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บทสรปุผู้บริหาร 
 

  
 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางกฎหมายเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศและสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการจัด
การศึกษาให้พร้อมในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบราชการ การปฏิรูปการเงินและระบบงบประมาณ
ภาครัฐ ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเปิดเสรีทางการศึกษา การก้าวเข้าสู่ประเทศอาเซียน ฯลฯ  

 ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาคณะนิติศาสตร์และการด าเนินภารกิจของคณะฯ 
ดังนั้น การบริหารงานให้สอดคล้องและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
ของคณะจึงเป็นความท้าทายที่จะต้องด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและของคณะนิติศาสตร์เป็นหลัก การติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการรวบรวม สรุป วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคณะในปีต่อไป  

 

 
 
 
        ขรรค์เพชร  ชายทวีป  
        คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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ค าน า 
 
 

 การจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2559 โดยรายงานข้อมูลในส่วนของการด าเนินงานตามกลยุทธ์
ของคณะนิติศาสตร์ 7 กลยุทธ์และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้าน
การเงินและงบประมาณ ด้านบุคลากร เป็นต้น ซึ่งคณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่น าเสนอจะน า
ประโยชน์แก่ผู้อ่านและสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดความรู้ได้  

 

 

คณะท างาน 
2559 
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สารบัญ 
หน้า 

 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง  
สารบัญแผนภูม ิ  
ส่วนน า  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์ 1 
 ตราสัญลักษณ์  1 
 ค าขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  1-2 
 คณะกรรมการประจ า 3 
 ผู้บริหาร 4-5 
 คณาจารย์ประจ า 6 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 7 
   
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์  
 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 8-10 
 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 11-28 
 ผลการด าเนนิงานตามกลยุทธท์ี ่2 29-32 
 ผลการด าเนนิงานตามกลยุทธท์ี ่3 33-35 
 ผลการด าเนนิงานตามกลยุทธท์ี ่4 36-41 
 ผลการด าเนนิงานตามกลยุทธท์ี ่5 42-44 
 ผลการด าเนนิงานตามกลยุทธท์ี ่6 45-58 
 ผลการด าเนนิงานตามกลยุทธท์ี ่7 59-61 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ  
 ด้านการผลิตบัณฑิต 62-64 
 ด้านงบประมาณ 65-66 
 ด้านบุคลากร  66-67 
 คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 68 
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สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที่  หน้า 
1 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ 2559 
65 

2 เปรียบเทียบงบประมาณเบิกจ่ายในงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับงบประมาณ 
2559 

66 
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ข้อมูลทั่วไปของคณะนิติศาสตร์ 

ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์ 
พ.ศ. 2533  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดต้ั้งขึ้น ในระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต 

ทางสังคมศาสตร์เพ่ิมเติมโดยตั้งคณะศิลปศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ขึ้น 
พ.ศ. 2543   ด าริให้มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์  
พ.ศ. 2547   จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการก่อน ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์” 

ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
เพ่ิมข้ึน จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และ 
รัฐศาสตร์”  

พ.ศ. 2548   สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้น 
   เป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัย  
เดือนกันยายน 2549  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์และ 
   รัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์  
   คณะนิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว 
   เท่านั้นจนถึงปัจจุบัน  

 

สัญลักษณ์ 

 

 

ค าขวัญ  “คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม” 

วิสัยทัศน์  “คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 



     | 2 
 

พันธกิจ   
 1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม    มีภาวะผู้น าและ

ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

 2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพ
ประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น 

 4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ท านุ
บ ารุง อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การด าเนินงานมี
คุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยค านึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

อัตลักษณ์  “สร้างสรรค์    สามัคคี  ส านึกดีต่อสังคม” 

เอกลักษณ์ “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
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คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 

 

 

นายขรรค์เพชร ชายทวีป 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ประธาน 

นายสหรัฐ โนทะยะ 

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาฯ  

กรรมการ 

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 

นายอภินนัท์ ศรีศิริ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

กรรมการ 

นางมณฑิรา แก้วตา 

 

ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

กรรมการ 

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ 
 

ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

กรรมการ 

นายรักขิต รัตจุมพฏ 
 

ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

กรรมการ 



ห น้ า  | 4 
 

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ 
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หัวหน้าหมวดวิชา 
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คณาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม หมวดวิชากฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศ หมวดวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ 

 
 
 
 

1. ดร. อภินันท์ ศรีศิร ิ
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต    
  สาขานิติศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา          
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56 
- หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 21 
   ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ   
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 1.นายนิติลักษณ์  แก้วจนัด ี
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56 
- นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปัจจุบันศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 1.นายสมบัติ วอทอง 
-  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขารัฐประศาสนศาสตร์   
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
-  นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

2.นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารงานยุติธรรม   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 2.นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุลชัย 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 53 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์ 
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- การศึกษาศาสตรบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 
 
 
 
 

3.นายอรรถพงศ์  กาวาฬ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 57 
- หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 24 
  ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ  
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาพัฒนบูรณาการณาศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กฎหมายระหว่างประเทศ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 

 3.นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์        
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง  
รุ่น 2 ปี พ.ศ. 2554 ส านักงานศาลปกครองและมูลนิธิ
วิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

 
 
 
 

4.นายรักขิต รัตจุมพฏ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับสอง      
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

4.นางสาวรัชกร  โชติประดิษฐ์ 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

-  ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

  สาขาการวิจัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา   
   มหาวิทยาลัยบูรพา 

หมวดวิชากฎหมายมหาชน หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ   

 
 

1.นายขรรค์เพชร  ชายทวีป 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 50 
- หลักสูตรวิชาว่าความ  รุ่นที่ 14 
   ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ   
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 1.นายประดิษฐ์ แป้นทอง 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน       
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 57 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ 
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน    
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ   
  ส านักฝึกอบรมวิชา ว่าความแห่งสภาทนายความ 
- ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1   
  ส านักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
- ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย    
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 2.นายดิเรก บวรสกุลเจริญ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขา กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ          
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน     
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพัฒนาสังคมและ  
  สิง่แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา         
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  

 
 
 
 

3.นายชัช วงศ์สิงห์ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน      
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่  55 
- หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 16 
   ส านักฝึกอบรมวิชา ว่าความแห่งสภาทนายความ  
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต    
  สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  

 4.นายสหรัฐ  โนทะยะ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 4.นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขานิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอับดับหน่ึง    
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  

 
 
 
 
 
 
 

5.พ.ต.ท.กิตติวัฒน์  ฉัตรศรีโพธิ ์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  เนติบัณฑิตไทย สมัยที่  59 
-  หลักสูตรวิชาว่าความ  รุ่นที่ 28 
   ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ   
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 5.นางมณฑิรา แก้วตา 
- นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอับดับสอง     
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต    
  สาขากฎหมายธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 

 
 

  6.นางสาวกิตติยา พรหมจันทร์ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการเงินและภาษีอากร 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอับดับหน่ึง)   
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-  เนติบัณฑิตไทย สมัยที่  68 

 6.นางสาวศศิวิมล เสมอใจ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์ 
 

สรุปผลการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร ์
 

 คณะนิติศาสตร์ มุ่งพัฒนาและจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพของการผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง โดยเน้นการพัฒนา 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะนิติศาสตร์ครบทั้ง 4 ด้าน และบริหารงานโดยยึดเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์คณะนิติศาสตร์ซึ่งมุ่งสู่การเป็น “โรงเรียนกฎหมายชั้นน้าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” โดยเน้นการพัฒนา
ด้านจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นหลัก ควบคู่กับการผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะส่งเสริมให้
เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะผู้น้าและ
ด้ารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการ
สอน ศักยภาพประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง รวมถึงการเป็นผู้น้าในการเผยแพร่ความรู้
และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด้าเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น ส่งเสริมและท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ท้านุบ้า รุง อนุรักษ์  ฟืนนฟู และเผยแผ่ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือให้การด้าเนินงานมีคุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยค้านึงถึงความสามารถ
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังได้ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามค้ากล่าวที่ว่า 
“สร้างสรรค์ สามัคคี ส้านึกดีต่อสังคม” ด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมได้แก่ โครงการบริการวิชาการทาง
กฎหมายแก่ชุมชน จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า เป็น
สื่อกลางในการประสานข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมให้ชมรมจัดกิจกรรมบนพ้ืนฐานของความสามัคคี ส้านึกดีต่อสังคม 
เป็นต้น                

ในปีงบประมาณ 2559 คณะนิติศาสตร์มีการบริหารงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านการผลิตบัณฑิต 
- ด้าเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548  

 และ พ.ศ. 2554 จ้านวน 1 หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualificationas Framwork: TQF) 

- จ้านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี จ้านวน 292 คน  
- จ้านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จ้านวนทั้งสิ้น 1,205 คน แบ่งเป็น 

ภาคปกติ จ้านวน 1,125 คนและโครงการพิเศษ จ้านวน 80 คน  
- จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ภาคปกติ จ้านวน 138 คน  
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 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 คณะนิติศาสตร์มีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิติศาสตร์
และบูรณาการศาสตร์ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร 
การท้าวิจัยและการศึกษากฎหมายร่วมกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงในอนาคต 
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะนิติศาสตร์มีคณาจารย์และนักวิจัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 1,085,000.00 บาท แบ่งเป็นทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในรวมทั้งสิ้น 70,000.00 บาท และ
ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งสิ้น 1,015,000.00 บาท มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ จ้านวน 6 ผลงาน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับส้านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม 
 
 ด้านการบริการวิชาการ 

คณะนิติศาสตร์บริการวิชาการผ่านการด้าเนินงานของศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย (ศชปก.) การด้าเนินงานของศูนย์เผยแพร่ฯด้าเนินงานโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ นอกจากนี้ศูนย์เผยแพร่ฯยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพ่ือฝึกงานเผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายร่วมเป็นคณะท้างานด้วย   

การด้าเนินงานเน้นการบริการวิชาการทางกฎหมายโดยการสร้างเครือข่ายทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายที่จ้าเป็นในการด้ารงชีวิตประจ้าวันและกฎหมายที่ผู้น้าชุมชนจ้าเป็นต้องรู้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
และผู้น้าชุมชนในท้องถิ่นได้เข้าใจและส่งเสริมให้ผู้น้าชุมชนน้าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ในปี 2559 คณะนิติศาสตร์ได้จัด “กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร” จ้านวน 2 โครงการ งบประมาณสนับสนุน
จากงบประมาณแผ่นดิน จ้านวนทั้งสิ้น 499,999.60 บาท มีผู้เข้าร่วมจ้านวน 804 คน จัดกิจกรรมโครงการ
อบรมการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมหารายได้ จ้านวน 1 โครงการ งบประมาณ
เงินรายได้เพ่ือการจัดหารายได้ จ้านวนทั้งสิ้น 167,095.05 บาท ผู้มีเขา้ร่วมและผู้รับบริการจ้านวน 59 คน   

