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บทที่ 1  

ความเป็นมาและภารกิจของคณะนิติศาสตร์ 

 

   ประวัติความเป็นมาของคณะ 

  พันธกิจ 

   ความเชื่อมโยง  

   ความคาดหวังของสังคม 

   ผลผลิตและการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร ์
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 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์เพ่ิมเติม 

โดยตั้งคณะศิลปศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ขึ้น  จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้

ริเริ่มให้มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงให้

จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการก่อน ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์” โดยได้ตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงาน ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 2/2547 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 

แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 

31 มีนาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

 ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 

จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และนิติศาสตร์” และได้ออก

ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

การปกครอง ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและ

พิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ และหลักสูตร                      

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ และประกาศมหาวิทยาลัย แต่งตั้ง

คณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตร

รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น  ส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้

ยกร่างแล้วเสร็จและได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 

7/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ส่วนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐ

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 แล้ว  

 ในปี 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้นเป็นส่วน

งานในก ากับของมหาวิทยาลัย  

 ในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการเพ่ือรองรับ       

ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีในสาขาอ่ืนและผู้ที่มีความ
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ต้องการศึกษาในสาขานิติศาสตร์เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือในการประกอบวิชาชีพ         

ของตน  

 ในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยก

คณะนิติศาสตร์และนิติศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่ งคือ         

คณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว

เท่านั้นจนถึงปัจจุบัน  

1.2 พันธกิจ    

 1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะ
ผู้น าและด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

 2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน 
ศักยภาพประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม 
ทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตใน
สังคมท้องถิ่น 

 4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้าง ท านุบ ารุง อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีคุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยค านึงถึงความสามารถ
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 

 

 

 

1.3 ความเชื่อมโยง  

 คณะนิติศาสตร์มีพันธะผูกพันกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสังคม ในการมุ่งผลิตบัณฑิต
ทางกฎหมายเพื่อรับใช้ประเทศชาติ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทาง ใช้หลัก
คุณธรรมก ากับการพัฒนา และมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
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1.4 ความคาดหวังของสังคม 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์        
แห่งอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  จึงส่งผลให้สังคมมีคาดหวังกับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ในการ
เป็นที่พ่ึงของแผ่นดินทางด้านกฎหมายและนิติศาสตร์หลายประการ อาท ิ

 การเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ผู้น าท้องถิ่นและสังคมในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 การเป็นสถาบันทางการศึกษาที่บุกเบิกและบูรณาการองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ และเป็น
ศูนย์กลางเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพ่ือประโยชน์ของสังคมท้องถิ่นอีสานและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 การถ่ายโอนองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์สู่สาธารณะ เพ่ือช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพ่ึงพา
ตนเองอย่างยั่งยืน 

 การเป็นองค์กรชี้น าทางการเมืองและพิทักษ์รักษาคุณธรรม และจริยธรรมทางการเมือง    
ในระบบประชาธิปไตยของไทย 

 การเป็นแหล่งให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ         
ด้านการเมืองการบริหารงานภาครัฐ 

 

1.5 ผลผลิตและการให้บริการ 

 ระยะเวลากว่า 7 ปี ที่คณะนิติศาสตร์ไดป้ฏิบัติภารกิจอย่างสืบเนื่องติดต่อกันมา ซึ่งม ี
ภารกิจหลัก 4 ประการ กล่าวคือ การผลิตบัณฑิต การผลิตความรู้หรือการวิจัย การบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ยังมีความมุ่งมั่นในการที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสู่สังคมเพ่ือประโยชน์โดยส่วนรวม ซ่ึงต้ังแต่อดีตจนปจัจบัุนคณะนิติศาสตร์
ได้ผลิตผลงานคุณภาพต่างๆ มากมาย โดยจ าแนกได้ ดังนี้ 
 
   
 
  1.5.1ด้านการผลิตบัณฑิต 
 คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์มีหลักสูตรทั้งสิ้น จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 
ระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
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  1.5.2 ด้านวิจัย 
 ในช่วงปีงบประมาณ 2547 – 2554 คณะนิติศาสตร์ได้ผลิตผลงานวิจัย โดยได้จ าแนกตาม
แหล่งงบประมาณ 3 ประเภท กล่าวคือ โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน โครงการวิจัยงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก และโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ซึ่งผลงานวิจัยส่วน
ใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ส าหรับโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได ้ไดร้ับการสนับสนุนน้อยเนื่องจากมีข้อจ ากัดในการเสนอของบประมาณ 
 

  1.5.3 ด้านการบริการวิชาการ 
 คณะนิติศาสตร์ได้ด ารงรักษาและพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.) ขึ้น 
เพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและออกให้บริการ “นิติศาสตรสัญจร” 
ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตจังหวัดพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และได้รับการยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพด้านการเมืองการบริหารงานอย่าง
กว้างขวาง 
 

  1.5.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะนิติศาสตร์มีผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีลักษณะการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยตามโอกาสและเทศกาล เช่น พิธีไหว้ครู พิธีรดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมท าบุญวันสถาปนาคณะฯ เป็นต้น และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 2  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะนิติศาสตร์ 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) 

ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment) 

การประเมินสถานภาพของคณะนิติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะนิติศาสตร์ 

 ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่า การด าเนินภารกิจขององค์การหนึ่งๆ นั้น ย่อมไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากแรงผลักของสภาพแวดล้อมได้ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การในฐานะ
ที่เป็นระบบเปิด (Open system) ย่อมต้องมีความเคลื่อนไหวเป็นพลวัตตลอดเวลา โดยการ



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
7 

พยายามสร้างปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การ
สามารถอยู่รอดและมีโอกาสเจริญเติบโตต่อไป 
  

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปรทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี 
ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาระบบราชการ 
การปฏิรูประบบการศึกษา การปฏิรูปการเงินและระบบงบประมาณภาครัฐ พระราชกฤษฎีกาการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวโน้มการเปิดเสรีทางการศึกษา 
การก้าวเข้าสู่ประเทศอาเซียน ฯลฯ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงสภาพแวดล้อมภายใน เช่น การบริหารบุคลากร
ภายในคณะฯ การติดต่อสื่อสาร การเงิน ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อน
องค์การและการด าเนินภารกิจของคณะฯ ดังนั้นต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเพ่ือสามารถรับกับสถานการณ์ และสร้างศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้เกิด
ความพร้อมส าหรับทศวรรษหน้า ด้วยการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ที่
ชัดเจนและเหมาะสมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2555-2559 ได้น าสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตลอดจนศักยภาพพ้ืนฐานมาวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะนิติศาสตร์ในอนาคต อันจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์
การด าเนินภารกิจของคณะนิติศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย
การพัฒนาและการบริหารคณะนิติศาสตร์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ สามารถสนองต่อสังคมและนโยบาย
แห่งรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รวบรวมประเด็นสภาพแวดล้อมจากการร่วมสัมมนา         
เชิงปฏิบัติการและพัฒนารูปแบบการจัดท านโยบายและแผนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 23-25 
พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ผลจากการ
รวบรวมข้อมูล สามารถสรุปและวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก  และ
สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) 

 คณะนิติศาสตร์ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความจ าเป็นต่อการจัดท า

แผนของคณะ เนื่องจากเป็นการทบทวนการท างานของคณะที่ผ่านมาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดท า
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แผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ในระดับต่อๆ ไป งานนโยบายและแผนได้ประมวลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกโดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้  

โอกาส (Opportunity)  
 1. สังคมไทยให้การยอมรับว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์เป็นผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม 
 2. นักเรียนให้ความสนใจเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ 
 3. การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของ
อาเซียน(APSC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ปี พ.ศ. 2558 
 4. คณะออกนอกระบบท าให้บริหารจัดการอย่างอิสระ 
 5. ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนท้องถิ่น 
 6. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 7. เป็นศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในภูมิภาค 

 
อุปสรรค (Threat)  
 1. มหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนด้านนโยบายของ (ยังไม่ยอมรับ)การเป็นคณะภายใต้การ
ก ากับของมหาวิทยาลัย 
 2. งบประมาณในการบริหารจัดการมีไม่เพียงพอ 
 3. มีคู่แข่งสาขานิติศาสตร์หลายสถาบันทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
 4. ขาดการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและชุมชน 
 5. ระบบการบริหารงานขาดความคล่องตัวเนื่องจากติดขัดกับกฎ ระเบียบข้อบังคับบาง
ประการ 
 6. มหาวิทยาลัยขาดนโยบายในการพัฒนาคณะในก ากับท่ีชัดเจน  
 7. มหาวิทยาลัยจ ากัดจ านวนรับนักศึกษา 

 

 

 

 

2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment) 

 เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว งานนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์ได้ประมวล 
สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการด าเนินภารกิจของคณะฯ ด้วย โดยพิจารณาจากจุดแข็งและ
จุดอ่อน จ าแนก เป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 
 2.2.1 ด้านโครงสร้างนโยบาย (Structure and Policy) 
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 โครงสร้างองค์การเป็นปัจจัยที่เป็น จุดแข็งของคณะนิติศาสตร์ เนื่องจากโครงสร้างของ
คณะฯมีสายการบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อคณบดี มีส านักงานเลขานุการคณะฯ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร มีการแยกกลุ่มงานตามภารกิจที่เหมาะสม 
ท าให้บุคลากรสามารถท างานอย่างเป็นระบบ จึงถือได้ว่าโครงสร้างมีความเหมาะสมเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ ส่วนนโยบายของคณะฯ มีทั้งส่วนที่เป็น “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน” โดย
ภาพรวมนโยบายของคณะนิติศาสตร์มีความชัดเจนต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
  

