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ค าน า 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2555 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นเอกสารที่งานนโยบายและแผนท าขึ้น โดยรวบรวมโครงการ กิจกรรม
การปฏิบัติงานที่ส าคัญของคณะนิติศาสตร์ โดยแบ่งกิจกรรมตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ที่จัดด าเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานงานและด าเนินการร่วมกัน อันจะส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

งานนโยบายและแผน 

คณะนิติศาสตร์  
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ประวัติความเป็นมา 

 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์เพ่ิมเติม  โดยตั้งคณะ

ศิลปศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ขึ้น  จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ริเริ่มให้มีแผนที่จะเปิด

การเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการ

ก่อน ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์” โดยได้ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 

2/2547 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ และ

ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต  

 ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ิมขึ้น จึงได้

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” และได้ออกประกาศ

มหาวิทยาลัย ลงวันที่  15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้ งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง ประกาศ

มหาวิทยาลัย ลงวันที่  15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้ งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

บริหารองค์การ และประกาศมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น   

 ส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ยกร่างแล้วเสร็จและได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ส่วนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2548 แล้ว  

 ในปี 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นเป็น

ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัย  
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 ในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการเพ่ือรองรับผู้ที่จบ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีในสาขาอ่ืนและผู้ที่มีความต้องการศึกษาในสาขา

นิติศาสตร์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือในการประกอบวิชาชีพของตน  

 ในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์

และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จึงเป็น

คณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนถึงปัจจุบัน  

 

ปณิธาน 
 

 คณะนิติศาสตร์จะทุ่มเททรัพยากรทุกด้านเพื่อผลิตบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถ  

มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น เนติ

บัณฑิตยสภาและสภาทนายความ 

 

ปรัชญา   

 คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม 
 

 

วิสัยทัศน์   

 

 คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 

พันธกิจ    

 1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะผู้น าและ

ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

 2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพ

ประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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 3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้ง

เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น 

 4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ท านุ

บ ารุง อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การด าเนินงานมี

คุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยค านึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ

เป็นที่ยอมรับของสังคม 

2. สร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับ 

3. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 

4. มีส่วนร่วมเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและในวิถีชุมชน 

 

วัตถุประสงค ์
1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และความรับผิดชอบ 

สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพและมี

ความสุขในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถเป็นก าลัง

ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

2. สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการวิจัยทางกฎหมายและนิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ที่ ตอบสนอง

ความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการ

ของชุมชน สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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4. มีส่วนร่วมศึกษา เรียนรู้ สืบสาน และเผยแผ่ เพ่ือธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น 

สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมี

คุณภาพและมีความสุข 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 คณะนิติศาสตร ์
 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจ ส าหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุก
ฝ่าย ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการประสานสัมพันธ์กันในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2. เพ่ือเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือการแก้ไขและปรับปรุงได้ทันท่วงที 
 3. เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักการในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกหน่วยงานในคณะนิติศาสตร์ ยึดหลักการร่วมกันดังนี้ 
 1. แผนปฏิบัติการประจ าปี จะสอดคล้องกับนโยบายของคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 
และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
 2. กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีจะมีลักษณะเชิงรุก มีการประสานการตรียมพร้อมทั้งใน 
ด้านระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับงานท่ีต้องปฏิบัติ 
 
การจ าแนกประเภทของแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะนิติศาสตร์ 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 ของคณะนิติศาสตร์ ได้จ าแนก 
ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย 
 

หลักสูตรทีเ่ปิดสอน  
 
 คณะนิติศาสตร์ เปิดท าการเรียนการสอนวิชากฎหมาย สร้างหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ขึ้นเองและได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต        
โดยเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2548 และหลักสูตรใหม่ เปิดใช้ในปีการศึกษา 2554 
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จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2555 

ภาคปกติ  293 คน 

โครงการพิเศษ    93 คน 

รวม   386 คน 

 

ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะนิติศาสตร์ 

ล าดับ วัน-เดือน-ปี ขั้นตอน 

1 7 ธ.ค. 53 กองแผนงาน ประชุมชี้แจงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 เบื้องต้น ให้แกผู่้แทนจากคณะ/หน่วยงาน 

2 8 ธ.ค. 53 กองแผนงาน แจ่งการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เบื้องต้น 

3 8–17 ธ.ค. 53 คณะนิติศาสตร์จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เบื้องต้น 

4 20-22 ธ.ค. 53 กองแผนงานสรุปยอดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีเบื้องต้น 

5 23 ธ.ค. 53 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
   - สรุปยอดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เบื้องต้น 
   - เป้าหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
   - ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
   - ประมาณการรายได้ 
   - ประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ า 

6 24 ธ.ค. 53 – 
10 ม.ค. 54 

คณะนิติศาสตร์ จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 และตามแบบฟอร์มของส านักงบประมาณและ
กองแผนงาน 

7 11 ม.ค. 54    เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

      - สรุปยอดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เบื้องต้น 

      - เป้าหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

      - ประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 

        ประมาณการรายได้ 
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ล าดับ วัน-เดือน-ปี ขั้นตอน 

