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บทสรุปผู้บริหาร
ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่า การดาเนินภารกิจขององค์การหนึ่งๆ นั้น ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากแรงผลักของสภาพแวดล้อมได้ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การในฐานะที่เป็นระบบเปิด
(Open system) ย่อมต้องมีความเคลื่อนไหวเป็นพลวัตตลอดเวลา โดยการพยายามสร้างปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดและมีโอกาสเจริญเติบโต
ต่อไป
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปรทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี ตลอดจนนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาระบบราชการ การปฏิรูประบบการศึกษา
การปฏิรูปการเงินและระบบงบประมาณภาครัฐ พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบ
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวโน้มการเปิดเสรีทางการศึกษา การก้าวเข้าสู่ประเทศอาเซียน ฯลฯ ทั้งนี้
ยังไม่รวมถึงสภาพแวดล้อมภายใน เช่น การบริหารบุคลากรภายในคณะฯ การติดต่อสื่อสาร การเงิน ฯลฯ
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนองค์การและการดาเนินภารกิจของคณะฯ ดังนั้นต้องมีการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเพื่อสามารถรับกับสถานการณ์ และสร้าง
ศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้เกิดความพร้อมสาหรับทศวรรษหน้า คณะนิติศาสตร์จึงได้กาหนดทิศทางและกล
ยุทธ์ในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 ขึ้น และบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ โดย
คานึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนศักยภาพพื้นฐาน วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะนิติศาสตร์ในอนาคต รวมถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการพัฒนาและ
การบริหารคณะนิติศาสตร์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ สามารถสนองต่อสังคมและนโยบายแห่งรัฐ บาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังผลการดาเนินการในรายงานประจาปี พ.ศ. 2557 ฉบับนี้

ขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
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คานา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบทอดเจตนารมณ์ทางกฎหมายโดยได้ก่อกาเนิดในรูป
โครงการก่อน ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ” ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจาเป็นในการจัดการ
เรีย นการสอนสาขาวิช ารั ฐศาสตร์ เพิ่มขึ้น จึงได้เปลี่ ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ” โดยมีนายสมบัติ วอทอง ผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
และในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่ งคือ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จึง
เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนกระทั่งปัจจุบัน
ศิษย์เก่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างได้สร้างชื่อเสียงโดยไม่ใช่เฉพาะแก่คณะนิติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังได้สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ทั้งมหาวิทยาลัยอีกด้วย ศิษย์เก่าของเราล้วนแต่ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมเป็นที่ตั้ง รวมทั้งต่อสู้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมด้วย ซึ่งเป็น
สิ่งที่เราภาคภูมิใจ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
สังคมให้มีคุณภาพอยู่เสมอและเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมท้องถิ่น ตลอดมา ทั้งนี้ด้วย
ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ที่มีความพร้อมเป็นอย่าง
ยิ่ง รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนด้านห้องสมุด และบุคลากรสนับสนุนในทุกด้าน นอกเหนือไปจากความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาในภูมิภาคและลุ่มน้าโขง
ในฐานะคณบดี ผมมี ความมั่ นใจเป็ นอย่า งยิ่ง ว่า ด้ ว ยความร่ว มมื อร่ ว มใจของทุกภาคส่ ว น
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จะสามารถพัฒนาไปอย่างยั่งยืน และโดดเด่น “มีความเป็น
โรงเรียนกฎหมายชั้นนาแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” ในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการสังคม
และรักษาความเป็นธรรมในสังคมตลอดไป
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ข้อมูลทั่วไปของคณะนิติศาสตร์
ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์เพิ่มเติม โดยตั้งคณะ
ศิลปศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ขึ้น จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 ดาริให้มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอน
สาขานิติศาสตร์ และเมื่อ พ.ศ. 2547 จึงให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการก่อน ชื่อว่า “โครงการจัดตั้ง
คณะนิติศาสตร์”
ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจาเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพิ่มขึ้น จึงได้
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์”
และในปี 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้น
เป็นส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัย
จนกระทั่งในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะ
นิติศาสตร์และรั ฐศาสตร์ ออกเป็ น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์
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คาขวัญ

“คุณภาพ

คุณธรรม

นาสังคม”

วิสัยทัศน์

“คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนาแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”

พันธกิจ
1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะผู้นาและ
ดารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพ
ประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. เผยแพร่ ความรู้ และให้ ความช่ว ยเหลื อประชาชนทางกฎหมายให้ ได้รับความเป็นธรรม ทั้ ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น
4. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ทานุ
บารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารจั ดการ โดยยึ ด หลั กธรรมาภิ บาลเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานมี
คุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยคานึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
อัตลักษณ์

“สร้างสรรค์

สามัคคี สานึกดีต่อสังคม”

เอกลักษณ์

“ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขง”
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โครงสร้างส่วนงานคณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

สานักงานเลขานุการ

สาขาวิขานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

-งานบริหารงานทั่วไป
-งานบริหารบุคคล
-งานคลังและพัสดุ
-งานการเงินและบัญชี
-งานแผนและงบประมาณ
-งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ
-งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
-งานบริการศึกษา
-งานพัฒนานักศึกษา
-งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
-งานห้องสมุด

ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.)

-หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ
-หมวดวิชากฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม
-หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
-หมวดวิชาวิชากฎหมายมหาชน
-หมวดวิชาวิชานิติบูรณาการศาสตร์
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คณะกรรมการประจาคณะนิติศาสตร์ (ตั้งแต่ 11 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั )

นายขรรค์เพชร ชายทวีป

นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี

คณบดีคณะนิติศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการ

นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

นายรักขิต รัตจุมพฏ

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ

นายสหรัฐ โนทะยะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

ผู้แทนคณาจารย์

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้

นางสาวศศิวิมล เสมอใจ

ผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
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ผูบ้ ริหารคณะนิติศาสตร์

นายขรรค์เพชร ชายทวีป

นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี

นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายสหรัฐ โนทะยะ

นายประดิษฐ์ แป้นทอง

นางสาวศศิวิมล เสมอใจ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี
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อาจารย์ประจา
ผศ. บรรลือ คงจันทร์
อาจารย์
1) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 15 (2505)
2) Master of Civil Law and Juris
Doctor in Civil Law
จาก Talane University U.S.A.3)
3) M.S (Sociology, Minor Political
Science) จาก Fort Hays Kansas
State University U.S.A.
4) นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5) ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ

นายสมบัติ วอทอง
อาจารย์
1) พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2) นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์
อาจารย์
1) พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
เกียรตินิยมดี
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2) การศึกษาบัณฑิต
สาขา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
3) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 50
4) หลักสูตรวิชาว่าความรุ่นที่ 14 สานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภา
ทนายความ

นายชัช วงศ์สิงห์
อาจารย์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) นิติศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56
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นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56

นายสหรัฐ โนทะยะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
บริการวิชาการ
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นางสาวศศิวิมล เสมอใจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์
อาจารย์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 55
4) หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 16
สานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
(*หมายเหตุ ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาในขณะนัน้ )

นายประดิษฐ์ แป้นทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยั และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายเอกชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 57
4) หลักสูตรวิชาว่าความ รุน่ ที่ 10 สานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภา
ทนายความ
5) ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
อาจารย์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 57
4) หลักสูตรวิชาว่าความ
รุน่ ที่ 24 สานักฝึกอบรมวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความ
(*หมายเหตุ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ในขณะนั้น)
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นายรักขิต รัตจุมพฏ
อาจารย์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3) อักษรศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์
อาจารย์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2) นิติศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
อาจารย์
1) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
3) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4) ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1 จากสานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
5) ประกาศนียบัตรวิชาว่าความจากสานักฝึกอบรมวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความ
6)ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

นายทรงวุฒิ สารสาริน
อาจารย์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางมณฑิรา แก้วตา
อาจารย์
1) นิติศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
**กาลังศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
อาจารย์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ศิลปศาสตรบัณฑิต
(สาขาปรัชญา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 53
5) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6) ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สานักฝึกอบรมวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความ
7) ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
อาจารย์
1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
3) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4) ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 2
5) วุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
6) ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการ
ก่อความไม่สงบสาหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 6 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
อาจารย์
1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ์
อาจารย์
1) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
**กาลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต การวิจยั และสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

นายดิเรก บวรสกุลเจริญ
อาจารย์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา กฎหมายเอกชนและกฎหมาย
ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3) การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
4) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
5) รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
6) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*** กาลังศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายอภินันท์ ศรีศิริ
อาจารย์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายอาญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56
4) หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 21
สานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
** กาลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางสาวกิตติยา พรหมจันทร์
อาจารย์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายการเงิน
และภาษีอากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) นิติศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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พ.ต.ท.กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์
อาจารย์
1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายมหาชน
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 59
4) หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 28 สานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
5) ประกาศนียบัตรหลักสูตร การฝึกอบรมวิชาการตารวจชั้นสัญญาบัตร
สาหรับนักเรียนนายร้อยตารวจ (พิเศษ) รุ่นที่ 10
6) ประกาศนียบัตรหลักสูตร สารวัตรป้องกันและปราบปราม รุ่นที่ 4
7) ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมชัยยะชั้นนาหน่วย
(การรบนอกแบบ) จากกองบัญชาการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ
8) ประกาศนียบัตรหลักสูตร ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ
จากกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่งชาติ
9) ประกาศนียบัตรหลักสูตร ส่งทางอากาศ(การกระโดดร่ม) รุ่นที่ 169 จากโรงเรียนสงครามพิเศษ กองทัพบก

