


สารจากคณบดีคณะนิติศาสตร ์

 

 ในโอกาสท่ีคณะนิติศาสตร์ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาครบ ๖ ปี ปีนี้เป็นปีส าคัญ              

ท่ีจะกา้วตอ่ไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทัง้ในดา้นการจดัการเรียนการสอน คณะนติศิาสตรจ์ะทุ่มเท

ทรัพยากรทุกด้านเพ่ือผลิตบุคลากรดา้นกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 

จริยธรรม ดา้นการวิจัย คณะนิติศาสตรจ์ะจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่และจะแสวงหาทรัพยากรจาก

ภายนอกใหก้บับคุลากรของคณะเพื่อท าการวิจัยและสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางกฎหมาย ดา้นบริการ

วิชาการคณะนิติศาสตร์มุ่งเสริมสรา้งความรูด้า้นกฎหมายแก่ประชาชนและช่วยเหลือประชาชนให้

ไดร้ับความเป็นธรรมและดา้นการท านบุ ารงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตรจ์ะมีส่วนร่วม        

ในการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีจะเสริมสรา้งท านบุ ารงุอนรุักษฟ้ื์นฟูและเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 คณะนิติศาสตรม์ีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตบัณฑิตกฎหมายใหเ้ป็นผูน้  าทางสังคม รับใชท้อ้งถ่ิน        

ในแถบอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง และรักษามาตรฐานในการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความตอ้งการ        

ของประชาคม และจะกา้วต่อไปเพ่ือใหบ้รรลวิุสัยทัศน ์“ผลิตบัณฑิตใหม้ีความรูด้า้นวิชาการ ยึดมัน่ 

ในคณุธรรม จริยธรรม สามารถประสานประโยชนส์่วนรวมโดยสันติวิธีและมุ่งศึกษาวิจัย เพื่อสรา้ง

องคค์วามรูด้านกฎหมายเพ่ือน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาสงัคมและชมุชน”  

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จขึ้นอยู่กบัผูบ้ริหารและบคุลากรทกุคนท่ีจะร่วมกนัทุ่มเทสติปัญญาและ

ความสามารถปฏิบตัภิารกิจใหบ้รรลเุป้าหมายตอ่ไป 

 

 

       (ผูช้ว่ยศาสตราจารยบ์รรลือ   คงจนัทร)์ 

        คณบดีคณะนติศิาสตร ์
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ส่วนที่ 1: 
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับคณะนิตศิาสตร์ 

 

 ประวัตคิวามเป็นมา  

 ท าเนียบคณบดี 

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ ภารกจิ พันธกิจ  

 ยุทธศาสตร์ มาตรการ  

 โครงสร้างการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารคณะ 
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ประวัตคิวามเป็นมา  
 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัง้ขึน้  เม่ือ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแตเ่พียงอย่างเดียว  ตอ่มาจึงได้เปิดการสอนทางสงัคมศาสตร์เพิ่มเติม
ขึน้ ได้จดัตัง้คณะศลิปศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ขึน้  จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัฯ 
จงึได้ริเร่ิมให้มีแผนท่ีจะเปิดการเรียนการสอนสาขานิตศิาสตร์ ครัน้เม่ือ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัจึง
ให้จัดตัง้คณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการก่อน ช่ือว่า “โครงการจัดตัง้คณะนิติศาสตร์” โดยได้ตัง้
คณะกรรมการด าเนินงาน ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 2/2547 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2547 
แตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการโครงการจดัตัง้คณะนิติศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลยั ลงวนัท่ี 
31 มีนาคม พ.ศ. 2547 แตง่ตัง้คณะกรรมการร่างและพิจารณาหลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต  
  
 ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

เพิ่มขึน้ จึงได้เปล่ียนแปลงช่ือโครงการฯ เป็น “โครงการจดัตัง้คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” และ
ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตัง้คณะกรรมการร่างและ
พิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง และหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตัง้
คณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาการบริหารองค์การ 
และหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารองค์การ และประกาศมหาวิทยาลยั 
แตง่ตัง้คณะกรรมการร่างและพิจารณาหลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน และ
หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน  ส าหรับหลักสูตรนิติศาสตร
บณัฑิตได้ยกร่างแล้วเสร็จและได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุ
ครัง้ท่ี  7/2547 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2547 ส่วนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร
มหาบณัฑิต และหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิตกบัหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

อบุลราชธานี ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2548 แล้ว  
 ตอ่มาใน ปีการศกึษา 2549 ได้เปิดหลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต ภาคนอกเวลาราชการเพ่ือ
รองรับผู้ ท่ีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง และปริญญาตรีในสาขาอ่ืนและผู้ ท่ีมี
ความต้องการศึกษาในสาขานิติศาสตร์เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือในการประกอบ
วิชาชีพของตน  
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 ในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยก
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะ
รัฐศาสตร์ คณะนิตศิาสตร์จงึเป็นคณะท่ีมุง่ผลิตบณัฑิตทางด้านกฎหมายแตเ่พียงอย่างเดียวเทา่นัน้
จนถึงปัจจบุนั  
                       
สัญลักษณ์ 

 
 

ปรัชญา  
“คณุภาพ คณุธรรม น าสงัคม” 

 

วสัิยทัศน์ 
 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สามารถประสาน
ประโยชน์ส่วนรวมโดยสันติวิธีและมุ่งศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ดานกฎหมายเพ่ือน ามา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาสงัคมและชมุชน 

ภารกิจ 
 1. สอน  คณะนิติศาสตร์จะทุ่มเททรัพยากรทุกด้านเพ่ือผลิตบุคลากรด้าน
กฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและมีคณุธรรม จริยธรรม 
 2. วิจยั  คณะนิติศาสตร์จะจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่และจะแสวงหาทรัพยากรจาก
ภายนอกให้กบับคุลากรของคณะเพ่ือท าการวิจยัและสร้างองค์ความรู้ใหมท่างกฎหมาย 
 3. บริการวิชาการ  คณะนิติศาสตร์จะเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
และชว่ยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม 
 4. ท านบุ ารุงศาสนา ศลิปวฒันธรรม  คณะนิติศาสตร์จะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีจะเสริมสร้างท านบุ ารุงอนรัุกษ์ฟืน้ฟูและเผยแผ่ ศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
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พันธกิจ 
 1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน   มีคณุธรรม น าความรู้  คิดเป็น  ท าเป็น สามารถ
ประสานประโยชน์มหาชนโดยสนัตวิิธีและด ารงชีวิตบนพืน้ฐานความพอเพียง 
 2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน 
ศกัยภาพประชาชน การพฒันาท้องถ่ิน สงัคมและอนภุมูิภาคลุม่น า้โขง 
 3. น าความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม 
ประสานประโยชน์โดยสันติวิธีเพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม และเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นสว่นหนึง่ของวิถีการด าเนินชีวิตในสงัคมท้องถ่ิน 
 4.ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมท่ีจะช่วย
เสริมสร้าง ท านุบ ารุง อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือให้การด าเนินงานมี
คณุธรรม เพ่ือให้การด าเนินงานมีคณุธรรม มีคณุภาพประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ค านึงถึง
ความสามารถและการมีสว่นร่วมของบคุลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 

 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   

พฒันาอาจารย์และบคุลากรให้มีคณุภาพเพ่ือความพร้อมในการพฒันาคณุภาพการศกึษา
และผลิตบณัฑิตให้ทนัตอ่พลวตัของสงัคม 
มาตรการ 

1.1 ปรับความคิดของอาจารย์และบคุลากรเก่ียวกบัการพฒันาอุดมศึกษาตามกรอบแผน
อดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

1.2 จดัท าแผนพฒันาอาจารย์และบคุลากร 
1.3 พฒันาคณุภาพผู้บริหาร อาจารย์และบคุลากร 
1.4 ธ ารงรักษาและพฒันาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลและมีความสขุในการท างาน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
1.5 เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพแก่อาจารย์และบคุลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   
พฒันานกัศกึษาให้มีความรู้ความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ มีภาวะเผชิญตอ่

ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้จริงอยา่งเป็นรูปธรรม 
มาตรการ 

2.1 พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั    
2.2 สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และความพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้ 
2.3 การบริหารกิจกรรมนกัศกึษานอกหลกัสตูร  
2.4 สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือพฒันานวตักรรมการเรียนรู้อยา่งมีสว่นร่วมของนกัศกึษา  
2.5 บูรณาการงานวิจัย  งานบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่

กระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือสร้างบณัฑิต 
2.6 พฒันาหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและการพฒันาประเทศ  
2.7 รับนกัศกึษาใหมท่ี่มีคณุภาพและจ านวนตามเปา้หมาย  
2.8 จดัหาทรัพยากรและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้  
2.9 การบริหารสวสัดกิารและสวสัดภิาพนกัศกึษา      

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพ่ือพฒันาสถาบนั การเรียนการ
สอน เพิ่มขีดความสามารถของประชาชน การพฒันาท้องถ่ิน สงัคมและอนภุูมิภาคลุ่มน า้โขงอย่าง
ยัง่ยืน 
 

มาตรการ 
3.1 จดัท าแผนแมบ่ทการวิจยัตามปรัชญา และวิสยัทศัน์ของ มหาวิทยาลยั 
3.2 ก าหนดโครงสร้างและระบบการบริหารจดัการเพ่ือสนบัสนนุ สง่เสริมการวิจยั 
3.3 สร้างเสริมความแข็งแกร่งของนกัวิจยัและกลุม่วิจยั 
3.4 สง่เสริมและสนบัสนนุการวิจยัเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและภมูิภาคลุ่ม

น า้โขง โดยเน้นการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
3.5 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
พฒันาฐานข้อมลู องค์ความรู้ บคุลากรและสร้างเครือขา่ยเพ่ือการบริการวิชาการแก่ชมุชน

ในอีสานใต้และอนภุาคลุม่แมน่ า้โขง 
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มาตรการ  
4.1 ส่งเสริมให้มีการศึกษาพืน้ท่ีเป้าหมายเพ่ือน ามาจดัสร้างเป็นฐานข้อมูล  องค์ความรู้

เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
4.2 การพฒันาระบบบริหารจดัการงานบริการวิชาการ 
4.3 การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการกบัชมุชนเพ่ือให้บริการวิชาการ 
4.4 การให้บริการวิชาการท่ีตรงใจผู้ รับบริการและตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน 
4.5 สง่เสริมให้เกิดการบรูณาการงานบริการวิชาการกบัการวิจยัและการเรียนการสอน 
4.6 เผยแพร่องค์ความรู้ใหม ่เพ่ือพฒันาชมุชนให้รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
 ส่งเสริม สนบัสนุน ฟืน้ฟู อนุรักษ์ เผยแผ่ และปลูกฝังค่านิยมทางศาสนา ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน อนัดีงามโดยการซึมซบัเข้าไปสู่วิถีการด ารงชีวิตภายใต้ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม 
 
มาตรการ   

5.1 ส่งเสริมการศึกษาและการจัดกิจกรรมท่ีเน้นการสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินชีวิตของชมุชนในอีสานใต้และอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงโดยมีกระบวนการท่ี
ตอ่เน่ืองจนเกิดการสร้างองค์ความรู้และมีการเผยแพร่  โดยให้นกัศกึษาและบคุลากรมีส่วนร่วมกับ
ชมุชน 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม 

5.3 สร้างเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มกิจกรรมและบคุลากรด้านศลิปวฒันธรรม 
5.4 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของภูมิภาคอ่ืนให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้  และรักษาไว้

ภายใต้การเปล่ียนแปลงของโลก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
บริหารองค์กรด้วยหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและมี

ความสขุ 

 
มาตรการ   

 6.1 พฒันาองค์กรและระบบบริหารเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 6.2 ปรับโครงสร้างองค์กร รวมทัง้กฎ ระเบียบต่างๆ  ให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต  

 6.3 พฒันาสถาบนัสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยเน้นการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกให้
เป็นท่ีรับรู้อยา่งทัว่ถึง 
 6.4 พฒันาระบบการควบคมุภายในให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถปฏิบตัใิช้ได้จริง 
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รายนามผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ วาระ 4 ปี ปีงบประมาณ 2553 

 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
ต าแหน่งในคณะกรรมการ

บริหารคณะ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยบ์รรลือ   
คงจนัทร์ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ
บริหารคณะนิติศาสตร์ 

2. นายสมบติั  วอทอง ท่ีปรึกษาคณะนิติศาสตร์  

3. ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รวฒัน์  
สุทธิแพทย ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะ
นิติศาสตร์ 

กรรมการบริหารคณะ
นิติศาสตร์ 

4. นายขรรคเ์พชร  ชายทวปี รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
พฒันาและบริการวชิาการ 

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร                       
คณะนิติศาสตร์ 

5. นายนิติลกัษณ์  แกว้จนัดี รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการบริหารคณะ
นิติศาสตร์ 

6. นายตรีเนตร  สาระพงษ ์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยั กรรมการบริหารคณะ
นิติศาสตร์ 

7. นายอภินนัท ์ ศรีศิริ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการบริหารคณะ
นิติศาสตร์ 

8. นายทรงวฒิุ  สารสาริน ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

กรรมการบริหารคณะ
นิติศาสตร์ 

9. นาสาวศรีสดา  ไพศาลสกุลชยั ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนั
คุณภาพการศึกษา 

 

10. นายชชั  วงศสิ์งห์ อาจารย ์ กรรมการบริหารคณะ
นิติศาสตร์ 



ท ำเนียบคณบดคีณะนิติศำสตร์ 
 

 

 

   
 
 
 
 

  
 

 
         นายสมบติั    วอทอง 
          คณบดี  
                   9 มกราคม 2547 - 30 กนัยายน 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

  
   ผูช่้วยศาสตราจารยบ์รรลือ   คงจนัทร์ 
                                                                คณบดี  
                                                  16 มีนาคม 2551 – ปัจจุบนั                      
                                   
 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานของคณะในภาพรวมตามพันธกิจ 4 ด้าน 
 