 2.2.2 ด้านผลผลิตและการให้บริการ (Service System) 
 ผลผลิตและการให้บริการของคณะนิติศาสตร์ เป็นส่วนที่เป็นจุดแข็งของคณะนิติศาสตร์ 
โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกระบวนการสอนของอาจารย์ และพึงพอใจการให้บริการ
ของส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ นอกจากนี้หัวข้อวิชาตามหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ กิจการนักศึกษาของคณะฯ มีความเข้มแข็ง ท าให้
นักศึกษาที่ก าลังเรียนอยู่ในแต่ละชั้นปีมีความรู้เสริมหลักสูตรอย่างไรก็ตาม คณะฯ ยังไม่ส่งเสริม
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์มากกว่างานวิจัยตามความสนใจส่วนบุคคล และยังขาดการส่งเสริมความรู้
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เป็น
จุดอ่อนของคณะฯ หากจะต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปิดประตูสู่อาเซียนของไทย 
  

 2.2.3 ด้านบุคลากร (Man) 
 บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ มีทั้งส่วนที่เป็น “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน” โดยในเรื่องของ
คุณภาพนั้นอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ บางส่วนมีงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ได้รับทุน
สนับสนุนอยู่เสมอและมีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในด้านการเรียนการสอน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน
นั้น โดยภาพรวมบุคลากรมีคุณภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ อีกทั้งการจัดสรรบุคลากรของ
ส านักงานเลขานุการคณะฯ ก็ยังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ซึ่งท าให้
การด าเนินงานของบางหน่วยงานในคณะฯ มีความล่าช้าได้ 
 

  
 
 
 2.2.4 ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money) 
 ประสิทธิภาพทางการเงินของคณะฯ ยังเป็นปัญหาในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของคณะฯ 
เนื่องจาก คณะด าเนินการบริหารจัดการคณะด้วยเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษา และมีรายจ่ายประจ า
มากกว่ากึ่งหนึ่งของรายรับ กระบวนการด้านการจัดสรรค่าธรรมเนียม-หน่วยกิตนักศึกษามีความ
ล่าช้า จึงท าให้ในบางกรณีขาดสภาพคล่องในการเบิกจ่าย 
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 2.2.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
 เป็นปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนของคณะฯ กล่าวคือ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์เพ่ือการสอน 
และอุปกรณ์การสอนที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองยังไม่ได้คุณภาพ และมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรม รวมถึงความทรุดโทรมของอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอาคาร
ยังต้องปรับปรุง  
 

 2.2.6 ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
 การบริหารจัดการของคณะนิติศาสตร์ มีทั้งส่วนที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคณะฯ โดย
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จากงานวิจัย/ฝึกอบรมเอ้ือต่อคณะนิติศาสตร์ในการ
ด าเนินภารกิจ อย่างไรก็ตามในเรื่องของกระบวนการติดต่อสื่อสารภายในคณะฯ ยังคงมีความล่าช้า 
สับสน และไม่ทั่วถึง และกระบวนการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนยังไม่มี
ประสิทธิภาพ  
 

 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สรุปได้ว่าคณะนิติศาสตร์ มีสภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดอ่อนที่ส่งผลต่อการด าเนินภารกิจมากกว่าจุดแข็ง โดยปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุด 
คือ สวัสดิการพนักงานยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพนักงานได้  อาจารย์ส่วน
ใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือกับคณะฯ รวมถึงขาดความสามัคคี เนื่องจากคณาจารย์มีบุคลิกที่มีความเป็น
ปัจเจกสูง ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ และการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือให้ท างานร่วมกัน ส่วน
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งที่สุดคือ เป็นหลักสูตรยอดนิยม และมีอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงและได้รับการ
ยอมรับมาสอนเป็นจ านวนมาก โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength)  

1. เป็นหลักสูตรยอดนิยม  
2. มีอาจารย์พิเศษจ านวนมาก 
3. หลักสูตรผ่านมาตรฐาน TQF 
4. มีเกณฑ์การให้คะแนนตัดเกรดนักศึกษาที่ชัดเจน 

 5. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
 6. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ บัณฑิตจบมีงานท า  
 7. สภาทนายความและเนติบัณฑิตให้การรับรอง (ได้รับการรับรองจากสถาบันวิชาชีพ) 
จุดอ่อน (Weakness)  
 1. สภาพแวดล้อมในการท างานยังขาดสุนทรียภาพ 
 2. บุคลากรบางคนละเลยการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ต่างๆ  
 3. สวัสดิการพนักงานยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพนักงานได้ 
 4. งบประมาณมีจ ากัด 
 5. การสื่อสารในองค์กรทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์ 
 6. บุคลากรสายวิชาการไม่สนใจท างานวิจัย 
 7. ขาดบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
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 8. ขาดอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 
 9. ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 10. ที่จอดรถของคณะไม่มีหลังคา 
 11. ขาดพ้ืนที่พักผ่อนให้แก่นักศึกษา 
 12. จ านวนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาไม่สมดุลกัน 
 13. คณะด าเนินการบริหารจัดการคณะด้วยเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษา และมีรายจ่าย
ประจ ามากกว่ากึ่งหนึ่งของรายรับ 
 

2.3 การประเมินสถานภาพของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คือ สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีและปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
โครงสร้างและนโยบายขององค์กร ปัจจัยด้านผลผลิตและการให้บริการ ปัจจัยด้านบุคลากร และ
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ซึ่งได้ข้อมูลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและพัฒนารูปแบบการจัดท า
แผนแบบมีส่วนร่วม พบว่าสถานภาพองค์กรมีทิศทางโน้มเอียงไปทาง “เอ้ือแต่อ่อน” หรือ “เอ้ือแต่
ไม่เด่น” ทั้งนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกภายนอกที่เป็น “โอกาส” 
มากกว่า “ภัยอุปสรรค ในขณะที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในมีลักษณะเป็น “จุดอ่อน” มากกว่า 
“จุดแข็ง”  
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แผนภาพที่ 2.1  ประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อ 
  การด าเนินภารกิจของคณะนิติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส (Opportunities) 
1. สังคมไทยให้การยอมรับว่าบัณฑิตที่ส าเรจ็การศกึษาจากคณะนิติศาสตร์เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. นักเรียนให้ความสนใจเรียนหลกัสูตรนิตศิาสตร์ 
3. การเปิดเสรีเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ปี 58  
4. คณะออกนอกระบบท าให้บริหารจัดการอย่างอิสระ 
5. ตั้งอยู่ใกล้ชมุชนท้องถิ่น 
6. มีการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอก 
7. เป็นศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในภูมิภาค 

อุปสรรค (Treats) 
1. มหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนด้านนโยบายของ (ยังไม่ยอมรับ)การเป็นคณะภายใต้การก ากับของมหาวทิยาลัย 
2. งบประมาณในการบริหารจัดการมีไม่เพยีงพอ 
3. มีคู่แข่งสาขานิติศาสตร์หลายสถาบันทั้งของรฐับาลและเอกชน 
4. ขาดการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในมหาวทิยาลัยและชุมชน 
5. ระบบการบริหารงานขาดความคลอ่งตัวเนื่องจากติดขัดกับกฎ ระเบียบข้อบังคับบางประการ 
6. มหาวิทยาลัยขาดนโยบายในการพฒันาคณะในก ากับทีช่ัดเจน  
7. มหาวิทยาลัยจ ากัดจ านวนรับนกัศึกษา 
 

จุดแข็ง(Strength) 
1. เป็นหลักสตูรยอดนิยม  
2. มีอาจารย์พิเศษจ านวน
มาก 
3. หลักสูตรผ่านมาตรฐาน 
TQF 
4. มีเกณฑ์การให้คะแนนตัด
เกรดนกัศึกษาที่ชัดเจน 
5. บุคลากรสายวิชาการมี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนระดับปรญิญา
ตร ี
6. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
บัณฑิตจบมีงานท า  
7. สภาทนายความและเนติ
บัณฑิตให้การรับรอง (ได้รับ
การรับรองจากสถาบัน
วิชาชีพ) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. สภาพแวดล้อมในการท างานยังขาด
สุนทรียภาพ 
2. บุคลากรบางคนละเลยการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบฯ ต่างๆ  
3. สวัสดิการพนักงานยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของ
พนักงานได้ 
4. งบประมาณมีจ ากัด 
5. การสื่อสารในองค์กรท้ังระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ ์
6. บุคลากรสายวิชาการไม่สนใจท างาน
วิจัย 
7. ขาดบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
8. ขาดอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 
9. ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
10. ท่ีจอดรถของคณะไม่มีหลังคา 
11. ขาดพื้นท่ีพักผ่อนให้แก่นักศึกษา 
12. จ านวนบุคลากรสายวิชาการต่อ
จ านวนนักศึกษาไม่สมดุลกัน 
13. คณะด าเนินการบริหารจัดการ
คณะด้วยเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษา 
และมีรายจ่ายประจ ามากกว่ากึ่งหน่ึง
ของรายรับ 
 

SWOT 
ANALYSIS 
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บทที่ 3 
ทิศทางและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของคณะนิตศิาสตร์ 

 

 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ ์

วิสัยทศัน ์พันธกิจ และเป้าประสงค ์

กรอบความคิดและประเด็นยุทธศาสตร ์

ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร ์และแผนที่ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  

กลยุทธ์ระดับ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

ทิศทางและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของคณะนิตศิาสตร์ 
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 การจัดวางทิศทางองค์การเป็นขั้นตอนส าคัญที่น าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
คณะนิติศาสตร์มาใช้ในการก าหนดภารกิจขององค์กร (Organization Mission) ซึ่งเน้นเหตุผลใน
การมีองค์การ และก าหนดเป้าประสงค์ขององค์การ (Organizational Objectives) ซึ่งเน้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีองค์การโดยมีการก าหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมถึงการพิจารณาออกแบบกล
ยุทธ์และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ในบทนี้จะน าเสนอ 4 ประเด็นคือ 
 3.1กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์   
 3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การ 
 3.3 กรอบความคิดและประเด็นยุทธศาสตร์ 
 3.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร ์
 3.5 กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 3.6 กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ 

