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คานา
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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 ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2548 แล้ว
ในปี 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้ งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นเป็น
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
คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนาแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

พันธกิจ
1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะผู้นาและ
ดารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพ
ประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน้า 5

ห น้ า | 6

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
4. มีส่วนร่วมศึกษา เรียนรู้ สืบสาน และเผยแผ่ เพื่อธารงรักษาศิลปวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น
สังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมี
คุณภาพและมีความสุข
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การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 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 2556 ของคณะนิติศาสตร์ ได้จาแนก
ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย

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

จานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2556
ภาคปกติ
โครงการพิเศษ
รวม
แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

293

คน

93

คน

386

คน
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ปฏิทินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะนิติศาสตร์
ลาดับ
1

วัน-เดือน-ปี
7 ธ.ค. 54

ขั้นตอน
กองแผนงาน ประชุมชี้แจงการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 เบื้องต้น ให้แก่ผู้แทนจากคณะ/หน่วยงาน

2

8 ธ.ค. 54

กองแผนงาน แจ่งการจัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เบื้องต้น

3

8–17 ธ.ค. 54 คณะนิติศาสตร์จัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เบื้องต้น

4

20-22 ธ.ค. 54 กองแผนงานสรุปยอดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีเบื้องต้น

5

6

7

23 ธ.ค. 54

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
- สรุปยอดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เบื้องต้น
- เป้าหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
- ประมาณการรายได้
- ประมาณการรายจ่ายประจาขั้นต่า
24 ธ.ค. 54 – คณะนิติศาสตร์ จัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
10 ม.ค. 55 งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 และตามแบบฟอร์มของสานักงบประมาณและ
กองแผนงาน
11 ม.ค. 55
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
- สรุปยอดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เบื้องต้น
- เป้าหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- ประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ประมาณการรายได้

8

12 -28 ม.ค.
55

9

29 ม.ค. 55

- กองแผนงาน บันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting ของสานักงบประมาณ
- กองแผนงาน จัดทาเอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
- เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณายอดคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ลาดับ
10

วัน-เดือน-ปี
1 ก.พ. 55

ขั้นตอน
- กองแผนงาน จัดส่งเอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ต่อสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

11

2 – 11 ก.พ.
55

คณะนิติศาสตร์แจ้งเวียนกรอบงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
ให้ผู้รับผิดชอบจัดทารายละเอียดงบประมาณโครงการเสนอเพื่อพิจารณา

12
13

14-18 ก.พ. 55 คณะกรรมการบริหารคณะทาหน้าที่แทนคณะกรรมการประจาคณะ พิจารณา
อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
21 ก.พ. 55

แจ้งเวียนโครงการทีได้รับอนุมัติให้จัดดาเนินงานกิจกรรมแก่ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รวมค่าหน่วยกิตจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ

เทอม

ชั้นปี

จานวนนักศึกษา

รหัส

ประมาณการรายรับ

ปี 1

55

ปกติ
340

พิศษ
60

รวม
400

ปกติ
1,126,900

พิเศษ
568,463

รวม
1,695,363

ปี 2

54

306

67

373

1,189,100

693,638

1,882,738

ปี 3

230
242

74
49

304
291

1,128,380
1,178,980

641,288
501,600

1,769,668

ปี 4

53
52

ปี 1

56

340

60

400

1,502,800

477,000

1,979,800

ปี 2

55

340

60

400

1,421,900

1,175,288

2,597,188

ปี 3

54

306

74

380

1,159,600

668,850

1,828,450

ปี 4

53

230

74

304

1,374,700

2,099,050

1,458

310

724,350
100 %

2/2555

1/2556

รวม
คิดที่
70%
คิดที่
80%
คิดที่
90%

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1768

1,680,580

15,532,835
10,872,984.50

70%
12,426,268.00
80%
13,979,551.50
90%
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

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

หน้า 11

โครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้แยกรายกลยุทธ์
ที่

กลยุทธ์

1

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีคุณธรรมและจิตสานึกที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและ
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 3 พัฒนาขีดความสมารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทาง
นิติศาสตร์และพัฒนบูรณาการศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้วยการให้บริการทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
นิติศาสตร์และวัฒนธรรมเนติธรรมที่จาเป็น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอีสาน
กลยุทธ์ที่ 5 มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและท้องถิ่นอีสานใต้

2

3
4

5

ปีงบประมาณ 2556

ร้อยละ

ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ

1,241,708

7.56

รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผช.
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