  คณะนิติศาสตร์ด าเนินการจดัการเรียนการสอนตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 จนถงึปีปัจจบุนั (พ.ศ. 2553) 
ครบ 6  ปี  ปีนีเ้ป็นปีส าคญัท่ีจะก้าวตอ่ไปท่ามกลางการกระแสการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกเพ่ือรองรับการทัง้ใน
ด้านการจดัการเรียนการสอน ในด้านการพฒันาทรัพยากรบคุลากรทางด้านวิชาการและสนบัสนนุวิชาการ  
  มุ่งพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ  ปณิธาน  ปรัชญา  วิสยัทัศน์  พันธกิจ  และเพ่ือให้บรรลุ
ตามทีได้กล่าวข้างต้น  คณะนิติศาสตร์จงึได้ก าหนดปณิธานขึน้วา่ “คณะนิติศาสตร์จะทุ่มเททรัพยากรทุกด้านเพ่ือ
ผลิตบุคลากรด้านกฎหมาย   ให้มีความรู้ความสามารถ   มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอดุมศกึษาและองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย  เช่น   เนติบณัฑิตยสภาและสภาทนายความ” ด้วยเหตนีุ ้คณะ
นิติศาสตร์จงึเลง็เห็นความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรบุคคล  เน่ืองจากการที่คณะฯ  จะขบัเคลื่อนต่อไปได้ใน
อนาคตอย่างมัน่คงและยั่งยืนนัน้ ต้องอาศยัองค์ประกอบท่ีส าคญัหลายอย่างและหนึ่งในนัน้ก็คือ  “ก าลงัคน” อนั
จะเป็นรากฐานที่ส าคญัท่ีจะน าพาคณะฯ บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ 
  คณะนิติศาสตร์จะทุ่มเททรัพยากรทุกด้านเพ่ือผลิตบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้
ความสามารถและมีคณุธรรม จริยธรรม ด้านการวิจยั คณะนิติศาสตร์จะจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่และจะแสวงหา
ทรัพยากรจากภายนอกให้กบับคุลากรของคณะเพ่ือท าการวิจยัและสร้างองค์ความรู้ใหมท่างกฎหมาย ด้านบริการ
วิชาการคณะนิติศาสตร์มุ่งเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็น
ธรรมและด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม คณะนิติศาสตร์จะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีจะ
เสริมสร้างท านบุ ารุงอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
  คณะนิติศาสตร์ มุง่ผลิตบณัฑิตทางกฎหมายท่ีดีท่ีสดุเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ให้มี
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และสนับสนุนการสร้างเสริมความรู้ด้านการวิจัยทางกฎหมายให้ดีพร้อมโดยเฉพาะส่งเสริม
การให้บริการวิชาการทางกฎหมายแก่ชุมชนท้องถ่ิน  คณะนิติศาสตร์จะด าเนินงานตามแนวทางของปรัชญาของ
คณะท่ีว่าคือ “คุณภาพ คุณธรรม น าสงัคม” เพ่ือน าคณะนิติศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัยและ
การบริการวิชาการทางสงัคม 
  คณะนิติศาสตร์มุ่งมัน่ท่ีจะผลิตบณัฑิตกฎหมายให้เป็นผู้น าทางสงัคม รับใช้ท้องถ่ิน ในแถบอนุ
ภูมิภาคลุ่มน า้โขง และรักษามาตรฐานในการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความต้องการของประชาคม  และจะก้าว
ตอ่ไปเพ่ือให้บรรลวิุสยัทศัน์ โดยปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยัและได้รับการรับรองมาตรฐาน TQF เสริมทกัษะชีวิต
ให้แก่นกัศกึษาโดยสง่เสริมการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรเน้นการใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือสงัคม  
ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จขึน้อยู่กับผู้บริหารและบุคลากรทุกคนท่ีจะร่วมกันทุ่มเทสติปัญญาและความสามารถ
ปฏิบตัิภารกิจให้บรรลเุป้าหมายตอ่ไป 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

พฒันาอาจารย์และบุคลากรให้มคุีณภาพเพ่ือความพร้อมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

และผลติบัณฑิตให้ทนัต่อพลวตัของสังคม 

 

 คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   มุ่งพฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้งกบั  ปณิธาน  

ปรัชญา  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และเพื่อให้บรรลุตามทีไดก้ล่าวขา้งตน้  คณะนิติศาสตร์จึงไดก้ าหนดปณิธาน

ข้ึนวา่ “คณะนิติศาสตร์จะทุ่มเททรัพยากรทุกดา้นเพื่อผลิตบุคลากรดา้นกฎหมาย  ให้มีความรู้ความสามารถ  

มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและองคก์รวชิาชีพทางกฎหมาย   เช่น   เนติ

บณัฑิตยสภาและสภาทนายความ” ดว้ยเหตุน้ี คณะนิติศาสตร์จึงเล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาทรัพยากร

บุคคล   เน่ืองจากการท่ีคณะฯ   จะขับเคล่ือนต่อไปได้ในอนาคตอย่างมั่นคงและย ัง่ยืนนั้ น  ต้องอาศัย

องค์ประกอบท่ีส าคญัหลายอย่างและหน่ึงในนั้นก็คือ  “ก าลังคน” อนัจะเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีจะน าพา

คณะฯ บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ดงันั้น เพื่อให้สามารถบรรลุตามปณิธานดงักล่าว จึงจดัโครงการพฒันา

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีข้ึน เพื่อเป็นการปรับความคิดของอาจารยแ์ละบุคลากร

เก่ียวกบัการพฒันาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) พฒันา

คุณภาพผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละบุคลากร ธ ารงรักษาและพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสุขในการท างาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคม เสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพแก่อาจารยแ์ละบุคลากร และเป็นการสนบัสนุน/ส่งเสริมเพิ่ม

ขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน บุคลากรคณะ

นิติศาสตร์ทุกคนไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เขา้ร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน/และรับ

เชิญเป็นวทิยากรและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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สายวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ เร่ือง วนัเวลา สถานที ่

นายนิตลิกัษณ์  แก้วจนัด ี
  

  

โครงการสมัมนา "การสร้างเครือข่ายองคก์รการเรียนรู้  เพื่อพฒันาคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา  คร้ังท่ี 4" 

23-25  ต.ค. 2552 
  
  

โรงแรมนครพนมริเวอร์ววิ จ.นครพนม 
  

นายตรีเนตร  สาระพงษ์ 
  

  

เขา้ร่วมประชุมเครือข่ายนกัวจิยั ในการวจิยัเชิงนโยบายและประเมิน 
ผลดา้นการควบคุมยาสูบ 

27-29  ต.ค. 2552 
  
  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  

นายตรีเนตร  สาระพงษ์ 
  
  

ประชุมผูป้ระสานงานฝ่ายนโยบาย ชาติและความสมัพนัธ์ขา้มชาติ  
คร้ังท่ี  
2/2552 

30-31  ต.ค. 2552 
  
  

โรงแรม วรบุระ รีสอร์ท แอนด ์สปา  หวัหิน 
จ. ประจวบคีรีขนัธ ์
 
 

น.ส.ศรีสดา  ไพศาลสกลุชัย 
  
 
 

รายงานการเขา้ร่วมอบรมผูป้ระเมิน 
ประกนัคุณภาพภายใน 

16-18  พ.ย.2552 
  

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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ช่ือ-สกลุ เร่ือง วนัเวลา สถานที ่

นายนิตลิกัษณ์ แก้วจนัด ี
  
  

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 3 หลกัสูตรท่ี 2 ผูบ้ริหาร
หน่วยงาน 
สหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

7-11 ธ.ค.2552 
  
  

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จงัหวดัพระนครศรี 
อยธุยา 
 

ผศ.บรรลือ  คงจนัทร์ 
  
  
  
  

สมัมนาวชิาการขององคก์รตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2552 วา่ดว้ย 
"สิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล" 
  

8 ธ.ค.2552 
 
 
 
 

หอ้งประชุม 704 ส านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี 
ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร 
 
 

ผศ.บรรลือ  คงจนัทร์ 
  
  

สมัมนาทางวชิาการประจ าปีของคณะนิติศาสตร์ คร้ังท่ี 4 หวัขอ้ 
กฎหมายระหวา่งประเทศ 

9 ธ.ค.2552 
  
  

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 
 

นายตรีเนตร  สาระพงษ์ 
  
  

ประชุมเวทีน าเสนอผลการวจิยัชุดการศึกษากบังานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 
  
 
 

29 ธ.ค.2552 
  
  

อาคารประสานงานวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

นายตรีเนตร  สาระพงษ์ ประชุมเวที สกว. (TFT Forum) วา่ดว้ยการจดัการการเกษตรแบบมีพนัธะ
สญัญา(Contract Farming) เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื: ในทางนโยบาย 
 

28 ม.ค.2553 
  

ส านกังานกองทุน สนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
กรุงเทพมหานคร 
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ช่ือ-สกลุ เร่ือง วนัเวลา สถานที ่

นายนิตลิกัษณ์  แก้วจนัด ี เขา้ร่วมงาน "ศรีนครินทรวโิรฒวชิาการ" คร้ังท่ี 4 29-30 ม.ค.2553 
  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร  กทม. 

น.ส.รุ่งรัตน์ ธนบดธีาดา 
  
  

อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง ระบบฐานขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษา 
CHE QA Online System 

3 ก.พ.2553 
  
  

ส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

นายอภินันท์  ศรีศิริ อบรมภาษาองักฤษ ส าหรับบุคคลทัว่ไป  1-12 ก.พ.2553  สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นายประดษิฐ์  แป้นทอง อบรมภาษาองักฤษ ส าหรับบุคคลทัว่ไป 1-12 ก.พ.2553  สถาบนัภาษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผศ.บรรลือ  คงจนัทร์ ศึกษาดูงานตามโครงการพฒันา 15-16 ก.พ.2553 คณะนิติศาสตร์ 
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ช่ือ-สกลุ เร่ือง วนัเวลา สถานที ่

1.นายสมบัต ิ วอทอง 
2.ผศ.จริวฒัน์  สุทธิแพทย์ 
3.นายชัช  วงศ์สิงห์ 
4.น.ส.ธนวรรณ  
สาถิยะบูรณะพงศ์ 

5.นายดเิรก บวรสกลุเจริญ 
6.น.ส.ศรีสดา ไพศาลสกลุชัย 
7.นายสหรัฐ  โนทะยะ 
8.น.ส.มรัินต ี สาริบุตร 
9.พ.ต.ท.กติวิฒัน์ ฉัตรศรีโพธ์ิ 
10.นายนิตลิกัษณ์  แก้วจนัด ี

ประสิทธิภาพอาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา และระบบงานวชิาการคณะ
นิติศาสตร์ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.นายนิตลิกัษณ์  แก้วจนัด ี
2. น.ส.ภิรมย์พร  ไชยยนต์  
  
  

ประชุมสมัมนาการพฒันาหลกัสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน เร่ือง 
การจดัท ารายละเอียดรายวชิาศึกษาทัว่ไปตามเกณฑม์าตรฐานและกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

25  ก.พ.2553  
  
  
  

หอ้งประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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ช่ือ-สกลุ เร่ือง วนัเวลา สถานที ่

1.นายจริศักดิ์  บางท่าไม้ 
2.น.ส.ศรีสดา ไพศาลสกลุชัย 
3.น.ส.รุ่งรัตน์ ธนบดธีาดา 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อระดมความคิดเห็นของวทิยากร ในการจดัท า
คู่มือและหลกัสูตร เพ่ือเป็นคู่มือใหว้ทิยากรน าไปใชจ้ดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการส าหรับเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ สามารถแปลงแผน
สิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบติัในหน่วยงานของตนเอง 

26-28  ก.พ.2553 หอ้งลีลาวดี  ชั้น 3 โรงแรม K U HOME 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
  
  
  

น.ส.รัชกร โชตปิระดษิฐ์ 
  
  

ฝึกอบรม การสร้างนกัวจิยั(ตน้กลา้วจิยั) รุ่นท่ี 7  2-26  มี.ค.2553 
  
  

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
ลาดยาว  จตุจกัร  กทม. 

ผศ.บรรลือ   คงจนัทร์ 
  
  
  
  

ประชุมวชิาการการศึกษาทัว่ไประดบัชาติคร้ังท่ี  5  ประจ าปี 2553  ของ
เครือข่ายการศึกษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย เร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้สู่
การเรียนการสอนในวชิาศึกษาทัว่ไป 

22-23  มี.ค.2553 
  

  
 
 

โรงแรมมารวยการ์เดน้ท ์กรุงเทพมหานคร 
  
  
  

1.ผศ.บรรลือ   คงจนัทร์ 
2.นายสมบัต ิ วอทอง 
3.ผศ.จริวฒัน์   สุทธิแพทย์ 

ประชุมโครงการ "การพฒันามหาวทิยาลยัสู่ระดบัสากลอยา่งมีธรรมาภิ
บาล" 

26 มี.ค. 2553 
  
  

หอ้งประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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ช่ือ-สกลุ เร่ือง วนัเวลา สถานที ่

นายขรรค์เพชร  ชายทวปี สมัมนาเร่ืองแนวทางการพฒันาหลกัสูตรสิทธิมนุษยชนในมหาวทิยาลยั 30 มี.ค.2553  โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเดน้ท ์กรุงเทพมหานคร 
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สายสนับสนุน 

ช่ือ-สกุล เร่ือง วนัเวลา สถานที่ 

นางสาวอารียา  ทองชาต ิ 
  
  

เขา้ร่วมโครงการอบรมการจดัเก็บขอ้มูลประกนัคุณภาพอยา่งมืออาชีพ 
ดว้ยเอก็เซลล ์

19-22 ต.ค.2552 
  
  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตก าแพงแสน 

  

นางสาวธณศิรา  แสนจริง 
  

  

การฝึกอบรมเร่ือง KM (Knowledge Management) กบัการประยกุตใ์ชใ้น
องคก์ร 

22  ธ.ค. 2552 
  
  

โรงแรม KU HOME  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

บางเขน 

1.นางสาวยุภาพร ศรีริเลีย้ง 
2.นายพฒันพงศ์ เกษกรณ์ 
  

ประชุมเชิงปฏิบติัการ "การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
 เพ่ือพฒันาการศึกษา คร้ังท่ี 21" 

13-15  ม.ค. 2553 
  
  

มหาวทิยาลยับูรพา  
วทิยาเขตจนัทบุรี   
จงัหวดัจนัทบุรี 

1.นางสาวอารียา ทองชาต ิ
2.นายพฒันพงศ์ เกษกรณ์ 
 

อบรมเชิง ปฏิบติัการ เร่ือง ระบบฐานขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษา  
CHE QA Online System 

3  ก.พ. 2553 หอ้งประชุม 2C-10-11ส านกัคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นายพฒันพงศ์ เกษกรณ์ อบรมเชิงปฏิบติัการ  "UBU Photo Camp 2" 10-12  ก.พ. 2553 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.นางเพชรรัตน์ แสนทวสุีข 
2.นายชูไท วอทอง 
3. นางสาวยุภาพร ศรีริเลีย้ง 

ศึกษาดูงานตามโครงการ พฒันาประสิทธิภาพอาจารย ์บุคลากรทางการ
ศึกษา และระบบงานวชิาการคณะนิติศาสตร์ 

