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     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 
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 การจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2561 โดยรายงานข้อมูลในส่วนของการด าเนินงานตามกลยุทธ์
ของคณะนิติศาสตร์ 7 กลยุทธ์ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต             
ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านบุคลากร เป็นต้น ซึ่งคณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่น าเสนอ            
จะน าประโยชน์แก่ผู้อ่านและสามารถน าไปประยุกต์บูรณาการส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ต่อไป  
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ส่วนที่ 1 โครงร่างคณะนิติศาสตร์ 

1.1 ลักษณะองค์กร 

คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้น ในรูปโครงการช่ือว่า “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์” ต่อมาเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการฯ    

เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรฐัศาสตร์” และใน พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะ

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้น เป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัย  เดือนกันยายน 2549  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             

ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่ง                 

คือคณะรัฐศาสตร์   

 คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว                    

ผลิตหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อตอบหนองต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

 

1.1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 

1.1.1.1 หลักสูตรและบริการ 

ประเด็น 

พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

หลักสตูร/บริการหลัก หลักสตูรนิตศิาสตร

บัณฑิต สาขา

นิติศาสตร ์

สร้างองค์ความรู้ทาง

นิติศาสตร์เพื่อ

แก้ปัญหาสังคม 

ศูนย์เผยแพร่และ

ช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย 

ชุมนุมโปงลางนิติศาสตร์

ออนซอน  

 

รูปแบบของหลักสตูร

หรือบริการหลัก 

จัดการเรียนการสอน

โดย การบรรยาย

ปฏิบัติ การ สัมมนา

ฝึกปฏิบัติ(ฝึกงาน)

ศึกษาดูงาน และ

กิจกรรมเสริม 

หลักสตูรตา่งๆ  

วิจัยบูรณาการการ

เรียนการสอน และ

กฎหมายในประเทศ

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

- ออกเผยแพร่ความรู้ทาง

กฎหมาย กิจกรรม

นิติศาสตรส์ัญจร 

- รับให้ค าปรึกษาด้าน

กฎหมาย 

- จัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้

แก่ประชาชนท่ัวไป 

- จัดกิจกรรมอบรมสมนา

ด้านกฎหมาย 

จัดแสดงโปงลางภายใน

มหาวิทยาลยัและเขต

พื้นที่บริการ

มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

สัดส่วนรายได้ (%) 65 8.50 13 0.5 (เงินอุดหนุน) 

สภาวะตลาด มีการแข่งขันด้าน

คุณภาพบณัฑิต 

หลักสตูร จุดเด่นของ

หลักสตูร และรูปแบบ

-ความสามารถในการ

เสนอข้อเสนอ

โครงการวิจัย       –

แหล่งทุน 

การแข่งขันด้านหลักสูตร

การอบรม การให้บริการ 

และความสามารถในการ

เป็นผู้จัดการโครงการ 

การบูรณาการกับด้าน

อื่นๆ เช่น การเผยแพร่

ความรู้ทางกฎหมาย 

การแนะแนว 
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ประเด็น 

พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

การจัดการเรยีนการ

สอน 

คณะนติิศาสตร์ หรือ 

ศาสตร์ทางด้าน

กฎหมายในปัจจบุัน

ก าลังเป็นศาสตร์ที่

ได้รับความนิยมเรยีน

ในล าดับ ต้นๆ ของ

ประเทศ และเป็น

ศาสตร์ที่อยู่ในความ

สนใจของประชาชน

ทั่วไปและสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ได้กับ

การประกอบอาชีพ 

การท างาน ใน

หน่วยงานได ้

-การบูรณาการ

งานวิจัยและการ

น าไปใช้ประโยชน์ 

-ทิศทางการพัฒนา

ของประเทศ 

งานวิจัยทางกฎหมาย

ยังไม่เป็นที่รูจ้ักอย่าง

แพร่หลาย กอปรกับ

แหล่งทุนวิจัยทาง

กฎหมายมีไมม่ากแต่

งานวิจัยทางกฎหมาย

มีความส าคัญมากและ

มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง

ในการน าไปประกอบ

ใช้ในการพิจารณา

บริหารงานของ

ประเทศ หน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชน

ประชาชน 

ความพึงพอใจของผู้ได้รับ

บริการวิชาการ  

หลักสตูรการบริการ

วิชาการตรงตามความ

สนใจของคนส่วนมาก 

feed back การน าไป

ประยุกต์ใช้หรือการให้

ข้อมูลข่าวสารกลับ 

ปัจจัยความส าเร็จ หลักสตูร รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน 

คุณภาพบณัฑิต 

การสร้างองค์ความรู้

ใหม่และการน า

ผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน ์

หลักสตูรการบริการ

วิชาการ ความพึงพอใจ

ของผู้ได้รับบริการ 

 การน าไปประยุกต์ใช้หรือ

การให้ข้อมูลข่าวสารกลับ 

การบูรณาการกับด้าน

อื่นๆ เช่น การเผยแพร่

ความรู้ทางกฎหมาย 

และความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม feed back 

การน าไปประยุกต์ใช้

หรือการให้ข้อมลู

ข่าวสารกลับ 
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ประเด็น 

พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ความส าคญัต่อ

ความส าเร็จของคณะ 

รายได้ มาตรฐาน

หลักสตูร ช่ือเสียงของ

คณะและมหาวิทยาลยั 

เป็นฐานข้อมูลของ

คณะสร้างความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ให้กับบุคลากร ความ

ก้าวทางวิชาการ 

สร้างองค์ความรู้ให้แก่

ประชาชน สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ  รายได้ 

พัฒนาทักษะและความ

เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

โครงการ 

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

สร้างช่ือเสียงให้กับคณะ

และมหาวิทยาลัย 

 

1.1.1.2 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/วัฒนธรรมองค์กร/ ประเด็นยุทธศาสตร ์

ปรัชญา  คุณภาพ คณุธรรม น าสังคม 

วิสัยทัศน ์ คณะนติิศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

พันธกิจ   

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีภาวะผูน้ า มุง่มั่นสรา้งความยุติธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและเคารพต่อ
หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 

2. สร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สงัคมและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างเปน็ธรรมและยั่งยนื 

3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม  ทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ
การเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อัตลักษณ ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดตี่อสังคม 

เอกลักษณ ์ ภูมิปัญญาแห่งภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

วัฒนธรรมคณะนิติศาสตร์ รวมใจสามัคคี สู่ความเป็นเลิศ สรา้งความยั่งยืน มุ่งประโยชน์ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 

 
กรอบแนวคดิที่ 1 

คณะนิติศาสตร์เป็นแหล่ง
ความรู้ช้ันน าในแถบอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง เป็นผู้น าทางปัญญา

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กรอบแนวคิดท่ี 2 

ผู้ใช้บัณฑิตให้การยอมรับ
ศักยภาพของบัณฑิตคณะ

นิติศาสตร์ 

กรอบแนวคดิที่ 3 

คณาจารย์มีผลงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการท่ีได้รับการ

ยอมรับในวงวิชาการของ
ประเทศ 

คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

 

กรอบยุทธศาสตร์ท่ี 2 

สร้างปัญญาในสังคมและชุมชนวิชาการเข้มแข็ง 

กรอบยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ 

กรอบแนวคิดท่ี 4 

คณาจารย์มีความ
หลากหลายทางความคิดท า
ให้มีองค์ความรู้หลากหลาย

มิติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มศักยภาพในการผลิต
บัณฑิตนิติศาสตร์ให้ด ารงความเป็นเลิศใน
ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มศักยภาพของคณะ
นิติศาสตร์ในการสร้างชุมชนวิชาการที่เข้มแข็ง
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและบูรณาการความรู้
ทางนิติศาสตร์ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ในระดับชาติและหรือนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพื่อ
สร้างปัญญาในสังคม 
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1.1.1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  

คณะนติิศาสตร์มบีุคลากรรวมจ านวนท้ังสิ้น 34 คน จ าแนกดังนี้ 

1) บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 19 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการ 2 คน พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน 1 คน พนักงาน

เงินรายได้ จ านวน 16 คน 

2) บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 15 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการ 1 คน พนักงานเงินรายได้ จ านวน 14 คน 

3) ลูกจ้างรายเดือน (แม่บ้านท าความสะอาด) จ านวน 3 คน 
 

1.1.1.4 ทรัพย์สิน เช่น อาคาร สถานที่ อุปกรณ์และเทคโนโลยี  
 

ประเด็น รายละเอียด 

อาคารสถานท่ี  1.คณะนิตศิาสตร์-อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร ์

2. อาคารเรียนรวม 2 

3. ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) 

เทคโนโลยี, Know how, 

Hardware, Software, 

Methodology ที่ส าคัญ 

1. แผ่นดีวีดี ซีดี การเรยีนการสอนแต่ละวิชา 

2. Sofeware รวมฎีกา 

3. ห้องสมุดกฎหมาย มีหนังสือ ต ารา วารสารทางวิชาการ และเครือ่งคอมพิวเตอร์เพื่อการ

สืบค้นพร้อมสัญญาณอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง 

4. ผลงานวิจัยของอาจารย์  

5. บทความวิชาการของอาจารย ์

6. หนังสือ ต าราของอาจารย ์

7.การส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการและศูนยเ์ผยแพร่และ

ช่วยเหลือประชาชาทางกฎหมาย (ศชปก.) ยุติธรรมเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีส าคัญ  1. Smart Lawyer room  
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1.1.2 ความสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
 โครงสร้างการบริหารของคณะนิติศาสตร์ มีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแล

ของสภามหาวิทยาลัย และมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ มีหน้าที่บริหารจัดการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ด้วยธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินงานต่ออธิการบดี และสภา

มหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะท าหน้าที่ก ากับนโยบาย คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองคณบดี 

3 คน ผู้ช่วยคณบดี 2 คน หัวหน้าหมวดวิชา 5 คนและมีคณะกรรมการต่างๆ ท าหน้าที่ด าเนินงานตามที่ได้มอบหมาย 

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณบดี  

1.1.2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะนิติศาสตร ์

 

 

โครงสร้างส่วนงานภายในคณะนติิศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร ์

 ส านักงานเลขานุการ

คณะนิติศาสตร ์

ศูนย์เผยแพร่และชว่ยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย(ศชปก.) 

 

สาขาวชิานิติศาสตร ์

- งานบริหารบุคคล 

- งานพัสด ุ
- งานนโยบายและแผน 
- งานประกนัคุณภาพการศกึษา 
- งานพัฒนานกัศึกษา 
- งานบรกิารการศกึษา 
- งานวจิัย 
 - งานวเิทศน์สัมพนัธ ์
- งานการเงินและบัญช ี
- งานห้องสมุด 
- งานคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย 
- งานโสตทัศนศึกษา 

 

- หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธรุกจิ 

- หมวดวิชาวิชากฎหมายมหาชน 

- หมวดวิชากฎหมายอาญาและ 

   กระบวนการยุติธรรม 

- หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

- หมวดวิชาวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร ์
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1.1.2.2 คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 

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

 

ประธานคณะกรรมการ 

นายขรรค์เพชร  ชายทวีป 

คณบดีคณะนติิศาสตร ์

 

กรรมการ 

นายอรรถพงศ์  กาวาฬ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 

 

กรรมการ 

นายสหรัฐ  โนทะยะ 

รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

 

กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  ศรีศิริ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

 

กรรมการ 

นางมณฑิรา  แก้วตา 

ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

 

กรรมการ 

นายรักขิต  รัตจุมพฏ 

ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

 

กรรมการ 

นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ 

ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
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1.2. สภาวการณ์ขององค์การ 
  1.2.1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขนั 

ปัจจัย 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งมผีลต่อสถานการณ์การแข่งขันขององค์กร   

และโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ  

ปัจจัยภายใน 
จ านวนนักศึกษาตกออก รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ผู้สอน การบริการวิชาการหารายได้โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

ปัจจัยภายนอก 
นโยบายการพัฒนาประเทศ ไม่สนับสนุนสายสังคมศาสตร์ จ านวนประชากรมีแนวโน้มลดลง

และรัฐสนับสนุนการศึกษาต่อสายอาชีพ  

 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

ประเภทการเทียบเคียง คู่เทียบ ข้อมูลที่ใช้ในการเทียบเคียง 
ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่ง

ข้อมูล 

ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งาน

ท าภายใน 1 ป ี

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ข้อมูลผลการส ารวจโดย 

สกอ. 

