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ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
บทนา
ประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาจึงได้มีการเปิดสอนทางสังคมศาสตร์และได้จัดตั้งคณะศิลป
ศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ หลังจากนั้นได้มีแผนที่จะเปิด
การเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2547 จึงให้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ”
เพื่อรับผิดชอบดาเนินงานให้มีคณะนิติศาสตร์
ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจาเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพิ่มขึ้น
จึ งได้เปลี่ ย นแปลงชื่อโครงการฯ เป็ น “โครงการจัดตั้ง คณะนิติศาสตร์และรัฐ ศาสตร์ ”และในปี
2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้ง “คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ” ขึ้นเป็น
ส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัย
จนกระทั่งในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบใน
การแยกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ “คณะนิติศาสตร์” คณะหนึ่งและอีก
คณะหนึ่งคือ “คณะรัฐศาสตร์” คณะนิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย สร้าง
องค์ความรู้ทางกฎหมาย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานมีภาวะผู้นา ยึดมั่นในคุณธรรมและเคารพต่อหลัก
นิติรัฐ นิติธรรม
2. สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม
ทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
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4. ทานุ บารุ งศิล ปวัฒ นธรรมและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ห ลากหลายของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงด้วยการเข้าร่วมในการดาเนินกิจกรรม เสริมสร้าง ทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความเชื่อมโยง
คณะนิติศาสตร์มีพันธะผูกพันกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสังคม ในการมุ่งผลิต
บัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สร้างสรรค์ สามัคคี
สานึกดีต่อสังคม) และเป็นภูมิปัญญาแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อ
สังคมที่ยั่งยืน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล กากับการพัฒนาบัณฑิตและประชาชนคนไทย
และมุ่งสู่สังคมสงบร่มเย็นเป็นสุขร่วมกัน
ความคาดหวังของสังคม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านกฎหมายแห่ง
อีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง จึงส่งผลให้สังคมมีคาดหวังกับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ในการเป็น
ที่พึ่งของสังคมทางด้านกฎหมายและนิติศาสตร์หลายประการ อาทิ
๑. การเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อทาหน้าที่เป็น
ผู้นาท้องถิ่นและสังคมในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๒. การเป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนาที่บุกเบิกและบูรณาการองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์
และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของสังคมและ
ท้องถิ่นในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๓. การถ่ ายโอนองค์ ความรู้ทางกฎหมายสู่ ส าธารณะ เพื่อ ช่ว ยพัฒ นาสั งคมไทยไปสู่
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นธรรมและยั่งยืน
๔. การเป็นแหล่งให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย
ผลผลิตและการให้บริการ
ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่คณะนิติศาสตร์ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างสืบเนื่องติดต่อกันมา
ซึ่งมีพันธกิจหลัก ๔ ประการ กล่าวคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ยังมีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
คุณภาพสู่สังคมเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม ซึ่งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ได้ผลิตผลงาน
คุณภาพต่างๆ มากมาย โดยจาแนกได้ ดังนี้
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๑. ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการสอนระดับปริญญาบัณฑิตโดยมีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์จัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จานวนทั้งสิ้น ๑ หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จานวน ๑ หลักสูตร โดยดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF จานวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
รายละเอียดหลักสูตร
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF

ปริญญาตรี
๑
๑

รวม
๑
๑

ปัจจุบันมีบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว 8 รุ่น มีนักศึกษาจานวน 1,467 คน ดังนี้
ปีการศึกษา

