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	 คณะนติศิาสตร์	มุง่พฒันาสูก่ารจดัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นคณุภาพของการผลติบัณฑติ

ทางกฎหมาย	เพือ่เพ่ิมขีดความสามารถของบณัฑิตและประชาชนบนฐานภมูปัิญญาอสีาน

ใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 โดยเน้นการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของ

คณะนิติศาสตร์	ทั้ง	4	ด้าน	และบริหารงานโดยยึดเป้าหมายตามวิสัยทัศน์คณะนิติศาสตร์

มุ่งสู่การเป็น	 “โรงเรียนกฎหมายชั้นน�าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง”	 โดยเน้นการพัฒนา

ด้านจัดการเรียนการสอนเป็นหลักควบคู่กับการผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการ	

คณะส่งเสริมให้เกิดสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมาย	 และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน	มคีณุธรรม	มภีาวะผูน้�าและด�ารงชวีติบนพืน้ฐานความพอเพยีง	สร้างองค์ความรู้

ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบัน	 การเรียนการสอน	 ศักยภาพประชาชน	

พัฒนาท้องถิ่น	สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	รวมถึงการเป็นผู้น�าในการเผยแพร่ความรู้

และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม	 ทั้งเสริมสร้าง

วฒันธรรมประชาธปิไตยและธรรมาภบิาลให้เป็นส่วนหนึง่ของวถิกีารด�าเนนิชวีติในสงัคม

ท้องถิน่	ส่งเสรมิและท�านบุ�ารุงศาสนา	ศลิปวฒันธรรมด้วยการเข้ามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิ

กิจกรรมเสริมสร้าง	ท�านุบ�ารุง	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และเผยแผ่	ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	 โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลเพื่อให้การด�าเนินงานมีคุณธรรม	 คุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 และ

ตรวจสอบได้โดยค�านึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

	 ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 ตามค�ากล่าวที่ว่า	 “สร้างสรรค์

สามัคคี	ส�านึกดีต่อสังคม”	โดยการจัดโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนค�ากล่าวดังกล่าว

ได้แก่	โครงการบรกิารวชิาการทางกฎหมายแก่ชมุชน	จัง้ตัง้ชมรมศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์

ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานข่าวสารข้อมูลรวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

ศิษย์เก่า	 ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ให้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้น	 ทั้งยัง

ส่งเสริมให้แต่ละชมรมจัดกิจกรรมต่างๆ	 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมให้เกิด

ความสามัคคี	 ส�านึกดีต่อสังคม	 เป็นต้น	 ในปีงบประมาณ	 2558	 คณะนิติศาสตร์มีผล

การด�าเนินงาน	ในภาพรวมดังนี้	

บทสรุปผูบ้รหิาร
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 ด้านจัดการศึกษา	 	 คณะนิติศาสตร์	 มีหลักสูตร	 1	 หลักสูตรได้แก่	 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	

มนีกัศกึษาชัน้ปีที	่1	จ�านวน	410	คน	มนีกัศกึษาทัง้หมด	1,166	คน	และมผีูส้�าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา	2557	(ปี	พ.ศ.	2558)	

จ�านวน	189	คน

 ด้านการวิจัย	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 คณะนิติศาสตร์	 มีคณาจารย์และนักวิจัยประจ�าในคณะนิติศาสตร์	

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจ�านวน	8	โครงการ	ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น	1,505,000	บาท	แบ่งเป็นงบประมาณสนับสนุน

จากหน่วยงานภายใน	จ�านวน	3	ทุน	เป็นเงิน	105,000	บาท	และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	จ�านวน	5	ทุน	

เป็นเงิน	 1,400,000	 บาท	 มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติเป็นบทความวิจัย	 จ�านวน	 4	 บทความ	

บทความวิชาการ	 จ�านวน	 1	 บทความ	 มีงานวิจัยที่หน่วยงานอื่นน�าไปใช้ประโยชน์	 จ�านวน	 4	 ผลงาน	 และมีโครงการวิจัย

ที่ท�าร่วมกับองค์กร	 หรือหน่วยงานอื่น	 จ�านวน	 1	 โครงการ	 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับส�านักงาน

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	กระทรวงยุติธรรม

 ด้านการบริการวิชาการ	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 คณะนิติศาสตร์ได้ด�าเนินการพัฒนาการบริการวิชาการ

ผ่านการด�าเนินงานของศนูย์เผยแพร่และช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย	(ศชปก.)	โดยให้บรกิารวชิาการทางกฎหมายเชิงรกุ

ในรปูแบบกิจกรรมนติศิาสตร์สญัจรลงพืน้ทีใ่นเขตบรกิารของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานแีละพืน้ทีท่ีแ่สดงความต้องการให้ออก

ให้บริการ	 และจัดกิจกรรมความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	รวมถึงกิจกรรมหารายได้โดยจัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น	

 ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 คณะนิติศาสตร์ได้ด�าเนินการโครงการ/กิจกรรม	

ในด้านท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่เน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยเนื่องในวันส�าคัญต่างๆ	

และกิจกรรมภายในคณะฯ	ที่จัดขึ้นเอง	 ได้แก่	 กิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้อาวุโส	 กิจกรรมวันสถาปนาคณะฯ	 กิจกรรมน้อมร�าลึก

คุณงามความดี	พระองค์เจ้ารพี	บิดาแห่งกฎหมายไทย	เป็นต้น	

 ด้านความร่วมมือทางวิชาการของคณะเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	

คณะนิติศาสตร์	 ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน	 จ�านวน	 187,000	 บาท	 โดยความร่วมมือจาก	 Bridges	 across	 Borders	

Southeast	Asia	Community	Legal	Education	 Institute	(BABSEACLE)	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนา

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก:	 ประสบการณ์และบทเรียนจากประเทศอาเซียนภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีน:	กจิกรรมเตรยีมความพร้อมคณะนติิศาสตร์เพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนเป็นเงนิ	164,000	บาทและโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว:	กิจกรรมอบรมภาษา	จ�านวน	23,000	บาท	บาท	โครงการอบรมภาษา/บรรยาย

ให้ความรู้โดยวิทยากรต่างประเทศ	 ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้	 จ�านวน	 20,000	 บาท	 และโครงการค่ายภาษาและ

วัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ระหว่างวันที่	27-29	มีนาคม	2558	ณ	แลโขง	ริเวอร์	รีสอร์ท	อ.เขมราฐ	

จ.อุบลราชธานี
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	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 มีพันธกิจในการพัฒนาการเรียน

การสอน	การวจิยั	การบรกิารวชิาการแก่สงัคมตลอดจนสบืสานประเพณ	ีและศลิปวฒันธรรม

อย่างต่อเนื่อง	 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้และพัฒนาสังคมท้องถิ่น	 เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ผลการด�าเนินงานในรอบปี	 พ.ศ.	 2558	 จึงได้จัดท�ารายงานประจ�าปีฉบับนี้ขึ้น	

โดยมเีนือ้หาเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์คณะนติิศาสตร์	พ.ศ.	2555	-	2559	

งบประมาณที่ใช้ในการด�าเนินงานและข้อมูลสารสนเทศบุคลากรนักศึกษา	

 

	 ขอขอบคุณ	คณะผู้บริหาร	และบุคลากรทุกฝ่าย	ที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล

การด�าเนินงาน	ดังปรากฏในเอกสารเล่มนี้	ทั้งนี้ความส�าเร็จโดยสมบูรณ์ของภารกิจต่างๆ	

เกิดจากความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานโดยมีกระบวนการท�างานที่มีระบบอย่างต่อเนื่อง

และสม�่าเสมอ	 เพื่อน�าพาคณะฯ	 ไปสู่จุดมุ่งหมาย	 ดังวิสัยทัศน์	 ที่ว่า	 “คณะนิติศาสตร์

เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน�าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง”

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค�าน�า
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สารบัญ
  หน้า

บทสรุปผู้บริหาร ก

ค�าน�า  ค

สารบัญ  ง

สารบัญตาราง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

	 ประวัติความเป็นมา	

	 ตราสัญลักษณ์		

	 ค�าขวัญ	ปรัชญา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	อัตลักษณ์	เอกลักษณ์		

	 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน	

	 คณะกรรมการประจ�า	

	 อาจารย์ประจ�า	

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์

	 สรุปผลการด�าเนินงานในภาพรวม	

	 ผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่	1	

	 ผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่	2	

	 ผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่	3	

	 ผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่	4	

	 ผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่	5	

	 ผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่	6	

	 ผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่	7	

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ

	 ด้านการผลิตบัณฑิต

	 ด้านงบประมาณ	

	 ด้านบุคลากร		
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ส่วนที่ 1
                     ข้อมูลทั่วไป
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สัญลักษณ์

ค�าขวัญ  “คุณภาพ  คุณธรรม  น�าสังคม”

วิสัยทัศน ์ “คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน�าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง”

พันธกิจ  

	 1.	 วิจัย	สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน	มีคุณธรรม	มีภาวะผู้น�าและด�ารงชีวิตบนพื้นฐาน

ความพอเพียง

	 2.	 สร้างองค์ความรูด้้านกฎหมายเชงิบูรณาการเพือ่พฒันาสถาบนั	การเรยีนการสอน	ศกัยภาพประชาชน	พฒันาท้องถิน่	

สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

	 3.	 เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม	 ทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด�าเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น

	 4.	 ท�านุบ�ารุงศาสนา	ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง	ท�านุบ�ารุง	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	

และเผยแผ่	ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 5.	 พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ	โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ให้การด�าเนนิงานมคีณุธรรม	คณุภาพ	ประสทิธภิาพ	

โปร่งใส	และตรวจสอบได้โดยค�านึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

อัตลักษณ ์ “สร้างสรรค์  สามัคคี  ส�านึกดีต่อสังคม”

เอกลักษณ ์ “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน�้าโขง”

ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ได้ตั้งขึ้น	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2533	 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่เพียงอย่างเดียว	 ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์เพิ่มเติม	 โดยตั้งคณะศิลปศาสตร์	 และคณะ

บริหารศาสตร์ขึ้น	 จนกระทั่ง	 ปี	 พ.ศ.	 2546	 ด�าริให้มีแผนท่ีจะเปิดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์	 และเมื่อ	 พ.ศ.	 2547	

จึงให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์	ในรูปโครงการก่อน	ชื่อว่า	“โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์”

	 ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ�าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์เพ่ิมขึ้น	 จึงได้เปล่ียนแปลง

ชื่อโครงการฯ	เป็น	“โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์”	

	 และในปี	 2548	 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 จึงได้มีมติให้จัดต้ังคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นส่วนงาน

ในก�ากับของมหาวิทยาลัย	

	 จนกระทั่งในเดือนกันยายน	 2549	 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์

และรัฐศาสตร์ออกเป็น	2	คณะ	คือ	คณะนิติศาสตร์	และอีกคณะหนึ่งคือ	คณะรัฐศาสตร์	คณะนิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิต

บัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนถึงปัจจุบัน	

ข้อมูลทั่วไปของคณะนิติศาสตร์
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-	 หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ

-	 หมวดวิชากฎหมายอาญาและ

		 กระบวนการยุติธรรม

-	 หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

-	 หมวดวิชาวิชากฎหมายมหาชน

-	 หมวดวิชาวิชานิติบูรณาการศาสตร์

-	 งานบริหารงานทั่วไป

-	 งานบริหารบุคคล

-	 งานคลังและพัสดุ

-	 งานการเงินและบัญชี

-	 งานแผนและงบประมาณ

-	 งานประกันคุณภาพการศึกษา

	 และสารสนเทศ

-	 งานส่งเสริมการวิจัย	บริการวิชาการ	

	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

-	 งานบริการศึกษา

-	 งานพัฒนานักศึกษา

-	 งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-	 งานห้องสมุด

-	 งานวิเทศสัมพันธ์

โครงสร้างส่วนงานคณะนิติศาสตร์

ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย	(ศชปก.)

สาขาวิขานิติศาสตร์ส�านักงานเลขานุการ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
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นายขรรค์เพชร  ชายทวีป
คณะบดีคณะนิติศาสตร์

ประธานกรรมการ

นายอรรถพงศ์  กาวาฬ
ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

นายรักขิต  รัตจุมพฏ
ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้
ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

นางสาวศศิวิมล  เสมอใจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ

นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

นานสหรัฐ  โนทะยะ
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา	และบริการวิชาการ

กรรมการ

คณะกรรมการประจ�าคณะนิติศาสตร์
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นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
3)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56

นางสาวศศิวิมล  เสมอใจ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2)	นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต		สาขากฎหมายระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
3)	เนติบัณฑิตไทย		สมัยที่	56

นายสหรัฐ  โนทะยะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
2)	นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

นายขรรค์เพชร  ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
3)	เนติบัณฑิตไทย		สมัยที่	50
4)	หลักสูตรวิชาว่าความรุ่นที่	14	ส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ		

อาจารย์ประจ�า
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นายสมบัติ  วอทอง 
อาจารย์

1)	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	สาขา	รัฐประศาสนศาสตร์	
				สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายชัช  วงศ์สิงห์
อาจารย์

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผศ. จิรวัฒน์  สุทธิแพทย์
อาจารย์

1)	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	เกียรตินิยมดี	สาขา	รัฐประศาสนศาสตร์	
				สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	การศึกษาบัณฑิต	สาขา	มัธยมศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร		
3)	ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)		วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

นายอรรถพงศ์   กาวาฬ
อาจารย์

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
3)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่		57
4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	24	ส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

นายทรงวุฒิ   สารสาริน
อาจารย์

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต		สาขากฎหมายระหว่างประเทศ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ลาออกเมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2558)

นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์
อาจารย์  

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	นิติศาสตรบัณฑิต		เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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นางมณฑิรา  แก้วตา
อาจารย์

1)	นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
**ก�าลังศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์
อาจารย์

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
3)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่		55
4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	16	ส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
(*หมายเหตุ	ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาในขณะนั้น)

นายรักขิต  รัตจุมพฏ
อาจารย์

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
3)	อักษรศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

นางสาวรัชกร  โชติประดิษฐ์
อาจารย์

1)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3)	วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์	
				สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
4)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
**ก�าลงัศึกษาต่อหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ	การวจิยัและสถิตทิางวทิยาการปัญญา	มหาวทิยาลยับรูพา

นายประดิษฐ์  แป้นทอง
อาจารย์

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายเอกชน		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
3)	เนติบัณฑิตไทย		สมัยที่	57
4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	10	ส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
5)	ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ผศ.ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ
อาจารย์

1)	นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต				มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
2)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
3)	นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 	
4)	ประกาศนยีบตัรกฎหมายปกครอง	รุน่ที	่1	จากส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา			
5)	ประกาศนียบัตรวิชาว่าความจากส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ	
6)	ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้
อาจารย์

1)	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
2)	ศิลปศาสตรบัณฑิต		สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4)	ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	
				ตามมาตรฐานที่	ก.ศป.รับรอง	รุ่นที่	2
5)	วุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
6)	ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ
				ส�าหรับผู้บริหาร	รุ่นที่	6	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

นางสาวศรีสดา  ไพศาลสกุลชัย 
อาจารย์

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขา	กฎหมายการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
2)	นิติศาสตรบัณฑิต			มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(สาขาปรัชญา)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
4)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่		53	 	
5)	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6)	ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ		ส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
7)	ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายอภินันท์  ศรีศิริ 
อาจารย์

1)	นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขากฎหมายอาญา	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายอาญา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
3)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56
4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	21	ส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
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นายดิเรก  บวรสกุลเจริญ
อาจารย์

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต		สาขา	กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2)	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3)	การศึกษามหาบัณฑิต	สาขาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยนเรศวร
4)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 	
5)	รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
6)	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
***	ก�าลังศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการเมืองการปกครองท้องถิ่น	

					มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวกิตติยา  พรหมจันทร์
อาจารย์

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ศุภชัย   วรรณเลิศสกุล
อาจารย์

1)	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต		สาขากฎหมายระหว่างประเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

พ.ต.ท.กิตติวัฒน์  ฉัตรศรีโพธิ์
อาจารย์

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายมหาชน
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
3)	เนติบัณฑิตไทย		สมัยที่	59
4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	28	ส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
5)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	การฝึกอบรมวิชาการต�ารวจชั้นสัญญาบัตร
ส�าหรับนักเรียนนายร้อยต�ารวจ	(พิเศษ)	รุ่นที่	10
6)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	สารวัตรป้องกันและปราบปราม	รุ่นที่	4
7)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	การอบรมชัยยะชั้นน�าหน่วย
(การรบนอกแบบ)	จากกองบัญชาการศึกษาส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
8)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ
จากกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน		ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
9)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	ส่งทางอากาศ(การกระโดดร่ม)	รุ่นที่	169	
จากโรงเรียนสงครามพิเศษ		กองทัพบก
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ส่วนที่ 2
ผลการด�าเนินงาน

ในภาพรวมและกลยุทธ์
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สรุปผลการด�าเนินงานของคณะนิติศาสตร์

	 คณะนติศิาสตร์	มุง่พฒันาสูก่ารจดัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นคณุภาพของการผลติบณัฑติทางกฎหมาย	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ของบณัฑติและประชาชนบนฐานภมูปัิญญาอสีานใต้และอนภุมูภิาคลุ่มน�า้โขง	โดยเน้นการพัฒนาตามพันธกจิของมหาวทิยาลยั

และของคณะนิติศาสตร์	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 และบริหารงานโดยยึดเป้าหมายตามวิสัยทัศน์คณะนิติศาสตรมุ่งสู่การเป็น	 “โรงเรียน

กฎหมายชั้นน�าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง”	โดยเน้นการพัฒนาด้านจัดการเรียนการสอนเป็นหลักควบคู่กับการผลิตผลงานวิจัย

และบริการวิชาการ	คณะส่งเสริมให้เกิดสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมาย	และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน	มีคุณธรรม	

มีภาวะผู้น�าและด�ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง	สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบัน	การเรียน

