรรมการประจ าคณะมุ่งบริหารงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง ตามแผนกลยุทธ์คณะ
นิติศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 โดยก าหนดแนวปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลโครงการ
เวียนแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการทราบและด าเนินการตามแนวปฏิบัติเพ่ือการรวบรวมข้อมูล น าผลมาวิเคราะห์
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป  
 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

 คณะมีกลยุทธ์ที่น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การตอบสนองตามพันธกิจของคณะ

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ รวมถึงตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการสื่อสารภายใน

องค์กรโดยได้มีการใช้ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารด้วยระบบ e-document และจัดให้มีช่องทางการ

สื่อสารกับนักศึกษาและบุคลากรที่หลากหลายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์) 

 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง เช่น 

ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร  

 - ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่คณะนิติศาสตร์ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ

บัญชี 3 มิติ UBUFMIS ซึ่งพัฒนาขึ้นมาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมี

ความโปร่งใส 
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5. พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะนิติศาสตร์ 
 คณะนิติศาสตร์เล็งเห็นประโยชน์ของการสื่อสารสร้างสรรค์เชิงรุก จึงได้มีการจัดท าเว็บไซด์คณะ
นิติศาสตร์ ขึ้น http://www.law.ubu.ac.th  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการทราบ 
 

 

 
 
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกัน 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือเป็นหลักประกันว่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

กล่าวคือ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความคาดหวัง และความต้องการของสังคม ตลอดจนสามารถ                

สร้างความเป็นเลิศ ในด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        

ที่สอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของคณะ จึงได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1) พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะนิติศาสตร์ให้สอดคล้องกับระบบ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกณฑ์มาตรฐานของ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

http://www.law.ubu.ac.th/
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2) ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

3) ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนางานทั้งในระดับ
คณะ หน่วยงานและบุคคล 

4) ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษาของคณะนิติศาสตร์แก่บุคลากร 
นักศึกษาและสาธารณชน 

5) ส่งเสริมสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในประชาคมคณะนิติศาสตร์ อันได้แก่ 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพของคณะฯ 

6) ส่งเสริมและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบงาน
คุณภาพภายในคณะ 

7) สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็น
ภาพที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ สามารถตรวจสอบและเป็นปัจจุบัน 

 

2. ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยเริ่มจากจัดให้มีนโยบาย 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน                

การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุง ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของคณะบรรลุเป้าประสงค์และมี

พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นหลักประกันให้มั่นใจว่าคณะนิติศาสตร์สามารถสร้างศักยภาพทาง

การศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนดได้ 

 กลไกการด าเนินงาน คณะนิติศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา              

ตามค าสั่ง  คณะนิติศาสตร์ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานเพ่ือการตรวจประกันคุณภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้น และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งคณะยังมีการจัดสรรทรัพยากรที่มี

อยู่เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน เช่น การจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน           

ด้านการประกันคุณภาพ ให้บรรลุตามตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  

การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ

ผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ รวม 13 ตัวบ่งชี้ 

โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการ/เข้าร่วมการด าเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2560 
1) กิจกรรมสรุปและถอดบทเรียนประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินงานในปี

การศึกษา 2559 จ านวน 1 ครั้ง วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 

2) พัฒนาบุคลากรของคณะเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการส่งบุคลากร

เข้าร่วมประชุม ฟังบรรยาย อบรม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รวม

จ านวน 5 ครั้ง 

ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ ผู้เข้าอบรม 

1 เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมิน

คุณ ภ าพการศึ กษ าภ ายในของ

สถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร 

7-9 มิถุนายน 2560  

ณ โรงแรมยูเพลส 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.นายขรรค์เพชร  ชายทวีป  

2.นายอภินันท์ ศรีศิริ  

3.นางมณฑิรา แก้วตา  

2 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร 

Step-by-Step to Implementing 

EdPEx 

22-23 มิถุนายน 2560       

ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.นายขรรค์เพชร  ชายทวีป  

2. นายอภินันท์ ศรีศิริ  

3.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์  

4.นางมณฑิรา แก้วตา  

3 เข้าอบรมหลักสูตร TQA Criteria 

รุ่น 9 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ ย วกั บ เกณ ฑ์ รางวั ลคุณ ภ าพ