15-16  ก.พ. 2553 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ช่ือ-สกุล เร่ือง วนัเวลา สถานที่ 

1.นางศุกญัญา ล า้เลศิ อบรมหลกัสูตร "การซ่อมบ ารุงและแกไ้ขปัญหาในการใชง้าน
คอมพิวเตอร์ดว้ยตนเอง" 

18-19  ก.พ. 2553 ส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

1.น.ส.กนกวรรณ   ผ่องแผ้ว 
2.นางสาวอารียา ทองชาต ิ

อบรมเชิงปฏิบติัการ การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายในของ ม.อุบลราชธานี 

22  ก.พ. 2553 
 

ห้อง 2C-15-16  ชั้น 2 ส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

น.ส.กนกวรรณ   ผ่องแผ้ว 
 

อบรมหลกัสูตร  
Sspec 101 การเปล่ียนแปลงแผนกลยทุธ์สู่การปฏิบติังานรายบุคคลและ 
Mspec 203 : การพฒันาตวัช้ีวดัระดบัหน่วยงานและระดบัรายบุคคล 

22-23  ก.พ. 2553 หอ้งราชาวดี  ชั้น 5 อาคารศูนยว์ชิาการ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

นางศุกญัญา ล า้เลศิ 
 

ประชุมสมัมนาการพฒันาหลกัสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน เร่ือง 
การจดัท ารายละเอียดรายวชิาศึกษาทัว่ไป ตามเกณฑม์าตรฐานและกรอบ
มาตรฐาน คุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  คร้ังท่ี 1/2553 

25  ก.พ. 2553 หอ้งประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3ส านกังานอธิการบดี 
(หลงัใหม่) มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

นางธัญพทัธ์ ดวงปากด ี อบรมหลกัสูตร "ศิลปะการพดูในท่ีชุมชนเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ" 24-26  มี.ค.  2553 โรงแรมโฆษะ จงัหวดัขอนแก่น 
 

นายสังคม   ศรีมหันต์ 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสมัมนาเร่ือง ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน : ประวติัศาสตร์สามญัชน 30-31 มี.ค.  2553 โรงแรมอุบลอินเตอร์ เนชัน่แนล จงัหวดั
อุบลราชธานี 
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ช่ือ-สกุล เร่ือง วนัเวลา สถานที่ 

1.น.ส.กนกวรรณ ผ่องแผ้ว 
2.นายชูไท วอทอง 
3.นางธัญญพทัธ์ ดวงปากด ี
4.นายปรีชา  สมด ี
5.นายพฒันพงศ์ เกษกรณ์ 
6.นางสาวยุภาพร ศรีริเลีย้ง 
7.นางศรันยา  จนัทร์ทรง 
8.นางสาวศิริวรรณ บุตรศิริ 
9.นางสาวศศิวมิล บุญโสภา 
10.นายสุรพล  พาประจง 
11.นางสาวอารียา ทองชาต ิ

ศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา 
 

29  เม.ย.  - 
2  พ.ค.  2553 

 

มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 
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 คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับเชิญเป็นวทิยากร คณะกรรมการ ให้ความรู้ในสายงานแก่องค์กรภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  

รวมถึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ช่ือ-สกลุ เร่ือง 
ประเภท  

วนัเวลา สถานที ่
วทิยากร 

อาจารย์
พเิศษ 

คณะ 
กรรมการ 

เก็บข้อมูล
งานวิจัย 

น.ส.รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา 
  
  
  
  
  

เป็นวทิยากรบรรยายพิเศษ 

 
 
 
 


  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

7 ม.ค.2553 
  
  
  
  
  

คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
  
  
  
  

ในรายวชิา การเมืองระหวา่งประเทศใน 

ยคุปัจจุบนั(2327301) ในประเด็น 

กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมือง 

และขอ้พิพาทระหวา่งประเทศกบั 

กฎหมายระหวา่งประเทศ 
นายอภินนัท ์ ศรีศิริ เป็นอาจารย์พเิศษสอนในราย 

วชิา เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 
(1901203) ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตร 
แพทยศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 2 

  
  
  
  



 
 


  
  
  
  

  
  
  
  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2552  

วทิยาลยัแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

นายตรีเนตร  สาระพงษ ์
  
  
  

เป็นวทิยากรเพื่อบริการวชิาการ ในการ 

 
 


  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

3 ก.พ.2553 
  
  
  

หอ้งประชุมวทิยาลยั 
การอาชีพกนัทรลกัษ ์
อ าเภอกนัทรลกัษ ์
จงัหวดัศรีสะเกษ 

จดัฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เบ้ืองตน้ทาง 

กฎหมายแก่ประชาชน ในหวัขอ้ 
ความรู้เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน 
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ช่ือ-สกลุ เร่ือง 
ประเภท  

วนัเวลา สถานที ่
วทิยากร 

อาจารย์
พเิศษ 

คณะ 
กรรมการ 

เก็บข้อมูล
งานวิจัย 

1.นายตรีเนตร  สาระพงษ ์
2.นายอภินนัท ์ ศรีศิริ 

เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 
"ผูก้ระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์" 

   
  

 
 

 
 

19  ก.พ.2553 คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

นายตรีเนตร  สาระพงษ ์
  

เป็นวทิยากร บรรยายความรู้ทางกฎหมาย
เก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 



 


 
 
 

 
 
 

 
 
 

26 พ.ค.2553 
 
 

หอ้งประชุมโรงเรียน 
กนัทรลกัษว์ทิยาคม 

อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ   
1.นายตรีเนตร  สาระพงษ ์
2.นายอภินนัท ์ ศรีศิริ 
3.นายอรรถพงศ ์ กาวาฬ 
4.นายประดิษฐ ์ แป้นทอง 
5.นายชูไท  วอทอง 
6.นายดิเรก  บวรสกลุเจริญ 
7.น.ส.รัชกร  โชติประดิษฐ ์

ผูป้ระสานงาน  ส านกังานประสานฯ 
หวัหนา้โครงการ 
หวัหนา้โครงการ 
นกัวจิยั 
นกัวจิยั 
นกัวจิยั 
นกัวจิยั 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 


6-8 มิ.ย.2553 
 
 
 
 
 
 

แขวงจ าปาสกั สปป.ลาว 
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ช่ือ-สกลุ เร่ือง 
ประเภท  

วนัเวลา สถานที ่
วทิยากร 

อาจารย์
พเิศษ 

คณะ 
กรรมการ 

เก็บข้อมูล
งานวิจัย 

1.นายจิรศกัด์ิ  บางท่าไม ้
2.นายตรีเนตร  สาระพงษ ์
3.นายศุภชยั  วรรณเลิศสกลุ 

เป็นวทิยากร ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
"ขบัเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: 
รวมพลงัความร่วมมือทุกภาคส่วน" 
 



 


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

28 มิ.ย.2553 
 
 

โรงแรมพรหมพิมาน 
จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

นายชชั  วงศสิ์งห์ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัตอบ 
ปัญหาประชาธิปไตย  ระดบัมธัยมศึกษา 
ตอนตน้และตอนปลาย 

  
  
  

  
  
  



 


  
  
  

28-29 มิ.ย.2553 
  
  

สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่ง 
ประเทศไทย จ.อุบลฯ 

น.ส.กนกวรรณ  ผอ่งแผว้ 
  
  
  

เป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้เร่ือง   
"ความส าคญัของแผนปฏิบติังานกบั
ความส าเร็จในการบริหารสโมสรนกัศึกษา" 



 
 


  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

13-16  พ.ค.  2553 
 
 
 

ณ เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า 
ภูเขียว-ทุ่งกะมงั อ.คอนสาร 
และอุทยานแห่งชาติตาดโตน 

อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 
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ช่ือ-สกลุ เร่ือง 
ประเภท  

วนัเวลา สถานที ่
วทิยากร 

อาจารย์
พเิศษ 

คณะ 
กรรมการ 

เก็บข้อมูล
งานวิจัย 

นายอภินนัท ์ ศรีศิริ 
  

เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2552 

  
  

  
  

   
  

20-21 มิ.ย.  2553 คณะศิลปประยกุตแ์ละการ 
ออกแบบ  ม.อุบลฯ 

นายนิติลกัษณ์  แกว้จนัดี 
 

เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปี
การศึกษา 2552 

 
 

 
 





 
 

24-25 มิ.ย.  2553 
 

คณะบริหารศาสตร์ 
ม.อุบลฯ 

1.นางสาวศิริวรรณ  บุตรศิริ 
2.นางสาวลพัธวรรณ  ดวงตา 
3.นางสาวศศิวมิล  บุญโสภา 
4.นางสาวอารียา  ทองชาติ 

เป็นวทิยากรใหค้วามรู้แก่สโมสรนกัศึกษา
ร่วมกบังานกิจการนกัศึกษา  คณะนิติศาสตร์ 
  



 
 


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

28  พ.ค.  2553 
 
 
 

หอ้งประชุม สมบติั  วอทอง 
คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ มีภาวะเผชิญ

ต่อปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

  

 
 คณะนิติศาสตร์มีหลักสูตรและกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วมทั้งการเรียน

การสอนในห้องเรียน 

    
 

   
 
และสนับสนุนการจัดกจิกรรมเสริมหลักสตูรและการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง เช่น  

โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ วิจัยภาคสนาม ในรายวิชาวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และ

นิติศาสตร์ ณ วิทยาลัยนานาชาติลุ่มน า้โขง และด่านศุลกากร จ.มุกดาหาร   
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วิชาระบบตุลาการ ศาลและพระธรรมนูญศาล  

 

  
 
วิชาสงัคมวิทยาและการพัฒนาชนบท 

 

  
 

  
  
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตจากชุมชน ท้องถิ่น และเพ่ือให้

นักศึกษาได้ทราบและเข้าใจถึงระบบการด าเนินกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายวิธีสบัญญัติ 

คณะได้อนุมัติโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกภาคปฏิบัติและ

ศึกษาดูงานในสถานที่จริงซ่ึงทุกรายวิชาสามารถเสนอกิจกรรมเพ่ือให้คณะกรรมการวิชาการ

พิจารณา 
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 นอกจากการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วมแล้ว คณะเล็งเห็น

ความส าคัญของการผลิตบัณฑติให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจัดกจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง ในหลายรูปแบบ เช่น ประกาศคณะนิติศาสตร์เร่ือง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ การให้ทุนส่งเสริมแก่นักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมทาง

วิชาการหรือการท ากจิกรรมสาธารณประโยชน์ 

   
 
 ด้านระบบและกลไกการสนับสนุนวิจัยในช้ันเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผู้เรียนมีส่วนร่วม คณะได้จัดการความรู้ด้านความต้องการฝึกอบรมด้านการวิจัยของอาจารย์และ

บุคลากรซ่ึงผลจากการจัดอบรมด้านการวิจัยดังกล่าว ท าให้มีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

หลายเร่ือง เช่น รายงานการวิจัยเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนแบบ

นักศึกษามีส่วนร่วม กรณีศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น 

 เพ่ือให้การเรียนการสอนด้านกฎหมายมีความเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง คณะมีการท า

วิจัยประเมินหลักสูตร พ.ศ.2548 เพ่ือน าผลวิจัยที่ได้มาใช้พัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

โดยงานวิจัยได้ส ารวจความคิดเหน็ของกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้น าท้องถิ่น โดยน าข้อเสนอแนะจากกลุ่มดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา  

 ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ เพ่ือให้ได้ผู้เข้าศึกษาที่มีคุณภาพ 

คุณธรรมและมีความตั้งใจเข้าศึกษา คณะจึงก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่

มีความสามารถในด้านต่างๆ ที่สนใจเข้าศึกษาได้สมัครเข้าคัดเลือก ทั้งวิธีรับตรงตามพ้ืนที่ และ

โครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ คือโควตาโครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้น า     

มีคุณธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ซ่ึงมีนักเรียนให้ความสนใจและสมัครเข้าศึกษา

เป็นจ านวนมากและคณะสามารถคัดเลือกนักศึกษาใหม่ได้ตรงตามแผนที่วางไว้และผลการเรียน

ของผู้เข้าศึกษาในโควตาดังกล่าวอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

 ในด้านการจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่

ผู้เรียนจะได้รับจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว คณะเล็งเห็นความส าคัญของสภาพแวดล้อมที่ดีด้าน

การศึกษา จึงมีแนวทางในการสนับสนุนด้านทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในหลายด้าน 

ทั้งการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนหลายห้องซ่ึงเดิมเป็นอาคารเรียนรวมซ่ึง 

ห้องเรียนและอุปกรณ์หลายอย่างอยู่ในสภาพเก่า และทรุดโทรม ให้การสนับสนุนการจัดหา

ทรัพยากรห้องสมุดให้มีหนังสอืและต าราใหม่ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า  
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รวมทั้งการเปล่ียนคอมพิวเตอร์ใหม่ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด ติดตั้งอินเตอร์เน็ตระบบไร้สายเพ่ือ

รองรับการใช้งานของนักศึกษา รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะ ซ่ึงก าลังอยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

 นอกจากการปรับปรุงด้านกายภาพแล้ว คณะนิติศาสตร์ให้ความส าคัญด้านการพัฒนา

ผู้เรียนในด้านอื่น เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกจิการนักศึกษา

ประจ าคณะเพ่ือจัดท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ มีองค์กรนักศึกษาเพ่ือช่วยในการท า

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาทั้งสโมสรนักศึกษา ชุมนุม และช้ันปี มีการให้บริการด้านการเรียน

การสอน การใช้ชีวิตโดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สวัสดิการเงินกู้ยืมฉุกเฉินส าหรับนักศึกษา การให้

ทุนส่งเสริมแก่นักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมประชุมหรือการน าเสนอผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทาง

วิชาการหรือการท ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาสถาบนั การเรียนการสอน เพิ่มขีดความสามารถของ

ประชาชน การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภมิูภาคลุ่มน า้โขงอย่างยั่งยนื 

 

 งานวจิยั คณะนิติศาสตร์  ด าเนินงานโดยมีระบบและกลไกเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานโดยมคีณะกรรมการท่ีส าคญัดงันี ้

๑)  คณะกรรมการบริหารงานวจิยั  คณะนิติศาสตร์   

๒) คณะกรรมการคดัสรร  วิเคราะห์  สงัเคราะห์  ความรู้จากงานวจิยัและสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชมุชนและสงัคม  

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี

๓) คณะกรรมการคลนิิกวิจยั คณะนติิศาสตร์ 

นอกจากนัน้ งานวิจยั คณะนิติศาสตร์ซึง่มีนกัวิจยัของคณะได้รับทนุประสานงานจาก สกว. ท าให้เป็นสว่นช่วยเสริมให้ระบบการ

บริหารงานวิจยัของคณะมีการออกแบบเพื่อการจดัการงานวิจยัตัง้แตต้่นน า้(Upstream management)  กลางน า้(In 

proceed) และการจดัการท้ายน า้(Downstream management)  
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R/D/Innovation 

 

- โจทก์วจิยั 

 

-Proposal 

 

-ประชมุโจทก์ 

 

 

 

   ต้นน า้ 

 

-สมัภาษณ์ 

 

-รายงานความก้าวหน้า 

 

-ประชมุ 

 

 

 

 

กลางน า้ 

-เวทีน าเสนอ 

-บทความ 

-Brief 

-ส าเนางานวิจยั 

-Website 

-ฐานข้อมลูอื่นๆ 

ท้ายน า้ 

Holistic Approach 

กิจกรรมเสริมงานวิจยั 

-โจทก์ 

-ทบทวนวรรณกรรม 

-Proposal 

 

 

-หาพี่เลีย้ง 

-การใช้เคร่ืองมือ 

-การเก็บข้อมลู 

-รายงานความก้าวหน้า 

-การประชมุน าเสนอตอบกลางน า้ 

 

 

-การเขียนรายงาน 

-การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

-การเขียนบทความ 

-การเผยแพร่ผลงาน 

Output 

 

-มีนกัวิจยัเพิ่ม 

-มีเงินทนุเพิ่ม 

-มีบรรยายทางวชิาการ 

-มีบทความมากขึน้ 

-มีองค์ความรู้มากขึน้ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ บณัฑิตศกึษา ฯลฯ 

หนว่ยวจิยัยอ่ยในคณะ 
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Model การพัฒนางานวจิัยคณะนิติศาสตร์ 

ตามตวัชีว้ดัใหมข่อง สกอ.  หนัมาให้ความส าคญักบั Process มากขึน้ แต ่สมส. จะเน้นท่ี Output แทน 

     (สกอ.)            (สมส.) 

