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คานา
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ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิ ตบัณ ฑิตทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์เพิ่มเติม โดยตั้งคณะ
ศิลปศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ขึ้น จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ริเริ่มให้มีแผนที่จะเปิด
การเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการ
ก่อน ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ” โดยได้ตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
2/2547 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ และ
ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต
ต่อมามหาวิทยาลัยเห็ นความจาเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพิ่มขึ้น จึงได้
เปลี่ ย นแปลงชื่ อ โครงการฯ เป็ น “โครงการจั ด ตั้ งคณะนิ ติ ศ าสตร์ แ ละรั ฐ ศาสตร์ ” และได้ อ อกประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ลงวั น ที่ 15 ตุ ล าคม พ.ศ. 2547 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการร่ า งและพิ จ ารณาหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ลงวั น ที่ 15 ตุ ล าคม พ.ศ. 2547 แต่ ง ตั้ ง คณะก รรมการร่ า งและพิ จ ารณาหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารองค์การ และประกาศมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
สาหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ยกร่างแล้วเสร็จและได้รับพิจารณาให้ความเห็ นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ส่วนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิตกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2548 แล้ว
ในปี 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นเป็น
ส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัย
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ในปี การศึกษา 2549 ได้เปิ ดหลั กสู ตรนิติศาสตรบัณ ฑิ ต ภาคนอกเวลาราชการเพื่ อรองรับ ผู้ ที่ จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีในสาขาอื่นและผู้ที่มีความต้องการศึกษาในสาขา
นิติศาสตร์เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือในการประกอบวิชาชีพของตน
ในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จึงเป็น
คณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนถึงปัจจุบัน

ปณิธาน
คณะนิติศาสตร์จะทุ่มเททรัพยากรทุกด้านเพื่อผลิตบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถ
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น เนติ
บัณฑิตยสภาและสภาทนายความ

ปรัชญา
คุณภาพ คุณธรรม นาสังคม

วิสัยทัศน์
คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนาแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

พันธกิจ
1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะผู้นาและ
ดารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพื่อพัฒ นาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพ
ประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น
4. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ทานุ
บารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การดาเนินงานมี
คุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยคานึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
2. สร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับ
3. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
4. มีส่วนร่วมเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและในวิถีชุมชน

วัตถุประสงค์
1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก และความรับผิดชอบ
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพและมี
ความสุขในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
2. สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการวิจัยทางกฎหมายและนิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ที่ ตอบสนอง
ความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
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4. มีส่วนร่วมศึกษา เรียนรู้ สืบสาน และเผยแผ่ เพื่อธารงรักษาศิลปวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น
สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมี
คุณภาพและมีความสุข

การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 คณะนิติศาสตร์
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1. เพื่อเป็นแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจ สาหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุก
ฝ่าย ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการประสานสัมพันธ์กันในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพือ่ เป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขและปรับปรุงได้ทันท่วงที
3. เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนปฏิบัติการประจาปีของทุกหน่วยงานในคณะนิติศาสตร์ ยึดหลักการร่วมกันดังนี้
1. แผนปฏิบัติการประจาปี จะสอดคล้องกับนโยบายของคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
2. กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีจะมีลักษณะเชิงรุก มีการประสานการตรียมพร้อมทั้งใน
ด้านระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ
การจาแนกประเภทของแผนปฏิบัติการประจาปี คณะนิติศาสตร์
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 ของคณะนิติศาสตร์ ได้จาแนก
ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรทีเ่ ปิดสอน
คณะนิติศาสตร์ เปิดทาการเรียนการสอนวิชากฎหมาย สร้างหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ขึ้นเองและได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จานวน 1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
โดยเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2548 และหลักสูตรใหม่ เปิดใช้ในปีการศึกษา 2554

แผนปฏิบตั ิการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
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จานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2555
ภาคปกติ
โครงการพิเศษ
รวม

293

คน

93

คน

386

คน

ปฏิทินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะนิติศาสตร์
ลาดับ
1

วัน-เดือน-ปี
7 ธ.ค. 53

ขั้นตอน
กองแผนงาน ประชุมชี้แจงการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 เบื้องต้น ให้แก่ผู้แทนจากคณะ/หน่วยงาน

2

8 ธ.ค. 53

กองแผนงาน แจ่งการจัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เบื้องต้น

3

8–17 ธ.ค. 53 คณะนิติศาสตร์จัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เบื้องต้น

4

20-22 ธ.ค. 53 กองแผนงานสรุปยอดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีเบื้องต้น

5

6

7

23 ธ.ค. 53

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
- สรุปยอดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เบื้องต้น
- เป้าหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
- ประมาณการรายได้
- ประมาณการรายจ่ายประจาขั้นต่า
24 ธ.ค. 53 – คณะนิติศาสตร์ จัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
10 ม.ค. 54 งบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 และตามแบบฟอร์มของสานักงบประมาณและ
กองแผนงาน
11 ม.ค. 54
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
- สรุปยอดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เบื้องต้น
- เป้าหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ประมาณการรายได้