แห่ งชาติ และ เพ่ื อ พัฒ นาระบบ

บริหารจัดการองค์กร 

28 -30 มิถุนายน 2560          

ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์

เกท กรุงเทพมหานคร 

1.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์  

2.นางอารียา  สาวิสิทธิ์  

3.นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว 

4 เข้าอบรมหลักสูตร TQA Criteria 

รุ่น 10 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ ย วกั บ เกณ ฑ์ รางวั ลคุณ ภ าพ

แห่ งชาติ และ เพ่ื อ พัฒ นาระบบ

บริหารจัดการองค์กร 

12-14 กรกฎาคม 2560              

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

กรุงเทพฯ 

นายขรรค์เพชร  ชายทวีป  
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ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ ผู้เข้าอบรม 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ เกณฑ์

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ก า ร

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

30 สิงหาคม 2560 – 1 

กันยายน 2560  ณ 

โรงแรมเซนจูรี่ กรุงเทพฯ 

1.นายขรรค์เพชร  ชายทวีป  

2.นายอภินันท์ ศรีศิริ  

3.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์  
 

3) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้เสนอให้หลักสูตรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วม

โครงการวิพากษ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โดยได้ร่วมเป็นหลักสูตรตัวอย่างกรณีศึกษา เมื่อวันที่ 31 

พฤษภาคม 2560 

 4) จัดโครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2559 ระดับหลักสูตร วันที่ 22 สิงหาคม 2560 และระดับคณะ วันที่ 28-29 กันยายน 2560 
 

2. ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558-2559 (6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที ่ 2558 ผลการประเมิน 2559 ผลการประเมิน ผลต่าง 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

หลักสูตรได้
มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

หลักสูตรได้
มาตรฐาน 

เท่าเดิม 

2. บัณฑิต 4.26 ดีมาก 4.70 ดีมาก เพ่ิมข้ึน 
3. นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง เพ่ิมข้ึน 
4. อาจารย์ 3.48 ดี 4.00 ดี ลดลง 
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

3.75 ดี 3.50 ดี ลดลง 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง เท่าเดิม 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.46 ด ี 3.65 ด ี เพิ่มข้ึน 

 
3. ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักคณะ ปีการศึกษา 2558-2559  (5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบ 2558 
ผลการ
ประเมิน 

2559 
ผลการ
ประเมิน 

ผลต่าง 

1. การผลิตบัณฑิต 3.26 พอใช้ 3.54 ดี เพ่ิมข้ึน 

2. การวิจัย 4.45 ดี 3.66 ดี ลดลง 
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3. การบริการวิชาการ 3.00 พอใช้ 5.00 ดีมาก เพ่ิมข้ึน 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   3.00 พอใช้ 5.00 ดีมาก เพ่ิมข้ึน 

5. การบริหารจัดการ 4.50 ดี 3.50 พอใช้ ลดลง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.68  ดี 3.79 ดี เพิ่มข้ึน 

 
ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

1. มีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความเสี่ยง ตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ 
           มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและน าเสนอที่ประขุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ระบุ

ความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ จัดล าดับ ความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยที่ประชุมได้

พิจารณาวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ

การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ โดยท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

ที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ

จัดล าดับความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้รวบรวมมา โดยพิจารณาจากผลกระทบหรือระดับความรุนแรง 

(Consequences/Impact : C) ประเมินโอกาส (Likelihood : L) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk 

: D) และท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบจัดล าดับความส าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้   

1.แผนการบริหารความเสี่ยง มี 2 เรื่อง ดังนี้ 

                    1.1 วิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก ด้านการบริหาร เรื่อง งบประมาณไม่เพียงพอ ระดับความ

เสี่ยงสูง วิธีจัดการความเสี่ยง คือ Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง โดยมีแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการด าเนินการ

เพ่ือจัดการความเสี่ยง 1.บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ2.จ ากัดการรับบุคลากร และ

มอบหมายภาระงานเพ่ิมและผลักเข้าสู่ระดับความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้น3.สร้างหลักสูตรและรายวิชาส าหรับ

นักศึกษาต่างคณะ 4. เร่งรัดการเบิกจ่ายคืนเงินยืมทดรองจ่าย 

                   1.2 วิเคราะห์จากปัจจัยภายใน ด้านสร้างบัณฑิต เรื่อง จ านวนบัณฑิตลดลง ระดับความเสี่ยง

สูง วิธีจัดการความเสี่ยง คือ Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง โดยมีแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการด าเนินการเพ่ือ