 

 

- อบรม (เพิ่มงาน)                          -   พี่เลีย้ง (ท างาน)       -  เสร็จ  
  (งานวิชาการ) 

 

 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

จ
 ำ
น
ว
น
เง
นิ
 (
บ
ำ
ท
)

เวลำ (เดอืน)

คำ่ทีป่รกึษำ คำ่ฝึกอบรม คำ่บรหิำรจดักำร ทนุวจิยั

ลกัษณะกิจกรรม 

4.1 

4.2 

4.3 

ตวัชีว้ดั 

ลกัษณะการใช้เงิน 

กลไกที่สนบัสนนุ

การผลติงานวิจยั 

4.1 

4.2 

User/Stakeholder 

 

กรรมการบริหารงานวิจยั 

และส านกังานกองทนุวิจยั 

 

Output/ความยั่งยนืที่ตกปลาเก็บเอาไว้ 

 

-จ านวนนกัวิจยั 

-จ านวนเงินสนบัสนนุ 

-จ านวนงานท่ีตีพมิพ์ 

-จ านวน Citation 

-จ านวนทรัพย์สนิทางปัญหา 

-จ านวนนโยบาย 

-Outcome 

-จ านวนข้อมลู/ความรู้ 

Mini Think Tank 

One Man Show 

General Think Tank 

ณ ปัจจบุนั ทัว่ไป นกัวิจยั 

อนาคต สงัคมแหง่การเรียนรู้ ปราชญ์สงัคม 

เพาะพนัธ์ปลาเป็น 

เอาปลาไปแบง่ให้สงัคม 

(บริการวิชาการ) 

 

เลีย้งปลาได้ 

คิดปลาสายพนัธ์ใหมไ่ด้ 
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และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบตามหลกันิติรัฐ งานวิจยัได้จดัท ากฎเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

โดยมีค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานจัดท าระเบียบงานวิจัยคณะนิติศาสตร์  เพื่อจัดท ากฎหมายฉบับต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการ

ด าเนินงาน ดงันี ้

๑) ประกาศมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี เร่ือง  รางวลันกัวิจยัดีเด่น  คณะนิติศาสตร์  พศ. ๒๕๕๔   

๒) ประกาศมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี เร่ือง  ทนุวิจัย และการสง่เสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  

๓) คณะนิติศาสตร์ เร่ือง มาตรฐานวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์   

๔) ประกาศมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี เร่ือง คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุผู้อา่นผลงานก่อนตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย คณะ

นิติศาสตร์   

๕) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เร่ือง มาตรฐานเอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน และต ารา ทัง้นี ้เพื่อยก

มาตรฐานการด าเนินงาน  

 

ในสว่นของสิง่อ านวยการ คณะนิติศาสตร์ได้จดัสรรค์พืน้ท่ีชัน้ ๓ เป็นส านกัประสานงานกฎหมายและการ 

บงัคบัใช้กฎหมายการค้าชายแดนไทย-ลาว พืน้ที่จังหวดัอบุลราชธานีและมุกดาหาร ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั  และ

เป็นพืน้ท่ีการปฏิบตัิงานของงานวิจยั รวมถึงเป็นท่ีตัง้ของคลนิิกวิจยั เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นกัวิจยัหน้าใหมท่ี่สนใจท างานวิชาการ  

 ผลจากการปฏิบตัิงานปรากฎในปี ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์ได้รับทนุวิจยัทัง้สิน้   

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน หน่วยวดั 

1. จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัฯ จำก 
ภำยในและภำยนอก ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 

3,570,400 บาท 

จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัฯ จำกภำยใน 21,500 บาท 

จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัฯ จำกภำยนอก 3,548,900 บาท 

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำท่ีปฏิบติังำนจริง ปีกำรศึกษำ 2553 24 คน 

เงินสนับส นุนงำนวิจัยฯ  ต่ อจ ำนวนอำจำรย์ป ระจ ำ                   
ท่ีปฏิบติังำนจริง 

148,766 บาท/คน 
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ล ำดบั ช่ือโครงกำร ช่ือผูวิ้จยั 

รำยละเอียดโครงกำร ประเภทงบประมำณ ประเภทโครงกำร งบประมำณ 
จดัสรร 

 

ช่วง 
ระยะเวลำ 

 
แหล่งทุน ทุนภำยในสถำบนั ทุนภำยนอกสถำบนั 

แผ่นดิน เงินรำยได้ 
ภำยนอก 

 
สร้ำงองค ์
ควำมรู ้

ถ่ำยทอด 
เทคโนโลยี ผู้วิจยั

หลกั 
ผู้ร่วม
วิจยั ผู้วิจยัหลกั ผู้ร่วมวิจยั 

2 ปัญหาทางกฎหมาย
ในการน าของผ่าน
ประเทศกรณีไทย-
ลาว ศกึษาเฉพาะ
กรณีไมแ้ละซากสตัว ์

1.นายตรเีนตร 
สาระพงษ์ 

   ∕       ∕     ∕    876,220  5 พ.ย 52- 
5 พ.ย. 53 

สกว. 

3 เพื่อพฒันางานวจิยั
เรื่องปัญหาการ
ปฏบิตังิานของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วกบั
การน าเขา้ สง่ออก
สนิคา้ชายแดนไทย-
ลาว 

1.นายอภนินัท ์
ศรศีริ ิ              
2. นางสาว
มณฑริา เตยี
ประเสรฐิ 

    ∕ 

  

  

  

∕ ∕       สกว. 

3.นาย
ประดษิฐ ์แป้น
ทอง 

    ∕      ∕     

4 เพื่อพฒันาปัญหา
การงานวจิยัเรื่อง
ปัญหาทางกฎหมาย
ในการจดัการพืน้ที่
รว่มไทย-ลาว 

1.นายอรรถ
พงศ ์กาวาฬ            
2.นายสหรฐั  
โนทะยะ   

    ∕           ∕    ∕     - สกว. 

5 การศกึษาแบบมสีว่น
รว่ม: กรณีศกึษาวชิา
กฎหมายตัว๋เงนิและ
การใชต้ัว๋เงนิ 

1.นายชูไท วอ
ทอง               
2.นายตรเีนตร 
สาระพงษ์ 

∕       ∕       ∕     3 เงนิรายได้
มหาวทิยา

ลยั
อุบลราชธา
นี ประจ าปี
งบประมา
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ล ำดบั ช่ือโครงกำร ช่ือผูวิ้จยั 

รำยละเอียดโครงกำร ประเภทงบประมำณ ประเภทโครงกำร งบประมำณ 
จดัสรร 

 

ช่วง 
ระยะเวลำ 

 
แหล่งทุน ทุนภำยในสถำบนั ทุนภำยนอกสถำบนั 

แผ่นดิน เงินรำยได้ 
ภำยนอก 

 
สร้ำงองค ์
ควำมรู ้

ถ่ำยทอด 
เทคโนโลยี ผู้วิจยั

หลกั 
ผู้ร่วม
วิจยั ผู้วิจยัหลกั ผู้ร่วมวิจยั 

ณ 2552 

8 โครงการพฒันา
โจทกว์จิยัเรื่อง 
การเกษตรแบบมี
พนัธะสญัญาพืน้ที่
อุบลราชธานี-จ าปา
สกั 

1. ดร.นรนิทร 
บุญพรามณ์         
2. นายดเิรก 
บวรสกุลเจรญิ      
3.นางสาวรชั
กร โชติ
ประดษิฐ ์

              ∕     อยู่ระหว่าง
การพฒันา
โครงการ 

สกว. 

9 กำรศึกษำปัจจยัท่ี
ส่งเสริมกำรพฒันำ
ศกัยภำพในกำร
ท ำงำน: กรณีศึกษำ
บุคลำกรสำย
สนบัสนุน คณะ
นิติศำสตร์ 
มหำวทิยำลยั
อุบลรำชธำนี 

นำงนรินทร์
ทิพย ์บุญแขง็ 

∕         ∕   ∕       เงนิรายได้
มหาวทิยา

ลยั
อุบลราชธา
นี ประจ าปี
งบประมา
ณ 2552 

รวม 876,220.00     
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บทความที่ดีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในปี ๒๕๕๓  แบ่งออกเป็นบทความวิจัย กับบทความวิชาการ ดังนี ้

ล าดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน วารสารฯ ประเภทบทความ 
1 สิทธิของลาวในการส่งสินค้าผ่านแดน

ไปประเทศที่สาม 

ตรีเนตร สาระพงษ์                   หนงัสอืพิมพ์              
กรุงเทพธุรกิจ 

Brief งานวิจยั 

3 " BB GUN" กบั "อาวุธปืน"  
สิง่เทียมอาวธุปืนและข้อควรระวงั     

อภินนัท์ ศรีศิริ                         วารสาร               
กระบวนการ     
ยตุิธรรม 

บทความวิชาการ 

4 ปัญหาการคุ้ มครองสงัคมจากการคิด
อตัราดอกเบีย้ในตัว๋เงิน    

ตรีเนตร สาระพงษ์                   วารสารวิชาการ มอบ. บทความวิชาการ 

5 การส่งผู้ ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยกับ 
สปป. ลาว                                  

อภินนัท์ ศรีศิริ                           วารสารวิชาการ มอบ. 
 

บทความวิชาการ 

6 เขต เศรษฐกิจพิ เศษสะหวัน -เซโน : 
โอกาสและอปุสรรค จากประเทศไทย 

ศภุชยั วรรณเลศิสกลุ วารสาร ส าหรับการ
ลงทนุ วิชาการ มอบ. 

บทความวิจยั 

7 การสร้างเอกสารทางวชิาการกบัปัญหา
กฎหมายลขิสทิธ์ิ 

ตรีเนตร สาระพงษ์  วารสารศกึษาทัว่ไป
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

บทความวิชาการ 

8 ความรับผิดและการหลดุพ้นจากความ
รับผิดผู้สลกัหลงัตัว๋สญัญาใช้เงินของผู้
สลกัหลงัตัว๋สญัญาใช้เงิน  

ตรีเนตร สาระพงษ์  วารสาร วชิาการ มอบ. บทความวิจยั 

9 ปัญหาการคิดอัตราดอกเบีย้ในอัตรา
สงูสดุในตัว๋เงินจากมลูหนีกู้้ยืมเงิน 

ตรีเนตร สาระพงษ์ 
และไกลกังวล เดือน
จ ารูญ 

วารสารกฎหมาย
สโุขทยัธรรมาธิราช 

บทความวิชาการ 

11 ความเป็นกลางในการตรวจสอบค้นหา
ความจริงคดีอาญาโดยศาล  

อภินนัท์ ศรีศิริ วารสารมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลยั
อบุลราชธาน ี

บทความวิชาการ 

12 การจัดการเรียน รู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางในการสอนทางนิติศาสตร์ 

ตรีเนตร สาระพงษ์ วารสารศกึษาทัว่ไป
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

บทความวิชาการ 

13 การพฒันาการความร่วมมือในอาเซียน 
: จากปฏิญญาสูก่ฎบตัร 

ศภุชยั วรรณเลศิสกลุ วารสารวิชาการ มอบ. บทความวิชาการ 

14 อาเซียน-ไทยกบัความผิดทางการเมือง 
  

อภินนัท์ ศรีศิริ  วารสารมนษุยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อบุลราชธาน ี
 

บทความวิชาการ 

15 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการ ตรีเนตร สาระพงษ์ วารสารวิชาการ  บทความวิจยั 
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ล าดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน วารสารฯ ประเภทบทความ 
จัดการเรียนการสอนแบบนักศึกษามี
ส่วนร่วม:กรณีศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

ม.อบ. 

16 กฎหมายสิง่แวดล้อม: กรณีปัญหาการ
ลกัลอบขดุแร่เหลก็ ณ ป่าสงวน
แหง่ชาติเขาแก้ว-ดงปากชม อ.เขาแก้ว 
อ.เชียงคาน จ.เลย 
 

ดิเรก บวรสกลุเจริญ วารสารนิตศิาสตร์คณะ
นิติฯ ม.อบ. 

บทความวิชาการ 

17 ภยัมืดบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ และ
จริยธรรมในการใช้งานเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน์  

รัชกร โชติประดิษฐ์ วารสารนิตศิาสตร์คณะ
นิติฯ ม.อบ. 

บทความวิชาการ 

18 English around the World  รักขิต รัตจมุพฎ วารสารนิตศิาสตร์ 
คณะนิติฯ ม.อบ. 

บทความวิชาการ 

19 มาตรการทางกฎหมายของสญัญาเพื่อ
แสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สภุาวณีย์  
อมรจิสวุรรณ 

วารสารนิตศิาสตร์ 
คณะนิติฯ ม.อบ. 