  
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 2559 คณะนิติศาสตร์โดยงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ด้าเนินโครงการจ้านวน 2 
โครงการ คือ โครงการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม -กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรม จัดขึ้นในวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ หน้าคณะนิติศาสตร์ ใช้งบประมาณจ้านวน 65,000.- บาท และกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม งานบุญอีสาน ฮีต 12 (บุญข้าวจี่) จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดโนนใหญ่ ต.สระสมิง 
อ.วารินช้าราบ       จ.อุบลราชธานี ใช้งบประมาณในการด้าเนินโครงการทั้งสิ้น 50,950.50. - บาท ทั้ง 2 
กิจกรรม มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจ้านวน 983 คน  

 
 ด้านความร่วมมือทางวิชาการของคณะเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการที่เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายและ
กระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโครงการบรรยายพิเศษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยได้รับ
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การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 200,000.- บาท และโครงการอบรมความรู้ระบบกฎหมายลาวและ
โครงการนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 
65,310.- บาท และนอกจากนี้คณะยังได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับส้านักงานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม เป็นต้น  
 ด้านการด าเนินงานกิจกรรมพิเศษ  

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 
พ.ศ. 2559 “กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม พ.ศ. 2559 และคณะนิติศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมแข่งขันจ้านวน 27 สถาบัน จัดการแข่งขันที่ สนามยิงปืน สถาบัน
การพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีนักกีฬาเข้าแข่งขัน จ้านวน 247 คน  
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ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2559 
 
 ในปี 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ที่ 1-7 โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกตาม          
กลยุทธ์ ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที ่1  สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ         

มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้
สังคมและประชาคมอาเซียน 

 
เป้าประสงค์ :  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
  เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
 คณะนิติศาสตร์ ด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 โดยการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการด้านการเพ่ิมพูนทักษะ
และประสบการณ์การท างานโดยการส่งนักศึกษาไปฝึกงานทางด้านกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรม  
 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรม ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาในนามของสโมสรนักศึกษาและชุมนุมได้ริเริ่มจัดกิจกรรมและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
ด้วย 
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1. การรับนักศึกษา 
 1.1 จ านวนนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์มีนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้น 292 คน 

หลักสูตร 
ปี 2558 ปี 2559 

การเพิ่มขึ้น/ลดลง 
ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 410 292 ลดลง 28.78% 
รวม 410 292 ลดลง 28.78% 

 
 นักศึกษาในหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 1,205  คน เป็นนักศึกษาโครงการปกติ จ านวน  1,125 คน 
และโครงการพิเศษ จ านวน  80 คน (คณะนิติศาสตร์ไม่เปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นมา)1 

 
 1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ในปีงบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558) มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน
ทั้งสิ้น  138 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2559 
 
2. การพัฒนาหลักสูตร 

 ในปีงบประมาณ 2559 คณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (TQF) หลักสูตรได้รับการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559  การปรับปรุง
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตค านึงถึงการเตรียมให้บัณฑิตทางกฎหมายมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางของ
ประเทศและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

 โดยมีการปรับรายละเอียดในแต่ละวิชาให้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปและปรับการเลือกในกลุ่มวิชาชีพเลือกจากเดิมที่ก าหนดให้เลือกภายในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง
เท่านั้นเป็นการเลือกรายวิชาข้ามกลุ่มวิชาได้ ซึ่งจะท าให้บัณฑิตมีความรู้ทางกฎหมายที่กว้างและสอดคล้องกับ
ความต้องในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อมากขึ้น และเสริมให้บัณฑิตสามารถใช้ ตีความและให้เหตุผล
ทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศในอินโด
จีน เป็นต้น นอกจากนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหารายวิชากฎหมายให้มีความครอบคลุมกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง 
เช่นกฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายอาเซียน กฎหมายศุลกากร กฎหมายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเพ่ือการขนส่ง  เป็นต้น เพ่ือให้บัณฑิต
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อไป 
 
 
 
 

                                                 
1

 ข้อมูลโดยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 
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3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 คณะนิติศาสตร์ ให้ความส าคัญกับการการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน จัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  โดยก าหนดให้รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนซึ่งให้
ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน รวมทั้งการลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้วย  

ตัวอย่างเช่น 
 3.1 กิจกรรมเสริมในรายวิชาว่าความฯ โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติในการเป็นทนายความว่า
ความในศาล  

 
 
 3.2 กิจกรรมในรายวิชากฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นักศึกษาจัดท าหนังสั้นและแสดงบทบาท
สมมติตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา น าเสนอในห้องเรียน 
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 3.3 กิจกรรมในรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดท ารายงานและน าเสนอพร้อมอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน 

   
 

 3.4 กิจกรรมในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 (English for Law 1) นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ค้นคว้าและน าเสนอในห้องเรียน 
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 3.5 กิจกรรมในรายวิชาระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม นักศึกษามีส่วนร่วมการแสดง
บทบาทสมมุต ิ

 
 นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดการสอนให้กับอาจารย์
ผู้สอน มีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่
สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้ เชี่ยวชาญ ใน
ปีงบประมาณ 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็น
ทั้งสิ้น 2 ครั้ง   
 ครั้งที่ 1 กิจกรรมการจัดท าเอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมาย  ได้รับเกียรติจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิชัย  ศรีรัตน์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จัดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2559 ณ ห้องศรีเมืองใหม่ อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
จดัท าเอกสารการสอนรายวิชากฎหมายถูกต้องตามหลักวิชาการและตามรูปแบบ อาจารย์เข้าร่วม 19 คน ใช้
งบประมาณ 14,700.55 บาท ผลการด าเนินงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.35) 
 ครั้งที่ 2 กิจกรรมสัมมนาจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ จัดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนวิชานิติศาสตร์ ทบทวนโครงสร้างรายวิชากฎหมาย 
บทบาทของรายวิชา ความคาดหวังผู้ใช้บัณฑิต  ค านึงถึงการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
และน าข้อมูลไปจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สาขาวิชานิติศาสตร์  เป็นแผนแม่บท
ในการจัดท าหลักสูตรนิติศาสตร์ทั่วประเทศ  มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 36 คน เป็นคณาจารย์จากคณะ
นิติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใช้งบประมาณ 14,416.80 บาท  
 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ประสบการณ์จาก
การปฏิบัติจริง  

  คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
ท างาเป็นทีม ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง  โดยก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปที่ประสงค์จะฝึกงานใน
ภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2558 แจ้งความประสงค์ยังคณะนิติศาสตร์ เพ่ือคณะจะได้ด าเนินการ
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่มีความประสงค์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน โดยในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาเข้า
รับการฝึกงานในหน่วยงานดังนี้  

 



     | 16 
 

ล าดับที่ สถานที่ 
1 ส านักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี 
2 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 
3 ศาลปกครองนครราชสีมา 
4 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ 
5 ศาลล้มละลายกลาง 
6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

 
 โดยทางคณะจะด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ระหว่าง
ที่นักศึกษาฝึกงานจะมีอาจารย์นิเทศ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาเพ่ือตรวจเยี่ยมการฝึกงานของนักศึกษา 
หลังจากนักศึกษาฝึกงานเสร็จแล้วจะจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้สรุปผลการ
ฝึกงานทั้งหมด 
 การฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียน
มาแล้วไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดทักษะและเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างานใน
องค์กรที่เกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย หรือเก่ียวข้องกับอาชีพของตนเองในอนาคตได ้
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5. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  
 

ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย ลักษณะการด าเนินกิจกรรม 
ความสอดคล้องตามกรอบ 

TQF เวลา
ด าเนินการ 

 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 
1 โครงการ

เตรยีมความ
พร้อมเข้าสู่
ตลาดงานใน
อาเซียน 

กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 

1.กิจกรรมบรรยายให้ความรูแ้ละ
ตระหนักรู้ในเน้ือหาที่ส าคัญต่อการกา้วสู่
วิชาชีพเช่น “บัณฑิตนิติศาสตร์กับความ
คาดหวังของสังคม” ศิษย์เก่าเล่า
ประสบการณ์ในการท างาน 
2.กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญตามประเพณี
และกิจกรรมอ าลาอาลัย 
 

๏ ๏    6 มิถุนายน 
2559 

ห้อง 5101 
อาคารเรียน 

รวม 5 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

23,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม 
จากจ านวน 
200 คน 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 
80 

(160) 

ร้อยละ 
106.5 
(213) 

กิจกรรมเสริม
ทักษะความรู้
คอมพิวเตอร์เพื่อ
มุ่งสู่
ตลาดแรงงาน 

อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการท างาน  

 ๏   ๏ 7 มีนาคม 
2559 
ส านัก

คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้ารว่ม 
จากจ านวน 30 
คน 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 
80 
(24) 

ร้อยละ 
83.33 
(25) 

กิจกรรมเสริม
ทักษะความรู ้
ภาษาอังกฤษ
เพื่อมุ่งสู่
ตลาดแรงงาน 

อบรมทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐาน
จ าเป็นต่อการท างาน 

 ๏   ๏ 7 มิถุนายน 
2559 

ห้อง 2205 
08.30 – 
112.00 

3,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม  
จากจ านวน 30 
คน 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 
80  
(24) 

ร้อยละ  
83.33 
(25) 

2 โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

กิจกรรมการบรรยายแนะน าหลักสูตร 
ระบบการจัดการเรียนการสอน แนะแนว
เส้นทางวิชาชีพ  การให้บรกิารของคณะ
นิติศาสตร์ในด้านต่างๆที่ส าคัญจ าเป็นต่อ
นักศึกษา การบรรยายให้ความรู้และ
ค าแนะน าเร่ืองต่างๆ และปฏิบัตกิาร
ลงทะเบียนเรียน 

 ๏  ๏  29 กรกฎาคม
2559 

ห้อง 2305  
คณะนิติศาสตร์ 

48,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม 
จากจ านวน 
500 คน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
80  

(400) 

ร้อยละ 
110.20 
(551) 
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ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย ลักษณะการด าเนินกิจกรรม 
ความสอดคล้องตามกรอบ 

TQF เวลา
ด าเนินการ 

 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 
3 โครงการ

พัฒนา
นักศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตาม 
กรอบ TQF  

กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้
ประชาธิปไตย 

กิจกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาและคณะกรรมการบริหาร
องค์กรนักศึกษาคณะกรรมการชั้นป ี
จัดตั้งและต่ออายุชุมนุม 6 ชุมนุม 

๏ ๏  ๏  17 พฤษภาคม 
2559 

หน่วยเลือกตั้ง
หน้าคณะ
นิติศาสตร์  

7,300 ร้อยละของ
องค์กรนักศึกษา
ที่สามารถจัดตั้ง
ส าเร็จ 
จ านวน 10 
องค์กร 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 
90 
(9) 

ร้อยละ 
100 
(10) 

  กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรม
นักศึกษา  

กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษากลุ่มต่างๆที่
สนใจท ากิจกรรมและเสนอเค้าโครงงาน
มาขอรับการสนับสนุน จาก 6 กลุ่ม
องค์กรจ านวน 13 โครงการยอ่ย 

๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ตลอดปี
การศึกษา 

170,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม 
1,040 คน 

จ านวน 
1,040 คน 

1,040 1,997 

กิจกรรม 
สัมมนาผู้น า
นักศึกษาเพื่อ
จัดท าแผนปฏบิัติ
การประจ าปี  

กิจกรรมสัมมนาและเปลีย่นประสบการ
ท ากิจกรรมของผู้น านักศึกษาและจัดท า
แผนงาน/แผนงบประมาณประจ าปี
การศึกษา 

 ๏ ๏  ๏ 25 มิถุนายน 
2559 

ห้อง 2205 
และ 9 ก.ค. 
2559 ห้อง 
2305  คณะ
นิติศาสตร์  

26,400 จ านวนผู้เข้ารว่ม 
60 คน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
80 
(48) 

ร้อยละ 
120 
(72) 

4 
 

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
แกนน า
กิจกรรมรับ
นักศึกษาใหม่  

กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ
แกนน ากจิกรรม
รับนักศึกษาใหม ่

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรับ
นักศึกษาใหม่ใส่ใจสิทธิมนษุยชน 
กระบวนการท างานร่วมกันของ
คณะท างาน 

๏ ๏ ๏ ๏  9 กรกฎาคม 
2559และ 13 
สิงหาคม 
2559  
ห้อง2305และ
ศูนย์กีฬา
เอนกประสงค์ 

35,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
จ านวน 230 
คน 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
80 

(184) 

ร้อยละ 
130.43 
(300) 

5 โครงการ
พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารงาน

กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม
วัฒนธรรม 

ท าบุญตักบาตร ประจ าภาคการศึกษา 
การฟังเทศน์ของนักศึกษา 
 
 

๏   ๏  11 กุมภาพันธ์
2559 

ลานกิจกรรม
คณะนิติศาสตร์  

10,000 1.ผู้เข้าร่วม 
จ านวน 300 
คน 
2.ความพึงพอใจ

1.จ านวน 
300 คน 
 
2.ระดับดี 

300 
 
 
ดี 

328 
 
 
ดี 
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ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย ลักษณะการด าเนินกิจกรรม 
ความสอดคล้องตามกรอบ 

TQF เวลา
ด าเนินการ 

 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 ผู้เข้าร่วม 
ระดับดี 

  

6 โครงการ
ส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธร
รมงานบุญ
อีสาน ฮีต 
12 (บุญ
ข้าวจี่) 

กิจกรรมงานบุญ
อีสาน ฮีต 12 
(บุญข้าวจี่) 

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบุญ
ข้าวจี่ร่วมกับชาวบ้าน และโรงเรียน
บ้านโนนใหญ่ ต.สระสมิง อ.วารินช า
ราบ จ.อุบลราชธานี มีกิจกรรมเรียนรู้
กระบวนการท าข้าวจี่ การเผยแพร่
กฎหมาย การแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

๏ ๏ ๏ ๏  26 กุมภาพันธ์
2559 
หน้าคณะ
นิติศาสตร์และ
วัดบ้านโนนใหญ ่

55,000 1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมจาก 
250 คน 
2.ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมระดับด ี

1.จ านวน 
250 คน 
 
2.ร้อยละ 
80  

250 
 
 

80 

655 
 
 

83.40 

7 โครงการสืบ
สานวัฒนธรรม
สัมพันธน์้องพี่
บัณฑิต 
 

กิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม
สัมพันธ์น้องพี่
บัณฑิต 

กิจกรรมแสดงความยินดแีก่บัณฑิตรุ่นพี่
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจัดซุ้ม
โดยนักศึกษารุ่นน้องและคณะฯ  

  ๏   18-21 มีนาคม 
59 

ลานกิจกรรม
คณะนิติศาสตร์  

33,700 บัณฑิตผู้เข้าร่วม 
250 คน 

จ านวน 
250 คน 

250 202 

8 โครงการติว
เข้มก่อนเขียน
ตอบข้อสอบ
กฎหมาย 

กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการฝึก
การเขียนตอบ
ข้อสอบกฎหมาย 

เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย
แนะน าเทคนิคและวธิีการท าความเข้าใจ
โจทย์ค าถาม และการวางรูปแบบการ
เขียนตอบข้อสอบกฎหมายและฝกึ
ปฏิบัติการอ่านและการตีความเน้ือหา
ของกฎหมาย เพื่อปรับใช้กับข้อเท็จจริง 
3สามารถท าขอ้สอบและเป็นพื้นฐาน
การเรียน 

 ๏ ๏   7-8 
พฤศจิกายน 

2558 
อาคารเรียน 

รวม 5  

20,400 จ านวนผู้เข้ารว่ม 
350 คน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
80 

(280) 

ร้อยละ 
84.86 
(297) 

  
 

9 กิจกรรมวันรพ ี กิจกรรมวางพวง
มาลา การ
แข่งขันตอบ
ปัญหาและการ
แสดงศาลจ าลอง   

กิจกรรมร าลึกถึงพระองค์เจ้ารพี และ
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่
นักเรียนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี 

๏ ๏ ๏ ๏  8 สิงหาคม 
2559 
ห้อง 2305 
คณะนิติศาสตร์ 

22,000 1.จ านวน
ผู้เข้าร่วม จาก
จ านวน 200 
คน 
2.ระดับความพึง
พอใจระดับด ี

1.ร้อยละ 
80 

 
 

2.ระดับดี 

ร้อยละ 
80 

(160) 
 

2. ดี   

ร้อยละ 
109 
(218) 

 
2. ดี 

1 โครงการค่าย -กิจกรรมสอน กิจกรรมค่ายเช่ือมันพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ ๏ ๏ ๏ ๏  ระหว่างวันที ่ 112,000 1.จ านวน 1.ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
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ที่ โครงการ กิจกรรมย่อย ลักษณะการด าเนินกิจกรรม 
ความสอดคล้องตามกรอบ 

TQF เวลา
ด าเนินการ 

 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) แผน ผล 
0 คันชั่งสัมพันธ์

คณะ
นิติศาสตร์ ปี
การศึกษา  
2559 

น้องร้องเพลง  
-กิจกรรมWalk 
Rally 
  
 

รุ่นน้องและปลูกฝังความรักภาคภูมิใจใน
คณะ/มหาวิทยาลัย  
 

19-21 
สิงหาคม 
2559 เวลา 
17.00 – 
21.00 น. ณ 
ห้อง 2305 

ผู้เข้าร่วมจาก 
300 คน 
 
2.ระดับความพึง
พอใจ ระดบัดี  
 

80  
 
 
2.ระดับดี  

80 
(240) 

 
ดี 

80 
(115.67) 

 
ดี 

 
หมายเหตุ   (1) คุณธรรม จริยธรรม 

 (2) ความรู ้
 (3) ทักษะทางปัญญา 
 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งทุนการศึกษาจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนีต้ลอดปีงบประมาณ 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 9 ทุนการศึกษา มีผู้ได้รับทุนจ านวนทั้งสิ้น 101 คน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
490,900 บาท ดังนี้ 
ประเภททุน ชื่อทุนการศึกษา จ านวน

นักศึกษาที่
ได้รับทุน 

จ านวนเงิน
ทุนการศึกษา 

รวมจ านวนเงิน
ทุนการศึกษา 

ทุนให้เปล่า ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14 10,000 140,000 
5 15,000 75,000 
3 20,000 60,000 

ทุนการศึกษาสมาคมอีสาน มหานครชิคา
โกแห่งรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา  
(ทุนต่อเนื่องจนจบปี 4) 

1 20,000 20,000 

ทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธาผู้ประกอบ  
การถ่ายภาพ 

2 20,000 40,000 
1 15,000 15,000 

ทุนการศึกษาลูกเรือการบินไทย 1 10,000 10,000 
ทุนการศึ กษาตามโคร งการสานฝั น
การศึกษาเด็กเซาะกราว 

2 2,200 4,400 

ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 
(ทุนต่อเนื่องจนจบปี 4) 

1 30,000 30,000 

ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็ก
ยากจน 

1 6,500 6,500 

ทุนสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ 

30 3,000 90,000 

รวม 61  490,900 
 
 นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นการมอบทุนในรูปแบบทุนหนังสือที่
มอบหนังสือให้กับนักศึกษาในแต่ละชั้นปีจ านวนทั้งสิ้น 40 ทุน ผู้ได้รับทุนจ านวนทั้งสิ้น 40 คน ดังนี้ 
 
ประเภททุน ชื่อทุนการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 
ทุนหนังสือ ทุนหนังสือกฎหมายส านักพิมพ์วิญญูชน 40 

รวม 40 
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กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 คณะนิติศาสตร์ มีนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ .) 
จ านวนทั้งสิ้น 325 คน ดังนี้  

1) โครงการปกติ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท และค่าครองชีพรายเดือน 2,200 บาท 
2) โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท และค่าครองชีพรายเดือน 2,200 บาท 
3) นักศึกษาปีการศึกษา 2558 (ชั้นปีที่ 2) นักศึกษาปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที่ 1) จัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท และค่าครองชีพรายเดือน 
2,200 บาท 
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6. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 คณะนิติศาสตร์ เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษากับประเทศ
ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างเครือข่าย
และกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการกับประเทศประชาคมอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 2 โครงการเป็นเงิน 200,000.- บาท และงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 65,310.- บาท 
และส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงานวิเทศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงการค่ายภาษาและ
วัฒนธรรม เป็นต้น  

 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน  

 1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 
100,000.- บาท จัดด าเนินการระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2559 โดยส่งนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับ
การคัดเลือกจ านวน 9 คน ไปร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สปป.ลาว  
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 2. โครงการบรรยายพิเศษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 100,000.- 
บาท จัดด าเนินการระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 โดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศ Associate 
Professor Helena Whalen-Bridge จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (Faculty of Law, 
National University of Singapore (NUS)) มาบรรยายวิชากฎหมายต่างๆ ดังนี้   

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Pro Bono in 
Singapore” (การตอบแทนสังคมของนักกฎหมายในสิงคโปร์)  
 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Legal Ethics and Pro Bono” (จริยธรรม/
จรรยาบรรณทางกฎหมาย)  
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 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Anglo-American 
Legal System and Common Law Legal System of Singapore” (ระบบกฎหมายแองโกลอเมริกัน และ
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของสิงคโปร์)  
    เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Roles of Legal Aid Provision of Faculty of 
Law, NUS” (บทบาทการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ NUS)  
 
    วันที่ 12 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง  “Legal Education in 
a Globalised World” (การศึกษาระบบกฎหมายในยุคโลกาภิวัฒน์)  
 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง  “Legal Ethics and Pro Bono” (จริยธรรม/
จรรยาบรรณทางกฎหมาย)  
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   วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมร่วมกับ Associate Professor 
Helena เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการ / ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการ Clinical Legal Education ณ 
ห้องประชุมสมบัติ  วอทอง ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์  

  
 
 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้  

 1. โครงการอบรมความรู้ระบบกฎหมายลาว งบประมาณ 15,750.- บาท จัดกิจกรรม วันที่ 15 
มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเชิญผู้แทนคณาจารย์และ
นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก จ านวน 10 คนมาบรรยายพิเศษและ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเปิดประชาคมอาเซียน นักศึกษามีความพึงพอใจ
เป็นอย่างมากและมีความต้องการให้จัดกิจกรรมรูปแบบนี้เป็นประจ าทุกๆปี  