3.1 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายใน 

- รายงานการประกนัคุณภาพ

ประจ าปี  

- ผลการตรวจประเมนิคุณภาพ

ประจ าปี  
 

 

ปัจจัยภายนอก 

- กรอบแผนอุดมศึกษาของ สกอ. ระยะ

ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2564 

- แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้น

น าในประเทศ 

- แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

วิเคราะห์ SWOT 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

(ร่าง 1) แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ 

 

 ผู้บริหารคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

(ร่าง 2) แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ 2555-2559 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

แผนกลยุทธ์คณะนติิศาสตร์ 2555-2559 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ระดมความ

คิดเหน็ 

อนุมัติ 
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3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของคณะนิติศาสตร์ 
 จากผลการประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสภาพแวดล้อมท่ีส าคัญต่อการก าหนด
ทิศทางและกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ (SWOT Analysis) ตลอดจนศึกษาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 255-2559) ท าให้สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สอดคล้องกับการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

ปรัชญา   
 คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม 
 

วิสัยทัศน์   
 คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 

พันธกิจ    
 1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะ

ผู้น าและด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
 2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน 

ศักยภาพประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม 

ทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตใน
สังคมท้องถิ่น 

 4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้าง ท านุบ ารุง อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การ
ด าเนินงานมีคุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยค านึงถึงความสามารถ
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม 

2. สร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับและเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง 

3. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 
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4. มีส่วนร่วมเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและใน
วิถีชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และความ
รับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จใน
การประกอบอาชีพและมีความสุขในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งพัฒนาผู้ที่
มีศักยภาพสูงให้สามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง 

2. สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการวิจัยทางกฎหมายและนิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ที่ 
ตอบสนองความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยบูรณาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. มีส่วนร่วมศึกษา เรียนรู้ สืบสาน และเผยแผ่ เพ่ือธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรม ชุมชน
ท้องถิ่น สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 

 
3.3 กรอบความคิดและประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 จากการประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสภาพแวดล้อมที่ส าคัญต่อการก าหนด
ทิศทางและกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนศึกษาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2560-2564 ท าให้ได้ประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การบรรลุกรอบความคิดดังต่อไปนี้ 
 
กรอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตนิติศาสตร์ให้ด ารงความเป็นเลิศในระดับ
สากล 
 เป้าประสงค์ 
  1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  1.2 พัฒนาคณาจารย์ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพัฒนา
นักศึกษา 
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  1.3 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 
  1.4 พัฒนาอัตลักษณ์และส านึกสาธารณะของนักศึกษาและบุคลากรในการเป็นผู้
พิทักษร์ักษาคุณธรรมและจริยธรรมทางกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
กรอบยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบูรณาการความรู้ สร้างปัญญาในสังคมและชุมชนวิชาการ
เข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพของคณะนิติศาสตร์ในการสร้างชุมชนวิชาการท่ีเข้มแข็งให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เป้าประสงค์ 
 2.1 ธ ารงรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งในการด าเนิน
ภารกิจของคณะนิติศาสตร์ 
 2.2 แสวงหาและจูงใจผู้ที่มีคุณภาพสูงและสนใจองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์เข้ามาเป็น
นักศึกษา 
 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานระดับสากล 
 2.4 พัฒนาระบบบริหารที่เอ้ือต่อการเป็นชุมชนวิชาการท่ีเข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและบูรณาการความรู้ทางนิติศาสตร์ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ 
 3.1 เพ่ิมการยอมรับทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 3.2 สร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พ้ืนฐานให้เป็นเลิศและทันต่อระดับการเปลี่ยนแปลง
ในระดับสากล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพ่ือสร้างปัญญาในสังคม 
เป้าประสงค์ 
 4.1 น าเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์และทางเลือกเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
สังคม 
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แผนภาพที่ 3.1 กรอบความคิดในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 

 

 
กรอบแนวคิดท่ี 1 
มหาวิทยาลัยเป็นแหลง่ 

ความรู้ช้ันน าในแถบอีสานตอนใต้ 
เป็นผู้น าทางปัญญาเพื่อการพฒันา

ที่ยั่งยืน 

กรอบแนวคิดท่ี 2 
ผู้ใช้บัณฑิตให้การยอมรับ

ศักยภาพของบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ 

กรอบแนวคดิที ่3 
คณาจารย์มีผลงานวิจัยและ 

งานบริการวิชาการท่ีได้รับการ
ยอมรับในวงวิชาการของ

ประเทศ 

กรอบแนวคิดท่ี 4 
คณาจารย์มีความ

หลากหลายทางความคิดท า 
ให้มีองค์ความรู้ 
หลากหลายมิติ 

คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 

กรอบยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาและบูรณาการความรู้ สร้างปัญญา
ในสังคมและชุมชนวิชาการเข้มแข็ง 
- เพิ่มศักยภาพของคณะนิตศิาสตร์ในการสร้าง

ชุมชนวิชาการที่เข้มแข็งให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 
- พัฒนาและบูรณาการความรู้ทางนิติศาสตร์ให้เป็น

แหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
- สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างปัญญาในสังคม 

กรอบยุทธศาสตร์ที ่1 
การสร้างบัณฑิตนิตศิาสตร์ที่มี
คุณภาพ 

- เพิ่มศักยภาพของบัณฑิต

นิติศาสตร์ให้มีคณุภาพควบคู่กับ

คุณธรรมและจรยิธรรม มีจิตส านึก

สาธารณะ 
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3.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ 

 จากยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดเค้าโครงการ
ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่ยุทธศาสตร์น าองค์การสู่ความส าเร็จที่มีความ
ครอบคลุมมุมมองต่างๆ ตามหลักการบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ของคณะนิติศาสตร์ด้วยเทคนิค 
Balance Scorecard ซึ่งถือเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จขององค์กรเพ่ือการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานที่มีความสมดุล มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนการด าเนินงานซึ่งกันและกันในทุกด้าน 
ได้แก่ (พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2548) 
 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the Business) มีหลักการให้ส่วนราชการ
แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อผู้รับบริการ เช่น ผลส าเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ เป็นต้น 
 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Serve the Customer) มีหลักการให้ส่วน
ราชการแสดงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 
 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage Resources) มีหลักการ
ให้ส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน่ การลดค่าใช้จ่าย การลดระยะเวลา
การให้บริการ และความคุ้มค่าของการใช้เงิน เป็นต้น 
 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (Capacity Building) มีหลักการให้ส่วนราชการแสดง
ความสามารถในการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การลดอัตราก าลังหรือการ
จัดสรรอัตราก าลังให้คุ้มค่า การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต ไปยังระดับปฏิบัติการ 
การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับงาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 1 
มิติด้านประสิทธิผลตามภารกิจ 

- คณะนิคิศาสตร์มีผลงานที่บรรลุ
เป้าประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับ
ตามงบประมาณมาด าเนินการ 

 
มิติท่ี 2 

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
- คณะนิติศาสตร์แสดงการให้
ความส าคัญกับผู้รบับริการในการ
ให้บรกิารทีม่ีคุณภาพ 

 
มิติที ่4 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
- คณะนิติศาสตร์แสดงความสามารถใน
การเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การ 

 

มิติที่ 3 
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏบิัติงาน

บริหารงาน 
- คณะนิติศาสตร์แสดงความสามารถใน
การปฏิบัตงิานบริหารงาน 
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จากมิติท้ัง 4 ที่กล่าวข้างต้น ได้มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพของคณะนิติศาสตร์ในการสร้างชุมชนวิชาการที่เข้มแข็งให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

ตา
มภ

าร
กิจ

 

 

 

 

 

คุณ
ภา

พก
าร

ให
้บร

ิกา
ร 

 

 

 

 

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พข
อง

 

กา
รป

ฏิบ
ัตริ

าช
กา

ร 

 

 

 

 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

 

 

 

 

 

คณะนติิศาสตร์มศีักยภาพเป็นศูนย์กลาง
ชุมชนวิชาการ ด้านกฎหมายแห่งอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขงที่เข้มแข็ง 

ปรับปรุงกระบวนการ 
บริหารจัดการ 

ระบบสรรหา

นักศึกษาในเชิงรุก 

ทุนการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาและบุคลากร 

ระบบอ านวยความ

สะดวกให้แก่นักศึกษา 

สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และสร้างบรรยากาศท่ี 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ธ ารงรักษาและพัฒนา 
บุคลากรให้มีศักยภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบูรณาการความรู้ทางนิติศาสตร์ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
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องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางนิติศาสตร์ทีส่ามารถ 
อ้างอิงและแลกเปลี่ยนได้ในระดับ 

นานาชาติเพิ่มขึ้น 

ควบคุมคุณภาพ
การ 

ให้บริการวิชาการ 

บุคลากรได้รับรางวัล 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

แหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการ 

ที่ได้มาตรฐาน 

แลกเปลี่ยนคณาจารย์กับ 

มหาวิทยาลัยในประเทศและ

มหาวิทยาลัยในแถบอนภุูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง 

ธ ารงรักษาและพัฒนา 
บุคลากรให้มีศักยภาพ 

พัฒนาวารสาร
นิติศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างปัญญาในสังคม 
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ข้อมูลเชิงประจักษ์และทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมเพิม่ขึ้น 

