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คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 

ในการประชุมครั้งที่  1/2562 วาระพิเศษ เม่ือวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.00-16.00 น. 



บทสรปุผู้บริหาร 
 
         

 
 
 
 
 
 

นายขรรค์เพชร   ชายทวีป 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบทอดเจตนารมณ์ทางกฎหมายในการมุ่งผลิตบัณฑิตทางด้าน
กฎหมายเพ่ือรับใช้สังคม ศิษย์เก่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างได้สร้างชื่อเสียงโดยไม่ใช่เฉพาะแก่คณะนิติศาสตร์เท่านั้น แต่ยัง
ได้สร้าง ชื่อเสียงให้แก่ทั้งมหาวิทยาลัยอีกด้วย ศิษย์เก่าของเราล้วนแต่ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมเป็นที่ตั้ง รวมทั้งต่อสู้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่
เราภาคภูมิใจ  
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการสังคม             
ให้มีคุณภาพอยู่เสมอและเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมท้องถิ่นตลอดมา ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือ ร่วม
ใจของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ที่มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งปัจจัย 
สนับสนุนด้านห้องสมุด และบุคลากรสนับสนุนในทุกด้าน นอกเหนือไปจากความร่วมมือทางวิชาการกับ 
มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาในภูมิภาคและลุ่มน้ าโขง  
          ในฐานะคณบดี ผมมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะสามารถพัฒนาไปอย่างยั่งยืน และโดดเด่น “มีความเป็นโรงเรียนกฎหมายช้ันน า
แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” ในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการสังคม และรักษา ความเป็นธรรมใน
สังคมตลอดไป 

 



ค าน า 
  
 
 การจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของ
คณะนิติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2562 โดยรายงานข้อมูลในส่วนของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่น าเสนอ            
จะน าประโยชน์แก่ผู้อ่านและสามารถน าไปประยุกต์บูรณาการส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ต่อไป  
 
 
 
 

คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 2562 
 



 

สารบัญ 
 

 

 หน้า 
กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ 1-13 
ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์กร 14-16 
ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 14 
ประวัติความเป็นมาขององค์กร/หน่วยงาน 14 
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 14 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 16 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18-19 
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20-69 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 20-39 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 40-42 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 43-52 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 53 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 54-61 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 62-68 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7 69 
  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ  
ข้อมูลสารสนเทศของ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 70-71 
ด้านการผลิตบัณฑิต 70 
ด้านบุคลากร 70 
ด้านงบประมาณ 71 
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กิจกรรมส ำคัญตำมพันธกิจคณะนิติศำสตร์ ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
 

1. พันธกิจด้ำนผลิตบัณฑติ 

1) เข้ำร่วมแข่งขันตอบปัญหำเนื่องในวันรพีวิชำกำร ชิงถ้วยประทำนพระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำ

พัชรกิติยำภำ จัดโดย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 ตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชนะเลิศแข่งขันตอบ

ปัญหาเนื่องในวันรพีวิชาการ รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์ เจ้า พัชรกิติยาภา จัดโดย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการแข่งขันประกอบด้วยทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จ านวน 36 ทีม โดย

นักศึกษาที่เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกอบด้วย นายเชี่ยวชาญ พรมสุภะ และ นาย

ประวัติศาสตร์ ใหญ่สมพงษ์ โดยมี อาจารย์มณฑิรา แก้วตา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน อันดับที่ 

1  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอันดับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2) โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรียนรู้กฎหมำยร่วมกันสรรสร้ำงมิตรภำพไทย-ลำว ครั้งที่ 1             

พ.ศ. 2562  

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเรียนรู้กฎหมายร่วมกันสรรสร้างมิตรภาพ ไทย – ลาว ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.การจัดท ารายละเอียดประกอบวิชา    โครงร่างรายวิชา 

“กฎหมายลาว” การจัดท าแผนการสอนและก าหนดผู้สอน การจัดท าเอกสารประกอบรายวิชา “กฎหมายลาว”                   

2.ความคืบหน้าในการหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย และ 3.การจัดท าเอกสารคู่มือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการข้าม

แดน ตามด้วยการน าเสนอทีละกลุ่ม หลังจากนั้น เป็นการสาธิตศาลจ าลองของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ลงเรียนใน

รายวิชาการว่าความและการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย คดีร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก กรณีผู้ร้องเป็น

ชาวต่างชาติ ณ ศาลจ าลอง อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ (อาคารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่)และในวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2561 เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สรรสร้างมิตรภาพไทย – ลาว การแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน  
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2. พันธกิจวิจัย 
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 เป็นนักวิจัยผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง GMS CROSS BORDER 

TRANSIT การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง สถาบันการเมืองลาว การขนส่ง ระเบียบวิธีวิจัย กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายตั๋วเงิน กฎหมายแพ่ง มาตรฐานวินัย   
 

    
 

3. พันธกิจบริกำรวิชำกำร 
1) โครงกำรเสวนำทำงวิชำกำร ครั้งที่ 1 เรื่อง “สำขำวิชำสังคมศำสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และ

มหำวิทยำลัยภำยใต้กระทรวงใหม่” 
ในวันที่ 22 มกราคม 2562 โครงการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “สาขาวิชาสังคมศาสตร์ใน

ยุคไทยแลนด์ 4.0 และมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงใหม่” ณ ห้อง CLB 2110 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี บรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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2) โครงการเสวนาทางวิชาการทางกฎหมายเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

คณะนิติศาสตร์ ครบรอบปีที่ 15 

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภำคม 2562 คณะนิติศำสตร์จัดโครงการเสวนาทางวิชาการทางกฎหมายเพื่อสืบ

สานเจตนารมณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ครบรอบปีที่ 15 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง 
คณาจารย์ นักศึกษาหลากหลายสถาบัน นักข่าว นักวิชาการอิสระและประชาชนผู้สนใจทั่วไป รับฟังการแสดง

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความคาดหวังของสังคมต่อนักกฎหมาย” โดย นำยสมชำย หอมละออ นักกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนดีเด่นที่มีผลงานด้านการต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน ปี พ.ศ. 2550 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ค าสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ 

17/2560)  

การเสวนาในหัวข้อ “บทบำทของนักกฎหมำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย : ไทย 

ลำว เวียดนำม กัมพูชำ” วิทยำกรเสวนำ ได้แก่ Mr.Arnunsin YATRA หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Mr.SENG Ratha, PhD. 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา Ms. Le Thi Nga, PhD. คณบดีคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ด าเนินรายการและผู้แปลภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ได้แก่ นำยรักขิต  

รัตจุมพฏ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ผู้แปลภาษาเขมร ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญชัย  คงเพียรธรรม 

อาจารย์ประจ าคณะศิลปะศาสตร์ และช่วงบ่ายเป็นการประชุมแสวงหำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกันระหว่ำง 

ไทย ลำว เวียดนำม กัมพูชำ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและกิจกำรพิเศษ รายงานผลการ

ด าเนินงานในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2562) 4 ด้านได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน

ทางด้านกฎหมาย 
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3) กิจกรรมเสวนำวิชำกำรเนื่องในวำระครบรอบ 15 ปี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ใน

หัวข้อ “กำรเมืองของพลเมืองไทยในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน” 

เม่ือวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 คณะนิติศำสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 15 

ปี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในหัวข้อ “กำรเมืองของพลเมืองไทยในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน” ที่ห้อง 

CLB 2305  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 450 

คน  วิทยากรในการ เสวนาครั้ งนี้  ประกอบด้ วย  รศ .ดร .สมชำย ปรีชำศิลปะกุ ล  คณะนิติ ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.เสำวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซำนเดอร์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยมีนำยขรรค์เพชร  

ชำยทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการเสวนา 
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4) โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำกับประเทศอำเซียน(ไทย-ลำว) ครั้งที่ 4 เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษำ

ด้ำนกำรเรียนกำรสอนกับคณะนิติศำสตร์และรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยจ ำปำสัก สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว           

วันที่ 17 - 23  กุมภาพันธ์ 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดให้มี โครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียน(ไทย-ลาว) ครั้งที่ 4 เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอนกับ

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว          โดยส่ง

นักศึกษาเข้าร่วมจ านวนทั้งหมด 9 คน  

   
 

 ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ ภายใต้โครงการเดียวกัน นักศึกษาแลกเปลี่ยน

จากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สปป.ลาว ส่งนักศึกษาเข้าร่วม จ านวนทั้งหมด 6 คน  

 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียนในครั้งนี้เพ่ือส่งเสริม

โอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมาย พัฒนาความรู้วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวและ

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีและนักศึกษาคณะ

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สปป.ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  รวมทั้งได้รับและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ความรู้ทางกฎหมายและประสบการณ์ทางภาษา วัฒนธรรม และการด ารงชีวิต เพ่ือที่จะน า

ประสบการณ์ท่ีได้รับมาบอกเล่าแก่รุ่นน้อง ๆ ต่อไป 
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5) โครงกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำวันรพีชิงถ้วยประทำนสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ 

นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดโครงกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำวันรพี

ชิงถ้วยประทำนสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร 

มหำวัชรรำชธิดำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ณ ชั้น 2 ห้องประชุมพวงพะยอม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 7 

รอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวนมาก ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงถ้วยพระราชทานจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจ านวน 111 ทีม โดยการ

แข่งขันครั้งนี้ ก าหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ 2 คน โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น จาก

การแข่งขันผลปรากฏว่า โรงเรียนก าแพง จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และทุนการศึกษา 

จ านวน 10,000.- บาท โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจาก

ประธานศาลฎีกา และทุนการศึกษา จ านวน 5,000.- บาท โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี  ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทุนการศึกษา 

จ านวน 3,000.- บาท และรางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา โรงเรียนนาโพธิ์

วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งทุกรางวัลและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุก

คนทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรครบถ้วน 
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6) โครงกำรฝึกอบรม เชิงปฏิบัติกำรสร้ำงเครือข่ำยพลเมืองนักสร้ำงสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหำ

กระบวนกำรยุติธรรม (Volunteers Creative Space) : กำรออกแบบอนำคตกระบวนกำรยุติธรรมจังหวัด

อุบลรำชธำนีให้ยั่งยืน "The Ubon Ratchathani's Creative" 

วันที่ 18-20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ บ้ำนสวนคุณตำ รีสอร์ท โดยผู้จัดกิจกรรม คือ ส ำนักงำน

กิจกำรยุติธรรม คณะนิติศำสตร์ส่งตัวแทนนักศึกษำคณะนิติศำสตร์จ ำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพ่ือแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative 

Space) : การออกแบบอนาคตกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีให้ยั่งยืน "The Ubon Ratchathani's 

Creative" เพ่ือสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพ่ือแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม(Volunteers Creative 

Space)   
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4. พันธกิจท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
1) กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ ำท่วม 

วันที่ 19 กันยำยน 2562 สโมสรนักศึกษำคณะนิติศำสตร์และนักศึกษำจิตอำสำ พร้อมทั้งศิลปินจำก

ช่องone31 ได้น ำถุงยังชีพจ ำนวน1,200 ถุง ที่นักศึกษาจากคณะต่างๆรวมทั้งอาจารย์ บุคลากรที่ร่วมแรงร่วมใจ

กันบรรจุไปเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ไปมอบให้กับชำวบ้ำนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ ำเภอสว่ำงวีรวงศ์ 

อ ำเภอตำลสุม และอ ำเภอพิบูลมังสำหำร เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความเดือดร้อน 