จัดการความเสี่ยง 1.จัดกลุ่มการเรียนให้เล็กลง 2.จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี 4.การจัดการเรียนการสอนนอกแผน 5.วิจัยถึงสาเหตุการตกออกของ

นักศึกษา 5.โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 



 

 
96 

2.แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มี 1 เรื่อง ดังนี้  

คณะได้พิจารณาวิเคราะห์ภาคผนวก ก พบว่า คณะนิติศาสตร์ยังมีประเด็นความเสี่ยงในส่วน

การควบคุมภายใน ด้านการติดตามประเมินผล โดยความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ระบบการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานยังไม่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงได้ก าหนดตัวบ่งชี้ความเสี่ยง และวิธีการปรับปรุง คือ 1) จัดท าปฏิทินใน

การด าเนินงาน 2) จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 3) จัดท ารายงานการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้ ตามแผนดังกล่าวได้มอบหมายผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม 

ประเด็นแผนการบริหารความเสี่ยง 2 เรื่อง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 พร้อมทั้งติดตามการ

ด าเนินงานตามแผน 

2. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
นิติศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการ 

ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง จ านวน 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้ 

1. ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) ได้ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2560 และรายงานให้

มหาวิทยาลัยฯทราบ จากผลการด าเนินงานพบว่า จากจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 2 ความเสี่ยงและมี

วิธีด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 10 วิธี ในรอบ 6 เดือน มีความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 

ความเสี่ยง โดยได้ด าเนินการตามวิธีเพ่ือจัดการความเสี่ยงไปแล้ว 5 วิธี   

2. ครั้งที่ 2 ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2559-มิถุนายน 2560) ได้ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2560 และรายงานให้

มหาวิทยาลัยฯทราบ จากผลการด าเนินงานพบว่า จากจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 2 ความเสี่ยงและมี

วิธีด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 10 วิธี ในรอบ 9 เดือน มีความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 

ความเสี่ยง โดยได้ด าเนินการตามวิธีเพ่ือจัดการความเสี่ยงไปแล้ว 6 วิธี   

3. ครั้งที่ 3 ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) ได้ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 4  จากผล

การด าเนินงานพบว่า จากจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 2 ความเสี่ยงและมีวิธีด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 10 

วิธี ในรอบ 12 เดือน ได้ด าเนินการตามวิธีเพ่ือจัดการความเสี่ยงไปแล้ว 10 วิธี คือ 1)บริหารจัดการทรัพยากรที่
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มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ 2)จ ากัดการรับบุคลากรและมอบหมายภาระงานเพ่ิมและผลักเข้าสู่ระดับความ

เชี่ยวชาญที่สูงขึ้น  3) สร้างหลักสูตรและรายวิชาส าหรับนักศึกษาต่างคณะ 4) เร่งรัดการเบิกจ่ายคืนเงินยืมทด

รองจ่าย 5)โครงการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 6)ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี     

7) การจัดการเรียนการสอนนอกแผน 8) วิจัยถึงสาเหตุการตกออกของนักศึกษา 9) โครงการแนะแนวเชิงรุก 

10)ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

           จากผลการประเมินรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน พบว่าคณะนิติศาสตร์ สามารถจัดการลด
ระดับความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ได้โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
จากจ านวนความเสี่ยงในแผนทั้งหมด 2 ความเสี่ยง ลดลงจ านวน 1 ความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านการสร้าง
บัณฑิต ประเด็นความเสี่ยงจ านวนบัณฑิตลดลง โดยได้ก าหนดตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1) อัตราการตก
ออกลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 ผลการด าเนินงานพบว่า จากปีการศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่คิดเป็น
ร้อยละ 74.8 เปรียบเทียบกับอัตราการคงอยู่ปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 97.56  2)จ านวนนักศึกษา
รายงานตัวเข้าศึกษา จากปีการศึกษา 2559 จ านวน 290 คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 จ านวน 368 คน 
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงจากระดับสูงเป็นระดับต่ า  
 
9. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร 

 ในปี 2560 คณะนิติศาสตร์ได้รับมอบอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ และได้ย้าย

ส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์และห้องพักอาจารย์มายังอาคารหลังใหม่และได้ท าการจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม

ความจ าเป็นในแต่ละส่วน โดยในส่วนของพ้ืนที่การใช้งานหลักประกอบด้วย  

อาคารคณะนิติศาสตร์  

อาคารเรียนรวม 2 

อาคารคณะนิติศาสตร์  

อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ 
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1. ห้องศูนยว์ิจัยทางกฎหมายเพ่ือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวม 

