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ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และ
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
ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจาเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพิ่มขึ้น จึงได้
เปลี่ ย นแปลงชื่ อ โครงการฯ เป็ น “โครงการจั ด ตั้ ง คณะนิ 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 คณะกรรมการร่ า งและพิ จ ารณาหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารองค์การ และประกาศมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
สาหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ยกร่างแล้วเสร็จและได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ส่วนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดื อน
กุมภาพันธ์ 2548 แล้ว
ในปี 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นเป็น
ส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัย
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ในปี การศึกษา 2549 ได้เปิ ดหลั กสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการเพื่อรองรับผู้ ที่จบ
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
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สามารถประสานประโยชน์ส่วนรวม
โดยสันติวิธีและมุ่งศึกษาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ดานกฎหมายเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน

มีคุณธรรม นาความรู้ คิดเป็น ทาเป็น สามารถประสาน

ประโยชน์มหาชนโดยสันติวิธีและดารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพ
ประชาชน การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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3. นาความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม ประสานประโยชน์
โดยสันติวิธีเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม และเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น
4.ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้าง ทานุ
บารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การดาเนินงานมีคุณธรรม
เพื่อให้การดาเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้คานึงถึงความสามารถและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เป้าหมาย
คณะนิติศาสตร์ ได้กาหนดแนวทางในการบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ตั้งไว้ โดยมีเป้าหมาย 5 ประการ
กล่าวคือ
1. คุณภาพหลักสูตร คือ หลักสูตรคณะนิติศาสตร์ที่กาหนดขึ้นได้รับการรับรองมาตรฐานของวิชาชีพ
2. คุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต คือ นักศึกษากฎหมายและบัณฑิตทางกฎหมายมีคุณภาพและเป็นที่
ต้องการของท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต
3. คุณภาพงานวิจัย คือ งานด้านการวิจัยทางกฎหมายสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในทางพัฒนาได้
4. คุณภาพการบริการวิชาการ คือ ให้บริการวิชาการและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีคุณภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
5. คุณภาพการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล คือ การให้บริการและบริหารจัดการงานตามลหลัก
ธรรมาภิบาล เน้นหลักคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
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การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2554 คณะนิติศาสตร์
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1. เพื่อเป็นแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจ สาหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุก
ฝ่าย ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการประสานสัมพันธ์กันในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขและปรับปรุงได้ทันท่วงที
3. เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนปฏิบัติการประจาปีของทุกหน่วยงานในคณะนิติศาสตร์ ยึดหลักการร่วมกันดังนี้
1. แผนปฏิบัติการประจาปี จะสอดคล้องกับนโยบายของคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
2. กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีจะมีลักษณะเชิงรุก มีการประสานการตรียมพร้อมทั้งใน
ด้านระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ
การจาแนกประเภทของแผนปฏิบัติการประจาปี คณะนิติศาสตร์
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2554 ของคณะนิติศาสตร์ ได้จาแนก
ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรทีเ่ ปิดสอน
คณะนิติศาสตร์ เปิดทาการเรียนการสอนวิชากฎหมาย สร้างหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ขึ้นเองและได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จานวน 1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
โดยเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2548 และอยู่ในช่วงกาลังปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อเปิดใช้ในปีการศึกษา 2554

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ตารางแสดงจานวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา
2554
ปริญญาตรี
จานวนตามแผน จานวนที่ยืนยัน
400
400
340
340
60
60

คณะ/สาขาวิชา
นิติศาสตร์
- โครงการปกติ
- โครงการพิเศษ

สรุปจานวนนักศึกษาที่มารายงานตัว
คณะ
นิติศาสตร์

รับตรง

Admission

พิเศษ

รวม

จานวน

มา

ไม่มา

จานวน

มา

ไม่มา

จานวน

มา

ไม่มา

จานวน

มา

ไม่มา

274

231

43

45

44

1

71

64

7

390

339

51

* ข้อมูลจัดทาโดย พรนเรศ มูลเมืองแสน 1 มิ.ย. 54เสนอที่ประชุมผู้บริหารกองบริการฯ

จานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2554
ภาคปกติ

1,285 คน

โครงการพิเศษ

231 คน

รวม

1,516 คน

จำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554
แยกตำมรหัสรับเข้ำศึกษำ และประเภทกำรรับเข้ำ
ภาคปกติ

306

โครงการพิเศษ

321
243

256

129
67

รหัส 54

76
49

รหัส 53

รหัส 52

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

26
รหัส 51

12
รหัส 50

22
รหัส 49

1

7

1

รหัส 48

รหัส 47
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ปฏิทินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