การสอน	 ศักยภาพประชาชน	พัฒนาท้องถิ่น	 สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 รวมถึงการเป็นผู้น�าในการเผยแพร่ความรู้และ

ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม	 ท้ังเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด�าเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น	ส่งเสริมและท�านุบ�ารุงศาสนา	ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมใน

การด�าเนนิกจิกรรมเสรมิสร้าง	ท�านบุ�ารงุ	อนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูและเผยแผ่	ศาสนา	ศลิปวฒันธรรม	จารตีประเพณแีละภมูปัิญญาท้องถิน่

พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ	โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลเพ่ือให้การด�าเนนิงานมคีณุธรรม	คณุภาพ	ประสิทธภิาพ	โปร่งใส	

และตรวจสอบได้โดยค�านึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	

	 ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 ตามค�ากล่าวท่ีว่า	 “สร้างสรรค์สามัคคี	 ส�านึกดีต่อสังคม”	 โดยการจัด

โครงการและกิจกรรมท่ีสนับสนุนค�ากล่าวดังกล่าวได้แก่	 โครงการบริการวิชาการทางกฎหมายแก่ชุมชน	 จั้งตั้งชมรมศิษย์เก่า

คณะนิติศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานข่าวสารข้อมูลรวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า	ศิษย์ปัจจุบัน

และคณาจารย์ให้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้น	 ทั้งยังส่งเสริมให้แต่ละชมรมจัดกิจกรรมต่างๆ	 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี	ส�านึกดีต่อสังคม	เป็นต้น	ในปีงบประมาณ	2558	คณะนิติศาสตร์มีผลการด�าเนินงานตาม

พันธกิจด้านต่างๆ	ดังนี้

 ด้านการผลิตบัณฑิต 

	 	 •	 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี	จ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอน	1	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

	 	 •	 จ�านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา	2558	ระดับปริญญาตรี	จ�านวน	410	คน	

	 	 •	 จ�านวนนักศึกษา	ปีการศึกษา	2558	ทั้งสิ้นจ�านวน	1,166	คน	เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ�านวน	1,166	คน	

แบ่งเป็น	ภาคปกติ	1,060	คน	โครงการพิเศษ	106	คน	

	 	 •	 จ�านวนผูส้�าเรจ็การศกึษา	ปีการศกึษา	2557	ระดบัปรญิญาตร	ีหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ	ภาคปกต	ิจ�านวน	189	คน

 

 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

	 	 คณะนิติศาสตร์มีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิติศาสตร์และ

พัฒนบูรณาการศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรและการเปิดโอกาสทางการท�าวิจัยและการศึกษากฎหมายร่วมกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต

ส่วนที่ 2   ผลการด�าเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์
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	 	 ในปีงบประมาณ	 2558	 คณะนิติศาสตร์	 มีคณาจารย์และนักวิจัยประจ�าในคณะนิติศาสตร์	 ได้รับทุนสนับสนุน

การวจิยัจ�านวน	8	โครงการ	ได้รบังบประมาณรวมทัง้ส้ิน	1,505,000	บาท	แบ่งเป็นงบประมาณสนบัสนนุจากหน่วยงานภายใน	

จ�านวน	3	ทนุ	เป็นเงนิ	105,000	บาท	และงบประมาณสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก	จ�านวน	5	ทนุ	เป็นเงนิ	1,400,000	บาท	

มีงานวจิยัทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาตเิป็นบทความวจิยั	จ�านวน	4	บทความ	บทความวชิาการ	จ�านวน	1	บทความ

มงีานวิจัยทีห่น่วยงานอืน่น�าไปใช้ประโยชน์	จ�านวน	4	ผลงาน	และมโีครงการวจิยัทีท่�าร่วมกบัองค์กร	หรอืหน่วยงานอืน่	จ�านวน	

1	โครงการ	และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	กระทรวงยุติธรรม

 ด้านการบริการวิชาการ

	 	 การบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์	 เป็นการให้บริการทางวิชาการผ่านการด�าเนินงานของศูนย์เผยแพร่และ

ช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย	(ศชปก.)	ในการด�าเนนิงานของศนูย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	นอกจาก

จะด�าเนินงานบริการทางวิชาการโดยคณะท�างานเองแล้ว	ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายยังเปิดโอกาสให้

นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพ่ือฝึกงานเผยแพร่และช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมายร่วมกับคณะท�างานด้วย

	 	 การด�าเนนิงานเน้นการบรกิารวชิาการทางกฎหมายโดยการสร้างเครอืข่ายทางกฎหมายเพือ่ให้ผูน้�าชมุชนน�าความรู้

ไปใช้ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน	ซึ่งความรู้ทางกฎหมายในเรื่องกระบวนการยุติธรรมและการประนีประนอม

ยอมความได้ช่วยให้ผูน้�าชมุชนเกดิความเชือ่มัน่และสามารถทีจ่ะใช้เป็นเครือ่งมอืหรอืกลไกหลกัในการระงบัข้อพพิาทในระดบั

ชมุชนของตนเป็นชุมชนท่ีมข้ีอพพิาทลดลงหรอืกลายเป็นชมุชนทีม่กีระบวนการยตุธิรรมในระดบัชมุชนทีม่คีวามเข้มแขง็	 โดยจดั	

“กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร”	 เพื่อสื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย	 ที่ถูกต้องแก่ชุมชนพื้นที่ที่จัด	 ในปี	 2558	

คณะนิติศาสตร์	ได้ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ	จ�านวน	2	โครงการ	โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

งบประมาณแผ่นดิน	จ�านวนทั้งสิ้น	 500,000	บาท	และงบประมาณเงินรายได้	 จ�านวนทั้งสิ้น	 31,320	บาท	ผู้มีเข้าร่วมและ

ผู้รับบริการจ�านวน	600	คน	ทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้น�าชุมชนทางกฎหมายโดยมีชุมชนที่เข้าร่วม	ได้แก่	ชุมชน

บ้านหนองกินเพล	

	 	 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	(ศชปก.)	ยังจัดกิจกรรมหารายได้	จ�านวน	1	โครงการได้แก่	

โครงการอบรมกฎหมายปกครองส�าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 และจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุน

บางส่วนจากแหล่งทุนจากส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	จ�านวน	1	โครงการ	

 ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 	 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมที่เน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย	 ในวันส�าคัญต่างๆ	

ได้แก่	วันสถาปนามหาวิทยาลัย	วันลอยกระทง	เป็นต้น	ในส่วนการส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะนิติศาสตร์

เองก็ได้การจัดงานเนื่องในวันส�าคัญต่างๆ	ได้แก่	กิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์	กิจกรรมวางพวงมาลาสดุดี

พระองค์เจ้าระพ	ีพิพฒันศกัดิ	์ณ	ศาลจงัหวดัอบุลราชธาน	ีศาลจงัหวดัเดชอดุมและศาลจงัหวดัอบุลราชธาน	ีกจิกรรมน้อมร�าลึก

คุณงามความดี	พระองค์เจ้ารพี	บิดาแห่งกฎหมายไทย	พิธีไหว้ครู	กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในวันปีใหม่	พ.ศ.	2558	โดย

ตวัแทนคณะเดนิทางมอบของขวญัปีใหม่ส่งความสขุให้แก่คณะส�านกังานต่างๆ	 ในมหาวทิยาลยั	 กจิกรรมทนุเรยีนดกีจิกรรมเด่น	

กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ได้รบัสนบัสนนุงบประมาณเงนิรายได้	จ�านวน	2	โครงการ	

เป็นเงิน	46,000	บาท	และได้รับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินให้จัดด�าเนินการโครงการฮีตสิบสองคองสิบสี่-บุญข้าวจี่	จ�านวน	

55,000	 บาท	 โดยมีอาจารย์ประดิษฐ์	 แป้นทอง	 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ	 มีประชาชนในชุมชน	 บุคลากรและนักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก
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 ด้านความร่วมมือทางวิชาการของคณะเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

	 	 คณะนิติศาสตร์	ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน	จ�านวน	187,000	บาท	โดยความร่วมมือจาก	Bridges	across	

Borders	 Southeast	Asia	Community	Legal	 Education	 Institute	 (BABSEACLE)	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทาง

การพัฒนาการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก:	 ประสบการณ์และบทเรียนจากประเทศอาเซียนภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน:	กิจกรรมเตรียมความพร้อมคณะนิติศาสตร์	เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเงิน	164,000	บาทและ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว:	กิจกรรมอบรมภาษา	จ�านวน	23,000	บาท	

โครงการอบรมภาษา/บรรยายให้ความรูโ้ดยวทิยากรต่างประเทศ	ได้รบั

อนุมัติงบประมาณเงินรายได้	จ�านวน	20,000	บาท	มีคณาจารย์และ

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ทุกคนเข้าร่วมโครงการ	

คณะนิตศิาสตร์ส่งเสรมินกัศกึษาให้เข้าร่วมกจิกรรมทีส่�านกัวเิทศสมัพนัธ์	

มหาวทิาลยัอบุลราชธานเีป็นผูร้บัผดิชอบ	ได้แก่	โครงการค่ายภาษาและ

วฒันธรรมส�าหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีระหว่างวนัที	่27-

29	มีนาคม	2558	ณ	แลโขง	ริเวอร์	รีสอร์ท	อ.เขมราฐ	จ.อุบลราชธานี

 การวิเคราะห์จุดเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

	 	 1.	บุคลากรในคณะนิติศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์	 ในการเป็น

โรงเรียนกฎหมายชั้นน�าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

	 	 2.	นกัศกึษาคณะนติศิาสตร์เป็นผูม้จีติสาธารณะ	ตระหนกัถงึสทิธหิน้าทีข่องตนตามระบอบประชาธปิไตย	สอดคล้อง

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 	 3.	คณะนิติศาสตร์มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 (MOU)	 กับหน่วยงานภายนอกและมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ	 ได้แก่	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 (คปก.)	 ศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	และมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน

	 	 4.	คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีท�าเลที่ตั้งที่เหมาะสม	 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงหลายประเทศ



Annual Report 2015    รายงานประจ�าปี 2558
22

ผลการด�าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ�าปี 2558

	 	 ในปี	2558	คณะนิติศาสตร์	ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ	ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ที่	1-7	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	จ�าแนกตามกลยุทธ์	ดังนี้

กลยุทธ์ท่ี 1   สร้างบณัฑติทางกฎหมายทีม่คีณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวชิาชีพ มคีวามใฝ่รูส้ามารถ

    พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส�านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ : บณัฑติมคีวามรู้ความสามารถ มคีณุธรรมจรยิธรรม ใฝ่รู ้และมสีมรรถนะในการประกอบอาชพีเป็นทีย่อมรบั

    ของสังคม

	 	 คณะนิติศาสตร์	ด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่	1	โดยการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย	ส่งเสริมคุณธรรมและ

จรยิธรรม	และได้รบัการรบัรองคณุภาพจากสภาทนายความเมือ่ปี	พ.ศ.	2549	ส่งเสริมการส่งนกัศกึษาไปฝึกงานเพ่ือเสรมิทกัษะ

การประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	

	 	 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรหลายหลายกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา

มทีกัษะในการด�าเนนิชีวิต	มคีวามใฝ่รู	้มคีณุธรรม	ตลอดจนปลกูฝังจติส�านกึในความรบัผดิชอบต่อสงัคม	บางกจิกรรมมอบหมาย

ให้สโมสรนักศึกษาและชุมนุมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ	และบางโครงการคณะนิติศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม

ที่จัดส่งเสริมทางด้านวิชาการและทักษะในการด�าเนินชีวิต

1. การรับนักศึกษา

  1.1 จ�านวนนักศึกษา

	 	 	 ในปีการศึกษา	2558	คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้น	จ�านวน	410	คน	

	 	 	 มจี�านวนนกัศกึษาในหลกัสตูรทัง้สิน้จ�านวน	1,166	คน	เป็นนกัศกึษาโครงการปกต	ิจ�านวน	1,060	คน	โครงการพเิศษ	

จ�านวน	106	คน

หลักสูตร
ปี 2557 ปี 2558

การเพิ่มขึ้น/ลดลง
ปริญญาตรี ปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 401 410 เพิ่มขึ้น	24.94%

รวม 401 410 เพิ่มขึ้น	24.94%

หลักสูตร
ปริญญาตรี (คน)

ภาคปกติ โครงการพิเศษ รวม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1,060 106 1,166

  1.2 ผู้ส�าเร็จการศึกษา

	 	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	มีผู้ส�าเร็จการศึกษาปีการศึกษา	2557	ระดับปริญญาตรีจ�านวนทั้งสิ้น	189	คน	

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่	21	มีนาคม	2559	 	
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2. การพัฒนาหลักสูตร

	 	 ในปีการศกึษา	2557	คณะนติศิาสตร์เปิดการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ	จ�านวนทัง้สิน้	1	หลกัสตูร	

เป็นหลักสูตรในระดบัปรญิญาตร	ีจ�านวน	1	หลกัสตูร	โดยด�าเนนิการปรบัปรงุหลกัสตูรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ	TQF.	

จ�านวน	1	หลักสูตร	ดังนี้

3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ:	

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผล	การวัดและออกข้อสอบนิติศาสตร์	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	ห้อง	2205	

อาคารคณะนิติศาสตร์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการประเมินผล	 การวัดและ

ออกข้อสอบนิติศาสตร์	 เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่ดี	 โดยเชิญวิทยากร	 ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.สมเกียรติ	 วรปัญญาอนันต์	 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการวัดและประเมินผล	 จากคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	มอีาจารย์เข้าร่วมจ�านวน	24	คน	ใช้งบประมาณเป็นเงนิทัง้สิน้	18,862	บาท	ผลการจดัด�าเนนิการมคีวามพงึพอใจ

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	4.59)

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี รวม

จ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 1 1

จ�านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ	TQF 1 1
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4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท�างานเป็นทีม ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้

	 	 คณะนิติศาสตร์จัดให้บริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	 และการสืบค้นข้อมูลในคณะนิติศาสตร์

ที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์	จ�านวน	9	เครื่อง	ห้องเรียน	จ�านวน	6	เครื่อง	และห้องปฏิบัติการวิจัยจ�านวน	1	เครื่อง	และมีสื่อ

การเรียนการสอน	หนังสือ	ต�ารา	วิทยานิพนธ์	วารสารในและต่างประเทศ	วารสารต่างๆ	ดังมีรายละเอียดดังนี้	

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี

สถานที่

งบประมาณ

(บาท)

จ�านวนผู้เข้าร่วม

(คน)

1 โครงการพัฒนานักศึกษาทางวิชาการ	:	

กิจกรรมฝึกงานของนักศึกษากับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งภาครัฐ

และเอกชนรวมถึงศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย	คณะนิติศาสตร์

ก.พ.	-	พ.ค.	

2558

25,000.- นักศึกษา

20	คน

ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2557 2558 เพิ่มขึ้น/ลดลง

1.	หนังสือ	ต�ารา 28,815 2,256 เพิ่มขึ้น	7.82%

2.	วิทยานิพนธ์	ภาษาต่างประเทศ - - -

3.	วิทยานิพนธ์	ภายในประเทศ 355 355 คงที่

4.	หนังสืออื่นๆ 510 510 คงที่

5.	วารสารวิชาการ 40 40 คงที่

6.	วารสารบันเทิง 3 3 คงที่

7.	นิตยสารบันเทิง - - -

8.	สื่อโสตทัศน์ 1,207 112 เพิ่มขึ้น	9.27%

9.	ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 คงที่
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ล�าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ�านวนที่มีอยู่ จ�านวนที่ต้องการเพิ่มในอนาคต

1 ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดความจุ ห้องเรียนแบบบรรยาย

ขนาดความจุ	100	ที่นั่ง	

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

230	ที่นั่ง	(2303) 1	ห้อง

200	ที่นั่ง	(2209,2214) 2	ห้อง

50	ที่นั่ง	(2203) 1	ห้อง

60	ที่นั่ง	(2201) 1	ห้อง

40	ที่นั่ง	(2205) 1	ห้อง

2 ห้องศาลจ�าลอง	(2214) 1	ห้อง	ความจุ	200	ที่นั่ง 1	ห้อง	ความจุ	100	ที่นั่ง

3 ห้องสโมสรนักศึกษา 1	ห้อง ขยายขนาดของห้อง

4 ห้องกิจกรรมโปงลาง 1	ห้อง -

5 ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ 1	ห้อง	(ที่นั่ง	180	ที่นั่ง) ขยายขนาดของห้อง

6 พื้นที่อ่านหนังสือ รอบคณะนิติศาสตร์

ที่ โครงการ
วันเวลา

สถานที่จัดงาน
งบฯ

ตัวชี้วัด

(KPI)
ค่าเป้าหมาย

ผลการด�าเนินงาน

ตามแผนงาน

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.1 โครงการสัมมนาและ

จัดท�าแผนของผู้น�า

นักศึกษา

16	มีนาคม	2557	

ณ	ห้อง	2205	

คณะนิติศาสตร์

	23,000	 1.	ผู้เข้าร่วม

จ�านวน	60	คน

1.	ร้อยละ	60	

ของกลุ่ม

เป้าหมาย

1.	 ผู้เข้าร่วม	 68	 คน

คดิเป็นร้อยละ	113.33

2.	ความพึงพอใจ 2.	ระดับมาก 2.	ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจ	

ในระดับมาก

3.แผนกิจกรรม

เพื่อพัฒนา

นักศึกษาใน

ปีการศกึษา	2557

3.	จ�านวน	1	

แผน

3.	ได้แผนกิจกรรม

เพื่อพัฒนานักศึกษา

ในปีการศึกษา	2557

ตารางแสดงพื้นที่ใช้สอยของอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์

6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
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ที่ โครงการ
วันเวลา