 
  

 2. โครงการนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 24-30 เมษายน 2559 งบประมาณ  49,560.- บาท  โดยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณบดี
และท่ีปรึกษา เดินทางไปส่งมอบนักศึกษาและรับนักศึกษากลับพร้อมด้วยมีการนิเทศนักศึกษาเพ่ือติดตามการ
รายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกวันผ่านช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ (Facebook group) และสรุป
ข้อมูลทั้งหมดพร้อมรายงานผลการเรียนรู้อีกครั้งที่ห้องประชุมสมบัติ  วอทอง พบว่า นักศึกษาได้รับความรู้ใน
รายวิชากฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มากขึ้นและสามารถเทียบเคียงกับกฎหมายไทย
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ได้ นักศึกษาได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และสามารถเป็นตัวแทนประเทศสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างประเทศได ้

  

   
 

 
 
กิจกรรมที่เข้าร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่  6-11 มีนาคม 
2559 ณ จังหวัดมุกดาหาร  

   
 

9. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออก การคงอยูจ่ านวนนักศึกษา 

 คณะนิติศาสตร์พัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ           
เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและการลดจ านวนการตกออกของนักศึกษา 
โดยด าเนินการดังนี้ 
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  1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและก ากับติดตาม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) โดยมีรายวิชาที่

มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  2) มีนโยบายให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3) มีงบประมาณในการสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
จัดสรรงบประมาณกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง  การให้ทุนส่งเสริมแก่นักศึกษา    
เพ่ือเข้าร่วมประชุมหรือการน าเสนอผลงานทางวิชาการ การให้ทุนส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการหรือ
การท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
  4) ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ในด้านการติดตามผลการเรียน 
การด าเนินชีวิต ความประพฤติและพฤติกรรมอื่นๆ ของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 
  5) จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ ทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ
พลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

 

เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ 
      พลวัตรของสังคม 
 

 การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา 22 ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนต้องมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
มาสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา จึงมี
ความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

 คณะนิติศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ ได้พิจารณา
เห็นว่าการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นเรื่องที่ส าคัญ ประกอบกับองค์ความรู้ในด้านนี้มีความ
จ าเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ดีย่อมพัฒนามาจากคณาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญช านาญการในการสอนและการถ่ายทอดด้วยเช่นกัน การที่ครูผู้สอนจะจัดการ
เรียนการสอนให้ได้ผลดีสูงสุดนั้น ควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม อาจารย์จึงต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ
ปรับพัฒนารูปแบบวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ ที่วางไว้ คณะนิติศาสตร์ด าเนินงานตามกล
ยุทธ์และมาตรการ จ าแนกเป็นประเด็น ดังนี้ 

1. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาอาจารย์ให้มี
สมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 
 คณะนิติศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเพ่ิมเติมภาษาอุบล จัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้แก่
บุคลากร  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรใน
ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ห้อง CLB2205 คณะนิติศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษก่อนจัดกลุ่มการเรียนในปีงบประมาณถัดไป  
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 คณะนิติศาสตร์จัดด าเนินการโครงการบรรยายพิเศษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
งบประมาณ 100,000.- บาท จัดด าเนินการระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 โดยเชิญวิทยากรชาว
ต่างประเทศ Associate Professor Helena Whalen-Bridge จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ (Faculty of Law, National University of Singapore (NUS)) มาบรรยายวิชากฎหมายต่างๆ ดังนี้   

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00-16.00 น. Workshop “Management of Internship 
and Externship Courses under the Paradigm of Clinical Legal Education : Objective 
Identification, Monitoring and Evaluation” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
 
และวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมร่วมกับ Associate Professor Helena 
เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการ / ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการ Clinical Legal Education ณ ห้อง
ประชุมสมบัติ  วอทอง ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์  
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2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม/

หลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบ 

วันเวลาและสถานที่
เข้าอบรม สมัมนา 

ศึกษาดูงาน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 
(คน) 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบ NRMS  

ส านักงานส่งเสริม
การบริหาร
งานวิจัยฯ 

14 กรกฎาคม 2559 
ห้องประชุมสมบัติ  
วอทอง 

1. อ.ดร.อภินันท์  ศรีศิร ิ
2. อ.ภิรมย์พร  ไชยยนต์  
3. อ.ดิเรก บวรสกลุ
เจริญ 
4. อ.ศรสีดา  ไพศาล
สกุลชยั 

4 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “นักวิชาการ
เพื่อสังคม” 

ส านักงานส่งเสริม
การบริหาร
งานวิจัยฯร่วมกับ
งานวิจัยเชิงพื้นที่
(Area-Based 
Collaborative 
Research : ABC) 

8-10 กันยายน 
2559 ณ ห้องประชุม 
U2 โรงแรม U-Place 
และบ้านปากห้วย-ทุ่ง
เจริญ ต.ตาลสมุ  
อ.ตาลสุม  
จ. อุบลราชธาน ี

1. ดร.อภินันท์  ศรีศิร ิ
2. อ.ศรสีดา  ไพศาล
สกุลชัย 
3. อ.จิรศักดิ์  บางท่าไม ้
4. อ.ดิเรก  บวรสกลุ
เจริญ 
5. น.ส.กนกวรรณ  
ผ่องแผ้ว 

5 

4 การก าหนดนโยบาย
ทิศทางและแนวทางการ
เขียนหัวข้อโครงการรับใช้
สังคม 

มหาวิทยาลยั ราช
ภัฎอุบลราชธาน ี

13-14 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุม
ต้นคูน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธาน ี

อ.ดิเรก บวรสกุลเจรญิ 1 

5 อบรมการวิจยักฎหมาย 
ทางสังคมศาสตร ์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมาย 
คณะนติิศาสตร ์

8-12 มิถุนายน 
2559 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

อ.ศศิวิมล  เสมอใจ 
 

1 

6 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับวเิคราะห์ข้อมูลทาง
สถิต ิ

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

16-17 กันยายน 
2559 ณ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

อ.ดิเรก บวรสกุลเจรญิ 1 

7 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ รูปแบบ
การท าวิจัยสาย
สังคมศาสตร์และการขอ
ทุน 

งานวิจัย  
คณะนติิศาสตร ์

27 กรกฎาคม 2559 
ห้องประชุมสมบัติ วอ
ทอง คณะนิติศาสตร ์

บุคลากรสายวิชาการ 
คณะนติิศาสตร ์

15 

8 ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย 
วช. ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) 

21 มิถุนายน 2559 
โรงแรมเซ็นทารา 
จังหวัดขอนแก่น   

1. ดร.อภินันท์  ศรีศิริ  
2. อ.ภิรมย์พร  ไชยยนต์   
3. อ.ดิเรก  บวรสกลุ

4 
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ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม/

หลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบ 

วันเวลาและสถานที่
เข้าอบรม สมัมนา 

ศึกษาดูงาน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 
(คน) 

เจริญ   
4. นายปริวัฒน์   
จันทร์ทรง 

9 เสวนาวันนักวิจยั  
ประจ าปี 2559 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

28 มิถุนายน 2559  
ห้องประชุม ช้ัน 3 
อาคาร EN6 

1. อ. ดิเรก บวรสกลุ
เจริญ 
2. นายปริวัฒน์   
จันทร์ทรง 

2 

10 สัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนางานด้าน
การวิจัย บริการวิชาการ
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ
ส านักงาน
อธิการบด ี

28 พฤษภาคม – 2 
มิถุนายน 2559 
จ.ประจวบครีีขันธ์  
จ.สมุทรปราการ กทม.  
จ.นครราชสีมา 

นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง 1 

 
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิชาการเพื่อสังคม” 

    
 
3. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
  
 คณะนิติศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา 
มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559            
มีอาจารย์เสนอผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  
 1. ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์  เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
 2. ดร.อภินันท์ ศรีศิริ  เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 และคณะนิติศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้แก่ ทุน
ปริญญาเอก จ านวน 2 ทุนๆละ 300,000 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกจ านวน 2 คน ได้แก่  ผศ.ตรี เนตร  สาระพงษ์และนายนิติลักษณ์   แก้วจันดี 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิติศาสตร์ 
  และพัฒนบูรณาการศาสตร์  
เป้าประสงค์ องค์ความรู้ นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 
 
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล      
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
กฎหมายเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยการ
เสริมสร้างทักษะการท้างานวิจัยในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของ
ชุมชนท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง รวมถึงเกิดการบูรณาการงานวิจัยกับทุกภารกิจ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2. งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน 
 คณะนิติศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,085,000.00 บาท แบ่งเป็น
ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในรวมทั้งสิ้น 70,000.00 บาท ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกรวม
ทั้งสิ้น 1,015,000.00 บาท ดังนี้  
 2.1 ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  

ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน(บาท) 
1. โครงการวิจัย มาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีการป้องกันและ
ควบคุมขยะมลูฝอย โดยเทศบาลเมืองวารินช้าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

นายดิเรก บวร
สกุลเจริญ 

คณะนติิศาสตร ์ 35,000.00 

2. โครงการวิจัย การกระท้าความผิดทางอาญาและการ
คุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน ในช้ันพิจารณาคดีตามกฎหมาย 
ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับ สปป.ลาว 

ดร.อภินันท์ ศรศีิร ิ คณะนติิศาสตร ์ 35,000.00 

รวมเป็นเงิน 70,000.00 

  2.2 ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน(บาท) 

1. ข้อพิจารณาด้านกฎหมายในการจัดพื้นท่ีตลาดการค้า
ชายแดนช่องตาอูขององค์การบรหิารส่วนต้าบลโพนงาม  
อ้าเภอบณุฑริก จังหวดัอุบลราชธาน ี

ผศ.ศุภชัย  
วรรณเลิศสกุล 

อ้าเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

30,000.00 

2. ที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาเกีย่วกับมาตรฐานการ
ด้าเนินการทางวิจัยและการลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. 
กระทรวงและเปรยีบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการด้าเนินการ
ทางวินัยของข้าราชการประเภทตา่ง ๆ 

ผศ.ตรีเนตร   
สาระพงษ ์

ส้านักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) 

985,000.00 

รวมเป็นเงิน 1,015,000.00 
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3. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ชื่อบทความ /งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร 
ชื่อเล่มที่  
วันเดือนปี 

1. ความสัมพันธ์ระหวา่งกฎหมายระหว่าง 
ประเทศกับกฎหมายภายในวา่ดว้ยสิทธิ 
และความรับผิดทางอาญาระหว่างประเทศ 
ไทยกับ สปป.ลาว 

ดร.อภินันท์  ศรีศิริ การประชุมนิติศาสตร์
แห่งชาตินิตพิัฒน์ – 
ธรรมศาสตร์ คร้ังที่ 1 
คณะนิติศาสตร ์
 

2 กุมภาพันธ์ 
2559 

2. ปัญหาและแนวทางในการพฒันา
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย 

นายประดิษฐ์  แป้นทอง วารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ปีที่ 8 
ฉบับที่ 16  
 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2558 

3. ข้อพิจารณาด้านกฎหมายในการจัดการ
พื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลโพนงาน อ้าเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ศุภชัย   
วรรณเลิศสกุล 