ไม่มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

กลางระดบัประเทศเพื่อ

เปรียบเทียบข้อมูลที่นา่เชื่อถือ 

การได้รับรางวลัจากการ

แข่งขันระดับประเทศ 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ผลการแข่งขัน - 

งานวิจยัทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

จ านวนผลงานทีได้รับการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่ และถูก

อ้างอิง 

งานวิจยัทางกฎหมาย 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

1. ด้านหลักสูตรและบริการ  จ านวนนักศึกษาที่ลดลง ทิศทางนโยบายการพัฒนาประเทศ หลักสูตรบริการ

วิชาการที่มีจ านวนมากและหน่วยงานให้บริการที่หลากหลายและเชี่ยวชาญ 

กลุ่มเป้าหมายที่ซ้ าซ้อนกัน 

     2. การปฏิบัติการ เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความต้องการของชุมชนในการน าองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
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ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

4. ด้านบุคลากร คุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร

สายสนับสนุน 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

ด้าน  ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

1. หลักสูตรและบริการ  หลักสูตรมีมาตรฐาน มีความโดดเด่น เน้นรายวิชาทางกฎหมายปกครองที่

สามารถท างานในหน่วยงานราชการได้ หลักสูตรก าหนดให้มีรายวิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก เป็นรายวิชา

บังคับ ที่ให้นักศึกษามีทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา 

2. การปฏิบัติการ หน่วยงานที่หลากหลายในพื้นที่ แหล่งฝึกปฏิบัติของรายวิชาในหลักสูตรและ

ความร่วมมือทางวิชาการ  

3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 

4. ด้านบุคลากร ความพร้อมในการเรียนรู้และปรับตัวให้พร้อมต่อสถานการณ์การแข่งขัน 

ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนนิการ 

ด้าน ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนนิการ 

1. หลักสูตรและบริการ   คณะใช้กระบวนการ PDCA ข้อมูลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ

นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อเสนอแนะของการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน 

2. การปฏิบัติการ จัดด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ ด าเนินงานตามพันธกิจและ

สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และควบคุมภายในและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 

3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ไว้ให้บริการแก่

บุคลากร นักศึกษาและประชาชนที่เดือดร้อนทั่วไป 

4. ด้านบุคลากร คณะได้น าผลประเมินการปฏิบัติงานและข้อตกลงการปฏิบัติงานมาปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

2.1 กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

1) โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน คร้ังท่ี 9  
เมื่อวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Ballroom C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์จัดโครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 9 ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 
จากโรงเรียนมัธยม 10 จังหวัดอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด 
อ านาจเจริญ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และจังหวัดนครพนม โดยมี นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และประธานศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) เป็นประธานเปิดค่ายและ นางสาวศิริภา   
ปิยะวงศ์ ประธานนักศึกษาศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดค่ายครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชน และแนวทางการ
ประสานงาน ตลอดจนทิศทางในการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

    

 
 

 2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมคณะนิติศาสตร์เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

 เมื่อวันที่  4-5 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ                        

สร้างวัฒนธรรมคณะนิติศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน” ณ ห้องจิตตสปา 3 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วาริน

ช าราบ จ.อุบลราชธานี วิทยากรจาก  บริษัทควอลิตี้  แอดแวนเทจ จ ากัด  (The Quality Advantage Co.,Ltd.)                                  

น าโดยนายกิติ  จารุอารยนันท์และนายปิติพจน์ แซ่ เล็ก บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมทุกคน มีการระดมสมอง                                   

ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันและสรุปความคาดหวังที่ทุกคนอยากให้คณะนิติศาสตร์เป็นคือ ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ                  
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สร้างความยั่งยืน สู่ความเป็นเลิศ ความอยู่รอด เป็นเลิศใน ASEAN ผ่านการประเมินทุกมาตรฐาน ครูเก่ง นักเรียนเก่ง โชติช่วง

ชัชวาล ชุมชนได้ประโยชน์ น าไปสู่วัฒนธรรมคณะนิตศิาสตร์ ดังนี้ “รวมใจสามัคคี สู่ความเป็นเลิศ สร้างความยั่งยืน มุ่งประโยชน์

ชุมชน” 

       
 

 
 

 
3) จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องใน “วันรพี” 
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย                

เนื่องใน “วันรพี” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลการแข่งขันปรากฏว่า 
โรงเรียนอ านาจเจริญได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา               
จ านวน 8,000.- บาท โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่รางวัลจากประธานศาลฎีกา       
พร้อมทุนการศึกษา จ านวน 6,000.- บาท โรงเรียนเดชอุดม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่รางวัลจากนายกสภา
ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และทุนการศึกษา จ านวน 4,000.- บาท 
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4) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 โดย มีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพจ านวน 3 คนน าโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขนิษฐา  สุขสวัสดิ์ ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  โชติจรุงเกียรติ์ กรรมการและนางศรีสุรักษ์ สีวันนา 
กรรมการและเลขานุการ สรุปคะแนนในภาพรวม คณะนิติศาสตร์ได้คะแนนคุณภาพระดับหลักสูตรเท่ากับ 3.79  คุณภาพระดับดี  

 

    
 
5) กิจกรรมค่ายว่าที่นักกฎหมาย นิติ   ม.อุบลฯ” คร้ังที่ 1-2 
เมื่อวันท่ี 18 – 19 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมค่ายว่าทีน่ักกฎหมาย นิติ   

ม.อุบลฯ” ครั้งท่ี 1 โดยมีนักเรยีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมทั้งสิ้น 107 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  

 

   
 

เมื่อวันท่ี 25-26 สิงหาคม 2561 คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดค่ายว่าท่ีนักกฎหมาย นติิ ม.อุบลฯ                
ครั้งท่ี 2 โดยมีนักเรยีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน 
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2.2 สรุปผลการด าเนินงานคณะนิติศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอน 

  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 1 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาใหม่จ าแนกตามระดบัการศึกษาเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

หลักสูตร 2560 2561 ร้อยละการเพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 367 405 เพิ่มขึ้น 10.11 
รวม 367 405 

 

2.2.2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัยจ าแนกตามแหล่งเงิน 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2 80,000 
2 แหล่งทุนภายนอก-วช. 1 246,000 
 

1. โครงการวิจัยเรื่องปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าทีส่ านักงาน ป.ป.ช จังหวัด ในการรวบรวมพยานหลักฐานใน

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

2.2.3 ด้านการบริการวิชาการ 
จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 เงินงบประมาณแผ่นดิน-เงินอุดหนนุท่ัวไป-อุดหนุนบริการวิชาการ 7 400,000 
2 แหล่งเงินรายไดม้หาวิทยาลยั-หารายได ้ 4 597,500 
 

1. โครงการเผยแพร่และบริการวิชาการทางกฎหมาย  

ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชุมชนจัดกิจกรรม

นิติศาสตรส์ัญจร ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จังหวดัอุบลราชธานี  ในวัน

พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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2. โครงการอบรมการเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20-21 ธันวาคม 2560  

โรงแรมลีลาวดี แกรนด์ จ.อดุรธานี  

 

 

 

       

 
ฃ 
 

3. โครงการอบรมหลักการบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น 4-6 กรกฎาคม 2561  The Fountain tree Resort  

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
4. โครงการการอบรมวินัยเกีย่วกบัผู้บริหารสถานศึกษา 23-24 สิงหาคม 2561 โรงแรมทอแสง โขงเจียม รสีอร์ท  

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 
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5. โครงการอบรมหลักการบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น 6-7 กันยายน 2561  โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จ.มุกดาหาร  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 

แหล่งเงิน 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.งบประมาณแผ่นดิน-เงินอุดหนุนทั่วไป-อุดหนุนท านุบ ารุง-ศิลปวัฒนธรรม 1 55,000 
2.เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4 62,300 

 

1. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 5 มกราคม 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2. โครงการท าบุญตักบาตรและฟังเทศน์ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. โครงการบุญข้าวจี่ 11 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ วัดบ้านโพธ์ิใหญ่ ต. โพธิ์ใหญ่ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
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4. โครงการน้ าด าหัวผู้อาวุโสเนื่องในวันผู้สูงอายุของไทย 9 เมษายน 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

5. โครงการสืบสานเจตนารมณ์เนือ่งในวันสถาปนาคณะ 31 พฤษภาคม 2561   

6. โครงการน้อมร าลึกคณุความดี พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยสโมสรนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 09.00 น.  ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารคณะนติิศาสตร์
หลังเก่า (อาคารเรียนรวม 2) เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ผู้ที่มีคณุูปการและมีบทบาทส าคัญทางระบบกฎหมาย
ไทย ซึ่งพระองค์เป็นผู้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและระบบกฎหมายไทย ทั้งยังทรงจัดตั้งโรงเรยีนกฎหมายขึ้นในประเทศ
ไทยเป็นครั้งแรก และเป็นผู้ให้ก าเนิดระบบกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน 
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7. โครงการพิธีไหว้ครู 23 สิงหาคม 2561 จัดโดยสโมสรนักศึกษา 

 

  
 

2.2.5 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  

- สรุปจ านวนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

ประเทศท่ีมีความ
ร่วมมือ 

นักศึกษาไป
แลกเปลี่ยน/ 
ร่วมกิจกรรม 

บุคลากรจาก
หน่วยงานให้
ความร่วมมือ
ร่วมสัมมนา/

วิจัย 

บุคลากรไป
แลกเปลี่ยน 

รับนักศึกษา
มา

แลกเปลี่ยน 

รับบุคลากรมา
แลกเปลี่ยน 

รวมท้ังหมด 

ทวีปเอเชีย 
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

120,600.00 - 37,778.00 30,570.00 - 188,948.00 
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1. โครงการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศประชาคมอาเซียน-สปป.ลาว 6-11 พฤษภาคม 2561 

     

 

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1-14 เมษายน 2561 
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3. โครงการนเิทศนกัศึกษาคณะนิตศิาสตร์ที่เดนิทางไปแลกเปลี่ยนการจดัการเรียนการสอนกบัประเทศประชาคมอาเซียน 1-14 เมษายน 2561 

   

   

 

 

 



 20 

2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

2.3.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ โดยมีกิจกรรม เชิงบูรณาการในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด มีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอน บางรายวิชา/บาง
หัวข้อด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ มีทักษะการเรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและความอุตสาหะในการท างาน 

กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบณัฑิตทางกฎหมายที่มีคณุภาพมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมในการท างานเป็นท่ียอมรับ
ทั้งในระดับชาติและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มีความเป็นผู้น า มีคณุธรรม  จรยิธรรม ใฝ่รู้ สามารถท างานเป็นทีมและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและด ารงชีพในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์  
1.บัณฑิตมคีวามเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพกฎหมาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ

ด้านภาษาตา่งประเทศ มีความพรอ้มในการท างานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและในอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 
2. บัณฑิตมีความเป็นผู้น า มีคณุธรรม จริยธรรม ใฝรู่้ สามารถท างานเป็นทีมและพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

 
1) การรับนักศึกษา 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามวิธีการรับเข้า ปีการศึกษา 2560-2561 

คณะนิติศาสตร์-วิธีการรับเข้า 2560 2561 

   - โควตานักเรียนเรียนดี 9 9 

   - โควตากีฬา 
 

3 

   - โควตาส่งเสริมนักเรียนผู้มีศิลปะและวัฒนธรรม 
 

1 

   - โควตาส่งเสริมนักเรียนผู้มีจติอาสาหรือมีคุณธรรมจริยธรรม 6 9 

   - โควตาเรียนดีชนบท คร้ังท่ี 2 
 

6 

   - โควตารับตรงตามพ้ืนที่อีสาน 160 112 

   - โควตารับตรงตามพ้ืนที่ภาคอื่น 1 1 

   - โควตารับตรงท่ัวไป 89 36 

   - โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  
     (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้ GPAX,GPA ในการคัดเลือก) 

75 0 

   - โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

121 
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คณะนิติศาสตร์-วิธีการรับเข้า 2560 2561 

   - โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังท่ี 2 
 

59 

   - โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังท่ี 4 
 

23 

   - Admission (สกอ) ในระดับ ม.อบ. 27 25 

รวมในหลักสูตร 367 405 
 

หมายเหตุ *อา้งอิงข้อมูลจากระบบ reg.ubu.ac.th เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
 

 ตารางที่ 7 ตารางแสดงแผนและผลการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561 
ปีการศึกษา แผน ผล เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

2560 400 367 ลดลง 33 คน คิดเป็นร้อยละ  8.25 
2561 400 405 เพิ่มขึ้น 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 

 
2) นักศึกษา 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2561 
ปีการศึกษา 2560 2561 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

นิติศาสตรบัณฑิต 367 405 
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10.11 

รวม 367 405 
หมายเหตุ *อา้งอิงข้อมูลจากระบบ reg.ubu.ac.th เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาคณะนติิศาสตร์ทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 
ปีการศึกษา 2560 2561 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

ปริญญาตรี ภาคปกต ิ 1,124 1,271 เพิ่มขึ้น 147 คน คิดเป็นร้อยละ 3.84 
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ    42    21 ลดลง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 50* 

รวม 1,166 1,292 เพิ่มขึ้น 126 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 
หมายเหตุ * ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมาคณะนิติศาสตร์ไม่เปิดรับภาคพิเศษ รับเพียงภาคปกติเท่านั้น ดังนั้นจ านวนนกัศึกษาที่ลดลงเนื่องจากส าเร็จ

การศึกษา อ้างอิงข้อมูลจากระบบ reg.ubu.ac.th เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

3) ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2559 2560 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
อนุปริญญา 1 -  

นิติศาสตรบณัฑิต ภาคปกต ิ 155 138 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 10.97 
นิติศาสตรบณัฑิต ภาคพิเศษ 15 17 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.66 

รวม 171 155 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 9.36 
หมายเหตุ *อา้งอิงข้อมูลจากระบบ reg.ubu.ac.th เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
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4) จ านวนการพัฒนาหลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
คณะนติิศาสตร์ ปัจจุบันเปิดการเรยีนการสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสตูรนิติศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ และด าเนินการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาทั้งสิ้น  2 รอบดังนี ้
หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน

การประชุมครั้งท่ี 9/2553 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน

การประชุมครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 
5) โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

 
 
ตารางที่ 11 ตารางแสดงกิจกรรม/โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ของนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 

ล าดับ โครงการ ระยะเวลา 
จ านวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ 1 ตุลาคม – 20 พฤศจกิายน 
2560 

36 25,000 

2 โครงการฝึกซ้อมแสตนเชียร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 
แสตนเชียร์ของมหาวิทยาลยั 

9 ตุลาคม 
-19 พฤศจิกายน 2560 

120 25,000 

3 โครงการทบทวนความรู้สู้ไฟนอล ช่วงที่ 1 : 20-30 ตุลาคม 2560 
ช่วงที่ 2 : 20-30 มีนาคม 2561 

50 3,500 

4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือดิจิทัล 13 พฤศจิกายน 2560 
- มีนาคม 2561 

1,292 78,010 
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ล าดับ โครงการ ระยะเวลา 
จ านวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

5 โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในการแสดงโปงลาง 25 พฤศจิกายน  
– 4 ธันวาคม 2560 

35 3,000 

6 โครงการสอนน้องบูมสอนน้องบูมเพื่อแสดงความยินดี 
และเชิดชูเกียรติบัณฑิต รุ่นที่ 11 

10-12 ธันวาคม 2560 150 11,280 

7 โครงการน้อง-พี่รวมใจมอบให้พี่บัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 11 

13 ธันวาคม 2560 330 18,100 

8 โครงการสืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์นอ้งพี่บัณฑิต 1-13 ธันวาคม 2560 463 39,955 
9 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาเรียนดีกจิกรรมเด่น 

และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ 
8-26 กุมภาพันธ ์2561 30 0 

10 โครงการท าบุญตักบาตรและฟังเทศน์ 8 กุมภาพันธ ์2561 128 9,300 
11 โครงการบุญข้าวจี ่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 357 55,000 
12 โครงการเลี้ยงอ าลาและแสดงความยินดแีก่วา่ที่บัณฑิตคณะ

นิติศาสตร์ คันชั่ง11 
20 กุมภาพันธ ์

- 20 มีนาคม 2561 
423 14,000 

13 โครงการฝึกทักษะภาคปฏบิัติแก่นกัศึกษา  
(ฝึกงานภาคฤดูร้อน) 

30 พฤษภาคม 2561  
– 26 กรกฎาคม 2561 

35 26,270 

14 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning 22 มีนาคม 2561 30 0 
15 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
1-14 เมษายน 2561 68 115,500 

16 โครงการน้ าด าหัวผูอ้าวุโสเนื่องในวันผู้สูงอายุของไทย 9 เมษายน 2561 117 5,000 
17 โครงการจัดการความเส่ียงและแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพของ

นักศึกษา 
เมษายน - พฤษภาคม 2561 112 0 

18 โครงการจัดตั้งองค์กรนักศึกษาในสังกัดสโมสรนักศึกษา คณะ
นิติศาสตร์ 

24 พฤษภาคม 2561 1,000 4,250 

19 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสูอ่าชีพและการศึกษาต่อ 29 พฤษภาคม 2561 121 31,600 
20 โครงการสืบสานเจตนารมณ์เนื่องในวันสถาปนาคณะ 31 พฤษภาคม 2561 50 15,250 
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน ากจิกรรมรับนักศึกษาใหม่ 26 กรกฎาคม 2561 236 24,500 
22 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปัจฉิมนิเทศ 1 สิงหาคม 2561 490 55,988 
23 โครงการค่ายคันชั่งสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 3-5 สิงหาคม 2561 573 77,177 
24 โครงการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพีชิงถ้วยประทานพระเจา้

หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจ าปกีารศึกษา 2561 
13 สิงหาคม 2561 64 74,710 

25 โครงการเตรียมความพร้อมของผู้ฝึกสอนการร้องเพลง 25 - 28 สิงหาคม 2561 22 0 
26 โครงการราตรีนิติศาสตร์สัมพันธ์ 31 สิงหาคม 2561 770 43,290 
27 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการ 

และสวัสดิภาพนักศึกษา 
สิงหาคม 2561 5 15,000 

28 โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์ความรู้รายวิชานิติศาสตร์   1 ตุลาคม 2560 
-30 กันยายน 2561 

30 0 

29 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน  
“คันชั่งเกมส์ครั้งที่ 1” 

1 ตุลาคม 2560 
-30 กันยายน 2561 

36 22,400 
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ล าดับ โครงการ ระยะเวลา 
จ านวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

30 โครงการศึกษาและส ารวจโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการออก
ค่ายนิติอาสา ของชุมนิติอาสาพัฒนา 

1 ตุลาคม 2560 
-30 กันยายน 2561 

13 0 

31 โครงการบริหารและจัดการหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 1 ตุลาคม 2560 
-30 กันยายน 2561 

1,292 1,340,964 

 
6) ผลงานของนกัศึกษา 

ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวลั ประจ าปี 2561  

ล าดับ ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่ได้รับ

รางวัล 
วัน/เดือน/ป ี

1 นายปฏิภาน โคสโุน ช้ันปีท่ี 3  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
2 การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ระดับปริญญาตรี 
เรื่อง “บทบาทของ
ทนายความในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
กฎหมาย” 

สภาทนายความ  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

3 สิงหาคม 2561 

2 1.นายเชี่ยวชาญ พรมสุภะ ช้ันปีท่ี 4  
2.นายประวัตศิาสตร์  ใหญ่สมพงษ์  
ช้ันปีท่ี 4 
3.นายภราดร  แสงแก้ว ช้ันปีท่ี 3 

รางวัลชมเชย การแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายรอบ
คัดเลือก ระดับอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี) ในระดับ
ภูมิภาค เนื่องในวันรพี 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ส านักงานอธิบด ี

ผู้พิพากษา ภาค 3 

17 สิงหาคม 2561 
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นายปฏิภาน โคสโุน นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับ

ปริญญาตรี เรื่อง “บทบาทของทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายจาก สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 

 

   
 

นายเชี่ยวชาญ พรมสุภะ ช้ันปีท่ี 4 นายประวัติศาสตร์  ใหญ่สมพงษ์ ช้ันปีท่ี 4 และนายภราดร  แสงแก้ว ช้ันปีท่ี 3 ได้รับ
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปญัหากฎหมายรอบคัดเลือก ระดับอุดมศึกษา(ปรญิญาตรี) ในระดับภูมภิาค เนื่องในวันรพี ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 จากส านักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

 
7) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลกัสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ตารางที่ 13 ตารางแสดงโครงการทีส่นับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสตูรและกิจกรรมนอกหลักสตูรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

วัน เดือน ป ี วิชา 
จ านวน
นักศึกษา 

สถานที ่

3 พฤศจิกายน 2560 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาการว่าความ
และศาลจ าลอง 

34 ศาลปกครองอุบลราชธาน ี

15 พฤศจิกายน 2560 โครงการศึกษาดูงานขั้นตอนกระบวนการ
ท างานของศาลในรายวิชาการว่าความและ
ศาลจ าลอง 

45 ศาลจังหวัดอุบลราชธาน ี

13 พฤศจิกายน 2560 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาการว่าความ
และศาลจ าลอง 

14 ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธาน ี
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วัน เดือน ป ี วิชา 
จ านวน
นักศึกษา 

สถานที ่

14 พฤศจิกายน 2560 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาการว่าความ
และศาลจ าลอง 

31 ศาลจังหวัดเดชอุดม 

10 พฤศจิกายน 2560 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชากฎหมายกับ
สิ่งแวดล้อม 

34 โรงไฟฟ้าพลังแกลบ บริษัท
ก้าวหน้าไก่สด จ ากัด 

15 มีนาคม 2561 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชากฎหมายที่มี
โทษทางอาญาในชีวิต 

ประจ าวัน 

3 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธาน ี

23 มีนาคม 2561 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชากฎหมายที่มี
โทษทางอาญาในชีวิตประจ าวัน 

3 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร
วารินช าราบ 

30 พฤษภาคม 2561 – 
26 กรกฎาคม 2561 

 

กิจกรรมฝึกทักษะภาคปฏิบัติแก่นักศึกษา 
(ฝึกงานภาคฤดรู้อน) 

35 1.ศาลจังหวัดศรีสะเกษ 
2.ศาลจังหวัดเดชอุดม 
3.ศาลจังหวัดภูเขียว 
4.ศาลจังหวัดชุมแพ 
5.ศาลจังหวัดอ านาจเจริญ 
6.ศาลจังหวัดมุกดาหาร 
7.ศาลจังหวัดยโสธร 
8.ศาลจังหวัดสุรินทร์ 
9.ศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธาน ี
10.ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 
11.ส านักงานอัยการจังหวัด

อุบลราชธาน ี
12.ส านักงานอัยการจังหวัดสุรินทร ์
13.ที่ว่าการveg4vภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น 
14.ส านักงานบังคับคดีจังหวัดศรี

สะเกษ 
15. ส านักงานทนายความ ทยุติธร 

แอนด์ ทยุตธิร จ ากัด 
16.ส านักทนายความชัช วงศ์สิงห ์
17.ส านักงานทนายความนพดล 

จันทร์พวง 
18.คลินิกกฎหมายโรงพยาบาลอุ้ม

ผาง 
19.ส านักงานศาลยุติธรรม 
20.กระทรวงการต่างประเทศ 
21.ส านักงานเคทีทนายความ 
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โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาการว่าความและศาลจ าลอง ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

 

 
โครงการศึกษาดูงานขั้นตอนกระบวนการท างานของศาลในรายวิชาการว่าความและศาลจ าลอง ณ ศาลจังหวัด

อุบลราชธานี วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
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8) การจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนนุการจัดสวสัดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษา  
ตารางที่ 14 ตารางแสดงจ านวนทนุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ล าดับ 
จ านวนทุน งบประมาณ(บาท) 

ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน อ่ืนๆ รวม ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน อ่ืนๆ รวม 

1  20  20  40,000  40,000 
2   15 15   30,000 30,000 
3   1 1   6,500 6,500 
4  1  1  5,000  5,000 
5   1 1   10,900 10,900 
6 17   17 210,000   210,000 
7   1 1   5,000 5,000 
8 3   3 60,000   60,000 
9 5   5 15,000   15,000 
10  20  20  40,000  40,000 
รวม 25 41 18 84 275,000 85,000 52,400 412,400 

 
- ระบบสวสัดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
คณะนติิศาสตร์และมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีมีการจัดระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

ดังนี ้
1. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 
2. หอพักส าหรับนักศึกษาแบ่งแยกหอพักชาย หอพักหญิง 
3. ห้องสมุดส าหรับอ่านหนังสือและยมืคืนหนังสือ  
4. บริการปริ้นเอกสารฟรีภายในห้องสมุดคณะนติิศาสตร ์
5. จุดบริการสญัญาณอินเตอร์เน็ตไรส้าย (WIFI) ทั่วมหาวิทยาลยั 
6. โรงอาหารและร้านค้าภายในมหาวทิยาลัย 
7. พื้นที่กีฬา กิจกรรม และพื้นท่ีส าหรับอ่านหนังสือ 
8. ประกันอุบัติเหตุ บริการด้านสุขภาพ 
9. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการเรยีน  อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ชมรม 
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2.3.2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างงองค์ความรู้และนวตักรรม ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ

ประชาชนและสังคมในภูมภิาคลุ่มน ้าโขงอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ และน้า

องค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติดา้นนโยบาย ชุมชนสงัคม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุ

ภูมิภาคลุ่มน ้าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

เป้าประสงค์  

   1. บุคลากรของคณะมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางการวิจยัในมิติต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับกฎหมาย 

   2. มีองค์ความรู้จากการวิจัยด้านกฎหมายสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง 

   3. มีการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการและท้านุบ้ารุงศลิปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน 

 

1) การสนับสนุนด้านการวิจัย  

ตารางที่ 15 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 ส้านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ(วช.) 1 โครงการ 246,000.00 บาท 
 

2) รางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจ าปี 2561 

ตารางที่ 16 ตารางแสดงรางวัลนักวิจัย/โครงการดเีด่นประจ้าปี 2561 
ล าดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ผลงาน 

1 ผศ.ดร.อภินันท์  ศรีศริิ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยทีม่ีผลงาน
โดดเด่น รอบปี พ.ศ. 2560-2561  