สถานที่จัดงาน
งบฯ

ตัวชี้วัด

(KPI)
ค่าเป้าหมาย

ผลการด�าเนินงาน

ตามแผนงาน

1.2 โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่และ

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

23-25	กรกฎาคม	

2558

	21,500 1.	ผู้เข้าร่วม	

500	คน

1.	ร้อยละ	60	

ของกลุ่ม

เป้าหมาย

1.	ผู้เข้าร่วม	551	คน

ณ	ห้อง	2305	

คณะนิติศาสตร์	

และห้องอื่นๆ

2.	ความพึงพอใจ 2.	ระดับดี 2.	ความพึงพอใจ

ในระดับดี	

(ระดับคะแนน	4.12)

1.3 โครงการการแข่งขัน

ตอบปัญหากฎหมาย

ภายใน

26	มีนาคม	2558	

ณ	ห้อง	2305

	7,000 1.	ผู้เข้าร่วม

40	คน

1.	ผู้เข้าร่วม	

40	คน

1.	จ�านวนคนท่ีเข้าร่วม	

34	คน

2.	ความพึงพอใจ 2.	ระดับดี 2.	ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับดี

1.4 โครงการติวเข้ม

ก่อนสอบข้อสอบ

กฎหมาย

15	–	16	

พฤศจิกายน	2557

	13,000 1.	ผู้เข้าร่วม	

233	คน

1.	ร้อยละ	80	

ของผู้เข้าร่วม

1.	ผู้เข้าร่วม	240	

คิดเป็นร้อยละ	103

2.ความพึงพอใจ 2.	ระดับดี 2.ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับดีมาก

1.5 โครงการวันรพี 7	สิงหาคม	2558	

ณ	ห้อง2305	

คณะนิติศาสตร์

	22,100 1.	ผู้เข้าร่วม	

145	คน

1.	ร้อยละ	80	

ของผู้เข้าร่วม

1.	ผู้เข้าร่วม	179	คน

จาก	คิดเป็นร้อยละ	

123

2.	ความพึงพอใจ 2.	ระดับดี 2.	ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดีมาก

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

2.1 โครงการแข่งขันกีฬา

คณะนิติศาสตร์

19	เมษายน	2558 	5,000 1.	ผู้เข้าร่วม	

230	คน

1.	ร้อยละ	80	

ของผู้เข้าร่วม

1.	ผู้เข้าร่วม	205	คน	

คิดเป็นร้อยละ	89.13

ณ	ศูนย์กีฬา

เอนกประสงค์

2.	ความพึง

พอใจ

2.	ระดับดี 2.	ความพึงพอใจอยู่

ในระดับดีมาก

2.2 โครงการเตรียม

ความพร้อมเพื่อการ

แข่งขันเชียร์ลีดเดอร์

13	กันยายน	-	

28	ตุลาคม	2557

25,500 1.	ผู้เข้าร่วม	

10	คน

1.	ผู้เข้าร่วม	

10	คน

1.	คิดเป็นร้อยละ	100
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ที่ โครงการ
วันเวลา

สถานที่จัดงาน
งบฯ

ตัวชี้วัด

(KPI)
ค่าเป้าหมาย

ผลการด�าเนินงาน

ตามแผนงาน

2.	ระดับ

ความพึงพอใจ

2.	ระดับดี 2.	ระดบัความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดี

2.3 โครงการเชื่อม

ความสัมพันธ์แข่งขัน

สแตนด์เชียร์

20-30	ตุลาคม	

2557	ห้อง	2305	

คณะนิติศาสตร์

23,250 1.	นักศึกษา

ชั้นปีที่	1	

จ�านวน	150	คน

1.	ร้อยละ	80	

ของผู้เข้าร่วม

1.	ผู้เข้าร่วม	150	คน	

คิดเป็น	ร้อยละ	100

2.	ความพึงพอใจ 2.	ระดับดี

3. กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

3.1 โครงการส�ารวจพื้นที่

ออกค่ายนิติศาสตร์

พัฒนา

22-30	สิงหาคม	

2557

โรงเรียนในเขต	

อ.ม่วงสามสิบ	

อ.เขมราฐและ

อ.โพธิ์ไทร

8,270 โรงเรียนที่ตั้ง

ค่ายนิติศาสตร์

อาสา

1	โรงเรียน โรงเรียนบ้านโนน	

อ.ศรีเมืองใหม่	

จ.อุบลราชธานี

3.2 โครงการค่ายนิติ

อาสาพัฒนา	ครั้งที่	7

20-29	ธันวาคม	

2557

135,000 1.	ร้อยละของ

ผูเ้ข้าร่วม	

(กลุม่เป้าหมาย	

100	คน)	

1.	ร้อยละ	70 1.	ผู้เข้าร่วม	60	คน	

คิดเป็นร้อยละ	60

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

4.1 โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยและ

การเลือกตั้ง

24	สงิหาคม	2558 	4,000 ร้อยละของผู้มา

ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	

(ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง	

1,166	คน)	

ร้อยละ	60 ผู้มาใช้สิทธิ์	649	คน	

คิดเป็นร้อยละ	55.66

4.2 โครงการปัจฉิมนิเทศ 25	พฤษภาคม	

2558	

ห้อง	5103	

ณ	อาคารเรยีนรวม	

5	มหาวทิยาลยั

อบุลราชธานี

	25,500 ร้อยละของ

นักศึกษาที่เข้า

ร่วม(กลุ่มเป้า

หมาย	300	คน)

ร้อยละ	80 นกัศกึษาเข้าร่วม	344	

คดิเป็นร้อยละ	114.66

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

5.1 โครงการสานสัมพันธ์

ศิษย์เก่า

	2	ธันวาคม	2557	

คณะนิติศาสตร์

	10,000 บัณฑิตเข้าร่วม	

250	คน

จ�านวน	250	

คน

บัณฑิตเข้าร่วมจ�านวน	

250	คน
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ที่ โครงการ
วันเวลา

สถานที่จัดงาน
งบฯ

ตัวชี้วัด

(KPI)
ค่าเป้าหมาย

ผลการด�าเนินงาน

ตามแผนงาน

5.2 โครงการต้อนรับและ

แสดงความยินดีกับ

บัณฑิต

	2	ธันวาคม	2557	

คณะนิติศาสตร์

	26,100 1.	บณัฑติเข้าร่วม	

จ�านวน	250	คน

1.	ร้อยละ	70 1.	บัณฑิตเข้าร่วม

จ�านวน	232	คน	

คิดเป็นร้อยละ	92.80

2.	กลุ่มนักศึกษา

เข้าร่วม

2.	จ�านวน	

8	กลุ่ม	

(ร้อยละ	100)

2.	กลุ่มนักศึกษา

เข้าร่วมจ�านวน	10	

กลุ่ม	จากค่า	8	กลุ่ม	

คิดเป็น	ร้อยละ	125

(10	กลุ่ม	คือ	

1.	สโมสรนักศึกษา	

2.	คณะกรรมการ

ชั้นปี	1-4	และชุมนุม	

5	ชุมนุม)	

3.ความพึงพอใจ 3.ระดับดี 3.ความพึงพอใจ	อยู่

ระดับดี

5.3 โครงการพิธีไหว้ครู 14	สงิหาคม	2558	

ณ	ห้อง	2305	ชัน้	3	

คณะนิติศาสตร์

	4,800 1.	ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม	

(กลุ่มเป้าหมาย	

300	คน)

1.	ร้อยละ	70 1.	ผู้เข้า	485	คน	

คดิเป็นร้อยละ	161.67

2.	ความพึงพอใจ 2.	ระดับดี 2.	ความพึงพอใจ	

อยู่ในระดับดีมาก

5.4 โครงการครอบครู

ไหว้ครูวงโปงลาง

นิติศาสตร์ออนซอน

14	สงิหาคม	2558	

ณ	ห้องชุมนุม

โปงลาง

	2,500 1.	ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

(กลุ่มเป้าหมาย	

60	คน)	

1.	ร้อยละ	80 1.	ผูเ้ข้าร่วม	58	คน	

คดิเป็น	ร้อยละ	96.67

2.	ความพึงพอใจ 2.	ระดับดี 2.	ความพึงพอใจ	

อยู่ในระดับดี

5.5 โครงการฝึกซ้อม

เตรียมความพร้อม

ในการแสดง

20	–	30	สิงหาคม	

2558	

ณ	ห้องชุมนุม

โปงลาง

	2,500 1.	ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม	

(30	คน)	

1.	ร้อยละ	80 1.	ผู้เข้าร่วมโครงการ	

45	จากเป้าหมาย	

30	คน	คิดเป็นร้อยละ	

150
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ที่ โครงการ
วันเวลา

สถานที่จัดงาน
งบฯ

ตัวชี้วัด

(KPI)
ค่าเป้าหมาย

ผลการด�าเนินงาน

ตามแผนงาน

2.	ร้อยละความ

พึงพอใจ

2.	ร้อยละ	75 2.	ผลการประเมิน

ความพึงพอใจอยู่ใน

คะแนนระดับดี

5.6 โครงการเผยแพร่

กฎหมายภายใต้

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

8	–	11	กันยายน	

2557	ณ

	23,000 1.	ร้อยละชอง

ผู้เข้าร่วม

1.	ร้อยละ	70	

/1200

1.	ผู้เข้าร่วมโครงการ	

1,899	คน	คิดเป็น	

158.25	คน

1.โรงเรียนหนอง

แวงวิทยาคม	

อ.หนองสูง	

จ.มุกดาหาร

2.	ระดับความ

พึงพอใจ

2.	ระดับดี 2.	ผลการประเมิน

ความพึงพอใจอยู่

ในคะแนนระดับดี

2.โรงเรียน

เสนางคนิคม	

อ.เสนางคนิคม	

จ.มุกดาหาร

3.โรงเรียน

กุดข้าวปุ้น	

อ.กุดข้าวปุ้น	

จ.อุบลราชธานี

5.7 โครงการเตรียม

ความพร้อมเพื่อการ

แข่งขันเชียร์ลีดเดอร์

13	กันยายน	–	

28	ตุลาคม	2557

	25,500 1.	ผู้เข้าร่วม 1.	ไม่น้อย	

10	คน

1.	ผู้เข้าร่วมจ�านวน

มากกว่า	10	คน	

2.	ความพึงพอใจ 2.	ระดับดี 2.	ผลการประเมิน

ความพึงพอใจอยู่ใน

คะแนนระดับดี

5.8 โครงการเลี้ยงอ�าลา

และแสดงความยินดี

แก่ว่าที่บัณฑิตฯ

23	กุมภาพันธ์	

2558	

ณ	ลานหน้าอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ

	42,000 1.	ผู้เข้าร่วม 1.	ร้อยละ	

80/400

1.	ผู้เข้าร่วมจ�านวน	

341	จาก	400	

คิดเป็น	85.25

2.	ความพึงพอใจ 2.	ระดับดี 2.	ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมงาน	

ในระดับดี
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ที่ โครงการ
วันเวลา

สถานที่จัดงาน
งบฯ

ตัวชี้วัด

(KPI)
ค่าเป้าหมาย

ผลการด�าเนินงาน

ตามแผนงาน

5.9 โครงการเชื่อม

ความสัมพันธ์

แข่งขันสแตนด์เชียร์

20-30	ตุลาคม	

2557	ห้อง	2305	

คณะนิติศาสตร์

	23,250 1.	ผู้เข้าร่วมปี1 1.	ร้อยละ

80/150

1.	ผู้เข้าร่วม	ปี1	

จ�านวน	150	คน	จาก

เป้าหมาย	150	คน	

คิดเป็น	ร้อยละ	100

2.	ความพึงพอใจ 2.	ระดับดี 2.	ความพึงพอใจอยู่

ในระดับดี

5.10 โครงการเตรียม

ความพร้อมของ

ผู้จัดท�าโครงการสอน

น้องร้องเพลง

1-10	สิงหาคม	

2558	

ห้อง	2305	

คณะนิติศาสตร์

	5,680 1.	ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

1.	ร้อยละ80 1.	ผู้เข้าร่วม	25	คน	

คิดเป็นร้อยละ100

2.	ผู้จัดท�า

โครงการ	

ร้องเพลงได้ดี	

ร้อยละ	80

2.	ผู้จัดท�า

โครงการ	

ร้องเพลงได้ดี	

ร้อยละ	80

2.	ผู้จัดท�าโครงการ	

ร้องเพลงได้ดี	

ท�าการสอน

และถ่ายทอดได้ดี

3.	ความพึงพอใจ 3.	ระดับดี 3.	ความพึงพอใจใน

ระดับดี

5.11 โครงการสอนน้องบมู 3-23	พฤศจิกายน	

2557	

ณ	บริเวณ

ลานจอดรถข้าง

คณะนิติศาสตร์

	5,500 1.	ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

1.	ร้อยละ80 1.	มีผู้เข้าร่วม	189	คน	

(ปี1	จ�านวน	163	คน	

และคณะท�างาน	

26	คน)	จาก	206	คน	

คิดเป็นร้อยละเป็น	

91.75

2.	ผู้เข้าร่วม

สามารถท�าการ

บูมได้

2.	ผู้เข้าร่วม

สามารถ

ท�าการบูม

ในงาน

รับปริญญาได้

2.	ผู้เข้าร่วมสามารถ

ท�าการบูมใน

งานรับปริญญาได้

3.	ความพึงพอใจ 3.	ระดับดี 3.	ความพึงพอใจ	

ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	

4.23	อยู่ระดับดีมาก
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	 	 คณะนิติศาสตร์	 ได้จัดท�าแผนพัฒนานักศึกษา	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ระยะ	5	ปี	 (พ.ศ.	2555-

2559)	ขึ้นมาเพื่อเป็นทิศทางในการท�างานด้านการพัฒนานักศึกษา	โดยแผนพัฒนานักศึกษา	เป็นการด�าเนินงานภายใต้แผน

กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	(พ.ศ.	2555-2559)และ	มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษาและการเสรมิสร้างทกัษะการเรยีนรูท้ีค่รบถ้วนรอบด้าน	รวมถงึค�านงึถงึพันธกจิ	คณุลักษณะบณัฑิตทีพึ่งประสงค์ของ

มหาวทิยาลยั	และนโยบายในการพฒันาคณุภาพนกัศกึษาขององค์กร	หน่วยงาน	ทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนค�านงึถงึความสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	

7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา

	 	 ตลอดปีงบประมาณ	2558	คณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ี ได้รบัการสนบัสนนุทนุการศกึษาทัง้จากภาครฐั	

และภาคเอกชน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	431,000.-	บาท	(สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	ดังนี้

  7.1 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

	 	 	 -		จ�านวนทุนทั้งสิ้น	476	ทุน	

	 	 	 -		ประเภทนักศึกษาที่รับทุน	แบ่งได้ดังนี้

	 	 	 	 	 	 โครงการปกติ	เทอมละ	10,400	บาท	และค่าครองชีพเดือนละ	2,200	บาท	

	 	 	 	 	 	 โครงการพิเศษ	เทอมละ	22,500	บาท	และค่าครองชีพ	เดือนละ	2,200	บาท

ที่ โครงการ
วันเวลา

สถานที่จัดงาน
งบฯ

ตัวชี้วัด

(KPI)
ค่าเป้าหมาย

ผลการด�าเนินงาน

ตามแผนงาน

5.12 โครงการเตรียม

ความพร้อมของ

ผู้จัดท�าโครงการสอน

น้องบูม

28	ตุลาคม	-	

1	พฤศจิกายน	

2557	

ณ	บริเวณลาน

จอดรถข้าง

คณะนิติศาสตร์

4,000 1.	ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

1.	ร้อยละ80 1.	ผู้เข้าร่วม	26	คน	

จากจ�านวน	26	คน	

คิดเป็น	ร้อยละ	100

2.	ผู้เข้าร่วม

สามารถ

ท�าการบูมได้

2.	ผู้เข้าร่วม

สามารถ

ท�าการบูม

ในงาน

รับปริญญาได้

2.	ผู้เข้าร่วมสามารถ

ท�าการบูมได้

3.	ความพึงพอใจ 3.	ระดับดี 3.	ระดบัความพึงพอใจ	

ค่าคะแนนอยู่ที่	4.23	

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

5.13 โครงการจัดซื้อ

อุปกรณ์เครื่องดนตรี

สากล

1-15	พฤศจิกายน	

2557

	5,000 ตู้เบสไฟฟ้า จ�านวน	1	ตู้ ตู้เบสไฟฟ้า

รวมจ�านวนทั้งสิ้น 444,200 (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
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  7.2 ทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ�าปีงบประมาณ 2558 

	 	 	 -		จ�านวนทุนทั้งสิ้น	12	ทุนๆละ	10,000	บาท	รวมทั้งสิ้น	120,000	บาท	มอบทุนวันที่	31	สิงหาคม	2558

  7.3 ทุนหนังสือกฎหมายส�านักพิมพ์วิญญูชน

	 	 	 -		จ�านวนทุนทั้งสิ้น	40	ทุนๆละ	3,000	บาท	แบ่งเป็น	

	 	 	 	 	 	 ปีการศึกษา	2557	ภาคการศึกษาปลาย	จ�านวน	20	ทุน	มอบทุนวันที่	20	มกราคม	2558

	 	 	 	 	 	 ปีการศึกษา	2558	ภาคการศึกษาต้น	จ�านวน	20	ทุน	มอบทุนวันที่	17	สิงหาคม	2558

  7.4 ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม ประจ�าปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

	 	 	 -		จ�านวนทุนทั้งสิ้น	1	ทุนๆละ	20,000	บาท	

	 	 	 	 	นักศึกษาที่ได้รับทุนคือ	นางสาวธัญจิรา	ส�าราญสุข	มอบทุนวันที่	29	กันยายน	2558

  7.5 ทุนการศึกษาเพื่อนอาจารย์รักขิต รัตจุมพฏ

	 	 	 -		จ�านวนทุนทั้งสิ้น	15	ทุนๆละ	3,000	บาท	รวมทั้งสิ้น	45,000	บาท	มอบทุนวันที่	23	มกราคม	2558

 

8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน

อุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	คณะนิตศิาสตร์ได้จดัโครงการอบรม/

บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ	 เป็นเงิน	 20,000	 บาท	

รวมเป็นเงินงบประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น	20,000	บาท	 โดยการจัดอบรม

ภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากร	

	 	 แบ่งเป็น	วนัที	่3	มนีาคม	2558	อบรมภาษาองักฤษส�าหรบับคุลากร

สายสนับสนุน	 วันที่	 4	 มีนาคม	2558	อบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร

สายวิชาการและวันที่	5	มีนาคม	2558	อบรมร่วมและสรุปเนื้อหา	ณ	ห้อง	

2205	อาคารคณะนิติศาสตร์	ประเมินผลการจัดกิจกรรมพบว่า	บุคลากร

มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและมีความต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง	

	 	 รวมทั้งส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม	 ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ

นักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน	ประจ�าปี	2558	ครั้งที่	2	จ�านวน	3	คน	ซึ่งจัดโดยส�านักวิเทศสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

ระหว่างวนัที	่27-29	มนีาคม	2558	ณ	แลโขง	รเิวอร์	รีสอร์ท	อ.เขมราฐ	จ.อบุลราชธาน	ีผลการเข้าร่วมกจิกรรมส่งผลให้นกัศกึษา

ที่เข้าร่วมมีทักษะการใช้ภาษาที่ดีขึ้นและมีความพร้อมต่อมิติการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 	 จัดอบรมหัวข้อ	 “ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน”	 ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ท่ีคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาใน

ปีการศกึษา	2557	เมือ่วนัที	่26	พฤษภาคม	2558	เวลา	09.00-12.00	น.	ณ	ห้อง	2214	วทิยากรบรรยายโดย	อาจารย์วรยิาภรณ์	

เตียวเจริญ	อาจารย์จากสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

		 และในเดือนมิถุนายน	 2558	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	 ร่วมกับ	 Bridges	 Across	 Borders	 Southeast	 Asia	

Community	Legal	Education	Initiative	(BABSEACLE)	จัดสัมมนา	

เชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก	 :	

ประสบการณ์และบทเรียนจากประเทศอาเซียน	 ภายใต้โครงการ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	



Annual Report 2015    รายงานประจ�าปี 2558
33

ระหว่างวันที่	29-30	มิถุนายน	2558	ณ	ห้องราชพฤกษ์	โรงแรมลายทอง	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ	รวมทั้งสิ้น	

45	คน	เป็นอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์	จ�านวน	1	คน	ประเทศมาเลเซีย	จ�านวน	1	คน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

จ�านวน	1	คน	ประเทศเมียนมาร์	 จ�านวน	5	คน	อาจารย์จากมหาวิทยาลัยของไทย	จ�านวน	7	คน	อาจารย์คณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 จ�านวน	 30	 คน	 ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม	 คณะนิติศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ	 โดยเพิ่ม

รายวิชาการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ขึ้น	

9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า

	 	 โครงการสานสมัพนัธ์ศษิย์เก่า	มภีารกจิเพือ่ผลกัดันให้เกดิการจดัต้ังชมรมศษิย์เก่าเพือ่การประสานและสร้างเครอืข่าย

ระหว่างศิษย์เก่าและคณะนิติศาสตร์	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ด�าเนินการโดยการรับสมัครสมาชิกจากบัณฑิตที่ส�าเร็จการ

ศกึษาเพือ่รวบรวมสมาชกิและก่อตัง้เป็นชมรมศษิย์เก่า	ในช่วงการจัดกจิกรรมวนัพระราชทานปริญญาบตัร	เมือ่วนัท่ี	2	ธนัวาคม	

2557	ณ	หน้าตึกคณะนิติศาสตร์	จ�านวนสมาชิก	ณ	วันสมัคร	มีจ�านวนทั้งสิ้น	250	คน	

10.  พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ�านวนการตกออกการคงอยู่ของจ�านวนนักศึกษา

	 	 คณะนติศิาสตร์พฒันาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส�าคญั	เพ่ือมุง่สู่มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและการลดจ�านวนการตกออกของนักศึกษา	โดยด�าเนินการดังนี้

	 	 1.	แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร	ให้มหีน้าทีใ่นการบรหิารหลกัสตูรและก�ากบัติดตามคณุภาพการจดัการเรยีน

การสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา	(TQF)

	 	 2.	มีนโยบายให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 	 3.	มงีบประมาณในการสนบัสนนุการท�าวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัและจดัสรรงบประมาณ

สนบัสนนุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพือ่ให้นกัศกึษาได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ	มโีครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนแบบ

บรูณาการทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัอย่างต่อเนือ่ง	การให้ทนุส่งเสริมแก่นกัศกึษาเพ่ือเข้าร่วมประชมุหรือการน�าเสนอผลงานทาง

วิชาการ	การให้ทุนส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการหรือการท�ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์

	 	 4.	ก�าหนดนโยบายให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียน	ดูแลการด�าเนินชีวิต	ความประพฤติและพฤติกรรมอื่นๆ	

ของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด	
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของ

   สังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท�าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะ

   ด้านวิชาการในระดับสากล

เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตของสังคม

	 การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษา	ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ในหมวด	4	

มาตรา	22	ได้กล่าวถงึการจดัการศกึษาต้องยดึหลกัผูเ้รยีนทกุคนต้องมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้	และถอืผูเ้รยีน

มีความส�าคัญที่สุด	 กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ	 และเต็มศักยภาพ	 ดังนั้น	

กระบวนการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษาจงึมคีวามจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	

	 คณะนิติศาสตร์	 ในฐานะหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

ได้พิจารณาเห็นว่าการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญ	ประกอบกับองค์ความรู้ในด้านนี้มีความจ�าเป็น

ต้องได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ดีย่อมพัฒนามาจากคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ	

เชี่ยวชาญช�านาญการในการสอนและการถ่ายทอดด้วยเช่นกัน	 การที่ครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดีสูงสุดนั้น	

ควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค	 วิธีการ	 ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ

พลวัตของสังคม	 อาจารย์จึงต้องมีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอปรับพัฒนารูปแบบวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 พร้อมทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

	 เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ	ที่วางไว้	จ�าแนกเป็นประเด็น	ดังนี้

1. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ:	

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผล	การวัดและออกข้อสอบนิติศาสตร์	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	ห้อง	2205	

อาคารคณะนิติศาสตร์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการประเมินผล	 การวัดและ

ออกข้อสอบนิติศาสตร์	 เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่ดี	 โดยเชิญวิทยากร	 ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.สมเกียรติ	 วรปัญญาอนันต์	 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการวัดและประเมินผล	 จากคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 มีอาจารย์เข้าร่วมจ�านวน	 24	 คน	 ใช้งบประมาณเป็นเงินท้ังส้ิน	 18,862	 บาท	 ผลการจัดด�าเนินการมีความ

พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	4.59)
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2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท�าวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

	 โครงการ/กิจกรรม	ที่สนับสนุนให้อาจารย์ท�าวิจัย	สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้	ที่คณะนิติศาสตร์ด�าเนินงาน/เข้า

ร่วม	จ�านวน	5	โครงการ	มีรายละเอียด	ดังนี้

3. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและต�าแหน่งทางวิชาการ

	 โครงการ/กจิกรรม	ทีค่ณะนติศิาสตร์สนบัสนนุให้อาจารย์มรีะดบัคณุวฒุทิางการศกึษาและต�าแหน่งทางวชิาการ	จ�านวน	

2	โครงการ	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	 โครงการพัฒนาบุคลากร/กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา	 ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน	600,000	บาท	มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	2	คน	ประกอบด้วย	

	 	 1.1		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร	สาระพงษ์	 ได้รับทุน	 171,000	 บาท

	 	 1.2		นางสาวรัชกร	โชติประดิษฐ์	 ได้รับทุน		 	86,100	 บาท

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ จ�านวนผู้เข้าร่วม

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม

ความคิดเห็นจัดท�าภาพอนาคตงานวิจัย	

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ี10	ปี	ข้างหน้า

วันที่	11	-	12	มิถุนายน	2557	

ณ	ห้องประชุม	

อาคารเทพรัตนสิริปภา	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- 5	คน

2 การอบรม	เรื่อง	

“การบริหารจัดการโครงการวิจัย”	

วันพุธ	ที่	25	มีนาคม	2558	

เวลา	13.00	-	16.00	น.	

ห้องประชุม	U2	โรงแรมยูเพลส	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- 3	คน

3 อบรมการเขียนบทความทางวิชาการ

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ	กับคณาจารย์ของคณะ

วันที่	7	พฤษภาคม	2558	

ณ	ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์

- 9	คน

4 โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย	

ประจ�าปี	2558	“เตรียมพร้อมอย่างไร	

ให้ได้ต�าแหน่งทางวิชาการ”

วันพุธ	ที่	10	มิถุนายน	2558

ณ	อาคารเทพรัตนสิริปภา	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- 3	คน

5 อบรมการวจิยักฎหมายทางสงัคมศาสตร์ วันที่	15	-	17	กรกฎาคม	2558	

ณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12,000 2	คน

6 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษหัวข้อ	

“TOEIC	BEYOND	PLUS”	

วันที่	23	-	24	พฤษภาคม	2558 6,000 2	คน
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	 2.	 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์น�าไปสู่การมีต�าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน	

26,000	บาท	มผีูเ้ข้าร่วมโครงการจ�านวน	4	คน	ยืน่ขอก�าหนดต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	จ�านวน	1	คน	ได้แก่	ผูช่้วยศาสตราจารย์

สุภาวณีย์	อมรจิตสุวรรณ	และยื่นขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	3	คน	ได้แก่	นายศุภชัย	วรรณเลิศสกุล	นายดิเรก	

บวรสกุลเจริญ	และ	พ.ต.ท.กิตติวัฒน์	ฉัตรศรีโพธิ์

4. การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรม/บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ	

เป็นเงนิ	20,000	บาท	รวมเป็นเงนิงบประมาณเงนิรายได้ทัง้สิน้	20,000	บาท	

โดยการจดัอบรมภาษาองักฤษส�าหรบับุคลากร	แบ่งเป็น	วนัที	่3	มนีาคม	2558	

อบรมภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุน	วันที่	4	มีนาคม	2558	

อบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายวิชาการและวันที่	5	มีนาคม	2558	

อบรมร่วมและสรปุเนือ้หา	ณ	ห้อง	2205	อาคารคณะนติศิาสตร์	ประเมนิผล

การจดักจิกรรมพบว่า	บุคลากรมคีวามรู	้ทักษะ	การใช้ภาษาองักฤษเพิม่ขึน้

และมีความต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง	

	 และในช่วงเดือนมิถุนายน	 2558	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ร่วมกับ	 Bridges	 Across	 Borders	

Southeast	Asia	Community	Legal	Education	Initiative	(BABSEACLE)	จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารแนวทาง	การพฒันาการ

ศึกษากฎหมายเชิงคลินิก	:	ประสบการณ์และบทเรียนจากประเทศอาเซียน	ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	ระหว่างวันที่	29-30	มิถุนายน	2558	ณ	ห้องราชพฤกษ์	โรงแรมลายทอง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ	รวมทั้งสิ้น	45	คน	ประกอบด้วย	อาจารย์และนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์	จ�านวน	

1	คน	ประเทศมาเลเซีย	จ�านวน	1	คน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	จ�านวน	1	คน	ประเทศเมียนมาร์	จ�านวน	5	คน	อาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยของไทย	จ�านวน	7	คน	อาจารย์คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จ�านวน	30	คน	
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิติศาสตร์ และพัฒนบูรณาการศาสตร์ 

เป้าประสงค์ : องค์ความรู้ นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน

1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด�าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

ล�ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ/สถำนที่ งบประมำณ จ�ำนวนผู้เข้ำร่วม

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม

ความคิดเห็นจัดท�าภาพอนาคตงานวิจัย 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี10 ปี ข้างหน้า 

วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2557  

ห้องประชุม 

อาคารเทพรัตนสิริปภา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- 5 คน

2 การอบรม เรื่อง 

“การบริหารจัดการโครงการวิจัย” 

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2558 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- 3 คน

3 อบรมการเขยีนบทความทางวชิาการเพือ่

ตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาตแิละนานาชาติ 

กับคณาจารย์ของคณะ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 

ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์

- 9 คน

4 โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย 

ประจ�าปี 2558 “เตรียมพร้อมอย่างไร ให้

ได้ต�าแหน่งทางวิชาการ”

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558 

อาคารเทพรัตนสิริปภา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- 3 คน

5 อบรมการวิจัยกฎหมายทางสังคมศาสตร์ วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12,000 2 คน

6 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษหัวข้อ 

“TOEIC BEYOND PLUS” 

วนัที ่23 - 24 พฤษภาคม 2558 6,000 2 คน
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ล�าดบั

ที่
ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย อาจารย์ และ

นักวิจัยประจ�า 

(ต�าแหน่งทางวิชาการ)

จ�านวนเงิน (บาท) ประเภทโครงการ

งบประมาณ

แผ่นดนิ

งบประมาณ

รายได้

โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 2558

โครงการใหม่

ปี 2558

1 มาตรการทางกฎหมาย

ในการควบคุมกิจการ

ร้านสะดวกซื้อในระบบ

เครอืข่ายและซปุเปอร์มาเกต

ที่ขยายตัวจากระบบการค้า

ทุนนิยมเสรี

1.	ผศ.ดร.สุภาวณีย์	

อมรจิตสุวรรณ

2.	นางสาวศรีสดา	

ไพศาลสกุลชัย

35,000 √

2 การพัฒนาศักยภาพ

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

เทศบาลต�าบลค�าน�า้แซบ

อ�าเภอวารินช�าราบ	

จังหวัดอุบลราชธานี

1.	นายจริศกัดิ	์บางท่าไม้

2.	นางสาวสิริพัฒน์	

ลาภจิตร

35,000 √

3 ปัญหาทางกฎหมาย

ในการจ้างเอกชนบริหาร

จัดการระบบงานบริการ

บนทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองของ

กองทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง	กรมทางหลวง

1.	ผศ.ตรเีนตร	สาระพงษ์

2.	นางมณฑิรา	แก้วตา

35,000 √

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000

2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

 2.1 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน 

	 	 จ�านวนงบประมาณที่คณะนิติศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายในเพ่ือด�าเนินโครงการ

วิจัยต่างๆ	ที่ได้รับอนุมัติ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	105,000	บาท	(หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)	
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 2.2 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

	 	 จ�านวนงบประมาณท่ีคณะนิติศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก/แหล่งทุนต่างๆ	

เพื่อด�าเนินโครงการวิจัยต่างๆ	ที่ได้รับอนุมัติ	เช่น	สกว.	วช.	หน่วยงานรัฐบาล	หน่วยเอกชน	หน่วยงานอื่นๆ	

	 	 สรปุ	ในปีงบประมาณ	2558	คณะนิตศิาสตร์	มคีณาจารย์และนกัวจิยัประจ�าในคณะนติศิาสตร์	ได้รบัทนุสนบัสนนุ

การวิจัยจ�านวน	8	โครงการ	ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น	1,505,000	บาท

ล�าดับ

ที่
ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

อาจารย์และนักวจิยัประจ�า 

(ต�าแหน่งทางวิชาการ)

จ�านวนเงิน

(บาท)

ประเภทโครงการ

โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 2558

โครงการใหม่ 

ปี 2558

1 ปัญหาทางกฎหมายในการของการ

ส่งเสริมการแปรรูปน�้ามันจากขยะ

พลาสติก	:กรณีศึกษาโรงงานแปรรูป

น�้ามันจากขยะพลาสติกเทศบาลเมือง

วารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี

นายประดิษฐ์	แป้นทอง	 100,000 √

2 โครงการศึกษาปัญหาและรูปแบบ

การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

อย่างมีส่วนร่วมของคนพิการ

พ.ต.ท.กติตวิฒัน์	ฉตัรโพธิศ์รี 100,000 √

3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน

การขับเคลื่อนให้คนพิการได้เข้าถึง

สิทธิประโยชน์บริการพื้นฐานของรัฐ

ตามกฎหมาย

พ.ต.ท.กติตวิฒัน์	ฉตัรศรโีพธิ์ 200,000 √

4 การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย:กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี

นายรักขิต	รัตจูมพฎ 900,000 √

5 การศึกษาฐานภาษี	แหล่งรายได้

ค่าธรรมเนียมที่มีความเป็นไปได้ใน

การจัดเก็บขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตที่มีการขยายตัว

ของเมือง:กรณีศึกษาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลบุ่งหวาย	อ�าเภอวารนิช�าราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

นายจิรศักดิ์	บางท่าไม้ 100,000 √

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่

 3.1  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	(หมายถึง	บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	

ในวารสารวิชาการ	 (Journal)	ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล	Thai-Journal	Citation	 Index	Centre	 (TCI)	 	หรือวารสาร

วิชาการระดับชาติตามประกาศของ	สกอ.)