ทางสังคมศาสตร์  

 

2. ลานจอดรถ อาคารคณะนิติศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

3. ย้ายห้องสมุดเดิม ในอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 (ขนาด 12 * 8 เมตร) ไปอยู่ห้องส านักงานเลขานุการคณะ

นิติศาสตร์ อาคารเรียนรวม 2  ชั้น 1 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (28*8 เมตร) เพ่ือการให้บริการนักศึกษา ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองตามความต้องการของนักศึกษา   

ห้องสมุดเดิม ห้องสมุดใหม่ 
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4. ย้ายที่ท าการศูนยเ์ผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)  จากชั้น 2 อาคารโรงอาหาร 
1 มายังห้องพักอาจารย์เดิม ชั้น 1 ตรงข้ามห้องสมุด คณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวม 2  

    

  
10. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน  
  
 คณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายในการประหยัดพลังงานโดยการลดการใช้
ไฟฟ้า รณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในส านักงานอย่างถูกวิธีเพ่ือยืดอายุการใช้งาน  เปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ช ารุดในห้องเรียนเพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดตารางการใช้ห้องเรียนให้เหมาะสม
กับจ านวนผู้เรียนและเวลาที่เหมาะสมในการใช้พลังงานไฟฟ้า นโยบายการเปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศ การใช้
กระดาษรีไซเคิล การปรับปรุงพ้ืนที่พักผ่อนและอ่านหนังสือ พ้ืนที่รอบอาคารคณะ เป็นต้น ผลการด าเนิน
มาตรการประหยัดพลังงาน ท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมา 
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กลยุทธ์ที่ 6  

 พัฒนาบุคลากรคณะให้สามารถท างานเต็มศักยภาพ เพ่ิมทักษะการท างานที่หลากหลาย และท างานอย่าง

มีความสุข 

เป้าประสงค์   

 บุคลากรท างานได้เต็มศักยภาพสามารถขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุผลและมีความสุขในการท างาน 

 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
  

คณะนิติศาสตร์มีระบบและกลไกเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนการบริหารคณะ  แผนกลยุทธ์คณะ

นิติศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์           

ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร จะเป็นผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผน

เป็นประจ าตามรอบปีงบประมาณ แล้วจึงสรุปผลการด าเนินงานนั้นให้คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังมีแผนการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ด้วยการน าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2552 , ประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2554และโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในการท างานและโครงการ

ส่งเสริมความก้าวหน้าทางการท างาน ปีงบประมาณ 2560 มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ โดยจัดโครงการที่

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากรที่คณะนิติศาสตร์ด าเนินการ ในรอบปีงบประมาณ 2560 ดังนี้  

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในการท างาน 
1 กิจกรรมจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะใน

การท างานของบุ คลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60/
หน่วยงานที่จัด

ฝึกอบรม 

136,000.- 17 

2 กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการท างานของ
บุคลากรสายวิชาการ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60/
หน่วยงานที่จัด

ฝึกอบรม 

160,000.- 20 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
3 กิจกรรมทุนส่ งเสริมการเข้ าอบรมของ

บุคลากรสายวิชาการเพ่ือสอบภาษาอังกฤษ
ในระดับที่สูงขึ้นเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(ภายในประเทศ) 

ตลอดปีงบประมาณ 
2560/หน่วยงานที่จัด

สอบ 

20,000.- 2 

4 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60/
คณะนิติศาสตร์ 

234,000.- 39 

5 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์
มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60/ 
สถาบันที่ศึกษาต่อ 

480,000.- 3 

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการท างาน 
1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาจารย์น าไป 

สู่การมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
ต.ค. 59 – ก.ย. 60/

คณะนิติศาสตร์ 
29,800.- 20 

2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุนไปสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60/
คณะนิติศาสตร์ 

23,800.- 17 

3 กิจกรรมส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการ ต.ค. 59 – ก.ย. 60/
คณะนิติศาสตร์ 

7,600.- 22 

4 กิจกรรมส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
สายสนับสนุนวิชาการ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 60/
คณะนิติศาสตร์ 

7,600.- 23 

 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
คณะนิติศาสตร์มีโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดังนี้ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา/