18

รายงานประจาปีคณะนิติศาสตร์ 2557

บุคลากรสายสนับสนุน
นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
1) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ครุศาสตรบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3) อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี)

นายสังคม ศรีมหันต์
นักวิชาการศึกษา
1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางศรันยา จันทร์ทรง
นักวิชาการเงินและบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายปรีชา สมดี
ผู้ปฏิบตั ิงานบริหาร
รัฐศาสตรบัณฑิต
(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวยุภาพร ศรีริเลี้ยง
บรรณารักษ์
1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2)ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา
นักวิชาการพัสดุ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวณวีร์พชั บุญโสภา
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(การบริหารธุรกิจเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

นายสุรพล พาประจง
พนักงานขับรถยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างยนต์)
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

นางสาวธิติวรรณ บุตรศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

นายพัฒนพงศ์ เกษกรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณรงค์ฤทธิ์ มีพยุง
ผู้ปฏิบตั ิงานโสตทัศนศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ออุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางศุกัญญา ล้าเลิศ
นักวิชาการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาศิลปศาสตร์
(นิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาววิภาจันทร์ ยิ่งกา
แหง
นักวิชาการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เทคโนโลยีบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายอิสระพงศ์ ดวงปากดี
บุคลากร
1) ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
2)รัฐศาสตรบัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมือง
การปกครองเปรียบเทียบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวอารียา ทองชาติ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์
สรุปผลการดาเนินงานของคณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มุ่งพัฒนาสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพของการผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยเน้นการพัฒนา
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะนิติศาสตร์ ทัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย คณะส่งเสริมให้เกิดสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทางกฎหมาย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะผู้น้าและด้ารงชีวิตบนพืนฐาน
ความพอเพียง สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพ
ประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง รวมถึงการเป็นผู้น้าในการเผยแพร่ความรู้และให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม ทังเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด้าเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น ส่งเสริมและท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามี
ส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ท้านุบ้ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การ
ด้าเนินงานมีคุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยค้านึงถึงความสามารถและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตามค้ากล่าวที่ว่า “สร้างสรรค์สามัคคี ส้านึกดีต่อสังคม”
โดยการจัดโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนค้ากล่าวดังกล่าวได้แก่ โครงการบริการวิชาการทางกฎหมายแก่ชุมชน
จังตังชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ขึนเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานข่าวสารข้อมูลรวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ให้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึน ทังยังส่งเสริมให้แต่ละชมรม
จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยตั งอยู่ บ นพื นฐานของการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ส้ า นึ ก ดี ต่ อ สั ง คม เป็ น ต้ น ใน
ปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์มีผลการด้าเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ดังนี
ด้านการผลิตบัณฑิต
- เปิ ด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ้ า นวนหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน 1 หลั ก สู ต ร
ได้ แ ก่
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- จ้านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2557 ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ 354 คน
โครงการพิเศษ จ้านวน 57 คน รวมทังสินจ้านวน 411 คน
- จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ จ้านวน 276 คน ภาคพิเศษ จ้านวน 96 คน รวมทังสินจ้านวน 372 คน
- ผลการส้ า รวจความพึ ง พอใจในภาพรวมของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิต ปี การศึ ก ษา 2556 จ้ าแนกใน
ภาพรวมและรายด้าน ดังนี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ตัวบ่งชีที่ 2.5 ด้าน WIFI = 3.23 ด้าน
REG = 3.62 ด้านโรงอาหาร = 3.53 ด้านห้องสมุด = 3.58 ด้านสถานพยาบาล = 3.61 ด้าน
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สนามกีฬา = 3.89 ด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัย = 3.65 ด้านหอพัก = 3.44 ด้าน
REG = 3.62 ด้านบุคคล = 3.99 ด้านการวิจัย = 2.94 ด้านการเงินและงบประมาณ = 3.02
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะนิติศาสตร์มีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทาง
นิติศาสตร์และพัฒนบูรณาการศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรและการเปิดโอกาสทางการท้าวิจัยและ
การศึกษากฎหมายร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
ในปี 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจ้านวนโครงการ จ้านวนทังสิน 5
โครงการ รวมเป็นจ้านวนเงินรวมทังสิน 1,212,240 บาท แบ่งเป็น งบประมาณเงินรายได้ 156,600 บาท และ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ จ้านวนทังสิน 1 โครงการ รวมเป็นจ้านวนเงินรวมทังสิน 1,055,640 บาท