งานวิจัย เรื่อง “การกระท้าความผิด 
การก้าหนดโทษและการคุ้มครอง
สิทธิเด็ก เยาวชน ศึกษา
เปรียบเทยีบประเทศไทยกับ สปป.
ลาว”  
งานตีพิมพ ์เรื่อง “ปัญหาทาง
กฎหมายในการส่งผูร้้ายข้ามแดน 
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน กรณีการส่งคนชาติ 
คนไรส้ัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ” 
 งานตีพิมพ ์เรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศ
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ล าดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ผลงาน 
กับกฎหมายภายในว่าด้วยสิทธิและ
ความรับผิดทางอาญาระหว่าง
ประเทศไทยกับ สปป.ลาว” 
งานตีพิมพ ์เรื่อง “มาตรการ
หมายจับเดียว : ความเป็นไปได้ใน
ประชาคมอาเซียน”  

 

3) การน าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน ์

ตารางที่ 17 ตารางแสดงการน้าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลยัไปเผยแพร่และใช้ประโยชน ์
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงาน 

1 นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ “ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระท้าความผิดเพื่อใช้ประกอบการก้าหนดโทษ ศึกษา
เฉพาะกรณีเหตุบรรเทาโทษ”  ตีพมิพ์ในวารสารกฎหมาย ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 21 
(ม.ค.-มิ.ย.61) 

2 ผศ.ดร.สภุาวณยี์  อมรจิตสุวรรณ บทความ “มาตรการทางกฎหมายบังคับให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทาง
ราชการที่สองของประเทศไทยเพือ่รองรับประชาคมอาเซียน” ตีพิมพ์ใน
วารสารกฎหมาย ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 21 (ม.ค.-มิ.ย.61) 

 

4) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

ตารางที่ 18 ตารางแสดงรายการการยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิประจ้าปี 2561  
ล าดับ ชื่อการประดิษฐ ์ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ประเภท เลขที่ค าขอ วันที่ออกให้ 

1 คู่มือปฏิบัติงานผู้ประสานงานวารสาร
กฎหมาย คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ปริวัฒน์ จันทร์ทรง วรรณกรรม 362525 13 กุมภาพันธ์ 
2561 

2 รายงานการส้ารวจทัศนคติของ
นักศึกษาชั นปีท่ี 1 ประจ้าปีการศกึษา 
2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี เกี่ยวกับการตัดสินใจ
เลือกเรยีนสาขานติิศาสตร ์

ปริวัฒน์ จันทร์ทรง วรรณกรรม 362526 13 กุมภาพันธ์ 
2561 

3 รายงานการส้ารวจทัศนคติเกี่ยวกับการ
จัดสิ่งอ้านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ปริวัฒน์ จันทร์ทรง วรรณกรรม 362527 13 กุมภาพันธ์ 
2561 
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ล าดับ ชื่อการประดิษฐ ์ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ประเภท เลขที่ค าขอ วันที่ออกให้ 
4 รายงานการศึกษาความคาดหวังและ

การรับรูจ้ริงต่อระบบอาจารย์ที่ปรกึษา 
คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

ปริวัฒน์ จันทร์ทรง วรรณกรรม 367726 5 กรกฎาคม 
2561 

 

5) ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2561 

ตารางที่ 19 ตารางสรปุผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ้าปี 2561 
 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับ

นานาชาติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่

ระดับชาติ 

เผยแพร่
ผลงาน
ประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

เผยแพร่
ผลงาน
ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

จดสิทธิบัตร
หรืออนุ
สิทธิบัตร 

งาน
สร้างสรรค์

ตีพิมพ์
เผยแพร่

อื่นๆ 

รวม
ทั้งหมด 

- 3 - 1 - - 1 5 
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2.3.3 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการบรูณาการงานบริการวิชาการอยา่งมีส่วนร่วม เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็งและ

เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป้าประสงค์ ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รบัการบริการวิชาการที่น าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปญัหาละพฒันาเชิง

พื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 

กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการบรูณาการงานบริการวิชาการทางกฎหมายอยา่งมีส่วนร่วม เพื่อเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกฎหมาย หลักนิตริัฐ นิติธรรมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย สู่ชุมชนท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขงเพื่อให้สามารถอยูร่่วมกนัอย่างสันติ เป็นธรรมและยั่งยืน 

2. ชุมชนท้องถิ่นและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีความรู้และเขา้ใจถึงสิทธิ หน้าที่ มีความสามารถในการปกป้องสิทธิและ

เสรภีาพของตนและคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม 

 

1) การสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 

ตารางที่ 20 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 
ล าดับ ช่ือกิจกรรม/โครงการ  จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

8 400,000 

2 โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได ้ 4 597,500 
 

2) กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการ  

1. โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สทิธิ คร้ังท่ี 9 
 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชน และแนวทางการประสานงาน ตลอดจนทิศทางในการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน โดยก าหนดรูปแบบและกิจกรรมค่ายให้ผู้เข้าค่ายได้รับการอบรมโดยมุ่งเน้นผู้อบรมเป็นศูนย์กลางการแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เริ่มจากการให้ความรู้ในเรื่อง “สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยความเสมอ
ภาค หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน และชีวิตกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : อ านาจอธิปไตยเป็น
ของปวงชนชาวไทย”ได้รับเกียรติจาก นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นาย
บัณฑิต  หอมเกษ ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการและรณรงค์สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จากนั้นเป็นการแนะน าวิจารณ์            
หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนในโลกภาพยนตร์เรื่อง NOBODY KNOWS”ซึ่งได้รับเกียรตจิาก นายธีระพล  อันมัย อาจารย์ประจ าคณะศลิป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร ต่อด้วยการอภิปราย หัวข้อ “เยาวชนกับสิทธิมนุษยชน” ได้รับเกียรติจาก นายนร
อรรจน์  สุนทรพุกก์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานงานเครือข่าย ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สม.)                      
นายนิกร  วีสเพ็ญ ท่ีปรึกษาศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ตัวแทนนักศึกษาฝึกงาน ศูนย์เผยแพร่และ
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ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศกปก.) และ นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภ าพ คณะ
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาตรการและกลไกในการ
คุ้มครองสิทธิ” ได้รับเกียรติจาก นายสหรัฐ  โนทะยะ คณะกรรมการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศกปก.)              
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี้ด้วย และมีการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ "เยาวชนกับการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนในชีวิตประจ าวัน" และประกวดนิทรรศการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชนกับสิทธิมนุษยชน” เพื่อให้ผู้
เข้าโครงการได้ท ากิจกรรมค่ายดีๆ ร่วมกัน ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก 

 

     
 
2. โครงการอบรมกฎหมายท่ีจ าเป็นส าหรับครูมัธยม  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “อบรมกฎหมายที่จ าเป็นส าหรับครูมัธยมศึกษา” ระหว่างวันที่ 

25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่ คณะครูมัธยมผู้สอนวิชากฎหมาย 
สังคมศึกษา จากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครพนม ร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหารที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจ านวนมาก โดยมี นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม  นางมณฑิรา  แก้วตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายให้แก่คณะครูผู้สอนวิชากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและวิทยากร อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการทางการกฎหมายกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีความเจริญก้าวหน้าและทันต่อการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมาย
ให้เป็นปัจจุบัน 

 

     
 

 



 34 

 
3. โครงการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมลีลาวดี แกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เป็นการฝึกอบรมหลักเกณฑ์ 

วิธีการและขั้นตอนการบริหารงานในการด าเนินการตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข  ตลอดจนวินัยและความรับผิดทางละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน               
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีก 

 

 
 

 
 
 
 

 

4. โครงการนิติศาสตรสัญจร คร้ังท่ี 1/2561 
เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเดชอุดม ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเผยแพร่ความรู้

ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบทหรือประชาชนที่มีปัญหาทางกฎหมายเฉพาะเรื่องในรูปแบบของ
นิติศาสตร์สัญจร ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการกับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์กร
ภาคประชาชน ซึ่งให้ความรู้ทางกฎหมายในเรื่องกฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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5. โครงการนิติศาสตรสัญจร คร้ังท่ี 2/2561  
วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม รพ.สต. บัววัด ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่

ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบทหรือประชาชนที่มีปัญหาทางกฎหมายเฉพาะเรื่องในรูปแบบ
ของนิติศาสตร์สัญจร ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการกับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล                          
และองค์กรภาคประชาชน ซึ่งให้ความรู้ทางกฎหมายในเรื่องกฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันส าหรับผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน 
และการช าระภาษีท้องถิ่นส าหรับผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน 
 

  
 
6.โครงการนิติศาสตรสัญจร คร้ังที่ 3/2561   
วันท่ี 19 เมษายน 2561 ณ เทศบาลต าบลนาส่วง ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้

ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบทหรือประชาชนที่มีปัญหาทางกฎหมายเฉพาะเรื่องในรูปแบบ                
ของนิติศาสตร์สัญจร ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการกับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล                      
และองค์กรภาคประชาชน ซึ่งให้ความรู้ทางกฎหมายในเรื่องสัญญากู้ยืม การขายฝากและการจ านอง การจ าน า 
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7. โครงการหลักสูตรอบรมการบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1  
จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 4 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท (The fountain-tree resort)  อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา การประชุมสภาท้องถิ่นมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมากที่จะตอ้งด าเนินการให้เปน็ไป
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย  ในการใช้อ านาจของฝ่ายสภาในการเห็นชอบ อนุมัติข้อบัญญัติท้องถิ่น 
การใช้จ่ายงบประมาณ การโอนงบประมาณ การใช้เงินสะสม แนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  ประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นและบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  จึงควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะการบริหารการประชุมสภาท้ องถิ่น เพื่อลด
ข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
8.โครงการวันรพี  
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันตอบปัญหา

กฎหมาย เนื่องใน “วันรพี” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมี                     
ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการ
แข่งขันและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และ นายปฏิภาณ  โคสุโน กรรมการด าเนินงาน โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
เนื่องในวันรพี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจ าปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงานและ
วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านกฎหมายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
เผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายตลอดจนเชิดชูพระเกียรติคุณที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีต่อวงการ
กฎหมายไทย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้อง              
และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา              
ตลอดจนภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนส่งนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา จ านวน 62 ทีมทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่มากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ส าหรับการ
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายก าหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ 2 คน โดยโรงเรียนสามารถส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนอ านาจเจริญได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยประทาน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา จ านวน 8,000.- บาท โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา                 
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ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่รางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา จ านวน 6,000.- บาท โรงเรียนเดชอุดม 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่รางวัลจากนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทุนการศึกษา จ านวน 4,000.- 
บาท ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่นักเรียน ครู สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
            

   
 

9.โครงการนิติศาสตรสัญจรคร้ังท่ี 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4  กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน 
ต าบลหนองแหน อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบทหรอื
ประชาชนที่มีปัญหาทางกฎหมายเฉพาะเรื่องในรูปแบบของนิติศาสตร์สัญจร ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ
วิชาการกับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์กรภาคประชาชน ซึ่งให้ความรู้ทางกฎหมายในเรื่อง สัญญากู้ยืม                     
กฎหมายที่ดิน 

  
 

10. โครงการหลักสูตรอบรมการบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 2  
เมื่อวันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์  อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารการประชุมสภาท้องถิ่น          

มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมากที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ                 
ของกระทรวงมหาดไทย  ในการใช้อ านาจของฝ่ายสภาในการเห็นชอบอนุมัติข้อบัญญัติท้องถิ่น การใช้จ่ายงบประมาณ                  
การโอนงบประมาณ การใช้เงินสะสม แนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ  ตลอดจนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  ประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง  จึ งควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะการบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อลดข้อผิดพลาด                        
และเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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 11. โครงการจัดท าสื่อกฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
มอบหนังสือให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน และชาวบ้าน ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่
ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบทหรือประชาชนท่ีมีปัญหาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง ในรูปแบบของหนังสือกฎหมายที่
จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
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2.3.4 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 4  อนุรักษ์ สืบสาน ภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกดิจิตส านึกรักท้องถิ่น

และประเทศชาต ิ  

เป้าประสงค์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปญัญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์

ผลงานท่ีสะท้อนคุณค่าภูมิปญัญาศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภมูิภาคลุ่มน  าโขง 

กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยและภูมิปญัญาท้องถิน่อีสานโดยใช้กฎหมาย

เป็นสื่อ 

เป้าประสงค์  นักศึกษา บุคลากร และชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าและร่วมสืบสานประเพณี ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา

ท้องถิ่นท้องถิ่นอีสาน 

 

1) การสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตารางที่ 21 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลยั 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส่งเสริมเยาวชนนักศกึษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของ
ศิลปะ 

- - 

2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ 

- - 

3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและ
รูปแบบต่างๆ 

5 117,300 

4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิน่ในจังหวัด
อุบลราชธานี/โดยด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