สถานที่ 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในการท างาน 
1 กิจกรรมจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้ทักษะในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60/หน่วยงานที่

จัดอบรม 

136,000.- 120,000.- 15 คน 

2 กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการ
ท างานของบุคลากรสายวิชาการ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60/หน่วยงานที่

จัดอบรม 

160,000.- 123,071.44 11 คน 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา/

สถานที่ 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

3 กิจกรรมทุนส่งเสริมการเข้าอบรม
ของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือ
สอบภาษาอังกฤษในระดับที่
สูงขึ้นเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(ภายในประเทศ) 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

/หน่วยงานที่จัด
สอบ 

20,000.- 0.00 ไม่มีผู้ขอสอบ 

4 กิจกรรมส่งเสริม ภาษาอังกฤษ
เพ่ื อการสื่ อสารในการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60/คณะ
นิติศาสตร์ 

234,000.- 209,200.- 33 คน 

5 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิ 
ทางการศึกษา 

ต.ค.59- ก.ย. 
60/ สถาบันที่

ศึกษาต่อ 

480,000.- 74,200.- 
99,210.- 

2 คน 
1.อ.นิติลักษณ์  
แก้วจันดี 
2. อ.ศศิวิมล 
เสมอใจ 

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการท างาน 
1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาจารย์

น าไปสู่การมีต าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60/คณะ
นิติศาสตร์ 

29,800.- 11,450.- 
5,600.- 

2 คน 
1. ผศ.ตรีเนตร 
สาระพงษ์ 
2. ดร.อภินันท์ 
ศรีศิริ 

2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนไปสู่ต าแหน่งงาน 
ที่สูงขึ้น 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60/คณะ
นิติศาสตร์ 

23,800.- - ไม่มีผู้ยื่นขอ
เลื่อนระดับ 

3 กิจกรรมส่งเสริมการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60/คณะ
นิติศาสตร์ 

7,600.- - ไม่มีผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

4 กิจกรรมส่งเสริมการขอต าแหน่ง
ท างวิ ช าก าร  ส ายส นั บ ส นุ น
วิชาการ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60/คณะ
นิติศาสตร์ 

7,600.- 5,300.- 15 คน 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน  

 คณะนิติศาสตร์มีโครงการพัฒนาเส้นทางสู่ต าแหน่งทางวิชาการเป็นเงินจ านวน 29,800 บาทและโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไปสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นเป็นเงินจ านวน 23,800 บาท เพ่ือสนับสนุนแก่
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เข้าสู่ต าแหน่งที่สู งขึ้น แต่ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ยังไม่มีผู้
ได้รับการแต่งตั้ง 
สายวิชาการ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ความก้าวหน้า แต่งตั้งเม่ือ 

1 ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 
 

อยู่ระหว่างการยื่นขอก าหนดต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 

- 

2 นายอภินันท์ ศรีศิริ 
 

อยู่ระหว่างการยื่นขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

- 

4. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรท างานในองค์กรอย่างมีความสุข  
 คณะมโีครงการสร้างเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างมีความสุข จ านวน 3 กิจกรรม  ใช้งบประมาณ 

จ านวน 73,200.- บาท ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 
1 กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปี

ใหม่ 
สัปดาห์ที่ 4 เดือน
ธันวาคม 2559 – 
สัปดาห์ที่ 1 เดือน 
ม.ค. 2560 
คณะนิติศาสตร์และ
คณะ/หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

30,500 50 คน  
บุคลากรคณะนิติศาสตร์ 
ทุกคน 

2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
วัฒนธรรมไทย 

11 กุมภาพันธ์ 2560
คณะนิติศาสตร์ 

17,100 60 คน  
-บุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ 
- สโมสรนักศึกษา 
-นักศึกษาตัวแทนแต่ละ
ชั้นปี 

3 กิจกรรมสืบสานเจตนารมณ์เนื่อง
ในวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ 

30 พฤษภาคม 2560
คณะนิติศาสตร์ 

25,600 80 คน  
- บุคลากรคณะ
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 
นิติศาสตร์ 
ทุกคน  
- บุคลากรคณะ 
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
-สโมสรนักศึกษา 
- นักศึกษาตัวแทนแต่ละ
ชั้นปี 

 รวมงบประมาณ  73,200  
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กลยุทธ์ที่ ๗    

น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรและกำรบริกำรกำรศึกษำ  

เป้าประสงค์   

 มีระบบสำรสนเทศท่ีสำมำรถสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล    

 