จานวนบัณฑิต

ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

46
82
125
215
197
196
227
190
183
170

๒. ด้านวิจัย
คณะนิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ ผ ลิ ต ผลงานวิ จั ย โดยได้ จ าแนกตามแหล่ ง งบประมาณ ๓ ประเภท
กล่าวคือ โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน โครงการวิจัยงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก และ
โครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ซึ่งผลงานวิจัยส่ว นใหญ่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
๓. ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์จัดตั้งศูนย์เผยแพร่และช่ว ยเหลือประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.) ขึ้น
เพื่อให้บริการให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและ จัดโครงการบริการวิชาการเยแพร่
กฎหมายอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยเน้นการให้ความรู้ด้านกฎหมายต่ างๆ อาทิ กฎหมาย
มหาชน กฎหมายที่ดิน กฎหมายแพ่งพาณิชย์ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในเขตจังหวัดพื้นที่
ให้ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี แ ละได้รั บ การยอมรั บ ในวงวิ ช าการและวิ ช าชี พ อย่ า ง
กว้างขวาง
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๔. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์มีผลงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีลักษณะการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริ มวัฒ นธรรมไทยและวัฒ นธรรมประเทศอื่นตามโอกาสและเทศกาลต่างๆ เช่น พิธีไหว้ครู
วันรพี พิธีรดน้าดาหัวในวันสงกรานต์ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมทาบุญวันสถาปนาคณะฯ
เป็นต้น อีกทั้งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยด้วย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะนิติศาสตร์
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า การบริหารจัดการตามภารกิจของสถาบันการศึกษานั้น ย่อม
ไม่ส ามารถหลี กเลี่ ย งผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากแรงผลั กของสภาพแวดล้ อมได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาในฐานะที่เป็นระบบเปิด (Open system) ย่อมต้องมีความเคลื่อนไหวเป็นพลวัต
ตลอดเวลา โดยการพยายามสร้างปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถอยู่รอดและมีโอกาสเจริญเติบโตต่อไป
คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ก็ ไ ม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งกระแสแห่ ง การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สัง คมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี
ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของรัฐ บาลไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานภาครัฐ
การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาระบบราชการ การปฏิรูประบบการศึกษา การปฏิรูปการเงิน
และระบบงบประมาณภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวโน้มการ
เปิดเสรีทางการศึกษา การเป็นประชาคมอาเซียน การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึง
สภาพแวดล้อมภายใน เช่น ระบบการบริหารบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและคณะ/สานักต่างๆ
ระบบการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน เสถียรภาพทางการเงินการคลัง การปฏิรู ป
ประเทศ ตลอดจนแนวโน้มการปรับเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนการบริหารคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจด้วยเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง คณะฯจาเป็นต้องมีการปรับกระบวนการพัฒนาบริหารการ
เปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพและเป็นรู ปธรรมเพื่อสามารถรับกับสถานการณ์ และสร้างศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ ให้เกิดความพร้อมสาหรับทศวรรษหน้า ด้วยการกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ ที่ชัดเจนและเหมาะสม การจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้นาสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตลอดจนศักยภาพ
พื้น ฐานมาวิเคราะห์ ถึงผลกระทบที่ส่ งผลต่อการปฏิบัติให้ บรรลุ ตามวิสั ยทัศน์ พันธกิจของคณะ
นิติศาสตร์ในอนาคต อันจะนาไปสู่การวางกลยุทธ์การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการพัฒนาและการบริหารคณะนิติศาสตร์ ให้บรรลุ วิสัยทัศน์ สามารถ
สนองต่อสังคมและนโยบายแห่งรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทาได้รวบรวมประเด็น
สภาพแวดล้อมจากการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบมีส่วนร่วม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโครงการ
สัมมนาวางแผนแบบมีส่วนร่วม: การจัดทาแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระหว่าง
วันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง U2 โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว1001 ลงวันที่ 30 สิงหาคม
2560 เรื่ องแผนยุ ทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 กอง
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แผนงานได้แจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศง 2560-2564 เพื่อให้คณะ/
สานัก ใช้ประกอบการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของคณะเพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 5.1 ข้อที่ 1
ผลจากการทบทวน ปรั บปรุ ง รวบรวมข้ อมูล สามารถสรุ ปและวิเคราะห์ ค วามคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก (External environment)
โอกาส (Opportunity)
(๑) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีที่ตั้งที่เหมาะสมเพราะมีพื้นที่ติดกับประเทศ
เพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงหลายประเทศ
(๒) การเป็นสมาชิกที่มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
(๓) นโยบายการปฏิรูปประเทศซึ่งในการปฏิรูปต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
(๔) ประเทศเพื่อนบ้านมีภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน
(๕) มีแหล่งทุนวิจัยสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
(๖) มีตลาดแรงงานรองรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๗) เป็นศาสตร์ที่สังคมให้ความสนใจและน่าเชื่อถือ
อุปสรรค (Threat)
(๑) สภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย
(๒) สถาบันที่เปิดสอนวิชากฎหมายมีจานวนมากและประชากรที่กาลังศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดเลย
(๓) นโยบายการสนับสนุนงบประมาณทางด้านการศึกษาของประเทศลดการ
สนับสนุนทางด้านสังคมศาสตร์
(๔) ที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากตั ว เมื อ งท าให้ มี อุ ป สรรคต่ อ การ
เดินทางของกลุ่มผู้รับบริการที่ไม่ใช่นักศึกษาหลักสูตรปกติ
(๕) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้การสนับสนุนสายสังคมศาสตร์ลดลง
ภายใน (Internal environment)
จุดแข็ง (Strength)
(๑) บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว มีความสามารถในการปรับตัวจึงเอื้อ