8 12 -28 ม.ค. 
54 

   - กองแผนงาน บันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณ 
   - กองแผนงาน จัดท าเอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

9 29 ม.ค. 54  - เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณายอดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

10 1 ก.พ. 54 
 

 - กองแผนงาน จัดส่งเอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ต่อส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

11 2 – 11 ก.พ. 
54 

คณะนิติศาสตร์แจ้งเวียนกรอบงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ
ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายละเอียดงบประมาณโครงการเสนอเพ่ือพิจารณา 

12 14-18 ก.พ. 54 คณะกรรมการบริหารคณะท าหน้าที่แทนคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณา
อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

13 21 ก.พ. 54 แจ้งเวียนโครงการทีได้รับอนุมัติให้จัดด าเนินงานกิจกรรมแก่ผู้รับผิดชอบ 
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ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
รวมค่าหน่วยกิตจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ 

 

เทอม ชั้นปี รหัส 
จ านวนนักศึกษา ประมาณการรายรับ 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

 2/2554 ปี 1 54 275 64 339 1,050,500        391,200  1,441,700  

  ปี 2 53 243 101 344     1,195,560      1,265,025   2,460,585  

  ปี 3 52 264 61 325     1,335,840        798,338  2,134,178  

  ปี 4 51 263 30 293     1,330,780    342,000  1,672,780  

1/2555 ปี 1 55 340 60 400     1,407,600        477,000    1,884,600  

  ปี 2 54 340 60 400     1,325,500        808,800    2,134,300  

  ปี 3 53 243 101 344     1,195,560      1,265,025    2,460,585  

  ปี 4 52 264 61 325     1,335,840       798,338   2,134,178  

  รวม         16,322,905  

 คิดท่ี 70%        11,426,034  

 คิดท่ี 80%             13,058,324  

 คิดท่ี 90%        14,690,615  

 
 มติคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 

เห็นชอบให้ใช้ยอดประมาณการรายรับที่ 80% ของยอดประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือใช้

เป็นฐานในการจัดท าประมาณการรายจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 คือ 15,836,800 บาท ตามการ

แจ้งยอดประมาณการรายรับของคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากกองแผนงาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอดุหนุน 

ที่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้บริหาร/
อาจารย์ 

เจ้าหน้าที ่

1 บริหารและ
จัดการ
การศึกษา
คณะ
นิติศาสตร ์

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 871,400 รองคณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

อิสระพงศ์   
ดวงปากด ี

  2. จ้างเหมาท าความสะอาด 78,100 รองคณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

ลัพธวรรณ 
ดวงตา 

2 บริการ
วิชาการ 

1. โครงการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและชุมชน 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองใหญ่ (ระยะที่ 1 จัดท า
แผนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนและชุมชน)  

180,750 อ.ขรรค์เพชร  
ชายทวปี 

ณวีร์พัช  
บุญโสภา 

  2. เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 
2555 

450,000 รองคณบดีฝ่าย
วางแผน พัฒนา
และบริการ
วิชาการ 

ณวีร์พัช  
บุญโสภา 

3 โครงการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธร
รม 

1. ส่งเสริมศิลปะดนตรีไทยอีสาน
เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่วิถีการ
ด ารงชีวิตภายใต้กฎหมายแห่งยุค
โลกาภิวัฒน ์

79,500 อ.ประดิษฐ์  
แป้นทอง 

วิภาจันทร์  
ยิ่งก าแหง 
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โครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ ความใฝ่
รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซียน 

1 กิจกรรมค่ายสังคมวิทยา
และการพัฒนาชนบท 

  80,000  ผศ.บรรลือ  คงจันทร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2 แนะแนวประชาสัมพันธ์
คณะและแนะแนว
การศึกษาต่อ 

  38,000  นางศุกัญญา  ล้ าเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3 ต้อนรับและแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 
2554 

  65,000  นายสังคม  ศรีมหันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, 
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา   50,000  น.ส.วภิาจันทร์  ยิ่งก าแหง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5 สนับสนุนการก่อตั้งชมรม
ศิษย์เก่า 

  15,000  นายสังคม  ศรีมหันต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

6 ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง 

    5,000  นายสังคม  ศรีมหันต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

7 สัมมนาเพื่อจัดท าแผน
กิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปี 2555 

  80,000  นายสังคม  ศรีมหันต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

8 ปฐมนิเทศและกิจกรรม
ต้อนรับนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2555 

  25,000  นายสังคม  ศรีมหันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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ที ่ กิจกรรมย่อย 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ 

9 เรียนรู้ภาคปฏิบัติศึกษาดู
งานและศึกษาดูงานเพ่ือ
เสริมทักษะวิชาชีพ 

  30,000  นางศุกัญญา  ล้ าเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

10 เขียนตอบข้อสอบ
กฎหมาย 

    4,500  อาจารย์มณฑิรา   
เตียประเสริฐ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

11 สนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา (รวม 30%) 