ด้านการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เป็นการให้บริการทางวิชาการผ่านการด้าเนินงานของ
ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ในการด้าเนินงานของศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทาง นอกจากจะด้าเนินงานบริการทางวิชาการโดยคณะท้างานเองแล้ว ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการเปิดรับ
สมัครนักศึกษาเพื่อฝึกงานเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับคณะท้างานด้วย การด้ า เนิ น งาน
เน้นการบริการวิชาการทางกฎหมายโดยการสร้างเครือข่ายทางกฎหมายเพื่อให้ผู้ น้าชุมชนน้าความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึนในชุมชน ซึ่งความรู้ทางกฎหมายในเรื่องกระบวนการยุติธรรมและการประนีประนอม
ยอมความได้ช่วยให้ผู้น้าชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกหลักในการระงับข้อ
พิพาทในระดับชุมชนของตนเป็นชุมชนที่ มีข้อพิพาทลดลงหรือกลายเป็นชุมชนที่มีกระบวนการยุติธรรมในระดับ
ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยจัด “กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร” เพื่อสื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
ที่ถูกต้องแก่ชุมชนพืนที่ที่จัด ในปี 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ
จ้านวน 2 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ้านวนทังสิน 500,000 บาท และ
งบประมาณรายได้ จ้านวนทังสิน 31,320 บาท ผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการจ้านวน 600 คน
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมที่เน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยใน
วันส้าคัญต่างๆ ได้แก่ วันสถาปนามหาวิทยาลัย วันลอยกระทง เป็นต้น คณะนิติศาสตร์ก็ได้การจัดงานเนื่องในวัน
ส้าคัญต่างๆ ได้แก่ (1) กิจกรรมรดน้าด้าหัวผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ (2) กิจกรรมวางพวงมาลาสดุดีพระองค์
เจ้ าระพี พิพัฒ นศักดิ์ ณ ศาลจั งหวัด อุบ ลราชธานี ศาลจังหวัดเดชอุดมและศาลจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7
สิงหาคม 2557 กิจ กรรมน้อมร้าลึกคุณงามความดี พระองค์เจ้ารพี บิดาแห่งกฎหมายไทย (3) พิธีไหว้ครู (4)
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กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2557 โดยตัวแทนคณะเดินทางมอบของขวัญปีใหม่ส่งความสุข
ให้แก่คณะส้านักงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย (5) กิจกรรมทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น (6) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริ ยธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ จ้านวน 3 โครงการ เป็นเงิน
46,000 บาท และได้รับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินให้จัดด้าเนินการโครงการฮีตสิบสองคองสิบสี่ -บุญข้าวจี่
จ้านวน 55,000 บาท โดยมีอาจารย์ประดิษฐ์ แป้นทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ้านวน 500
คน
ด้านความร่วมมือทางวิชาการของคณะเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
คณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ้านวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และ
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์คณะนิติศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จ้ านวน 100,000.- บาท(หนึ่ ง แสนบาทถ้ว น) ณ ราชอาณาจัก รกัม พู ช าจั ดขึ น เมื่อ วั นที่ 22-27
กรกฎาคม 2557 รวมทังสองโครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจ้านวนทังสิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) สรุปผลการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์คือ นักศึกษาและอาจารย์ได้เรียนรู้มิติ
ต่างๆ ของกัมพูชามากขึน ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้านที่ได้
เดินทางไปศึกษาดูงาน ตลอดจนได้สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน และสามารถริเริ่มสร้างเครือข่าย
กับสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา อันจะเป็นรากฐานส้าคัญในการขยายความร่วมมือด้านวิชาการและ
ด้ า นอื่ น ๆ ต่ อ ไปในอนาคต และจะเป็ น การยกระดั บ การเรี ย นการสอนของคณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป
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ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปี 2557
ในปี 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการดาเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ที่ 1-7 โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ จาแนกตามกล
ยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1

สร้ า งบั ณ ฑิ ต ทางกฎหมายที่ มีคุ ณ ภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์ กรวิ ชาชี พ
มีความใฝ่รู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตสานึกที่ดี พร้อมรับใช้
สังคมและประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพเป็น
ที่ยอมรับของสังคม
คณะนิติศาสตร์ ดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 โดยการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย ส่งเสริม
คุณธรรมและจริ ย ธรรม และได้รับ การรั บ รองคุณภาพจากสภาทนายความเมื่อปี พ.ศ. 2549 ส่ งเสริมการส่ ง
นักศึกษาไปฝึกงานเพื่อเสริมทักษะการประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรหลายหลายกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีทักษะในการดาเนินชีวิต มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรม ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
บางกิจกรรมมอบหมายให้สโมสรนักศึกษาและชุมนุมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และบางโครงการคณะนิติศาสตร์
เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมทางด้านวิชาการและทักษะในการดาเนินชีวิต
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1. การรับนักศึกษา
1.1 วิธีการรับนักศึกษา
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลผลการรับนักศึกษา การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556-2557
คณะนิติศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558)
ปีการ
ศึกษา