ต่อการบริหารงานให้มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นคณะวิชาที่มีหลักสูตรเดียวง่าย
ต่อการบริหารงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน
(๒) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐจึงได้รับการยอมรับจากสังคม
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(๓) เป็นสาขาวิชาที่มีองค์กรวิชาชีพคอยกากับมาตรฐานและให้การรับรอง
(๔) มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ม าตรฐานและบั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่
ยอมรับ
(๕) มีการทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก
และมหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศ เช่ น ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ศาลทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลั ยในประเทศ
เพื่อนบ้าน
จุดอ่อน (Weakness)
(1) บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
(2) บุคลากรมีภาระงานด้านอื่นๆและเร่งด่วนเพิ่มเติมจากภาระงานหลักตาม
ภาระหน้าที่
(3) คณะมีส ถานะเป็น หน่ ว ยงานในกากั บ งบประมาณที่ ใช้ ใ นการบริ ห าร
จัดการส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
(4) ค่าตอบแทนบุคลากรอยู่ในอัตราที่ต่าและระบบการบริหารงานบุคคลไม่จูง
ใจเมื่อเทียบกับหน่วยงานด้านกฎหมายอื่นๆ
(5) ขาดกระบวนการที่เหมาะสมในการผลักดันการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์
(6) บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะและความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
(7) ยังขาดระบบการกากับติดตาม ส่ งเสริมและกากับดูให้ บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ให้เต็มตามศักยภาพ
การประเมินสถานภาพของคณะนิติศาสตร์
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะนิติศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก พบว่ามีปัจจัย
ภายนอกหลายด้านที่เอื้อต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านที่ตั้งของมหาวิทยาลั ย
นโยบายของประเทศ และความต้องการของสังคม แต่หากพิจารณาถึงปัจจัยภายในจะพบว่ายังมี
หลายปัจจัยที่ต้องเร่งดาเนินการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลกรในด้านการเพิ่มทักษะการ
ทางานและการทางานอย่างเต็มศักยภาพ การจัดระบบการบริหารจัดการให้มีการมอบหมายและการ
กากับติดตามที่เป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่จะก้าวไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาทางการศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้าโขงต่อไป
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ทิศทางและยุทธศาสตร์การดาเนินงานของคณะนิติศาสตร์
ปรัชญา/ปณิธาน
คณะนิติศาสตร์จะผลิตบัณฑิตที่ธารงไว้ซง่ึ คุณภาพ คุณธรรม นาสังคม
วิสัยทัศน์
คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
พันธกิจ
๑.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานมีภาวะผู้นามุ่งมั่นสร้างความยุติธรรมยึดมั่นใน
คุณธรรมและเคารพต่อหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
2.สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
3.เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
4.ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและการเข้าร่วมในการดาเนินกิจกรรม เสริมสร้าง ทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรอบความคิดและประเด็นยุทธศาสตร์
จากการศึกษาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ
ประมวลความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะฯเกี่ยวกับประเด็นสภาพแวดล้อมที่สาคัญต่อการกาหนด
ทิศทางและกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ ทาให้ ได้ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อนาไปสู่การบรรลุ กรอบ
ความคิด ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดที่ ๑
คณะนิติศาสตร์เป็นแหล่งความรู้ชั้นนาในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขง เป็นผู้นาทางปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรอบแนวคิดที่ 2
ผู้ใช้บัณฑิตให้การยอมรับศักยภาพของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์
กรอบแนวคิดที่ 3
คณาจารย์มีผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับในวงวิชาการของประเทศ
กรอบแนวคิดที่ 4
คณาจารย์มีความหลากหลายทางความคิดทาให้ มีองค์ความรู้
หลากหลายมิติเพื่อให้บรรลุกรอบความคิดข้างต้น คณะฯจึงกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ออกเป็น ๒
กรอบ ได้แก่
กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ และ
กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างปัญญาในสังคมและชุมชนวิชาการที่เข้มแข็ง
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
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กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้ดารงความเป็นเลิศในระดับ
สากล
เป้าประสงค์
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
๑.๒ พัฒนาคณาจารย์ให้มีทักษะทางด้านวิชาการ และจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ๆ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา
๑.๓ พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๑.๔ พัฒนาอัตลักษณ์และสานึกสาธารณะของนักศึกษาและบุคลากรในการเป็น
ผู้พิทักษ์รักษาคุณธรรมและจริยธรรมทางกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยของไทย
๑.๕ เพิ่มวิธีการเรียนรู้ให้หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเน้นสร้างการ
เรียนรู้แบบ Active Learning
กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างปัญญาในสังคมและชุมชนวิชาการที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพของคณะนิติศาสตร์ในการสร้างชุมชนวิชาการที่เข้มแข็งให้
เป็นที่ยอมรับในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เป้าประสงค์
๒.๑ ธารงรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการ
ดาเนินภารกิจของคณะนิติศาสตร์
๒.๒ แสวงหาและจูงใจผู้ที่มีคุณภาพสูงและสนใจองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์เข้ามา
เป็นนักศึกษา
๒.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานระดับสากล
๒.๔ พัฒนาระบบบริหารที่เอื้อต่อการเป็นชุมชนวิชาการที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและบูรณาการความรู้ทางนิติศาสตร์ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ในระดับชาติและหรือนานาชาติ
เป้าประสงค์
๓.๑ ผลงานวิชาการทางกฎหมายเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับชาติและหรือ
นานาชาติ
๓.๒ สร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อระดับการ
เปลี่ยนแปลงในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างปัญญาในสังคม
เป้าประสงค์
๔.๑ นาเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์และทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาสังคม
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กรอบแนวคิดและประเด็นยุทธศาสตร์
กรอบแนวคิดที่ 1
คณะนิติศาสตร์เป็นแหล่ง
ความรู้ชั้นนาในแถบอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง เป็นผู้นา
ทางปัญญาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