วารสารมนษุยศาสตร์
และสังคม 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

กรกฎาคม –  
ธันวาคม 2558 

4. สัญญาทางปกครอง ผศ.ดร.สุภาวณีย์   
อมรจิตสุวรรณ 

จุลสารสภาอาจารย์  มีนาคม –
กรกฎาคม 
2559 

5. การเตรียมความพร้อมการยกฐานะ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเปน็เทศบาล
ต้าบล กรณีศึกษาอ้าเภอวารินชา้ราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี” 

นายจิรศักดิ์  บางทา่ไม ้ วารสารการเมืองการ
บริหารและกฎหมาย 

มกราคม –
เมษายน 2559 

6. องค์การอัยการประชาชนของ สปป.
ลาว: โครงสร้างองค์กร อ้านาจหน้าที่และ
ความเก่ียวพันธ์กับองค์กรอ่ืน 

ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ ์ วารสารวชิาการแด่
อาจารย์สมบตัิ  วอทอง 

สิงหาคม-ตุลาคม 
2559 

7. สถานะทางกฎหมายของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศไทย 

นายชัช  วงศส์ิงห ์ วารสารวชิาการแด่
อาจารย์สมบตัิ   
วอทอง 

สิงหาคม-ตุลาคม 
2559 

8. มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

นางสาวกิตติยา   
พรหมจันทร์ 

วารสารวชิาการแด่
อาจารย์สมบตัิ   
วอทอง 

สิงหาคม-ตุลาคม 
2559 

4. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ 
 คณะนิติศาสตร์ตกลงท้าความร่วมมือด้านการวิจัยกับส้านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
กระทรวงยุติธรรม 
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กลยุทธ์ที่ 4  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขต
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 

1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
 คณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน จึงจัดให้มีรูปแบบการ
บริการวิชาการท่ีหลากหลาย อาทิ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย และให้บริการวิชาการแบบนิติศาสตร์สัญจร และ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทางสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆ ด าเนินงานภายใต้โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
          คณะนิติศาสตร์มีหน่วยงาน “ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.)”  โดยมี
บุคลากร นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการในการเผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย และได้จัดท าแผนการด าเนินงานการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมและความมั่นคงของชุมชนในท้องถิ่น และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการแก่ชุมชนอันสอดคล้องกับปณิธานการจัดตั้งคณะ
นิติศาสตร์ ปณิธานและพันธกิจของศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้ก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ผู้
ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีระบบและกลไกในการจัดท าโครงการบริการ
วิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม พร้อมทั้งได้ด าเนินการตามระบบที่วางไว้ โดยเริ่มจากการ
ส ารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากการประเมินแผน การ
ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ
แล้วน าไปจัดท าแผนบริการทางวิชาการและเสนอโครงการบริการวิชาการ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุ นจาก
มหาวิทยาลัย และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนการด าเนินงาน และพัฒนากระบวนการให้บริการ
วิชาการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการในในปีงบประมาณต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 ในปีงบประมาณ 2559 ได้ด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ดังนี้  

1. การเผยแพร่กฎหมายในรูปแบบของกิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร 
1)  กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ บ้านนาประเสริฐ อ าเภอกุดชุม 

จังหวัดยโสธร จ านวนผู้เข้าร่วม 9 คน 
2)  กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ

เกษจ านวนผู้เข้าร่วม 42 คน 
3)  กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนโนนยาง อ าเภอน้ า

ขุ่น  จังหวัดอุบลฯ จ านวนผู้เข้าร่วม 116 คน 
4)  กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 4 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สถานีอนามัยฯ บัววัด ต าบล

ธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลฯ จ านวนผู้เข้าร่วม 93 คน 
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2. การเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน 
 กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 7 ในวันที่ 19 - 21 กันยายน 2559  ณ ห้อง
ประชุมเธียเตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
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3. กิจกรรมสัมมนาสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการ ศชปก. ในวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559  
ณ ห้องประชุมเดอะมูนรีสอร์ท ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงษ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการอบรมการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่  20 - 22 
เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแม่โขง โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
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2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
 การให้บริการทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เป็นการให้บริการทางวิชาการโดยการน าความรู้จากการ
เรียนการสอนจากหลายวิชามาถ่ายทอด (As a whole) ดังนั้น โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2559 จึงได้มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ในรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, วิชากฎหมายลักษณะหนี้  
และวิชาหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย โดยการบูรณาการในลักษณะต่างๆ เช่น ได้น าเนื้อหาของ
การบริการวิชาการเข้าสอดแทรกในสาระวิชาที่ท าการสอน และน านักศึกษาฝึกงานศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายลงพ้ืนที่บริการวิชาการ เพ่ือรับทราบปัญหาและสรุปประเด็นการขอรับค าปรึกษาจาก
ชาวบ้าน รวมทั้งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและได้ทราบหลักการเบื้องต้นในการสอบข้อเท็จจริงด้วย 
   
2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 คณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน จึงจัดด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ล้าดับ โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับ

บริการ แผ่นดิน รายได้ 
1 กิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 ตุลาคม 

2558 ณ บ้านนาประเสริฐ อ าเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร 

คณะกรรมการ
ศูนย์เผยแพร่ฯ 

5,220.00  9 คน 

2 กิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 ในวันท่ี 8 มีนาคม 
2559 ณ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  

คณะกรรมการ
ศูนย์เผยแพร่ฯ 

5,320.00 - 42 คน 

3 กิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 3 ในวันท่ี 26 สิงหาคม 
2559 ณ โรงเรียนโนนยาง อ าเภอน้ าขุ่น  
จังหวัดอุบลฯ 

คณะกรรมการ
ศูนย์เผยแพร่ฯ 

6,570.00 - 116 คน 

4 กิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 4 ในวันท่ี 31 สิงหาคม 
2559 ณ สถานีอนามัยฯ บัววัด ต าบลธาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลฯ  

คณะกรรมการ
ศูนย์เผยแพร่ฯ 

4,400.00 - 93 คน 

5 กิจกรรมจดัท าสื่อกฎหมายทีจ่ าเปน็ใน
ชีวิตประจ าวัน 

คณะกรรมการ
ศูนย์เผยแพร่ฯ 

205,970.00 - 180 คน 
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ล้าดับ โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับ

บริการ แผ่นดิน รายได้ 
6 กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ ครั้งที่ 7 ใน

วันท่ี 19 - 21 กันยายน 2559  
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา
ฯ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

คณะกรรมการ
ศูนย์เผยแพร่ฯ 

218,178.90  - 45 คน 

7 กิจกรรมให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย ณ ศูนย์
เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
โรงอาหารกลางช้ัน 2 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

คณะกรรมการ
ศูนย์เผยแพร่ฯ 

- - 12 คน 

8 กิจกรรมวันรพี 59 ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 
ณ อาคารคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี     

คณะกรรมการ
ศูนย์เผยแพร่ฯ 

21,995.00 - 287 คน 

9 กิจกรรมสัมมนาสรุปผลการด าเนินงาน
คณะกรรมการ ศชปก. ในวันท่ี 26 - 27 
กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเดอะมูนรสีอร์ท 
ต าบลท่าช้าง อ าเภอสวา่งวีระวงษ์ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

คณะกรรมการ
ศูนย์เผยแพร่ฯ 

32,346.00 - 20 คน 

 2. โครงการอบรมการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่  20 - 22 
เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแม่โขง โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าข้อปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานพัสดุที่พบบ่อยมาถอดบทเรียนและวาง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าซ้อนขึ้นอีกภายใต้แนวทางการวินิจฉัยตาม
กฎหมายและระเบียบการบริหารงานพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับ

บริการ แผ่นดิน รายได้ 
1 โครงการอบรมการบริหารงานพัสดุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการ
ศูนย์เผยแพร่ฯ 

- 167,095.55 59 คน 

 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และชุมชน  
 คณะนิติศาสตร์  ได้จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ ครั้งที่ 7” ขึ้น ในระหว่างวันที่  19 - 21 
กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมุกดาหาร 
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 45 คน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชน และเพ่ือให้
เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ท าให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน และสามารถ
ป้องกันการละเมิดสิทธิจากผู้อ่ืนได้ โดยน าความรู้ที่ได้รับไปให้ค าปรึกษาแก่รุ่นน้อง เพ่ือน และบุคคลในครอบครัว
ด้วย และน าไปเผยแพร่หลายวิธี เช่น เสียงตามสายของทางโรงเรียน 
  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "เยาวชนกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
ชีวิตประจ าวัน" และกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ "เยาวชนกับการส่งเสริม
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สิทธิมนุษยชนในชีวิตประจ าวัน" เพ่ือสร้างจิตส านักให้เยาวชนมีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้าร่วม 
โดยจัดประกวดวันที่ 21 กันยายน 2559 ห้องประชุมเธียเตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตาฯ  อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  



     | 42 
 

กลยุทธ์ที่ 5  สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง
เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน 
 
1. กรอบและนโยบายการบริหารงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้้า
โขงและอาเซียน 
  
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย คณะนิติศาสตร์ จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ โดยให้มีต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ดูแลรับผิดชอบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง
ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าคณะนิติศาสตร์ โดยให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ มีอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์
ร่วมเป็นกรรมการ และมีบุคลากร คือ นางสาววิภาจันทร์ ยิ่งก าแหง นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือร่วมกันในการจัดท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของทางคณะ  
 จากแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว่า กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน 
เผยแผ่ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ งเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและ
บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่แผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะนิติศาสตร์คือ กลยุทธ์ที่  5 มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอีสานใต้ โดยมีมาตรการ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการมีส่วนรวมใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา 
  ดังนั้น คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2559 พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท ากิจกรรมต่อไป 
 ซึ่งนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมให้มีการจัดท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการ 
 2. สนับสนุนการเผยแพร่งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3. ส่งเสริมการจัดท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชุมชน และนักศึกษามีส่วนร่วม 
          คณะนิติศาสตร์ได้ก ากับติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.โครงการที่ด าเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดท า
แบบรายงานความก้าวหน้า เพ่ือให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ซึ่ งการรายงาน
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ความก้าวหน้าจะรายงานทุกไตรมาส โดยรายงานผ่านระบบบริหารงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
http://msac.ubu.ac.th/ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น 
 2.โครงการที่ด าเนินงานโดยใช้เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ จะรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะได้รับทราบ 
และได้ก ากับติดตามการด าเนินโครงการด้วย 
 
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา   
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะมีกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรม จ านวนงบประมาณ 
10,000 บาท  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 328 คน 
 2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม งานบุญอีสาน ฮีต 12 (บุญข้าวจี่) จ านวน
งบประมาณ 55,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจ านวน 655 คน ดังนี้  
 

ล้าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม 

แผ่นดิน รายได้ 
1 โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม-กิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรมวัฒนธรรม 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

10,000.
- 

วันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2559  
ณ หน้าคณะ
นิติศาสตร ์

นักศึกษา
และ
บุคลากร 
จ านวน 
328 คน 

2 กิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม งานบุญ
อีสาน ฮีต 12 (บุญข้าวจี่) 