 คณะนิติศำสตร์ มีนโยบำยส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทำงกฎหมำยโดยใช้สื่อดิจิตอลต่ำงๆ  

ได้แก่  1) กำรเผยแพร่ผลงำนผ่ำนทำงเว็บไซด์คณะนิติศำสตร์http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty  

 2) โปรแกรมค้นหำค ำพิพำกษำศำลฎีกำ  https://deka.in.th/  

 3) ห้องสมุดกฎหมำย http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general  

 4) เนติบัณฑิตยสภำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/index.php/th/  

 5) กฎหมำยน่ำรู้ ผ่ำนวีดีโอต่ำงๆ 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=3200002129  

 6) กำรแชร์วีดีโอของนักศึกษำผ่ำน https://www.youtube.com/watch?v=i-_LYE4l5vo  

เพ่ือเผยแพร่ผลงำน กิจกรรม และเนื้อหำวิชำกำรผ่ำนกำรแสดงละครกฎหมำยในแต่ละรำยวิชำ เช่น วิชำ

กฎหมำยอำญำภำคท่ัวไป กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เป็นต้น  

 และจัดสรรทรัพยำกรและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ไว้บริกำรนักศึกษำ  ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ

กำรสืบค้นข้อมูลที่ห้องสมุดคณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 9 เครื่อง เครื่องพิมพ์เอกสำรจ ำนวน 1 เครื่อง และสื่อโสต

ทัศน์ (CD, DVD) วีดีโอกำรสอนของอำจำรย์พิเศษและอำจำรย์ประจ ำ  จ ำนวน 1,314 รำยกำร ในทุกรำยวิชำ

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ของนักศึกษำอีกทำงหนึ่ง 

 

 

 

http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty
https://deka.in.th/
http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general
http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/index.php/th/
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=3200002129
https://www.youtube.com/watch?v=i-_LYE4l5vo
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 
 

ด้านการผลิตบัณฑติ 
1. นักศึกษาเข้าใหม ่ปีการศึกษา 2560 
 - ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้น จ านวน 366 คน  
 

หลักสูตร 
ปี 2558 ปี 2559 การเพิ่มขึ้น/

ลดลง 
2560 การเพิ่มขึ้น/

ลดลง ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 410 292 ลดลง 118 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
40.41 

366 เพิ่มข้ึน 74 คน  
คิดเป็นร้อยละ 

20.22 
รวม 410 292 366 

 

2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560  
 - มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 1,535 คน เป็นนักศึกษาโครงการปกติ จ านวน 1,174 
คน โครงการพิเศษ จ านวน 361 คน 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตร(ีคน) 

ภาคปกติ โครงการพิเศษ รวม 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1,174 361 1,535 
 

**ข้อมูลจากระบบงานทะเบยีนนักศึกษาและประมวลผล ณ วันที ่17 ตุลาคม 2560 

 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษาระจ าปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีจ านวน
ทั้งสิ้น 170 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 

หลักสูตร 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 220 229 189 143 170 

รวม 220 229 189 143 170 
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4. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

 คณะนิติศาสตร์จัดให้บริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และการสืบค้นข้อมูลใน

คณะนิติศาสตร์ที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จ านวน 9 เครื่องห้องเรียน จ านวน 6 เครื่อง และห้องปฏิบัติการวิจัย

จ านวน 1 เครื่อง  และมีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ วารสาร

ต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้  

ประเภทสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

2559  

รวม 

2560  

รวม 

เพิ่มขึ้น/

ลดลง จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ 

1.หนังสือ ต ารา 32,221 เล่ม 32,221 670 เล่ม 32,891 เพิ่มขึ้น

2.08% 

2.วิทยานิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ                        -ไม่ม-ี 

3.วิทยานิพนธ์ 

ภายในประเทศ 

355 เล่ม 355 - เล่ม 355 คงที่ 

4.หนังสืออื่นๆ 510 เล่ม 510 - เล่ม 510 คงที่ 
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ประเภทสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

2559  

รวม 

2560  

รวม 

เพิ่มขึ้น/

ลดลง จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ 

5.วารสาร  

1. วารสารวิชาการ 52 ชื่อเรื่อง 52 2 ชื่อเรื่อง 54 เพิ่มขึ้น 

3.85% 

2วารสารบันเทิง 3 ชื่อเรื่อง 3 - ชื่อเรื่อง 3 คงที่ 

6.นิตยสารบันเทิง 5 ชื่อเรื่อง 5 - ชื่อเรื่อง 5 คงที่ 

7.สื่อโสตทัศน์ 1,260 รายการ 1,260 54 รายการ 1,314 เพิ่มขึ้น

4.29% 

8.ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 

1 ฐานข้อมูล 1 - ฐานข้อมูล 1 คงที่ 

 