ล�าดับ

ที่

ชื่อ-สกุล 

อาจารย์และ

นักวิจัยประจ�า 

(ต�าแหน่งทางวิชาการ)

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน (√) การประชุมวิชาการ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่

พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วันเดือน

ปีที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/

บทความ

วิจัย

บทความ

วิชาการ

1 นายนิติลักษณ์	แก้วจันดี	 อาณาจักรหลักค�า	:	

มาตรการทางกฎหมาย

ของเมืองน่านเพื่อป้องกัน

ปัญหาการขาดแคลนข้าว

√ วารสารกฎหมาย	

คณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

ปีที่	8	ฉบับที่	15	มกราคม	-	

มิถุนายน	2558

2 นางสาวภริมย์พร	ไชยยนต์	 การกระจายอ�านาจ

การปกครองท้องถิ่น	:	

ศึกษากรณีการปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนระดับจังหวัด

√ วารสารกฎหมาย	

คณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีที่	8	ฉบับที่	15	มกราคม	-	

มิถุนายน	2558

3 ผศ.ตรีเนตร	สาระพงษ์		 ปัญหาทางกฎหมายในการ

น�าเข้าของผ่านประเทศ	

กรณีศึกษาประเทศไทย	-	

ประเทศลาว	ศึกษากรณีไม้

และซากสัตว์

√ วารสารกฎหมาย	

คณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีที่	7	ฉบับที่	14	กรกฎาคม	-	

ธันวาคม	2557

4. ผศ.ศุภชัย	วรรณเลิศสกุล ข้อพิจารณาด้านกฎหมาย

ในการจัดการพื้นที่ตลาด

การค้าชายแดนช่องตาอู

ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลโพนงาม	อ�าเภอ

บณุฑรกิ	จงัหวดัอบุลราชธานี

√ วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีที่	6	ฉบับที่	1	มกราคม	-	

มิถุนายน	2558

รวม 4 1
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4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์ 

ล�าดับ

ที่

ชื่อ-สกุล

ของอาจารย์และ

นักวิจัยประจ�า

ชื่อผลงาน

ประเภท

ผลงาน (√)
สรุปวตัถุประสงค์และ/

หรือข้อเสนอแนะ

การใช้ประโยชน์ที่

ระบุไว้ในผลงาน

ลักษณะ

การใช้

ประโยชน์

หน่วยงาน

น�าไปใช้

ประโยชน์วิจัย
สร้าง

สรรค์

1 พ.ต.ท.กิตติวัฒน์	

ฉัตรศรีโพธิ์	

โครงการกระบวนการ

สร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัย

ทางถนนของ

นักศึกษาและชุมชน

รอบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

√ ข้อค้นพบจากงานวิจัย

ถูกก�าหนดเป็น

แนวปฏิบัติในการ

แก้ไขปัญหาและ

ลดภาระอุบัติเหตุ	

โดยบรรจุเข้าไปใน

แผนพัฒนาจังหวัด

ก�าหนดเป็น

แนวปฏิบัติ

ส�านักงาน

ป้องกันและ

บรรเทา

สาธารณะภยั

จังหวัด

อบุลราชธานี

2 นายอภินันท์	ศรีศิริ ปัญหาทางกฎหมาย

ในการน�าเข้า-ส่งออก

สินค้า	:	ศึกษากรณี

สินค้าต้องจ�ากัดและ

สินค้าไม่ได้ควบคุม

√ ก�าหนดแนวนโยบาย

การปฏิบัติของ

เจ้าหน้าที่ต่อกรณี

สินค้าผ่านแดนโดย

ยึดหลักข้อกฎหมาย

จากผลการวิจัยว่า

สินค้าต้องจ�ากัดใน

ส่วนใดของสรรสามิต

ไม่ต้องขออนุญาต	และ

พิจารณาน�าไปปรับปรุง

กฎหมาย

ก�าหนด

เป็นแนว

นโยบาย

และแนว

ปฏิบัติ

กรม

สรรพสามิต	

จังหวัด

อบุลราชธานี

3 นายอรรถพงศ์	กาวาฬ ปัญหาทางกฎหมาย

ในการจัดการ

พื้นที่ร่วม	:

ศึกษากรณี	

ด่านมุกดาหาร	-	

สะหวันเขต	

เปรียบเทียบด่าน

สะหวนัเขต-ลาวบาว

√ น�าแนวทางการพัฒนา

พื้นที่ร่วมมาให้นโยบาย

แก่เจ้าหน้าที่อ�านวย

ความสะดวกทาง

การค้าแก่ผูป้ระกอบการ	

ท�าให้เกิดความสะดวก

เป็นผลดีต่อการค้า

ระหว่างประเทศ

อย่างชัดเจน

ก�าหนดเป็น

แนวปฏิบัติ

กรม

สรรพสามิต	

จังหวัด

อบุลราชธานี
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ล�าดับ

ที่

ชื่อ-สกุล

ของอาจารย์และ

นักวิจัยประจ�า

ชื่อผลงาน

ประเภท

ผลงาน (√)
สรุปวตัถุประสงค์และ/

หรือข้อเสนอแนะ

การใช้ประโยชน์ที่

ระบุไว้ในผลงาน

ลักษณะ

การใช้

ประโยชน์

หน่วยงาน

น�าไปใช้

ประโยชน์วิจัย
สร้าง

สรรค์

4. ผศ.ตรเีนตร	สาระพงษ์ ปัญหาทางกฎหมาย

ในการน�าของ

ผ่านประเทศ	

กรณีไทยลาว	:	

ศึกษากรณีไม้

และซากสัตว์

√ ก�าหนดแนวนโยบาย

การปฏิบัติของ

เจ้าหน้าที่ต่อกรณี

สินค้าผ่านแดนโดย

ยึดหลักข้อกฎหมาย

จากผลการวิจัยว่า

สินค้าต้องจ�ากัดใน

ส่วนใดของสรรพสามิต

ไม่ต้องขออนุญาต	และ

พิจารณาน�าไปปรับปรุง

กฎหมาย

ก�าหนดเป็น

แนวปฏิบัติ

กรม

สรรพสามิต	

จังหวัด

อบุลราชธานี

5. โครงการวิจัยที่ท�าร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น

6. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ

	 กิจกรรมการลงนามความร่วมมือ	การตกลงความร่วมมือ	ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก	ในรอบปี	2558	

	 1.	ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	กระทรวงยุติธรรม

สรุปจุดอ่อนของงานวิจัยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

	 1.	นโยบายของคณะนติศิาสตร์ในการบรหิารกลยทุธ์งานวจิยัยงัขาดความชดัเจน	ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัในการผลติผลงาน

วิจัยและผลงานวิชาการ

	 2.	การผลิตนักวิจัยหน้าใหม่ทางกฎหมายยังขาดความต่อเนื่องและชัดเจนในแนวปฏิบัติ

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย
หน่วยงาน

ที่วิจัยร่วม

งบประมาณ

(บาท)

ประเภทโครงการ

โครงการเดิม

ต่อเนื่องถึง

ปี 2558

โครงการใหม่ 

ปี 2558

การปฏิรูปการช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย	:

กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี	

1.	นายรักขิต	รัตจุมพฏ	 

2.	นายขรรค์เพชร	ชายทวีป

3.	นางมิรันตี	เจียรักสุวรรณ	

4.	พ.ต.ท.กิตติวัฒน์	ฉัตรศรีโพธิ์

ส�านักงาน

คณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมาย

900,000.- √
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กลยุทธ์ที่ 4  สร้างความเข้มแขง็ ความเป็นธรรมและยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชนด้วยการให้บริการทางวชิาการ

   เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และวัฒนธรรมเนติธรรมที่จ�าเป็น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

   กับชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอีสาน

เป้าประสงค์ :  คณะนติศิาสตร์มรีะบบและกลไกการบรหิารงานบรกิารวชิาการทีส่ามารถยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน

1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

	 คณะนติศิาสตร์	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการให้บริการทางวชิาการแก่ชมุชน	จึงจัดให้มรูีปแบบการบริการวชิาการ

ที่หลากหลาย	 อาทิ	 การให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย	 และให้บริการวิชาการแบบนิติศาสตร์สัญจร	 และเผยแพร่ความรู้ทาง

กฎหมายทางสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆ	 ด�าเนินงานภายใต้โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	 ซึ่งได้

รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินแผ่นดิน

	 จากภารกิจดังกล่าว	คณะนิติศาสตร์	จึงจัดตั้ง	“ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	(ศชปก.)”		โดยมี

บุคลากร	นักศึกษา	และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ร่วมเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการในการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย	 และได้จัดท�าแผนการด�าเนินงานการบริการวิชาการแก่ชุมชน	 ในกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม

ในสังคมและความมั่นคงของชุมชนในท้องถิ่น	และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	และเป็นการสร้าง

เครอืข่ายงานบริการวชิาการแก่ชมุชนอนัสอดคล้องกบัปณธิานการจดัตัง้คณะนติศิาสตร์	ปณธิานและพนัธกจิของศนูย์เผยแพร่

และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	โดยได้ก�าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การ

ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม	 และมีระบบและ

กลไกในการจัดท�าโครงการบริการวิชาการประจ�าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม	 พร้อมทั้งได้ด�าเนินการตามระบบ

ที่วางไว้	 โดยเริ่มจากการส�ารวจความต้องการของชุมชน	 เพื่อก�าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้	 สรุปบทเรียนจากการประเมิน

แผน	การด�าเนินการจดัโครงการบรกิารวชิาการในปีงบประมาณทีผ่่านมาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�าคณะแล้ว

น�าไปจัดท�าแผนบริการทางวิชาการและเสนอโครงการบริการวิชาการ	เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	และ

มีการน�าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนการด�าเนินงาน	และพัฒนากระบวนการให้บริการวิชาการ	เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาการด�าเนินงานด้านการบริการวิชาการ	 ในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพ	 และตรงกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับแนวทางการให้บริการวิชาการทางกฎหมาย

ซึ่งจัดกิจกรรมเมื่อวันที่	12	กันยายน	2557	

ณ	ห้องประชุม	Business	Center	ชั้น	2	

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ		จ.อุบลราชธานี
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กิจกรรมสัมมนาสรุปผลการด�าเนินงานคณะกรรมการ	ศชปก.	ในวันที่	12	-	13	กันยายน	2558	

ณ	ห้องประชุมเดอะมูนรีสอร์ท	ต.ท่าช้าง	อ.สว่างวีระวงศ์	จ.อุบลราชธานี

	 กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ	ครั้งที่	6	ในวันที่	19	-	21	สิงหาคม	2558		

	 ณ	ห้องประชุม	U2	โรงแรมยูเพลส	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 กิจกรรมสัญจร	ครั้งที่	1	–	6	ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกินเพล	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี
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2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน

	 การให้บรกิารทางวชิาการของคณะนติศิาสตร์	เป็นการให้บริการทางวชิาการโดยการน�าความรู้จากการเรียนการสอน

จากหลายวชิามาถ่ายทอด	(As	a	whole)	ดงันัน้	โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน	ทางกฎหมาย	ประจ�าปีงบประมาณ	

2558	 จึงได้มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการ	 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ในลักษณะต่างๆ	 เช่น	

ได้น�าเนือ้หาของการบรกิารวชิาการเข้าสอดแทรกในสาระวชิาท่ีท�าการสอน	และน�านกัศกึษาฝึกงานศนูย์เผยแพร่และช่วยเหลอื

ประชาชนทางกฎหมายลงพืน้ทีบ่รกิารวชิาการ	เพือ่รบัทราบปัญหาและสรุปประเด็นการขอรับค�าปรึกษาจากประชาชนในพืน้ที	่

รวมทั้งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและได้ทราบหลักการเบื้องต้นในการสอบข้อเท็จจริงด้วย

 2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

	 	 คณะนิติศาสตร์	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน	 จึงจัดด�าเนินโครงการบริการ

วิชาการ	จ�านวน	2	โครงการ	ดังนี้

	 	 1.	 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	โดยก�าหนดให้มีรปูแบบ

การบริการวิชาการทางกฎหมายที่หลากหลาย	อาทิ	การให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย	การจัดเผยแพร่กฎหมายโดยการบรรยาย

ในรูปแบบของกิจกรรมนิติศาสตร์สัญจรการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการๆ	 เพ่ือด�าเนินภารกิจดังกล่าว	 จ�านวน	

11	 กิจกรรม	 ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน	 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	 จ�านวนทั้งสิ้น	 399,999.50	 บาท	 มีผู้เข้าร่วม

จ�านวน	839	คน	รายละเอียดดังนี้

	 โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตร	 “อบรมกฎหมาย

ปกครองส�าหรบัองค์การปกครองส่วนท้องถิน่”	ในระหว่างวนัที	่27	-	29	กรกฎาคม	2558	ณ	ห้องประชมุปทมุวนั	ชัน้	5	โรงแรม

สุนีย์แกรนด์ฯ	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับ

บริการแผ่นดิน รายได้

โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	ประจ�าปีงบประมาณ	2558

1 กิจกรรมสัญจร	ครั้งที่	1	ในวันที่	4	มิถุนายน	2558	

ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกินเพล	

อ.วารินช�าราบ	จ.อุบลราชธานี	

ศชปก. 8,885.20 - 42	คน

2 กิจกรรมสัญจร	ครั้งที่	2	ในวันที่	18	มิถุนายน	2558	

ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกินเพล	

อ.วารินช�าราบ	จ.อุบลราชธานี

ศชปก. 8,420.00 - 34	คน

3 กิจกรรมสัญจร	ครั้งที่	3	ในวันที่	6	กรกฎาคม	2558	

ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกินเพล	

อ.วารินช�าราบ	จ.อุบลราชธานี

ศชปก. 3,500.00 - 107	คน

4 กิจกรรมสัญจร	ครั้งที่	4	ในวันที่	16	กรกฎาคม	2558	

ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกินเพล	

อ.วารินช�าราบ	จ.อุบลราชธานี

ศชปก. 8,320.00 - 65	คน

5 กิจกรรมสัญจร	ครั้งที่	5	ในวันที่	10	กันยายน	2558	

ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกินเพล	

อ.วารินช�าราบ	จ.อุบลราชธานี

ศชปก. 10,955.00 - 35	คน

6 กิจกรรมสัญจร	ครั้งที่	6	ในวันที่	17	กันยายน	2558	

ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกินเพล	

อ.วารินช�าราบ	จ.อุบลราชธานี

ศชปก. 5,420.00 - 30	คน

7 กิจกรรมจัดท�าสื่อกฎหมายที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน ศชปก. 76,000.00 250	คน

8 กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ	ครั้งที่	6	

ในวันที่	19	-	21	สิงหาคม	2558	ณ	ห้องประชุม	U2	

โรงแรมยูเพลส	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

ศชปก. 196,239.30 81	คน

9 กิจกรรมให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย	ณ	ศูนย์เผยแพร่และ

ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	โรงอาหารกลางชั้น	2	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศชปก. - 18	คน

10 กิจกรรมวันรพี	58	ในวันที่	7	สิงหาคม	2558

ณ	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศชปก. 22,000.00 121	คน

11 กิจกรรมสัมมนาสรุปผลการด�าเนินงานคณะกรรมการ	

ศชปก.	ในวันที่	12	-	13	กันยายน	2558	ณ	ห้องประชุม

เดอะมูนรีสอร์ท	ต.ท่าช้าง	อ.สว่างวีระวงศ์	จ.อุบลราชธานี

ศชปก. 60,260.00 38	คน
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	 	 2.	 โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตร	 “อบรม

กฎหมายปกครองส�าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น”	ในระหว่างวันที่	27	-	29	กรกฎาคม	2558	ณ	ห้องประชุมปทุมวัน	

ชั้น	5	โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับ

บริการแผ่นดิน รายได้

1 โครงการพฒันากฎหมายเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในหลกัสตูร	“อบรมกฎหมายปกครอง

ส�าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น”

ศชปก. 192,757.15 58	คน

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับ

บริการแผ่นดิน รายได้

1 โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน	ประจ�าปีงบประมาณ	2558

กิจกรรมย่อย	กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการในหัวข้อ“รับน้องใหม่อย่างไร

ใส่ใจสิทธิมนุษยชน”

คณะกรรมการ

ประสานงาน

สิทธิมนุษยชน	

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

67,950.-	บาท

(กสม.สนับสนุน	

28,400.-	บาท/

คณะนิติศาสตร์สนับสนุน	

39,550.-	บาท)

250	คน

2 โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน	ประจ�าปีงบประมาณ	2558

กิจกรรมย่อย	2	กิจกรรมประกวด

สุนทรพจน์	ในหัวข้อ	“เยาวชนกับการ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในชีวิตประจ�าวัน”

คณะกรรมการ

ประสานงาน

สิทธิมนุษยชน	

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

42,695.-	บาท	

(กสม.สนับสนุน	

42,195.-	บาท/

คณะนิติศาสตร์สนับสนุน	

500.-	บาท)

147	คน

 2.2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

	 	 ตามที่	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาต	ิและได้แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานสทิธมินษุยชน	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีเพือ่เป็นการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	นั้น	จึงได้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	ขึ้น	โดยจัดกิจกรรมย่อย	ดังนี้

	 	 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ	“รับน้องใหม่อย่างไรใส่ใจสิทธิมนุษยชน”	ในวันอาทิตย์ที่	19	กรกฎาคม	

2558	ณ	ห้องประชุม	 U2	 โรงแรมยูเพลส	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์แก่ผู้น�านักศึกษา	 และเพื่อคิดค้นรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์เคารพ

ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	
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	 	 กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์	 ในหัวข้อ	 "เยาวชนกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในชีวิตประจ�าวัน"	 เพื่อสร้าง

จิตส�านักให้เยาวชนมีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้าร่วม	โดยจัดประกวดในวันที่	21	สิงหาคม	2558	ห้องประชุม	U2	

โรงแรมยูเพลส	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	และมีการมอบเงินรางวัลส�าหรับผู้ชนะการประกวดด้วย

3. เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมาย เพือ่พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน 

และชุมชน 

	 คณะนิติศาสตร์		ได้จัดกิจกรรม	“ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ	ครั้งที่	6”	ขึ้น	ในระหว่างวันที่	17	-	19	สิงหาคม	2558	

ห้องประชุม	 U2	 โรงแรมยูเพลส	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย	 จาก

โรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ได้แก่	จ.อุบลราชธานี	จ.ศรีสะเกษ	จ.อ�านาจเจริญ	จ.ยโสธร	

จ.สุรินทร์	จ.บุรีรัมย์	จ.ร้อยเอ็ดและ	จ.มุกดาหาร	และมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	จ�านวน	65	คน	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สทิธมินษุยชนให้แก่เยาวชนเพือ่ให้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รับไปเผยแพร่ในโรงเรียน	ครอบครัวและชมุชนของตนเองโดยไม่ละเมิด