บทความวิชาการ 

20 การห้ามใช้ตราประทบัในเช็คโดย
ธนาคารแหง่ประเทศไทย: วิเคราะห์
ปัญหา และผลทางกฎหมาย  

ตรีเนตร  สาระพงษ์ บทบณัฑิตย์ บทความวิชาการ 
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ส าหรับการน าเอางานวิจยัไปใช้ประโยชน์ งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของคณะนิติศาสตร์ได้มีการน าเอาไปใช้ประโยชน์  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ ช่ือผู้วิจัย ช่ือโครงการ พ.ศ. งานวิจัย 
งาน

สร้างสรรค์ 
การน างานวิจัยไปพัฒนาต่อ พ.ศ. 

1 ชชั วงศ์สิงห์และคณะ การพฒันาโจทย์วิจยัเร่ืองกฎหมายและ
การบงัคบัใช้กฎหมายกบัการค้าชายแดน
ไทย-ลาว 

2552 / / กรมป่าไม้ มีการตัง้ดา่นป่าไม้
พิบลูมงัสาหาร และมีการ
พฒันาตอ่เป็นงานวิจยั ๓ เร่ือง 

ชว่งปี 2552 

2 ตรีเนตร สาระพงษ์ โครงการผู้ประสานงาน "กฎหมายและ
การบงัคบัใช้กฎหมายการค้าชายแดน
ไทย-ลาว" ฯ 

2552 / / บริหารงานวิจยัเพ่ือน าเอา
งานวิจยัไปใช้ประโยชน์โดย
ร่วมกบัอนกุรรมการว่าด้วย
การศกึษาและวิจยัไทย-ลาว 
กระทรวงการตา่งประเทศของ
ไทย และลาว โดยตลอดการ
ด าเนินงานมีการจดัประชมุ
รายงานผลการศกึษา
ตลอดเวลา เพ่ือให้หน่วยงาน
ราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้
ทราบผลการศกึษา 

ชว่งปี 2552 



10 
 

ล าดับ ช่ือผู้วิจัย ช่ือโครงการ พ.ศ. งานวิจัย 
งาน

สร้างสรรค์ 
การน างานวิจัยไปพัฒนาต่อ พ.ศ. 

3 ตรีเนตร สาระพงษ์ 
และคณะ 

ปัญหาทางกฎหมายในการน าของผา่น
ประเทศกรณีไทยลาว ศกึษากรณีไม้และ
ซากสตัว์ 

2552   / กรมป่าไม้ กรมศลุกากร 
กรมการค้าตา่งประเทศของไทย 
กระทรวงพวัพนัและการ
ตา่งประเทศ สปป.ลาว โดยการ
ประสานงานและผลกัดนัของ
กรมเอเชียตะวนัออก กระทรวง
การตา่งประเทศ 

ชว่งปี 
2552-2553 

4 ตรีเนตร สาระพงษ์ ปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนแบบนกัศกึษามีสว่น
ร่วม : กรณีศกึษาคณะนิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

2552   / คณะนิติศาสตร์น าเอา
ผลการวิจยัไปปรับปรุงการเรียน
การสอน, น าเสนอ KM ท่ี มมส. 

ชว่งปี 2553 

5 อภินนัท์ ศรีศิริ และ
คณะ 

เพ่ือพฒันางานวิจยัเร่ืองปัญหาการ
ปฏิบตังิานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวกบัการ
น าเข้า สง่ออกสินค้าชายแดนไทย-ลาว 

2553   / กรมสรรพสามิตร กรมศลุกากร 
กรมการค้าตา่งประเทศของไทย 
กระทรวงพวัพนัและการ
ตา่งประเทศ สปป.ลาว โดยการ
ประสานงานและผลกัดนัของ
กรมเอเชียตะวนัออก กระทรวง

ชว่งปี 2553 
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ล าดับ ช่ือผู้วิจัย ช่ือโครงการ พ.ศ. งานวิจัย 
งาน

สร้างสรรค์ 
การน างานวิจัยไปพัฒนาต่อ พ.ศ. 

การตา่งประเทศ 

6 อรรถพงศ์ กาวาฬ และ
คณะ 

เพ่ือพฒันาปัญหาการงานวิจยัเร่ือง
ปัญหาทางกฎหมายในการจดัการพืน้ท่ี
ร่วมไทย-ลาว 

2553   / กรมการขนสง่ทางบก กรม
ศลุกากร  ของไทย กระทรวง
พวัพนัและการตา่งประเทศ 
สปป.ลาว โดยการประสานงาน
และผลกัดนัของกรมเอเชีย
ตะวนัออก กระทรวงการ
ตา่งประเทศ 

ชว่งปี 2553  

7 ดร.นรินทร บญุพรามณ์  
ดเิรก บวรสกลุเจริญ   
และรัชกร โชตปิระดษิฐ์ 

โครงการพฒันาโจทก์วิจยัเร่ือง การเกษตร
แบบมีพนัธะสญัญาพืน้ท่ีอบุลราชธานี-
จ าปาสกั 

2553 /   มีการน าไปพฒันาเป็น
โครงการวิจยัตอ่ไปจ านวน ๓ 
โครงการ 

ชว่งปี 2553  
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ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตรท่ี์ 4 

พฒันาฐานขอ้มลู องคค์วามร ู ้บคุลากรและสรา้งเครอืข่ายเพ่ือการบรกิารวิชาการแกช่มุชนในอีสานใต ้

และอนภุาคล ุม่แม่น ้าโขง 

 

 คณะนิติศาสตร์ สนบัสนนุภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัในการพฒันาคณุภาพ  และประสิทธิภาพ

การด าเนินงานด้าน บริการวิชาการแก่สงัคมเพ่ือให้สามารถเป็นผู้น าสงัคม และให้ค าปรึกษา ได้ตาม ความ

ต้องการของท้องถ่ิน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการบ ารุงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิด

ประโยชน์แก่มนษุย์อย่าง ต่อเน่ืองและ ยาวนานส่งเสริมให้มีความร่วมมือกบัสถาบนัอดุมศกึษา หน่วยงาน 

หรือองค์กรภายนอกคณะ มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้  บุคลากร นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์มีทักษะและ

ประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่สงัคม และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและบรูณา

การศาสตร์ใหม่ ๆ ให้แก่สังคม สามารถพัฒนาสังคมได้  ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรของคณะด าเนิน 

กิจกรรมด้านบริการวิชาการต้องใช้ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของสาขาวิชาชีพ  เพ่ือท่ีจะ

สามารถ หารายได้เลีย้งตนเองได้ตามกิจกรรมของตน และสามารถ พึง่ตนเองได้ในระยะยาว  

 ทัง้นีเ้พ่ือพัฒนาด้าน บริการ วิชาการของบุคลากรและ  หน่วยงานและรองรับผลกระทบจาก

ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณท่ีจะได้รับการ สนบัสนุนจากภาครัฐบาลในอนาคต ได้จดัตัง้ศูนย์เผยแพร่

และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)  Center for Public Education and Assistance in 

Legal Matters (CPEAL) ขึน้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)  

Center for Public Education and Assistance in Legal Matters (CPEAL) 

1. หลักการและเหตุผล 

 โดยท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตัง้คณะนิติศาสตร์ ขึน้ ซึ่งหลกัสูตรมีความจ าเป็นต่อการ
พฒันาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมการปฏิรูปการเมือง และการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นต้องมีโครงการบริการทางวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การให้
ค าปรึกษาทางกฎหมาย และให้บริการวิชาการแบบนิติศาสตร์สญัจรเพ่ือบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและ
สถานการศึกษา การสมัมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทางส่ือสารมวลชนในรูปแบบ
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ตา่ง ๆ ภารกิจดงักล่าว เป็นภารกิจส าคญัของคณะนิติศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรมในสงัคมและ
ความมั่นคงของชุมชนท้องถ่ิน และสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง และเป็นการ
สร้างเครือขา่ยงานบริการวิชาการแก่ชมุชนอนัสอดคล้องกบัปณิธานการจดัตัง้คณะนิติศาสตร์  

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชมุชนและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายท่ีเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
สิทธิมนษุยชน กฎหมายการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และความรู้เก่ียวกบั
แนวทางการปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทย  

 2. เพ่ือให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ยากไร้และไมไ่ด้รับความเป็นธรรม  

 3. เพ่ือให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงานและบคุลากรของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 4. เพ่ือสร้างเครือขา่ยทางวิชาการและการชว่ยเหลือประชาชนทางกฎหมายในท้องถ่ิน  

 5. เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุให้นกัศกึษาจดักิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชมุชน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัอบุลราชธานีและใกล้เคียง  

 2. อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย สงัคมศกึษา หรืออาจารย์แนะแนวโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา ใน
จงัหวดัอบุลราชธานีและใกล้เคียง  

 3. องค์กรชาวบ้านและองค์กรพฒันาเอกชนในจงัหวดัอบุลราชธานีและใกล้เคียง 

 4. ประชาชนทัว่ไป  

 5. บคุลากรของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน จะได้รับความรู้ทางกฎหมายเก่ียวกบั
บทบาทหน้าท่ีและการกระจายอ านาจสูท้่องถ่ินมากขึน้ 
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 2. อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย สงัคมศกึษาหรืออาจารย์แนะแนวโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาได้รับ
ความรู้และได้แลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชากฎหมาย 

 3. ประชาชนทัว่ไปได้รับความรู้ทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกฎหมายเก่ียวกบัชีวิตประวนั 

 4. ประชาชนทัว่ไปได้ทราบถึงภารกิจของคณะนิตศิาสตร์ ด้านการบริการทางวิชาการแก่ชมุชน  

5. รูปแบบของโครงการ 

 1. การให้ค าปรึกษาและจัดที่ปรึกษาทางกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ศนูย์เผยแพร่และ
ชว่ยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) และในระหวา่งการออกโครงการรูปแบบนิตศิาสตร์สญัจร 

 2. การจัดกิจกรรมนิตศิาสตร์สัญจร ในชนบทหา่งไกล ท่ีท าการองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 
เทศบาล โรงเรียน มธัยมศกึษา สถานศกึษา หรือศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน  

 3. การจัดสัมมนาทางวิชาการ เชน่ การปฏิรูปการเมือง การด าเนินคดีปกครอง กฎหมายเก่ียวกบั
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั แก่กลุม่เปา้หมาย  

 4. การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทางส่ือสารมวลชนในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ จลุสารกฎหมาย
เพ่ือประชาชน 

6. การปฏิบัตงิาน 

 ศนูย์เผยแพร่และชว่ยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ได้แบง่ภารกิจออกเป็น 4 กลุม่ คือ 
กลุ่มงานให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย กลุ่มงานนิตศิาสตร์สัญจร กลุ่มงานเผยแพร่กฎหมายทางส่ือ
ต่าง ๆ และ กลุ่มงานจัดสัมมนาทางวิชาการ  

7. งบประมาณการด าเนินงาน 

 ศนูย์เผยแพร่และชว่ยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ได้รับงบประมาณสนบัสนนุการ
ด าเนินงานจากงบประมาณแผน่ดนิ งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลยั และงบประมาณจากการบริจาค  

8. สถานท่ีตดิต่อประสานงานและขอความช่วยเหลือ  

ศนูย์เผยแพร่และชว่ยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
34190 โทรศัพท์ 0-4535-3950-1 โทรสาร 0-4535-3956 URL http://www.law.ubu.ac.th 
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ผลการด าเนินงานโครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2553 

ที ่ ช่ือโครงการ ช่ืออาจารย์/คณะผู้บรรยาย 
วนั เวลา ทีใ่ห้บริการ

วชิาการ 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

1 กจิกรรมนติศิาสตร์

สัญจรคร้ังที ่1 

นายสมบัต ิ วอทอง 

- สิทธิของบุคคลในกระบวนการยติุธรรมทาง

อาญา 

พ.ต.ท.กติตวิฒัน์  ฉัตรศรีโพธ์ิ 

- กฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวติประจ าวนั  

(กฎหมายเก่ียวกบัการจราจร) 

นายขรรค์เพชร  ชายทวปี 

- ใหค้  าปรึกษาทางกฎหมาย 

ในวนัเสาร์ท่ี 31 ตุลาคม 

2552  ณ หมู่บา้นหนองบวั

แดง  ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม 

จ.อุบลราชธานี 

41 

2 กจิกรรมนติศิาสตร์

สัญจรคร้ังที ่2 

นายสมบัติ  วอทอง 

- สิทธิของบุคคลในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

นายประดษิฐ์  แป้นทอง 

นายขรรค์เพชร  ชายทวปี 

 - กฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั (กฎหมายท่ีดิน  

กูย้มื และ มรดก (อภิปรายร่วม))  

นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  

นายสหรัฐ  โนทะยะ 

- ให้ค  าปรึกษาทางกฎหมาย 

ในวนัศุกร์ท่ี 29 มกราคม 

2553 ณ วดัธรรมปฎิฐาราม  

ต.หนองเต่า  อ.ตระการ

พืชผล  จ.อุบลราชธานี 

 

137 

3 กจิกรรมนติศิาสตร์

สัญจรคร้ังที ่3 

นายสมบัติ  วอทอง 

- สิทธิของบุคคลในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

นายประดษิฐ์  แป้นทอง 

- กฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั (กฎหมายท่ีดิน  

กูย้มื) 

นายขรรค์เพชร  ชายทวปี 

- กฎหมายเก่ียวกบัครอบครัวและมรดก 

นายอรรถพงศ์  กาวาฬ 

นายสหรัฐ  โนทะยะ 

- ให้ค  าปรึกษาทางกฎหมาย 

ในวนัศุกร์ท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 

2553 ณ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัเรือ  ต.หวัเรือ  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 

 

47 
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ที ่ ช่ือโครงการ ช่ืออาจารย์/คณะผู้บรรยาย 
วนั เวลา ทีใ่ห้บริการ

วชิาการ 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

4 โครงการเผยแพร่และ

ช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย 

ประจ าปีงบประมาณ 

2553 : กจิกรรม

นิตศิาสตร์สัญจรคร้ัง

ที ่4 

นายสมบัติ  วอทอง 

- สิทธิของบุคคลในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

พ.ต.ท.กติติวฒัน์  ฉัตรศรีโพธิ์ 

- กฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั (กฎหมายท่ีดิน  

กูย้มื) 

นายขรรค์เพชร  ชายทวปี 

- กฎหมายเก่ียวกบัครอบครัวและมรดก 

นายอภนิันท์  ศรีศิริ 

- ให้ค  าปรึกษาทางกฎหมาย 

ในวนัศุกร์ท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 

2553 ณ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองหมี  ต.

หนองหมี  อ.กุดชุม  จ.