จัดโครงการวิจัยและเวทีวิชาการ 

ต ารา หนังสือ 
ประมวลความรู้ 

บทความ

วิชาการ 

ธ ารงรักษาและพัฒนา 
บุคลากรให้มีศักยภาพ 

งานวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพของบัณฑิตนิติศาสตร์ให้คุณภาพควบคู่กับคุณธรรมและ

จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ 
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จากที่ได้มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถรวมประเด็นเป็นภาพรวมแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของคณะนิติศาสตร์ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

บัณฑิตนิติศาสตร์ท่ีมีคุณธรรมและมี 
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

พัฒนาหลักสูตร

ใหม่ๆ 

กิจกรรมเสริม 

หลักสูตร 

สื่อการเรียนการ
สอน 

ที่หลากหลาย 

ธ ารงรักษาและพัฒนา 
บุคลากรให้มีศักยภาพ 

หลักสตูรที่ม ี
มาตรฐาน 

ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน 
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คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพของคณะนิตศิาสตร์ในการ

สร้างชุมชนวิชาการท่ีเข้มแข็งให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาและบูรณาการความรู้ทาง

นิติศาสตร์ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพ่ือสร้าง

ปัญญาในสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตนิติศาสตร์ให้

คุณภาพควบคู่กับคณุธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึก

สาธารณะ 

ประสิทธิผล

ตามภารกิจ 

 

 

คุณภาพการ

ให้บริการ 

 

 

ประสิทธิภาพ

ของ 

การปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

พัฒนาองค์กร 

 

 

เป็นศูนย์กลางชุมชนวิชาการด้าน 
นิติศาสตรท์ี่เข้มแข็งในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางนติิศาสตรท์ี ่
สามารถอ้างอิงได้ในระดับชาติเพิ่มขึ้น 

ข้อมูลเชิงประจักษ์และทางเลือก 
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมเพิ่มข้ึน 

บัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณธรรม 
และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ระบบสรรหาและจูง
ใจนักศึกษาในเชิงรุก 

ระบบอ านวยความ
สะดวกแก่

นักศึกษา 

บุคลากรได้รับ 
รางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 

แหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการท่ีได้มาตรฐาน 

ต ารา หนังสือ ประมวลความรู้ 
งานวิจัยและบทความวิชาการ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และสื่อการเรียนการ 
สอนท่ีหลากหลาย 

หลักสูตรที่มี 
มาตรฐาน 

ปรับปรุงกระบวนการ 
บริหารจัดการ 

สร้างภูมทิัศน์ที ่
สวยงามและสร้าง 

บรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

ควบคุมคุณภาพการ 
ให้บริการวิชาการ 

พัฒนาวารสาร

นิติศาสตร์ 

แลกเปลี่ยนคณาจารย์กับมหาวิทยาลัย
ในประเทศและมหาวิทยาลัยในแถบอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

จัดโครงการวิจัย 
และเวทีวิชาการ 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
และสื่อการสอน 

ธ ารงรักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
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3.5 กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กร
วิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ
จิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซียน 

มาตรการ   1.1  พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มี
มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 

  1.2 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ 

  1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญให้ครบถ้วน ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีความใฝ่รู้  มีคุณธรรม 
ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 

  1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษา
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ีมีความปลอดภัยและมีความสุข 

 1.6 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

 1.7 สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย 

 1.8 ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
   
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ

พัฒนาตนเองให้พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและประชาคมอาเซียน 
 
มาตรการ   2.1  พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยและ/หรือเอกสารทางวิชาการได้

อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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  2.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา ทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

  2.4 จัดหาแหล่งทุนและพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

  2.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิติศาสตร์
 และพัฒนบูรณาการศาสตร์  

มาตรการ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับส่งเสริมการวิจัย 
 3.2 สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย  และสร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม่ 
 3.4 ยกระดับการเป็นคณะแห่งการวิจัยระดับท้องถิ่น ระดับชาติและอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง 
 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้วยการให้บริการทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเนติธรรมที่จ าเป็น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่นอีสาน 

มาตรการ  4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทางวิชาการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

  4.3 จัดตั้งกองทุนเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
  4.4 สร้างเครือข่ายเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับชุมชน

และหน่วยงานภาครัฐเพ่ือร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมเนติธรรม สร้างความเป็น
ธรรมและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน 

    
กลยุทธ์ที่ 5 มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและ

ท้องถิ่นอีสานใต้  
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มาตรการ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการมีส่วนรวมในการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การ
เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
มาตรการ 6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

6.1.1 ก าหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
อย่างป็นรูปธรรม 

6.1.2  กระจายอ านาจบริหารและจัดให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน  
6.1.3  การบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
6.1.4  ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ       

ที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 
6.1.5  ปรับปรุงกฎระเบียบของคณะเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
6.1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 

6.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของคณะให้เหมาะสม 
6.3 พัฒนาระบบงบประมาณและการเงินให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้
6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ

คณะ 
   6.4.1  ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบ

ตรวจสอบภายใน 
  6.4.2  ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
  6.4.3  พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของ    
         หัวหน้ากลุ่มวิชาและหัวหน้ากลุ่มงาน 
  6.4.4  ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
  6.4.5  พัฒนาระบบและกลไกการก ากับ ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
28 

  6.4.6  พัฒนาระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม ประเมินผลที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
รวมทั้งการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ 

6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกัน

ระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

6.6 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่
มีประสิทธิภาพเพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของคณะ 

6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า 
6.8 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี

ของนักศึกษาและบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมี
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อการท างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข 

มาตรการ  7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส         
เป็นธรรม 

   7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กร       
สู่ระดับบุคคลและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  7.3 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลัก             
ธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการ
เพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพและประสบการณ ์

  7.5 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือให้บุคลากรท างานในองค์กรอย่าง        
มีความสุข 

  7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
  7.7 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็น

แบบอย่างที่ด ี
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3.6 กลยุทธ์ระดับโครงการ  
กลยุทธที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซยีน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ รวม
งบประมา

ณ  

รวม
งบประมาณ

ราย
โครงการ  

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมยั มีความ
ยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน
ระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

               

  1.1.
1  

โครงการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร 

               

    1.1.1-1 กิจกรรมเก็บข้อมูล/
แบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสีย
ในการปรับปรุงหลักสูตร 

ร้อยละของ
แบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืน 

60 4,500 5,000 5,000 5,000 5,000 24,500  รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

นางศุกัญญา  
ล้ าเลิศ 

    1.1.1-2 กิจกรรมแนะแนว
ประชาสัมพันธ์คณะและแนะแนว
การศึกษาต่อ 

จ านวนนกัเรียนที่
สนใจสมัครเข้า
ศึกษาในคณะ
นิติศาสตร์ 

 ≥ 500  38,000 40,000 40,000 40,000 40,000 198,00
0 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

นางศุกัญญา  
ล้ าเลิศ 

    1.1.1-3 กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตร 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. 

ทุก
หลักสูตร 

- - - 50,000 - 50,000 272,500 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

นางศุกัญญา  
ล้ าเลิศ 
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กลยุทธที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซยีน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ รวม
งบประมา

ณ  

รวม
งบประมาณ

ราย
โครงการ  

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

1.2 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุก
ระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

                      

  1.2.
1 

โครงการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร 

                      

    1.2.1-1 กิจกรรมค่าเดินทาง
และค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
และวิทยากรบรรยายในรายวิชา 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายค่า
เดินทางและ
ค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษให้
เสร็จทันเวลา
และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

100 467,208 467,208 467,20
8 

467,20
8 

467,20
8 

2,336,04
0 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

นางเพชร
รัตน์  แสน
ทวีสุข 

    1.2.1-2 กิจกรรมค่าตรวจ
กระดาษค าตอบ 

เบิกจ่ายค่า
ตรวจข้อสอบให้
อาจารย์แต่ละ
วิชาแลว้เสร็จ
ภายใน 30 วัน
นับแต่วันส่งผล
การเรียน 

100 130,000 150,000 150,00
0 

150,00
0 

150,00
0 

730,00
0 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

นางเพชร
รัตน์  แสน
ทวีสุข 
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กลยุทธที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซยีน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ รวม
งบประมา

ณ  

รวม
งบประมาณ

ราย
โครงการ  

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

    1.2.1-3 กิจกรรมค่าพิมพ์
กระดาษค าตอบ 

จ านวนสมุด
ค าตอบเพียงพอ
ต่อการใช้จัดสอบ 

100 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 240,00
0 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

นางศุกัญญา  
ล้ าเลิศ 

    1.2.1-4 กิจกรรมค่าตอบแทน
การสอนภาคฤดูร้อน 

เบิกจ่ายค่าสอน
ภาคฤดูร้อนให้
อาจารย์แต่ละ
วิชาแลว้เสร็จ
ภายใน 30 วัน
นับแต่วันส่งผล
การเรียน 

100 - 288,000 295,20
0 

302,40
0 

309,60
0 

1,195,20
0 

4,501,24
0 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

นางเพชร
รัตน์  แสน
ทวีสุข 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญให้ครบถ้วน ให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อยา่ง
ต่อเนือ่ง 

               

  1.3.
1 

โครงการพัฒนานักศึกษาทาง
วิชาการ 
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กลยุทธที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซยีน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ รวม
งบประมา

ณ  

รวม
งบประมาณ

ราย
โครงการ  

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

    1.3.1-1 กิจกรรมเรียนรู้
ภาคปฏิบัติศึกษาดูงานและศึกษา
ดูงานเพื่อเสริมทักษะวิชาชพี 

จ านวนนกัศึกษา
ทุกชั้นป ี

ไม่น้อย
กว่า 250 

คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,00
0 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