200,000  นายสังคม  ศรีมหันต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้
พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและประชาคมอาเซียน 

1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต 

    7,200  นางศุกัญญา  ล้ าเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2 เก็บข้อมูล/แบบสอบถาม 
เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 

    4,500  นางศุกัญญา  ล้ าเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

  15,000  เพชรรัตน์  แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4 อบรมภาษาต่างประ 
เทศแก่อาจารย์และ
นักศึกษา 
 
 
 
 

  10,000  นางเพชรรัตน์  แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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ที ่ กิจกรรมย่อย 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิติศาสตร์ 
และพัฒนบูรณาการศาสตร์  

1 อบรมนักวิจัย     6,400  นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

2 วารสารกฎหมาย   48,700  นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

3 บริหารงานวิจัยและทุน
สนับสนุนการวิจัย 

  26,500  นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการให้บริการ
ทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และวัฒนธรรมเนติธรรมที่จ าเป็น และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอีสาน 

1 กิจกรรมฝึกงานของ
นักศึกษา 

  30,000  น.ส.วภิาจันทร์  ยิ่งก าแหง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2 เผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

  95,000  น.ส.ณวีร์พัช  บุญโสภา รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
พัฒนาและบริการ
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 5 มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอีสานใต้ 
1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   20,000  น.ส.วภิาจันทร์  ยิ่งก าแหง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2 วันรพี   55,000  น.ส. วิภาจันทร์ ยิ่งก าแหง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 ทุนเรียนดี กิจกรรมดี   37,000  น.ส.วภิาจันทร์  ยิ่งก าแหง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
1 ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่

รายบุคคล 
  15,000  น.ส.กนกวรรณ  ผ่องแผ้ว รองคณบดฝี่ายวางแผน 

พัฒนาและบริการวิชาการ 
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ที ่ กิจกรรมย่อย 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ 

2 อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากร 

15,000  น.ส.อารียา  ทองชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3 จัดหาครุภัณฑ์ 200,000  น.ส. ลัพธวรรณ   ดวงตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

4 ติดตามและประเมินผล
การด าเนินการโครงการ 

 15,000  น.ส.กนกวรรณ ผ่องแผ้ว รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
พัฒนาและบริการ
วิชาการ 

5  ศึกษาและพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลแบบ
บูรณาการ 

  15,000  น.ส.อารียา  ทองชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

6 วิเคราะห์จุดคุ้มทุน  15,200  น.ส.กนกวรรณ  ผ่องแผ้ว รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
พัฒนาและบริการ
วิชาการ 

7 ค่าตรวจกระดาษค าตอบ 130,000  นางเพชรรัตน์  แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

8 สัมมนาสรุปผลการ
ด าเนินงานและจัดท าแผน
ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ 

  30,000  น.ส.กนกวรรณ ผ่องแผ้ว รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
พัฒนาและบริการ
วิชาการ 

9 ค่าพิมพ์สมุดค าตอบ   40,000  นางศุกัญญา  ล้ าเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

10 เตรียมความพร้อมการ
ตรวจประเมิน 

       40,000  น.ส.อารียา  ทองชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

11 ส่งใช้คืนเงินยืม 107,775  นางศรันยา  จันทร์ทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

12 เงินเดือนรวมสมทบ
ประกันสังคมส่วนของ
นายจ้าง 

11,190,017  นายอิสระพงศ์ ดวงปากดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

13 งบกลาง 200,000  นางศรันยา  จันทร์ทรง รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
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ที ่ กิจกรรมย่อย 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ 

14  ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน 146,400  น.ส.ลัพธวรรณ   ดวงตา รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

15 ค่าอาหารท าการนอกเวลา
ราชการปกติ 

120,000  น.ส.ณวีร์พัช  บุญโสภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

16 ค่าไฟฟ้า สาธารณูปโภค 
ค่าบ ารุงแฟลต ห้องพัก
รับรอง 

700,000  น.ส.ลัพธวรรณ   ดวงตา รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

17 ค่าเดินทางไปราชการของ
บุคลากร 

120,000  นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

18 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 600,000  น.ส.ลัพธวรรณ   ดวงตา รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

19 ค่าสอนอาจารย์พิเศษ  467,208  นางเพชรรัตน์  แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

20 จัดหาและพัฒนาห้องสมุด  150,000  น.ส.ยุภาพร ศรีริเลี้ยง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

21 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 

 12,000  นายพัฒนพงศ ์เกษกรณ์,  
นายปรีชา  สมดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

22 พัฒนาระบบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

    7,200  นายพัฒนพงศ ์เกษกรณ์,  
นายปรีชา สมดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อการท างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข 

1 กองทุนพัฒนาบุคลากร    5,000  นายอิสระพงศ ์ดวงปากดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2 การจัดการความรู้  10,000  นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

3 พัฒนาบุคลากร 500,000 นายอิสระพงศ ์ดวงปากดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

4 พัฒนาบุคลากรในสาย
งานวิชาการ 

  15,000  นายอิสระพงศ ์ดวงปากดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
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