377,000

2.30

รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผช.
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

185,000

1.13

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

628,500

3.83

รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนา
และบริการวิชาการ

40,000

0.24

ผช.คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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ที่

กลยุทธ์

6

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล

7

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้
บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อการทางานได้เต็มศักยภาพอย่างมี
ความสุข

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ 2556

ร้อยละ

ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ

13,299,943

81.00

คณบดี / รองคณบดีฝ่ายบริหาร /
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ / รักษา
ราชการแทนหัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะ

647,000

3.94

คณบดี / รองคณบดีฝ่ายบริหาร /
รักษาราชการแทนหัวหน้า
สานักงานเลขานุการคณะ

16,419,151

100
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตสานึกที่ดี พร้อมรับใช้
สังคมและประชาคมอาเซียน
ที่
1.1

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากร
ที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความ
หลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ
1.1.1 โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร

1.2

1.1.1-1 กิจกรรมเก็บข้อมูล/แบบสอบถามจากผู้มี
ส่วนได้เสียในการปรับปรุงหลักสูตร

ร้อยละของแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืน

1.1.1-2 กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์คณะและ
แนะแนวการศึกษาต่อ

จานวนนักเรียนทีส่ นใจ
สมัครเข้าศึกษาในคณะ
นิติศาสตร์

60

3,500

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ศุกัญญา ล้าเลิศ

≥ 500

25,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ศุกัญญา ล้าเลิศ

จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
1.2.1 โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ที่

1.3

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากร
ที่รับผิดชอบ

1.2.1-1 กิจกรรมค่าเดินทางและค่าตอบแทนอาจารย์ ร้อยละของการเบิกจ่ายค่า
พิเศษและวิทยากรบรรยายในรายวิชา
เดินทางและค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษให้เสร็จ
ทันเวลาและถูกต้องตาม
ระเบียบฯ

100

467,208

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เพชรรัตน์ แสนทวีสุข

1.2.1-2 กิจกรรมค่าตรวจกระดาษคาตอบ

เบิกจ่ายค่าตรวจข้อสอบให้
อาจารย์แต่ละวิชาแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วัน
ส่งผลการเรียน

100

100,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เพชรรัตน์ แสนทวีสุข

1.2.1-3 กิจกรรมค่าพิมพ์กระดาษคาตอบ

จานวนสมุดคาตอบ
เพียงพอต่อการใช้จัดสอบ

100

30,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ศุกัญญา ล้าเลิศ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้ครบถ้วน ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
1.3.1 โครงการพัฒนานักศึกษาทางวิชาการ

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ที่

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากร
ที่รับผิดชอบ

1.3.1-1 กิจกรรมเรียนรู้ภาคปฏิบตั ิศึกษาดูงานและ
ศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะวิชาชีพ

จานวนนักศึกษาทุกชั้นปี

ไม่น้อยกว่า 250
คน

30,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ศุกัญญา ล้าเลิศ

1.3.1-2กิจกรรมเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 200
คน

5,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

มณฑิรา เตียประเสริฐ

จานวนทรัพยากรห้องสมุด

เพิ่มขึ้น 5%

100,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ยุภาพร ศรีริเลี้ยง

1.3.2 โครงการจัดหาตารา สารสนเทศสนับสนุนการสอน
1.3.2-1 กิจกรรมจัดหาและพัฒนาห้องสมุด
1.4

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มที ักษะในการดาเนินชีวิต มี
ความใฝ่รู้ มีคุณธรรม ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.4.1 โครงการพัฒนานักศึกษาทางวิชาการ

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน้า 16

ห น้ า | 17

ที่

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม
1.4.1-1 กิจกรรมค่ายสังคมวิทยาและการพัฒนา
ชนบทและวัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากร
ที่รับผิดชอบ

จานวนนักศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ลงทะเบียนรายวิชาและผล
70
การประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา

80,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

จานวนนักศึกษานิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ที่เข้าร่วมโครงการ
80จากนักศึกษา
30 คน

25,000

รองคณบดีฝ่าย
วิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง
วางแผน พัฒนาและ
บริการวิชาการ

1.4.3-1 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา (รวม
30%)

กิจกรรมของนักศึกษาที่จัด
ครบถ้วนตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ

ร้อยละ 80

200,000

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

สังคม ศรีมหันต์

1.4.3-2 กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับ
นักศึกษา

จานวนของนักศึกษาใหม่ที่
มีรายชื่อเข้าศึกษาเข้าร่วม

ร้อยละ 80

21,500

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

สังคม ศรีมหันต์

1.4.2 โครงการฝึกงานของนักศึกษา

จิรศักดิ์ บางท่าไม้และ
รักขิต รัตจุมพฎ

1.4.3 โครงการพัฒนานักศึกษา

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ที่

1.5

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากร
ที่รับผิดชอบ

1.1.4-3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

จานวนของนักศึกษาที่คาด
ว่าจะจบเข้าร่วม

ร้อยละ 80

35,000

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

วิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง

1.4.3-4 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

จานวนของนักศึกษาที่มี
สิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์

ร้อยละ 70

4,000

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

สังคม ศรีมหันต์

1.4.3-5 กิจกรรมสัมนาเพื่อจัดทาแผนกิจกรรม
นักศึกษาประจาปี

แผนปฏิบัติการประจาปี

1 แผน

30,000

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

สังคม ศรีมหันต์

1.4.3-6 กิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต

จานวนบัณฑิตที่เข้าร่วม

ร้อยละ 95

35,500

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

สังคม ศรีมหันต์

จานวนทุน
ภายนอกและ
ภายในไม่น้อยกว่า
10 ทุน

40,000

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

วิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพ
แก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมี
ความสุข
1.5.1 โครงการทุนการศึกษา
1.1.5-1 ทุนเรียนดี กิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน
ตามกาหนด

หน้า 18
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ที่
1.7

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

จานวนศิษย์เก่าที่มาร่วม
กิจกรรม

เพิ่มขี้นร้อยละ
10/ปี

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากร
ที่รับผิดชอบ

สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์
เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
1.7.1 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
1.7.1-2 กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวนิตศิ าสตร์

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

10,000

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

สังคม ศรีมหันต์

หน้า 19
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและประชาคมอาเซียน
ที่
2.1

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากร
ที่รับผิดชอบ

พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2.1

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาจารย์ด้านงาน
วิชาการ
2.1.1-3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนและการให้คาปรึกษา

2.3

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
กิจกรรม

อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมนานาเอา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ความรู้ไปออกแบบการเรียน 25 จากผู้เข้าร่วม
การที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
สัมมนา

25,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เพชรรัตน์ แสนทวีสุข

12,000 ผช.ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ

วิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง

ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบตั ิวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

2.3.1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพอาจารย์ที่ปรึกษา
2.3.1-1 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

80
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ที่
2.4

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากร
ที่รับผิดชอบ

จัดหาแหล่งทุนและพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.4.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น

2.5

2.4.1-1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการให้
อาจารย์มรี ะดับคุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนบุคลากรสายวิชาการ
ได้รับการสนับสนุน

อย่างน้อยปีละ 2
คน

300,000

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

อิสระพงศ์ ดวงปากดี

2.4.1-2 กิจกรรมส่งเสริมการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ

จานวนบุคลากรสายวิชาการมี อย่างน้อยปีละ 1
ผลงานเข้าเกณฑ์การเข้าสู่
คน
ตาแหน่ง

20,000

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

อิสระพงศ์ ดวงปากดี

จานวนบุคลากรที่เข้าอบรม

20,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

พัฒนาอาจารย์ให้มสี มรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลเพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
2.5

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาจารย์ ระบบงาน
วิชาการ
2.5.1-2 กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศแก่
บุคลากร

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มากกว่าหรือเท่ากับ
20 คน

อ.รักขิต รัตจุมพฏ

หน้า 21

ห น้ า | 22

กลยุทธที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิติศาสตร์และพัฒนบูรณาการศาสตร์
ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

จานวนครั้งที่ตีพิมพ์/ปี

2

60,000

คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย

ปริวัฒน์ จันทร์ทรง

ผลงานที่ผ่านการ
พิจารณา

5

10,000

คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย

ปริวัฒน์ จันทร์ทรง

3.3.1-1 กิจกรรมทุนวิจัย

จานวนงานวิจัย

1

100,000

คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย

ปริวัฒน์ จันทร์ทรง

3.3.1-2 ทุนตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัย
ในวารสารวิชาการหรือ Proceeding ระดับชาติและ
นานาชาติ

จานวนงานวิจัย

5

15,000

คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย

ปริวัฒน์ จันทร์ทรง

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

2556

ผู้บริหารผูร้ ับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ

3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับส่งเสริมการวิจัย
3.1.1 โครงการงานบริหารงานวิจัย
3.1.1-1 กิจกรรมจัดทาวารสารกฎหมาย
3.1.1-3 กิจกรรมการประเมินตารา และผลงานทาง
วิชาการ
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
3.3.1

โครงการงานบริหารงานวิจัย

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการให้บริการทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และวัฒนธรรม
เนติธรรมที่จาเป็น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอีสาน

ที่
4.1

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทางวิชาการเพื่อให้เกิด
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
4.1.1 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย
4.1.1-2 กิจกรรมการฝึกงานของ ศชปก.