นางศุกัญญา  
ล้ าเลิศ 

    1.3.1-2กิจกรรมเขียนตอบ
ข้อสอบกฎหมาย 

จ านวนนกัศึกษา
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อย
กว่า 200 

คน 

4,400 5,000 5,000 5,000 5,000 24,400 174,400 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

อาจารย์
มณฑิรา  
เตียประเสริฐ 

  1.3.
2 

โครงการจัดหาต ารา สารสนเทศ
สนับสนุนการสอน 

               

    1.3.2-1 กิจกรรมจัดหาและ
พัฒนาห้องสมุด  

จ านวน
ทรัพยากรหอ้งส
มุด 

เพิ่มขึ้น 
5% 

150,000 300,000 300,00
0 

300,00
0 

350,00
0 

1,400,00
0 

1,400,00
0 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

น.ส.ยุภาพร  
ศรีริเล้ียง 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลกัสูตรที่มุ่ง
พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรม ตลอดจน
ปลูกฝังจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

                      

  1.4.
1 

โครงการพัฒนานักศึกษาทาง
วิชาการ 
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กลยุทธที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซยีน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ รวม
งบประมา

ณ  

รวม
งบประมาณ

ราย
โครงการ  

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

    1.4.1-1 กิจกรรมค่ายสังคม
วิทยาและการพัฒนาชนบทและ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนนกัศึกษา
ลงทะเบียน
รายวิชาและผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70 

80,000 120,000 120,00
0 

120,00
0 

- 440,00
0 

440,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ผศ.จิรวัฒน ์ 
สุทธิแพทย ์/ 
อ.จิรศักดิ์  
บางท่าไม้ / 
อ.รัชกร  
โชติประดิษฐ์ 
/ ชูไท  วอ
ทอง 

  1.4.
2 

โครงการฝึกงานของนักศึกษา จ านวนนกัศึกษา
นิติศาสตร์ 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 
จาก

นักศึกษา 
30 คน   

30,000 35,000 35,000 40,000 40,000 180,00
0 

180,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

น.ส.วิภา
จันทร์  ยิ่งก า
แหง 

  1.4.
3  

โครงการพัฒนานักศึกษา                



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซยีน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ รวม
งบประมา

ณ  

รวม
งบประมาณ

ราย
โครงการ  

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

    1.4.3-1 กิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษา (รวม 30%) 

กิจกรรมของ
นักศึกษาที่จัด
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

80 200,000 200,000 200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

1,000,00
0 

 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

สังคม ศรี
มหันต์/วิภา
จันทร์ ยิ่งก า
แหง 

    1.4-3-2 กิจกรรมปฐมนิเทศ
และกิจกรรมต้อนรับนักศึกษา 

จ านวนของ
นักศึกษาใหม่ที่มี
รายชื่อเข้าศึกษา 

80 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 125,00
0 

 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

สังคม ศรี
มหันต์/วิภา
จันทร์ ยิ่งก า
แหง 

    1.4.3-3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 

จ านวนของ
นักศึกษาที่คาด
ว่าจะจบเข้ารว่ม 

80 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,00
0 

 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

สังคม ศรี
มหันต์/วิภา
จันทร์ ยิ่งก า
แหง 

    1.4.3-4 กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 

จ านวนของ
นักศึกษาที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งที่มาใช้
สิทธิ์  

70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

สังคม ศรี
มหันต์/วิภา
จันทร์ ยิ่งก า
แหง 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซยีน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ รวม
งบประมา

ณ  

รวม
งบประมาณ

ราย
โครงการ  

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

    1.4.3-5 กิจกรรมสัมนาเพื่อ
จัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษา
ประจ าป ี

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี 

1 แผน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,00
0 

 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

สังคม ศรี
มหันต์/วิภา
จันทร์ ยิ่งก า
แหง 

    1.4.3-6 กิจกรรมแสดงความ
ยินดีและต้อนรับบัณฑิต 

บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปี
การศึกษา 

80 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 275,00
0 

2,075,00
0 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

สังคม ศรี
มหันต์/วิภา
จันทร์ ยิ่งก า
แหง 

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
และการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ด ีมีความปลอดภัยและมี
ความสุข 

                      

  1.5.
1 

โครงการทุนการศึกษา                       



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซยีน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ รวม
งบประมา

ณ  

รวม
งบประมาณ

ราย
โครงการ  

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

    1.1.5-1 ทุนเรียนดี กิจกรรม
เด่น 

จ านวนนกัศึกษา
ที่ได้รับทุนตาม
ก าหนด 

จ านวนทุน
ภายนอก
และ
ภายในไม่
น้อยกว่า 
10 ทุน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,00
0 

200,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

สังคม ศรี
มหันต์/วิภา
จันทร์ ยิ่งก า
แหง 

1.6 พัฒนาความรู้และทกัษะของนักศึกษาและ
บัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน 

               

  1.6.
1 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 
80  

- 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 80,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ชูไท วอทอง 

1.7 สร้างความสัมพันธ์กบัศิษย์เก่า ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีสว่นร่วมในการ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย 

               

  1.7.
1 

โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เกา่                



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซยีน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ รวม
งบประมา

ณ  

รวม
งบประมาณ

ราย
โครงการ  

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

    1.7.1-1 กิจกรรมสนับสนุนการ
ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า 

มีเว็บไซด์เพื่อ
สื่อสารส าหรับ
ศิษย์เก่า 

ไม่น้อย
กว่า 1 
เว๊บไซด์ 

15,000 - - - - 15,000 

 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

สังคม ศรี
มหันต์/วิภา
จันทร์ ยิ่งก า
แหง 

    1.7.1-2 กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาว
นิติศาสตร์ 

จ านวนศิษย์เก่าที่
มาร่วมกิจกรรม 

เพิ่มขี้น
ร้อยละ 
10/ปี 

 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 95,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

สังคม ศรี
มหันต/์วิภา
จันทร์ ยิ่งก า
แหง 

1.8 ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นกัศึกษา (สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ที่ 5 ทั้งหมด)  

                      

     1,444,10
8 

1,985,20
8 

1,992,4
08 

2,054,6
08 

1,941,80
8 

9,418,1
40 

9,418,14
0 

  

              

 

 

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธภิาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและประชาคมอาเซียน 

  



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม  

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

รวมงบประมาณ  
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเขา้ใจ และมีทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

              

  2.1 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพอาจารย์ด้าน
งานวิชาการ 

              

    2.1.1-1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต 

จ านวน
คณาจารย ์

ร้อยละ 80 7,200 8,000 8,000 8,000 8,000 39,200 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

นางศุกัญญา  
ล้ าเลิศ 

    2.1.1-2 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

อาจารย์
ผู้เข้าร่วม
สัมนาน าเอา
ความรู้ไป
ออกแบบการ
เรียนการที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 25 
จาก
ผู้เข้าร่วม
สัมนา 

15,000     15,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

เพชรรัตน์  
แสนทวีสุข 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธภิาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและประชาคมอาเซียน 

  

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม  

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

รวมงบประมาณ  
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

    2.1.1-3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการให้ค าปรึกษา 

อาจารย์
ผู้เข้าร่วม
สัมนาน าเอา
ความรู้ไป
ออกแบบการ
เรียนการที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 25 
จาก
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

เพชรรัตน์  
แสนทวีสุข 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจยัและ/หรือ
เอกสารทางวิชาการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ (สอดคล้องกับ กลยุทธ์ที่ 3 ) 

          ผช.ฝ่ายวิจยั จนท.วิจัย 

2.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นักศึกษา ทั้งสามารถเป็นที่
ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

          ผช.ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษาฯ 

  

  2.3.1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพอาจารย์ที่ปรกึษา               

    2.3.1-1 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

80 - 15,000 - 15,000 15,000 45,000 ผช.ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษาฯ 

วิภาจันทร ์ ยิ่ง
ก าแหง 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธภิาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและประชาคมอาเซียน 

  

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม  

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

รวมงบประมาณ  
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

2.4 จัดหาแหล่งทุนและพัฒนาระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

              

  2.4.1  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้
อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

              

    2.4.1-1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การให้อาจารย์มีระดบัคุณวุฒิทางการศึกษา 

จ านวน
บุคลากรสาย
วิชาการได้รับ
การสนับสนุน 

อย่างน้อยปี
ละ 2 คน 

200,000 400,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

นายอิสระพงศ์  
ดวงปากด ี

    2.4.1-2 กิจกรรมส่งเสริมการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

จ านวน
บุคลากรสาย
วิชาการมี
ผลงาน
เข้าเกณฑ์การ
เข้าสู่ต าแหน่ง 

อย่างน้อยปี
ละ 1 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

นายอิสระพงศ์  
ดวงปากด ี

2.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะดา้นวิชาการในระดับ
สากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธภิาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและประชาคมอาเซียน 

  

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม  

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

รวมงบประมาณ  
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

  2.5 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพอาจารย์ 
ระบบงานวิชาการ 

              

    2.5.1-1 กิจกรรมอบรม
ภาษาตา่งประเทศแก่อาจารยแ์ละ
นักศึกษา 

จ านวน
อาจารย์และ
นักศึกษาที่
เข้าอบรม 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 50 
คน 

10,000 - - - - 10,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

เพชรรัตน์  
แสนทวีสุข 

    2.5.1-2 กิจกรรมอบรม
ภาษาตา่งประเทศแก่บุคลากร 

จ านวน
บุคลากรที่เข้า
อบรม 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 20 
คน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

เพชรรัตน์  
แสนทวีสุข 

     252,200 488,000 673,000 688,000 688,000 2,789,200   

             

 

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนติิศาสตร์และพัฒนบูรณาการศาสตร์ 

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ  
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนติิศาสตร์และพัฒนบูรณาการศาสตร์ 

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ  
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 