สิทธิผู้อื่นและสามารถป้องกันการละเมิดสิทธิจากผู้อื่นได้
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กลยุทธ์ที่ 5 สบืสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟู และอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณท้ีองถิน่ รวมทัง้เรยีนรูว้ฒันธรรม

  ของประเทศในภูมิภาคลุ่มน�้าโขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้

  นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน

1. กรอบและนโยบายการบริหารงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน�้าโขงและอาเซียน

	 เพื่อให้การด�าเนินโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 คณะ

นิติศาสตร์	 จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์	 โดยให้มีต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 บริการวิชาการ	

และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ให้ดูแลรับผิดชอบงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรมประจ�าคณะนิติศาสตร์	 โดยให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	บริการวิชาการ	 และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	

เป็นประธานกรรมการ	 มีหัวหน้าหมวดและหัวหน้าโครงการท�านุฯร่วมเป็นกรรมการ	 และมีบุคลากร	 คือ	 นางสาววิภาจันทร์	

ยิ่งก�าแหง	นักวิชาการศึกษา	ผู้รับผิดชอบงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ	เพื่อร่วมกันในการจัดท�า

กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของทางคณะ	

	 จากแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว่า	 กลยุทธ์ที่	 ๕	 สืบสาน	 เผยแผ่	ฟื้นฟู	

และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	 รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 และ

อาเซียน	 โดยศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม	

ประวัติศาสตร์	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	สู่แผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะนิติศาสตร์คือ	กลยุทธ์ที่	5	มีส่วนร่วม

ในการด�าเนินกิจกรรมสืบสาน	 อนุรักษ์	 ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอีสานใต้	 โดยมีมาตรการ	 พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารการมีส่วนรวมในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย	 การเรียน

การสอน	และกิจกรรมนักศึกษา

		 ดังนั้น	 คณะกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมจึงได้ด�าเนินการจัดท�าแผนการด�าเนินงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	

ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 พร้อมทั้งก�าหนดตัวบ่งชี้ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน	 รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ	

เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท�ากิจกรรมต่อไป

	 ซึ่งนโยบายด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	มีดังต่อไปนี้

	 1.		ส่งเสรมิให้มกีารจดัท�างานท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมทีส่อดคล้องกบัการเรยีนการสอน	การวจิยั	และบรกิารวชิาการ

	 2.	สนับสนุนการเผยแพร่งานด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 3.	ส่งเสริมการจัดท�างานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชุมชน	และนักศึกษามีส่วนร่วม

										คณะนิติศาสตร์ได้ก�ากับติดตาม	และรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงาน	โดยด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 1.	 โครงการที่ด�าเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน	 ส�านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ	 จัดท�าแบบรายงาน

ความก้าวหน้า	เพื่อให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน	ซึ่งการรายงานความก้าวหน้าจะรายงานทุกไตรมาส	

โดยรายงานผ่านระบบบริหารงานโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	http://msac.ubu.ac.th/	ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดท�าขึ้น

	 2.	 โครงการท่ีด�าเนินงานโดยใช้เงินรายได้คณะนิติศาสตร์	 จะรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการ	 ในการ

ประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะนิติศาสตร์	 เพื่อให้คณะกรรมการประจ�าคณะได้รับทราบ	 และได้ก�ากับติดตามการด�าเนิน

โครงการด้วย
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2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา  

	 โครงการ	กจิกรรมส่งเสรมิด้านศลิปวัฒนธรรม	งานบญุอสีาน	ฮตี	12	(บญุข้าวจี)่	จ�านวน	1	โครงการ	จ�านวนงบประมาณ	

55,000	บาท	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	659	คน	ดังนี้	

ล�าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป

สถานที่
ผู้เข้าร่วม

แผ่นดิน รายได้

1 กิจกรรมส่งเสริม

ด้านศิลปวัฒนธรรม	

งานบุญอีสาน	ฮีต	12	

(บุญข้าวจี่)

นายประดษิฐ์		

แป้นทอง

55,000 - วนัที	่4	กมุภาพันธ์	2558

ณ	วัดโนนใหญ่		

ต.สระสมิง	

อ.วารินช�าราบ	

จ.อุบลราชธานี

บคุลากร	นกัศกึษา	

นักเรียน	ชาวบ้าน	

ผู้น�าชุมชน

จ�านวน	659	คน

3. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัศกึษาและบคุลากรตระหนกัถงึคณุค่าของขนบธรรมเนยีมประเพณมีสีนุทรยีภาพทางศลิปะ 

และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ

	 เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ด�ารงอยู่สืบไปคู่ไปกับ

คนอสีาน	ส่งเสรมิให้นักศกึษาและบุคลากรคณะนิตศิาสตร์	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ี

ตระหนกัและร่วมสบืสานวัฒนธรรมอันดงีามประเพณ	ีฮตีสบิสองคองสบิสี	่-	บญุข้าวจี่

ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนใหญ่	 ชาวบ้าน	 ผู้น�าชุมชนโนนใหญ่และหมู่บ้าน

ใกล้เคยีง	และวดัโนนใหญ่	ต.สระสมงิ	อ.เมอืงศรไีค	จ.อบุลราชธาน	ีเพ่ือร่วมท�านบุ�ารุง

ศลิปวฒันธรรมในการท�าบญุฮตีสบิสองคองสบิสีง่านบญุเดือนสาม	ประเพณบีญุข้าวจ่ี	

ท�าให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีต่อไป	 โดยจัดกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีนี้ขึ้นในวันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2558	ณ	 วัดโนนใหญ่	 ต�าบลสระสมิง	 อ�าเภอ

วารินช�าราบ	 จ.อุบลราชธานี	 ในกิจกรรมนี้ทางคณะนิติศาสตร์ได้ร่วมมือกับทาง

ผู้น�าชุมชน	 และวัดโนนใหญ่	 จัดแสดงซุ้มการจัดท�าข้าวจี่	 เพื่อน�าถวายพระสงฆ	์

โดยให้นกัศกึษา	นกัเรยีน	และชาวบ้าน	ได้เรยีนรูก้ารท�าข้าวจี	่และวฒันธรรมบญุข้าวจี	่

หลังจากถวายข้าวจี่แด่พระสงฆ์แล้ว	 นักศึกษา	 นักเรียน	 และชาวบ้าน	 และชม

การแสดงวงโปงลางนิติศาสตร์ออนซอน	 จากคณะนิติศาสตร์	 หลังจากการด�าเนิน

โครงการเรยีบร้อยแล้ว	ทางคณะนิตศิาสตร์

ได้มีการเผยแพร่การด�าเนินโครงการผ่าน

ทางเว็บไซด์	คณะนิติศาสตร์
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กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ

   เพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  

 1.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

	 	 ผู้บริหารคณะมุ่งบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการประจ�าปี	 โดย

ร่วมจดัท�าแผนยทุธศาสตร์	และแผนปฏบิตักิาร	มกีารก�าหนดทศิทาง	ยทุธศาสตร์และเป้าหมายทีช่ดัเจน	เพ่ือให้การปฏบัิตงิาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 	 มีกระบวนการติดตามและประเมินผล	 โดยการวางแผนและจัดท�าแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ	

2558	 ได้มีการมีการชุมสัมมนาร่วมกันของบุคลากรทั้งคณะ	 โดยมีการวิเคราะห์ถึงอุปสรรคและปัญหาจากผลการด�าเนินงาน

ปีก่อนๆ	 เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงในการท�างานปีต่อไป	 โดยปีนี้คณะนิติศาสตร์ได้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

จัดท�าแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์	 พ.ศ.2560-2565	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 ระหว่างวันที่	 21-22	 มีนาคม	 2558	

ณ	แลโขงริเวอร์	รีสอร์ท	อ.เขมราฐ	จ.อุบลราชธานี	

	 	 คณะฯ	มกีารก�ากบั	ตดิตามผลการด�าเนนิงานภายในคณะอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุเดอืน	โดยก�าหนดให้มีการ

ประชุมกรรมการประจ�าคณะทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน		และให้รองคณบดี	ผู้ช่วยคณบดี	ต้องรายงานผลการด�าเนินงาน

ทีไ่ด้รับมอบหมายในทีป่ระชมุ	เพือ่ให้การบรหิารจดัการกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของคณะสมัฤทธิผ์ลตามแผนยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดไว้ท้ัง	

7	กลยุทธ์	และมีการติดตามให้ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการจัดท�าโครงการและกิจกรรมต่างๆไว้ในรายงานประจ�าปี	2558	

และรายงานผลการด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี	พ.ศ.2558	(ไตรมาส	4)	ในที่ประชุมด้วย

	 	 นอกจากนีค้ณะได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตามภาระงานทีก่�าหนดของบคุลากรทกุคนในคณะ	

ปีละ	 2	 ครั้ง	 ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ	พนักงานมหาวิทยาลัย	 สังกัดคณะนิติศาสตร	์

รวมถงึการประเมนิการเรยีนการสอนของคณาจารย์ทกุภาคการศกึษาโดยนกัศกึษาผ่านระบบ	REG	และการทวนสอบผลสมัฤทธิ์

โดยมคีณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการศกึษาในแต่ละปีการศกึษาและคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก�าหนดใน	มคอ.3	 ซึ่งด�าเนินการทวนสอบรายวิชาทั้งหมด	 21	 รายวิชา	 เพื่อผลการปฏิบัติงาน

ที่เป็นมาตรฐาน	มีคุณภาพ	และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

 1.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

	 	 ผู้บริหารคณะตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการก�ากับการดูแลที่ดี	 จึงมีนโยบาย

สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรภายในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	 รวมถึงการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ	รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อให้การ

ท�างานมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหารของคณะจึงก�าหนดนโยบายต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 ก�าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีการพัฒนาและการใช้งานระบบสารสนเทศคณะนิติศาสตร์	

	 	 2.	 ส่งเสรมิให้บคุลากรมศีกัยภาพในการท�างานตามสายงานอย่างเหมาะสม	ได้แก่	แผนการบริหารและการพฒันา

คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ	เทคนิคการสอนและการวัดผล	แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามแผนพัฒนาบุคลากร	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ระยะ	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 2555-2559)	

การจัดท�าแผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ�าหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ	การสอบเลื่อนระดับของสายสนับสนุน	
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	 	 3.	 การส่งเสริมให้บุคลากรในคณะเข้าใจหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานที่ส�านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา	(สกอ.)	ก�าหนด	โดยมผีูเ้ข้าร่วมอบรมเป็นกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาจากคณะนติศิาสตร์	

ในปีน้ีรวมจ�านวน	 8	 ท่าน	 และมีเจ้าหน้าฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบ	

CHE	QA	Online	ด้วย	

	 	 4.	 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ทั้งเพื่อการสื่อสารระหว่าง

บุคลากรผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	เช่นทาง	Facebook	กลุ่ม	application	LINE	และอีเมล์	การใช้ระบบการจัดเก็บและ

สืบค้นเอกสารด้วยระบบ	e-document	และการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารผ่านระบบออนไลน์	เพื่อความสะดวก	รวดเร็ว	และ

ประหยัดใช้ทรัพยากร	

 1.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness)

	 	 ผู้บริหารของคณะได้ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์	 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	 โดย

ค�านึงถึงหลักการตอบสนองแก่นักศึกษา	บุคลากรภายใน	ผู้ใช้บัณฑิต	รวมถึงความเชื่อมั่นของชุมชน	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรทีต่อบสนองต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั	รายวชิาทีห่ลากหลายและครอบคลมุ	

รวมถึงการปรบัปรงุรายวชิาให้มคีวามทนัสมยั	สอดรบักบัการแก้ไขเปลีย่นแปลงบทบญัญตัขิองกฎหมาย	เช่น	รายวชิากฎหมาย

ค�้าประกันจ�าน�าและจ�านอง	 มีการเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายตามประกาศ	 ในพระราชบัญญัติ	 แก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	(ฉบับที่	21)	พ.ศ.	2558	รายวิชากฎหมายลักษณะหนี้	มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

การทวงหนี้	เป็นต้น

	 	 2.	 การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม	ดังนี้

	 	 	 	 2.1	การจัดบริการวิชาการสัญจร	ของศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	(ศชปก.)	เป็นการ

ตอบสนองความต้องการของชุมชน	 ค�านึงถึงความต้องการของชุมชน	 มีการส�ารวจความต้องการของการบริการวิชาการ

จากชุมชนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ	 การให้บริการได้อย่างตรงตามความต้องการมากที่สุด	

ตลอดจนมีการจัดการประชุมและรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการให้บริการทางกฎหมายร่วมกับประชาชน

	 	 	 	 2.2	การจัดแสดงดนตรีโปงลาง	 โดยสอดแทรกความรู้ด้านกฎหมายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจหลัก

กฎหมายอย่างง่ายผ่านสื่อศิลปะการแสดงละครสั้น	 เช่น	 การจัดแสดงโปงลางในโอกาสท�าบุญข้าวจี่	 ของวัดบ้านโนนใหญ	่

ต.สระสมิง	อ.เมืองศรีไค	จ.อุบลราชธานี	ซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี	

	 	 	 	 2.3	การพัฒนาชุมชนของชุมนุมนิติศาสตร์อาสา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาและรับผิดชอบ

ต่อสังคมมากขึ้น	 โดยให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ในชุมชนท่ีห่างไกลและต้องการความช่วยเหลือจากสังคม	 ในส่วนของคน

ในชุมชนกจ็ะได้รบัประโยชน์จากการทีน่กัศกึษาลงพืน้ทีจั่ดกจิกรรมค่ายอาสา	เช่น	ความรู้เบือ้งต้นทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับ

การด�าเนินชีวิต	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�าเนินชีวิต	เป็นต้น

	 	 3.	 การท�างานวิจัย/สร้างเครือข่ายวิจัย

	 	 	 	 3.1	การท�างานวิจัยด้านกฎหมายร่วมกับชุมชน	

	 	 	 	 3.2	การสร้างเครือข่ายวิจัยกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)

	 	 นอกจากนีผู้บ้รหิารคณะ	ยงัตระหนกัถงึปัญหาของนกัศกึษาและผูต้ดิต่อราชการเป็นส�าคญั	จงึมนีโยบายให้บรกิาร

ตลอดเวลาราชการและนอกเวลาราชการท่ีมีการเรียนการสอน	 เพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

ผ่านทาง	Facebook	เพื่อการรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วทันเวลา	สร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการ	
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 1.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)

	 	 ผู้บริหารคณะทุกคนมีกรอบภาระงานซึ่งก�าหนดโดยผู้บังคับบัญชา	 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน

กลยุทธ์และสรุปผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายที่ก�าหนดต่อคณะผู้บริหารคณะเพื่อเสนอวาระต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ

อย่างสม�่าเสมอและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อบุคลากรภายในคณะเป็นประจ�าทุกปี	 นอกจากนี้ผู้บริหารคณะยังได้รับ

รายงานผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ�าปี	รายเดอืน	รายไตรมาส	รายสิน้ปีงบประมาณ	และการรายงานผลการด�าเนนิงาน

ทางพัสดุเป็นประจ�าทุกเดือน	 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะเพื่อทราบและพิจารณา	 เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้จัดท�า

รายงานประจ�าปีรายงานเข้าที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุกปีงบประมาณ	

 1.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)

	 	 คณะได้ยึดหลักการบริหารที่โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 โดยมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท้ังแก่นักศึกษา	

บุคลากรภายในคณะ	 หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย	 ชุมชน	 สังคม	 อย่างตรงไปตรงมาผ่านทางสื่อหลายประเภท	 เช่น	

เว็บไซต์คณะ	สื่อสังคมออนไลน์	 โปสเตอร์	จดหมาย	ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ	โดยข้อมูลที่เปิดเผยนั้นประกอบด้วยวิสัยทัศน์	

แผนการด�าเนินงาน	 แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 รายงานการประชุม	 รายงานการตรวจบัญชี	 รายงานประจ�าปี	 ปฏิทินกิจกรรม	

ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	

	 	 มรีะบบและกลไกในการตรวจสอบผลการเรียน	ตารางเรียน	วชิาท่ีลงทะเบยีนเรียนและข้อมลูอืน่ๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบั

นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของคณะผ่านทางระบบ	REG	

	 	 นอกจากนี้คณะได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการด�าเนินงานจากองค์กรภายในและภายนอก	 เช่นการแต่งตั้ง

กรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ	ได้แก่	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีงบประมาณ	

2557	(ค�าสัง่คณะนติศิาสตร์ที	่43/2557),	คณะกรรมการวเิคราะห์และพิจารณาความจ�าเป็นในการจัดหาวสัดุ	คณะนติศิาสตร์	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 (ค�าสั่งคณะนิติศาสตร์ที่	 3/2558)	นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ได้รับการตรวจสอบบัญชี	จากผู้สอบ

บัญชีภายนอกในแต่ละปีงบประมาณ	 และรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ของส�านักงานตรวจสอบภายใน	

ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างสม�่าเสมอ

 1.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

	 	 การบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์	 บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้ง

ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ	ได้แก่	คณะกรรมการจัดท�าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	พ.ศ.2556-2560	คณะกรรมการ

พิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติงาน	 บุคลากรคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 และการให้บุคลากรทั้งหมดในคณะ

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนแบบมีส่วนร่วม	ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 และการเข้าร่วมโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์	พ.ศ.	2560	-	2565	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2558	ในวันที่	21	-	22	

มีนาคม	2558	

	 	 นอกจากนี้บุคลากรทั้งหมดในคณะยังมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างในคณะด้วย	เช่น	การจัดงานครบรอบ	10	

ปี	คณะนิติศาสตร์	การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2557	และการจัดโครงการต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญา	รุ่นที่	7	เป็นต้น	

		 	 ในส่วนของนักศึกษามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจการนักศึกษาโดยผ่านการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา	

คณะนิติศาสตร์	และการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาในแต่ละชั้นปี	ตั้งแต่ปี	1	ถึงชั้นปี	4	ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ตัวแทนจะมีบทบาทและหน้าที่ร่วมกันในการพัฒนากิจการนักศึกษาด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะการบริหารจัดการงบประมาณ

ด้านกิจกรรมร่วมกับคณะ	
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	 	 ในด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม	คณะนิติศาสตร์ได้มอบหมายให้มีตัวแทนของคณะในการเข้าร่วมพิธีส�าคัญต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น	เช่น	งานประเพณีแห่เทียนและเข้าพรรษา	งานลอยกระทง	งานถวายพวงมาลา
เนื่องในวันรพี	งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เป็นต้น	
	 	 นอกจากนีใ้นปีการศกึษา	2557	คณะนติศิาสตร์ได้จดัให้มคีณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติซึง่มี
คณะกรรมการที่มาจากหลายฝ่าย	เพื่อจะได้รับฟังความคิดเห็นเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณภาพและตรงตาม
ความต้องการของสังคม	ได้แก่	กรรมการหลักสูตร	ศิษย์เก่า	ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิชาชีพนิติศาสตร์	

 1.7 หลักการกระจายอ�านาจ (Decentralization)
	 	 คณะได้แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ควบคุม	 สั่งการเป็นการเฉพาะแต่ละส่วนงานโดยการก�ากับดูแลของคณบดี	
ประกอบด้วย
	 	 1.	 รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา	บรกิารวชิาการและท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม		มอี�านาจหน้าทีใ่นการวางแผน
และพัฒนานักศึกษา	การบริการวิชาการ	และการจัดกิจกรรมเพื่อท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
	 	 2.	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 มีอ�านาจหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร	 การเรียนการสอน	 การวัดผลและ
ประเมินผล	รวมถึงงานด้านการวางแผนและพัฒนางานวิจัย
	 	 3.	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 	 มีอ�านาจหน้าท่ีด้านการวางแผนและการด�าเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของคณะ	
การบริหารงานทั่วไป	การบริหารงานบุคคล	งานการเงินและงบประมาณ	งานระบบควบคุมภายใน	และการจัดท�าแผนบริหาร
ความเสี่ยง
	 	 4.	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	 มีหน้าท่ีวางแผนและด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
	 	 5.	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 มีหน้าที่วางแผนและด�าเนินงานด้านวิชาการและวิจัยให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะ
	 	 ในด้านการบริหารหลักสูตรคณะนิติศาสตร์	 นอกจากการบริหารงานของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตรแล้ว	
ยงัมรีะบบการบรหิารหลกัสตูรโดยหวัหน้าหมวดวชิามหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการการเรยีนการสอนให้สอดคล้องและเช่ือมโยง
กับวิสัยทัศน์	พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย	
	 	 ในกรณีที่เป็นอ�านาจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ	 จะมีคณะท�างานกลั่นกรองและตรวจสอบภาระงานเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
โดยเฉพาะ	แบ่งเป็น	2	ชุดคณะกรรมการ	ได้แก่
	 	 คณะได้จัดตั้งคณะท�างานกลั่นกรองและตรวจสอบภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการ	ซึ่งประกอบด้วย	
	 	 1.	คณบดีคณะนิติศาสตร์
	 	 2.	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	
	 	 3.	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
	 	 4.	หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายมหาชน
	 	 5.	หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
	 	 6.	หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
	 	 7.	หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
	 	 8.	หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายนิติพัฒนบูรณาการศาสตร์

	 	 9.	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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	 	 และคณะได้จดัตัง้คณะท�างานกลัน่กรองและตรวจสอบภาระงานเพือ่ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ	ซึ่งประกอบด้วย	

	 	 1.	รองคณบดีฝ่ายบริหาร

	 	 2.	รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าส�านักงานเลขานุการ

	 	 3.	หัวหน้างานบริการการศึกษา

	 	 4.	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

	 	 5.	หัวหน้างานแผนประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

	 	 6.	หัวหน้างานบริการวิชาการ	วิจัย	และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 	 7.	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล	

 1.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law)

	 	 คณะมีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	อย่างเคร่งครัด	โดยถือ

ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ	 ภายใต้การก�ากับดูแลการบริหารจัดการของคณะนิติศาสตร์ตามอ�านาจและหน้าที่

ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ว่าด้วย	 การบริหารและการด�าเนินงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ	พ.ศ.	 2550	

ปฏิบัติงานโดยยึดกฎ	 ระเบียบต่างๆ	 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้บุคลากรผ่านช่องทางการสื่อสารทุก

ช่องทาง	รวมถึงแจ้งเวียนกฎเกณฑ์	ระเบียบ	ข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ให้กับบุคลากรได้รับทราบ

 1.9 หลักความเสมอภาค (Equity)	 ผู้บริหารคณะตระหนักถึงความเสมอภาคของบุคคล	 เข้าใจและยอมรับใน

ความแตกต่างของบุคคล	มุ่งเน้นการท�างานและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	

	 	 1.	 การรับนักศึกษาเข้าศึกษา	 มีเกณฑ์การพิจารณาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ	 รวมถึงเปิดรับนักศึกษา

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และแผนการเรียนศิลปะศาสตร์-สังคมศาสตร์	 รับโควตานักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน	

และการรับนักศึกษาทุกเขตท้องที่ทั้งในเขตภาคอีสานและทั่วประเทศ	

	 	 2.	 การส่งเสริมให้บุคลากรในคณะพัฒนาความก้าวหน้าทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ	 โดยให้ท�า

แผนพัฒนาตนเองและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองให้บุคลากรทุกคนๆละ	10,000	บาท	

 1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

	 	 คณะได้การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นให้งานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 โดยเปิดโอกาสให้

ทกุส่วนงานได้น�าเสนอปัญหาทีพ่บในการปฏบิตังิานประจ�าและพจิารณาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั	ในการประชมุเป็นประจ�า

ทุกเดือน	 ได้แก่	 การประชุมอาจารย์ประจ�า	 การประชุมส�านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์	 และการประชุมคณะกรรมการ

ประจ�าคณะนิติศาสตร์		

 

2. ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงระบบ

สารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 -	คณะนิติศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะนิติศาสตร์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	-2559	ที่สอดคล้องกับ

แผนปฏบิตักิารประจ�าปี	2558	และสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ทางการเงนิของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานแีละจดัสรรงบประมาณ

ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ		
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	 -	มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจ�าเดือน	รายงานงบรายได้	–	ค่าใช้จ่ายสูง	(ต�่า)	รายงานสรุปรายจ่ายตามแผน

ปฏิบัติการประจ�าปี	และรายงานการวิเคราะห์รายงานทางการเงินรายไตรมาส	เสนอต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ

	 -	 มีการใช้ระบบสารสนเทศทางการเงิน	 ในระบบ	UBUFMIS	 เพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้	 และตรวจสอบ

ยอดเงินคงเหลือรายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี	

	 -	มกีารแต่งตัง้ผูส้อบภายนอก	ตรวจสอบและรบัรองบญัชกีารเงนิทกุประเภท	และรายงานผลการตรวจสอบและรบัรอง

บัญชีการเงินของคณะให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยทราบ

3. พัฒนาประสิทธิภาพการก�ากับติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของคณะ 

	 คณะกรรมการประจ�าคณะมุง่บรหิารงานเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏบิตัริาชการประจ�าปี	

โดยมีการก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง	 ตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์	 และแผนปฏิบัติการ

ประจ�าปี	 2558	 โดยก�าหนดให้การรายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการประจ�าทุกวันพฤหัสบดีที่สอง

ของเดือนเพื่อให้การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง	ๆ	ของคณะสัมฤทธิ์ผลตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้

	 คณะมีกลยุทธ์ที่น�าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การตอบสนองตามพันธกิจของคณะและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ	รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้บริการ

และผู้มีส่วนได้เสีย	 และมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรโดยได้มีการใช้ระบบการจัดเก็บ

และสืบค้นเอกสารด้วยระบบ	e-document	และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาและบุคลากรที่หลากหลายผ่านทาง

เครือข่ายสังคมออนไลน์)

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

	 คณะมีกลไกการบริหารในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การตอบสนองตามพันธกิจ

ของคณะและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ	 รวมถึงตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริการและผู้มีส่วนได้เสียและมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรโดยได้มีการใช้

ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารด้วยระบบ	 e-document	 และจัดให้มีช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษาและบุคลากรที่

หลากหลายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์

	 -	การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ระบบทะเบียน	

REG	ระบบบัญชี	3	มิติ	UBUFMIS	ระบบข้อมูลบุคลากร	เป็นต้น

5. พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาให้บรูณาการสูก่ารปฏบิตังิานประจ�า โดยปรบัปรงุระบบการรวบรวมและจดัเกบ็

ข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกัน

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

  1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

	 	 	 	 เพ่ือเป็นหลักประกันว่าคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 สามารถ	 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	

กล่าวคือ	 เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 ตามความคาดหวัง	 และความต้องการของสังคม	 ตลอดจนสามารถ	 สร้างความเป็นเลิศ	

ในด้านวิชาการ	การวิจัย	การบริการวิชาการแก่สังคม	และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ที่สอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพ

ของคณะ	จึงได้ก�าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา	ดังนี้	
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	 	 	 	 1)	 พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะนิติศาสตร์ให้สอดคล้องกับระบบของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	และเกณฑ์มาตรฐานของ	ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	(สกอ.)

	 	 	 	 2)	 ด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง

ต่อเนือ่ง	เพือ่ให้มคีวามพร้อมส�าหรบัการประเมนิคณุภาพ	จากส�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	(สมศ.)	

	 	 	 	 3)	 ส่งเสรมิให้มกีารน�าผลการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพมาปรบัปรงุและพฒันางานทัง้ในระดบัหลกัสตูร	

ระดับคณะหน่วยงาน	

	 	 	 	 4)	 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษาของคณะนิติศาสตร์แก่บุคลากร	

นักศึกษาและสาธารณชนทั่วไปได้ทราบ

	 	 	 	 5)	 ส่งเสรมิสนบัสนนุการรบัฟังความคดิเหน็ของบคุลากรในประชาคมคณะนติศิาสตร์	ได้แก่	อาจารย์	เจ้าหน้าที	่

นักศึกษา	และผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพของคณะฯ

	 	 	 	 6)	 ส่งเสริมและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบงานคุณภาพ

ภายในคณะ

	 	 	 	 7)	 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ	 ให้เป็นภาพที่

ทันต่อความต้องการของผู้ใช้	สามารถตรวจสอบและเป็นปัจจุบัน

  2. ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

	 	 	 	 คณะนิติศาสตร์	 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการวางแผนการด�าเนินงาน	 (PDCA)	

การตรวจสอบประเมิน	 การปรับปรุงตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้การด�าเนินภารกิจของคณะบรรลุ

เป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งเป็นหลักประกันให้มั่นใจว่าคณะนิติศาสตร์สามารถสร้างศักยภาพทางการ

ศึกษาที่มีคุณภาพ	ตามมาตรฐาน	ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนดได้
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โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2557 ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2557-31 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส�านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการประจ�าคณะนิติศาสตร์ / ที่ประชุมผู้บริหาร

งานประกันคุณภาพฯ คณะนิติศาสตร์

ผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานเพื่อการตรวจประกันคุณภาพ 

ประจ�าปีการศึกษา 2557

	 	 ปี	 พ.ศ.	 2557	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก�าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	

3	ระดับ	คือ	ระดับหลักสูตร	ระดับคณะ	ระดับสถาบัน

	 	 ในปีการศึกษา	2557	คณะนิติศาสตร์จะรับการประเมินในระดับหลักสูตรและระดับคณะ	ดังนี้

	 	 การประกันคุณภาพภายใน	ระดับหลักสูตร	ประกอบด้วย	6	องค์ประกอบ	ได้แก่	องค์ประกอบ	ที่	1	การก�ากับ

มาตรฐาน	องค์ประกอบที	่2	บณัฑติ	องค์ประกอบที	่3	นกัศกึษา	องค์ประกอบท่ี	4	อาจารย์	องค์ประกอบท่ี	5	หลักสูตร	การเรยีน

การสอน	การประเมินผู้เรียน	และองค์ประกอบที่	6	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	รวม	14	ตัวบ่งชี้

	 	 การประกันคุณภาพภายใน	ระดับคณะ	ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	องค์ประกอบที่	1	การผลิตบัณฑิต	

องค์ประกอบที่	2	การวิจัย	องค์ประกอบที่	3	การบริการวิชาการ	องค์ประกอบที่	4	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	และ

องค์ประกอบที่	5	การบริหารจัดการ	รวม	13	ตัวบ่งชี้
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 โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานด�าเนินการ/เข้าร่วมการด�าเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2558

	 	 1)	 มีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา	(สร้างความรู้

ความเข้าใจ)	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	2	ครั้ง	วันที่	5	กุมภาพันธ์	2558	และ	วันที่	13	มีนาคม	2558	

	 	 2)	 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	สังเกตการณ์	ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน	ระดับหลักสูตร	และระดับ

คณะ	รวมจ�านวน	5	ครั้ง	คือ	วันที่	20-22	เมษายน	2558	,วันที่	22	พฤษภาคม	2558,	วันที่	19-20	สิงหาคม	2558	วันที่	1-2	

กันยายน	2558	และวันที่	22-23	กันยายน	2558	

	 	 3)	 มีการเข้าร่วมโครงการซักซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน	ระดับหลักสูตร	ในวันที่	11-12	พฤษภาคม	

2558	นี้	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินจริงในเดือนกันยายน-ตุลาคม	2558	

	 	 4)	 โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 ปีการศึกษา	 2557	 	 ระดับ

หลักสูตร	วันที่	28	กันยายน	2558	และระดับคณะ	วันที่	15-16	ตุลาคม	2558

 -  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน  

 1. ผลประเมิน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร (6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้)

องค์ประกอบที่ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน

1.	การก�ากับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน

2.	บัณฑิต 4.73 ระดับคุณภาพดีมาก

3.	นักศึกษา 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง

4.	อาจารย์ 2.00 ระดับคุณภาพน้อย

5.	หลักสูตร	การเรียนการสอน	การประเมินผู้เรียน 3.25 ระดับคุณภาพดี

6.	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.04 ระดับคุณภาพดี
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5

4

3

2

1

0

4.73

2.67

3.25

2

3

3. นักศึกษา

ผลประเมิน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร

4. อาจารย์ 5. หลักสูตร 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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 2. ผลประเมิน ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ (5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้)

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน

1.	การผลิตบัณฑิต 2.02 ต้องปรับปรุง

2.	การวิจัย 3.29 พอใช้

3.	การบริการวิชาการ 4.00 ดี

4.	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก

5.	การบริหารจัดการ 4.00 ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.00 พอใช้
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2. การวิจัย

ผลประเมิน ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ

3. การบริการวิชาการ 4. การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ
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6. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ

หลักของคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท�างาน 

	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 คณะนิติศาสตร์มีการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบและครบถ้วน	 กล่าวคือ	

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ระดับคณะ	 	 เพื่อด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะฯ	

โดยมีมีคณบดีซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน	 และตัวแทนผู้บริหารร่วมเป็นกรรมการซ่ึงค�าส่ังมีการระบุอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการ	 เช่น	 การก�าหนดนโยบายหรือแนวทางการด�าเนินงาน	 เพ่ือให้การด�าเนินงานบริหารความเส่ียงเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	

 1) มกีารวเิคราะห์ ระบคุวามเสีย่ง มกีารประเมนิโอกาสผลกระทบของความเสีย่ง และจดัล�าดบัความเสีย่ง ตาม

พันธกิจของคณะนิติศาสตร์

	 	 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	 และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย

หรือความล้มเหลว	 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดล�าดับความเส่ียงจากความเส่ียงท่ีได้รวบรวมมา	

คณะนิติศาสตร์พิจารณาจากผลกระทบหรือระดับความรุนแรง	 (Consequences/Impact	 :	 C)	 ประเมินโอกาส	

(Likelihood	:	L)	และระดับของความเสี่ยง	(Degree	of	Risk	:	D)		ให้ความเห็นชอบจัดล�าดับความส�าคัญในด้านต่างๆ	ดังนี้	

	 	 1.	 ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์	1	ด้าน	ดังนี้

	 	 	 	 1.1	ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	(การเงิน	งบประมาณ)

	 	 	 	 	 (1)	 ประเด็นความเสี่ยง	:	งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ

	 	 2.	 ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์	2	ด้าน	ดังนี้

												 	 	 2.1	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	(ระบบประกันคุณภาพการศึกษา)	

																			 	 (2)	 ประเด็นความเสี่ยง	:	จ�านวนอาจารย์ประจ�าในระดับปริญญาเอกไม่เป็นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ก�าหนด(กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

																			 	 (3)	 ประเดน็ความเสีย่ง	:	จ�านวนอาจารย์ทีด่�ารงต�าแหน่งทางวชิาการยงัไม่เป็นตามเกณฑ์ประกนัคณุภาพ

การศึกษาที่ก�าหนด	(กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

													 								 และได้น�าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง	3	ด้าน	โดยให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง	และ

ระดับปานกลาง	 จัดท�าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.2558	 เพ่ือจัดการความเสี่ยง	

(Treat)	เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	และผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และด�าเนินการตามแผน	

 2) มีการติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ�าคณะนิติศาสตร์

	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 คณะนิติศาสตร์	 ได้ก�าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง	จ�านวน	3	ครั้ง	รอบ	12	เดือนของงวดก่อน	รอบ	6	เดือน	และ	9	เดือน	ดังนี้

	 	 1.	 ครั้งที่	 1	 ในรอบ	12	 เดือน	 (ตุลาคม	2556	 -	กันยายน	2557)	และรายงานต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ	

ในการประชุมครั้งที่	12/2557	

	 	 2.	 ครั้งที่	 2	 ในรอบ	 6	 เดือน	 (ตุลาคม	 2557	 -	 มีนาคม	 2558)	 และรายงานต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ	