-

คณะนิติศาสตร์
ลาดับ
1

วัน เดือน-ปี
18 ก.ย. 52

2

6 ต.ค. 52

3

8 ต.ค. 52

4

22 ต.ค. 52
23 ต.ค. 5230 ต.ค. 52

5

2 พ.ย. 52
4 ธ.ค. 52

ขั้นตอน
- เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณารายการก่อสร้างผูกพันงบประมาณ เพื่อการ
ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
- ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายการก่อสร้างผูกพัน
งบประมาณ เพื่อการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายการก่อสร้าง
ผูกพันงบประมาณ เพื่อการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคของ
มหาวิทยาลัย
กองแผนงาน ประชุมชี้แจงการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 เบื้องต้น ให้แก่คณะ/หน่วยงาน
- คณะนิติศาสตร์ จัดทาประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา
- คณะนิติศาสตร์จัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 เสนอข้อมูลต่อกองแผนงาน
- กองแผนงาน จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทางบประมาณประจาปี
- กองแผนงาน ติดตามผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พร้อมทั้ง ทบทวนการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต
กิจกรรม และตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- กองแผนงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ลาดับ

วัน-เดือน-ปี

ขั้นตอน
- กองแผนงาน ประมาณการรายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อ
คงไว้ตามสิทธิ (เงินประจาตาแหน่ง, ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าตอบแทนเหมา
จ่ายจัดหารถยนต์ประจาตาแหน่ง เป็นต้น) และจัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เบื้องต้น ประกอบด้วย รายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็น
(เงินเดือนและค่าจ้างประจา เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค เป็น
ต้น) รายจ่ายตามข้อผูกพัน (ค่าก่อสร้างรายการก่อสร้างผูกพันงบประมาณต่างๆ)
ภารกิจพื้นฐาน (ตามกฎหมาย) และภารกิจยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง

6

1 ธ.ค. 52

- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณายืนยัน วิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554

7

8 ธ.ค. 52

- กองแผนงาน แจ้งการจัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปยัง คณะ/หน่วยงาน

8

8 ธ.ค. 52
19 ธ.ค. 52

9

22 ธ.ค. 52
24 ธ.ค. 52

- คณะนิติศาสตร์ จัดทาโครงการเพื่อบรรจุแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อเสนอกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เบื้องต้น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
เพื่อพิจารณา
- กองแผนงาน สรุปยอดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 เบื้องต้น
- กองแผนงาน สรุปแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

10

25 ธ.ค. 52

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
- สรุปยอดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เบื้องต้น
- เป้าหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- ประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
- ประมาณการรายได้
- ประมาณการรายจ่ายประจาขั้นต่า

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ลาดับ
11

วัน-เดือน-ปี
5 ม.ค. 53

ขั้นตอน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
- สรุปยอดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เบื้องต้น
- เป้าหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- ประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
- ประมาณการรายได้

10

6 ม.ค. 53
15 ม.ค. 53

20

18 ม.ค. 53
-

- คณะ/หน่วยงาน จัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และตามแบบฟอร์มรายละเอียดคาของบประมาณใน
หมวดรายจ่ายต่างๆ ที่กองแผนงานกาหนด เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
พิจารณา
- กองแผนงาน บันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting ของสานักงบประมาณ
- กองแผนงาน จัดทาเอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554

29 ม.ค. 53
19

30 ม.ค. 53

21

1 ก.พ. 53

- เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณายอดคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
- กองแผนงาน จัดส่งเอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ต่อสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รวมค่าหน่วยกิตจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ
ชั้นปี

ปีการศึกษา

ปี 1

2/53 ปี 1

1,734,000

582,750

2,316,750

1/54 ปี 1

1,672,800

583,500

2,256,300

2/53 ปี 2

2,088,000

1,390,275

3,478,275

1/54 ปี 2

2,015,400

1,452,713

3,468,113

2/53 ปี 3

2,151,400

772,163

2,923,563

1/54 ปี 3

2,082,000

738,975

2,820,975

2/53 ปี 4

2,083,200

379,538

2,462,738

1/54 ปี 4

1,942,080

336,038

2,278,118

รวม

15,768,880

6,235,950

22,004,830

ปี 2

ปี 3

ปี 4

โครงการปกติ

โครงการพิเศษ

คิดที่ 70%
คิดที่ 80%
คิดที่ 90%

รวม

15,403,381
17,603,864
19,804,347

คณะกรรมการบริหารคณะมีมติให้ใช้ยอดประมาณการรายรับที่ 80% ของยอด
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทาประมาณการ
รายจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2554 คือ 17,603,864.- บาท

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน
ผู้รับผิดชอบ
ที่

โครงการ

กิจกรรม
ผู้บริหาร/อาจารย์

1

2

3

บริหารและจัดการ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
การศึกษาคณะ
นิติศาสตร์
2. จ้างเหมาทาความสะอาด
บริการวิชาการ

โครงการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1. ประชุมวิชาการระดับชาติ กฎหมายกับ
การกระจายอานาจสู่ท้องถิน่ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้ง
ที่ 1
2. เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย ประจาปีงบประมาณ 2554
1. ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านกับการ
ประกอบอาชีพการเกษตรและนากฎหมาย
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

เจ้าหน้าที่

รองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายบริหาร

อิสระพงศ์
ดวงปากดี

รองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายบริหาร
อ.สมบัติ วอทอง

ลัพธวรรณ ดวงตา

รองคณบดีฝ่าย
วางแผน พัฒนาและ
บริการวิชาการ
อ.ประดิษฐ์
แป้นทอง

ณวีร์พัช
บุญโสภา

ณวีร์พัช
บุญโสภา

วิภาจันทร์
ยิ่งกาแหง

2. ส่งเสริมศิลปะดนตรีไทยอีสานเพื่อใช้เป็น อ.ประดิษฐ์
สื่อเผยแพร่วิถีการดารงชีวิตภายใต้
แป้นทอง
กฎหมายแห่งยุคโลกาภิวัฒน์

วิภาจันทร์
ยิ่งกาแหง

3. ศึกษาวัฒนธรรมบูรณาการงานวิจัยและ
บริการชุมชนเรื่องวัฒนธรรม ความเชื่อ
พิธีกรรม ประโยชน์และข้อจากัดฯ

ผศ.บรรลือ
คงจันทร์

วิภาจันทร์
ยิ่งกาแหง

4. เชิดชูคุณปู การพระบิดาแห่งกฎหมาย
ไทย ประจาปีงบประมาณ 2554

อ.ประดิษฐ์
แป้นทอง

วิภาจันทร์
ยิ่งกาแหง

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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โครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้
ที่
1

2

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร/อาจารย์
เจ้าหน้าที่
บริหารและจัดการ 1. บริหารและจัดการคณะนิติศาสตร์
รองคณบดี/ผู้ช่วย
อิสระพงศ์
การศึกษาคณะ
คณบดีฝ่ายบริหาร
ดวงปากดี ,
นิติศาสตร์
ลัพธวรรณ
ดวงตา,
เพชรรัตน์
แสนทวีสุข
2. กองทุนเงินสะสม
รองคณบดี/ผู้ช่วย
ศรันยา
คณบดีฝ่ายบริหาร
จันทร์ทรง
3. ส่งใช้คนื เงินยืม
รองคณบดี/ผู้ช่วย
ศรันยา
คณบดีฝ่ายบริหาร
จันทร์ทรง
4. กิจกรรมพิเศษ
รองคณบดี/ผู้ช่วย
อารียา ทองชาติ
คณบดีฝ่ายบริหาร
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการและพัฒนา
รองคณบดีฝ่าย
กนกวรรณ
รูปแบบการจัดทานโยบายและแผนแบบมี วางแผน พัฒนาและ ผ่องแผ้ว
ส่วนร่วม
บริการวิชาการ
6. จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและ
รองคณบดีฝ่าย
กนกวรรณ
งบประมาณ
วางแผน พัฒนาและ ผ่องแผ้ว
บริการวิชาการ
7. ติดตามและประเมินผลโครงการ
รองคณบดีฝ่าย
กนกวรรณ
วางแผน พัฒนาและ ผ่องแผ้ว
บริการวิชาการ
8. รับรองการตรวจประเมินคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
อารียา ทองชาติ
ภายใน
ประกันคุณภาพ
9. อบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีสว่ นร่วมใน ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
อารียา ทองชาติ
การประกันคุณภาพและการควบคุม
ประกันคุณภาพ
ภายในของบุคลากรและนักศึกษา
ผลิตบัณฑิต/จัด
1. เสริมหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศุกัญญา ล้าเลิศ
การศึกษาสาขา
นิติศาสตร์
2. ค่ายฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชูไท วอทอง
เรียนรู้วิชาสังคมวิทยาและการพัฒนา
โครงการ

กิจกรรม
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ที่

โครงการ

กิจกรรม
ชนบทและวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. อบรมเขียนตอบกฎหมายอย่างไรดี

3

จัดหาสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน

1. จัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ
2. จัดหาทรัพยากรห้องสมุด

4

5

จัดหา/บารุงรักษา
คุรุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง
ประกอบการเรียน
การสอน
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

3. จัดทาฐานข้อมูลการสมัครงานและ
ประกอบอาชีพ
1. เพิ่มประสิทธิภาพพัสดุครุภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร/อาจารย์
เจ้าหน้าที่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพชรรัตน์ แสนทวี
สุข
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
พัฒนพงศ์
บริหาร
เกษกรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ยุภาพร
ศรีริเลี้ยง
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
พัฒนพงศ์
กิจการนักศึกษาฯ
เกษกรณ์
รองคณบดี/ผู้ช่วย
ลัพธวรรณ ดวงตา
คณบดีฝ่ายบริหาร