3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับส่งเสริมการวิจัย                     

  3.1.1  โครงการงานบริหารงานวิจยั                     

    3.1.1-1 กิจกรรมจัดท าวารสารกฎหมาย จ านวนครั้งที่
ตีพิมพ์/ป ี 

2 80,000 80,000 80,000 85,000 85,000 410,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

จนท.งานวิจัย 

    3.1.1-2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา 

ผลงานวิจัย/
ป ี

5 - - 100,000 100,000 - 200,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

จนท.งานวิจัย 

    3.1.1-3 กิจกรรมการประเมินต ารา และ
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานที่
ผ่านการ
พิจารณา 

5 - 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

จนท.งานวิจัย 

3.2 สนับสนุนความร่วมมอืด้านการวิจยักับหนว่ยงานทั้งใน
และต่างประเทศ 

              

  3.2.1  โครงการงานบริหารงานวิจยั               

    3.2.1-1 กิจกรรม Visiting Professor 
และ แลกเปลีย่นอาจารย ์

คน/ปี 1 - - 50,000 50,000 50,000 150,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

จนท.งานวิจัย 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนติิศาสตร์และพัฒนบูรณาการศาสตร์ 

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ  
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขดีความสามารถของ
นักวิจยั และสร้างนักวิจยัรุ่นใหม่ 

                    

  3.3.1 โครงการงานบริหารงานวิจยั                     

    3.3.1-1 กิจกรรมทุนวิจยัพัฒนาการเรียน
การสอน 

จ านวน
งานวิจัย 

1               
-    

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

จนท.งานวิจัย 

    3.3.1-2 กิจกรรมทุนพัฒนาการเขียน
ต ารา / เอกสารค าสอน / เอกสาร
ประกอบการสอน 

จ านวน
งานวิจัย 

3               
-    

30,000 40,000 40,000 40,000 150,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

จนท.งานวิจัย 

    

3.3.1-3 กิจกรรมทุนวิจยักฎหมาย จ านวน
งานวิจัย 5 

              
-    

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย จนท.งานวิจัย 

    
3.3.1-4 ทุนส่งเสริมงานวิจัยแบบบูรณา
การ 

จ านวน
งานวิจัย 1 

              
-    

40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย จนท.งานวิจัย 

    3.3.1-5 ทุนตีพิมพ์บทความวิชาการและ
บทความวจิัยในวารสารวิชาการหรอื 
Proceeding ระดับชาติและนานาชาต ิ

จ านวน
งานวิจัย 

5               
-    

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

จนท.งานวิจัย 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนติิศาสตร์และพัฒนบูรณาการศาสตร์ 

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม  

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ  
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 

    3.3.1-6 กิจกรรมอบรมนักวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 

นักวิจยัหน้า
ใหม่ 

15               
-    

40,000 40,000 40,000 45,000 165,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

จนท.งานวิจัย 

    3.3.1-7 กิจกรรมพี่เล้ียงงานวิจยั จ านวนพี่
เล้ียง 

2               
-    

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

จนท.งานวิจัย 

    3.3.1-8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน
วิจัย (KM) 

เร่ือง 3               
-    

2,000 2,000 3,000 3,000 10,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

จนท.งานวิจัย 

3.4 ยกระดับการเป็นคณะแห่งการวิจยัระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและอนภุูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

  

    

     

    
  3.4.1 โครงการงานบริหารงานวิจยั                

    3.4.1-1 ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

จ านวน
งานวิจัย 

2               
-    

200,000 200,000 300,000 300,000 1,000,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

จนท.งานวิจัย 

    3.4.1-2 ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น จ านวน
งานวิจัย 

2               
-    

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

จนท.งานวิจัย 

     

80,000 732,000 892,000 998,000 903,000 3,605,000 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแขง็ ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการให้บริการทางวชิาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และวัฒนธรรมเนติธรรมที่จ าเป็น และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอีสาน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  รวม
งบประมาณ   

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทาง
วิชาการเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวจิัย 

              

  4.1.1 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

          รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 

    4.1.1-1 กิจกรรมพัฒนาระบบและ
กลไกกิจกรรมการบูรณาการการ
บริการทางวิชาการกบัการเรียนการ
สอนและการวิจยั 

ร้อยละของจ านวน
กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการที่มี
การบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย 

35  10,000    10,000 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 

    4.1.1-2 กิจกรรมการฝึกงานของ 
ศชปก. 

จ านวนนกัศึกษาที่
ฝึกงาน 

20 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 

4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนย์
เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

          รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแขง็ ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการให้บริการทางวชิาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และวัฒนธรรมเนติธรรมที่จ าเป็น และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอีสาน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  รวม
งบประมาณ   

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

  4.2.1 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

          รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 

    4.2.1-1 กิจกรรมพัฒนาระบบและ
กลไกในการเผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ดี - 15,000 15,000 25,000 25,000 80,000 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 

4.3 จัดตั้งกองทุนเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย 

          รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 

  4.3.1 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

          รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 

    4.3.1-1 กิจกรรมจัดตั้งกองทุน
เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย 

จ านวนเงินกองทุน
ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละป ี

ร้อยละ 10  10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 

4.4 สร้างเครือข่ายเผยแพร่และชว่ยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายร่วมกบัชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมเนติ
ธรรม สร้างความเป็นธรรมและความเขม้แข็ง
ให้เกิดขึ้นในชุมชน 

          รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแขง็ ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการให้บริการทางวชิาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และวัฒนธรรมเนติธรรมที่จ าเป็น และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอีสาน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  รวม
งบประมาณ   

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

  4.4.1 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

          รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 

    4.4.1-1 กิจกรรมอภิปราย
สาธารณะ 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ก าหนดในแต่ละป ี

ร้อยละ 85  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 

  4.4.2 โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หารายได้) 

          รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 

    4.4.2-1 กิจกรรมการอบรม
กฎหมายปกครองส าหรับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ก าหนดในแต่ละป ี

ร้อยละ 85  350,000 350,000 350,000 350,000 1,400,000 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแขง็ ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการให้บริการทางวชิาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และวัฒนธรรมเนติธรรมที่จ าเป็น และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอีสาน 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ  รวม
งบประมาณ   

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

    4.4.2-2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ตราข้อบัญญัติขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ก าหนดในแต่ละป ี

ร้อยละ 85  400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

นางสาวณวีร์พัช 
บุญโสภา 

     30,000 875,000 865,000 875,000 875,000 3,340,000   

             

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 5 มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอีสานใต้       



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ  

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ 
/ บุคลากร

ที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 

5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการมี
ส่วนรวมในการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับ
การวิจยั การเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา 

              

  5.1.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               

    5.1.1-1 กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

มีการท ากจิกรรม
พัฒนาคุณธรรม  

ไม่น้อยกวา่ 1
กิจกรรมต่อภาค
เรียน 

20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 115,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

วิภาจันทร์ 
ยิ่งก าแหง 

    5.1.1-2 กิจกรรมวันรพ ี มีโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

มากกว่า 30 
โรงเรียน 

55,000 55,000 65,000 65,000 65,000 305,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

วิภาจันทร์ 
ยิ่งก าแหง 

     75,000 75,000 90,000 90,000 90,000 420,000   

             

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

         
6  

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ที่มีธรรมาภิบาล  

              

   
6.1.
1  

 ก าหนดแผนกลยุทธ์ในการ
พัฒนาคณะและถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

              

     
6.1.1.
1  

 โครงการบริหาร
จัดการคณะ
นิติศาสตร์  

 ร้อยละของ
จ านวนบัณฑิต
ที่จบการศึกษา
ในแต่ละปี
การศึกษา  

80 13,422,5
92 

14,743,9
83 

15,628,
622 

16,566,3
39 

17,560,3
20 

77,921,85
6 

 คณบดี / 
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร / 
ผช.คณบดี
ฝ่ายบริหาร  

 อิสระพงศ์   
ดวงปากดี / 
ศรันยา  
จันทร์ทรง /
ธิติวรรณ   
บุตรศิริ / 
ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง  

     
6.1.1.

2  

 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิ
บาล  

             

       6.1.1.2-1 
กิจกรรมพัฒนาระบบ
การถ่ายทอดตัวชีว้ัด
สู่รายบุคคล  

 จ านวน
โครงการหรือ
กิจกรรมที่
บรรลุ
เป้าหมาย  

85 15,000 15,000    30,000  รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
ฯ  

 กนกวรรณ   
ผ่องแผ้ว  



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

   
6.1.
2  

 กระจายอ านาจบริหาร และจัด
ให้มีระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน   

              

     
6.1.2.

1  

 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิ
บาล  

              

       6.1.2.1-1 
กิจกรรมพัฒนาระบบ
การกระจายอ านาจ
และทักษะการมอบ
งาน   

 การพัฒนา
ระบบการ
กระจาย
อ านาจและ
ติดตามผลการ
ปฎิบัติงาน  

 อยา่งน้อยปี
ละ 1 ระบบ  

 25,000    25,000  รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

 อิสระพงศ์   
ดวงปากด ี 

   
6.1.
3  

 การบริหารจัดการที่ตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

              

     
6.1.3.

1  

 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิ
บาล  

              



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

       6.1.3.1-1 
กิจกรรมส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

 จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

 ไม่ต่ ากวา่ 50 
ฉบับต่อเดือน  

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000  ผช.คณบดี
ฝ่ายบริหาร  

 นายปรวิัฒน ์ 
จันทร์ทรง  

   
6.1.
4  

 ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐาน
การปฏิบัติงานของกระบวนการที่
สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน  

              

     
6.1.4.