        
 

วันที่ 20 กันยำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 07.30 น. สโมสรนักศึกษำคณะนิติศำสตร์ร่วมกับนักแสดงและ

ทีมงำนจำกช่องone31 ลงพื้นที่น ำถุงยังชีพไปมอบใช้กับชำวบ้ำนที่ประสบปัญหำอุทกภัยในเขตอ ำเภอเมือง

อุบลรำชธำนีและอ ำเภอวำรินช ำรำบ โดยได้รับความสนใจและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านในพ้ืนที่ 
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วันที่ 29 ตุลำคม 2562 นักศึกษำ บุคลำกรและคณำจำรย์คณะนิติศำสตร์ ร่วมแรงร่วมใจทำสีโบสถ์

วัดที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วม อ ำเภอตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี และท ำควำมสะอำดห้องน้ ำและกวำด

บริเวณวัด ชำวบ้ำนให้กำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น 

       

 

วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562 คณะนิติศำสตร์ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

และช่องวัน 31 ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังน้ ำท่วมจังหวัดอุบลรำชธำนี ณ โรงเรียนบ้ำนสว่ำง อ ำเภอ

สว่ำงวีรวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี  โดยมีกิจกรรมกำรมอบทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำที่ดีรับผลกระทบจำกน้ ำ

ท่วม กิจกรรมทำสีและซ่อมแซมห้องน้ ำใหม่ มอบสนำมเด็กเล่นพร้อมเครื่องออกก ำลังกำย นักเรียนและคณะครู

ต่ำงยินดีและปลำบปลื้มในน้ ำใจจำกนักศึกษำ ศิลปินและพนักงำนจำกช่องวัน 31 

     



 

 
11 

 

         

2) กิจกรรมแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตคณะนิติศำสตร์ ที่ส ำเร็จใน ปีกำรศึกษำ 2561 รุ่นที่ 11 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ที่ส าเร็จ

ใน ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 11 จ านวน 253 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายจัดกิจกรรมแสดงความยินดี ณ คณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้ก่อตั้ง 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พ่อแม่ผู้ปกครองและญาติมิตรของบัณฑิตรวมถึงนักศึกษารุ่นน้อง ต่างพร้อมใจกัน

มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกันอย่างหนาแน่น 
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3) กิจกรรมจิตอำสำ บ ำเพ็ญประโยชน์ที่วัดหนองป่ำพง ณ วัดหนองป่ำพง 

ในวันจันทร์ที่ 13 มกรำคม 2562 นักศึกษำคณะนิติศำสตร์จิตอำสำ บ ำเพ็ญประโยชน์ที่วัดหนองป่ำ

พง ณ วัดหนองป่ำพง อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

น าโดย อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมดังนี้คือ ดูแลจัดการขยะ ดูแลความ

สะอาดห้องน้ า งานโรงครัวกลาง รับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมรู้สึกอ่ิมบุญอ่ิมใจในการท างานจิต

อาสาในครั้งนี้ 
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4) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งำนบุญประเพณีอีสำน ฮีต 12 คองสิบสี่ บุญเดือน 3 ประเพณี
บุญข้ำวจี่     

ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานบุญประเพณีอีสาน ฮีต 12 คองสิบสี่ บุญเดือน 3 ประเพณีบุญข้าวจี่ โดยการน าของ
อาจารย์สหรัฐ โนทะยะ  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสังคมและอาจารย์ประดิษฐ์ แป้นทอง หัวหน้า
หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานบุญอีสาน ฮีต 12 บุญข้าวจี่ ซึ่งมี
วัตถุมีประสงค์เพ่ือร่วมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในการท าบุญฮีต 12 ให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอัน
ดี และเพ่ือเผยแพร่งานบุญข้าวจี่ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ นักเรียนและชาวบ้านอ าเภอวารินช าราบ ให้มีส่วน
ร่วมในการสืบสานประเพณีดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของวิชากฎหมายลักษณะ
ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ สู่ประชาชนผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมในเวทีงานบุญข้าวจี่  
 กิจกรรมจัดขึ้นที่วัดบ้านโพธิ์ใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีผู้น าชุมชน ชาวบ้าน 
คณะครู และนักเรียน ในต าบลโพธิ์ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะ
นิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบไปด้วย การประกวดแข่งขันข้าวจี่ระหว่างตัวแทนชาวบ้าน และ
ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ การให้ค าปรึกษากฎหมายโดยศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย  และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการจับฉลากแจกของรางวัล และการแสดงโปงลางจากชุมนุมนิติศาสตร์
ออนซอน โดยเป็นการแสดงละครสอดแทรกเนื้อหากฎหมาย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจข้อกฎหมายได้ง่ายขึ้น 
สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก 
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ส่วนที่ 1 ลกัษณะองค์การ 
 

ข้อมูลทั่วไปขององค์การ 
 

ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์ 
            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์เพ่ิมเติมโดยตั้งคณะ
ศิลปศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ขึ้น  จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 ด าริให้มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอน
สาขานิติศาสตร์ และเมื่อ พ.ศ. 2547 จึงให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการก่อนชื่อว่า “โครงการจัดตั้ง
คณะนิติศาสตร์” 
           ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ิมขึ้น จึงได้
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์”      
           และในปี 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้น
เป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัย 
           จนกระท่ังในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์คณะ
นิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนถึงปัจจุบัน 
   
สัญลักษณ์ 

 
 
ปรัชญา         “คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม” 
วิสัยทัศน์        “คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
อัตลักษณ์        “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” 
เอกลักษณ์       “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
สีประจ าคณะ สีด า 
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พันธกิจ              
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานมีภาวะผู้น า ยึดมั่นในคุณธรรมและเคารพต่อหลักนิติรัฐ           

นิติธรรม 

 2. สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สังคม

และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

 3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม           ทั้ง

เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 

 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขงด้วยการเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรม เสริมสร้าง ท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  กรอบแนวคิดและประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 กรอบแนวคดิที่ 1 

คณะนิติศาสตร์เป็นแหล่ง 
ค ว า ม รู้ ช้ั น น า ใ น แ ถ บ อ นุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เป็นผู้น าทาง
ปัญญาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กรอบแนวคิดท่ี 2 

ผู้ใช้บัณฑิตให้การยอมรับ
ศักยภาพของบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ 

กรอบแนวคิดท่ี 3 

คณาจารย์มีผลงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในวงวิชาการ
ของประเทศ 

กรอบแนวคิดท่ี 4 

คณาจารย์มีความ
หลากหลายทางความคิดท า

ให้มีองค์ความรู้ 
หลากหลายมิติ 

คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
 

กรอบยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาและบูรณาการความรู้ สร้างปัญญาในสังคมและชุมชนวิชาการเข้มแข็ง 

กรอบยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มศักยภาพของบัณฑิต

นิติศาสตร์ให้มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมและ

จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มศักยภาพของคณะ

นิติศาสตร์ในการสร้างชุมชนวิชาการที่เข้มแข็ง

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและบูรณาการความรู้

ทางนิติศาสตร์ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

ในระดับชาติและหรือนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพื่อ

สร้างปัญญาในสังคม 



 

 

16 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 

โครงสร้างส่วนงานภายในคณะนติิศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร ์

 ส านักงานเลขานุการ

คณะนิติศาสตร ์
ศูนย์เผยแพร่และชว่ยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย(ศชปก.) 

 

สาขาวชิานิติศาสตร ์

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

 

- หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธรุกจิ 

- หมวดวิชาวิชากฎหมายมหาชน 

- หมวดวิชากฎหมายอาญาและ 

   กระบวนการยุติธรรม 

- หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศและนติิ

พัฒนบูรณาการศาสตร ์
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คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 
อ้างตามค าส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ่1227/2562 สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

  

 

ประธานคณะกรรมการ 
นายขรรค์เพชร  ชายทวีป 

คณบดีคณะนติิศาสตร ์

 

กรรมการ 
นายสหรัฐ  โนทะยะ 

รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและพันธกิจสังคม 

 

กรรมการ 
ดร.นิติลักษณ์  แก้วจันดี 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและกจิการพิเศษ 

 

กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  ศรีศิริ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

 

กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 

 

กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักขิต  รัตจุมพฏ 

ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

 

กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ 

ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

 

กรรมการและเลขานกุาร 
นางมณฑิรา  แก้วตา 
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

2.2 สรุปผลการด าเนินงานคณะนิติศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต คณะนิติศาสตร์มี 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) นักศึกษาใหม่ 

ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จ านวน 390 คน  

2) นักศึกษาทั้งหมด 

ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1,283 คน 

3) ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 253 คน 

4) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลการ

ส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 163 คน มีจ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 94.48 บัณฑิตมีงานท าทั้งหมดจ านวน  77 คน คิดเป็นร้อยละ

การมีงานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 80.21 ลดลงจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 14.69 

 

2.2.2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย   จ านวนทั้งสิ้น 

4 โครงการ ใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน 399,614 บาท  แบ่งเป็น งบประมาณรายได้ 

จ านวน 34,179 บาท งบประมาณจากแหล่งอื่น 365,435 บาท ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 งบประมาณเงินรายได ้ 3 34,179 
2 งบประมาณจากแหล่งอื่น 1 365,435 

 รวมท้ังสิ้น 4 399,614 
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2.2.3 ด้านการบริการวิชาการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 

จ านวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ใช้จ่ายรวมจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,228,731 บาท แบ่งเป็นงบประมาณ

แผ่นดิน จ านวน 408,000 บาท งบประมาณรายได้ จ านวน 1,819,931 บาท  เพ่ือด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัย 2 ประเด็นหลัก คือ  

1) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

จ านวน 3 โครงการ 

2) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ านวน 

14 โครงการ  

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 

ล าดับ แหล่งเงิน 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

เงิน (บาท) 

1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเ้ด็กเยาวชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

แผ่นดิน 3 408,800 

2 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านอาชีพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

เงินรายได ้ 14 1,819,931 

 รวมท้ังสิ้น  17 2,228,731 

 

2.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเชื่อมโยงกับความต้องการของพ้ืนที่ มี

โครงการที่ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินรวม

ทั้งสิ้น จ านวน 72,600.- บาท มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 743 คน คิดเป็นร้อยละ148.6 ของจ านวน

เป้าหมาย โดยโครงการที่ด าเนินการสามารถแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน55,000. - บาท งบประมาณ

รายได้ จ านวน 17,600.- บาท  ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ล าดับ แหล่งเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
จ านวนเงิน(บาท) แผน ผล 

1 งบประมาณแผ่นดิน 1 300 345 55,000 
2 งบประมาณรายได ้ 2 200 398 17,600 

 รวมท้ังสิ้น 3 500 743 73,000 
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2.3 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

2.3.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 

1) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 

คณะนิติศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 1 

หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร  

ด้านการผลิตบัณฑิต 
 1) การรับนักศึกษา 
  ในปีงบประมาณ 2562 คณะนิติศาตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา              

ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 แผนรับเข้าศึกษา จ านวน 

400 คน  มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 908 คน ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จ านวน 390 คน 

คิดเป็นร้อยละ97.5 ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 100             

โดยเปรียบเทียบแผนการรับ/ผลการรับ ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 สามารถจ าแนกตามสาขาได้

ดังนี ้

คณะ/วิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2561 คิดเป็น ปีการศึกษา 2562 

คิดเป็น
ร้อยละ 

แผนการรับ 
(คน) 

ผลการรับ 
(คน) 

ร้อยละ 
แผนการรับ 

(คน) 
ผลการรับ 

(คน) 
1. นิติศาสตรบัณฑิต 400 405 101.25 400 390 97.5 

รวมท้ังสิ้น 400 405 101.25 400 390 97.5 
*ข้อมูลจากระบบ reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 7 มกราคม 2563  

แผนภูมเิปรียบเทียบจ านวนนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2561-2562 
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ปีการศึกษา(พ.ศ.)