ยโสธร 
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5 กจิกรรมนติศิาสตร์

สัญจรคร้ังที ่5 

นายสมบัติ  วอทอง 

- สิทธิของบุคคลในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

พ.ต.ท.กติติวฒัน์  ฉัตรศรีโพธิ์ 

- กฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั (กฎหมายท่ีดิน  

กูย้มื) 

นายขรรค์เพชร  ชายทวปี 

- กฎหมายเก่ียวกบัครอบครัวและมรดก 

นายอรรถพงศ์  กาวาฬ 

- ให้ค  าปรึกษาทางกฎหมาย 

ในวนัเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 

2553 ณ โรงเรียนบา้น

หนองม่วง  ต.หนองสะ

โน   อ.บุณฑริก จ.

อุบลราชธานี 

 

61 

6 กจิกรรมนติศิาสตร์

สัญจรคร้ังที ่6 

นายสมบัติ  วอทอง 

- สิทธิของบุคคลในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

นายประดษิฐ์  แป้นทอง 

- กฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั (กฎหมายท่ีดิน  

กูย้มื) 

นายอรรถพงศ์  กาวาฬ 

- กฎหมายเก่ียวกบัครอบครัวและมรดก 

นายขรรค์เพชร  ชายทวปี 

-  ให้ค  าปรึกษาทางกฎหมาย 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 

เมษายน 2553 ศาลาวดับา้น

เกาะ            ต.ผกัแพว  อ.

กนัทรารมย ์ 

จ.ศรีสะเกษ 

94 
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ที ่ ช่ือโครงการ ช่ืออาจารย์/คณะผู้บรรยาย 
วนั เวลา ทีใ่ห้บริการ

วชิาการ 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

7 กจิกรรมนติศิาสตร์

สัญจรคร้ังที ่7 

นายสมบัต ิ วอทอง 

- สิทธิของบุคคลในกระบวนการยติุธรรมทาง

อาญา 

พ.ต.ท.กติตวิฒัน์  ฉัตรศรีโพธ์ิ 

นายสหรัฐ  โนทะยะ 

- กฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวติประจ าวนั (กฎหมาย

ท่ีดิน  กูย้มื มรดก และกฎหมายเก่ียวกบั

การจราจร) 

นายอรรถพงศ์  กาวาฬ 

นายขรรค์เพชร  ชายทวปี 

-  ใหค้  าปรึกษาทางกฎหมาย 

ในวนัศุกร์ท่ี 22 

มิถุนายน 2553 องคก์าร

บริหารส่วนต าบล

ส าโรง อ.ส าโรง  

จ.อุบลราชธานี 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 กจิกรรมนติศิาสตร์

สัญจรคร้ังที ่8 

พ.ต.ท.กติตวิฒัน์  ฉัตรศรีโพธ์ิ 

- สิทธิของบุคคลในกระบวนการยติุธรรมทาง

อาญา 

นายสหรัฐ  โนทะยะ 

นายดเิรก  บวรสกลุเจริญ 

- กฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวติประจ าวนั (กฎหมาย

ท่ีดิน  กูย้มื มรดก และกฎหมายเก่ียวกบั

การจราจร) 

นายอรรถพงศ์  กาวาฬ 

นายขรรค์เพชร  ชายทวปี 

-  ใหค้  าปรึกษาทางกฎหมาย 

 

 

ในวนัศุกร์ท่ี 6 สิงหาคม  

2553 ณ หอ้งประชุม

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลค าเนียม อ.กนัทรา

รมย ์   จ.ศรีสะเกษ 
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ที ่ ช่ือโครงการ ช่ืออาจารย์/คณะผู้บรรยาย 
วนั เวลา ทีใ่ห้บริการ

วชิาการ 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

9 กจิกรรมนติศิาสตร์

สัญจรคร้ังที ่9 

นายชัช  วงศ์สิงห์ 

- สิทธิของบุคคลในกระบวนการยติุธรรมทาง

อาญา 

พ.ต.ท.กติตวิฒัน์  ฉัตรศรีโพธ์ิ 

- กฎหมายเก่ียวกบัการจราจร และป่าไม ้

นายดเิรก  บวรสกลุเจริญ 

- กฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวติประจ าวนั (กฎหมาย

ท่ีดิน  กูย้มื มรดก) 

นายอรรถพงศ์  กาวาฬ 

นายศุภชัย  วรรณเลศิสกลุ 

- ใหค้  าปรึกษาทางกฎหมาย 

ในวนัท่ี 27 สิงหาคม  

2553 

ณ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลจิกเทิง อ.ตาลสุม     

จ.อุบลราชธานี 

 

79 

10 กิจกรรมค่ายเยาวชน

พิทกัษสิ์ทธิ 

นายขรรค์เพชร ชายทวปี และ 

นักศึกษาฝึกงานศูนย์เผยแพร่ฯ 

- หลกัรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยความเสมอภาค, 

หลกัรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยสิทธิ เสรีภาพและ

หนา้ท่ีของประชาชน, มาตรการและกลไกใน

การคุม้ครองสิทธิ,ชีวติกบัการเมือง: อ านาจ

อธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและ 

เครือข่ายเยาวชนพิทกัษสิ์ทธิและแนวทางการ

ประสานงาน 

นายแพทย์กติตภูิม ิ จุฑาสมติ 

- สิทธิมนุษยชนในโลกภาพยนตร์ 

นายแพทย์นิรันดร์ พทิกัษ์วชัระ    

นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิตฯิ 

ตวัแทนนักศึกษาฝึกงานศูนย์เผยแพร่ ฯ 

อ.อรรถพงศ์ กาวาฬ 

- เยาวชนกบัสิทธิมนุษยชน 

ในระหวา่งวนัท่ี 18 – 20 

สิงหาคม 2553 

ณ ห้องประชุมศรีเมือง

ใหม่  

ส านกังานอธิการบดี 

111 
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ที ่ ช่ือโครงการ ช่ืออาจารย์/คณะผู้บรรยาย 
วนั เวลา ทีใ่ห้บริการ

วชิาการ 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

11 กิจกรรมจดัท าส่ือ

กฎหมายท่ีจ าเป็นใน

ชีวติประจ าวนั 

(บอร์ดนิทรรศการให้

ความรู้ทางกฎหมาย, 

จุลสารฉบบัท่ี 1 และ 

2, หนงัสือกฎหมายท่ี

ประชาชนควรรู้ 

คณะกรรมการศูนยเ์ผยแพร่ฯ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 - 

30 กนัยายน 2553 

 

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน, 

โรงเรียมมธัยม 

และประชาชน

ทัว่ไป ในเขต

พ้ืนท่ี

อุบลราชธานี 

ศรีสะเกษ 

ยโสธร และ

อ านาจเจริญ 

12 จดัรายการวทิยุ

กฎหมายพาเพลิน   

นายสหรัฐ  โนทะยะ 

นกัศึกษาฝึกงานศูนยเ์ผยแพร่ฯ 

- นายทวศีกัด์ิ  ปานทอง 
- นายประทีป  พรมสอน 
- นายวรีะชยั  ดีดวงพนัธ์ 

ทุกวัน   จันท ร์  – ศุก ร์   

ใน ช่วง เวลา 11 .00  – 

12.00 น. ทางสถานีวิทย ุ

91.75 MHz 

 

 

3 โครงการเผยแพร่และ

ช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย: ให้

ค าปรึกษาทางด้าน

กฎหมาย 

คณะกรรมการศูนยเ์ผยแพร่ฯ 1 ตุลาคม 2552 –  

30 กนัยายน 2553 

12 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริม สนบัสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ ์เผยแผ ่และปลูกฝังค่านิยมทางศาสนา ศิลปวฒันธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนัดีงามโดยการซึมซบัเขา้ไปสู่วถีิการด ารงชีวติภายใตค้วามหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

 

คณะนิติศาสตร์ ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากร นกัศึกษา ตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยจดัใหมี้รายวชิาเลือก ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
ไดแ้ก่ วชิาวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วชิาสังคมวทิยาและการพฒันาชนบทและมีการฝึก
ภาคปฏิบติั จดักิจกรรมในหลกัสูตรตามพื้นท่ีในชุมชนทอ้งถ่ิน และไดมี้การจดักิจกรรม โครงการ
อีกหลากหลาย ดงัน้ี  

1.โครงการพธีิไหว้ครู  
โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ และด าเนินงาน   

ซ่ึงได้รับงบประมาณทั้ งส้ิน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)โครงการไหวค้รูจัดข้ึนในวนัท่ี 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 มีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการดงัน้ี นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 100 คน, นกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 2 จ  านวน 50 คน, นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 50 คน, นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 50 คน      
รวม 250 คน 

ในการจดัโครงการไหวค้รูคร้ังน้ีท าให้นกัศึกษาไดแ้สดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่ออาจารย์
ซ่ึงเป็นขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม และนกัศึกษาไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นเป้าหมาย
ของคณะนิติศาสตร์ ท่ีมุ่งให้นกัศึกษามีความรู้ควบคู่ไปกบัคุณธรรม  เพื่อน าสังคมให้ไปสู่ความถูก
ตอ้งดีงาม  และท าใหรุ่้นนอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการจดักิจกรรมวนัไหวค้รูในปีต่อไป 
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2.โครงการเชิดชูวนัครบรอบ 7  ปี การสถาปนา คณะนิติศาสตร์ 
โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีสโมสรนกัศึกษา คณะนิติสาสตร์ เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ และ

ด าเนินงาน   ซ่ึงได้รับงบประมาณทั้งส้ิน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)     โครงการเชิดชูวนั
ครบรอบ 7  ปี การสถาปนา คณะนิติศาสตร์จดัข้ึนในวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  มีนกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการดงัน้ี นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 200 คน นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2-4 จ านวน 100 คน บุคลากร
ประจ าคณะนิติสาสตร์ 20 คน รวม 320 คน 

ในการจดัโครงการเชิดชูวนัครบรอบ 7  ปี การสถาปนา คณะนิติศาสตร์ ในคร้ังน้ีท าให้
นกัศึกษาและบุคลากรไดต้ระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัของคณะ เกิดการสร้างจิตส านึกรักและ
ผูกพนักบัคณะ เกิดความสามคัคี ตลอดจนสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม ท่ีส าคญัเป็น
การสร้างขวญัและก าลงัใจ ใหแ้ก่บุคลากรผูป้ฏิบติังาน 

  
 

3.โครงการงานไหว้ครู  ครอบครูวงโปงลาง นิติศาสตร์ออนซอน 
 

โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีชุมนุมโปงลางนิติศาสตร์ออนซอน เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ 
และด าเนินงาน   ซ่ึงได้รับงบประมาณทั้ งส้ิน 4,000 บาท (ส่ีพนับาทถ้วน)โครงการงานไหวค้รู 
ค รอบ ค รูวงโป งล าง  นิ ติ ศ าส ต ร์ออนซอน  จัด ข้ึ น ใน วัน ท่ี  1 7  มิ ถุ น ายน  พ .ศ . 2 55 3                               
มีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการจ านวน 47 คน เป็น ชาย 20 คน หญิง 27 คน 
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ในการจดัโครงการงานไหวค้รู ครอบครูวงโปงลาง นิติศาสตร์ออนซอนในคร้ังน้ีก่อให้เกิด
สิริมงคลแก่สมาชิกและชุมนุมโปงลางนิติศาสตร์ออนซอนเป็นอย่างมาก ส่งเสริมให้มีความ
ภาคภูมิใจศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคีระหวา่งสมาชิก
ในชุมนุมเป็นอย่างมาก ในการน้ี สมาชิกชุมนุม นิติศาสตร์ออนซอนอยากจะให้มีเวลาในการ
ด าเนินงานมากกวา่น้ี และอยากใหส้มาชิกมีส่วนร่วมมากกวา่น้ี และอยากใหมี้โครงการน้ีต่อไปทุกปี 
และอยากใหเ้ปล่ียนสถานท่ีในการจดั 

 

 4.โครงการต้อนรับและแสดงความยนิดีกบัพีบ่ัณฑิต 
 

โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีงานกิจการนกัศึกษา คณะนิติศาสตร์ เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ 
และด าเนินงาน   ซ่ึงไดรั้บงบประมาณทั้งส้ิน 55,000 บาท โครงการตอ้นรับและแสดงความยนิดีกบั
พี่บัณฑิตจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 18 พฤศจิกายน  2553 ส้ินสุด  วนัท่ี 25 ธันวาคม 2553 มีบัณฑิต 
คณาจารย ์ บุคลากร และนกัศึกษา คณะนิติศาสตร์ เขา้ร่วมโครงการ ประมาณ 500 คน 

ในการจดัโครงการตอ้นรับและแสดงความยินดีกบัพี่บณัฑิตคร้ังน้ี ก่อให้เกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในคณะตนเอง เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี ระหว่างบัณฑิตกับคณะนิติสาสตร์ คณาจารย ์
บุคลากรและนักศึกษารุ่นน้องในปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปว่า ภาพรวมของการจดังานออกมาดี 
นกัศึกษา บณัฑิต มีความพึงพอใจระดบัดี ส่ิงท่ีประทบัใจคือ การไดก้ลบัมาแลกเปล่ียนกบัเพื่อน 
และคณาจารย ์

 

5. ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย  ของนักศึกษาชั้ นปี ท่ี  1 เดินเท้าจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไปสักการะพระมหาธาตุหลวงปู่ชา ณ วดัหนองป่าพง ต.โนนผึ้ ง อ.วารินช าราบ           
จ.อุบลราชธานี ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนกัถือของประชาชนทัว่ประเทศ 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 

บริหารองค์กรด้วยหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือพฒันาองค์กรและบุคลากรให้มคุีณภาพ 

และมคีวามสุข 

 

การบริหารโดยหลกัธรรมาธิบาล 

  ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลยั และผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียโดยผูบ้ริหารคณะนิติศาสตร์ ด าเนินงานโดยหลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดย
ใชห้ลกัธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคก์ร โดยปฏิบติัตามหลกัพื้นฐาน ดงัน้ี   

1. หลกันิติธรรม  ผูบ้ริหารคณะฯ ด าเนินงานภายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั และอ่ืน ๆท่ี
เก่ียวขอ้ง  

2.หลกัคุณธรรม  คณะกรรมการบริหารงานโดยยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม ซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน 
มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอ้ านาจ  

3. หลกัความโปร่งใสมีการบริหารงานโดยใช้หลกัความโปร่งใส  ซ่ึงมีการรายงานสถานะทางการเงิน
ของคณะฯ และรายงานผลการด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ต่างๆและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯทุกเดือน นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารคณะฯ พร้อมทั้งก าชบัให้บุคลากรคณะใช้เงินรายได้
อยา่งประหยดั คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการใชจ่้ายเงินและท าการเบิกจ่ายเงินเป็นไปดว้ยความ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้ ตามระเบียบของทางราชการ  