กรอบแนวคิดที่ 2
ผู้ใช้บัณฑิตให้การยอมรับ
ศักยภาพของบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์

กรอบแนวคิดที่ 3
คณาจารย์มีผลงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับในวงวิชาการของ
ประเทศ

กรอบแนวคิดที่ 4
คณาจารย์มีความ
หลากหลายทางความคิด
ทาให้มีองค์ความรู้
หลากหลายมิติ

คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างบัณฑิตนิตศิ าสตร์ที่มคี ณ
ุ ภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพของบัณฑิต
นิติศาสตร์ให้มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมและ
จริยธรรม มีจิตสานึกสาธารณะ

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและบูรณาการความรู้ สร้างปัญญาในสังคมและชุมชนวิชาการเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพของคณะ
นิติศาสตร์ในการสร้างชุมชนวิชาการที่เข้มแข็ง
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและบูรณาการความรู้
ทางนิติศาสตร์ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ในระดับชาติและหรือนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพื่อ
สร้างปัญญาในสังคม
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพของบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสานึกสาธารณะ

เป้าประสงค์
1.๑ พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน1..๒ พัฒนาคณาจารย์ให้มีทกั ษะทางด้านวิชาการ และจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบใหม่ๆ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา
๑.๓ พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
๑.๔ พัฒนาอัตลักษณ์และสานึกสาธารณะของนักศึกษาและบุคลากรในการเป็นผู้พทิ ักษ์รักษาคุณธรรมและจริยธรรมทางกฎหมายในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย
๑.๕ เพิ่มวิธกี ารเรียนรู้ให้หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเน้นสร้างการเรียนรู้แบบ Active Learning
กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มคี ุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตาม
มาตรฐานของวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมในการทางานเป็นที่ยอมรับทัง้ ในระดับชาติและในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มีความเป็นผู้นา มี
คุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ สามารถทางานเป็นทีมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งและดารงชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมีความสุข
เป้าประสงค์
1.บั ณ ฑิ ต มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการและสมรรถนะตามมาตรฐานของวิ ช าชี พ กฎหมาย มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามสามารถด้ า น
ภาษาต่างประเทศ มีความพร้อมในการทางานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2. บัณฑิตมีความเป็นผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ สามารถทางานเป็นทีมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง

มาตรการ
1.1 พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาโท รายวิชากฎหมายสาหรับนักศึกษานอกคณะ พัฒนาหลักสูตรสาหรับคนวัยทางานและ
ผู้สูงวัย และเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตให้มีมาตรฐานและผ่านการรับรองโดยองค์กรวิชาชีพ
1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทกั ษะในการดาเนินชีวิต
มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนือ่ ง มีคุณธรรมและจิตสานึกทีด่ ี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซียน
1.4 สร้างแรงจูงใจให้แก่นกั ศึกษาโดยการให้รางวัลแก่นกั ศึกษาในด้านการเรียน คุณธรรม จริยธรรม
ความเป็นผูน้ า
1.5 พัฒนาความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะปฏิบัติให้แก่นักศึกษากับสถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชน
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น
1.6 ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน (มคอ.1)
1.7 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้นักศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง

~ ๑๐ ~

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพของคณะนิติศาสตร์ในการสร้างชุมชนวิชาการที่เข้มแข็งให้เป็นที่ยอมรับในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เป้าประสงค์
๒.๑ ธารงรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มคี ุณภาพสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการดาเนินภารกิจของคณะนิติศาสตร์
๒.๒ แสวงหาและจูงใจผู้ที่มีคุณภาพสูงและสนใจองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์เข้ามาเป็นนักศึกษา
๒.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานระดับสากล
๒.๔ พัฒนาระบบบริหารที่เอื้อต่อการเป็นชุมชนวิชาการที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2
สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
กฎหมายเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๕
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง สร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่
ยกระดับคุณภาพชีวิต และให้เป็นมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรคณะให้สามารถ
ทางานเต็มศักยภาพ เพิ่มทักษะการทางานที่
หลากหลาย และทางานอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์
1. บุคลากรของคณะมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะทางการวิจัยในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย
2 มีองค์ความรู้จากการวิจัยด้านกฎหมายสามารถ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. มีการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน

เป้าประสงค์
เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรร
มาภิบาลและมีภาพลักษณ์ที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์

มาตรการ
2.1 ส่งเสริมความสามารถและทักษะของ
บุคลากรในการผลิตผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย เพื่อยกระดับสู่การเป็น
โรงเรียนกฎหมายชั้นนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2.2 สร้างองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชนในชุมชนไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

มาตรการ
5.1 สร้างระบบและกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
(Participation Management) การบริหารจัดการที่ดีและมี
ธรรมาภิบาลของผู้ที่มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า
และภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย
5.2 พัฒนาระบบแผน งบประมาณ การเงินและพัสดุให้มี
ความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต จัดทาแผนกลยุทธ์
ด้านการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และบริบทของ
มหาวิทยาลัยและคณะเพือ่ สร้างเสถียรภาพทางการเงิน
5.4 จัดหารายได้จากการระดมแหล่งทุนภายนอกและ จาก
ศิษย์เก่า
5.5 พัฒนาระบบบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เกณฑ์
EdPEx เป็นเครื่องมือ
5.6 ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและภูมิทัศน์เพือ่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การทางานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.7 สร้างจิตสานึกในการการอนุรักษ์และดูแลสิง่ แวดล้อมของ
คณะและภายในมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษา
5.8 ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานของคณะและ
ภายในมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา
5.9 ปรับปรุงระบบการสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
ของคณะและปรากฏสูส่ าธารณะอย่างต่อเนื่อง