แผนภมิูเปรยีบเทียบจ ำนวนนกัศกึษำรบัเขำ้ ปีกำรศกึษำ 2561-2562

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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2) นักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  

จ านวน 390 คน  
ปีการศึกษา แผน ผล เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

2560 400 367 ลดลง 33 คน คิดเป็นร้อยละ  91.75 

2561 400 405 เพิ่มขึ้น 5 คน คิดเป็นร้อยละ 101.25 

2562 400 390 ลดลง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 
*ข้อมูลจากระบบ reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 7 มกราคม 2563  

 

แผนภูมเิปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560-2562 
   

 
 

3) นักศึกษาท้ังหมด 

ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จ านวน 1,283 คน จ าแนกเป็น

ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,283 คน  

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 

นักศึกษาท้ังหมด 1,166 1,292 1,283 
*ข้อมูลจากระบบ reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 7 มกราคม 2563  
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ปีกำรศกึษำ

แผนภูมิเปรียบเทียบจ ำนวนนกัศึกษำใหม่ 
ปีกำรศึกษำ 2560-2562
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560-2562



 

 
22 

4) ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ จ านวน  253 คน จ าแนกเป็น

ระดับปริญญาตรี จ านวน 253 คน  

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

ปริญญาตร ี 171 155 253 เพิ่มขึ้น 
*ข้อมูลจากระบบ reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 7 มกราคม 2563  

 

 
 

5) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  

จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 

2561 ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงาน

ท าของบัณฑิต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 163 คน 

มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 94.48 บัณฑิตมีงานท าทั้งหมดจ านวน 77 

คน คิดเป็นร้อยละการมีงานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 80.21 ลดลงจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 14.69 

คณะ 
ปีการศึกษา ร้อยละ 

เพ่ิมขึ้น – ลดลง 2560 2561 
นิติศาสตรบัณฑิต 94.48 80.21 ลดลง 14.69 

*ข้อมูลจากระบบ reg.ubu.ac.th ณ วันที่ 7 มกราคม 2563  
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7) โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ แหล่งเงิน งบประมาณ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต 

เงินรายได ้ 1,177,201.97 ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนนักศึกษา
นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

ระดับ 4 4.45 (1/2561)  1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย.
2562 

โครงการสร้างองค์ความรู้รายวิชา
นิติศาสตร์ 

เงินรายได ้ 30,800  นักศึกษามีความรู้และทักษะ
ในรายวิชาเพิ่มขึ้นหลังจากเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 80  80 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย.
2562 

โครงการจัดการความเสี่ยงและแก้ไข
ปัญหาการพ้นสภาพของนกัศึกษา 

เงินรายได ้ - จ านวนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง 
มีผลการเรียนดีขึ้น 

ร้อยละ 50 n/a  1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย.
2562 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 

เงินรายได ้ 51,724 รายวิชาที่จัดการสอนแบบ 
Active Learning  

รายวิชา 5  8 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย.
2562 

โครงการพัฒนาระบบการแนะแนว
การศึกษาเชิงรุก 

เงินรายได ้ 57,840 จ านวนผู้เข้าศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

คน 400  388 ธ.ค. 2561 - ส.ค. 2562 
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ชื่อโครงการ แหล่งเงิน งบประมาณ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

โครงการฝึกทักษะเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ-คลินิกกฎหมาย 

เงินรายได ้ 18,566.79 นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความรู้
ทางกฎหมายดีขึ้น 

ร้อยละ 85 92.25  29 ม.ค. - 18 ก.ย. 
2562 

โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี ชิงถ้วยประทานสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสา
ริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

เงินรายได ้ 80,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ต่อการจัดกิจกรรม 

ระดับ ดีมาก ดีมาก 30 ส.ค. 2562 

โครงการบริหารจัดการห้องสมุดและ
สารสนเทศเพ่ือการบริการที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 

เงินรายได ้ 48,683 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตลอดปีการศึกษา 

ร้อยละ 85 86 ต.ค. 2561 - ก.ย. 
2562 
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8) โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะนิติศาสตร์มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 ดังนี้  

 

8.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรรม ประกอบด้วยทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมือ 

ชื่อโครงการ แหล่งเงิน งบประมาณ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

เงินรายได ้ 38,200 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 77.50 14-15 ก.พ. 2562 

โครงการส ารวจค่ายนิติศาสตร์อาสา
พัฒนา 

เงินรายได ้ 2,500 ความพึงพอใจของประชาชนใน
ชุมชนที่จัดค่าย 

ร้อยละ 80 80 27 ก.ค. 62  
อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ 
3 ส.ค. 2562  
อ.กุดข้าวปุ้น จ.
อุบลราชธาน ี
10 ส.ค. 2562  
อ.กุดข้าวปุ้น จ.
อุบลราชธาน ี

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาธิปไตย 

เงินรายได ้ 3,000 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
จัดการเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 84.60 5 มี.ค. 2562 
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ชื่อโครงการ แหล่งเงิน งบประมาณ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการและ
ด้านการพัฒนานักศึกษาภายนอกคณะ 

เงินรายได ้ 60,000 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัล
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

คน 5 3 1 ต.ค. 2561 - 
30 ก.ย 2562 

โครงการค่ายคันชั่งสัมพันธ์ คร้ังท่ี 5 เงินรายได ้ 52,500 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ 80 80 4-6 ก.ค. 2562 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพนักศึกษา 

เงินรายได ้ 12,000 นักศึกษาท่ีได้รับทุนมีผลการ
เรียนดี ท ากิจกรรม และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อคณะและต่อ
มหาวิทยาลยัเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่
รุ่นน้อง 

คน 3 3 ส.ค. 2562 
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8.2 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  ประกอบด้วยทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านสื่อ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อโครงการ แหล่งเงิน งบประมาณ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมแ่ละพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

เงินรายได ้ 50,700.65 ความพึงพอใจต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์กิจกรรมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 89.12 25 ก.ค. 2562 

 
8.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเร่ิมและการก ากับดูแลตนเองได้ ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม การมีผลงานและความ

รับผิดชอบตรวจสอบได้ ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ  
        

ชื่อโครงการ แหล่งเงิน งบประมาณ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โครงการโฮมฮักคันชั่ง 
ม.อุบลฯ 

เงินรายได้-เงินบริจาค 37,800 ความพึงพอใจต่อการน าเงิน
บริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค ์

ร้อยละ 80 100 1 ต.ค. 2561 – 
30 ก.ย. 2562 

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
อาชีพและการศึกษาต่อ 

เงินรายได ้ 31700 นักศึกษาน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและต่อคณะ 

ร้อยละ 80 88.25 25 เม.ย. 2562 
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ชื่อโครงการ แหล่งเงิน งบประมาณ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โครงการสัมมนาผู้น านักศกึษาเพ่ือการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เงินรายได ้ 56,700 ความพึงพอใจต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 92 18 - 19 พ.ค. 
2562 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์น้อง
พ่ีบัณฑิต 

เงินรายได ้ 22,000 ความพึงพอใจต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 89 1-20 ธ.ค. 2561 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน า
กิจกรรมรับนักศกึษาใหม่ คณะนติิศาสตร์ 

เงินรายได ้ 26,400 ความพึงพอใจต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 87 22 มิ.ย. 2562  
29 มิ.ย. 2562 

โครงการเชิดชูเกียรติผู้บ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม 

เงินรายได ้ 7,800 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมใน
เนื้อหาด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
ที่น ามาถ่ายทอดในกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 17 ม.ค. 2562 

โครงการเลี้ยงอ าลาและแสดงความยินดี
แก่ว่าที่บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ คันชั่ง 11 

เงินรายได ้ 35,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 15 มี.ค. 2562 



 

 

29 

ชื่อโครงการ แหล่งเงิน งบประมาณ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โครงการไหว้ครูนิติศาสตร์ เงินรายได ้ 6,300 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมใน
เนื้อหาด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
ที่น ามาถ่ายทอดในกิจกรรม 

ร้อยละ 80 90 25 ก.ค. 2562 

โครงการครอบครูไหว้ครูวงโปงลาง
นิติศาสตร์ออนซอน 

เงินรายได ้ 2,300 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมใน
เนื้อหาด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
ที่น ามาถ่ายทอดในกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 28 มิ.ย. 2562 

โครงการน้อง-พ่ีรวมใจมอบให้บัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 11 

เงินรายได ้ 26,500 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 80 20 ธ.ค. 2562 

โครงการบริหารจัดการสโมสรนักศึกษา เงินรายได ้ 11,529.50 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของสโมสรนักศึกษา 

ร้อยละ 80 90 29 ก.ย. 2562 

โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมใน
การแสดงโปงลาง 

เงินรายได ้ 2,400 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมใน
เนื้อหาด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
ที่น ามาถ่ายทอดในกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 
32 

โครงการฝึกซ้อมแสตนเชียร์เพ่ือเข้าร่วม
การแข่งขันแสตนเชียร์ของมหาวิทยาลัย 

เงินรายได ้ 11,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 92.2 15 -28 ต.ค. 
2561 
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ชื่อโครงการ แหล่งเงิน งบประมาณ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โครงการสอนน้องบูมเพ่ือแสดงความ
ยินดีและเชิดชูเกียรติบัณฑิตรุ่นที่ 11 

เงินรายได ้ 10,100 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ระดับ 4.00 4.54 29 ต.ค. 2561 – 
9 พ.ย. 2561 

โครงการราตรีนิติศาสตร์ เงินรายได ้ 35,400 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 31 ก.ค. 2562 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้
กฎหมายร่วมกันสรรสร้างมิตรภาพไทย-
ลาว 

เงินรายได ้ 69,859 เนื้อหารายวิชากฎหมายไทย-
ลาว 

วิชา 1 1 2 พ.ย. 2561 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาคณะ
นิติศาสตร์กับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เงินรายได ้ 87,950 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างประเทศไทยและ สปป.
ลาวเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 80 85 17-23 ก.พ. 2562 

โครงการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ
ประชาคมอาเซียน-สปป.ลาว 

เงินรายได ้ 50,223 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างประเทศไทยและ สปป.
ลาวเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 80 85 12-18 พ.ค. 2562 
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ชื่อโครงการ แหล่งเงิน งบประมาณ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โครงการนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่
เดินทางไปแลกเปลี่ยนการจัดการเรียน
การสอนกับประเทศประชาคมอาเซียน 

เงินรายได ้ 2,800 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างประเทศไทยและ สปป.
ลาวเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 80 85 17-23 ก.พ. 2562 



 

 
32 

 9) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลกัสูตรที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ตารางแสดงจ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ล าดับ ชื่อกิจกรรม จ าแนกเป็นด้านๆ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกทักษะเสริมประสบการณ์วิชาชีพ สถานท่ี 
1. ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
(ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2.
ศาลจังหวัดเดชอุดม 3.ศาลจังหวัดชลบุรี 4.ศาลจังหวัด
พัทยา 5.ศาลอาญาธนบุรี 6.ส านักงานอัยการจังหวัด
อุบลราชธานี 7.ส านักงานอัยการจงัหวัดอ านาจเจรญิ 
8.ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดช
อุดม 9.ส านักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 10.กรม
สอบสวนคดีพิเศษ DSI 11.ที่ว่าการอ าเภอค้อวัง 
ระหว่างวันท่ี 29 มกราคม – 18 กันยายน 2562 