แผนปฏิบตั ิการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
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ลาดับ
8

วัน-เดือน-ปี
12 -28 ม.ค.
54

9

29 ม.ค. 54

10

1 ก.พ. 54

11

2 – 11 ก.พ.
54

12
13

ขั้นตอน
- กองแผนงาน บันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting ของสานักงบประมาณ
- กองแผนงาน จัดทาเอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
- เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณายอดคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
- กองแผนงาน จัดส่งเอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ต่อสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะนิติศาสตร์แจ้งเวียนกรอบงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ
ให้ผู้รับผิดชอบจัดทารายละเอียดงบประมาณโครงการเสนอเพื่อพิจารณา

14-18 ก.พ. 54 คณะกรรมการบริหารคณะทาหน้าที่แทนคณะกรรมการประจาคณะ พิจารณา
อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
21 ก.พ. 54

แจ้งเวียนโครงการทีได้รับอนุมัติให้จัดดาเนินงานกิจกรรมแก่ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
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ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รวมค่าหน่วยกิตจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ

เทอม
2/2554

ชั้นปี
ปี 1

ปี 2
ปี 3
ปี 4
1/2555
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
รวม
คิดที่ 70%
คิดที่ 80%
คิดที่ 90%

รหัส

จานวนนักศึกษา

ประมาณการรายรับ

54

ปกติ พิเศษ
275 64

รวม
339

ปกติ
1,050,500

พิเศษ
391,200

รวม
1,441,700

53
52
51
55
54
53
52

243
264
263
340
340
243
264

344
325
293
400
400
344
325

1,195,560
1,335,840
1,330,780
1,407,600
1,325,500
1,195,560
1,335,840

1,265,025
798,338
342,000
477,000
808,800
1,265,025
798,338

2,460,585
2,134,178
1,672,780
1,884,600
2,134,300
2,460,585
2,134,178
16,322,905
11,426,034
13,058,324
14,690,615

101
61
30
60
60
101
61

มติคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554
เห็นชอบให้ใช้ยอดประมาณการรายรับที่ 80% ของยอดประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อใช้
เป็นฐานในการจัดทาประมาณการรายจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2555 คือ 15,836,800 บาท ตามการ
แจ้งยอดประมาณการรายรับของคณะนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากกองแผนงาน

แผนปฏิบตั ิการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน
ผู้รับผิดชอบ
ที่

โครงการ

1 บริหารและ
จัดการ
การศึกษา
คณะ
นิติศาสตร์

กิจกรรม
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา

2. จ้างเหมาทาความสะอาด

2 บริการ
วิชาการ

3 โครงการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธร
รม

1. โครงการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและชุมชน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองใหญ่ (ระยะที่ 1 จัดทา
แผนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนและชุมชน)
2. เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย ประจาปีงบประมาณ
2555
1. ส่งเสริมศิลปะดนตรีไทยอีสาน
เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่วิถีการ
ดารงชีวิตภายใต้กฎหมายแห่งยุค
โลกาภิวัฒน์

แผนปฏิบตั ิการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

ผู้บริหาร/
อาจารย์
871,400 รองคณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าที่
อิสระพงศ์
ดวงปากดี

78,100 รองคณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร
180,750 อ.ขรรค์เพชร
ชายทวีป

ลัพธวรรณ
ดวงตา

450,000 รองคณบดีฝ่าย
วางแผน พัฒนา
และบริการ
วิชาการ
79,500 อ.ประดิษฐ์
แป้นทอง

ณวีร์พัช
บุญโสภา

ณวีร์พัช
บุญโสภา

วิภาจันทร์
ยิ่งกาแหง
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โครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้
ที่

กิจกรรมย่อย

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ ความใฝ่
รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตสานึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซียน
1

กิจกรรมค่ายสังคมวิทยา
และการพัฒนาชนบท

80,000 ผศ.บรรลือ คงจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2

แนะแนวประชาสัมพันธ์
คณะและแนะแนว
การศึกษาต่อ
ต้อนรับและแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ ปีการศึกษา
2554
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

38,000 นางศุกัญญา ล้าเลิศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

5

สนับสนุนการก่อตั้งชมรม
ศิษย์เก่า

15,000

6

ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง

5,000

7

สัมมนาเพื่อจัดทาแผน
กิจกรรมนักศึกษา
ประจาปี 2555
ปฐมนิเทศและกิจกรรม
ต้อนรับนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2555

3

4

8

65,000 นายสังคม ศรีมหันต์

50,000

80,000

25,000

แผนปฏิบตั ิการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
น.ส.วิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นายสังคม ศรีมหันต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นายสังคม ศรีมหันต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นายสังคม ศรีมหันต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นายสังคม ศรีมหันต์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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ที่