นายประดิษฐ์ แป้น
ทอง 

55,000.
- 

- วันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2559 
ณ วัดโนนใหญ่   
ต.สระสมิง  
อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธาน ี

บุคลากร 
นักศึกษา 
นักเรียน 
ชาวบ้าน 
ผู้น าชุมชน 
จ านวน 
655 คน 

 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีมี

สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 
 

เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ด ารงอยู่สืบไปคู่ไปกับคนอีสาน ส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักและร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามประเพณี 
ฮีตสิบสองคองสิบสี่-บุญข้าวจี่ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ชาวบ้าน ผู้น าชุมชนโนนใหญ่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง และวัดโนนใหญ่ ต.สระสมิง อ.เมืองศรีไค จ.อุบลราชธานี  เพ่ือร่วมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในการ
ท าบุญฮีตสิบสองคองสิบสี่งานบุญเดือนสาม ประเพณีบุญข้าวจี่ ท าให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีต่อไป โดยจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีนี้ขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดโนนใหญ่ ต าบลสระสมิง        
อ าเภอวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี ในกิจกรรมนี้ทางคณะนิติศาสตร์ได้ร่วมมือกับทางผู้น าชุมชน และวัดโนน
ใหญ่ จัดแสดงซุ้มการจัดท าข้าวจี่ เพ่ือน าถวายพระสงฆ์ โดยให้นักศึกษา นักเรียน และชาวบ้าน ได้เรียนรู้การ
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ท าข้าวจี่ และวัฒนธรรมบุญข้าวจี่ หลังจากถวายข้าวจี่แด่พระสงฆ์แล้ว นักศึกษา นักเรียน และชาวบ้าน และ
ชมการแสดงวงโปงลางนิติศาสตร์ออนซอน จากคณะนิติศาสตร์ หลังจากการด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 
ทา งคณะนิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ มี ก าร เผยแพร่ ก า รด า เ นิ น โ คร งการผ่ านทาง เ ว็ บ ไซด์  คณะนิ ติ ศ าสตร์  
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กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 

เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
 

1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  
  

 1.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 คณะนิติศาสตร์มุ่งบริหารงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ มีการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ที่ชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตามและประเมินผล  

ในปีงบประมาณ 2559 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะ
นิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยบุคลากรในคณะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดได้  

ในด้านการด าเนินงานมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก
เดือน โดยก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน  และก าหนดให้
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รายงานผลการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ให้ทีป่ระชุมรับทราบด้วย  
 1.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
พัฒนาความรู้แก่บุคลากรภายในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในการท างานตามสายงานอย่างเหมาะสม ได้แก่    
มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การจัดท า
แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ การสอบเลื่อนระดับของสาย
สนับสนุน การสนับสนุนให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น     
 

1.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยค านึงถึง

หลักการตอบสนองแก่นักศึกษา บุคลากรภายใน ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงความเชื่อมั่นของชุมชน ดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่มุ่งตอบสนองต่อพลวัตรและความต้องการ

ของสังคมโดยการก าหนดให้มีรายวิชาที่หลากหลายและครอบคลุม รวมถึงการปรับปรุงสาระรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 
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 2.การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมและชุมชน 
    2.1 การจัดโครงการบริการวิชาการ “นิติศาสตร์สัญจร” โดยศูนยเ์ผยแพร่และช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) เป็นการให้บริการด้านวิชาการความรู้ทางกฎหมาย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมใน
พ้ืนที่ได้ค านึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นหลัก มีการสอบถามความต้องการของชุมชนเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงเป้าหมาย และมีการจัดการประชุมและรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนว
ทางการให้บริการทางกฎหมายด้วย 

    2.2 การให้บริการวิชาการผ่านกิจกรรมการจัดแสดงดนตรีโปงลาง เป็นกิจกรรมการแสดง
โปงลางโดยชุมนุมนิติศาสตร์ออนซอนและสอดแทรกความรู้ด้านกฎหมายเขา้ไปในการแสดงด้วย เพ่ือให้คนใน
ชุมชนเข้าใจหลักกฎหมายได้ง่ายขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะนิติศาสตร์ได้จัด กิจกรรมแสดงโปงลาง
ในงานประเพณีบุญข้าวจี่ ณ วัดบ้านโนนใหญ่ ต าบลสระสมิง อ าเภอวาริรนช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ
สอดแทรกความรู้ด้านกฎหมายเข้าไปในการแสดงด้วย 

   3. การท างานวิจัยด้านกฎหมายร่วมกับชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 อาจารย์และนักวิจัยของ
คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกันกับชุมชนในการท าวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชนพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยด้วย 

       
 1.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

 ผู้บริหารคณะทุกคนมีกรอบภาระงานที่ชัดเจน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และ
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างสม่ าเสมอและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อบุคลากรภายในคณะเป็นประจ าทุกปี มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ราย
เดือน รายไตรมาส รายสิ้นปีงบประมาณ  และการรายงานผลการด าเนินงานทางพัสดุเป็นประจ าทุกเดือน ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบและพิจารณา เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้จัดท ารายงานประจ าปี
รายงานเข้าที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุกปีงบประมาณ  

 1.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) 

 คณะได้ยึดหลักการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่
นักศึกษา บุคลากรภายในคณะ  หน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม อย่างตรงไปตรงมา ผ่านทาง
สื่อหลายประเภท เช่น เว็บไซต์คณะ สื่อสังคมออนไลน์ โปสเตอร์ จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ   โดย
ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และแผนการด าเนินงานที่แจกให้ในที่ประชุมการส่งมอบงาน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานการประชุม รายงานการตรวจบัญชี รายงานประจ าปี ปฏิทินกิจกรรม ผล
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  

ส าหรับนักศึกษาก็สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้จากระบบการด าเนินการสอบ และสามารถติดตาม
เฉลยข้อสอบได้จากการติดธงค าตอบส าหรับข้อสอบกลางภาคและปลายภาคในทุกวิชา ตลอดจนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชาจะต้องรายงานผลการเรียนการสอนให้คณะกรรมการทวนผลสัมฤทธิ์การสอบและการ
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จบการศึกษาพิจารณาทุกภาคการศึกษา รวมถึงการให้นักศึกษาสามารถขอดูกระดาษค าตอบของตนเองได้ 
หรือในกรณีที่นักศึกษาถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการสอบ  

นอกจากนี้คณะได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานจากองค์กรภายในและภายนอก เช่นการ
แต่งตั้งกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณาความจ าเป็นในการจัดหาวัสดุ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ได้รับการตรวจสอบบัญชี จากผู้สอบบัญชี
ภายนอกในแต่ละปีงบประมาณ และรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของส านักงานตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างสม่ าเสมอ 

1.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

คณะได้เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะโดยแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการด าเนินการด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างในคณะ ในส่วนของนักศึกษาสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการนักศึกษาและในด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม คณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธี
ส าคัญต่างๆที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  

 
1.7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
คณะได้กระจายอ านาจในการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะผ่านรองครบดีและ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ คือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้า
ส านักงานเลขานุการ  

ในด้านการบริหารจัดการหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ นอกจากกรรมการประจ าหลักสูตรแล้วยังมีการ
กระจายอ านาจการด าเนินงานผ่านหัวหน้าหมวดวิชากฎหมายด้วย 

 1.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
คณะมีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด  

โดยถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ   ภายใต้การก ากับดูแลการบริหารจัดการของคณะนิติศาสตร์ตาม
อ านาจและหน้าที่ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานภายในที่มี
สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ในการบริหารงานยังต้องปฏิบัติและอ้างอิง กฎ ระเบียบต่าง ๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

 
1.9 หลักความเสมอภาค (Equity)  
ผู้บริหารคณะตระหนักถึงความเสมอภาคของบุคคล โดยการส่งเสริมให้บุคลากรในคณะพัฒนา

ความก้าวหน้าทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ โดยให้ท าแผนพัฒนาตนเองและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองให้บุคลากรทุกคนๆอย่างเสมอภาคกัน  
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1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
คณะได้การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นให้งานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเปิดโอกาส

ให้ทุกส่วนงานได้น าเสนอปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานประจ า และพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในการ
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ประชุมผู้บริหาร ประชุมอาจารย์ และประชุมส านักงาน
เลขานุการคณบดี  
  
2. ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้           
โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ใน
การตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการดังนี้ 
 - มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจ าเดือน รายงานงบรายได้ – ค่าใช้จ่ายสูง (ต่ า) รายงานสรุป
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานการวิเคราะห์รายงานทางการเงินรายไตรมาส เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 - มีการใช้ระบบสารสนเทศทางการเงิน ในระบบ UBUFMIS เพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ 
และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือรายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 - มีการแต่งตั้งผู้สอบภายนอก ตรวจสอบและรับรองบัญชีการเงินทุกประเภท และรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีการเงินของคณะให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยทราบ 
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3. พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะ  
 คณะกรรมการประจ าคณะมุ่งบริหารงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง ตามแผนกลยุทธ์คณะ
นิติศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 โดยก าหนดแนวปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลโครงการ
เวียนแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการทราบและด าเนินการตามแนวปฏิบัติเพ่ือการรวบรวมข้อมูล น าผลมาวิเคราะห์
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป  
 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 คณะมีกลยุทธ์ที่น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การตอบสนองตามพันธกิจของคณะ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ รวมถึงตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการสื่อสารภายใน
องค์กรโดยได้มีการใช้ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารด้วยระบบ e-document และจัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารกับนักศกึษาและบุคลากรที่หลากหลายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ และได้น าระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการด าเนินงานภายในคณะดังนี้ 
 - ระบบลงทะเบียน REG.  