คณะนิติศาสตร์มีอาคารในความรับผิดชอบจ านวน 2 อาคารได้แก่  
 1. อาคารเรียนรวม2 CLB2  
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ตารางท่ี 3  ตารางแสดงพื้นที่ใช้สอยของอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ CLB2 
 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่ จ านวนที่ต้องการเพิ่มในอนาคต 

1 ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดความจุ ห้องเรียนแบบบรรยาย 
ขนาดความจุ 100 ที่นั่ง  

จ านวน  3 ห้อง 
- 400 ที่นั่ง (2305) 1ห้อง 

- 230 ที่นั่ง (2303) 1 ห้อง 

- 200 ที่นั่ง (2209,2214) 2 ห้อง 

- 50 ที่นั่ง (2203) 1 ห้อง 

- 60 ที่นั่ง (2201) 1 ห้อง 

- 40 ที่นั่ง (2205) 1 ห้อง 

2 ห้องศาลจ าลอง (2214) 1 ห้อง ความจุ 200 ที่นั่ง 1 ห้อง ความจุ 100 ที่นั่ง 

3 ห้องสโมสรนักศึกษา 1 ห้อง ขยายขนาดของห้อง 

4 ห้องกิจกรรมโปงลาง 1 ห้อง - 

5 ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ 1 ห้อง (ท่ีนั่ง 180 ที่นั่ง) ขยายขนาดของห้อง 

 
2. อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ ส่วนของคณะ  
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงพื้นที่ใช้สอยของอาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์  

  ส่วนของคณะนิติศาสตร์ 

ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ ขนาดของห้อง จ านวน(ห้อง) 
 ชั้น 1    
1 ห้องคณบดี 4 x 6 เมตร 1 
2 ห้องผู้บริหาร 4 x 4 เมตร 6 
3 ห้องส านักงานเลขานุการ 24 x 8 เมตร 1 
4 ห้องประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง 8 x 4 เมตร 1 
5 ห้องประชุม ขนาด 40 ที่นั่ง 8 x 8 เมตร 1 
6 ห้องอเนกประสงค์ 8 x 4 เมตร 1 
7 ศูนย์เผยแพร่ ฯ  60 ตารางเมตร 1 
 รวมชั้น 1  12 ห้อง 
 ชั้น 2   
1 ห้องพักอาจารย์ 4 x 3.5 เมตร 22 
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ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ ขนาดของห้อง จ านวน(ห้อง) 
2 ห้องอเนกประสงค์ 8 x 4 เมตร 2 
 รวมชั้น 2  24 
 ชั้น 3   
1 ห้องศาลจ าลอง 9 x 16 เมตร 1 
2 ห้องประชุม 380 ที่นั่ง  

(ใช้พ้ืนที่ร่วมกับอาคารส่วนของคณะรัฐศาสตร์) 
32 x 14 เมตร 1 

 รวมชั้น 3  2 

 
ด้านงบประมาณ  
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

ในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 32,109,000.- บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน

ทั้งสิ้น 1,203,300.- บาท งบประมาณรายได้ จ านวนทั้งสิ้น 30,905,900.- บาท 

ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณปี 2559 งบประมาณปี 2560 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

รับจัดสรรจริง เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

รับจัดสรรจริง เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1,586,000.00 1,586,000.00 735,771.60 46.39 1,203,300.00 1,203,300.00 1,192,120.25 99.07 

งบประมาณ
รายได ้

22,090,200.00 4,732,435.00 16,335,179.05 73.95 30,905,900.00 38,110,965.00 27,070,897.52 87.59 

รวมเงิน
งบประมาณ 

23,676,200.00 6,318,435.00 17,070,950.65 72.10 32,109,200.00 39,314,265.00 28,263,017.77 88.02 

 
หมายเหตุ :  งบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรรจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น รวมถึงเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษา 
 2558-2559 รวมด้วย 
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แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559-2560 

 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณเบิกจ่ายในงบประมาณ 2559-2560 
 

 
 

 
 
 
 
 