1 21 18,567 
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10) ผลงาน/รางวัลของนักศึกษา 

ตารางแสดงผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล ประจ าปี 2562  

ล าดับ ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

วัน/เดือน/ป ี

1 นายเชี่ยวชาญ  
พรมสภุะ และ  
นายประวตัิศาสตร์ 
ใหญ่สมพงษ ์

ชนะเลิศ การแข่งขัน
ตอบปัญหาเนื่องในวัน
รพีวิชาการ รับถ้วย
ประทานพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา 

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

27 ตุลาคม 
พ.ศ.2561 

 

11) การจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่

นกัศึกษา 

- ทุนการศึกษา รวมท้ังหมดจ านวน 115 ทุน คิดเป็นมูลค่า 908,000 บาท 

ล าดับ ชื่อทุน 
ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน อื่นๆ 

จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท 
1 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

    
1 27,500 

2 ทุนสนับสนุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

18 300,000 
    

3 ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธ์ปี
การศึกษา 2561 

  
5 100,000 

  

4 ทุนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ปี
การศึกษา 2561 

  
3 60,000 

  

5 ทุนหนังสือกฎหมาย
ส านักพิมพ์วิญญูชน 

  
40 100,000 

  

6 ทุนการศึกษามรกต บูรณชน 
    

2 10,000 

7 ทุนสนับสนุนและส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
นักศึกษา 

3 12,000 
    

8 ทุนผู้ประกอบกิจการภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

    
4 47,000 

9 ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
  

1 
  

8,000 

10 ทุนการศึกษาสมาคมอีสาน 
มหานครชิคาโกแห่งรัฐ
อิลลินอยส์สหรัฐอเมริกา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

  
1 20,000 

  

11 ทุนทิสโก้ 
  

2 30,000 
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ล าดับ ชื่อทุน 
ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน อื่นๆ 

จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท 
12 ทุนการศึกษาเพื่อนอาจารย์

รักขิต รัตจุมพฏ 
ทุนการศึกษา น.ต.ล และ
ทุนการศึกษาอัยการจิรายุ  
สุขนา 

    
23 56,000 

13 ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 37,500 
    

14 ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อ
ส่งเสริม ศาสนา การศึกษา 
และสังคม 

 
100,000 5 

   

รวม 
 

28 449,500 57 310,000 30 148,500 

 ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  ด้านสวัสดิการ 

  ทุนกู้ยืมฉุกเฉินส าหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

  เป็นทุนกู้ยืมเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ก่อตั้งโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์ 

อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การสนับสนุนงบประมาณรวมถึงคณาจารย์ วิทยากรภายในและภายนอก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็นทุนส าหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้กู้ยืมกรณีฉุกเฉินทางสภาวะ

เศรษฐกิจและจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารทุนและระเบียบในการใช้จ่าย

ทุนอย่างชัดเจน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบรหิารงานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ซึ่งใน

การกู้ยืมนั้น นักศึกษาสามารถกู้ยืมได้ครั้งละ 500-2,000 บาท ต่อครั้ง และมีค่าธรรมเนียม 5-20 บาทต่อ

ครั้ง  

  ด้านสวัสดิภาพ  

  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆ คณะนติิศาสตร์ 

ค านึงถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา โดยได้ด าเนินการการติดตั้งกลอ้ง

วงจรปิดภายในอาคารตดิตั้งไฟส่องสว่างรอบบริเวณอาคารเรียนและโรงจอดรถ ตดิตั้งถังดับเพลิงภายใน

อาคารเรยีน เป็นต้น 
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12) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 

ประเทศ/เครือข่าย ชื่อสถาบัน 

ระยะเวลาความร่วมมอื
ในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฯ  

(จากวันที่/ถึงวันที่) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ก าหนดการจัด

กิจกรรม 
สถานท่ีจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
(สปป.ลาว) 

มหาวิทยาลัย
จ าปาสกั 

10-Jun-
2015 

9-Jun-
2020 

โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากบัประเทศ
อาเซียน 

โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์กับประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ  
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รุ่นที่ 4 จ านวน 9 คน 

17-23 ก.พ. 2562 คณะนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
สปป.ลาว 

คณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ์คณะ
นิติศาสตร์ 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
(สปป.ลาว) 

มหาวิทยาลัย
จ าปาสกั 

10-Jun-
2015 

9-Jun-
2020 

โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากบัประเทศ
อาเซียน 

โครงการนิเทศนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ที่
เดินทางไปแลกเปลี่ยน
การจัดการเรียนการ
สอนกับประเทศ
ประชาคมอาเซียน 

อาจารย์นิเทศฯ  
รอบละ 3 คน 

16-17 ก.พ.  
และ 22-23 ก.พ. 
2562 

คณะนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
สปป.ลาว 

คณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ์คณะ
นิติศาสตร์ 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
(สปป.ลาว) 

มหาวิทยาลัย
จ าปาสกั 

10-Jun-
2015 

9-Jun-
2020 

โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากบัประเทศ
อาเซียน 

โครงการจัดการเรียน
การสอนให้กับนกัศึกษา
แลกเปลี่ยนจากประเทศ
ประชาคมอาเซียน 
สปป.ลาว 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ  
คณะนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จ าปาสกั รุ่นที่ 3 จ านวน 6 
คน 

12-18 พ.ค. 2562 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

คณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ์คณะ
นิติศาสตร์ 
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ประเทศ/เครือข่าย ชื่อสถาบัน 

ระยะเวลาความร่วมมอื
ในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฯ  

(จากวันที่/ถึงวันที่) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ก าหนดการจัด

กิจกรรม 
สถานท่ีจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
(สปป.ลาว) 

มหาวิทยาลัย
จ าปาสกั 
(Champasak 
University) 

10-Jun-
2015 

9-Jun-
2020 

โครงการเสวนา
วิชาการทางกฎหมาย
เพื่อสืบสาน
เจตนารมณ์ 

โครงการเสวนาวิชาการ
ทางกฎหมายเพื่อสืบ
สานเจตนารมณ ์

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ 
ผู้แทนจากหน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิรรมใน
จังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดใกล้เคียง นักวิชาการ
อิสระ ผู้สื่อข่าว นกัศึกษา
และประชาชนทัว่ไป 

31 พ.ค. 2562 ห้องแกรนด์บอลรูม AB 
ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส 

คณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ์คณะ
นิติศาสตร์ 

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

มหาวิทยาลัย
กฎหมายแห่งเว้ 
(Hue 
university of 
Law, Hue 
University) 

- - โครงการเสวนา
วิชาการทางกฎหมาย
เพื่อสืบสาน
เจตนารมณ์ 

โครงการเสวนาวิชาการ
ทางกฎหมายเพื่อสืบ
สานเจตนารมณ ์

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ 
ผู้แทนจากหน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิรรมใน
จังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดใกล้เคียง นักวิชาการ
อิสระ ผู้สื่อข่าว นกัศึกษา
และประชาชนทัว่ไป 

31 พ.ค. 2562 ห้องแกรนด์บอลรูม AB 
ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส 

คณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ์คณะ
นิติศาสตร์ 
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ประเทศ/เครือข่าย ชื่อสถาบัน 

ระยะเวลาความร่วมมอื
ในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฯ  

(จากวันที่/ถึงวันที่) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ก าหนดการจัด

กิจกรรม 
สถานท่ีจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

มหาวิทยาลัย
พระตะบอง 
(University of 
Battambang)  

9-Jun-
2015 

7-Jun-
2020 

โครงการเสวนา
วิชาการทางกฎหมาย
เพื่อสืบสาน
เจตนารมณ์ 

โครงการเสวนาวิชาการ
ทางกฎหมายเพื่อสืบ
สานเจตนารมณ ์

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ 
ผู้แทนจากหน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิรรมใน
จังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดใกล้เคียง นักวิชาการ
อิสระ ผู้สื่อข่าว นกัศึกษา
และประชาชนทัว่ไป 

31 พ.ค. 2562 ห้องแกรนด์บอลรูม AB 
ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส 

คณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ์คณะ
นิติศาสตร์ 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/18f2015061616254289.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/18f2015061616254289.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/18f2015061616254289.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/18f2015061616254289.pdf
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ประเทศ/เครือข่าย ชื่อสถาบัน 

ระยะเวลาความร่วมมอื
ในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฯ  

(จากวันที่/ถึงวันที่) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ก าหนดการจัด

กิจกรรม 
สถานท่ีจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ABSEACLE 
(Bridges Across 
Borders South 
East Asia 
Community 
Legal Education 
Initiative 

BABSEACLE 
Thailand  

- - ศึกษาดูงานการเรียน
การสอนรายวิชา
กฎหมายเชิงคลินิก
และการฝึก
ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
(Study Tour Visit 
by Laos Law 
Teachings 
Institutions to 
Ubon Ratchathani 
University for CLE 
Exposure) 

ศึกษาดูงานการเรียน
การสอนรายวิชา
กฎหมายคลินิกและการ
ฝึกปฏิบัติในพื้นที ่

1. Faculty of Law and 
Political Science, 
National University of 
Laos (10 Participants) 
2. Faculty of Law and 
Administration, 
Champasak University (5 
Participants) 
3. National Institute of 
Justice, Ministry of 
Justice (6 Participants) 
4. BABSEACLE Lao team 
(4 Participants) 
5. BABSEACLE Thailand 
(2 Participants)  
6. The Asia Foundation  
(2 Participants)  

30 กันยายน 2562 1. คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
2. ศูนย์เผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย (ศชปก.) 
3. หมู่บ้านหนองกิน
เพล  
อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธาน ี

คณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ์คณะ
นิติศาสตร์ 
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13) ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศส านักวิทยบริการ 

 การจัดหาทรัพยากร ปีงบประมาณ 2562 คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ โดยส ารวจ

ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตาม มคอ.3 ของรายวิชา และตามความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ ดังนี้ 

ประเภท 
จ านวนทรัพยากร 

ให้บริการที่ส านัก
วิทยบริการ 

หน่วยนับ 
ให้บริการที่คณะ

นิติศาสตร์ 
หน่วยนับ 

1. หนังสืออ้างอิงภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 9,000 เล่ม 629 เล่ม 
2. วิจัยภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 5,406 เล่ม 170 เล่ม 
3. วิทยานิพนธ์ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 1,147 เล่ม 155 เล่ม 
4. หนังสือข้อมลูท้องถิ่น 11,149 เล่ม - เล่ม 
5. ฐานข้อมลู 26 ฐาน 1 ฐาน 
6. สื่อโสตทัศน์ 13,944 รายการ 1,332 รายการ 
7. หนังสืออื่น ๆ (นวนิยาย เร่ืองสั้น) 9,666 เล่ม 168 เล่ม 
8. วารสาร     
  1) วารสารวิชาการ 1,833 ช่ือเรื่อง 57 ช่ือเรื่อง 
  2) นิตยสารบันเทิง 269 ช่ือเรื่อง 7 ช่ือเรื่อง 
9. หนังสือแยกตามสาขาวิชา     
  1) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี 38,282 เล่ม - เล่ม 
  2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12,256 เล่ม - เล่ม 
  3) กลุ่มมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64,935 เล่ม 34,589 เล่ม 
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2.3.2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

1) การสนับสนุนด้านการวิจัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ            

ใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน 399,614 บาท แบ่งเป็น งบประมาณรายได้ จ านวน 34,179 บาท งบประมาณ