1. ปฐมนิเทศนักศึกษา สานสัมพันธ์น้องพี่ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
รับนักศึกษาใหม่
กิจการนักศึกษาฯ
2. ปัจฉิมนิเทศ
ผู้ชว่ ยคณบดีฝา่ ย
กิจการนักศึกษาฯ
3. ค่ายผูน้ านักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
กิจการนักศึกษาฯ
4. สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
กิจการนักศึกษาฯ
5. สนับสนุนการดาเนินงานของศิษย์เก่า ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
นิติศาสตร์
กิจการนักศึกษาฯ
6. ทุนเรียนดีกิจกรรมดี
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
กิจการนักศึกษาฯ
7. เตรียมรับปริญญาและฉลองบัณฑิต
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
กิจการนักศึกษาฯ
8 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
กิจการนักศึกษาฯ
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สังคม ศรีมหันต์
วิภาจันทร์
ยิ่งกาแหง
สังคม ศรีมหันต์
สังคม ศรีมหันต์
สังคม ศรีมหันต์
วิภาจันทร์
ยิ่งกาแหง
สังคม ศรีมหันต์
สังคม ศรีมหันต์
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ที่
6

โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. อบรมด้านการจัดการความรูแ้ ก่
บุคลากร (KM)
3. พัฒนาบุคลากรในสายงานวิชาการ

7

8

4. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
ในการให้บริการด้านการศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา
บริหารและจัดการ 1. อบรมนักวิจัย
งานวิจยั
2. วารสารกฎหมาย (ฉบับประจาปี)

บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร/อาจารย์
เจ้าหน้าที่
รองคณบดี/ผู้ช่วย
อิสระพงศ์
คณบดีฝ่ายบริหาร
ดวงปากดี
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัย กนกวรรณ
ผ่องแผ้ว
รองคณบดี/ผู้ช่วย
อิสระพงศ์
คณบดีฝ่ายบริหาร
ดวงปากดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศุกัญญา ล้าเลิศ

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัย

3. วารสารกฎหมาย (ฉบับวันรพี)

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัย

4. ชุดทุนวิจัยด้านการเรียนการสอน

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัย

5. ชุดทุนวิจัยกฎหมาย

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัย

6. ชุดทุนวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัย

7. ชุดทุนวิจัยเพื่อเขียนบทความทาง
วิชาการ/วิจัย/ตารา
8. ชุดทุนวิจัยสถาบัน

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัย

9. บริหารจัดการงานวิจัย

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัย

1. ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัย

รองคณบดีฝ่าย
วางแผน พัฒนาและ
บริการวิชาการ
2. ศึกษาแนวทางการดาเนินงานของศูนย์ รองคณบดีฝ่าย
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กนกวรรณ
ผ่องแผ้ว
กนกวรรณ
ผ่องแผ้ว
กนกวรรณ
ผ่องแผ้ว
กนกวรรณ
ผ่องแผ้ว
กนกวรรณ
ผ่องแผ้ว
กนกวรรณ
ผ่องแผ้ว
กนกวรรณ
ผ่องแผ้ว
กนกวรรณ
ผ่องแผ้ว
กนกวรรณ
ผ่องแผ้ว
ณวีร์พัช
บุญโสภา
ณวีร์พัช
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9

โครงการ

ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

10 โครงการพัฒนา
คุณภาพทาง
วิชาการ

กิจกรรม
เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย
3. สัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนและพัฒนา
กระบวนการทางานของคณะกรรมการ
ดาเนินงานบริการวิชาการ
1. สนับสนุนส่งเสริมประกาศเกียรติคุณ
แก่นักศึกษาดีเด่นในการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
2. พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
3. วันรพี วันไหว้ครู
1. พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2. ฝึกงานภาคฤดูร้อน
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ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร/อาจารย์
เจ้าหน้าที่
วางแผน พัฒนาและ บุญโสภา
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
ณวีร์พัช
วางแผน พัฒนาและ บุญโสภา
บริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
วิภาจันทร์
กิจการนักศึกษาฯ
ยิ่งกาแหง
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
กิจการนักศึกษาฯ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
กิจการนักศึกษาฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วิภาจันทร์
ยิ่งกาแหง
วิภาจันทร์
ยิ่งกาแหง
เพชรรัตน์
แสนทวีสุข

รองคณบดีฝ่าย
วางแผน พัฒนาและ
บริการวิชาการ

วิภาจันทร์
ยิ่งกาแหง
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