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ประวัติความเป็นมา 
 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์เพ่ิมเติม  โดยตั้งคณะศิลป
ศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ขึ้น  จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ริเริ่มให้มีแผนที่จะเปิดการเรียน
การสอนสาขานิติศาสตร์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการก่อน ชื่อว่า 
“โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์” โดยได้ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 2/2547 ลงวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
  
 ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ิมขึ้น จึงได้
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
การปกครอง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 ตุลาคม 
พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ 
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ และประกาศมหาวิทยาลัย แต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น  ส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ยกร่างแล้วเสร็จ
และได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2547 ส่วนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกับหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 แล้ว  
 ในปี 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้ งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นส่วน
งานในก ากับของมหาวิทยาลัย  
 ในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการเพ่ือรองรับผู้ที่จบการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีในสาขาอ่ืนและผู้ที่มีความต้องการศึกษาในสาขานิติศาสตร์เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือในการประกอบวิชาชีพของตน  
 ในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จึงเป็น
คณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนถึงปัจจุบัน  
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ปณิธาน 

 
 คณะนิติศาสตร์จะทุ่มเททรัพยากรทุกด้านเพื่อผลิตบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถ มี
คุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น เนติบัณฑิตย
สภาและสภาทนายความ 
 

ปรัชญา 
 

คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม 
 

วิสัยทัศน์ 
 
 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สามารถประสานประโยชน์ส่วนรวม       
โดยสันติวิธีและมุ่งศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ดานกฎหมายเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 

พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน   มีคุณธรรม น าความรู้ คิดเป็น ท าเป็น สามารถประสานประโยชน์
มหาชนโดยสันติวิธีและด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
 2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพประชาชน 
การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 3. น าความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม ประสานประโยชน์โดย
สันติวิธีเพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม และเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วน
หนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น 
 4.ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้าง ท านุบ ารุง 
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การด าเนินงานมีคุณธรรม 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ค านึงถึงความสามารถและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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เป้าหมาย 
 

 คณะนิติศาสตร์ ได้ก าหนดแนวทางในการบรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีตั้งไว้ โดยมีเป้าหมาย 5 ประการ 
กล่าวคือ 
 1. คุณภาพหลักสูตร คือ หลักสูตรคณะนิติศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นได้รับการรับรองมาตรฐานของวิชาชีพ  
 2. คุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต คือ นักศึกษากฎหมายและบัณฑิตทางกฎหมายมีคุณภาพและเป็นที่
ต้องการของท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต 
 3. คุณภาพงานวิจัย คือ งานด้านการวิจัยทางกฎหมายสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางพัฒนาได้ 
 4. คุณภาพการบริการวิชาการ คือ ให้บริการวิชาการและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีคุณภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ    
 5. คุณภาพการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล คือ การให้บริการและบริหารจัดการงานตามลหลัก      
ธรรมาภิบาล เน้นหลักคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
การวิเคราะห์ SWOT  
 
 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ในภาพรวม โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง   1. เป็นหลักสูตรยอดนิยม  

 2. มีอาจารย์พิเศษจ านวนมาก 
         3. หลักสูตรผ่านมาตรฐาน TQF 
 4. มีเกณฑ์การให้คะแนนตัดเกรดนักศึกษาที่ชัดเจน 

  5. คณาจารย์และสายสนับสนุนสามารถประสานงานกันได้อย่างสามัคคี กลมเกลียว 
  6. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
  7. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ บัณฑิตจบมีงานท า  
  8. สภาทนายความและเนติบัณฑิตให้การรับรอง (ได้รับการรับรองจากสถาบันวิชาชีพ) 
  9. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
จุดอ่อน  1. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
  2. ละเลยการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ  
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  3. สวัสดิการพนักงานยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพนักงานได้ 
  4. งบประมาณมีจ ากัด 
  5. การสื่อสารในองค์กรทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์ 
  6. บุคลากรสายวิชาการไม่สนใจท างานวิจัย 
  7. ขาดบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
  8. ขาดอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 
  9. ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
  10. ที่จอดรถของคณะไม่มีหลังคา 
  11. ขาดพ้ืนที่พักผ่อนให้แก่นักศึกษา 
  12. จ านวนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาไม่สมดุลกัน 
  13. คณะด าเนินการบริหารจัดการคณะด้วยเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษา และมีรายจ่าย  
  ประจ ามากกว่ากึ่งหนึ่งของรายรับ 
โอกาส  1. นักเรียนให้ความสนใจเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ 
  2. ช่วงอายุบุคลากรอยู่ในวัยท างาน มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นท างานสูง 
  3. การเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน AEC ปี 58 
  4. พัฒนาประสบการณ์ให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพิ่มพูนความรู้อันทันสมัย 
  5. คณะออกนอกระบบท าให้บริหารจัดการอย่างอิสระ 
  6. มีอาคารของคณะที่เป็นสัดส่วนชัดเจน 
  7. ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนท้องถิ่น 
  8. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 9. เป็นศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในภูมิภาค 
 10. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  