จากแหล่งอ่ืน 365,435 บาท ดังนี ้

ตารางแสดงงบประมาณทีส่นับสนนุด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 งบประมาณเงินรายได ้ 3 34179 
2 งบประมาณจากแหล่งอื่น 1 365,435 

 รวมท้ังสิ้น 4 399,614 
 

2) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 
ชื่อ-สกลุ ประเภทรางวัล หน่วยงานผู้ให้รางวัล 

รองศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ เชิดชูเกียรตินักวิจยั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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3) ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2562 
  รองศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ และนายสหรัฐ  โนทะยะ ตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีท่ี 7 ฉบับท่ี  2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562  เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายในการ

ลงโทษข้าราชการพลเรือนผู้กระท าความผิดทางวินัยร้ายแรง: กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ : Legal Problems of Publishing 

Civil Servants Guilty of Serious Disciplinary Offences: Case of Malfeasance) 

 
ตารางการสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2562 

ล าดับ 
ตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนานาชาติ 

ตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติ 

เผยแพร่ผลงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

เผยแพร่ผลงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

การน าไปใช้
ประโยชน ์

จดสิทธิบัตร
หรืออนุ
สิทธิบัตร 

งาน
สร้างสรรค์

ตีพิมพ์
เผยแพร่

อื่นๆ 

รวม
ท้ังหมด 

1 - 1 
(TCI 1) 

- - - - - 1 

 

 

4) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของคณะนิติศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2562 

 1. โครงการสร้างองค์ความรู้สู่การท างานวิจัย ด าเนินการจัดอบรมหัวข้อ “การเขียนบทความวิชาการด้านนิติศาสตร์: จาก
แนวการเขียนในขนบสู่รูปแบบทางเลือก” รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล  ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ
นิติศาสตร์ 1 อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์คณะนิติศาสตร์จ านวน 18 คน 
วัตถุประสงค์เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสทิธิภาพ  สามารถ
พัฒนาต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

 



 

 
42 

 
 

2. โครงการวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จัดท าวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จ านวน 2 ฉบับ   

3. โครงการประชุม Research Café ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ห้องประชุมบุณฑริก ช้ัน 2 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานด้านวิจัย เป็นการประชุม

เพื่อช้ีแจงระบบและขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัยโครงการ Flagship ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมท้ังช้ีแจงการจัดตั้ง

หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) พร้อมด้วยบทบาทการด าเนินงานของ 7 

หน่วยงาน ประกอบด้วย 

 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 PMU A หน่วยบรหิารและจดัการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) 
 PMU B หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคนและทนุด้านการพัฒนา 

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรา้งนวัตกรรม (บพค.) 
 PMU C หนว่ยบริหารและจดัการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (National Innovation Agency : NIA) 
 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
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2.3.3 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปีงบประมาณ 2562 คณะนิติศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ใช้จ่ายรวมจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน 

2,228,731 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 408,000 บาท งบประมาณรายได้ จ านวน 1,819,931 บาท  เพ่ือด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2 ประเด็นหลัก คือ  

1) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน จ านวน 3 โครงการ 

2) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ านวน 14 โครงการ  

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรมย่อย แหล่งเงิน 
งบประมาณ 

อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1 โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธ ิประจ าปี

งบประมาณ 2562 
โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธ ิประจ าปี
งบประมาณ 2562 

งบประมาณแผ่นดิน 148,500 147,940 560.05 

2 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณแผ่นดิน 89,900 - 89,900.00 

3 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการอบรมกฎหมายส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

งบประมาณแผ่นดิน 139,200 106,281 32,919.00 
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ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรมย่อย แหล่งเงิน 
งบประมาณ 

อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ 
4 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบกฎหมาย
ประเทศอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณแผ่นดิน 31,200 26,350 4,850.20 

5 โครงการเสวนาทางวิชาการทางกฎหมาย
เพื่อสืบสานเจตนารมณ์เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะนิติศาสตร ์

โครงการเสวนาทางวิชาการทางกฎหมายเพื่อสืบ
สานเจตนารมณ์เนื่องในวันคล้ายวนัสถาปนาคณะ
นิติศาสตร์ ครบรอบปีท่ี 15 

เงินรายได ้ 117,200 125,849.07 -            8,649.07 

6 ชุดวิชากฎหมายปกครอง-non degree ชุดวิชากฎหมายปกครอง-non degree เงินรายได ้ 604,300 - 604,300.00 

7 โครงการหลักสตูรส าหรบัวัยท างาน-non 
degree 

โครงการหลักสตูรส าหรบัวัยท างาน-non degree เงินรายได ้ 604,300 - 604,300.00 

8 โครงการเสรมิสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
แก่บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 

โครงการหลักสตูรภาคนอกเวลาราชการ เงินรายได ้
-หารายได ้

885,200 - 885,200.00 
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ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรมย่อย แหล่งเงิน 
งบประมาณ 

อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ 
9 

 
โครงการหลักสตูรอบรมกฎหมายส าหรับครูมัธยม 
3 หลักสูตร : กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน 
กฎหมายอาญา 

เงินรายได ้
-หารายได ้

896,600 - 896,600.00 

10 
 

โครงการหลักสตูรอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนัก
กฎหมาย 

เงินรายได ้
-หารายได ้

151,600 - 151,600.00 

11 
 

โครงการกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหารและ
บุคลากรภาครัฐ 

เงินรายได ้
-หารายได ้

443,600 111,132 332,468.30 

12 
 

โครงการอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
ต่อต้านการทุจริต 

เงินรายได ้
-หารายได ้

435,000 124,324 310,676.00 

13 
 

หลักสตูรการบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น เงินรายได ้
-หารายได ้

556,800 - 556,800.00 

14 
 

หลักสตูรการอบรมวินัยเกี่ยวกับครู เงินรายได ้
-หารายได ้

210,400 - 210,400.00 
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ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรมย่อย แหล่งเงิน 
งบประมาณ 

อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ 
15 

 
หลักสตูรการอบรมวินัยเกี่ยวกับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เงินรายได ้
-หารายได ้

788,500 301,188 487,312.00 

16 
 

หลักสตูรอบรมกฎหมายความรับผดิกรณลีะเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี 

เงินรายได ้
-หารายได ้

703,600 - 703,600.00 

17 
 

หลักสตูรอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง รุ่นที่ 1 (กศป.) 

เงินรายได ้
-หารายได ้

2,104,000 1,285,667 818,333.00 

 งบประมาณ 8,909,900        2,228,731      6,681,169.48  

 คิดเป็นร้อยละ 100              25.01               74.99  

 

ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเ้ด็กเยาวชนและส่งเสรมิการเรียนรู้ของชุมชน 3 408,800 
2 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 14 1,819,931 

 รวมท้ังสิ้น 17 2,228,731 
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กลุ่มการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน จ านวน 3 

โครงการ 

1. โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ ครั้งที่ 10 
-ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม Pol.301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมด้าน

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน 87 คน 
-กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชน และแนวทางการ

ประสานงาน ตลอดจนทิศทางในการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน โดยก าหนดรูปแบบและกิจกรรม
ค่ายให้ผู้เข้าค่ายได้รับการอบรมโดยมุ่งเน้นผู้อบรมเป็นศูนย์กลางการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เริ่มจาก
การให้ความรู้ในเรื่อง “สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยความเสมอภาค หลัก
รัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน และชีวิตกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : อ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย”ได้รับเกียรติจาก นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และ นายบัณฑิต  หอมเกษ ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการและรณรงค์สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
จากนั้นเป็นการแนะน าวิจารณ์ หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนในโลกภาพยนตร์เรื่อง Pan’s labyrinth”ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
นายธีระพล  อันมัย อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร และกิจกรรมเสริม
ทักษะการเคารพสิทธิ และการเรียนรู้สิทธิ ได้รับเกียรติจากนายธีรยุทธ แก้วสิงห์  เลขานุการกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ และนางสาวชญานี เพ็ชรสงคราม นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“มาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ” ได้รับเกียรติจาก นายสหรัฐ  โนทะยะ คณะกรรมการศูนย์เผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศกปก.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี้ด้วย และให้นักเรียนถ่ายทอดความรู้
เรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านการแสดงละครสิทธิมนุษยชน ต่อด้วยการอภิปราย หัวข้อ “เยาวชนกับสิทธิมนุษยชน” 
ได้รับเกียรติจาก นายนรอรรจน์  สุนทรพุกก์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานงานเครือข่าย ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สม.) นายนิกร วีสเพ็ญ ที่ปรึกษาศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศช
ปก.) ตัวแทนนักศึกษาฝึกงาน ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศกปก.) และ นางสาวภิรมย์พร 
ไชยยนต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นผู้ด าเนิน
รายการ 
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 2. โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2.1 โครงการนิติศาสตร์สัญจร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนผู้

ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบทหรือประชาชนที่มีปัญหาทางกฎหมายเฉพาะเรื่องในรูปแบบของนิติศาสตร์สัญจร  
ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการกับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์กร
ภาคประชาชน ซึ่งให้ความรู้ทางกฎหมายในเรื่องต่างๆที่ประชาชนร้องขอมา ซึ่งได้ด าเนินการจ านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง 
ดังนี้ 

โครงการนิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 1  
-ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนารีนุกูล 2 ต าบลหัวเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี 
-ให้ความรู้ทางกฎหมายในเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย  และการต่อต้านยาเสพติด 

   
 

โครงการนิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2  
-ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี  ให้ความรู้ทางกฎหมายในเรื่อง  
1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท้องถิ่น  
2. กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
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โครงการนิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 3   
-ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ต าบลเมืองใต้ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ           จังหวัด

ศรีสะเกษ ให้ความรู้ทางกฎหมายในเรื่อง กฎหมายทั่วไป 

   
 
 

โครงการนิติศาสตร์สัญจรครัง้ท่ี 4 
 -ในวันจันทร์ที่  9  กันยายน 2562 ณ บ้านโนนสว่างพัฒนา ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์      จังหวัด
ศรีสะเกษ ให้ความรู้ทางกฎหมายในเรื่อง  
 1.กฎหมายที่ดิน และกฎหมายทรัพย์สิน  
 2.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

   
 

2.2 โครงการจัดท าสื่อกฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เพ่ือมอบหนังสือให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล โรงเรียน และชาวบ้าน ในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสในชนบทหรือประชาชนที่มีปัญหาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง  ในรูปแบบของหนังสือกฎหมายที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน 
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2.3 โครงการเสวนาทางวิชาการ ได้ด าเนินการจ านวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้ 

 โครงการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง สาขาวิชาสังคมศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และ
มหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงใหม่ 

ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องเรียน 2110 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  บรรยาย
พิเศษโดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

   
 

โครงการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การเมืองของพลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันในวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรียน 2305 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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กลุ่มการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  

จ านวน 6 โครงการ 

โครงการอบรมกฎหมายส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 

47 คน 
รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จ านวน 67 คน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ อบรมกฎหมายส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ คณะครูมัธยมผู้สอนวิชากฎหมาย สังคมศึกษา จากโรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหารที่
สนใจเข้าร่วมการอบรมจ านวนมาก โดยมี นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม วัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักกฎหมายให้แก่คณะครูผู้สอนวิชากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประ
สิทธิภาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและวิทยากร อีกท้ังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการทางการ
กฎหมายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีความเจริญก้าวหน้าและทั น
ต่อการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน 

ส าหรับการจัดโครงการครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานและเป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษาโดยตรงและมีบัณฑิตที่จบการศึกษา
ออกไปรับใช้ประเทศชาติจ านวนมาก ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์       อาจารย์ประจ า
หมวดวิชาเอกชนและธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติ     เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “กฎหมายแพ่งว่าด้วยเรื่องบุคคล นิติกรรม ซื้อขาย กู้ยืมเงิน และค้ าประกัน” นายประดิษฐ์  แป้นทอง 
อาจารย์ประจ าหมวดวิชาเอกชนและธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยาย หัวข้อ “กฎหมายแพ่งว่าด้วยเรื่องหนี้ ละเมิด ทรัพย์สิน ครอบครัว และมรดก” ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี  
อาจารย์ประจ าหมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อภินันท์  ศรีศิริ อาจารย์ประจ าหมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎหมาย
อาญา ภาคความผิด” นายชัช วงศ์สิงห์ อาจารย์ประจ าหมวดกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” นายขรรค์เพชร  ชายทวีป 
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คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายปกครอง
และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” นายอรรถพงศ์  กาวาฬ อาจารย์ประจ าหมวดวิชากฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม” และ นายรักขิต  รัตจุมพฏ อาจารย์ประจ าหมวดวิชากฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” จากนั้นเป็นการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะครูผู้
เข้ารับการอบรมและวิทยากร เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ยังสงสัย เพ่ือจะได้น าไปถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้เรียนต่อไป 

   
 

   
 
 

 



 

 
53 

2.3.4 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนและเช่ือมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเช่ือมโยงกับความต้องการของพื้นที่ มีโครงการที่ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน 72,600 บาท มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทั้งสิ้น 743 คน คิดเป็นร้อยละ148.6 ของจ านวนเป้าหมาย โดยโครงการที่ด าเนินการสามารถแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน

55,000 บาท งบประมาณรายได้ จ านวน 17,600.- บาท  ดังนี ้
 

ตารางแสดงงบประมาณทีส่นับสนนุด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ล าดับ แหล่งเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
เงิน (บาท) 

แผน ผล 

1 งบประมาณแผ่นดิน 1 300 345 55,000 
2 งบประมาณรายได ้ 2 200 398 17,600 

 รวมท้ังสิ้น 3 500 743 72,600 
 

1) การสนับสนุนดา้นการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

ตารางแสดงงบประมาณทีส่นับสนนุด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส่งเสริมเยาวชนนักศกึษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะ 2 17,600 
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ 

-  

3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและรูปแบบต่างๆ 1 55,000 
4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิน่ในจังหวัดอุบลราชธานี/โดย
ด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

- - 

5. การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด - - 
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2.3.5 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
1) การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
1.1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
คณะนิติศาสตร์มุ่งบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 

และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ มีการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตามและประเมินผล  

ในปีงบประมาณ 2562 คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ให้

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  

ในด้านการด าเนินงานมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน โดย

ก าหนดให้มีการประชุมกรรมการประจ าคณะทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน  และก าหนดให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รายงานผล

การด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ก าหนดให้มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานให้กับคณะกรรมการประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการรายงานในรอบไตรมาสทุกระยะ คณะก าหนดให้บุคลากร ผู้บริหาร 

ต้องรับผิดชอบการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

1.2) หลักประสิทธภิาพ  (Efficiency) 
คณะนิติศาสตร์ มีกลไกการบริหารจัดการภายในคณะ โดยก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผน

กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มีการประผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2562 มีการจัดท าแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะและมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานและรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อให้การบริหารงานคณะเป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ทั้งนี้คณะ

ได้มีการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช้สนับสนุนการด าเนินงานของคณะ ระบบสารสนเทศเพื่อการด าเนินงาน ส่งเสริมให้

บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในการท างานตามสายงานอย่างเหมาะสม ได้แก่ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ มี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ การสอบเลื่อนระดับของสายสนับสนุน การสนับสนุนให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็ นต้น  

ส่งผลให้คณะสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

   1.3) หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) 

คณะนิติศาสตร์มีการให้บริการตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียดังนี้ 

1.3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต คณะนิติศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในปีพ.ศ. 2548 โดยหลักสูตรตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีความเช่ียวชาญด้ านกฎหมายท้องถิ่น เพื่อ

ตอบสนองความต้องการในการกระจายอ านาจและรับใช้สังคมท้องถิ่น ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด

แล้ว 2 รอบ  คือ ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2559 ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตนั้น ได้มีการรับฟังความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างหลากหลาย ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชาและกระบวนการเรียนการสอน โดยเป็น
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การศึกษากฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมปัจจุบัน เป็นการศึกษากฎหมายที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มี คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม สามารถด ารงชีวิตบนพ้ืนฐาน

ความพอเพียง  มีภาวะเผชิญต่อพลวัตรของโลกและสังคม ส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้จัดให้มีระบบการประเมินการสอนทุก

ภาคการศึกษาและสรุปผลรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

1.3.2 ด้านการวิจัย คณะนิติศาสตร์ได้มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาของคณะนิติศาสตร์ มีการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อให้

คณาจารย์ที่สนใจและต้องการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการสามารถขอรับทุนได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ตอบสนองความต้องการทางสังคม

ในปัจจุบัน 

1.3.3 ด้านการบริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.) เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการให้บริการทั้งการให้ความรู้และการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

โครงการนิติศาสตร์สัญจร ซึ่งการออกให้ความรู้แก่ประชนในชุมชนจะมีการรับฟัง ความต้องการของประชาชนและให้

บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการศูนย์เพื่อสะท้อนความต้องการของชุมชน ท าให้คณะสามารถด าเนินการให้บริการที่

ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย 

การให้บริการวิชาการผ่านกิจกรรมการจัดแสดงดนตรีโปงลาง เป็นกิจกรรมการแสดงโปงลางโดยชุมนุมนิติศาสตร์

ออนซอนและสอดแทรกความรู้ด้านกฎหมายเข้าไปในการแสดงด้วย เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจหลักกฎหมายได้ง่ายขึ้น 

1.4) หลักภาระความรับผิดชอบ(Accountability) 

 คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงพันธกิจที่สภามหาวิทยาลยัได้มอบให้แก่คณะจึงไดบ้ริหารจดัการโดยยึดหลกัความรับผดิชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดโดยในการบริหารจัดการได้มีการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆให้สอดคล้อง

กับพันธกิจ มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ตลอดจนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ได้รับมอบหมายและถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรของคณะ ส่งเสริมและผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจด้านต่างๆ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม การออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน ตามโครงการนิติศาสตร์สัญจร ซึ่งในการให้ความรู้ได้ให้

อาจารย์และนักศึกษาฝึกงานของศูนย์ ศชปก. ได้ด าเนินการเป็นวิทยากรบรรยายและนักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการ และมี

จุดในการให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายด้วย 

1.5) หลักความโปร่งใส  (Transparency) 

คณะนิติศาสตร์ มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน และสถานการด าเนินงานของคณะต่อที่ประชุมกรรมการประจ า

คณะเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรภายในคณะรับทราบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งในการติดตามผลการด าเนินงานได้มีการจัดประชุมเพื่อรายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทราบและสรุปข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทราบอย่างทั่วถึง มีการเปิดเผยข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ทั้งแก่นักศึกษา บุคลากรภายในคณะ  หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม อย่างตรงไปตรงมา ผ่านทาง

สื่อหลายประเภท เช่น เว็บไซต์คณะ สื่อสังคมออนไลน์ โปสเตอร์ จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ   โดยข้อมูลที่เปิดเผยนั้น 

ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และแผนการด าเนินงานที่แจกให้ในที่ประชุมการส่งมอบงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานการประชุม 



 

 
56 

รายงานการตรวจบัญชี รายงานประจ าปี ปฏิทินกิจกรรม ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับนักศึกษาก็สามารถเข้าถึง

ข้อมูลด้านต่างๆได้จากช่องทางที่หลากหลาย และสามารถติดตามเฉลยข้อสอบได้จากการติดธงค าตอบส าหรับข้อสอบกลางภาค

และปลายภาค ในทุกวิชามีช่องทางส าหรับส่งเรื่องร้องเรียนทั้งที่เห็นทางการและไม่เป็นทางการในหลากหลายรูปแบบ  ได้แก่  

       (1) ยื่นเรื่องด้วยตนเองต่อนักวิชาการศึกษาคณะ  (ในเวลาราชการ) 

       (2) ส่งทางจดหมายถึงคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี    

       (3) โทรสาร  045–353937  ถึง คณบดีคณะนติิศาสตร์   

       (4)  e-mail address :  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

       (5) ส่งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกลาง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

       (6) ส่งผ่านระบบอินเตอร์เนต็ ระบบทะเบียนออนไลน์ คณะ web site คณะ มหาวิทยาลยั 

       (7) ร้องเรียนหรือแจ้งต่ออาจารย์ทีป่รึกษาหรืออาจารย์ผูส้อนในรายวชิา 

       (8) ส่งผ่านระบบอินเตอร์เนต็ ระบบทะเบียนออนไลน์  

ตลอดจนอาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชาจะต้องรายงานผลการเรียนการสอนให้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และ

การจบการศึกษาพิจารณาทุกภาคการศึกษาด้วย นอกจากน้ีคณะนิติศาสตร์ได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีภายนอกในแต่

ละปีงบประมาณ และรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างสม่ าเสมอ  

1.6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
คณะนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการด าเนินงาน มีการตั้งคณะกรรมการที่หลากหลาย ทั้งอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา 

และบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องในการท ากิจกรรม 

ได้แก่ การประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ การประชุมอาจารย์ การประชุมกรรมการงานกิจการนักศึกษา การประชุมคณะกรรมการ

ศูนย์ ศชปก. การประชุมกรรมการด าเนินงานเรื่องต่างๆ 

 1.7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

คณะนิติศาสตร์ด าเนินงานโดยการก าหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการบริหารโดยการกระจายอ านาจไปยังรอง

คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้างานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการมอบอ านาจให้รองคณบดีมีอ านาจใน

การบริหารจัดการในด้านต่างๆ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร คณะฯได้กระจายอ านาจการพิจารณาในเรื่องต่างๆ อาทิ การเปิดรายวิชาในภาค

การศึกษา การมอบหมายภาระงานสอน การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าหมวดเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

ซึ่ง ก าหนดระบบกลไก ให้มีการประชุมและพิจารณาโดหมวดวิชาก่อน จึงมีการน าเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และจึงเสนอต่อกรรมการประจ าคณะต่อไป และนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆให้ด าเนินงานในแต่ละเรื่อง เช่น 

คณะกรรมการทวนสอบฯ คณะกรรมการห้องสมุด คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เป็นต้น  
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   1.8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 คณะนิติศาสตร์บริหารงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยความเป็นธรรม ไม่

เลือกปฏิบัติและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของคณะ โดยในการด าเนินงานจะมีการออกระเบียบและประกาศเพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน 

และได้มีการเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารทั้งการแจ้งเวียนเอกสาร การติดประชาสัมพันธ์ 

การประกาศผ่านเว็บไชด์ของคณะด้วย 

 

 1.9) หลักความเสมอภาค (Equity)  

 คณะนิติศาสตร์บริหารโดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การส่งเสริมให้

บุคลากรในคณะพัฒนาความก้าวหน้าท้ังสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ โดยให้ท าแผนพัฒนาตนเองและจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองให้บุคลากรทุกคนๆอย่างเสมอภาคกัน การจัดสวัสดิการต่างๆมีการจัดให้อย่างเสมอภาคกัน 