- - 

5. การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด 15 - 
 
      ตารางที่ 22 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 

แหล่งเงิน 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.งบประมาณแผ่นดิน-เงินอุดหนุนทั่วไป-อุดหนุนท านุบ ารุง-ศิลปวัฒนธรรม 1 55,000 
2.เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4 62,300 
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2) กิจกรรม/โครงการการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันขึ นปีใหม่ 5 มกราคม 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2. โครงการท าบุญตักบาตรและฟังเทศน์ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. โครงการบุญข้าวจี่ 11 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ วัดบ้านโพธ์ิใหญ่ ต. โพธิ์ใหญ่ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
 

   
 

4. โครงการน  าด าหัวผู้อาวุโสเนื่องในวันผู้สูงอายุของไทย 9 เมษายน 2561 ณ คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

5. โครงการสืบสานเจตนารมณ์เนือ่งในวันสถาปนาคณะ 31 พฤษภาคม 2561   

6. โครงการน้อมร าลึกคุณความดี พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยสโมสรนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมในวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 09.00 น.  ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารคณะนิติศาสตร์
หลังเก่า (อาคารเรียนรวม 2) เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ผู้ที่มีคุณูปการและมีบทบาทส าคัญทางระบบกฎหมาย
ไทย ซึ่งพระองค์เป็นผู้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและระบบกฎหมายไทย ทั งยังทรงจัดตั งโรงเรียนกฎหมายขึ นในประเทศ
ไทยเป็นครั งแรก และเป็นผู้ให้ก าเนิดระบบกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน 

   
 

7. โครงการพิธีไหว้ครู 23 สิงหาคม 2561 จัดโดยสโมสรนักศึกษา 
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2.3.5 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 5  บริหารจดัการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรบัตัวให้ทันกับพลวตัรการเปลีย่นแปลง ยกระดับ

คุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้และการท างานอย่างมคีวามสุข 

เป้าประสงค์ องค์กรมีการบรหิารจดัการอยา่งมธีรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข และได้รับความชื่นชมในภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ที่ 5 บริหารจดัการภายใต้หลักธรรมาภบิาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

สร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท่ียกระดับคุณภาพชีวิต และใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาลและมภีาพลักษณ์ที่ดี มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ

การเรยีนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
1) การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

1.1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
คณะนติิศาสตร์มุ่งบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายตามแผนกลยุทธ์คณะนิตศิาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 และ

แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยร่วมกันจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ มีการก าหนดทศิทาง ยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏบิัติงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตามและประเมินผล  

ในปีงบประมาณ 2561 คณะนิติศาสตรไ์ดด้ าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ให้สอดคล้อง

กับมหาวิทยาลยั  

ในด้านการด าเนินงานมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน โดยก าหนดใหม้ีการ

ประชุมกรรมการประจ าคณะทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน  และก าหนดให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รายงานผลการด าเนินงานท่ี

ได้รับมอบหมาย ผลการจดัท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้ท่ีประชุมรับทราบ ก าหนดใหม้ีการรายงานผลการด าเนินงานให้กับ

คณะกรรมการประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยไดม้ีการรายงานในรอบไตรมาสทุกระยะ คณะก าหนดให้บคุลากร ผู้บริหาร ต้องรับผิดชอบ

การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงานส าเรจ็ลลุ่วงตามวัตถุประสงค์ 

   1.2) หลักประสิทธภิาพ  (Efficiency) 
คณะนติิศาสตร์ มีกลไกการบรหิารจัดการภายในคณะ โดยก าหนดใหม้ีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกล

ยุทธ์คณะนติิศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 มีการประผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2561 มีการ

จัดท าแผนยกระดบัการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสตูรและระดับคณะและมีการตดิตามผลการด าเนินงานและรายงาน

คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อใหก้ารบริหารงานคณะเป็นไปตามพันธกิจและวิสยัทัศน์ท่ีก าหนด ท้ังนี้คณะได้มีการน าระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช้สนับสนุนการด าเนินงานของคณะ ระบบสารสนเทศเพื่อการด าเนินงาน ส่งเสรมิให้บุคลากรมีการ

พัฒนาศักยภาพในการท างานตามสายงานอย่างเหมาะสม ได้แก่ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ มีแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรอยา่งมปีระสิทธิภาพ การสอบเลื่อน
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ระดับของสายสนับสนุน การสนับสนุนให้น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  ส่งผลให้คณะสามารถด าเนินงาน

ตามภารกิจได้ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

   1.3) หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) 

คณะนติิศาสตร์มีการให้บริการตามพันธกิจท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด คอื การผลติบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รบับริการและผู้มีส่วนไดเ้สียดังนี้ 

 1.3.1 ด้านการผลติบณัฑิต คณะนติิศาสตร์เปดิสอนหลักสตูรนติิศาสตรบณัฑิตในปีพ.ศ. 2548 โดยหลกัสูตร

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตผลิตบัณฑติทางกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายท้องถิ่น 

เพื่อตอบสนองความต้องการในการกระจายอ านาจและรับใช้สังคมท้องถิ่น ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนดแล้ว 2 รอบ คือ ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2559 ซึ่งในการปรับปรุงหลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑตินั้น ไดม้ีการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนไดเ้สียอยา่งหลากหลาย ปรับปรุงโครงสร้างหลักสตูร เนื้อหารายวิชาและกระบวนการเรียนการสอน โดย

เป็นการศึกษากฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมปัจจุบัน เป็นการศึกษากฎหมายที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี

คุณธรรมจริยธรรม มีจติอาสา มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ มุ่งสรา้งบัณฑิตให้มี คณุภาพ คุณธรรม น าสังคม สามารถด ารงชีวิต

บนพ้ืนฐานความพอเพียง มีภาวะเผชิญต่อพลวตัรของโลกและสังคม ส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้จัดให้มรีะบบการประเมิน

การสอนทุกภาคการศึกษาและสรปุผลรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

 1.3.2 ด้านการวิจัย คณะนิติศาสตร์ไดม้ีการก าหนดทิศทางการพัฒนาของคณะนิติศาสตร์ มีการจัดสรรทุนวิจัย

เพือ่ให้คณาจารย์ที่สนใจและต้องการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการสามารถขอรับทุนได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ตอบสนองความต้องการทาง

สังคมในปัจจุบัน 

 1.3.3 ด้านการบริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีศูนย์เผยแพร่และ

ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.) เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ในการให้บริการทั้งการให้ความรู้และการใหค้ าปรึกษาทาง

กฎหมาย โครงการนติิศาสตรส์ัญจร ซึ่งการออกให้ความรู้แก่ประชนในชุมชนจะมีการรบัฟังความต้องการของประชาชนและให้

บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการศูนย์เพื่อสะท้อนความต้องการของชุมชน ท าให้คณะสามารถด าเนินการให้บริการที่

ตอบสนองความต้องการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 1.3.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะนิตศิาสตรไ์ด้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีจัดกิจกรรมท่ีเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย 

การให้บริการวิชาการผ่านกจิกรรมการจัดแสดงดนตรโีปงลาง เป็นกจิกรรมการแสดงโปงลางโดยชุมนมุนิติศาสตร์

ออนซอนและสอดแทรกความรู้ด้านกฎหมายเข้าไปในการแสดงด้วย เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจหลักกฎหมายได้ง่ายขึ้น 

 

   1.4) หลักภาระความรับผิดชอบ(Accountability) 

 คณะนติิศาสตรต์ระหนักถึงพันธกิจที่สภามหาวิทยาลยัได้มอบให้แกค่ณะจึงได้บรหิารจดัการโดยยดึหลกัความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ตามนโยบายและพันธกิจท่ีก าหนดโดยในการบริหารจัดการได้มีการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆให้

สอดคล้องกับพันธกิจ มีการก าหนดนโยบาย วสิัยทัศน์ ตลอดจนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ได้รับมอบหมายและถ่ายทอด

ไปยังบุคลากรของคณะ ส่งเสริมและผลักดันการด าเนินงานให้บรรลตุามพันธกิจด้านต่างๆ ท้ังด้านการผลิตบัณฑติที่มีคณุธรรม
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จริยธรรม มีคณุภาพออกไปรับใช้สงัคม การออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน ตามโครงการนติิศาสตรส์ัญจร ซึ่งในการให้

ความรู้ได้ให้อาจารย์และนักศึกษาฝึกงานของศูนย์ ศชปก.ได้ด าเนินการเป็นวิทยากรบรรยายและนักศกึษามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการ และมจีุดในการให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายด้วย 

 1.5) หลักความโปร่งใส  (Transparency) 

    คณะนิติศาสตร์ มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน และสถานการด าเนินงานของคณะต่อที่ประชุมกรรมการ

ประจ าคณะเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรภายในคณะรับทราบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการรายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งในการติดตามผลการด าเนินงานได้มีการจัดประชุมเพื่อ รายงานให้ผู้รับผิดชอบ

โครงการทราบและสรุปข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทราบอย่างทั่วถึง มีการเปิดเผย

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่นักศึกษา บุคลากรภายในคณะ  หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม อย่างตรงไปตรงมา 

ผ่านทางสื่อหลายประเภท เช่น เว็บไซต์คณะ สื่อสังคมออนไลน์ โปสเตอร์ จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ   โดยข้อมูลที่เปิดเผย

นั้น ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และแผนการด าเนินงาน           ที่แจกให้ในที่ประชุมการส่งมอบงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงาน

การประชุม รายงานการตรวจบัญชี รายงานประจ าปี ปฏิทินกิจกรรม ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับนักศึกษาก็

สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆได้จากช่องทางที่หลากหลาย และสามารถติดตามเฉลยข้อสอบได้จากการติดธงค าตอบส าหรับ

ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ในทุกวิชามีช่องทางส าหรับส่งเรื่องร้องเรียนทั้งที่เห็นทางการและไม่เป็นทางการในหลากหลาย

รูปแบบ  ได้แก่  

       (1) ยื่นเรื่องด้วยตนเองต่อนักวิชาการศึกษาคณะ  (ในเวลาราชการ) 

       (2) ส่งทางจดหมายถึงคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี    

       (3) โทรสาร  045–353937  ถึง คณบดีคณะนติิศาสตร์   

       (4)  e-mail address :  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

       (5) ส่งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกลาง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

       (6) ส่งผ่านระบบอินเตอร์เนต็ ระบบทะเบียนออนไลน์ คณะ web site คณะ มหาวิทยาลยั 

       (7) ร้องเรียนหรือแจ้งต่ออาจารย์ทีป่รึกษาหรืออาจารย์ผูส้อนในรายวชิา 

       (8) ส่งผ่านระบบอินเตอร์เนต็ ระบบทะเบียนออนไลน์  

ตลอดจนอาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชาจะต้องรายงานผลการเรียนการสอนให้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์        

และการจบการศึกษาพิจารณาทุกภาคการศึกษาด้วย นอกจากน้ีคณะนิติศาสตร์ได้รับการตรวจสอบบัญชี จากผู้สอบบัญชีภายนอก            

ในแต่ละปีงบประมาณ และรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างสม่ าเสมอ  

   1.6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
คณะนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดต่างๆ ในการด าเนินงาน มีการตั้งคณะกรรมการที่หลากหลาย ทั้งอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา           

และบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องในการท ากิจกรรม 
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ได้แก่ การประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ การประชุมอาจารย์ การประชุมกรรมการงานกิจการนักศึกษา การประชุมคณะกรรมการ

ศูนย์ ศชปก. การประชุมกรรมการด าเนินงานเรื่องต่างๆ 

1.7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

คณะนติิศาสตรด์ าเนินงานโดยการก าหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการบรหิารโดยการกระจายอ านาจไปยังรอง

คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้างานต่างๆ ให้มีส่วนรว่มในการตัดสินใจ มีการมอบอ านาจให้รองคณบดมีีอ านาจใน

การบริหารจัดการในด้านต่างๆ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

ด้านการบริหารจดัการหลักสูตร คณะฯได้กระจายอ านาจการพิจารณาในเรื่องต่างๆ อาทิ การเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา 

การมอบหมายภาระงานสอน การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าหมวดเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินการ ซึ่ง ก าหนด

ระบบกลไก ให้มีการประชุมและพจิารณาโดหมวดวิชาก่อน จึงมีการน าเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และจึงเสนอ

ต่อกรรมการประจ าคณะต่อไป และนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆใหด้ าเนินงานในแต่ละเรื่อง เช่น 

คณะกรรมการทวนสอบฯ คณะกรรมการห้องสมุด คณะกรรมการพจิารณาทุนการศึกษาคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เป็นต้น  

   1.8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
คณะนติิศาสตร์บริหารงานภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยความเป็นธรรม ไม่

เลือกปฏิบตัิและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของคณะ โดยในการด าเนินงานจะมีการออกระเบียบและประกาศเพื่อถือปฏิบตัิร่วมกัน 