1  

 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิ
บาล  

              

       6.1.4.1-1 
กิจกรรมพัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  

 ร้อยละของ
จ านวน
โครงการ / 
กิจกรรมที่
บรรลุ
เป้าหมาย  

75  15,000 15,000   30,000  รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
ฯ  

 กนกวรรณ  
ผ่องแผ้ว  

   
6.1.
5  

 ปรับปรุงกฎระเบยีบของคณะ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง  

              



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

     
6.1.5.

1  

 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิ
บาล  

              

       6.5.1-1 กิจกรรม
ปรับปรุงกฎระเบียบ
ของคณะเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง  

 ระดับความ
พึงพอใจของ

บุคลากร  

 ดี  - 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000     

   
6.1.
6  

 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่
สถาบันแห่งการเรียนรู้  

              

     
6.1.6.

1  

 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิ
บาล  

              



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

       6.1.6.1-1 
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้เพื่อมุ่งสู่
สถาบันแห่งการ
เรียนรู ้ 

 จ านวน
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่
เช่ือมโยง
ความรู้ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร, 
บุคลากร, 
นักศึกษา, การ
พัฒนาด้าน
การเรียนการ
สอนและการ
วิจัย  

 อยา่งน้อย
ภาคการศึกษา
ละ 1 กิจกรรม  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000  ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

 นายปรวิัฒน ์ 
จันทร์ทรง  

         
6  

 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลงั
ของคณะให้เหมาะสม  

              

     6.2.1   โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิ
บาล  

              



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

       6.2.1-1 กิจกรรม
ปรับปรุงโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลัง
ของคณะให้
เหมาะสม  

 จ านวน
โครงสร้างและ
แผนกรอบ
อัตราก าลัง  

 1 โครงสร้าง  
1 แผน

อัตราก าลัง  

 5,000    5,000  รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

 อิสระพงศ์  
ดวงปากด ี 

         
6  

 พัฒนาระบบงบประมาณและการเงินให้มี
ความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้  

              

   
6.3.
1  

 โครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณและการเงินคณะ
นิติศาสตร์  

 ร้อยละของ
ความถูกต้อง 
โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
ของระบบ
งบประมาณ 
และการเงิน
ของคณะ  

1 - - - - - - 

  

  

       6.3.1-1 กิจกรรม
จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน    

 ร้อยละของ
ความถูกต้อง
ของการเบิก-
จ่ายเงิน  

1 15,000 - - - - 15,000  รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

 กนกวรรณ  
ผ่องแผ้ว  / 
ศรันยา  
จันทร์ทรง / 
ธิติวรรณ   
บุตรศิริ  



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

       6.3.1-2 กิจกรรม
จัดวาง/ปรับระบบ
บัญชีให้เป็นไปตาม 
UBU FMIS  

 ร้อยละของ
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบตาม
ระบบบัญชี
การเงิน UBU 
FMIS  

1 5,000 - - - - 5,000  รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

 ศรันยา  
จันทร์ทรง / 
ธิติวรรณ   
บุตรศิริ  

       6.3.1-3 กิจกรรม
จัดท าระบบรายงาน
ทางการเงิน  

 จ านวนงบดุล
ต่อไตรมาส  

 ทุกไตรมาส  - - - - - -  รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

 ศรันยา  
จันทร์ทรง / 
ธิติวรรณ   
บุตรศิริ  

  

     6.3.1-4 กิจกรรม
ตรวจสอบบัญชี
ประจ าปีงบประมาณ  

 ร้อยละของ
ความถูกต้อง
ของระบบ
บัญชี  

1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000  รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

 ศรันยา  
จันทร์ทรง / 
ธิติวรรณ   
บุตรศิริ  

         
6  

 พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณะ  

              

   
6.4.
1   
  

 ยกระดับขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพของระบบ
ตรวจสอบภายใน  

              



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

     
6.4.1.

1  

 โครงการศึกษาและ
พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลแบบ
บูรณาการ  

 บุคลากรรู้
และเข้าใจ
หลักการ
แนวคิด และ
ก าหนด
รูปแบบ 
วิธีการ แนว
ทางการพัฒนา
ระบบติดตาม
ประเมินผล
แบบบูรณา
การและ
สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็น
รูปธรรม  

 บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แบบบูรณา
การและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติใช้ได้
อย่างเป็น
รูปธรรม คิด
เป็นร้อยละ 
80  

     -  รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
ฯ  

 นางสาวอารี
ยา ทองชาติ  



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

       6.4.1.1-1 
กิจกรรมศึกษาและ
พัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลแบบ
บูรณาการ  

 บุคลากร
ศึกษาเรียนรู้
รูปแบบ 
วิธีการ แนว
ทางการพัฒนา
ระบบติดตาม
ประเมินผลใน
แต่ละแบบ
และน ามา
บูรณาการ
ใช้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 
  

 รูปแบบ 
วิธีการ 
แนวทาง 
พัฒนาระบบ 
1 รูปแบบ/
วิธีการ/ระบบ  

15,000 20,000 20,000 25,000 25,000 105,000  รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
ฯ  

 นางสาวอารี
ยา ทองชาติ  

   
6.4.
2   

 ปรับปรุงระบบการบรหิารความ
เส่ียงให้มีประสิทธิภาพ  

              

     
6.4.2.

1  

 โครงการศึกษาและ
พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลแบบ
บูรณาการ  

 ลดความเส่ียง
ในการ
ปฏิบัติงานได้
ตรงตามแผน  

 ร้อยละ 80 
ของแผน  

          



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

       6.4.2.1-1 
กิจกรรมบริหาร
จัดการความเส่ียง  

 ลดความเส่ียง
ในการ
ปฏิบัติงานของ
แต่ละกลุ่มงาน
ที่ยังมีความ
เส่ียงสูง   

 ความเส่ียง
ลดลง ≤ 3   

- 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000  รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
ฯ  

 อารียา  ทอง
ชาติ และ
คณะกรรมกา
รบริหารและ
จัดการความ
เส่ียงระดับ
คณะ  

   
6.4.
3  

 พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหนา้กลุ่มวิชาและหัวหนา้
กลุ่มงาน     

              

     
6.4.3.

1  

 โครงการศึกษาและ
พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลแบบ
บูรณาการ  

              

       6.4.3.1-1 
กิจกรรมพัฒนาระบบ
ติดตามและ
ประเมินผลแบบ
บูรณาการ  

     15,000 15,000 15,000 15,000 60,000  รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
ฯ  

 กนกวรรณ  
ผ่องแผ้ว  

   
6.4.
4  

 ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ ์ 

              



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

     
6.4.4.

1  

 โครงการศึกษาและ
พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลแบบ
บูรณาการ  

              

       6.4.4.1-1 
กิจกรรมติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ ์ 

    - 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000  รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
ฯ  

 กนกวรรณ  
ผ่องแผ้ว  

   
6.4.
5  

 พัฒนาระบบและกลไกการก ากับ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ 
การประกันคุณภาพภายในและ
การประกันคุณภาพภายนอก  

              

     
6.4.5.

1  

 โครงการศึกษาและ
พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลแบบ
บูรณาการ  

              

       6.4.4.1-1 
กิจกรรมติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ ์(ใช้งบ
เดียวกับ 6.4.4.1-1)  

           รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
ฯ  

 กนกวรรณ  
ผ่องแผ้ว  



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

   
6.4.
6  

 พัฒนาระบบและกลไกการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
รวมทั้งการให้บริการด้านตา่งๆ 
เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ  

              

     
6.4.6.

1  

 โครงการศึกษาและ
พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลแบบ
บูรณาการ  

              

       6.4.4.1-1 
กิจกรรมติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ ์(ใช้งบ
เดียวกับ 6.4.4.1-1)  

           รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
ฯ  

 กนกวรรณ  
ผ่องแผ้ว  

         
7  

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ  

              



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

   
6.5.
1  

 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยง
กันระหวา่งหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวขอ้ง และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบฐานข้อมูลและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  

              

     
6.5.1.

1  

 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ  

              

       6.5.1.1-1 
กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ  

 จ านวนระบบ
สารสนเทศ
ได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ
และปลอดภยั 
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ   

 อยา่งน้อย2 
ระบบ  

12,000 5,000 5,000 5,000 5,000 32,000  ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

 พัฒนพงศ์  
เกษกรณ์  



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

       6.5.1.1-2 
กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการการสอน  

 ระบบการ
จัดการเรียน
การสอน  

 อยา่งน้อย 1 
ระบบ  

7,200 15,000 10,000 5,000 - 30,000  ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

 พัฒนพงศ์  
เกษกรณ์  

         
7  

 พัฒนาระบบการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการถ่ายทอด
นโยบาย แผนงาน ข้อมูลขา่วสารต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ  

              

     6.6.1   โครงการพัฒนา
ระบบการส่ือสารและ
การประชาสัมพันธ ์ 

              

       66.1-1 กิจกรรม
พัฒนาระบบการ
สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ ์ 

 จ านวน
ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ ์ 

 อยา่งน้อย 2 
ช่องทาง  

7,300 10,000 10,000 10,000 10,000 47,300  ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

 อาจารย์
รักขิต  รัต
จุมพฏ, 
ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง, 
ณรงค์ฤทธิ์  มี
พยุง, ปรีชา  
สมด ี 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

         
7  

 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้
บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า  

              

     6.7.1   โครงการเตรียม
ความพร้อมและรับ
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  

 ผลการตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในคณะ
นิติศาสตร์อยู่
ในระดับดี  

 ค่าคะแนน
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 9 
องค์ประกอบ 
ระดับ 3.51 
ขึ้นไป  

          

       6.7.1-1 กิจกรรม 
รับการตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ผู้ประเมินให้
ข้อคิดเห็น จุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะ เพือ่
เป็นแนวทางในการ
พัฒนา  

 มีเอกสาร
หลักฐานพร้อม
รับการตรวจ
ประเมินและ 
มีข้อเสนอแนะ
จาก
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน  