4.2

จานวนนักศึกษาที่
ฝึกงาน

20 คน

20,000

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ

นางสาวณวีร์พัช บุญ
โสภา

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ดี

8,000

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ

นางสาวณวีร์พัช บุญ
โสภา

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนย์เผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
4.2.1 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย
4.2.1-1 กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกในการ
เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ที่
4.4

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ

สร้างเครือข่ายเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม
เนติธรรม สร้างความเป็นธรรมและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน
4.4.1 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย
4.4.1-1 กิจกรรมอภิปรายสาธารณะ

ร้อยละของจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
กาหนดในแต่ละปี

ร้อยละ 85

52,500

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ

นางสาวณวีร์พัช บุญ
โสภา

ร้อยละของจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
กาหนดในแต่ละปี

ร้อยละ 85

264,000

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ

นางสาวณวีร์พัช บุญ
โสภา

4.4.2 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (หารายได้)
4.4.2-1 กิจกรรมการอบรมกฎหมายปกครอง
สาหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(หารายได้)

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ที่

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม
4.4.2-2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการตราข้อบัญญัติ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(หารายได้)

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม
ร้อยละของจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
กาหนดในแต่ละปี

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ร้อยละ 85

284,000

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ
นางสาวณวีร์พัช บุญ
โสภา

หน้า 25
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กลยุทธ์ที่ 5 มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอีสานใต้
ที่
5.1

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ

ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ

2556

คณาจารย์ / บุคลากร
ที่รับผิดชอบ

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการมีส่วนรวมใน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มปี ระสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา

5.1.1

โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1.1-1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

มีการทากิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม

ไม่น้อยกว่า 1กิจกรรม
ต่อภาคเรียน

10,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

วิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง

5.1.1-2 กิจกรรมวันรพี

มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 30 โรงเรียน

30,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

วิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ที่
6.1

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มธี รรมาภิบาล
6.1.1 กาหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะและ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
6.1.1.1 โครงการบริหารจัดการคณะ
นิติศาสตร์

ร้อยละของจานวนบัณฑิต
ที่จบการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ใช้จ่ายภายในกรอบวงเงิน
ที่ได้รับอนุมตั ิ

ครุภณ
ั ฑ์

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จัดซื้อตามความต้องการใช้
จริง

80

12,255,943 คณบดี / รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร /รักษา
ราชการแทนหัวหน้า
สานักงานคณบดี

725,000

725,000 คณบดี / รองคณบดี

อิสระพงศ์ ดวงปากดี / ศรันยา
จันทร์ทรง /ธิติวรรณ บุตรศิริ /
ปริวัฒน์ จันทร์ทรง

ลัพธวรรณ ดวงตา

ฝ่ายบริหาร /รักษา
ราชการแทนหัวหน้า
สานักงานคณบดี

ร้อยละ 100

114,000 คณบดี / รองคณบดี

ลัพธวรรณ ดวงตา

ฝ่ายบริหาร /รักษา
ราชการแทนหัวหน้า
สานักงานคณบดี

หน้า 27
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ที่

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ

6.1.4 ปรับปรุงและจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการทีส่ ร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน
6.1.4.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล
6.1.4.1-1 กิจกรรมพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
6.3

ร้อยละของจานวน
โครงการ / กิจกรรมที่
บรรลุเป้าหมาย

10,000 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ

กนกวรรณ ผ่องแผ้ว

พัฒนาระบบงบประมาณและการเงินให้มีความถูกต้อง
โปร่งใส และตรวจสอบได้
6.3.1 โครงการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน
คณะนิติศาสตร์

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ร้อยละของความถูกต้อง
โปร่งใส และตรวจสอบได้
ของระบบงบประมาณ
และการเงินของคณะ

100

หน้า 28
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ที่

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม
6.3.1.4 กิจกรรมตรวจสอบบัญชีประจาปี
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม
ร้อยละของความถูกต้อง
ของระบบบัญชี