และได้มีการเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารทั้งการแจ้งเวียนเอกสาร การติดประชาสมัพันธ์ 

การประกาศผ่านเว็บไชต์ของคณะด้วย 

1.9) หลักความเสมอภาค (Equity)  

คณะนติิศาสตร์บริหารโดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การส่งเสริมให้

บุคลากรในคณะพัฒนาความก้าวหน้าท้ังสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ โดยให้ท าแผนพัฒนาตนเองและจดัสรรงบประมาณ

สนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองให้บุคลากรทุกคนๆอย่างเสมอภาคกัน การจัดสวัสดิการต่างๆมีการจัดให้อยา่งเสมอภาคกัน 

 

1.10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ(Consensus Oriented) 

คณะนติิศาสตร์มีการบริหารโดยยดึหลักฉันทามติให้บุคลากรทุกคนในคณะมสี่วนร่วม มีกระบวนการในการหาข้อตกลง

ร่วมกันในการปฏิบตัิงานตั้งแตร่ะดับผู้บรหิาร หัวหน้างานและบุคลากรภายใน เปดิโอกาสให้อาจารยแ์ละบุคลากรไดร้่วมแสดงความ

คิดเห็นผ่านการประชุมอาจารย์ทีม่ีการจัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 1 ของทุกเดือน และการประชุมส านักงานเลขานุการซึ่งจดั

ประชุมในวันศุกรส์ุดท้ายของทุกเดอืน การรับฟังความคิดเห็นผ่านการสัมมนา เช่น การจัดสัมมนาเพื่อทบทวนแผนและการจัดท า

แผนกลยุทธ์คณะนติิศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี การ

ประชุมเพื่อจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติงานของส่วนงานต่างๆ ซึ่งไดเ้ปดิโอกาสใหผู้้บริหารและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องได้เจรจาและหา

ข้อสรุปข้อตกลงการปฏิบตัิงานร่วมกัน 
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2) การบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

   2.1) มีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
ตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ 
    ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในขึ้นใหม่ตามรอบที่ก าหนด เพื่อด าเนินการตามแผน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) คณะนิติศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ ตามค าสั่งคณะ

นิติศาสตร์ ที่ 10/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ และกรรมการได้วิเคราะห์ 

ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ จัดล าดับ ความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาวิเคราะห์

และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ โดย

ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว 

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้รวบรวมมา โดยพิจารณาจากผลกระทบ

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

Risk : D) และที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบจัดล าดับความส าคัญในด้านต่างๆ และส่งผลการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมิน

โอกาส ผลกระทบ จัดล าดับ ความเสี่ยง ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบ  

                 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ ได้ท าการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด ดังน้ี 

1.แผนการบริหารความเสี่ยง มี 1 เรื่อง คือ 

                     1.1 ด้านการสร้างบัณฑิต เรื่อง อัตราการส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ระดับความเสี่ยงสูง วิธีจัดการ

ความเสี่ยง คือ Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง โดยมีแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง คือ 1.จัด

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 2.จัดท าวิชาทักษะการศึกษากฎหมาย 3.จัดโครงการสนับสุนนการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการ

สอน 4.จัดกิจกรรมพัฒนาสายรหัสเพื่อสนับสนุนการเรียน 5.พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 6.สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการแก่

นักศึกษา 

                   ทั้งนี้ ตามแผนดังกล่าวได้มอบหมายผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามประเด็นแผนการบริหาร

ความเสี่ยง 1 เรื่อง พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงานตามแผน 

 2.2) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 
                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง จ านวน 4 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน  9 เดือน  11 เดือน ดังนี้ 

1. ครั้งท่ี 1 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 และรายงานให้มหาวิทยาลัยฯทราบ  และรายงานต่อคณะ
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กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2561 วาระ 1.4 (2) จากผลการด าเนินงานพบว่า จากจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 1 ความเสี่ยงและมีวิธีด าเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง 6 วิธี ในรอบ 6 เดือน มีความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ความเสี่ยง โดยได้ด าเนินการตามวิธี
เพื่อจัดการความเสี่ยงไปแล้ว 2 วิธี   

2. ครั้งที่ 2 ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561) ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 และรายงานให้มหาวิทยาลัยฯทราบ  และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  ใน
การประชุม ครั้งที่ 7/2561 วาระ 1.4(1) จากผลการด าเนินงานพบว่า จากจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 2 ความเสี่ยงและมี
วิธีด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 6 วิธี ในรอบ 9 เดือน มีความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ความเสี่ยง โดยได้
ด าเนินการตามวิธีเพื่อจัดการความเสี่ยงไปแล้ว 2 วิธี   

3. ครั้งที่ 3 ในรอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561) ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4 และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการ

ประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี 9/2561 จากผลการด าเนินงานพบว่า จากจ านวนความเสี่ยงท้ังหมด 1 ความเสี่ยงและมีวิธีด าเนินการเพือ่

จัดการความเสี่ยง 6 วิธี ในรอบ 11 เดือน ได้ด าเนินการตามวิธีเพื่อจัดการความเสี่ยงไปแล้ว 5 วิธี คือ 1.จัดกิจกรรมเตรียมความ

พร้อม 2.จัดท าวิชาทักษะการศึกษากฎหมาย 4.จัดกิจกรรมพัฒนาสายรหัสเพื่อสนับสนุนการเรียน 5.พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

6.สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการแก่นักศึกษา 

จากผลการประเมินรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 11 เดือน พบว่าคณะนิติศาสตร์ สามารถจัดการลดระดับความ

เสี่ยงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ได้โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจากจ านวนความเสี่ยงในแผน

ทั้งหมด 1 ความเสี่ยง ลดลงจ านวน 1 ความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านการสร้างบัณฑิต ประเด็นความเสี่ยงอัตราการส าเร็จ

การศึกษาของบัณฑิตไม่เป็นไปตามแผน โดยได้ก าหนดตัวบ่งช้ีความเสี่ยง 2 ตัวบ่งช้ี คือ  

1. นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นตามที่ระบุในมคอ.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  ร้อยละ 10 ผลการ

ด าเนินงานพบว่า ปีการศึกษา 2560 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวนท้ังสิ้น 170 คน เทียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 372 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.69 และปีการศึกษา 2559 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 143 คน เทียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 383 คน คิด

เป็นร้อยละ 37.33 เปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.36   

                        2. นักศึกษาสอบผ่านมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 15  จากปีการศึกษา 2559 พิจารณา

จากผลการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนและมีผลการเรียนเป็น F ทั้งสิ้น 1,547 ผลการเรียน 

ในปีการศึกษา 2560 พิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาท้ังหมดซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนและมีผลการเรียนเป็น 

F ทั้งสิ้น 790 ผลการเรียน ซึ่งลดลงจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 48.93 

                         ส่งผลให้ระดบัความเสีย่งจากระดับสูงเป็นระดบัต่ า โดยเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานจากจ านวนความเสี่ยง
ในแผนทั้งหมด 1 ความเสีย่ง จากการรายงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560-มิถุนายน 
2561 และรอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2559-สิงหาคม 2561 
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3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
 
เพื่อเป็นหลักประกันว่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กล่าวคือ                   

เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความคาดหวัง และความต้องการของสังคม ตลอดจนสามารถสร้างความเป็นเลิศ ในด้านวิชาการ     

การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของคณะ จึงได้ก าหนด

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1) พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะนิติศาสตร์ให้สอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และเกณฑ์มาตรฐานของ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2) ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

3) ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนางานทั้งในระดับคณะ หน่วยงาน
และบุคคล 

4) ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษาของคณะนิติศาสตร์แก่บุคลากร นักศึกษาและ
สาธารณชน 

5) ส่งเสริมสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในประชาคมคณะนิติศาสตร์ อันได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพของคณะฯ 

6) ส่งเสริมและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบงานคุณภาพภายในคณะ 
7) สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นภาพที่ทันต่อความ

ต้องการของผู้ใช้ สามารถตรวจสอบและเป็นปัจจุบัน 
 

3.1) ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยเริ่มจากจัดให้มีนโยบาย หลักการและ                   

แนวทางการด าเนินงานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีกระบวนการวางแผนการด าเนินงานการตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุง ทั้งนี้ 

เพื่อให้การด าเนินภารกิจของคณะบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งเป็นหลักประกันให้มั่นใจว่าคณะ

นิติศาสตร์สามารถสร้างศักยภาพทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดได้ 

  กลไกการด าเนินงาน คณะนิติศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามค าสั่งคณะนิติศาสตร์               

ที่ 54/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานเพื่อการตรวจประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อท าหน้าท่ีรวบรวม

ข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้น และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

อีกทั้งคณะยังมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน เช่น การจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ให้บรรลุตามตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
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ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์รับการประเมินในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ดังนี้  การประกันคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต องค์ประกอบ

ที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบท่ี 6 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวม 14 ตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ

ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ รวม 13 ตัวบ่งช้ี 

 
ตารางที่ 23 ตารางรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา นิติศาสตร์ รบัการตรวจประเมินเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร 
ดังตารางต่อไปนี ้
 

องค์ประกอบท่ี I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.63 4.63 ดีมาก 

3. นักศึกษา 3.00  -     -    3.00 ปานกลาง 

4. อาจารย ์ 4.33  -     -    4.33 ดีมาก 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.00 3.67  -    3.50 ด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    4.00  -    4.00 ด ี

ผลการประเมิน 
3.57 3.75 4.63 

3.79 ด ี
ด ี ด ี ดีมาก 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 โดย มีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพจ านวน 3 คนน าโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขนิษฐา  สุขสวัสดิ์ ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  โชติจรุงเกียรติ์ กรรมการและนางศรีสุรักษ์ สีวันนา 
กรรมการและเลขานุการ สรุปคะแนนในภาพรวม คณะนิติศาสตร์ได้คะแนนคุณภาพระดับหลักสูตรเท่ากับ 3.79  คุณภาพระดับดี  
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ตารางที่ 24  ตารางรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 รับการตรวจประเมินเมื่อวันท่ี 
12-13 กันยายน 2561 สรุปผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ระดับคณะ ดังตารางต่อไปนี ้
 

องค์ประกอบ 
คณะนิติศาสตร์ 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลติบัณฑิต 6   3.40     5.00    3.79  4.00 ด ี

2. การวิจัย 3   2.07     4.00    5.00  3.69 ด ี

3. การบริการวิชาการ 1       -       5.00        -    5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม   
1       -       2.00        -    2.00 ต้องปรับปรุง 

5. การบริหารจัดการ 2       -       4.50        -    4.50 ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 
13  3.07   4.29   4.39   3.93  ดี 

 
4) การส่งเสรมิและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวและลดภาวะลด

โลกร้อน  
นโยบายคณะนิติศาสตร์ด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย   
 การประหยัดพลังงาน  

- กิจกรรมประหยดัไฟฟ้าประจ าอาคาร  เป้าหมายประหยัดพลังงานเดือนละ 10,000 บาท 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเปดิ-ปิดห้องเรียนให้ชัดเจน 
- จัดตารางเรียนให้ต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้ห้องเรียนมีประสิทธิภาพสงูสุด และปรับขนาดห้องเรียนกับจ านวนผู้เรยีนให้
เหมาะสมเป้าหมายประหยัดพลังงานเดือนละ 10,000 บาท 
-  ปรับปรุงห้องเรียน โดยเพิ่มห้องเรียนขนาดความจไุม่เกิน 80 คน จ านวน 3 ห้อง เป้าหมายประหยัดพลังงานเดือนละ 
10,000 บาท 
-  มอบหมายให้มีผูร้ับผดิชอบตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น ภายในอาคารเรยีน 

 การประหยัดทรัพยากร  
- ก าหนดโควตาการใช้กระดาษ 1 คนต่อ 5 รีม/ปีงบประมาณ 
- การแจ้งเวียนหนังสือผ่านระบบ e-document และทางที่อยู่จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ (e-mail address) เป้าหมาย
ประหยดัพลังงานเดือนละ 5,000 บาท 
- จัดหมวดหมู่การซื้อวัสดุส านักงานรวมศูนย์ ให้สามารถใช้วัสดุและอุปกรณ์ร่วมกันได้ 
- ก าหนดโควตาการใช้หมึกพิมพ์ 1 คนต่อ 1กล่อง ตอ่ 1 ภาคการศึกษา 
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2.3.6 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลยัมีบุคลากรที่มสีมรรถนะสูง มีคณุธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัให้บรรลุวิสยัทัศน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 
กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรคณะใหส้ามารถท างานเต็มศักยภาพ เพิ่มทักษะการท างานท่ีหลากหลาย และท างาน

อย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์    บุคลากรท างานไดเ้ต็มศักยภาพสามารถขับเคลื่อนพนัธกิจให้บรรลผุลและมีความสุขในการท างาน 
 

1) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ตารางที่ 25 ตารางแสดงโครงการ กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ สถานที่ 
จ านวน 
(คน) 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 กิจกรรมจัดอบรมเพ่ือเพิ่มพูน

