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ค าน า 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นเอกสารที่งานนโยบายและแผนท าขึ้น โดยรวบรวมโครงการ กิจกรรม
การปฏิบัติงานที่ส าคัญของคณะนิติศาสตร์ โดยแบ่งกิจกรรมตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ที่จัดด าเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานงานและด าเนินการร่วมกัน อันจะส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

งานนโยบายและแผน 

คณะนิติศาสตร์  
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ประวัติความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์เพ่ิมเติม  โดยตั้งคณะ

ศิลปศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ขึ้น  จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ริเริ่มให้มีแผนที่จะเปิด

การเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการ

ก่อน ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์” โดยได้ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 

2/2547 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ และ

ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต  

 ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ิมขึ้น จึงได้

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” และได้ออกประกาศ

มหาวิทยาลัย ลงวันที่  15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้ งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง ประกาศ

มหาวิทยาลัย ลงวันที่  15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้ งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

บริหารองค์การ และประกาศมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น   

 ส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ยกร่างแล้วเสร็จและได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ส่วนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2548 แล้ว  

 ในปี 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นเป็น

ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัย  
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 ในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการเพ่ือรองรับผู้ที่จบ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีในสาขาอ่ืนและผู้ที่มีความต้องการศึกษาในสาขา

นิติศาสตร์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือในการประกอบวิชาชีพของตน  

 ในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์

และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จึงเป็น

คณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนถึงปัจจุบัน  

ปณิธาน 
 

 คณะนิติศาสตร์จะทุ่มเททรัพยากรทุกด้านเพื่อผลิตบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถ  

มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น เนติ

บัณฑิตยสภาและสภาทนายความ 

ปรัชญา   

 คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม 

 

วิสัยทัศน์   

 

 คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 

พันธกิจ    

 1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะผู้น าและ

ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

 2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพ

ประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้ง

เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น 

 4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ท านุ

บ ารุง อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การด าเนินงานมี

คุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยค านึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ

เป็นที่ยอมรับของสังคม 

2. สร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับ 

3. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 

4. มีส่วนร่วมเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและในวิถีชุมชน 

 

วัตถุประสงค ์
1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และความรับผิดชอบ 

สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพและมี

ความสุขในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถเป็นก าลัง

ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

2. สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการวิจัยทางกฎหมายและนิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ที่ ตอบสนอง

ความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการ

ของชุมชน สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. มีส่วนร่วมศึกษา เรียนรู้ สืบสาน และเผยแผ่ เพ่ือธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น 

สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมี

คุณภาพและมีความสุข 

 

 
 



พันธกิจและกลยุทธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559   

พันธกิจมหาวิทยาลัย พันธกิจคณะนิติศาสตร ์ กลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์  

1.สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับสากล  มีคุณธรรมน าความรู ้ คิดเป็น  
ท าเป็น และ  ด ารงชีวิตบนพืน้ฐานพอเพียง        

1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มคีุณธรรม มี
ภาวะผูน้ าและด ารงชีวิตบนพืน้ฐานความ
พอเพียง 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อยา่งต่อเนื่อง มคีุณธรรม 
ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่
ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ และจดัให้มีทักษะ
การเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ 

1. สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มคีุณภาพ
และสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กร
วิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจติส านึกทีด่ี 
พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซียน 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณา
การเพื่อพัฒนาสถาบนั การเรียนการสอน 
ศักยภาพประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคม
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสทิธิภาพและพฒันาตนเองให้
พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม โดยส่งเสริม
และสนบัสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดบัสากล 

2. พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
ตนเองให้พร้อมและทันต่อพลวตัรของสังคม
และประชาคมอาเซียน 
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พันธกิจและกลยุทธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559   

พันธกิจมหาวิทยาลัย พันธกิจคณะนิติศาสตร ์ กลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์  

3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็น
ธรรม ทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วน
หนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสงัคมท้องถิ่น 

3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อ
ยกระดับสู่การเปน็มหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับชาติและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย และ
ส่งเสริมและสนับสนนุความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ 

3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทางนิติศาสตร์และพัฒน
บูรณาการศาสตร์  

4. ท านุบ ารุง ฟื้นฟู ศลิปวฒันธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวฒันธรรมด้วย
การเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้าง ท านุบ ารุง อนุรักษ์  ฟื้นฟู และ
เผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิน่ 