อุปสรรค  1. มหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนด้านนโยบายของ(ยังไม่ยอมรับ)การเป็นคณะภายใต้การ  
  ก ากับของมหาวิทยาลัย 

  2. งบประมาณในการบริหารจัดการมีไม่เพียงพอ 
 3. มีคู่แข่งสาขานิติศาสตร์หลายสถาบันทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
  4. ขาดการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและชุมชน 

 5. ระบบการบริหารงานขาดความคล่องตัวเนื่องจากติดขัดกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ  
  บางประการ 

  6. มหาวิทยาลัยขาดนโยบายในการพัฒนาคณะในก ากับท่ีชัดเจน  
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  7. มหาวิทยาลัยจ ากัดจ านวนรับนักศึกษา 
 

กระบวนการวางแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ คณะนิติศาสตร์  
พ.ศ. 2551-2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 

- รายงานการประกนัคุณภาพ
ประจ าปี  

- ผลการตรวจประเมนิคุณภาพ
ประจ าปี  

 
 

ปัจจัยภายนอก 

- กรอบแผนอุดมศึกษาของ สกอ. 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2551-2565 

- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่10 พ.ศ. 2550-
2554 

- แผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย
ชั้นน าในประเทศ 

- แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  
- แผนพฒันามหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ SWOT 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

(ร่าง 1) แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์  
 

 ผู้บริหารคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

(ร่ำง 2) แผนพฒันำและแผนกลยุทธ์คณะนิตศิำสตร์ 
2551-2554 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะ  

แผนพฒันำและแผนกลยทุธ์คณะนิตศิำสตร์ 2551-2554 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ระดมควำม
คิดเหน็ 

อนมุตัิ 
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แผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2551-2554 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพเพ่ือความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิต
ให้ทันต่อพลวัตของสังคม 
มาตรการ 
 1.1 ปรับความคิดของอาจารย์และบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2560) 
 1.2 จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
 1.3 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 1.4 ธ ารงรักษาและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมี
ความสุขในการท างาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีภาวะเผชิญต่อปัญหาและ
สามารถแก้ปัญหาได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
มาตรการ 
 2.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้ 
 2.3 การบริหารกิจกรรมนักศึกษานอกหลักสูตร 
 2.4 สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
 2.5 บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือสร้างบัณฑิต 
 2.6 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 
 2.7 รับนักศึกษาใหม่ที่มีคุณภาพและจ านวนตามเป้าหมาย 
 2.8 จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 2.9 การบริหารสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา      
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน เพ่ิมขีด
ความสามารถของประชาชน การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 
มาตรการ 
 3.1 จัดท าแผนแม่บทการวิจัยตามปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัย 
 3.2 ก าหนดโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย 
 3.3. สร้างเสริมความแข็งแกร่งของนักวิจัย / กลุ่มวิจัย 
 3.4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ บุคลากรและสร้างเครือข่ายเพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนในอีสานใต้และ
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
มาตรการ 
 4.1 ส่งเสริมให้มีการศึกษาพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือน ามาจัดสร้างเป็นฐานข้อมูล องค์ความรู้เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ 
 4.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 
 4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชนเพ่ือให้บริการวิชาการ 
 4.4 การให้บริการวิชาการที่ตรงใจผู้รับบริการและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
 4.5 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
 4.6 เผยแพร่องคค์วามรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแผ่ และปลูกฝังค่านิยมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อันดีงามโดยการซึมซับเข้าไปสู่วิถีการด ารงชีวิตภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
มาตรการ 
 5.1 ส่งเสริมการศึกษาและการจัดกิจกรรมที่เน้นการสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตของชุมชนในอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงโดยมีกระบวนการที่ต่อเนื่องจนเกิดการสร้างองค์
ความรู้และมีการเผยแพร่ โดยให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.3 สร้างเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มกิจกรรมและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม 
 5.4 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของภูมิภาคอ่ืนให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และรักษาไว้ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

 บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุข 
มาตรการ 
 6.1 พัฒนาองค์กรและระบบบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 ปรับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 6.3 พัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเน้นการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้เป็นที่รับรู้อย่าง
ทั่วถึง 
 6.4 พัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติใช้ได้จริง    
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2551-2554 

ที ่ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
อาจารย์และบุคลากรให้มี
คุณภาพเพ่ือความพร้อม
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและผลิตบัณฑิต
ให้ทันต่อพลวัตของสังคม 

1.เพิ่มวุฒิทาง
การศึกษาให้กับ
บุคลากร 

1.จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษาต่อในแต่
ละปีการศึกษา 

ปีละ 3 คน (อาจารย์ 
2 คน เจ้าหน้าที่ 1 
คน)  

1.จัดท าความร่วมมือทาง
วิชาการเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ฯ / รองคณบดีฝ่าย
บริหาร / ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

      
  

  
  

  2.จัดหาและสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่บุคลากร 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ฯ / รองคณบดีฝ่าย
บริหาร / ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

  

  

2. พัฒนาศักยภาพและ
ความเชียวชาญเฉพาะ
ด้านในการท างานให้
บุคลากร 

2. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการหรือ
ความก้าวหน้าในทาง
อาชีพ 

อาจารย์ 1 คน / ปี 
เจ้าหน้าที่ 1 คน/ 2 
ปี 

1.จัดท าระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการท า
ผลงานทางวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 

  

  

  
  

  
  

  2.สนับสนุนให้อาจารย์ท า
วิจัยและหรือเขียนต ารา 
บทความ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2551-2554 

ที ่ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

  

  

3.พัฒนาความรู้และ
ทักษะในการท างาน
ให้กับบุคลากร 

3.ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมในการ
พัฒนาทักษะในการ
ท างาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

3. สนับสนุนงบประมาณ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะในการ
ท างาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 

  

  

4.จัดระบบสวัสดิการ
ให้กับบุคลากร 

4.มีสวัสดิการพื้นฐาน
เพ่ิมข้ึนจากท่ีมีอยู่ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พิจารณาจากสวัสดิการ
ของข้าราชการ)  

อย่างน้อย 1 ประเภท 1.สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 

  

  

  
  

  
  

  2.จัดท าหลักกฎเกณฑ์ใน
การจัดสวัสดิการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ภาวะเผชิญต่อปัญหาและ
สามารถแก้ปัญหาได้จริง
อย่างเป็นรูปธรรม 

1.บัณฑิตมีความรู้ มี
ทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

1.ปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาติและ
องค์กรวิชาชีพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2551-2554 

ที ่ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

  

  

  
  

2.ร้อยละของบัณฑิตที่มี
งานท าตรงตามสาขา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

2.สนับสนุนให้อาจารย์
ผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

  

  

  

  
  

3.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับด ี 
(3.5 จาก 5 คะแนน)  

3.จัดการเรียนการสอน
อย่างมีส่วนร่วมและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  

  

  

  
  

  
  

  4.หาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนานักศึกษา 

  

  

  

2.นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับดี  
(3.5จาก 5 คะแนน)  

1.สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
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2.จ านวนนักศึกษาที่ฝ่า
ฝืนระบียบ กระท าผิด
วินัยและกฎหมายตอ่
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ไม่เกินร้อยละ 1 2.สร้างกรอบมาตรฐาน
พ้ืนฐานทางคุณธรรมจริ
ยะรรมของนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ และสร้าง
แรงจูงใจแก่นักศึกษาใน
การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกล่าว 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
/ ผช. คณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา ฯ  

  

  