ความรู้ทักษะในการท างาน
ของบุคลากรสายวิชาการ 
1.อบรมภาษาอังกฤษ 
(COURSE Grammar) 
 
2.พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย 
 
3.การใช้ดุลยพินิจและวิธี
ปฏิบัติราชการของฝ่าย
ปกครอง 
 
4.การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
5.วิทยากรหลักสูตรการ
พัฒนานักวิจัย 

 
 
 

1. ศูนย์ภาษาลีด อุบลฯ 
 
 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
3. โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น  

 
 
4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
5. โรงแรมเวียงอินทร์ 

 
 
 

1 
 
 
1 
 
1 

 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
1.นางสาวกิตติยา พรหม
จันทร์ 
2.นางสาวมณฑิรา  แก้วตา 
3.ผศ.ดร.สภุาวณีย์ อมรจิต
สุวรรณ 
4.ผศ.ดร.ดิเรก บวรสกุล
เจริญ 
5.รศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 

85,000 

2 กิจกรรมจัดอบรมเพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะในการท างาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
1. พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย 

 
 
 
1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.โรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รี
สอร์ท   

 
 
 
1 
1 
 

1.นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง 
2.นางเพชรรัตน์  แสนทวี
สุข 
3.นางสาวลัพธวรรณ  
ดวงตา 
4.นางสาวธิติวรรณ  บุตรศิริ 

75,000 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ สถานที่ 
จ านวน 
(คน) 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. เทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
สมัยใหม่ รุ่นท่ี 1  
3. ความเสี่ยง ข้อควรระวัง
และเทคนิคการแก้ไข 
ปัญหาการด าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
4. การบริหารงานการเบิก
ค่าใช้จ่ายงบประมาณของ
ส่วนราชการ 

 
 
3.โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
 
 
 
4.โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 

 
1 
 
 
 
1 
 

3 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

17 1. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้
2. นายสหรัฐ  โนทะยะ 
3. นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต ์
4. นางมณฑิรา  แกว้ตา 
5. นางสาวธิตวิรรณ บุตรศิร ิ
6. นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุล

ชัย 
7. ผศ.ดร.สุภาวณีย์  

อมรจิตสุวรรณ 
8. นางสาวกนกวรรณ ผ่อง

แผ้ว 
9. นายสังคม  ศรีมหันต ์
10. นางสาวลัพธวรรณ  ดวงตา 
11. นางอารียา สาวิสิทธิ ์
12. นายพัฒนพงศ์ เกษกรณ์ 
13. นางศุกัญญา ล้ าเลิศ 
14. นายอิสระพงศ์ ดวงปากด ี
15. นายสุรพล  พาประจง 
16. นายปรีชา สมดี 
17. นายณรงค์ฤทธิ์ มีพยุง 

120,000 

4 กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้อาจารย์มี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษา 

1.มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

3 1.นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี 
2.นางสาวศศิวิมล เสมอใจ 
3.นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ 

302,810 

5 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์น าไปสู่การมีต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

4 1.นายชัช  วงศ์สิงห์ 
2.นายรักขิต  รัตจุมพฏ 
3.นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ 

46,300 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ สถานที่ 
จ านวน 
(คน) 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.ผศ.ดร.สุภาวณีย์  
   อมรจิตสุวรรณ 
 

6 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจ าปี 

ศูนย์ศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
วิทยาลัยแพทย์และการ
สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

27 สายวิชาการ 
1.นายขรรค์เพชร  ชายทวีป 
2.นายสหรัฐ   โนทะยะ 
3.ผศ.ดร.อภินันท ์ ศรีศิร ิ
4.นายอรรถพงศ์  กาวาฬ 
5.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์
6.นางมณฑิรา  แก้วตา 
7.รศ.นายตรีเนตร  สาระพงษ ์
8.ผศ.ดร.สุภาวณีย์  อมรจิต
สุวรรณ 
9.ผศ.ดร.ดิเรก  บวรสกุลเจริญ 
10.นายประดิษฐ์  แป้นทอง 
11.นายรักขิต  รัตจุมพฏ 
12.นางสาวกิตติยา  พรหม
จันทร ์
13.นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ 
14.นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุล
ชัย 
15.นายจิรศักดิ ์ บางท่าไม้ 
สายสนับสนุน 
1.นายอิสระพงศ์  ดวงปากด ี
2.นางสาวธิติวรรณ  บตุรศิร ิ
3.นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา 
4.นางสาววิภาจันทร ์ยิ่งก าแหง 
5.นางศรันยา  จันทร์ทรง 
6.นางศุกัญญา  ล้ าเลิศ 
7.นางอารียา  สาวิสิทธิ์ 
8.นายพัฒนพงศ์  เกษกรณ ์
9. นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง 
10. นายณรงค์ฤทธิ ์  มีพยุง 
11. นายปรีชา   สมด ี
12.นายสุรพล   พาประจง 

22,400 
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2) บุคลากรที่ไดร้ับรางวลัประจ าป ี2561 
ตารางที่ 26 ตารางแสดงรายนามบุคลากรคณะนติิศาสตร์ทีไ่ดร้ับรางวัล ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ล าดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ผลงาน วัน/เดือน/ปี 
1 ผศ.ดร.อภินันท์  ศรีศิริ รางวัลเชิดชูเกียรติ

นักวิจัย 

-ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวด
วิทยานิพนธ์  
ป.เอก ระดับ ดีเยี่ยม สาขา 
นิติศาสตร์  
Title of Dissertation: 
Problems of Extradition 
between Thailand and 
ASEAN Member 
States 
 -บทความทางวิชาการ เรื่อง 
มาตรการหมายจับเดียว: ความ
เป็นไปได้ในประชาคมอาเซียน 
-บทความทางวิชาการ เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กับกฎหมาย
ภายในว่าด้วยสิทธิและความรับ
ผิดทางอาญาระหว่างประเทศ 
ไทยกับสปป.ลาว 

งานการประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 ระหว่าง
วันท่ี 12 –13 กรกฎาคม 
2561 ภายใต้หัวข้อ วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต (Research 
and 
Innovation for Quality of 

Life Improvement) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2561 

2 นางสาวกิตติยา   
พรหมจันทร์ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

13 กรกฎาคม 2561 
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ผศ .ดร .อภินั นท์   ศรี ศิ ริ  รั บ ร า งวั ล เ ชิด ชู เ กี ย รตินั ก วิ จั ย ง านการประ ชุมวิ ช าการ  มอบ . วิ จั ย  ครั้ งที่  12                                  

ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innovation 

for Quality of Life Improvement) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม A โรงแรมยูเพลส 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

        
 

นางสาวกิตติยา  พรหมจันทร์ รับรางวัลเชิดชูเกียรตผิู้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561     

ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

        
 

 
 
 
 
 



 55 

การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร 
ตารางที่ 27 ตารางแสดงกิจกรรมที่พัฒนาทักษะของผู้บริหารคณะนติิศาสตร์  

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ประเภท

การ
พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี

1 1.นายขรรค์เพชร ชายทวีป    
2.นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

3.นายสหรัฐ  โนทะยะ 

4.ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศริ ิ

5.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

6.นางมณฑิรา แก้วตา 

อบรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในการเตรยีมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

ณ ห้องประชุมสมบัติ  
วอทอง 

(ห้องประชุมคณะ
นิติศาสตร์1) 
อาคารปฏิบตัิการรวมทาง
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

ตุลาคม 2560 
– กันยายน 
2561 

2 นายขรรคเ์พชร  ชายทวีป สัมมนา 

 

ประชุมสมัมนาเพื่อพิจารณา
ลงนามสนับสนุนกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 
ในสาขานิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร ์

9 ตุลาคม 
2560 

3 1.นายขรรค์เพชร ชายทวีป    
2.นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

3.นายสหรัฐ  โนทะยะ 

4.ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศริ ิ

5.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

6.นางมณฑิรา แก้วตา 

สัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
กา รสร้างวัฒนธรรมคณะ
นิติศาสตร์เพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน 

โรงแรมบ้านสวนคณุตา 
กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัด
อุบลราชธาน ี

4-5 มกราคม 
2561 

4 นายขรรคเ์พชร  ชายทวีป สัมมนา 

 
สัมมนาทางวิชาการ “การ
สรรค์สร้างนักนิติศาสตรร์ุ่น
ใหม่สู่สังคมไทยและสังคม
โลก” 

คณะนติิศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 มกราคม 
2561 

5 1.นายขรรค์เพชร  ชายทวีป  
2.ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศริิ  
3.นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

4.นายสหรัฐ  โนทะยะ 

5.นางมณฑิรา แก้วตา  
6.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

 

อบรม โครงการอบรมแนวทางการน า
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ(Education 

Criteria for Performance  

Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของคณะวิชาและมหาวิทยาลยั 

โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

10 มกราคม 
2561 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ประเภท

การ
พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี

6 นายขรรคเ์พชร  ชายทวีป ประชุม ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อน าเสนอ
การจัดท าแผนรายรับและ
รายจ่ายที่คณะจะต้องใช้
ด าเนินการในระยะเวลา 5 
ปี ข้างหน้า 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

26 มกราคม 
2561 

7 1.นายขรรค์เพชร  ชายทวีป  
2.ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศริิ  
3.นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

4.นายสหรัฐ  โนทะยะ 

5.นางมณฑิรา แก้วตา  
6.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การเขียนโครงร่างองค์กร 
(Organization Profile : OP) 

ณ ห้องประชุมศรีเมือง
ใหม่ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

29-30 
มกราคม 
2561 

 

8 นายขรรคเ์พชร  ชายทวีป ประชุม ประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ
เบื้องต้น 

โรงแรมอวานี ขอนแก่น  
โฮเทล แอนด์ คอน
เวนช่ัน  
เซ็นเตอร์ จังหวัด
ขอนแก่น 

2 กุมภาพันธ์ 
2561 

9 1.นายขรรค์เพชร  ชายทวีป  
2.ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศริิ  
3.นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

4.นายสหรัฐ  โนทะยะ 

5.นางมณฑิรา แก้วตา  
6.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ(EdPEx) 
หมวด 3 นักศึกษาและ
ผู้รับบริการ และหมวด 6 
กระบวนการ 

ณ ห้องประชุมพิบูลมังสา
หาร 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

20 -21 
กุมภาพันธ์ 
2561 

10 1.นายขรรค์เพชร  ชายทวีป  
2.ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศริิ  
3.นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

4.นายสหรัฐ  โนทะยะ 

5.นางมณฑิรา แก้วตา  
6.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

อบรม โครงการอบรมแนวทางการน า
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Perfomance 

Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ส าหรับผู้บริหาร ระดบั
มหาวิทยาลัยและคณะ 

ณ ห้องประชุมศรีเมือง
ใหม ่

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

14 มีนาคม 
2561 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ประเภท

การ
พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี

11 นายขรรคเ์พชร  ชายทวีป ประชุม ประชุมคณะท างานจัดท า
รอบมาตรฐานคณุวุฒ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 

ห้องประชุมส านักงาน
คณะกรรมการการปฏิรูป
กฎหมาย อาคาร
ซอฟต์แวร์ ปาร์ค จังหวัด
นนทบุรี   

16 มีนาคม 
2561 

12 1.นายขรรค์เพชร ชายทวีป    
2.นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

3.นายสหรัฐ  โนทะยะ 

4.ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศริ ิ

5.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

6.นางมณฑิรา แก้วตา 

อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

ณ ห้องประชุมพิบูลมังสา
หาร 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

24-25 เมษายน 
2561 

 

13 1.นายขรรค์เพชร ชายทวีป    
2.นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

3.นายสหรัฐ  โนทะยะ 

4.ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศริ ิ

5.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

6.นางมณฑิรา แก้วตา 

กิจกรรม
แลก 

เปลี่ยน
เรียนรู ้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตรเพื่อ
เผยแพรห่ลักสูตที่มีคณุภาพ
และมาตรฐานในฐานข้อมลู 
TQR 

ณ ห้องประชุมสมบัติ วอ
ทอง 

(ห้องประชุมคณะ
นิติศาสตร์1) 
อาคารปฏิบตัิการรวมทาง
สงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

2 พฤษภาคม 
2561 

14 1.นายขรรค์เพชร ชายทวีป    
2.นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

3.นายสหรัฐ  โนทะยะ 

4.ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศริ ิ

5.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

6.นางมณฑิรา แก้วตา 

กิจกรรม
แลก 

เปลี่ยน
เรียนรู ้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างสรรค์ การท างาน
ทางวิชาการ 

ณ ห้องประชุมสมบัติ วอ
ทอง 

(ห้องประชุมคณะ
นิติศาสตร์1) 
อาคารปฏิบตัิการรวมทาง
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

29 พฤษภาคม 
2561 

15 1.นายขรรค์เพชร  ชายทวีป 

2.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์
อบรม อบรมหลักสูตร TQA 

Application Report Writing รุ่น
ที่ 2 

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

30-31 
พฤษภาคม 
2561 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ประเภท

การ
พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี

16 1.ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศริิ  
2.นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