 

1.10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ(Consensus Oriented) 

คณะนิติศาสตร์มีการบริหารโดยยึดหลักฉันทามติให้บุคลากรทุกคนในคณะมีส่วนร่วม มีกระบวนการในการหาข้อตกลง
ร่วมกันในการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรภายใน เปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านการประชุมอาจารย์ที่มีการจัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 1 ของทุกเดือน และการประชุมส านักงานเลขานุการซึ่งจัด
ประชุมในวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน การรับฟังความคิดเห็นผ่านการสัมมนา เช่น การจัดสัมมนาเพื่อทบทวนแผนและการจัดท า
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี การ
ประชุมเพื่อจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เจรจาและหา
ข้อสรุปข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 
2) การบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

   
   ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง ตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในข้ึนใหม่
ตามรอบที่ก าหนด เพื่อด าเนินการตามแผน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1) คณะนิติศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ ตามค าสั่งคณะ

นิติศาสตร์ ที่ 31/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

คณะ และกรรมการได้วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ จัดล าดับ ความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

   2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ ได้ท าการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 

2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  

   โดยที่ประชุมได้พิจารณาวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่

ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ โดยท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล
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กระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง จากความ

เสี่ยงที่ได้รวบรวมมา โดยพิจารณาจากผลกระทบหรือระดับความรุนแรง (Consequences/Impact : C) ประเมินโอกาส 

(Likelihood : L) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) และที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบจัดล าดับความส าคัญในด้าน

ต่างๆ และส่งผลการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ จัดล าดับ ความเสี่ยง ดังนี้  

 คณะก าหนดความเสี่ยงคณะ ด้านการผลิตบัณฑิต จ านวน 2 ความเสี่ยง ได้แก่  
 

 
 

คณะก าหนดการควบคุมภายในระดับคณะ ด้านการการติดตามและประเมินผล จ านวน 2 การควบคุม ได้แก่  

 
 

 

 

• ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่า มีจ านวนนักศึกษารับเข้า 
จ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 97

• ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง  1. ยอมรับความเสี่ยงได้

ความเสี่ยงจ านวน
นักศึกษารับเข้า

ลดลง 

• ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่า มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับแผนการรับ 2/2561 เท่ากับ130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50

• ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง  1. ยอมรับความเสี่ยงได้

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาของ

บัณฑิตไม่เป็นไป
ตามแผน

• ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่า อัตราการตกออกของนกัศึกษาข้อมูล ณ 2 ก.ย. 2562

• ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาตกออก จ านวน 121 คน 
• ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาตกออก จ านวน 103 คน
• ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาตกออก จ านวน 118 คน
• ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาตกออก จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 มากกว่าค่าเป้าหมาย 8.5 

• ประเมินผลการควบคมุภายใน  2. ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้

อัตราการตกออกของ
นักศึกษาเพ่ิมขึ้น

• ผลการด าเนินงาน คณะมีรายได้จากแหล่งอื่น จ านวน 1,933,410 บาท        
คิดเป็นร้อยละ 12.91

• ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง  2. ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้

งบประมาณในการ
บริหารจัดการเพ่ิม

มากขึ้น
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   3) ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานให้มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   ตามรอบปฏิทินการด าเนินงาน

ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ภายหลังจากรายงานผลการด าเนินงานในไตร

มาสที่ 4   
   

3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

เพื่อเป็นหลักประกันว่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กล่าวคือ  เป็น

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความคาดหวัง และความต้องการของสังคม ตลอดจนสามารถสร้างความเป็นเลิศ ในด้านวิชาการ การวิจัย 

การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของคณะ จึงได้ก าหนดนโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1) พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะนิติศาสตร์ให้สอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และเกณฑ์มาตรฐานของ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

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

3) ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนางานทั้งในระดับคณะ หน่วยงาน
และบุคคล 

4) ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษาของคณะนิติศาสตร์แก่บุคลากร นักศึกษาและ
สาธารณชน 

5) ส่งเสริมสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในประชาคมคณะนิติศาสตร์ อันได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพของคณะฯ 

6) ส่งเสริมและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบงานคุณภาพภายในคณะ 
7) สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นภาพที่ทันต่อความ

ต้องการของผู้ใช้ สามารถตรวจสอบและเป็นปัจจุบัน 
  

ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา  

1) คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยเริ่มจากจัดให้มีนโยบาย หลักการและแนว

ทางการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีกระบวนการวางแผนการด าเนินงานการตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุง ทั้ งนี้ 

เพื่อให้การด าเนินภารกิจของคณะบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นหลักประกันให้มั่นใจว่าคณะ

นิติศาสตร์สามารถสร้างศักยภาพทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักง

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดได้ 
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  2) กลไกการด าเนินงาน คณะนิติศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตาม เพื่อท าหน้าที่

รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้น และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษา อีกทั้งคณะยังมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน เช่น การจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ให้บรรลุตามตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

  3) ในปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์รับการประเมินในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ดังนี้  

  3.1) การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 13 ตัวช้ีวัด ได้คะแนนภาพรวม 3.54  

องค์ประกอบท่ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.20 4.20 ดีมาก 

3. นักศึกษา 3.00  -     -    3.00 ปานกลาง 

4. อาจารย์ 3.56  -     -    3.56 ดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.67  -    3.50 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    4.00  -    4.00 ดี 

ผลการประเมิน 
3.24 3.75 4.20 

3.54 ดี 
ดี ดี ดีมาก 

 

  3.2) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ เริ่มใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อการด าเนินงานที่เป็น

เลิศ (EdPEx) คณะนิติศาสตร์จัดท า SAR และโครงร่างองค์กร (OP) และได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ

อย่างกว้างขวางและให้คณะจัดท าแผนเพื่อการปรับปรุงการด าเนินการและให้รายงานผลการด าเนินการเป็นรายไตรมาสโดยการ

ติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดจากคณะพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินงานด้านการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร 
คณะนิติศาสตร์ท าการส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานอาคารเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัด

สวัสดิการและสวัสดิภาพกับนักศึกษาทุกช้ันปี และน ามาพัฒนาปรับปรุง   ตามข้อเสนอของนักศึกษา ได้แก่ การปรับปรุงห้องเรียน 
2303 การปรับปรุงเก้าอี้นั่งเรียนโดยการเปลี่ยนเก้าอี้ที่ช ารุด การการก าจัดยุงลายโดยการฉีดพ่นน้ ายาก าจัดยุงในห้องเรียนและขุด
ลอกท่อระบายน้ าทิ้ง การก่อสร้างอาคารสโมสรนักศึกษาและห้องชมรม ภายนอกอาคารเรียนเพื่อการประสานงานและด าเนินงาน
ของสโมสรนักศึกษาและชมรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 



 

 
61 

 5) การส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน  
     รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน 
  
 การประหยัดพลังงาน  

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

  
 การประหยัดทรัพยากร  

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

1) การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลลากร 

ตารางแสดงกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ประเภท ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี

1 นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว อบรม อบรมทักษะการใช้ภาษาลาวและวฒันธรรม
ลาวเบื้องต้นที่ควรรู ้

ห้องประชุมนิติศาสตร์ 1 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9 มกราคม 2562 

2 นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว อบรม อบรมระบบการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ power BI 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C-15-16 
ช้ัน 1 อาคารส านักคอมพิวเตอร ์

4-5 กุมภาพันธ์ 2562 

3 นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว อบรม อบรมเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 และ หมวด2 ห้องประชุมพิบลูมังสาหาร อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

27-28 กุมภาพันธ์ 
2562 

4 นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว ประชุม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ค าปรึกษาตามเกณฑ์ใน
การด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 
2561 ครั้งท่ี 1 

ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ 1 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

14 มีนาคม 2562 

5 นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้วย
วิธี Infographic รุ่นที่ 2 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C-10-11 
ช้ัน 2 อาคารส านักคอมพิวเตอร ์

15 มีนาคม 2562 

6 นายอิสระพงศ์ ดวงปากด ี
นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา 
นางศุกัญญา ล้ าเลิศ 
นายสังคม ศรมีหันต ์
นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว 
นายณรงค์ฤทธิ์ มีพยุง 
นายพัฒนพงศ์ เกษกรณ ์
นายสุรพล พาประจง 

อบรม ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

1 เมษายน -30 
กันยายน 2562 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ประเภท ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี
7 นางศุกัญญา ล้ าเลิศ 

นายสังคม ศรมีหันต ์
รศ.ตรเีนตร  สาระพงษ์ 

สัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMART LAWYER แก่งพิสมัยรสีอร์ท อ าเภอโขงเจียม  
จ.อุบลราชธาน ี

6-7 เมษายน 2562 

8 นายอิสระพงศ์ ดวงปากด ี
นางศุกัญญา  ล้ าเลิศ 

ประชุม โครงการพัฒนาระบบและกลกลไกการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ(Education Criteria for 
Performance Excellence :EDPEX 

ห้องประชุมนิติศาสตร์ 2 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

17 เมษายน 2562 

9 นายอิสระพงศ์ ดวงปากด ี ประชุม ประชุมเพื่อด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างโดยใช้จ่าย
จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ห้องพิบูลมังสาหาร อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

24 เมษายน 2562 

10 นายอิสระพงศ์ ดวงปากด ี
 

อบรม โครงการพัฒนาระบบและกลกลไกการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence :EDPEXครั้งท่ี2) 

ห้องประชุมนิติศาสตร์ 2 29 เมษายน 2562 

11 รศ.ตรเีนตร สาระพงษ์ อบรม เทคนิคการใช้ Microsoft word ส าหรับ
อาจารย์ รุ่น 1 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 29 เมษายน 2562 

12 นายอิสระพงศ์ ดวงปากด ี ประชุม ประชุมการจัดท าข้อมลูประกอบการขออนุมัติ
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานด้านการบริหารฯ 

ห้องพิบูลมังสาหาร  อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

13 พฤษภาคม 2562 

13 นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานศาลจังหวดัเดชอุดม ศาลจังหวัดเดชอุดม อ.เดชอุดม  
จ.อุบลราชธาน ี

16 พฤษภาคม 2562 

14 นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา 
นางสาวธิติวรรณ บุตรศิร ิ
 

เสวนา
วิชาการ 

เสวนาวิชาการระดับชาติ เนื่องในวาระ
ครบรอบ  
15 ปี คณะนิติศาสตร ์

โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

31 พฤษภาคม 2562 

15 นายปรีชา  สมด ี
นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา 
นางสาวธิติวรรณ บุตรศิร ิ

อบรม อบรมหลักสูตร Service Excellence รุ่นที่ 8 คณะพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

7 มิถุนายน 2562 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ประเภท ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี
นางศุกัญญา ล้ าเลิศ 

16 นายณรงค์ฤทธิ์ มีพยุง 
นายพัฒนพงศ์ เกษกรณ ์
นายปรีชา  สมด ี
นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา 
นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว 

ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน กิจกรรม 5 ส. และ Green 
office 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขา
อุบลราชธาน ี

11 มิถุนายน 2562 

17 ดร.จริศักดิ์ บางท่าไม ้ อบรม โปรแกรม turn it in ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 18 มิถุนายน 2562 
18 รศ.ตรเีนตร สาระพงษ์ อบรม Smart Classroom : Technology in 

Education 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 19 มิถุนายน 2562 

19 นายสังคม ศรมีหันต ์
 

อบรม อบรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริม
อาสาสมัครเพื่อพัฒนาเยาวชน 

สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย 
จ. กรุงเทพมหานคร 

24-25 มิถุนายน 
2562 

20 ดร.รัชกร โชติประดิษฐ ์ อบรม UBU LMS For Manager and Course 
Creator 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 9 กรกฎาคม 2562 

21 นายอิสระพงศ์ ดวงปากด ี
นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว 
นางศุกัญญา  ล้ าเลิศ 
นางสาวธิติวรรณ  บุตรศิร ิ
นางสาวลัพธวรรณ  ดวงตา 

ประขุม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ค าปรึกษาการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ(EDPEX) ปีการศึกษา
2561 
ครั้งท่ี 3 

ห้องประชุมนิติศาสตร์ 1คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

12 กรกฎาคม 2562 

22 ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล อบรม การจัดการเรยีนการสอนออนไลน ์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 15 กรกฎาคม 2562 
23 ดร.จริศักดิ์ บางท่าไม ้ อบรม UBU LMS Chapter2 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 18 กรกฎาคม 2562 
24 นายสังคม ศรมีหันต ์

 
อบรม  อบรม Facilitator and note taker ห้องประชุมวารินช าราบ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
22-23 กรกฎาคม 

2562 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ประเภท ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี
25 นางศรันยา จันทร์ทรง 

นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา 
ผศ.รักขิต  รตัจุมพฏ 
ดร.รัชกร โชติประดิษฐ ์
รศ.ดร.สภุาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ 
ผศ.ชัช วงศ์สิงห์ 

เสวนา
วิชาการ 

เนื่องในวาระครบ 15 ปี คณะนติิศาสตร์  
“การเมืองของพลเมืองในสถานการณ์
ปัจจุบัน” 

ห้อง 2305 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

25 กรกฎาคม 2562 

26 นายปรีชา  สมด ี
 

อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนคู่มือตาราง
ก าหนดอายุการเก็บเอกสารมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี 2562 

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

26 กรกฎาคม 2562 

27 นางศรันยา จันทร์ทรง อบรม การสร้าง infographic ด้วย Canva and in 
fogram 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

8 สิงหาคม 2562 

28 ผศ.รักขิต  รตัจุมพฏ 
ดร.รัชกร โชติประดิษฐ ์
รศ.ดร.สภุาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ 
ผศ.ชัช วงศ์สิงห์ 
ผศ.ดิเรก บวรสกุลเจรญิ 
ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล 
ดร.จริศักดิ์ บางท่าไม ้

สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นส าหรับกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ 
Facilitator 

โรงแรมยูเพลส  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

19-20 สิงหาคม 
2562 

29 นายอิสระพงศ์ ดวงปากด ี ประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การขับเคลื่อน
การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ
ท างาน (R2H) 

โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี  

26-27 สิงหาคม2562 

30 นายอิสระพงศ์ ดวงปากด ี ประชุม ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้เทคนิคการจัดท า
หนังสือราชการ 

ห้องประชุมนิติศาสตร์ 1 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3 กันยายน 2562 
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2) การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร 

ตารางแสดงการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร  

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ประเภท

การพัฒนา 
ชื่อกิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ป ี

1 นายขรรคเ์พชร  ชายทวีป 
ผศ.ดร.อภินันท์  ศรีศริ ิ
นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

อบรม อบรมเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 และ หมวด2 ห้องประชุมพิบลูมังสาหาร อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

27-28 กุมภาพันธ์ 
2562 

2 นายขรรค์เพชร ชายทวีป 
ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศิริ 
นายสหรัฐ  โนทะยะ 
นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์
ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันด ี
นางมณฑิรา แก้วตา 
นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข 

ประชุม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ค าปรึกษาตามเกณฑ์ใน
การด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 
2561 ครั้งท่ี 1 

ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ 1 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

14 มีนาคม 2562 

3 นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์ อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้วย
วิธี Infographic รุ่นที่ 2 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C-10-11 
ช้ัน 2 อาคารส านักคอมพิวเตอร ์

15 มีนาคม 2562 

4 นายขรรค์เพชร ชายทวีป 
ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศิริ 
นายสหรัฐ  โนทะยะ  

อบรม ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

คณะนิติศาสตร ์ 1 เมษายน -30 
กันยายน 2562 

5 นายขรรค์เพชร ชายทวีป 
ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศิริ 
นายสหรัฐ  โนทะยะ 
นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์

สัมมนา การสัมมนาเชงิปฏบิัติการ SMART 
LAWYER 

แก่งพิสมัยรีสอร์ท อ.โขงเจียม  
จ.อุบลราชธาน ี

6-7 เมษายน 
2562 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ประเภท

การพัฒนา 
ชื่อกิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ป ี

ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันด ี
นางมณฑิรา แก้วตา 
นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข 

6 นางมณฑิรา แก้วตา สัมมนา สัมมนาแกนน านักศึกษาประจ าปี 2562 แก่งตะนะ  
จ.อุบลราชธาน ี

18-19 เมษายน 
2562 

7 นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์ อบรม โครงการพัฒนาระบบและกลกลไก
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ(Education 
Criteria for Performance Excellence 
:EDPEXคร้ังที่ 2 

ห้องประชุมนิติศาสตร์ 2 29 เมษายน 2562 

8 นายขรรค์เพชร ชายทวีป 
ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศิริ 
นายสหรัฐ  โนทะยะ 
นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต ์
ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันด ี
นางมณฑิรา แก้วตา 
นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข 

เสวนา
วิชาการ 

เสวนาวชิาการระดบัชาติ เนื่องในวาระครบ 
15 ปี คณะนิติศาสตร ์

โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

31 พฤษภาคม 
2562 

9 ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศิริ อบรม ค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษา
มหาวิทยาลยั กลุ่ม ACTIVE LEARNING 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 9 มิถุนายน 2562 

10 นางมณฑิรา แก้วตา 
 

อบรม  อบรม Facilitator and note taker ห้องประชุมวารินช าราบ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

22-23 กรกฎาคม 
2562 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ประเภท

การพัฒนา 
ชื่อกิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ป ี

11 ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศิริ อบรม การออกแบบกระบวนการอาสาสมัครเพื่อ
พัฒนาเยาวชน 

โรงแรมเอเชีย 5-6 สิงหาคม 
2562 

 

3) บุคลากรที่ได้รับรางวัลประจ าปี 2562 
ตารางแสดงบุคลากรที่ไดร้ับรางวัลประจ าปี 2562 (เรียงล าดบักิจกรรมที่ส าคญัตาม วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดกิจกรรม) 

ล าดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ผลงาน/ความเชี่ยวชาญ วัน/เดือน/ป ี
1 รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ เชิดชูเกียรตินักวิจัย วิจัย 26 กรกฎาคม 2562 
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2.3.7 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7 
คณะนติิศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนทางกฎหมายโดยใช้สื่อดจิิทัลและน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา

ใช้ในการบริหารการเรียนการสอน และการบริหารจัดการคณะฯ ดังนี ้

ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา 
 1) การเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซด์คณะนิติศาสตร์http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty  

 2) โปรแกรมค้นหาค าพิพากษาศาลฎีกา  https://deka.in.th/  

 3) ห้องสมุดกฎหมาย http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general  

 4) เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถมัภ์ http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/index.php/th/  

 5) กฎหมายนา่รู้ ผ่านวีดีโอต่างๆ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=3200002129  

 6) การแชร์วีดโีอของนักศึกษาผ่าน https://www.youtube.com/watch?v=i-_LYE4l5vo เพื่อเผยแพร่ผลงาน กจิกรรม และเนื้อหาวิชา

การผ่านการแสดงละครกฎหมายในแต่ละรายวิชา เช่น วิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นตน้  

 7. จัดสรรทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไว้บริการนักศึกษา  ได้แก ่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่หอ้งสมุดคณะนิติศาสตร์ 

จ านวน 9 เครื่อง เครื่องพิมพ์เอกสารจ านวน 1 เครื่อง และสื่อโสตทัศน์ (CD, DVD) วีดีโอการสอนของอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจ า  จ านวน 1,314 

รายการ ในทุกรายวิชาเพือ่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง  

ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
1. ระบบ REG 

 2. ระบบประเมินการสอน (ส าหรับผู้ดูแลระบบระดับคณะ) 

 3. ระบบ UBU TQF Mapper 

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

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 1. ระบบบุคลากร (DMS)   

 2. ระบบข้อมูลลงเวลาบุคลากร   

3. ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  http://meeting.ubu.ac.th/pages/ 

4. ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ http://www.edoc.ubu.ac.th/    

5. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงินและพัสดุ ผ่านระบบ http://ubufmis.ubu.ac.th และ 

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

6. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทันเหตุการณ์ผ่านเว็บไซด์คณะ สื่อสังคมออนไลน์และห้องสนทนา  

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

 

 
 

http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty
https://deka.in.th/
http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general
http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/index.php/th/
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=3200002129
https://www.youtube.com/watch?v=i-_LYE4l5vo
http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/help_eval/help01.html/
http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty
http://www.dms.ubu.ac.th/
http://www.dms.ubu.ac.th/
http://meeting.ubu.ac.th/
http://meeting.ubu.ac.th/pages/
http://www.edoc.ubu.ac.th/
http://www.edoc.ubu.ac.th/
http://ubufmis.ubu.ac.th/
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 3.1.1 จ านวนบัณฑิตใหม่ 

สาขาวิชา 
 ระดับการศึกษา  

รวมท้ังหมด 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นิติศาสตร์ 390 - - 390 
 3.1.2 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

สาขาวิชา 
 ระดับการศึกษา  

รวมท้ังหมด 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นิติศาสตร์ 1,283 - - 1,283 
 3.1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา 
 ระดับการศึกษา  

รวมท้ังหมด 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นิติศาสตร์ 253 - - 253 
 

3.2 ด้านงบบุคลากร 
3.2.1 จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 

สายวิชาการ 

รวม 

สายสนับสนนุ 

รวม 
รวม

ท้ังหมด 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
เงิน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

พน
ักง

าน
เงิน

รา
ยไ

ด้ 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
เงิน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

พน
ักง

าน
เงิน

รา
ยไ

ด้ 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
วเงิ

นง
บป

ระ
มา

ณ 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
วเงิ

นร
าย

ได
 ้

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

2 6 10 - 18 1 13 - - - - 14 32 
 

 3.2.2 จ าแนกตามต าแหน่งสายวิชาการ 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย์ รวมท้ังหมด 

- 2 6 10 18 
 

 3.2.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญา

ตรี 
รวมท้ังหมด 

6 16 9 1 32 
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 3.2.4 บุคลากรลาศึกษาต่อ 

ระดับ
การศึกษา 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

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

 
3.3 ด้านงบประมาณ 

ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 

รับจัดสรร
จริง 

เบิกจ่ายจรงิ 
รับจัดสรร

จริง 
เบิกจ่ายจรงิ 

รับจัดสรร
จริง 

เบิกจ่ายจรงิ 

งบประมาณแผ่นดิน 1,203,300.00 1,192,120.25 798,500.00 798,500.00 463,800.00 463,800.00 

เงินรายได ้ 38,110,965.00 27,070,897.52 12,392,617.50 18,470,232.70 30,677,710.00 18,322,122.79 

รวมเงินงบประมาณ 39,314,265.00 28,263,017.77 13,191,117.50 19,268,732.70 31,141,510.00 18,785,922.79 

 

หมายเหต ุ: ทั้งนี้รายรับจัดสรรจริงมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่รับในปีงบประมาณนั้น แต่ไม่ตรงตามปีการศึกษา 

 