~ ๑๑ ~

บุคลากรทางานได้เต็มศักยภาพสามารถ
ขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุผลและมีความสุข
ในการทางาน

มาตรการ
6.1 สร้างวัฒนธรรมการทางานอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร ถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์สู่
ระดับบุคคลและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูน
คุณวุฒิ ศักยภาพและประสบการณ์
6.3 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
เพื่อให้บุคลากรทางานอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและบูรณาการความรู้ทางนิติศาสตร์ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติและหรือนานาชาติ
เป้าประสงค์
๓.๑ ผลงานวิชาการทางกฎหมายเป็นทีย่ อมรับทางวิชาการในระดับชาติและหรือนานาชาติ
๓.๒ สร้างความเข้มแข็งขององค์ความรูพ้ ื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อระดับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

กลยุทธ์ที่ 2
สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิง
บูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ อนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการทาง
กฎหมายอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
1. บุคลากรของคณะมีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ทางการวิจัยในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2 มีองค์ความรู้จากการวิจัยด้านกฎหมายสามารถยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
3. มีการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน

เป้าประสงค์
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกฎหมาย หลักนิติรัฐ นิติธรรมและ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย สู่ชุมชนท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นธรรมและ
ยั่งยืน
2. ชุมชนท้องถิ่นและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงมีความรู้
และเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ มีความสามารถในการปกป้องสิทธิ
และเสรีภาพของตนและคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการ
2.1 ส่งเสริมความสามารถและทักษะของบุคลากรในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย เพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนาในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง
2.2 สร้างองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชนไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

มาตรการ
3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและประเทศ
3.2 พัฒนาหลักสูตร การบริการทางวิชาการให้ทันสมัย
สอดคล้องกับพลวัตรของสังคม และพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรในการบริการวิชาการแบบมืออาชีพ
3.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนย์เผยแพร่
และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสร้างเครือข่ายเผยแพร่
และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมเนติธรรม สร้าง
ความเป็นธรรมและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน
3.4 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
อาจารย์และนักศึกษามีความสามารถด้านการบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มศักยภาพให้กับ
ชุมชน3.5 พัฒนาระบบบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรมของนักศึกษา
3.6 จัดตั้งกองทุนเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย

~ ๑๒ ~

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างปัญญาในสังคม
เป้าประสงค์
นาเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์และทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ที่ 7 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและ
การบริการการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4
อนุรักษ์ สืบสาน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอีสานโดยใช้กฎหมายเป็นสื่อ

เป้าประสงค์
มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์
นักศึกษา บุคลากร และชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าและร่วม
สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่นอีสาน

มาตรการ
4.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการมีส่วนร่วมในการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและ
กิจกรรมของนักศึกษา
4.๒ พัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนโดยผ่าน
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอีสาน

มาตรการ
7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการบริหารและการบริการการศึกษา
7.2 นาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้เพื่อ
สนับสนุนการบริหารและการบริการการศึกษา

~ ๑๓ ~

จากประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถถอดเป็นแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒ นาหลั กสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพ
มีความเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมในการ
ทางานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มีความเป็นผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้
สามารถทางานเป็นทีมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและดารงชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมีความสุข
เป้าประสงค์
1.บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพกฎหมาย มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ มีความพร้อมในการทางานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2. บัณฑิตมีความเป็นผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ สามารถทางานเป็นทีมและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
มาตรการ
1.1 พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาโท รายวิชากฎหมายสาหรับนักศึกษานอกคณะ
พัฒ นาหลั กสู ตรสาหรั บคนวัยทางานและผู้สู งวัย และเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิตให้มีมาตรฐานและผ่านการรับรองโดยองค์กรวิชาชีพ
1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดาเนินชีวิตมีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ
จิตสานึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซียน
1.4 สร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาโดยการให้รางวัลแก่นักศึกษาในด้านการเรียน คุณธรรม จริยธรรม
ความเป็นผู้นา
1.5 พัฒนาความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะปฏิบัติให้แก่นักศึกษากับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานและชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น
1.6 ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการ
เรียนรู้ 5 ด้าน (มคอ.1)
1.7 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้นักศึกษา

~ ๑๔ ~

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ประเภท
ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน
2.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละ

85

85

90

90

95

ร้อยละ

85

85

85

85

85

3.ภาวการณ์มีรายได้ของบัณฑิต
ภายใน 1 ปี
4.ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
ตรงสาขา

ร้อยละ

85

85

85

85

85

ร้อยละ

80

80

80

80

80

2560 2561 2562 2563 2564

แนวคิดโครงการหลัก
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. โครงการผลิต
บัณฑิตทาง
กฎหมาย

1. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการจัดการเรียนการสอน
2. จานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน

3. จานวนอาจารย์แลกเปลีย่ น
จากประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
5. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์
2.โครงการพัฒนา หลักสูตรได้รับการรับรอง
หลักสูตรนิติ
คุณภาพจาก สกอ.
ศาสตร
จานวนนักศึกษาคงอยู่ต่อปี
มหาบัณฑิต
การศึกษา

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
85
85
90
90
90

คน

10

10

10

10

10

คน

2

2

2

2

2

ร้อยละ

85

85

85

90

90

ร้อยละ

70

75

80

85

85

การ
รับรอง
คน

-

ผ่าน

-

-

-

-

-

15

15

15

~ ๑๕ ~

โครงการ
3.โครงการ
นิติศาสตร
ภาคบัณฑิต
4.โครงการ
พัฒนาระบบการ
แนะแนว
การศึกษาเชิงรุก
5.โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนแบบ
Active Learning
6.โครงการ
กิจกรรมทาง
วิชาการเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนาทักษะชีวิต

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

จานวนนักศึกษาคงอยู่ต่อปี
การศึกษา

คน

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
60
60
60
60
60

จานวนนักศึกษาตามแผน

คน

400

400

400

400

400

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning

ร้อยละ

85

85

85

85

85

ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติ

ร้อยละ

80

80

85

85

85

คน

5

5

5

5

5

~ ๑๖ ~

กลยุทธ์ที่ 2
สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. บุคลากรของคณะมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางการวิจัยในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย
2 มีองค์ความรู้จากการวิจัยด้านกฎหมายสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. มีการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน
มาตรการ
2.1 ส่งเสริมความสามารถและทักษะของบุคลากรในการผลิตผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้าน
กฎหมาย เพื่อยกระดับสู่การเป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2.2 สร้างองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ประเภทตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงคุณภาพ

จานวนผลงานที่ได้รับ
การเผยแพร่และการ
อ้างอิงในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
รางวัลยกย่อง
ผลงานวิจัย ผลงาน ทาง
วิชาการ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ผลงาน

2560
2

รางวัล

1

เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

จานวนผลงานที่เกิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือ
จานวนงานวิจัยที่บูรณา
การกับการเรียนการ
สอน

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
2
2
3

1

1

1

2564
4

1

บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
ผลงาน

2

2

1

2

2

รายวิชา

2

2

2

2

2

~ ๑๗ ~

แนวคิดโครงการหลัก
โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. โครงการ
พัฒนา
โครงสร้างการ
วิจัยพื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน

1. มีแหล่งทุนวิจัย
ภายในและภายนอก
ประเทศ

2. จานวนนักวิจัย
หน้าใหม่
3. วารสารกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI
2. โครงการ
1. จานวนผลงานที่
สนับสนุนการ ได้รับการเผยแพร่
เข้าร่วมประชุม และการอ้างอิงใน
ระดับชาติและระดับ
วิชาการทาง
นานาชาติ (Citation)
กฎหมาย
2.รางวัลยกย่อง
นานาชาติ
ผลงานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการ
3. โครงการ
1. จานวนทุนที่
สร้างเครือข่าย สนับสนุน
ความร่วมมือ
2. จานวนผลงานที่
งานวิจยั ทาง
เกิดจากเครือข่าย
กฎหมายภายใน ความร่วมมือ
และภายนอกฯ
4. โครงการ
ผลิตผลงาน
วิชาการทาง
กฎหมาย

1. จานวนผลงานที่
ได้รับการเผยแพร่
และการอ้างอิงใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ (Citation)

ค่าเป้าหมาย

จานวน

๒๕๖๐
10

๒๕๖๑
10

๒๕๖๒
10

๒๕๖๓
10

๒๕๖๔
10

บาท/ปี

5 แสน

7.5 แสน

1 ล.

1.25 ล.

1.5 ล.

คน

5

5

5

5

5

จานวน

-

-

2

-

-

จานวน

2

2

2

3

4

รางวัล

1

1

1

1

1

จานวน
บาท/ปี
ผลงาน

1
1.5 แสน
2

1
2 แสน
2

1
2.5 แสน
2

1
3 แสน
2

1
5 แสน
2

งาน
วิจัย

2

2

5

5

5

บท
ความ

8

8

9

10

11

จานวน
เอกสาร
ประกอบ

5

5

5

5

5

~ ๑๘ ~

โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

จานวน
ครั้งที่ถูก
อ้างอิง
รางวัล

2

2

3

3

4

1

1

1

1

1

ราย
วิชา

2

2

2

2

2

ชิ้นงาน

8

8

8

8

8

การสอน

5. โครงการ
งานวิจยั เชิง
บูรณการ

2.รางวัลยกย่อง
ผลงานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการ
1.จานวนงานวิจัยที่
บูรณาการกับการ
เรียนการสอน
2. จานวนงานวิจัย
บูรณการกับ
ศาสตร์อื่น