4. หลกัการมีส่วนร่วม คณะกรรมการบริหารมีการบริหารงานโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนของคณะฯ ตลอดทั้งก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจของคณะ เช่น กิจกรรม
พฒันาศกัยภาพการท างานเป็นทีมและสรุปบทเรียนการท างานร่วมกนั ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี  



     

   

กิจกรรมสัมมนาเพื่อการทบทวนกลยุทธ์และการถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดัสู่รายบุคคล ณ โรงแรม
แก่งสะพือริเวอร์ไซด ์อ.พิบูลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี  

   

   



5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้  คณะกรรมการบริหารมีการบริหารงานโดย  ใช้หลักความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยผูป้ฏิบัติงานมีการรายงานสถานะทางการเงินของคณะฯ และรายงานผลการ
ด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการตรวจสอบสถานะความเคล่ือนไหวท่ี
อาจผดิปกติในแต่ละเดือน  

6.หลักความหลักประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  มีการบริหารงานโดยใช้หลักความคุ้มค่ า                    
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีของคณะ ตลอดทั้งไดมี้การรายงานสถานะทางการเงินของคณะฯ และรายงานผล
การด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ต่างๆต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯทุกเดือน และไดร้ายงานการ
เปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 และ 2 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้ก าชับให้บุคลากรคณะใช้เงินรายได้อย่างประหยดั คุม้ค่า 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้วสัดุ ครุภณัฑ์ อยา่งประหยดั และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณะยงัไดเ้ล็งเห็น
การประหยดังบประมาณ และความคุม้ค่าในการใชจ่้ายงบประมาณ จึงไดแ้จง้เวยีนมาตรการประหยดัในการเบิก
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

 7.หลกัเสมอภาค คณะนิติศาสตร์ไม่มีการเลือกปฏิบติัหรือการใหบ้ริการ โดยแบ่งแยก ชายหรือหญิง ถ่ิน
ก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ และอ่ืน ๆ  ดงัจะเห็นไดจ้ากไม่มีการร้องเรียน หรือหนงัสือนิเทศ ต่อการปฏิบติัของ
นกัศึกษา  

8.หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ โดย มีการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในคณะ  

9. การกระจายอ านาจ โดยผูบ้ริหารสูงสุดเห็นวา่การกระจายอ านาจใหบุ้คลากรทุกส่วนงานไดมี้อ านาจใน
การบริหารจดัการคณะ จึงไดมี้การแต่งตั้ง รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี ตลอดทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง 
ๆเพื่อให้บุคลากรทุกส่วนได้มีโอกาสพฒันาและมอบอ านาจการตดัสินใจ ให้การบริหารจดัการภายในคณะ
นิติศาสตร์เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

10. ผูมี้ส่วนได้เสีย โดยคณะนิติศาสตร์เล็งเห็นความส าคญัในการให้บุคคลกลุ่มต่าง ๆท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการเขา้ร่วมให้ความเห็นดงัเห็นไดช้ัดเจนในการพฒันาหลกัสูตรตามทิศทางท่ีคณะ
ก าหนด โดยปรากฏตามผลการท าวิจยัประเมินหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2548 เพื่อน าผล
วิจยัท่ีได้มาใช้พฒันาหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 โดยงานวิจยัได้ส ารวจความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย ์นกัศึกษา บณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต  ผูท้รงคุณวฒิุ ผูน้  าและบุคลากรทอ้งถ่ิน 
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การประเมนิคุณภาพการศึกษา 

 คณะนิติศาสตร์ได้รับการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2553 

ระหว่างวนัที ่16-17 มถุินายน 2554 และได้รับคะแนนผลประเมนิ ตามเกณฑ์ สกอ. เท่ากบั 3.64 

และตามเกณฑ์ สมศ. เท่ากบั 1.66 และคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายในได้ให้

ค าแนะน าดังนี ้ 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 

จุดแข็ง 

1. คณะมีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ และเนน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการจดัการ

เรียนการสอน 

2. คณะมีกลุ่มองคก์รนกัศึกษาท่ีเขม้แขง็ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นต่างๆ เช่น สโมสร
นกัศึกษา ชุมนุมวชิาการ ฯลฯ 

3. มีอาจารยท่ี์มีศกัยภาพในการขอทุนวจิยัจากแหล่งภายนอก 

 

จุดทีค่วรพฒันา 

1. คณะควรผลกัดนั และส่งเสริมใหอ้าจารยป์ระจ าไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญาเอก 

2. คณะควรผลกัดนัและส่งเสริมใหอ้าจารยท่ี์มีคุณวฒิุครบตามเกณฑ ์ในการขอต าแหน่งทางวชิาการ 

ไดเ้สนอผลงานเพื่อพิจารณาประเมินต าแหน่งทางวชิาการเพื่อใหมี้ต าราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูง 

องค์ประกอบที ่1 

จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรส่วนใหญ่มีความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการท าแผน 
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จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรมีการจดัท าแผนเป็นรูปเล่ม 

2. ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ยงัไม่สอดคลอ้งกบัปรัชญาของคณะคือ คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม  

ข้อเสนอแนะองค์ 2 

จุดแข็ง 

1. คณะมีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ และเนน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการจดัการ

เรียนการสอน 

จุดทีค่วรพฒันา 

1. คณะควรมีการก าหนดนโยบายการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใหช้ดัเจนมากข้ึน โดย
อาจจดัท าเป็นแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

2. คณะควรจดัใหกิ้จกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการเรียนการสอนใหก้บับุคลากร และนกัศึกษา อยา่ง
ต่อเน่ืองและมีการประกาศ ยกยอ่ง ชมเชย หรือใหร้างวลั เพื่อส่งเสริมการพฒันาดา้นการจดัการเรียน
การสอนอยา่งต่อเน่ือง 

3. คณะควรจดัใหมี้ระบบและกลไกเพื่อใหมี้การน าผลการประเมินการเรียนการสอนไปปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ อยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
โดยอาจร่วมกนัพิจารณาในการประชุมกลุ่มวชิา และการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการอ านวยการ โดยบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4. คณะควรมีการส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันามาจากการวจิยัหรือจากกระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน โดยจดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งอาจารยท่ี์สนใจ  ทั้ง
ในกลุ่มวชิา หรือร่วมกนัทั้งคณะ 5. ผลกัดนั และส่งเสริมใหอ้าจารยป์ระจ าไดศึ้กษาต่อในระดบั
ปริญญาเอก6. ผลกัดนัและส่งเสริมใหอ้าจารยท่ี์มีคุณวุฒิครบตามเกณฑ ์ในการขอต าแหน่งทาง
วชิาการ ไดเ้สนอผลงานเพื่อพิจารณาประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 

6. ควรมีการบนัทึกรายงานการประชุม การบริหารหลกัสูตร เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมในการ
บริหารหลกัสูตรร่วมกนัระหวา่งอาจารยป์ระจ าและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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องค์ประกอบที3่ 

จุดแข็ง 

1. คณะมีกลุ่มองคก์รนกัศึกษาท่ีเขม้แขง็ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นต่างๆ เช่น สโมสร
นกัศึกษา ชุมนุมวชิาการ ฯลฯ 

2. คณะเป็นแกนน าในการสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรมีการจดัท าฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าอยา่งเป็นระบบ เพื่อการสร้างเครือข่ายศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนั 
รวมทั้งจะไดส้ามารถบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

2. ควรมีการปรับปรุงแบบประเมินการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา เพื่อให้
สามารถน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค เพื่อจดัท าแผนพฒันาต่อไป 

3. ควรน าผลการประเมินการให้บริการดา้นต่างๆ เช่น ระบบการใหค้  าปรึกษา บริการใหข้อ้มูลข่าวสาร 
มาใชใ้นการจดัท าแผนพฒันาการใหบ้ริการ  

 

องค์ประกอบที ่4 

จุดแข็ง 

1. มีอาจารยท่ี์มีศกัยภาพในการขอทุนวจิยัจากแหล่งภายนอก 

2. มีสัดส่วนเงินสนบัสนุนงานวิจยัต่อจ านวนอาจารยอ์ยูใ่นเกณฑดี์ 

3. อยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีโอกาสสร้างงานวจิยัท่ีตอบสนองทอ้งถ่ิน 

จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรมีบุคลากรช่วยงานงานในส่วนงานวจิยัเพื่อให้อาจารยส์ามารถพฒันางานวจิยัไดดี้ข้ึนไปอีก 

2. ควรส่งเสริมใหค้ณาจารย ์มีผลงานวจิยัมากข้ึน 

3. ควรส่งเสริมใหมี้การน าเสนอผลงานวจิยัในระดบันานาชาติ 
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องค์ประกอบที ่5  

จุดแข็ง 

1. คณะมีโครงการบริการวชิาการท่ีหลากหลายรูปแบบ 
2. นกัศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวชิาการ ท าใหเ้กิดการบูรณาการกบัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเป็น

รูปธรรม 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรจดัท าแนวทางในการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการกบัภาระงานอ่ืน เพื่อน าผลไปใช้
การพฒันาระบบและกลไก 

2. ควรมีระบบและกลไกในการติดตามการด าเนินงานในทุกโครงการ/กิจกรรม  
 

องค์ประกอบที ่6 

จุดแข็ง 

1. มีโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีนกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดและมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม 

จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรมีการก าหนดแนวทางการประเมินผลส าเร็จของโครงการทั้งในดา้นการด าเนินงานและการบูร
ณาการกบัภาระงานอ่ืน 

2. ควรมีการเสนอแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานจากผลการประเมินความส าเร็จเพื่อใชใ้นการพฒันา
ในปีถดัไป 

3. ควรมีการวางแผนงานเพื่อจดัท าโครงการซ่ึงสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชนใหมี้ความชดัเจน
และเกิดความต่อเน่ือง 

4. ควรมีการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ พร้อมทั้งใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั 
5. การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการมีส่วนร่วมท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี  อาคารสถานท่ี 

และภูมิทศัน์ของคณะ  ควรส ารวจความพึงพอใจใหค้รบทุกดา้น 
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องค์ประกอบที ่7 

จุดแข็ง 

ผูบ้ริหารต่ืนตวัและใหค้วามส าคญักบัการใหร้ะบบประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการท างานใน

ชีวติประจ าวนั 

จุดทีค่วรพฒันา 

1. ด าเนินการระบบบริหารความเส่ียงใหค้รบวงจร โดยด าเนินการวางแผน  การติดตามและประเมินผล 

รวมทั้งการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถดัไป มีเวลาด าเนินการท่ีเพียงพอก่อนส้ินปีการศึกษา 

เช่น อยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อนส้ินปีการศึกษา 

2. ในการบนัทึกรายงานการประชุม ควรบนัทึกโดยละเอียด ไม่ควรบนัทึกแบบยอ่ สรุป หากมีเอกสาร

ประกอบการประชุม ควรแนบเป็นภาคผนวกในเร่ืองท่ีมีผลต่อการจดัท าระบบประกนัคุณภาพดว้ย 

องค์ประกอบที ่8 

จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรมีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีครบถว้นทุกประเด็นตามเกณฑ ์และตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด โดยเนน้การ

วเิคราะห์รายจ่ายดว้ย 

องค์ประกอบที ่9 

จุดแข็ง 

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

จุดทีค่วรพฒันา 

ควรส่งเสริม สนบัสนุนใหง้านประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของงานประจ า 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ผู้ใช้บัณฑิต 

1. มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการท างานของบณัฑิต 
2. บณัฑิตมีทกัษะในการท างานไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ เช่น การเขียนส านวนคดีมีความชดัเจน และ

ร้อยเรียงเร่ืองราวไดดี้ 
3. บณัฑิตมีการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มการท างานไดดี้ 
4. เสนอแนะใหมี้การฝึกทกัษะการพูดมากข้ึน 

 

อาจารย์ 

ด้านการเรียนการสอน 

1. อาจารยมี์รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีการเนน้ใหน้กัศึกษาไดมี้ส่วนร่วม 
2. อาจารยมี์ส่วนร่วมในกลไกการบริหารการเรียนการสอน 

ด้านแผน 

1. อาจารยมี์ส่วนร่วมในการจดัท าแผนและก าหนดนโยบายของคณะ 
2. อาจารยไ์ดมี้การจดัท าแผนพฒันารายบุคคล 
3. คณะมีการส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ดพ้ฒันาตนเอง พร้อมใหน้ าความรู้ท่ีไดม้าจดัท ารายงาน และถ่ายทอด

ใหผู้อ่ื้นไดท้ราบ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีการท าระบบสารสนเทศเพื่อจดัเก็บฐานขอ้มูลรายบุคคล เพื่อสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไป
วเิคราะห์จดัท าแผนพฒันา เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การบริหารหลกัสูตร การวจิยั การ
บริการวชิาการและกาบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

2. ควรมีการผลกัดนัใหอ้าจารยท์  าวจิยั การขอต าแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวฒิุในระดบัปริญญา
เอก 
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นักศึกษา 

การเรียนการสอน 

1. นกัศึกษามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านทุนและสวสัดิการ 

1. คณะมีการจดัสรรทุนและสวสัดิการใหแ้ก่นกัศึกษา 
2. คณะมีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา และระบบรุ่นพี่สายรหสั 
3. คณะมีการใหบ้ริหารห้องสมุดแก่นกัศึกษา ซ่ึงสามารถตอบสนองทั้งปริมาณหนงัสือท่ีเพียงพอและ

ช่วงระยะเวลาในการใหบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรแจง้ตารางสอบใหน้กัศึกษาไดท้ราบตั้งแต่ตน้ภาคการศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวาง
แผนการเรียนของตนเองได ้

2. คณะควรเพิ่มประเภทของทุนใหห้ลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพและผลการศึกษาของ
นกัศึกษา เช่น ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น 

3. บางรายวชิาควรมีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนมากข้ึน 
4. ควรเพิ่มวงเงินกูย้มืฉุกเฉินเพื่อการศึกษาส าหรับนกัศึกษา 
5. คณะควรจดัจ านวนนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความจุของหอ้งเรียน 
6. ควรตรวจสอบระบบน ้าประปาของหอ้งน ้า 



ความภาคภมูิใจของคณะ 

 คณะนิติศาสตร์มีความภาคภมูิใจต่อคณุภาพของนกัศกึษาและคณุภาพบณัฑิตของ

คณะนิติศาสตร์ ได้แก่  

  คณาจารย์และตวัแทนนกัศกึษา คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ขอ

ศกึษาดงูานการบริหารและจดัด าเนินการคณะนิติศาสตร์ ท่ีจดัการเรียนการสอนมาได้ 7 ปี     

ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2553  

   

     

  

 



 

ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 จากการแข่งขนัตอบปัญหากฎหมายแรงงาน ณ ศาลแรงงาน