- ระบบบัญชี UBUFMIS  
- ระบบบุคลากร  

 - ระบบสารสนเทศ  
 
5. พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะนิติศาสตร์ 
 คณะนิติศาสตร์เล็งเห็นประโยชน์ของการสื่อสารสร้างสรรค์เชิงรุก โดยมีการจัดท าเว็บไซต์คณะ
นิติศาสตร์ คือ http://www.law.ubu.ac.th ขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้แกน่ักศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ และเป็นการเผยแพร่นโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานและรางวัลที่คณะได้รับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะนิติศาสตร์
ด้วย 
 

http://www.law.ubu.ac.th/
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      ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ http://www.law.ubu.ac.th 
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกัน 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  

1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือเป็นหลักประกันว่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถ ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ กล่าวคือ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความคาดหวัง และความต้องการของสังคม ตลอดจนสามารถ                
สร้างความเป็นเลิศ ในด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        
ที่สอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของคณะ จึงได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1) พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะนิติศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับระบบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกณฑ์มาตรฐานของ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2) ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

3) ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนางานทั้งใน
ระดับคณะ หน่วยงานและตัวบุคคล 

4) ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษาของคณะนิติศาสตร์แก่
บุคลากร นักศึกษาและสาธารณชนทราบ 

5) ส่งเสริมสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในประชาคมคณะนิติศาสตร์ อัน
ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพของคณะฯ 

6) ส่งเสริมและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
ระบบงานคุณภาพภายในคณะ 

7) สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ            
ให้เป็นภาพที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ สามารถตรวจสอบและเป็นปัจจุบัน 
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2. ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยเริ่มจากจัดให้มี
นโยบาย หลักการและแนวทางการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน                
การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุง ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของคณะบรรลุเป้าประสงค์และ            
มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นหลักประกันให้มั่นใจว่าคณะนิติศาสตร์สามารถสร้างศักยภาพทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดได้ 
  กลไกการด าเนินงาน คณะนิติศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา              
ตามค าสั่ง  คณะนิติศาสตร์ที่ 42/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานเพ่ือการตรวจประกัน
คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้น และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งคณะยังมีการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน เช่น การจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ให้บรรลุตามตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
โครงการและกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 

1) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา            
(สร้างความรู้ความเข้าใจ) ปีการศึกษา 2558  

2) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สังเกตการณ์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง   
 3) โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
ระดับหลักสูตร วันที่ 23 สิงหาคม 2559 และระดับคณะ วันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 
 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
2. ผลประเมิน ปีการศึกษา 2557-2558 ระดับหลักสูตร (6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งช้ี) 
 

องค์ประกอบที ่ 2557 ผลการประเมิน 2558 ผลการประเมิน ผลต่าง 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

หลักสูตรได้
มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

หลักสูตรได้
มาตรฐาน 

เท่าเดิม 

2. บัณฑิต 4.73 ระดับคุณภาพดี
มาก 

4.29 ระดับคุณภาพดี
มาก 

เท่าเดิม 

3. นักศึกษา 2.67 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

2.66 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

เท่าเดิม 

4. อาจารย ์ 2.00 ระดับคุณภาพ
น้อย 

2.64 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

สูงขึ้น 

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

3.25 ระดับคุณภาพดี 3.75 ระดับคุณภาพดี เท่าเดิม 



     | 52 
 

องค์ประกอบที ่ 2557 ผลการประเมิน 2558 ผลการประเมิน ผลต่าง 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

เท่าเดิม 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.04 ระดับคุณภาพดี 3.46 ระดับคุณภาพดี สูงขึ้น 

 
 
3. ผลประเมิน ปีการศึกษา 2557-2558 ระดับคณะ (5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี) 
 

องค์ประกอบ 2557 
ผลการ
ประเมิน 

2558 
ผลการ
ประเมิน 

ผลต่าง 

1. การผลิตบัณฑิต 2.02 ต้อง
ปรับปรุง 

3.26 พอใช้ สูงขึ้น 

2. การวิจัย 3.29 พอใช้ 4.45 ดี สูงขึ้น 

3. การบริการวิชาการ 4.00 ดี 3.00 พอใช้ ลดลง 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 ดีมาก 3.00 พอใช้ ลดลง 

5. การบริหารจัดการ 4.00 ดี 4.50 ดี สูงขึ้น 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  3.00  พอใช้ 3.68 ด ี สูงข้ึน 

 
6. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริ หารและตัวแทน ที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะนิติศาสตร์มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบและครบถ้วน 
กล่าวคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ เพ่ือด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในระดับคณะฯ โดยมีคณบดีซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน และตัวแทนผู้บริหารร่วมเป็น
กรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายหรือแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

1) มีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความเสี่ยง ตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ 

มีการประชุมเพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ จัดล าดับความเสี่ยง        
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยที่ประชุมได้พิจารณาวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ  โดยท าการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ
ความล้มเหลว ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงจากความเสี่ยงที่ได้
รวบรวมมา โดยพิจารณาจากผลกระทบหรือระดับความรุนแรง (Consequences/Impact : C) ประเมิน
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โอกาส (Likelihood : L) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไดใ้ห้ความเห็นชอบจัดล าดับความส าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้   
 1.ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ 1 ด้าน คือ 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ) ดังนี้ 
    1.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ) 

                   (1) ประเด็นความเสี่ยง : งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ 

 2.ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ 2  
ด้าน ดังนี้ 
              2.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ระบบประกันคุณภาพการศึกษา)  
                   (2) ประเด็นความเสี่ยง : จ านวนอาจารย์ประจ าในระดับปริญญาเอกไม่เป็นตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนด (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
                  (3) ประเด็นความเสี่ยง : จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
                    และได้น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน โดยให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับสูง และระดับปานกลาง จัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพ่ือจัดการความเสี่ยง (Treat) เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับไดแ้ละด าเนินการตามแผน  

2) มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
นิติศาสตร์ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง จ านวน 3 ครั้ง รอบ 12 เดือนของงวดก่อน, รอบ 6 เดือน และ 9 
เดือน ดังนี้ 

จากผลการประเมินรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน พบว่าคณะนิติศาสตร์ สามารถจัดการลดระดับความ
เสี่ยงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ได้  โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจาก
จ านวนความเสี่ยงในแผนทั้งหมด 3 ความเสี่ยง ดังนี้ 1. งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ 2. 
จ านวนอาจารย์ประจ าในระดับปริญญาเอกไม่เป็นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด (กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3. อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์การด าเนินงานรอบ 6 เดือน มีความเสี่ยงที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านจ านวนอาจารย์ประจ าในระดับปริญญาเอกไม่
เป็นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มีการจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์โดยให้ทุนสนับสนุนศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดสรรทุนการศึกษา
ส าหรับผู้ได้รับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ทุน โดยใช้งบประมาณจากแหล่งเงินรายได้คณะ
นิติศาสตร์ และมีอาจารย์จัดท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 คนด้วยกัน ในด้านการลดความ
เสี่ยงด้านการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เพียงพอ คณะจัดท าโครงการหารายได้โดยผ่านโครงการบริการ
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วิชาการที่เรียกเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรม เพ่ิมขึ้นและสรรหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ือผลักดันให้
อาจารย์ผลิตผลงานการวิจัยที่ไม่ใช้แหล่งทุนวิจัยจากภายในคณะ  

9. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร 
 บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อน
อย่างสม่ าเสมอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะนิติศาสตร์ได้รับสนับสนุนจากส านักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารคณะนิติศาสตร์ งบประมาณ 4,679,000. - บาทในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมดงันี้  
 
การปรับปรุง
เครื่องปรับ 
อากาศและ
เก้าอ้ีห้องเรียน 
CLB 2209 

 
ก่อน 

 
หลัง 

การปรับปรุง
ผนังห้องและ
ช่องกระจก

ระบายอากาศ
เรียน 

CLB2209 
 

ก่อน  
หลัง 

การปรับปรุง
ประตูและผนัง

ห้องเรียน 
CLB2209 

 
ก่อน 

 
หลัง 
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การปรับปรุง
ประตูด้านหลัง

ห้อง 
CLB2214 

 
ก่อน 

 
หลัง 

การปรับปรุง
ประตูห้องเรียน

และกระจก
กันแสง

ห้องเรียน CLB 
2203  

 
ก่อน 

 
หลัง 

การปรับปรุง
ประตูห้องเรียน 

CLB2214 

 
ก่อน 

 
หลัง 

การปรับปรุง
ผนังห้อง ช่อง
ระบายอากาศ
และเครื่องปรับ 
อากาศ
ห้องเรียน 
CLB2214 

 
ก่อน 

 
หลัง 
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ปรับปรุงพื้น 
ผนังห้อง และสี
ห้องว่าความฯ 
(ศาลจ าลอง) 

 
ก่อน 

 
หลัง 

ปรับปรุงประตู
ห้องพักอาจารย์
พิเศษและสีผนัง
ทางเดินชั้น 3 

 
ก่อน 

 
หลัง 

ปรับปรุงเครื่อง
ปรับ 
อากาศ
ห้องเรียน 
CLB2305 

 
ก่อน 

 
หลัง 

ปรับปรุงสี
อาคารเรียน
รวม 2 
ด้านหน้า 

 
ก่อน (ด้านหน้า) 

 
หลัง (ด้านข้าง) 
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ก่อน (ด้านหลัง)  

หลัง( ด้านหลัง) 
  

 
หลัง(ด้านข้าง) 

ปรับปรุงป้าย
หน้าห้องสมุด
คณะนิติศาสตร์ 
 

 
ก่อน 

 
หลัง 

ปรับปรุงพื้นโถง
ทางเดินและ
ประตูห้อง
ส านักงาน 

 
ก่อน 

 
หลัง 
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ปรับปรุงพื้นท่ี
ด้านหลังอาคาร
เรียนรวม 2 

 
ก่อน 

 
หลัง 

 

 
ก่อน 

 
หลัง 

ปรับปรุงป้าย
คณะนิติศาสตร์ 
หน้าอาคาร
เรียนรวม 2 
 

 
ก่อน 

 
หลัง 

 

10. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน  
  
 คณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายในการประหยัดพลังงานโดยการลดการใช้
ไฟฟ้า รณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในส านักงานอย่างถูกวิธีเพ่ือยืดอายุการใช้งาน  เปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ช ารุดในห้องเรียนเพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดตารางการใช้ห้องเรียนให้เหมาะสม
กับจ านวนผู้เรียนและเวลาที่เหมาะสมในการใช้พลังงานไฟฟ้า นโยบายการเปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศ การใช้
กระดาษรีไซเคิล การปรับปรุงพ้ืนที่พักผ่อนและอ่านหนังสือพ้ืนที่รอบอาคารคณะ เป็นต้น ผลการด าเนิน
มาตรการประหยัดพลังงาน ท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมา  
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กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการท างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากร
และผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร  ส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ : บุคลากรท างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข 
 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
  

คณะนิติศาสตร์มีระบบและกลไกเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนการบริหารคณะ แผนกลยุทธ์คณะ
นิติศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์           
ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร จะเป็นผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผน
เป็นประจ าตามรอบปีงบประมาณ แล้วจึงสรุปผลการด าเนินงานนั้นให้คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังมีแผนการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 -2559) และมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ด้วยการน าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ พ.ศ .2552, ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2554และโครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 มาเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการ โดยจัดโครงการที่พัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากรที่คณะนิติศาสตร์ด าเนินการ ในรอบ
ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ งบประมาณ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

1 กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการท างาน
ของอาจารย์ 

ปีงบประมาณ 
2558 

230,000.- 23 

2 กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการท างาน
ของสายสนับสนุน 

ปีงบประมาณ 
2558 

180,000.- 18 

3 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการให้
อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา 

ปีงบประมาณ 
2558 

600,000.- 3 
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2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
 บุคลากรคณะนิติศาสตร์มีจ านวนทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร      
ในการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

 

 
 

 
 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน  
 คณะนิติศาสตร์มีโครงการพัฒนาเส้นทางสู่ต าแหน่งทางวิชาการเป็นเงินจ านวน 26,000 บาทและ
โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไปสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นเป็นเงินจ านวน 15,000 บาท เพ่ือ
สนับสนุนแก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น แต่ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 
2559 ยังไมม่ีผู้ได้รับการแต่งตั้ง 
 