3.นายสหรัฐ  โนทะยะ 

4.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

อบรม อบรมผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx 

ณ ห้องประชุมพิบูลมังสา
หาร 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

25-26 
มิถุนายน 
2561 
 

17 1.ผศ.ดร.ภินันท์ ศรีศริิ  
2.นางมณฑิรา แก้วตา  
3.นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

อบรม อบรมผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร 

ณ สถานปฏบิัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

5-6 
กรกฎาคม 
2561 

 

18 นางมณฑิรา  แก้วตา อบรม พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี  
จังหวัดนครราชสีมา 

11-13 
กรกฎาคม
2561 

19 นายขรรคเ์พชร  ชายทวีป ประชุม โครงการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ขับเคลื่อนหลักสูตรด้าน
ทุจริตศึกษา 

อาคารชาเลนเจอร์ เมือง
ทองธานี ฯ จังหวัด
นนทบุรี   

23 กรกฎาคม 
2561 

20 นายขรรคเ์พชร  ชายทวีป ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ                        
เรื่อง การบูรณาการความ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายของประเทศไทยสู่
อาเซียน 

โรงแรมอัศวรรณ จังหวัด
หนองคาย 

19-20 
กันยายน 
2561 
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2.3.7 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีท่ันสมัย มั่นคง ปลอดภัยเพื่อ

พัฒนาสู่การเป็นมห าวิทยาลัยดิจิทลั 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลยัมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้การบริการทาง

การศึกษา การบรหิารจดัการ และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา และบคุลากรเพื่อเข้าสูส่ังคมดิจิทลัอย่างรู้เท่าทัน 

กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ที่ 7 น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรและกำรบริกำรกำรศึกษำ 

เป้าประสงค์ มีระบบสำรสนเทศท่ีสำมำรถสนับสนุนกำรเรียนรูแ้ละกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล    
 

คณะนติิศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนทางกฎหมายโดยใช้สื่อดจิิทัลและน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา

ใช้ในการบริหารการเรียนการสอน และการบริหารจัดการคณะฯ ดังนี ้

ระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นขอ้มูลทางการศึกษา 
 1) การเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซด์คณะ

นิติศาสตร์http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty  

 2) โปรแกรมค้นหาค าพิพากษาศาลฎีกา  

https://deka.in.th/  

 3) ห้องสมุดกฎหมาย 

http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general  

 4) เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

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

 5) กฎหมายนา่รู้ ผ่านวีดีโอต่างๆ 

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

 6) การแชร์วีดโีอของนักศึกษาผ่าน 

https://www.youtube.com/watch?v=i-_LYE4l5vo เพื่อเผยแพร่

ผลงาน กิจกรรม และเนื้อหาวิชาการผ่านการแสดงละครกฎหมายในแต่

ละรายวิชา เช่น วิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

เป็นต้น  

 7. จัดสรรทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไว้บริการ

นักศึกษา  ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่การสืบค้นข้อมูลที่หอ้งสมุดคณะ

นิติศาสตร์ จ านวน 9 เครื่อง เครื่องพิมพ์เอกสารจ านวน 1 เครื่อง และสื่อ

โสตทัศน ์(CD, DVD) วีดโีอการสอนของอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจ า  

จ านวน 1,314 รายการ ในทุกรายวิชาเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ของนักศึกษาอกีทางหนึ่ง  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
1. ระบบ REG 

 2. ระบบประเมินการสอน (ส าหรับผู้ดูแลระบบระดับคณะ) 

 3. ระบบ UBU TQF Mapper 

 4. เว็บไซด์คณะ 

http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty   

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

 1. ระบบบุคลากร (DMS)   

 2. ระบบข้อมูลลงเวลาบุคลากร   

3. ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

http://meeting.ubu.ac.th/pages/ 

4. ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ http://www.edoc.ubu.ac.th/    

5. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงินและพัสดุ 

ผ่านระบบ http://ubufmis.ubu.ac.th และ 

http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  

6. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทันเหตุการณ์ผ่านเว็บ

ไซด์คณะ สื่อสังคมออนไลน์และห้องสนทนา  

www.lawubu.ac.th , facebook Group, Line Group 

 

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
http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/help_eval/help01.html/
http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty
http://www.dms.ubu.ac.th/
http://www.dms.ubu.ac.th/
http://meeting.ubu.ac.th/
http://meeting.ubu.ac.th/pages/
http://www.edoc.ubu.ac.th/
http://www.edoc.ubu.ac.th/
http://ubufmis.ubu.ac.th/
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
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2.4 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 
2.2.5 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  

ตารางที่ 28 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านความร่วมมือกบัต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเทศที่มีความ
ร่วมมือ 

นักศึกษาไป
แลกเปลีย่น/ 
ร่วมกิจกรรม 

บุคลากรจาก
หน่วยงานให้

ความร่วมมือร่วม
สัมมนา/วิจยั 

บุคลากรไป
แลกเปลีย่น 

รับนักศึกษามา
แลกเปลีย่น 

รับบุคลากรมา
แลกเปลีย่น 

รวมทั้งหมด 

ทวีปเอเชีย 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

120,600.00 - 37,778.00 30,570.00 - 188,948.00 

 

การจัดด าเนินการโครงการที่เกี่ยวข้อง 

1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

เมื่อวันท่ี 1-14 เมษายน 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ

ไทย และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทย และนักศึกษาสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะนิติศาสตร์ส่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 8 คน ได้แก่ นางสาวโยธ

กาญจน์  บุญศรี นายธนสิทธ์ิ กายสิทธ์ิ นายวิชัย  แพงศรี นางสาวอรอนงค์  วงค์ค า นางสาวรัตติกาล พานิชย์ นางสาวกนิษฐา สีดา

แก้ว นางสาวพัชรินทร์ เหิมฉลาดและนายอภิเดช  อินทร์ทอง นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนวิชากฎหมายอาญา กฎหมาย

แพ่ง กฎหมายมรดก กฎหมายธุรกิจขนาดย่อม กฎหมายการพิจารณาความในศาล ระบบกฎหมายเบื้องต้น และร่วมกิจกรรมประจ า

สัปดาห์คือ ปลูกต้นไม้ รดน้ า ท าความสะอาดสถานท่ีเรียน และแข่งขันกีฬา และร่วมกิจกรรมประเพณีวันข้ึนปีใหม่(วันสงกรานต์)  

นักศึกษาท้ัง 8 คน มีความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากท่ีไดร้ับทั้งความรูท้างด้านกฎหมายของลาว ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตและความ

เป็นอยู่ ประเพณี มารยาททางสังคมและไดเ้พื่อนต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไดไ้มย่ากจนเกินไป 
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2. โครงการนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกับประเทศประชาคม

อาเซียน   

เมื่อวันท่ี 1-14 เมษายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อติดตามและนิเทศ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาความรู้วิชา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สปป.ลาวและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีมากขึ้น โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาลาวและประเพณีวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องก่อนการเดินทาง โดยอาจารย์นิโลบล  นาคพลังกูล อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ และนายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดี
คณะนิติศาสตร์เดินทางร่วมกับคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ อาจารย์อรรถพงศ์  กาวาฬ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์รักขิต  
รัตจุมพฏ อาจารย์ชัช วงศ์สิงห์ อาจารย์มณฑิรา  แก้วตาและนางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 
ร่วมเดินทางไปส่งและรับนักศึกษาในครั้งนี้ รวมถึงให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะอย่างสม่ าเสมอตลอดการเข้าร่วมจนเสร็จสิ้น
โครงการ 
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3. โครงการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศประชาคมอาเซียน-สปป.ลาว  

เมื่อวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมายให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทย และนักศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว เข้ า ร่ วม  จ านวน 5 คน ชาย  2  หญิ ง  3  ได้ แก่  Ms. Inthouone PHOPILAVONG Ms.Siliphanh THEPPHASONE 

Ms.Douangtavanh XAYYAVONGSA Mr.Xaisongkam PATHAMMAVONG และ  Mr.Khounthana  ORLASING นักศึ กษา          

ทั้ง 5 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนวิชากฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายมรดก 

กฎหมายครอบครัว กฎหมายภาษีอากร  
 

รวมถึงการศึกษาดูงานการพิจารณาคดี ณ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี                 

นายพงศ์ ทีปต์ธนากร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ระบบศาลและอ านาจหน้าที่ของศาลจังหวัดอุบลราชธานี”             

เวลา 08.00-12.00 น. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาทั้ง 5 คน มีความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มาร่วมโครงการ       

ในครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสอันดีในการได้พบปะเพื่อนใหม่ ได้ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ รวมทั้งได้รับและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ความรู้ทางกฎหมายและประสบการณ์ทางภาษา วัฒนธรรม และการด ารงชีวิต เพื่อที่จะน าประสบการณ์ที่ได้รับมา

บอกเล่าแก่รุ่นน้อง ต่อไป 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 
 
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

3.1.1 จ ำนวนนักศึกษำใหม ่

ตำรำงที่ 29 ตำรำงแสดงจ ำนวนนกัศึกษำใหม่ทีรับเข้ำ ปีกำรศึกษำ 2561  

สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมท้ังหมด 

ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
นิติศาสตร์ 405 - - 405 

 

3.1.2 จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 

ตำรำงที่ 30 ตำรำงแสดงจ ำนวนนกัศึกษำทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2561 

สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมท้ังหมด 
ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

นิติศาสตร์ 1,292 - - 1,292 
 

3.1.3 จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ 

ตำรำงที่ 31 ตำรำงแสดงจ ำนวนผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมท้ังหมด 

ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
นิติศาสตรบัณฑิต 155 - - 155 

 

3.2 ด้านงบประมาณ 

ตำรำงที่ 32 ตำรำงเปรยีบเทียบงบประมำณประจ ำปี 2560-2561 จ ำแนกตำมแหล่งเงิน 

ประเภท
งบประมำณ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละการเพิ่ม-ลดลง 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

รับจัดสรร เบิกจ่าย 
งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัต ิ

รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1,203,300.00 1,203,300.00 1,192,120.25 798,500.00 798,500.00 798,500.00 ลดลง 33.64 ลดลง 33.02 

งบประมาณ
เงินรายได ้

30,905,900.00 38,110,965.00 27,070,897.52 21,235,100 23,866,132.50 18,470,232.70 ลดลง 37.38 ลดลง 30.77 

รวมเงิน
งบประมาณ 

32,109,200.00 39,314,265.00 28,263,017.77 22,033,600 24,664,632.50 19,268,732.70 ลดลง 37.26 ลดลง 31.82 

 

หมำยเหตุ :  1. งบประมำณเงินรำยได้ ที่ได้รับจัดสรรจริงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 นั้น รวมถึงเงินจัดสรรค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2558-2559  
 รวมด้วย  
 2. รำยรับจริงมำจำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่รับในปีงบประมำณนั้น ๆแต่ไม่ตรงตำมปีกำรศึกษำ 
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3.3 ด้านงบบุคลากร 
3.3.1 บุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร 

ตำรำงที่ 33 ตำรำงแสดงจ ำนวนบคุลำกรคณะนติิศำสตร์ในแต่ละสำยงำน จ ำแนกตำมประเภทกำรจ้ำง 

สายวิชาการ 

รวม 

สายสนับสนนุ 

รวม รวมท้ังหมด 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

ำน
เงิน

งบ
ปร

ะม
ำณ

 

พนั
กง

ำน
เงิน

รำ
ยไ

ด ้

ลูก
จ้ำ

งชั่
วค

รำ
ว 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

พนั
กง

ำน
เงิน

งบ
ปร

ะม
ำณ

 

พนั
กง

ำน
เงิน

รำ
ยไ

ด ้

ลูก
จ้ำ

งชั่
วค

รำ
วเง

ินง
บป

ระ
มำ

ณ 

ลูก
จ้ำ

งชั่
วค

รำ
วเง

ินร
ำย

ได
 ้

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ
 

2 6 11 - 19 1 - 14 - - - 15 34 

 
3.3.2 บุคลำกรที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตำรำงที่ 34 ตำรำงแสดงจ ำนวนบคุลำกร ท่ีมตี ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวมท้ังหมด 
- 1 4 14 19 

  

3.3.3 บุลคำกรทั้งหมดจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ตำรำงที่ 35 ตำรำงแสดงจ ำนวนบคุลำกรคณะนติิศำสตร์ทั้งหมด จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่่ากว่าปริญญาตรี รวมท้ังหมด 
5 18 10 1 34 

  

3.3.4 บุคลำกรลำศึกษำต่อ 

ตำรำงที่ 36 ตำรำงแสดงจ ำนวนบคุลำกรลำศึกษำต่อจ ำแนกตำมสำยงำน 

ระดับ
การศึกษา 

สายวิชาการ  สายสนับสนนุ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม 

ปริญญาตรี - - - - - - 
ปริญญาโท - - - - - - 
ปริญญาเอก 2 - 2 - - - 

 

 