กิจกรรมย่อย

9

เรียนรู้ภาคปฏิบัติศึกษาดู
งานและศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมทักษะวิชาชีพ
เขียนตอบข้อสอบ
กฎหมาย
สนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา (รวม 30%)

10
11

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ

30,000 นางศุกัญญา ล้าเลิศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4,500 อาจารย์มณฑิรา
เตียประเสริฐ
200,000 นายสังคม ศรีมหันต์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

15,000 เพชรรัตน์ แสนทวีสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้
พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและประชาคมอาเซียน
1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
7,200 นางศุกัญญา ล้าเลิศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต
2 เก็บข้อมูล/แบบสอบถาม
4,500 นางศุกัญญา ล้าเลิศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
3

4

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
อบรมภาษาต่างประ
เทศแก่อาจารย์และ
นักศึกษา

10,000 นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

แผนปฏิบตั ิการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
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ที่

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
26,500 นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
สนับสนุนการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการให้บริการ
ทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และวัฒนธรรมเนติธรรมที่จาเป็น และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอีสาน
1 กิจกรรมฝึกงานของ
30,000 น.ส.วิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นักศึกษา
2 เผยแพร่และช่วยเหลือ
95,000 น.ส.ณวีร์พัช บุญโสภา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ประชาชนทางกฎหมาย
พัฒนาและบริการ
วิชาการ
กลยุทธ์ที่ 5 มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอีสานใต้
1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
20,000 น.ส.วิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2 วันรพี
55,000 น.ส. วิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

3

ทุนเรียนดี กิจกรรมดี

37,000 น.ส.วิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1 ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่
15,000 น.ส.กนกวรรณ ผ่องแผ้ว รองคณบดีฝ่ายวางแผน
พัฒนาและบริการวิชาการ
รายบุคคล
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ที่

กิจกรรมย่อย

2

อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากร
จัดหาครุภัณฑ์

3

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

15,000 น.ส.อารียา ทองชาติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

200,000 น.ส. ลัพธวรรณ ดวงตา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
พัฒนาและบริการ
วิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

4

ติดตามและประเมินผล
การดาเนินการโครงการ

15,000 น.ส.กนกวรรณ ผ่องแผ้ว

5

ศึกษาและพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลแบบ
บูรณาการ

15,000 น.ส.อารียา ทองชาติ

6

วิเคราะห์จุดคุ้มทุน

15,200 น.ส.กนกวรรณ ผ่องแผ้ว

7

ค่าตรวจกระดาษคาตอบ

8

สัมมนาสรุปผลการ
ดาเนินงานและจัดทาแผน
ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ
ค่าพิมพ์สมุดคาตอบ

30,000 น.ส.กนกวรรณ ผ่องแผ้ว

เตรียมความพร้อมการ
ตรวจประเมิน
ส่งใช้คืนเงินยืม

40,000 น.ส.อารียา ทองชาติ

9
10
11
12

13

เงินเดือนรวมสมทบ
ประกันสังคมส่วนของ
นายจ้าง
งบกลาง

ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
พัฒนาและบริการ
วิชาการ
130,000 นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

40,000 นางศุกัญญา ล้าเลิศ

107,775 นางศรันยา จันทร์ทรง

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
พัฒนาและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

11,190,017 นายอิสระพงศ์ ดวงปากดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

200,000 นางศรันยา จันทร์ทรง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
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งบ
ประมาณ

ที่

กิจกรรมย่อย

14

ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน

146,400 น.ส.ลัพธวรรณ ดวงตา

15

120,000 น.ส.ณวีร์พัช บุญโสภา

18

ค่าอาหารทาการนอกเวลา
ราชการปกติ
ค่าไฟฟ้า สาธารณูปโภค
ค่าบารุงแฟลต ห้องพัก
รับรอง
ค่าเดินทางไปราชการของ
บุคลากร
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

19

ค่าสอนอาจารย์พิเศษ

467,208 นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

20

จัดหาและพัฒนาห้องสมุด

150,000 น.ส.ยุภาพร ศรีริเลี้ยง

21

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร

16

17

ผู้รับผิดชอบ

700,000 น.ส.ลัพธวรรณ ดวงตา

120,000 นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง
600,000 น.ส.ลัพธวรรณ ดวงตา

12,000 นายพัฒนพงศ์ เกษกรณ์,
นายปรีชา สมดี

ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

22

พัฒนาระบบการสื่อสาร
7,200 นายพัฒนพงศ์ เกษกรณ์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ประชาสัมพันธ์
นายปรีชา สมดี
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อการทางานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข
1 กองทุนพัฒนาบุคลากร
5,000 นายอิสระพงศ์ ดวงปากดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2

การจัดการความรู้

3

พัฒนาบุคลากร

4

พัฒนาบุคลากรในสาย
งานวิชาการ

10,000 นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

500,000 นายอิสระพงศ์ ดวงปากดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

15,000 นายอิสระพงศ์ ดวงปากดี

แผนปฏิบตั ิการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้า 16

ห น้ า | 17

ภาคผนวก
แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ในระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี UBUFMIS
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