4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนในเขตอีสานใต้และภมูิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ทุกภาคส่วน 

4. สร้างความเข้มแข็ง ความเปน็ธรรมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย
การให้บริการทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางนิติศาสตร์และวฒันธรรมเนติ
ธรรมที่จ าเป็น และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
อีสาน 
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  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การ
ด าเนินงานมีคุณธรรม คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยค านงึถึงความสามารถและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

5. สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ประเทศในอาเซียน โดยศึกษา 
ค้นคว้าวิจัย รวบรวมและจัดการความรู้
ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. มีส่วนร่วมในการด าเนนิกิจกรรมสืบสาน 
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
อีสานใต้  

    6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรร
มาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการ
ตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 
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    7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมี
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการ
ท างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมี
ความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของ
บุคลากรและผู้บริหารทุกระดับสร้าง
เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้
บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากร และการ
จัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมี
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อการท างานได้
เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข 
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การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะนิติศาสตร ์
 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจ ส าหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุก
ฝ่าย ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการประสานสัมพันธ์กันในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2. เพ่ือเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือการแก้ไขและปรับปรุงได้ทันท่วงที 
 3. เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักการในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกหน่วยงานในคณะนิติศาสตร์ ยึดหลักการร่วมกันดังนี้ 
 1. แผนปฏิบัติการประจ าปี จะสอดคล้องกับนโยบายของคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 
และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
 2. กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีจะมีลักษณะเชิงรุก มีการประสานการตรียมพร้อมทั้งใน 
ด้านระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับงานท่ีต้องปฏิบัติ 
 
การจ าแนกประเภทของแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะนิติศาสตร์ 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของคณะนิติศาสตร์ ได้จ าแนก 
ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย 
 

หลักสูตรทีเ่ปิดสอน  
 
 คณะนิติศาสตร์ เปิดท าการเรียนการสอนวิชากฎหมาย สร้างหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ขึ้นเองและได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต        
โดยเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2548 และหลักสูตรใหม่ เปิดใช้ในปีการศึกษา 2554 

 

จ านวนนกัศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษา 2558 

ภาคปกติ  1,273 คน 

โครงการพิเศษ    206 คน 

รวม   1,479 คน 
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ประมาณการรายรับ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายการรายรับ จ านวน (บาท) 
เงินกองทุน

ส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต(13) 

เงินรายได้ (1) 

ค่าหน่วยกิต ป.ตรี ปกติ 2,317,800   

ค่าหน่วยกิต ป.ตรี พิเศษ** 1,901,100   

ค่าบ ารุงการศึกษา พิเศษ** 4,528,800   

ค่าเบี้ยประกันของเสียหาย ป.ตรี 115,800   

ค่าบ ารุงกีฬา ป.ตรี 124,800   

ค่าบ ารุงกิจการนักศึกษา ป.ตรี 124,800   

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 3,240,500   

 12,353,600 6,429,900 5,923,700 

 

การจัดสรรตามประมาณการรายรับตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559 

ยอดประมาณการรายรับ  2558 ยอดจัดสรร(บาท) 

  ร้อยละ           12,353,600  

รายจ่ายประจ า 85          10,500,560  

ยอดจัดสรรรายกลยุทธ์  14            1,729,504  

กลยุทธ์ ร้อยละ    

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคม
อาเซียน 

25              432,376  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคม
และประชาคมอาเซียน 

15              259,426  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางนิติศาสตร์และพัฒนบูรณาการศาสตร์ 

10              172,950  
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ยอดประมาณการรายรับ  2558 ยอดจัดสรร(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 4 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์
และวัฒนธรรมเนติธรรม สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้วยการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายที่จ าเป็นให้
ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอีสาน 

2                34,590  

กลยุทธ์ที่ 5 มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอีสานใต้  

2                34,590  

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

21              363,196  

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพ่ือการท างานได้เต็ม
ศักยภาพอย่างมีความสุข 

25              432,376  

รักษาเสถียรภาพทางการเงินของคณะ 1              123,536  

รวม 100          12,353,600  

โครงการจัดหารายได ้               1,224,000  

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                400,000  

            21,917,581  

 

 

 

 

 

 






