 9 
องค์ประกอบ  

40,000 60,000 60,000 60,000 60,000 280,000  ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายประกัน 
คุณภาพฯ  

 อารียา ทอง
ชาติ  



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

     6.7.2   โครงการอบรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการอยา่งมี
ส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่
บุคลากรและ
นักศึกษา  

 บุคลากรและ
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจ และ
สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ใน
งานประกัน
คุณภาพ  

 วัดความรู้
ความเข้าใจได้
ร้อยละ 80 
จากบุคลากร
ทั้งหมด  

          

       6.7.2-1 กิจกรรม
สัมมนาให้ความรู้และ
ข้อคิดเห็นการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพ  

 บุคลากรและ
นักศึกษาทราบ
ถึง
กระบวนการ
การด าเนินงาน 
ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกบัการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
คณะฯ 
  

 วัดความรู้
ความเข้าใจได้
ร้อยละ 80 
จากบุคลากร
ทั้งหมด  

15,000 15,000 20,000 20,000 25,000 95,000  ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายประกัน 
คุณภาพฯ  

 นางสาวอารี
ยา ทองชาติ  



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

     6.7.3   โครงการเตรียม
ความพร้อมและรับ
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก  

 ได้รับการ
รับรอง
คุณภาพ
การศึกษา  

 ค่าคะแนน
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายนอก 
ระดับ 3.51 
ขึ้นไป  

- 60,000 - - 60,000 120,000  ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายประกัน 
คุณภาพฯ  

 อารียา ทอง
ชาติ  

     6.7.4   โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะนิติศาสตร์ ปีละ 
3 คน (ผู้บริหาร 1,
อาจารย์ 1,เจ้าหน้าที่ 
1)  

 คณะมีผู้
ประเมิน
ประกัน
คุณภาพ
เพิ่มขึ้น  

 คณะได้รับ
การรับรอง
ประเมิน
คุณภาพ
เพิ่มขึ้นทุกปี
มากกว่า 
3.51  

30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 180,000  ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายประกัน 
คุณภาพฯ  

 อารียา ทอง
ชาติ  

         
7  

 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพที่ดีของ
นักศึกษาและบุคคลากร  

           รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร / 
ผช.คณบดี

 ลัพธวรรณ  
ดวงตา / 
ณรงค์ฤทธิ์  มี



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

   
6.8.
1  

 โครงการปรับปรุงกายภาพของ
คณะนิติศาสตร์  

 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 
ของบุคลากร 
และนักศึกษา 
ต่อระบบ
กายภาพฯ 
ของคณะ  

  ›80  - - - - - - ฝ่ายบริหาร  พยุง /สุรพล 
มาประจง  

     
6.8.1.

1  

 กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
รอบตัวอาคาร  

 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร
ต่อ
สภาพแวดล้อ
มภายนอก  

  ›75  1,020,00
0 

- - - - 1,020,000 

     
6.8.1.

2  

 กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ภายในตัวอาคาร  

 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อ
สภาพแวดล้อ
มภายใน
อาคาร  

 ≥80  146,400 146,400 146,400 146,400 146,400 732,000 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล         

 ที ่  มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม  

 ตัวชี้วัด 
(KPI) ของ
โครงการ
กิจกรรม   

 ค่าเป้าหมาย  
 งบประมาณ   รวม

งบประมาณ   
 ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ  

 คณาจารย์ / 
บุคลากรที่
รับผิดชอบ  2555 2556 2557 2558 2559 

     
6.8.1.

3  

 กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
น้ าประปา น้ าบาดาล 
และระบบน้ าภายใน
ตัวอาคาร  

 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อระบบ
น้ าประปา 
บาดาล และ
ระบบน้ า
ภายในอาคาร  

  ›80  30,000 33,000 35,000 35,000 40,000 173,000 

     
6.8.1.

4  

 กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร และ
โทรศัพท์  

 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อระบบไฟฟ้า 
โทรศัพท์ของ
คณะฯ  

 ≥80  720,000 725,000 727,000 730,000 735,000 3,637,000 

      15,532,49
2 

16,001,38
3 

16,795,02
2 

17,720,7
39 

18,784,7
20 

84,827,156   

              

 

 

 

 

 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพือ่การท างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข    

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  
ค่าเป้าหมาย 

 งบประมาณ  รวม
งบประมาณ 

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ 
/ บุคลากร

ที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557   2558 2559 

7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบคุคล
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 

              

  7.1.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไก
บริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ
นิติศาสตร์ 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
ระบบการ
บริหารงาน
บุคคลของคณะฯ 

เฉลี่ย ≥ 80 

 

     รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

อิสระพงศ์   
ดวงปากด ี

    7.1.1-1 กิจกรรมจัดท าแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
แผนการ
บริหารงาน
บุคคลของคณะฯ 

≥ 80 5,000 - - - 10,000 15,000 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพือ่การท างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข    

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  
ค่าเป้าหมาย 

 งบประมาณ  รวม
งบประมาณ 

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ 
/ บุคลากร

ที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557   2558 2559 

    7.1.1-2 กิจกรรมปรับปรุง
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ให้ครอบคลุมทุก ๆด้าน 

ร้อยละของความ
ครอบคลุมของ 
กฎ ระเบยีบ 

³ 90 1,000 1,000 1,000 1,200 1,300 5,500 

    7.1.1-3 กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 

ร้อยละของความ
ถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานตาม 
กฎ ระเบยีบ 

³ 80 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 9,000 

7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการ
ถ่ายทอดตวัชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคลและ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

              

  7.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรทุกระดับของคณะ
นิติศาสตร์ 

    

 

         

    7.2.1-1 กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะตามหน้าที ่
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ทางการบริหารของบุคลากร 

ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
การอบรม 

≥ 80 20,000 - 20,000 - 20,000 60,000 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

อิสระพงศ์  
ดวงปากด ี



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพือ่การท างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข    

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  
ค่าเป้าหมาย 

 งบประมาณ  รวม
งบประมาณ 

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ 
/ บุคลากร

ที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557   2558 2559 

7.3 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้าน
การบริหารโดยยึดหลกัธรรมภบิาล และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

              

  7.3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร              

    7.3.1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหารของผู้บริหาร 

ร้อยละของ
ผู้บริหารที่เข้า
ร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหาร 

85 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 450,000 คณบดี กนกวรรณ   
ผ่องแผ้ว 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหนา้ตามสายงาน โดยการเพิ่มพูน
คุณวุฒิศักยภาพและประสบการณ์ 

              

  7.4.1  โครงการพัฒนาอาจารย ์ ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนา 

≥ 50 

 

- - - - - รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

อิสระพงศ์   
ดวงปากด ี

  

  

7.4.1-1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์น าไปสู่การมีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

จ านวนอาจารย์ที่
เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อป ี

1 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 125,000 



แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพือ่การท างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข    

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  
ค่าเป้าหมาย 

 งบประมาณ  รวม
งบประมาณ 

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ 
/ บุคลากร

ที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557   2558 2559 

  7.4.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนา 

≥ 50 - - - - - - รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

อิสระพงศ์   
ดวงปากด ี

    7.4.2-1 กิจกรรมสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนสู่ต าแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ 

จ านวนบุคลากร
สายสนับสนุน
เข้าสู่ต าแหน่งต่อ
ปี 

1 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 

    7.4.2-2 กิจกรรมจัดอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทักษะในการท างาน 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม 

≥ 70 20,000 20,000 - 20,000 20,000 80,000     

7.5 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้
บุคลากรท างานในองค์กรอยา่งมีความสขุ 

              

  7.5.1 โครงการส่งเสริมการท างานอย่าง
มีความสุข 

              

    7.5.1-1 กิจกรรมสร้างเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพ 

บุคลากรทุกคน
ได้รับการตรวจ
ร่างกายประจ าป ี        

อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

อิสระพงศ์   
ดวงปากด ี
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพือ่การท างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข    

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  
ค่าเป้าหมาย 

 งบประมาณ  รวม
งบประมาณ 

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ 
/ บุคลากร

ที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557   2558 2559 

    7.5.1-2 กองทุนเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้นในทุก
กรณี 

ร้อยละ 100   135,000 135,000 135,000 135,000 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

อิสระพงศ์   
ดวงปากด ี

7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเ้พื่อ
น าไปสู่การปฏบิัติ 

              

  7.6.1 โครงการสนับสนุนการจัดการ
ความรู ้

              

    7.6.1-1 กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "องค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติจริง" 

จ านวนบุคลากร
สายสนับสนุนและ
ผู้บริหารในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการ
ปฎิบัติงาน ใน
องค์กร 

จ านวน
บุคลากรเข้า
ร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

80  

 30,000  30,000  60,000 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

อิสระพงศ์  
ดวงปากดี , 
นายปริวัฒน ์ 
จันทร์ทรง 

7.7 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิด
ชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ด ี

              

  7.7.1 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร               
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพือ่การท างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข    

ที่ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ของโครงการ

กิจกรรม  
ค่าเป้าหมาย 

 งบประมาณ  รวม
งบประมาณ 

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ 
/ บุคลากร

ที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557   2558 2559 

    7.7.1-1 กิจกรรมส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

จ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วม 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

อิสระพงศ์  
ดวงปากดี , 
นายปริวัฒน ์ 
จันทร์ทรง 

    7.7.1-2 กิจกรรมส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง 
เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 

จ านวนบุคลา
การได้รับการยก
ย่อง 

สายวิชาการ 
1 คน สาย
สนับสนุน
วิชาการ 1คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

อิสระพงศ์  
ดวงปากดี , 
นายปริวัฒน ์ 
จันทร์ทรง 

     245,500 300,500 406,000 436,200 436,300 1,554,500   
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