3.บัณฑิตมีทักษะทาง
สังคม 

1.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับ ดี (3.5 จาก 5 
คะแนน)  

1.จัดการเรียนการสอนที่
เน้นการท างานเป็นทีม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
/ ผช. คณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา ฯ  

  

  

  
  

2.ระดับความพึงพอใจ
ของหน่วยงานที่
นักศึกษาฝึกงาน 

ระดับ ดี (3.5 จาก 5 
คะแนน)  

2.จัดการฝึกงาน และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

  

  

  

  
  

 3.ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเสริม/นอก
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด  

3.จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะทางสังคม 
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3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยด้าน
กฎหมายเชิงบูรณาการ
เพ่ือการพัมนาสถาบันการ
เรียนการสอน เพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ประชาชนและการพัฒนา
ท้องถิ่น สังคมและอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

1.เป็นศูนย์กลางการ
วิจัยทางด้านกฎหมาย
ของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 

1.จ านวนหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีส่วนร่วม
ท างานวิจัย 

อย่างน้อย 5 
หน่วยงานหรือองค์กร 

1.ให้องค์กร/หน่วยงานที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
งานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ า กลาง
น้ า และท้ายน้ า(ตั้งแต่
แรกเริ่มจนถึงขั้นน าไปใช้) 

ผช. คณบดีฝ่ายวิจัย 

  

  

2.ผลิตงานวิจัยเชิง
บูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ท้องถิ่นและอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง 

2.จ านวนผลงานวิจัยที่
ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ต่อปี 

2 ผลงาน 2.พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการท าวิจัย ทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรท างานวิจัย
โดยเฉพาะในงานวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ฐานข้อมูล องค์ความรู้ 
บุคลากรและสร้าง
เครือข่ายเพื่อการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนในอีสาน
ใต้และอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การเผยแพร่ความรู้
และความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

1.จ านวนหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ร่วมเป็น
เครือข่ายในการ
ให้บริการทางวิชาการ
และความช่วยเหลือปรา
ชนทางกฎหมาย 

ใม่น้อยกว่าปีละ 2 
องค์กร 

1.ร่วมมือจัดกิจกรรมใน
การให้บริการทางวิชาการ
และความช่วยเหลือทาง
กฎหมายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างกับองค์กรและ
ภาคส่วนต่างๆ 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

  

  

  
  

2.ความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานช้อมูล องค์ความรู้
และบุคลากรในการ
บริการทางวิชาการและ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย 

ระดับด ี 
(3.5 จาก 5 คะแนน)  

1.จัดท าฐานข้อมูล องค์
ความรู้และบุคลากรใน
การบริการทางวิชาการ
และช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย 

  

  

  

  
  

3.มีระบบและกลไกใน
การบริการวิชาการและ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย 

2 ระบบ 1. จัดท ากระบวนการ 
ขั้นตอนและกฎเกณฑ์ใน
การบริการทางวิชาการ
และช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย 

  



18 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2551-2554 

ที ่ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม 
สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ และปลูกฝัง
ค่านิยมทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
โดยการซึมซับเข้าไปสู่วิถี
การด ารงชีวิตภายใต้ความ
หลากหลายทางวัมนธรรม 

1. นักศึกษาและ
บุคลากรมีความรู้และ
ตระหนักถึง
ความส าคัญในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาและบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 
ของนักศึกษาและ
บุลคลากรทั้งหมดต่อ
ปี 

1.เข้าร่วม จัดหรือมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหาร
องค์กรด้วยหลักธรรมภิ
บาลเพื่อพัฒนาองค์กร
และบุคลากรให้มีคุณภาพ
และมีความสุข 

1.มีระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิ
บาล 

1.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ระดับ ดี  
(3.5 จากคะแนน 5) 

 1.พัฒนาระบบในการ
บริหารจัดการส่วนต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
คณะ 

คณบดี / 
คณะกรรมการประจ า
คณะ  

  

  

 2.พัฒนาองค์กรสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

2.มีแนวปฏิบัติที่ดีจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรใน
คณะ 

อย่างน้อย 3  
แนวปฏิบัติต่อปี  

2.พัฒนาระบบในการ
บริหารจัดการส่วนต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
คณะ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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