ในการประชุมครั้งที่	4/2558	จากผลการด�าเนินงานพบว่า	มีความเสี่ยงที่สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จ	จ�านวน	1	ความเสี่ยง	

จากจ�านวนความเสี่ยงทั้งหมด	3	ความเสี่ยงคิดเป็นร้อยละ	33.33	ของความเสี่ยงทั้งหมด
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	 	 3.	 ครั้งที่	 3	 ในรอบ	 9	 เดือน	 (ตุลาคม	 2557	 -	 มิถุนายน	 2558)	 และรายงานต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ

นิติศาสตร์	 ในการประชุมครั้งที่	 9/2558	จากผลการด�าเนินงานพบว่า	สามารถลดระดับความเสี่ยงได้	จ�านวน	1	ความเสี่ยง	

จากจ�านวนความเสี่ยงทั้งหมด	3	ความเสี่ยงคิดเป็นร้อยละ	33.33	ของความเสี่ยงทั้งหมด

	 	 จากผลการประเมินรอบ	 6	 เดือน	 และ	 9	 เดือน	 พบว่าคณะนิติศาสตร์	 สามารถจัดการลดระดับความเสี่ยงที่

ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ได้	 โดยเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานจากจ�านวนความเสี่ยงในแผน

ทั้งหมด	 3	 ความเสี่ยง	 ดังนี้	 1.	 งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ	 2.	 จ�านวนอาจารย์ประจ�าในระดับปริญญาเอก

ไม่เป็นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก�าหนด	 (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	 3.	 อาจารย์ที่ด�ารงต�าแหน่ง

ทางวชิาการยงัไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษา	โดยเปรยีบเทยีบกบัสถานการด�าเนนิงานรอบ	6	เดอืน	

มีความเสีย่งลดระดบัความเสีย่งได้	จ�านวน	1	ความเสีย่ง	คอื	ความเส่ียงด้านจ�านวนอาจารย์ประจ�าในระดับปริญญาเอกไม่เป็น

ตามเกณฑ์ประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีก�าหนด	(กลุม่วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)	มกีารจดัท�าแผนพฒันาอาจารย์โดยให้

ทนุสนบัสนนุศกึษาต่อในทกุปี	และมโีครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้อาจารย์มรีะดับคณุวฒุทิางการศกึษา	ซ่ึงในปีงบประมาณ	

2558	มีการจัดสรรทุนการศึกษาส�าหรับผู้ได้รับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	จ�านวน	4	ทุน	โดยใช้เงินรายได้คณะนิติศาสตร์	

9. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร

	 -			บคุลากรและนักศกึษาคณะนิตศิาสตร์ร่วมกนัปรบัปรงุภมูทิศัน์รอบอาคารเรยีนเพือ่เพิม่พืน้ทีพ่กัผ่อนอย่างสม�า่เสมอ

ทุกเดือน

	 -		ปรับปรุงระบบการจ่ายน�้า	และปรับปรุงห้องน�้าในอาคารเรียน	

	 -		ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถแก่บุคลากรและนักศึกษา	

10. ส่งเสรมิและสร้างจติส�านกึการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและประหยดัพลงังาน รวมทัง้เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและลดภาวะโลกร้อน 

	 คณะนติศิาสตร์และมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีมนีโยบายในการประหยดัพลงังานโดยการลดการใช้ไฟฟ้า	รณรงค์ให้มี

การใช้อปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าในส�านกังานอย่างถกูวธิเีพ่ือยดือายกุารใช้งาน	เปล่ียนหลอดไฟฟ้าและอปุกรณ์ท่ีช�ารุดในห้องเรยีน

เพือ่ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า	การจดัตารางการใช้ห้องเรยีนให้เหมาะสมกบัจ�านวนผูเ้รยีนและเวลาทีเ่หมาะสมในการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า	นโยบายการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ	เป็นต้น	ผลการด�าเนินมาตรการประหยัดพลังงานส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของ

ค่าไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมา
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อ

  การท�างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหาร

  ทกุระดบั สร้างเสริมสวสัดกิารและสวสัดิภาพให้บคุลากร ส่งเสรมิและสนบัสนนุความก้าวหน้าของบคุลากร 

  และการจัดการความรู้เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : บุคลากรท�างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 

	 คณะนิติศาสตร์มีระบบและกลไกเพื่อให้การด�าเนินการตามแผนการบริหารคณะ	 แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยงานนโยบายและแผนคณะนิติศาสตร์	 ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของรองคณบดีฝ่ายบริหาร	 จะเป็นผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนเป็นประจ�าตามรอบปีงบประมาณ	

แล้วจงึสรปุผลการด�าเนนิงานนัน้ให้คณะกรรมการประจ�าคณะรบัทราบ	นอกจากนีค้ณะนติศิาสตร์ยงัมแีผนการพฒันาคณาจารย์

ท้ังด้านวิชาการ	 เทคนิคการสอนและการวัดผล	 และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามแผนพัฒนาบุคลากร	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ระยะ	5	ปี	 (พ.ศ.2555-2559)	และ

มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด	ด้วยการน�าประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	เรื่อง	หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต	คณะนิติศาสตร์	พ.ศ.2552,	ประกาศ

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีเรือ่ง	หลกัเกณฑ์การพจิารณาให้ใช้เงินกองทนุส่งเสริมและพัฒนาบณัฑิต	คณะนติิศาสตร์	(ฉบับที2่)	

พ.ศ.2554และโครงการพฒันาบคุลากร	ปีงบประมาณ	2558	มาเป็นเครือ่งมอืในการด�าเนนิการ	โดยจดัโครงการทีพ่ฒันาระบบ

และกลไกการบริหารบุคลากรที่คณะนิติศาสตร์ด�าเนินการ	ในรอบปีงบประมาณ	2558	ดังนี้	

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

	 คณะนิติศาสตร์มีโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดังนี้

	 1.	 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	 กิจกรรมย่อยกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิ

ทางการศึกษาในระดับปริญญาเอกในปีงบประมาณ	2559	ปีงบประมาณละ	600,000	บาท	โดยมีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	2	คน

	 	 	 (1)		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร	สาระพงษ์	 จ�านวนเงินทุน	 171,000		บาท

	 	 	 (2)		นางสาวรัชกร	โชติประดิษฐ์	 จ�านวนเงินทุน	 86,100		บาท

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ จ�านวนผู้เข้าร่วม

1 กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการท�างาน

ของอาจารย์

ปีงบประมาณ	2558 230,000.- 23

2 กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการท�างาน

ของสายสนับสนุน

ปีงบประมาณ	2558 180,000.- 18

3 กจิกรรมส่งเสรมิและสนบัสนนุการให้อาจารย์

มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา

ปีงบประมาณ	2558 600,000.- 3
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	 2.	 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์น�าไปสู่การมีต�าแหน่งทาวิชาการที่สูงขึ้น	 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	 4	 ราย	

ประกอบด้วย

	 	 	 (1)	นายศุภชัย		วรรณเลิศสกุล	 	ยื่นขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

	 	 	 (2)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์	อมรจิตสุวรรณ			ยื่นขอก�าหนดต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

	 	 	 (3)	นายดิเรก		บวรสกุลเจริญ	 	ยื่นขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

	 	 	 (4)	พ.ต.ท.กิตติวัฒน์		ฉัตรศรีโพธิ์	 	ยื่นขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

	 3.	 โครงการพัฒนาอาจารย์/กิจกรรมย่อยกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการท�างานของอาจารย์	เป็นค่าใช้จ่ายในการ

เข้าร่วมอบรม	สัมมนา	ศึกษาดูงาน	ประชุม	รายละ	10,000	บาท	จ�านวน	23	คน

	 4.	 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกิจกรรมย่อยกิจกรรมจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการ

ท�างานสายสนับสนุน	เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม	สัมมนา	ศึกษาดูงาน	ประชุม	รายละ	10,000	บาท	จ�านวน	18	คน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

	 มีโครงการที่คณะนิติศาสตร์จัดด�าเนินการเพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน	

โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิ	ศักยภาพในคณะนิติศาสตร์		ดังนี้	

 3.1 สายวิชาการ

	 	 1.	 โครงการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการท�างานของอาจารย์	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม	 สัมมนา	

ศึกษาดูงาน	ประชุม	รายละ	10,000.-	บาท	จ�านวน		23	คน	รวม	230,000.-	บาท

	 	 2.		โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์น�าไปสู่การมีต�าแหน่งทางวิชาการ	20,000.-	บาท

 3.2 สายสนับสนุนวิชาการ

	 	 1.	 โครงการกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการท�างานของสายสนับสนุน	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

อบรม	สัมมนา	ศึกษาดูงาน	ประชุม	รายละ	10,000.-	บาท	จ�านวน		18	คน	รวม	180,000.-	บาท

	 	 2.		โครงการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนสู่ต�าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ	15,000.-	บาท

4. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรท�างานในองค์กรอย่างมีความสุข 

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ จ�านวนผู้เข้าร่วม

1 โครงการส่งเสริมการท�างานอย่างมีความสุข	-

กิจกรรมสร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

ตรวจสุขภาพประจ�าปี	

อาคารศนูย์การแพทย์

และการสาธารณสุข	

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

40,000 44
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ส่วนที่ 3
                ข้อมูลสารสนเทศ
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ส่วนที่ 3     ข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการผลิตบัณฑิต
 1. นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558

	 	 -		ในปีการศึกษา	2558	คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้น	จ�านวน	410	คน	

หลักสูตร
ปี 2557 ปี 2558

กำรเพิ่มขึ้น/ลดลง
ปริญญำตรี ปริญญำตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 401 410 เพิ่มขึ้น 24.94%

รวม 401 410 เพิ่มขึ้น 24.94%

 2. จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 

	 	 -	 มีจ�านวนนักศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้นจ�านวน	 1,166	 คน	 เป็นนักศึกษาโครงการปกติ	 จ�านวน	 1,060	 คน	

โครงการพิเศษ	จ�านวน	106	คน

หลักสูตร
ปริญญำตรี(คน)

ภำคปกติ โครงกำรพิเศษ รวม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1,060 106 1,166

 3. จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา 

	 	 -	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาระจ�าปีการศึกษา	 2557	 ระดับปริญญาตรีจ�านวนทั้งสิ้น	

189	คน	เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่	21	มีนาคม	2559

หลักสูตร
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 220 229 189

รวม 220 229 189
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ด้านงบประมาณ 

	 ในปีงบประมาณ	2558	คณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีได้รบัการอนมุตัจิดัสรรงบประมาณในการด�าเนนิงาน

ตามพันธกิจ	จ�านวนทั้งสิ้น	23,123,680.-	บาท	จ�าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน	จ�านวนทั้งสิ้น	1,232,000.-	บาท	งบประมาณ

รายได้	จ�านวนทั้งสิ้น	21,891,680.-	บาท

ประเภท
งบประมำณ

งบประมำณปี 2557 งบประมำณปี 2558

งบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ

รับจัดสรรจริง เบิกจ่ำยจริง
งบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ

รับจัดสรรจริง เบิกจ่ำยจริง

งบประมาณแผ่นดิน  1,351,700.00 1,351,700.00 1,349,545.35  1,232,000.00    123,200.00 1,231,464.95 

งบประมาณรายได้ 19,265,700.00 14,058,176.25 20,216,279.67 21,891,680.00 10,665,858.75 19,078,934.44 

รวมเงินงบประมำณ 20,617,400.00 15,409,876.25 21,565,825.02 23,123,680.00 10,789,058.75 20,310,399.39 

แผนภูมิที่ เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

250

200

150

100

50

0

25,000,000.00

20,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

-  
1,351,700.00

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณปี	2557 งบประมาณปี	2558

งบประมาณรายได้

19,265,700.00
21,891,680.00

1,232,000.00

220 229

189

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา เปรียบเทียบปีการศึกษา 2555 - 2557
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แผนภูมิที่ เปรียบเทียบงบประมาณเบิกจ่ายในงบประมาณ 2557 เปรียบเทียบกับงบประมาณ 2558

ด้านบุคลากร
 1. จ�าแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร

  สายวิชาการ

	 	 -		ในปี	2558	คณะนิติศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการ	จ�านวนทั้งสิ้น	24	คน	จ�าแนกเป็นข้าราชการจ�านวน	2	คน	

พนักงานมหาวิทยาลัย	20	คนและลูกจ้างชั่วคราว	จ�านวน	3	คน	

หน่วยงาน

ปี 2557 ปี 2558
เพิม่ข้ึน/
ลดลงข้า

ราชการ
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม
ข้า

ราชการ
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

คณะนิติศาสตร์ 2 20 3 25 2 19 3 24 -1

รวม 2 20 3 25 2 19 3 24 -1

ร้อยละ 8 80 12 100 8.33 79.16 12.50 100

20

15

10

5

0

25,000,000.00

20,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

-  
1,349,545.35

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณปี	2557 งบประมาณปี	2558

งบประมาณรายได้

20,216,279.67
18,460,749.29

1,231,464.95

ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราวพนักงาน
มหาวิทยาลัย

2

20

3
2

19

3

2557

2558

แสดงจ�านวนร้อยละของบุคลากร สายวิชาการ จ�าแนกตามประเภทการจ้าง
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หน่วยงำน

ปี 2557 ปี 2558
เพิ่มขึ้น/
ลดลงข้ำรำชกำร

พนักงำน
มหำวิทยำลัย

รวม ข้ำรำชกำร
พนักงำน

มหำวิทยำลัย
รวม

คณะนิติศาสตร์ 1 17 18 2 15 17 -1

รวม 1 17 18 2 15 17 -1

ร้อยละ 5.55 94.44 100 11.76 88.23 100  

  สายสนับสนุนวิชาการ

	 	 -	 ในปี	 2558	 คณะนิติศาสตร์	 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	 จ�านวนทั้งสิ้น	 18	 คน	 จ�าแนกเป็นข้าราชการ

จ�านวน	1	คน	พนักงานมหาวิทยาลัย	17	คน

 2. จ�าแนกตามระดับการศึกษา 

  สายวิชาการ

	 	 -		ในปี	2558	คณะนิติศาสตร์	มีบุคลากรสายวิชาการ	จ�านวนทั้งสิ้น	24	คน	จ�าแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับ

ปริญญาตรี	1	คน	ปริญญาโท	20	คน	และปริญญาเอกจ�านวน	3	คน	

หน่วยงาน
ปริญญาตรี

(คน)
ปริญญาโท

(คน)
ปริญญาเอก

(คน)
รวม
(คน)

คณะนิติศาสตร์ 1 20 3 24

รวม 1 20 3 24

ร้อยละ 4.16 83.33 12.51 100

20

15

10

5

0
2557 2558

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

แสดงจ�านวนของบุคลากรสายสนับสนุน จ�าแนกตามประเภทการจ้าง
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หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา
ปริญญาตรี

(คน)
ปริญญาโท

(คน)
รวม
(คน)

คณะนิติศาสตร์ 13 4 17

รวม 13 4 17

ร้อยละ 76.47 23.53 100

  สายสนับสนุนวิชาการ

	 	 -		ในปี	2558	คณะนิติศาสตร์	มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	จ�านวนทั้งสิ้น	17	คน	จ�าแนกตามระดับการศึกษา

เป็นระดับปริญญาตรีจ�านวน	13	คน	ปริญญาโท	4	คน

 3. จ�าแนกตามต�าแหน่งวิชาการ 

	 	 -		ในปี	2558	คณะนิติศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการ	จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ	ต�าแหน่งอาจารย์	จ�านวน	

21	คน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	4	คน	

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน
ปี 2557 ปี 2558

เพิ่มขึ้น/ลดลง
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม

คณะนิติศาสตร์ 21 4 - - 25 20 4 - - 24 -1

รวม 21 4 - - 25 20 4 - - 24 -1

ร้อยละ 84 16 - - 100 83.33 16.67 - - 100

ล�าดับที่ ชื่อ- สกุล ระดับปริญญา สาขา สถานศึกษา

1 นางสาวรัชกร	โชติประดิษฐ์ เอก การวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา

มหาวิทยาลัยบูรพา

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร		สาระพงษ์	 เอก นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

 4. บุคลากรลาศึกษาต่อ

	 	 -		ในปี	2558	คณะนิติศาสตร์	มีบุคลากรลาศึกษาต่อในประเทศ	จ�านวนทั้งสิ้น	2	คน	ดังนี้

  สายวิชาการ 
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แสดงจ�านวนร้อยละของบุคลากร สายวิชาการ จ�าแนกตามประเภทการจ้าง
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คณะท�างานจ�าท�ารายงานประจ�าปีคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2558

	 1.	 นายขรรค์เพชร	 ชายทวีป		 คณบดี	 ประธาน

	 2.	 นายอรรถพงศ์	 กาวาฬ	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 รองประธาน	

	 3.	 นางสาวภิรมย์พร		 ไชยยนต์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน	 คณะท�างาน

	 	 	 	 และประกันคุณภาพ	 	

	 4.	 นายสังคม			 ศรีมหันต์	 นักวิชาการศึกษา	 คณะท�างาน

	 5.	 นางศุกัญญา		 	ล�้าเลิศ	 นักวิขาการศึกษา	 คณะท�างาน

	 6.	 นางสาววิภาจันทร์			 ยิ่งก�าแหง	 นักวิชาการศึกษา	 คณะท�างาน

	 7.	 นางศรันยา			 จันทร์ทรง	 บรรณารักษ์	 คณะท�างาน

	 8.	 นางสาวธิติวรรณ			 บุตรศิริ	 นักวิชาการเงินและบัญชี	 คณะท�างาน

	 9.	 นายอิสระพงศ์			 ดวงปากดี	 บุคลากร	 คณะท�างาน

	 10.	นางอารียา			 สาวิสิทธิ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 คณะท�างาน

	 11.	นางสาวณวีร์พัช			 บุญโสภา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 คณะท�างาน

	 12.	นางสาวกนกวรรณ	 ผ่องแผ้ว	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 คณะท�างานและเลขานุการ