 -

 10,000,000.00

 20,000,000.00

 30,000,000.00

 40,000,000.00

งบประมาณปี 2559

งบประมาณปี 2560

1,586,000.00 

1,203,300.00 

22,090,200.00 
30,905,900.00 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

งบประมาณปี 2559

งบประมาณปี 2560

735,771.60 
1,192,120.25 

16,335,179.05 

27,070,897.52 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้
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ด้านบุคลากร 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ที ่ ประเภทบุคลากร 
จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

1 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 1  1 - - 1 - - 

2 ข้าราชการ 2  2 - 2 - - - 

3 พนักงานมหาวิทยาลัย 19 - 15 3 15 4 - - 

รวม 22 - 19 3 17 5 - - 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน (จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับต าแหน่ง) 

  

 

ที ่ ต าแหน่ง 

ประเภท
บุคลากร 

จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา 
ระดับประเภท

วิชาชีพเฉพาะและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับ
ประเภท
ทั่วไป 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

ปวช. ป.ตรี ป.โท 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

ช า
นา

ญก
าร

 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

ช า
นา

ญง
าน

 
1 นักวิชาการศึกษา  1 3 4 - 2 2 3 1 - - - 

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  1 1 - 1 - 1 - - - - 

3 นักวิชาการพัสด ุ  1 1 - 1 - 1 - - - - 

4 นักวิชาการเงินและบญัชี  2 2 - 2 - 2 - - - - 

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 1 - - 1 1 - - - - 

6 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  3 3 - 3 - 3 - - - - 

7 บุคลากร  1 1 - 1 - 1 - - - - 

8 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  2 2 1 1 - - - - 2 - 

9 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  1 1 - 1 - - - - 1 - 

  1 15 16 1 12 3 12 1 - 3 - 
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จ านวนบุคลากรที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

ท่ี 
 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ หลักสูตร สาขา มหาวิทยาลัย ประเภทการลา 
ศึกษาต่อ 

ระยะเวลา 
การลาศึกษาต่อ 

ปี พ.ศ. 
ท่ีคาดว่าจบ
การศึกษา 

1 นางสาวรัชกร   
โชติประดิษฐ์ 

อาจารย์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

การวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการ
ปัญญา 

ม.บูรพา ลาศึกษาต่อ 
เต็มเวลาราชการ 

1 มิ.ย. 2555 
ถึง 

13 ธ.ค.2560 

พ.ศ.2560 

2 นายตรีเนตร  สาระพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

นิติศาสตร์ ม.รามค าแหง ภาคนอกเวลา
ราชการ 

1 พ.ค. 2557 
ถึง 

30 เม.ย. 2560 

พ.ศ.2560 

3 นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี อาจารย์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา 

ม.นเรศวร ลาศึกษาต่อ 
เต็มเวลาราชการ 

10 ส.ค. 2558 
ถึง 

10 ส.ค. 2561 

พ.ศ.2561 

4 นางสาวศศิวิมล  เสมอใจ อาจารย์ ปริญญาเอก นิติศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  

นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ลาศึกษาต่อ 
เต็มเวลาราชการ 

20 ส.ค.2560  
ถึง                       

20 ส.ค.2562 

พ.ศ.2562 
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คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560 
 

1. นายขรรค์เพชร   ชายทวีป  คณบดีคณะนิติศาสตร์  ท่ีปรึกษา 
2. นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน  ประธาน 

     และประกันคุณภาพ   
3. นายสังคม  ศรีมหันต์   นักวิชาการศึกษา  คณะท างาน 
4. นางศุกัญญา  ล้ าเลิศ   นักวิขาการศึกษา  คณะท างาน 
5. นางเพชรรัตน์  แสนทวีสุข  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ คณะท างาน 
6. นางสาววิภาจันทร์  ยิ่งก าแหง  นักวิชาการศึกษา  คณะท างาน 
7. นางศรันยา  จันทร์ทรง  นักวิชาการเงินและบัญชี คณะท างาน 
8. นางสาวธิติวรรณ  บุตรศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี คณะท างาน 
9. นายอิสระพงศ์  ดวงปากดี  บุคลากร   คณะท างาน 
10. นางอารียา  สาวิสิทธิ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะท างาน 
11. นายพัฒนพงศ์  เกษกรณ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะท างาน 
12. นายณรงค์ฤทธิ์   มีพยุง  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา คณะท างาน  
13. นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 

         และเลขานุการ 
 
 