~ ๑๙ ~

กลยุทธ์ที่ ๓
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการทางกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกฎหมาย หลักนิติรัฐ นิติธรรมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย สูช่ ุมชน
ท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นธรรมและยั่งยืน
2. ชุมชนท้องถิ่นและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงมีความรู้และเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ มีความสามารถ
ในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนและคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการ
3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ
3.2 พัฒนาหลักสูตรการบริการทางวิชาการให้ทันสมัย สอดคล้องกับพลวัตรของสังคม และพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในการบริการวิชาการแบบมืออาชีพ
3.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสร้าง
เครือข่ายเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเรียนรู้
วัฒนธรรมเนติธรรม สร้างความเป็นธรรมและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน
3.4 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย อาจารย์และนักศึกษามีความสามารถด้าน
การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน
3.5 พัฒนาระบบบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมของนักศึกษา
3.6 จัดตั้งกองทุนเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ประเภท
หน่วย
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
นับ
เชิง
๑. โครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม จานวน
ปริมาณ ที่มปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
เชิง
2.โครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม จานวน
ปริมาณ ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
เชิง
3.โครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม ร้อยละ
คุณภาพ นาความรู้ และประสบการณ์มาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
~ ๒๐ ~

2560
5

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
5
5
5

2564
5

1

1

2

2

2

80

80

85

85

90

ประเภท
ตัวชี้วัด
เชิง
ปริมาณ
เชิง
คุณภาพ

ตัวชี้วัด
4. กิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/
สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ
6. รายได้ที่เพิม่ ขึ้นจากการบริการวิชาการ

เชิง
ค่าใช้จ่าย
เชิง
7. การนาความรู้จากการบริการวิชาการ
คุณภาพ ไปใช้อย่างต่อเนื่อง เกิดการนาไปใช้เพื่อ
การเปลีย่ นแปลงสังคม ชุมชน การนา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
1
1
1

หน่วย
นับ
จานวน

2560
1

ร้อยละ

85

85

90

90

95

ร้อยละ

5

10

15

20

25

ร้อยละ

80

80

85

85

90

2564
1

แนวคิดโครงการหลัก
โครงการ
๑.โครงการเผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย
๒.โครงการเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมาย
สาหรับองค์กรภาครัฐ
เอกชน และองค์กร
อิสระ
3. โครงการเผย
แพร่ความรู้ทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศในประชาคม
อาเซียน
4. โครงการจัดตั้ง
กองทุนเผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ร้อยละ

๒๕๖๐
90

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
รายได้ในการจัด
กิจกรรม

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

บาท

5 แสน

1 ล้าน

1.5
ล้าน

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
รายได้ในการจัด
กิจกรรม

ร้อยละ

80

80

80

บาท

5 แสน

1 ล้าน

1.5
ล้าน

กองทุนเผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย

กองทุน

-

-

๑

~ ๒๑ ~

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
90
90
90
90

๘๐

๘๐

2 ล้าน 2 ล้าน

80

80

2 ล้าน 2 ล้าน

๑

๑

กลยุทธ์ที่ ๔
อนุรักษ์ สืบสาน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานโดยใช้กฎหมายเป็นสื่อ
เป้าประสงค์
นักศึกษา บุคลากร และชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าและร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นอีสาน
มาตรการ
4.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทางกฎหมายให้
มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา
4.๒ พัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนโดยผ่านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ประเภท
ตัวชี้วัด
เชิง
คุณภาพ

ตัวชี้วัด

1.โครงการทานุฯ ที่เชื่อมโยงไปสู่
การทาวิจัย บริการวิชาการ การ
เรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา
เชิงปริมาณ 2.จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม
เชิง
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
คุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ใน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เชิง
5. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร
คุณภาพ และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ

หน่วย
นับ 2560
จานวน
2

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
2
2
2

2564
2

จานวน

2

2

2

2

2

ร้อยละ

85

85

85

85

85

ร้อยละ

80

85

85

85

90

~ ๒๒ ~

แนวคิดโครงการหลัก
ค่าเป้าหมาย

โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๑.โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมสืบสาน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ทางกฎหมายในท้องถิ่น
อีสาน
๒.โครงการพัฒนาความรู้
ทางด้านกฎหมายให้แก่
ชุมชนโดยผ่านการแสดง
ทางศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามเป้าหมาย
โครงการ

ร้อยละ

จานวนผู้เข้าร่วม

คน

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจที่
เพิ่มขึ้นของ
ผู้เข้าร่วม

ร้อยละ

80

80

80

80

80

~ ๒๓ ~

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
85
85
85
85
85

กลยุทธ์ที่ ๕
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิต และให้เป็นมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีภาพลักษณ์ที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรการ
5.1 สร้างระบบและกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Participation Management)
การบริหารจัดการที่ดี และมีธรรมาภิบาลของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ บุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย
5.2 พัฒนาระบบแผน งบประมาณ การเงินและพัสดุให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล
5.3 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และบริบทของมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
5.4 จัดหารายได้จากการระดมแหล่งทุนภายนอกและ จากศิษย์เก่า
5.5 พัฒนาระบบบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือ
5.6 ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและภูมิทัศน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การทางาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.7 สร้างจิตสานึกในการการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมของคณะและภายในมหาวิทยาลัยให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา
5.8 ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานของคณะและภายในมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษา
5.9 ปรับปรุงระบบการสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะและปรากฏสู่สาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง

~ ๒๔ ~

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ประเภท
ตัวชี้วัด
เชิง
คุณภาพ
เชิง
ค่าใช้จ่าย
เชิง
คุณภาพ

ตัวชี้วัด
1. คณะมีผลประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
2. รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการ
บริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน
(เทียบจาก Base line ปี 2559)
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา
บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของคณะ

หน่วย
นับ 2560
คะแนน
-

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
200

2564
250

ร้อยละ

5

7

10

15

20

ร้อยละ

80

85

85

85

85

แนวคิดโครงการหลัก
โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

1.โครงการพัฒนาระบบ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
บริหารจัดการแบบมุ่ง เพือ่ ความเป็นเลิศ
ผลสัมฤทธิ์
EdPEx
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ/รับ
บริการ
2.โครงการบริหาร
ร้อยละของโครงการ
จัดการหน่วยงาน
ที่บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

คะแนน

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ/
ผู้รับบริการ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้เสีย

3.โครงการปรับปรุง
และพัฒนาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
200

ร้อยละ

80

80

85

85

85

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

85

85

85

คะแนน

3.51

3.80

4.00

4.25

4.50

ร้อยละ

85

85

85

85

85

~ ๒๕ ~

โครงการ
สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน
4.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ

ตัวชี้วัด

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

ร้อยละ

~ ๒๖ ~

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

80

80

85

85

85

กลยุทธ์ที่ ๖
พัฒนาบุคลากรคณะให้สามารถทางานเต็มศักยภาพ เพิ่มทักษะการทางานที่หลากหลาย และทางาน
อย่างมีความสุข
เป้าประสงค์
บุคลากรทางานได้เต็มศักยภาพสามารถขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุผลและมีความสุขในการทางาน
มาตรการ
6.1 สร้างวัฒนธรรมการทางานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอด
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์สู่ระดับบุคคลและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิ ศักยภาพ
และประสบการณ์
6.3 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานอย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ประเภท
ตัวชี้วัด
เชิง
คุณภาพ
เชิง
คุณภาพ
เชิง
คุณภาพ
เชิง
คุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
80
80
80

หน่วย
นับ
ร้อยละ

2560
80

ร้อยละ

1

1

2

2

2

ร้อยละ

75

80

80

80

80

4. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร ร้อยละ

80

80

85

85

85

ตัวชี้วัด
1.บุคลากรที่มีสมรรถนะเป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.บุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัย
3. บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

2564
80

แนวคิดโครงการหลัก
โครงการ
1. โครงการพัฒนา
ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากรในการ
ทางาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่มที ักษะ
ผ่านเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประจา

ร้อยละ

~ ๒๗ ~

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
80
80
80
80
80

โครงการ

ตัวชี้วัด

คณะกาหนด
ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ที่มีทักษะผ่านเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประจา
คณะกาหนด
2. โครงการส่งเสริม
จานวนอาจารย์ที่ได้รับ
ความก้าวหน้าในการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทางาน
จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่มี
ตาแหน่งงานทีส่ ูงขึ้น
บุคลากรที่ได้รับรางวัล
บุคลากรดีเด่น
ระดับชาติและหรือ
นานาชาติ
3. สร้างเสริมสวัสดิการ บุคลากรมีความสุขใน
และคุณภาพชีวิตอย่างมี การทางานและการ
ความสุข
ดาเนินชีวิต
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสวัสดิการ
ที่ได้รับ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ร้อยละ

80

80

80

80

80

จานวน

2

2

2

2

2

จานวน

1

1

1

1

1

จานวน

-

1

1

1

1

ร้อยละ

75

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

85

85

85

~ ๒๘ ~

กลยุทธ์ที่ ๗
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการบริการการศึกษา
เป้าประสงค์
มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
มาตรการ
7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการบริหารและการบริการ
การศึกษา
7.2 นาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารและการบริการการศึกษา
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ประเภท
ตัวชี้วัด
เชิง
คุณภาพ

ตัวชี้วัด

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบสารสนเทศ

หน่วย
นับ
ร้อยละ

2560
80

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
85
85
85

2564
90

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
4
4
4

๒๕๖๔
4

โครงการหลัก
โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดย
ใช้สื่อดิจิตอล

1. ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน
2. จานวนสื่อดิจิทัล
ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
3. จานวนทรัพยากร
(e-book /e-library)
ที่มีในฐานข้อมูลห้องสมุด
ดิจิทัลทางกฎหมาย
4.ความสามารถทางทักษะ
ของผู้สอนและผู้เรียนใน
การใช้สื่อการสอนดิจิทลั

ระดับ

๒๕๖๐
4

สื่อ

1

1

1

1

1

จานวน

100

100

100

100

100

ระดับ

4

4

4

4

4

~ ๒๙ ~

เอกสารอ้างอิง
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
มติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2559-2561)
นโยบายด้านการศึกษาของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภาเนติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
กรอบแผนอุดมศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)
แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ฉบับปรับปรุงปี 2558
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)

------------------------------------------

~ ๓๐ ~