กลาง กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 6 สิงหาคม 2553 

    

 

 

 

 

 



ด้านคุณภาพบณัฑิต 

 

 

  

 นายประภยั   ริทศัน์โส (คนกลาง)   สอบผ่านความรู้ได้เนติบณัฑิต ภาคหนึ่ง 

(กลุม่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญา) สมยัที่ 63 ปีการศกึษา 2553 ได้

ล าดบัท่ี 1 กลุม่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากผู้ เข้าสอบจ านวน 13,000 คน และ

สามารถสอบเนติบณัฑติไทย สมยัท่ี 63 ได้ภายในเวลา 1 ปี  

 นายนิวฒัน์   เนตรวงศ์(คนขวา)   สอบเนติบณัฑติไทย สมยัที่ 63 ได้ภายใน

เวลา 1 ปี  

 นายเอกรัฐ    มิง่ไธสง(คนซ้าย)  สอบเนติบณัฑติไทย สมยัที่ 63 ได้ภายใน

เวลา 1 ปี  
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คณาจารย์พเิศษ 
 

 

ช่ือ : อาจารย์ เพง็ เพง็นิต ิ
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิตศิาสตรบณัฑิต (น.บ.)  
- เนติบณัฑิตไทย (น.บ.ท.) 
- ผู้พิพากษาอาวโุสประจ าศาลอาญา 
-อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายวิชาละเมิดส านกัอบรมศกึษา
กฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 
 

 

ช่ือ : อาจารย์ อธิราช มณีภาค 
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิตศิาสตรบณัฑิต (น.บ.)  
- เนติบณัฑิตไทย (น.บ.ท.) 
-อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายวิชาละเมิดส านกัอบรมศกึษา
กฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 
- ผู้พิพากษาอาวโุสประจ าศาลแพง่ 
- อดีตประธานศาลอทุธรณ์ ภาค 

 

ช่ือ : รศ.ดร.สรุศกัดิ ์ มณีศร 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิตศิาสตรบณัฑิต (น.บ.)  
- Dr.jur (Johoann Wolfgagg Geothe University 
Frankfurt and Main) 
- อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
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ช่ือ : อาจารย์ ไสว  จนัทะศรี 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)  

- เนตบิณัฑิตไทย (น.บ.ท.) 

- อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตย
สภา 

 
 
 

 

ช่ือ : รศ.ดร.ทวีเกียรต ิ มีนะกนิษฐ 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)  

- นิติศาสตรมหาบณัฑิต (น.ม.)  

- เนตบิณัฑิตไทย (น.บ.ท.) 
- LL.M.(University of Pennylvania, U.S.A) 
- Doctorat en droit pe' nal mention tre's 
honorable, I'Universite' de Nancy2,France 

- อาจารย์ประจ าคณะนิตศิาสตร์ หาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ 

 

  
ช่ือ : ผศ.ดร.ปรีชา  สวุรรณทตั 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)  

- เนตบิณัฑิตไทย (น.บ.ท.) 
- Doctorat d ' Universite' เกียรตินิยมสงูสดุ 
ฝร่ังเศส 

- อดีต คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ช่ือ : อาจารย์ ธานี สิงหนาท 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)  

- เนตบิณัฑิตไทย (น.บ.ท.) 

- ผู้พิพากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัธญัญบรีุ 

- อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายลกัษณะพยาน 
แหง่ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตย
สภา 
 

 

ช่ือ : อาจารย์ไกรสร บารมีอวยชยั 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) 

- นิติศาสตรมหาบณัฑิต (น.ม.)  

- อธิบดีกรมบงัคบัคดี  

- รองปลดักระทรวงยตุธิรรม 

 

ช่ือ : รศ.ดร.พนัธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสนุทร 
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 
- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)เกียรตนิิยมอนัดบั 2  
- D.E.A. de droit international, Doctorat de 
I'Universite Robert Schuman de Strasbourg 
ฝร่ังเศส  
- อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ช่ือ : อาจารย์ธิต ิ  สวุรรณทตั 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (การคลงั
สาธารณะ)  

- เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สหรัฐอเมริกา 

- อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

ช่ือ : อาจารย์เอือ้น  ขนุแก้ว 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต(น.บ.) 

- เนตบิณัฑิตไทย (น.บ.ท.)  

- ผู้พิพากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัตลิ่งชนั 

 

 
 
 

ช่ือ : อาจารย์ธีรเดช  ลิขิตตระกลูวงศ์ 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรมหาบณัฑิต (น.ม.)  

- นิตกิร ส านกับริหารหนีส้าธารณะ 
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ช่ือ : อาจารย์รุ่งโรจน์  ร่ืนเริงวงศ์ 
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 
- นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยม) 
- เนติบณัฑิตไทย  
- ผู้พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง 
- รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง 
- ผู้พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลฎีกา 
- ประธานศาลอทุธรณ์ ภาค 3 

 

ช่ือ : อาจารย์ประสงค์  มหาลีต้ระกลู 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต,บริหารธุรกิจบณัฑิต 

- เนตบิณัฑิตไทย 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

- ผู้พากษาศาลชัน้ต้นประจ าส านกัประธานศาลฎีกา 

- รองโฆษกส านกังานศาลยตุธิรรม 

 

ช่ือ : ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคณุการศึกษา

และประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ) 

- นิติศาสตรมหาบณัฑิต 

- รัฐศาสตรบณัฑิต 

- กรรมการ คณะกรรมการการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช) 

- ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาล
ฎีกา 
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ช่ือ : อาจารย์ไพโรจน์  วายภุาพ 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ) เกียรตินิยมดี 

- เนตบิณัฑิตไทย 

- ผู้พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลฎีกา 
 

 

ช่ือ : อาจารย์จนัทนา   ตนัไชย 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ) 

- เนตบิณัฑิตไทย (น.บ.ท) 

- ผู้พิพากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
จงัหวดัอบุลราชธานี 

 
 

 
ช่ือ : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธิติพนัธ์  เชือ้บญุชยั 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ) เกียรตินิยมดี 

- เนตบิณัฑิตไทย 
- LL.M. (Harvard) 
- M.B.A 

- คณบดี คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ช่ือ : อาจารย์ธีรวฒุิ   เตม็ศิริวฒันกลุ 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ) 

- นิติศาสตรมหาบณัฑิต 

- อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายภาษีอากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 
 

 

ช่ือ : อาจารย์ชมภนูชุ  สจุริตกลุ  เชาวลิต 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ) เกียรตินิยมดี 

- เนตบิณัฑิตไทย 
- LL.M. (Wisconsin -Madison) U.S.A 

- ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั
อบุลราชธานี 

 

ช่ือ : อาจารย์ฉตัรชยั   ไทรโชต 
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 
- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ) 
- เนติบณัฑิตไทย 
- นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
- อธิบดีผู้พากษาภาค 1 
- อาจารย์ผู้บรรยายกฏหมายภาคทบทวนส านกัอบรม
ศกึษากฏหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา 
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ช่ือ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ    ภกัดีธนากลุ 
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 
- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) 
- เนติบณัฑิตไทย 
- Bachelor of Arts(University of Cambridge)  
- Barister at Law (Grey s Inn) 
- อดีตปลดักระทรวงยตุธิรรม 
- ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู 

 ช่ือ อาจารย์สธุาทิพ    ยทุธโยธิน 
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิตศิาสตรบณัฑิต(น.บ.) เกียรตนิิยมดี 

- เนตบิณัฑิตไทย 

- LL.M.มหาวิทยาลยัลอนดอน 

- ผู้พิพากษาศาลชัน้ต้นประจ ากอง 
    พิพากษาฎีกา 
 
 

 

ช่ือ ศาสตราจารย์พิเศษเกษมสนัต์   วิลาวรรณ 
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิตศิาสตรบณัฑิต(น.บ.) 

- เนตบิณัฑิตไทย 

- ผู้พิพากษาอาวโุสในศาลแรงงานกลาง 

- กรรมการกฤษฎีกา 

- อปุนายกสมาคมกฎหมายแรงงาน 
 



9 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน 53/ รายงานประจ าปี 2553 

 
 

ช่ือ อาจารย์ประเสริฐ    เสียงสทุธิวงศ์ 
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน :  

- นิติศาสตรบณัฑิต(น.บ.) 
- เนติบณัฑิตไทย 
- ผู้ชว่ยผู้พิพากษาศาลฎีกา 
- อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายเนติบณัฑิตยสภา 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ อาจารย์สมพงษ์    หลกัศลิากลุ 
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน :  
    - นิติศาสตรบณัฑิต(น.บ.) 
   - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
   - นกัวิชาการศลุกากร ช านาญการ  
 
 
 
 

 ช่ือ อาจารย์ไพศาล   ช่ืนจิตร 
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน :  
 - นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) 
 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
 - นายดา่นศลุกากร มกุดาหาร  
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ช่ือ อาจารย์รัตนะ   ปัญญาภา 
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน :  
 - เปรียญธรรม ประโยค 9 
 - อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต(จริยศาสตร์ศกึษา) 
 - อาจารย์ประจ าคณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
 
 

 

ช่ือ : รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 

การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน : 

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)  
- นิติศาสตรมหาบณัฑิต (น.ม.) สาขากฎหมาย
มหาชน 
- LL.M. (Magister Legum) Bochum University 
- Dr.jur (Doctor der Rechte) 

 
    
 



จ ำนวนนักศึกษำคณะนิตศิำสตร์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  
จ ำแนกตำมระดบั และปีรับเข้ำศึกษำ 

สำขำ ระดับ 

ปีรับศึกษำ 
  รวม 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 *2553 

นิติศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 25 64 304 308 312 260 
1,359 

นิติศาสตร์ 
ปริญญาตรี โครงการ
พิเศษ 

 
1 3 22 45 93 133 

323 

รวม 2 26 67 326 353 405 393 1,682 

ข้อมูล ณ วนัที ่3 สิงหำคม 2553         
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ปีรับศึกษา

จ ำนวนนักศึกษำคณะนิติศำสตร์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553
แนกตำมระดับ และปีรับเข้ำศึกษำ

นิติศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ



 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

     

                 

     

                 

       

                 

       

                 

     

                 

     

                                                               
                       

                                 



การเงินและงบประมาณ 

   

  ในปีงบประมาณ 2553 คณะนติศิาสตรไ์ดร้บัจดัสรรงบประมาณจากเงนิ

คา่ธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนว่ยกิต คา่บ ารงุมหาวิทยาลยั และเงนิงบประมาณแผน่ดิน 

หมวดเงนิอดุหนนุวิจยั  บริการวิชาการแกช่มุชน และท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม ดงันี ้

 

แหลง่เงินท่ีไดร้บัจดัสรร จ านวนเงิน (บาท) 

เงินรายไดค้ณะนิติศาสตร ์

     -คา่ธรรมเนยีมการศึกษา 

     -คา่หนว่ยกิตปกติ 

     -คา่บ ารงุมหาวิทยาลยั 

9,539,527.50 

123,600.00 

        8,949,432.50 

           466,495.00 

เงินกองทนุสง่เสรมิและพฒันาการผลิตบณัฑิตคณะ

นิติศาสตร ์

     -คา่ธรรมเนยีมการศึกษา 

     -คา่หนว่ยกิตโครงการพิเศษ 

8,806,400.00 

 

5,541,200.00 

3,265,200.00 

เงินงบประมาณแผน่ดิน 

งบบคุลากร 

      -เงนิเดือน 

      -คา่จา้งชัว่คราว 

งบด าเนินงาน 

      -คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 

งบเงินอดุหนนุ 

      -บริการวิชาการ 

      -ท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

2,188.400.00 

 

745,400.00 

419,600.00 

 

123,400.00 

 

650,000.00 

250,000.00 

 

 

 



เงินกองทุนฯ,  

8,806,400.00 , 

43%

เงินงบประมาณ

แผ่นดิน  

2,188,400.00 , 

11%

เงินรายได้,  

9,539,527.50 , 

46%

 
 

สรปุการใชจ้่ายงบประมาณเงินรายไดค้ณะนิติศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2553 (แยกตามหมวดรายจ่าย) 

หมวดรายจ่าย จ านวน (บาท) 

งบบคุลากร 

     - เงนิเดอืน/ค่าจา้ง 

 

7,106,647.00 

งบด าเนินงาน 

-ค่าตอบแทน 

-ค่าใชส้อย 

-ค่าวสัด ุ

-ค่าสาธารณปูโภค 

-ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 

 

1,683,378.00 

1,616,083.58 

1,030,594.60 

16,202.43 

2,947,411.85 

งบลงทนุ 

     -ค่าครภุณัฑ ์

 

276,933.00 

 



    สรุปการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได้ คณะนิติศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2553

1,683,378.00

1,616,083.58

1,030,594.60

276,933.00

 16,202.43  7,106,647.00
 2,947,411.85

เงินเดือน/ค่าจ้าง

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

 
 

สรุปการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได้ คณะนิติศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แยกตามประเภทงบรายจา่ย)

 7,293,670.46 , 50%

 276,933.00 , 2%

 7,106,647.00 , 48%

งบบุคลากร

งบลงทุน

งบด าเนินงาน

 

 

 

 

 

 



สรปุรายจ่ายเงินงบประมาณแผน่ดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

หมวดรายจ่าย จ านวน (บาท) 

งบด าเนินงาน 

      - คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 

งบเงินอดุหนนุ 

      -บริการวิชาการ 

      -ท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

 

123,400.00 

 

650,000.00 

250,000.00 

 

 

สรุปรายจา่ยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 250,000,17%

 650,000,27%

 123,400,12%

เงินอุดหนุนบริการ

วิชาการแก่สังคม

เงินอุดหนุนท านุบ ารุง-

ศิลปวัฒนธรรม
เงินจ้างเหมาท า-

ความสะอาด

 
 



จ ำนวนทรัพยำกรห้องสมุด ปีงบประมำณ 2553  

ท่ี ประเภททรัพยากร จ านวน หมายเหต ุ
1 หนงัสือและต ารา 24,002 เลม่ 
  - ค าพิพากษาฎีกา2485-2553 2 ชดุ 
  - ราชกิจจานเุบกษา2535-2554 2 ชดุ 
2 วารสารและหนงัสือพิมพ์ 40 ช่ือเร่ือง 
3 ส่ือโสตทศัน์และวีดิทศัน์ 96 แผน่ 
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จ ำนวนทรัพยำกรห้องสมุด ประจ ำปีงบประมำณ 2553

หนงัสือและต ำรำ

- ค ำพิพำกษำฎีกำ2485-2553

- รำชกิจจำนุเบกษำ2535-2554

วำรสำรและหนงัสือพิมพ์

ส่ือโสตทศันแ์ละวีดิทศัน์