สายวิชาการ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ความก้าวหน้า 

1 ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ อยู่ระหว่างการยื่นขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
2 นายอภินันท์ ศรีศิริ อยู่ระหว่างการยื่นขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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4. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรท างานในองค์กรอย่างมีความสุข  
 คณะมีโครงการส่งเสริมการท างานอย่างมีความสุข 1 โครงการแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย จ านวน 4 กิจกรรม  
ใช้งบประมาณ จ านวน 103,700.- บาท ดังนี้ 

 ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 
1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะนิติศาสตร์ 40,000 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ 

ทุกคน 
2 กิจกรรมสานสัมพันธ์

นิติศาสตร์ : อนุรักษ์ประเพณี
วันขึ้นปีใหม่ 

คณะนิติศาสตร์และ
คณะหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

34,000 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ 
ทุกคน 

3 กิจกรรมสานสัมพันธ์
นิติศาสตร์ :อนุรักษ์
ขนบประเพณีรดน้ าด าหัวผู้
อาวุโส 

คณะนิติศาสตร์ 13,500 -บุคลากรคณะนิติศาสตร์m
ทุกคน 
- สโมสรนักศึกษา 
-นักศึกษาตัวแทนแต่ละชั้นปี 

4 กิจกรรมสานสัมพันธ์
นิติศาสตร์: สืบสาน
เจตนารมณ์เนื่องในวัน
สถาปนาคณะนิติศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ 16,200  - บุคลากรคณะนิติศาสตร์ 
ทุกคน  
- บุคลากรคณะ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
-สโมสรนักศึกษา 
- นักศึกษาตัวแทนแต่ละชั้นปี 

 รวมงบประมาณ  103,700  

 
บุคลากรได้รับรางวัล 
 ดร.อภินันท์  ศรีศิริ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒน 
บริหารศาสตร์ ประจ าปี 2559 ระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2559 ประเภทดุษฎีนิพนธ์ 
ปริญญาเอก ดีเยี่ยม เรื่อง “ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
(Problems of Extradition between Thailand and ASEAN Member States)” จาก สถาบันบัณฑิต        
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 
 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
1. นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 
 - ในปีการศึกษา 2558 คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้น จ านวน 292 คน  
 

หลักสูตร 
ปี 2558 ปี 2559 การเพิ่มขึ้น/ลดลง 

ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 410 292 ลดลง 28.78% 

รวม 410 292 ลดลง 28.78% 
 

* ข้อมูลจากงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ณ วันที ่3 พฤศจิกายน 2559 

 
2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559  
 - มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 1,205 คน เป็นนักศึกษาโครงการปกติ จ านวน 
1,125 คน โครงการพิเศษ จ านวน 806 คน 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตร(ีคน) 

ภาคปกติ โครงการพิเศษ รวม 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1,125 80 1,205 
        
       * ข้อมูลจากงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 

 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผู้ส าเร็จการศึกษาระจ าปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี
จ านวนทั้งสิ้น 139 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 
 

หลักสูตร 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 220 229 189 138 

รวม 220 229 189 138 
 

* ข้อมูลจากงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ณ วันที ่3 พฤศจิกายน 2559 
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4. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

 คณะนิติศาสตร์จัดให้บริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และการสืบค้นข้อมูลใน
คณะนิติศาสตร์ที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จ านวน 9 เครื่องห้องเรียน จ านวน 6 เครื่อง และห้องปฏิบัติการวิจัย
จ านวน 1 เครื่อง  และมีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ วารสาร
ต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้  
ประเภทสิ่งสนบัสนนุ

การเรียนรู ้

2558  

รวม 

2559  

รวม 

เพิ่มขึ้น/

ลดลง จ านวน หน่วยนบั จ านวน หน่วยนบั 

1.หนังสือ ต ารา 30,056 เล่ม 30,056 2,165 เล่ม 32,221 เพิ่มขึ้น

7.20% 

2.วิทยานิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ                        -ไม่มี- 

3.วิทยานิพนธ์ 

ภายในประเทศ 

355 เล่ม 355 - เล่ม 355 คงที่ 

4.หนังสืออื่นๆ 510 เล่ม 510 - เล่ม 510 คงที่ 

5.วารสาร  

1. วารสารวิชาการ 40 ชื่อเรื่อง 40 12 ชื่อเรื่อง 52 เพิ่มขึ้น 

30% 

2วารสารบันเทิง 3 ชื่อเรื่อง 3 - ชื่อเรื่อง 3 คงที่ 

6.นิตยสารบันเทิง -  - 5 ชื่อเรื่อง 5 เพิ่มขึ้น 

100% 

7.สื่อโสตทัศน์ 1,227 รายการ 1,227 33 รายการ 1,260 เพิ่มขึ้น

2.69% 

8.ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 

1 ฐานข้อมูล 1 - ฐานข้อมูล 1 คงที่ 

 
คณะนิติศาสตร์มีอาคารในความรับผิดชอบ 
จ านวน 2 อาคารได้แก่  
  
1. อาคารเรียนรวม2 CLB2  
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ตารางแสดงพื้นที่ใช้สอยของอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ CLB2 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่ จ านวนที่ต้องการเพิ่มในอนาคต 

1 ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดความจุ ห้องเรียนแบบบรรยาย 
ขนาดความจุ 100 ที่นั่ง  

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

- 230 ที่นั่ง (2303) 1 ห้อง 

- 200 ที่นั่ง (2209,2214) 2 ห้อง 

- 50 ที่นั่ง (2203) 1 ห้อง 

- 60 ที่นั่ง (2201) 1 ห้อง 

- 40 ที่นั่ง (2205) 1 ห้อง 
2 ห้องศาลจ าลอง (2214) 1 ห้อง ความจุ 200 ที่นั่ง 1 ห้อง ความจุ 100 ที่นั่ง 
3 ห้องสโมสรนักศึกษา 1 ห้อง ขยายขนาดของห้อง 
4 ห้องกิจกรรมโปงลาง 1 ห้อง - 
5 ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ 1 ห้อง (ท่ีนั่ง 180 ที่นั่ง) ขยายขนาดของห้อง 

 
2. อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ ส่วนของคณะนิติศาสตร์ (คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน 
เมษายน พ.ศ. 2560 )  
ตารางแสดงพื้นที่ใช้สอยของอาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ - ส่วนของคณะนิติศาสตร์ 

ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ ขนาดของห้อง จ านวน(ห้อง) 
 ชั้น 1    

1 ห้องคณบดี 4 x 6 เมตร 1 
2 ห้องผู้บริหาร 4 x 4 เมตร 6 
3 ห้องส านักงานเลขานุการ 24 x 8 เมตร 1 
4 ห้องประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง 8 x 4 เมตร 1 
5 ห้องประชุม ขนาด 40 ที่นั่ง 8 x 8 เมตร 1 
6 ห้องอเนกประสงค์ 8 x 4 เมตร 1 
7 ศูนย์เผยแพร่ ฯ  60 ตารางเมตร 1 
 รวมชั้น 1  12 ห้อง 
 ชั้น 2   

1 ห้องพักอาจารย์ 4 x 3.5 เมตร 22 
2 ห้องอเนกประสงค์ 8 x 4 เมตร 2 
 รวมชั้น 2  24 
 ชั้น 3   

1 ห้องศาลจ าลอง 9 x 16 เมตร 1 
2 ห้องประชุม 380 ที่นั่ง (ใช้พื้นที่ร่วมกับอาคารส่วนของคณะรัฐศาสตร์) 32 x 14 เมตร 1 
 รวมชั้น 3  2 



     | 65 
 

ด้านงบประมาณ  
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 23,676,200.- บาท จ าแนกเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 1,856,000.- บาท งบประมาณรายได้ จ านวนทั้งสิ้น 22,090,200.- บาท 

ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณปี 2558 งบประมาณปี 2559 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

รับจัดสรรจริง เบิกจ่ายจริง งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

รับจัดสรรจริง เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1,232,000.00 1,232,000.00 1,231,464.95 1,586,000.00 1,586,000.0
0 

735,771.60 

งบประมาณรายได้ 21,891,680.0
0 

10,665,858.7
5 

19,078,934.4
4 

22,090,200.0
0 

4,732,435.0
0 

16,335,179.0
5 

รวมเงิน
งบประมาณ 

23,123,680.0
0 

11,897,858.7
5 

20,310,399.3
9 

23,676,200.0
0 

6,318,435.0
0 

17,070,950.6
5 

 
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
2559 
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แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณเบิกจ่ายในงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับงบประมาณ 2559 
 

 
 
 

ด้านบุคลากร 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ที ่ ประเภทบุคลากร 
จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

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

1 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 2  2 - 1 1 - - 
2 ข้าราชการ 2  2 - 2 - - - 
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 19 1 16 3 16 3 - - 

รวม 23 1 19 3 19 4 - - 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน (จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับต าแหน่ง) 

 จ านวนบุคลากรที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ หลักสูตร สาขา มหาวิทยาลัย 
ประเภทการลา 

ศึกษาต่อ 

ระยะเวลา 
การลาศึกษา

ต่อ 

ปี พ.ศ. 
ที่คาดว่า

จบ
การศึกษา 

1 นางสาวรชักร  โชติ
ประดิษฐ ์

อาจารย์ ปริญญา
เอก 

ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 

การวจิัยและ
สถิติทาง
วิทยาการ
ปัญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา ลาศึกษาต่อ 
เต็มเวลาราชการ 

1 มิ.ย. 2555 
ถึง 

31 พ.ค. 2559 

พ.ศ.
2559 

2 นายตรีเนตร  สาระพงษ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญา
เอก 

ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 

นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ภาคนอกเวลา
ราชการ 

1 พ.ค. 2557 
ถึง 

30 เม.ย. 2560 

พ.ศ.
2560 

3 นายนิติลักษณ์  แก้วจันด ี อาจารย์ ปริญญา
เอก 

ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 

เอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

ลาศึกษาต่อ 
เต็มเวลาราชการ 

10 ส.ค. 2558 
ถึง 

10 ส.ค. 2561 

พ.ศ.
2561 

4 นางมณฑิรา  แก้วตา อาจารย์ ป.โท นิติศาสตร์
มหาบัณฑิต 

กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคนอกเวลา
ราชการ 

1 กรกฎาคม 
2554 ถึง 
ปัจจุบัน 

พ.ศ.
2559 

 
 
 

ที ่ ต าแหน่ง 

ประเภท
บุคลากร 

จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา 
ระดับประเภท

วิชาชีพเฉพาะและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับ
ประเภท
ทั่วไป 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

ปวช. ป.ตรี ป.โท 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

ช า
นา

ญก
าร

 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

ช า
นา

ญง
าน

 

1 นักวิชาการศึกษา  1 3 4 - 2 2 3 1 - - - 
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  1 1 - 1 - 1 - - - - 
4 นักวิชาการพัสด ุ  1 1 - 1 - 1 - - - - 
5 นักวิชาการเงินและบญัชี 1 2 3 - 3 - 2 1 - - - 
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 1 - - 1 1 - - - - 
7 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  3 3 - 3 - 3 - - - - 
8 บรรณารักษ์ ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง 

9 บุคลากร  1 1 - 1 - 1 - - - - 
10 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  2 2 1 1 - - - - 2 - 
11 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  1 1 - 1 - - - - 1 - 

  2 15 17 1 13 3 12 2 - 3 - 
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คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 
 

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

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

         และเลขานุการ 
 
 