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

100

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ

20,000 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

ศรันยา จันทร์ทรง / ธิติ
วรรณ บุตรศิริ

40,000 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ

กนกวรรณ ผ่องแผ้ว

6.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มวิชาและหัวหน้า
กลุ่มงาน
6.4.3.1 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลแบบบูรณาการ
6.4.3.1-1 กิจกรรมพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลแบบบูรณา
การ
6.7

ความพึงพอใจของผู้ใช้
พึงพอใจอยู่ใน
ระบบติดตามและ
ระดับ ดี
ประเมินผลแบบบูรณาการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่
การปฏิบัติงานประจา

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ที่

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ

6.7.1

โครงการเตรียมความพร้อมและรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
คณะนิติศาสตร์อยู่ในระดับ
ดี

ค่าคะแนนประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 9
องค์ประกอบ
ระดับ 3.51 ขึ้นไป

60,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ

อารียา ทองชาติ

6.7.2

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
อย่างมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและ
นักศึกษา

บุคลากรและนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ในงานประกัน
คุณภาพ

วัดความรู้ความ
เข้าใจได้ร้อยละ 80
จากบุคลากร
ทั้งหมด

15,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ

นางสาวอารียา ทองชาติ

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ที่

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2556

ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ

6.7.3

โครงการเตรียมความพร้อมและรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก

ได้รับการรับรองคุณภาพ
การศึกษา

ค่าคะแนนประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก ระดับ
3.51 ขึ้นไป

40,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ

อารียา ทองชาติ

6.7.4

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินประกัน คณะมีผู้ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ปี คุณภาพเพิ่มขึ้น
ละ 3 คน (ผู้บริหาร 1,อาจารย์ 1,
เจ้าหน้าที่ 1)

คณะได้รบั การ
รับรองประเมิน
คุณภาพเพิ่มขึ้นทุก
ปีมากกว่า 3.51

20,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ

อารียา ทองชาติ
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อการทางานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข

ที่

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ

ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ

2556
7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มรี ะบบการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ขององค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
7.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับของคณะ
นิติศาสตร์
7.2.1-1 กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตาม ร้อยละของบุคลากรที่
หน้าที่ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางการบริหาร ผ่านการอบรม
ของบุคลากร

≥ 80

20,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อิสระพงศ์ ดวงปากดี

7.3 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มสี มรรถนะด้านการบริหารโดยยึด
หลักธรรมภิบาล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7.3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
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ที่

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

7.3.1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารของ
ผู้บริหาร

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม
ร้อยละของผู้บริหารที่
เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการ
บริหาร

ค่าเป้าหมาย

85

ปีงบประมาณ

ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ

2556
50,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผน
พัฒนาและบริการ
วิชาการ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ
กนกวรรณ ผ่องแผ้ว

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิศักยภาพและประสบการณ์

7.4.1-1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาจารย์นาไปสู่การมี จานวนอาจารย์ที่เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการต่อ
ปี
7.4.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนทีไ่ ด้รับการ
พัฒนา
7.4.2-1 กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนสู่ จานวนบุคลากรสาย
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
สนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่ง
ต่อปี
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1

25,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร

อิสระพงศ์ ดวงปากดี

15,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร

อิสระพงศ์ ดวงปากดี

≥ 50

1
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ที่

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

7.4.2-2 กิจกรรมจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ในการทางาน

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม
ร้อยละของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม

ค่าเป้าหมาย

≥ 70

ปีงบประมาณ

ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ

2556
492,000

7.5 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานใน
องค์กรอย่างมีความสุข
7.5.1 โครงการส่งเสริมการทางานอย่างมีความสุข
7.5.1-1 กิจกรรมสร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ บุคลากรทุกคนได้รับการ
ตรวจร่างกายประจาปี

อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

40,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และรักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณบดี

อิสระพงศ์ ดวงปากดี

7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิ
7.6.1 โครงการสนับสนุนการจัดการความรู้
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ที่

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI) ของ
โครงการกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ

ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ / บุคลากรที่
รับผิดชอบ

2556
7.7 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
7.7.1 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร
7.7.1-2 กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น

แผนปฏิบัติการคณะนิตศิ าสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จานวนบุคลาการได้รับ
การยกย่อง

สายวิชาการ 1 คน
สายสนับสนุน
วิชาการ 1คน

5,000

รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณบดี

อิสระพงศ์ ดวงปากดี ,
นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง
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ภาคผนวก
แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ในระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี UBUFMIS