แผนการ
รับ

2556

400

ยืนยันสิทธิ์

ร้อยละ
เทียบแผน

โควตากีฬา

-

98.75

โควตาโครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นา มี
คุณธรรมและบาเพ็ญประโยชน์
โควตาโครงการพิเศษ

16

โควตาโครงการพิเศษ กลุ่มใช้คะแนน gat/pat (เลือกใช้ gat
และ pat77-82)
โควตาโครงการพิเศษ สาหรับผู้ไม่มีคะแนน gat/pat (กลุ่ม
สายวิทย์ ใช้คะแนนกลุ่มสาระ)
โควตาโครงการพิเศษ สาหรับผู้ไม่มีคะแนน gat/pat (กลุ่ม
สายศิลป์ ใช้คะแนนกลุ่มสาระ)
โควตานักเรียนเรียนดีชนบท

-

ประเภทโควตา

73

19
6
9

โควตาพื้นที่บริการ

102

โควตาพื้นที่บริการ(เฉพาะคณะนิติศาสตร์ และ คณะ
รัฐศาสตร์) เลือกใช้ gat และ pat 77-82
โควตาพื้นที่ภาคอิสาน

19

โควตาพื้นที่ภาคอื่น

1

โควตาพื้นที่ภาคอื่น(เฉพาะคณะนิติศาสตร์ และ คณะ
รัฐศาสตร์) เลือกใช้ gat และ pat 77-82
โควตาพื้นที่อีสาน(เฉพาะคณะนิติศาสตร์ และ คณะ
รัฐศาสตร์) เลือกใช้ gat และ pat 77-82
โควตารับตรงทั่วไป

-

41

4
84

โควตารับตรงทั่วไป คณะนิติศาสตร์(สาหรับกลุ่มผู้สมัครใช้
คะแนน77-82)
โควตาศิลปวัฒนธรรม

10

โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม

10

1
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ปีการ
ศึกษา
2557

แผนการ
รับ
400

ประเภทโควตา

ยืนยันสิทธิ์

ผลรวมทั้งหมด

395

โควตากีฬา

1

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะคณะนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์) สาหรับผู้เรียนสายวิทย์
โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะคณะนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์) สาหรับผู้เรียนสายศิลป์
โควตาโครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นา มี
คุณธรรมและบาเพ็ญประโยชน์
โครงการพิเศษ

163

โควตาโครงการพิเศษ สาหรับผู้ไม่มีคะแนน gat/pat (กลุ่ม
สายวิทย์ ใช้คะแนนกลุ่มสาระ)
โควตาโครงการพิเศษ สาหรับผู้ไม่มีคะแนน gat/pat (กลุ่ม
สายศิลป์ ใช้คะแนนกลุ่มสาระ)
โควตานักเรียนเรียนดีชนบท

32

โควตาพื้นที่บริการ

74

โควตาพื้นที่ภาคอิสาน

17

โควตาพื้นที่ภาคอื่น

2

โควตาศิลปวัฒนธรรม

-

โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม
Admissions

27

ผลรวมทั้งหมด

26
15
20

8
37

37
459

ร้อยละ
เทียบแผน
114.75
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1.2 จานวนนักศึกษา
- ในปีการศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้น จานวน 459 คน
ปัจจุบันคงเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 401 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 2558 จากระบบฐานข้อมูล
http://reg.ubu.ac.th )
มีจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 1,231 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2558 จาก
ระบบฐานข้อมูล http://reg.ubu.ac.th )
แผนภูมิกราฟที่ 1

แสดงจานวนนักศึกษาคงอยู่ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558
จำนวนนักศึกษำคงอยู่ ณ วันที่ 18 มี.ค.58 รวม 1,231 คน

รับเข้ำ

พ้นสภำพ

จบกำรศึกษำ

เชิงเส้น (รับเข้ำ)

เชิงเส้น (พ้นสภำพ)

500
474
450

438

400

386

383

374
350

353
311
278

290

285

265

250
220

200
180
160

150
100

-

386

375

360

344

300

50

437

410

57

123
110
96
93
70
65 58

11
-9 -2 - 2557
2556

-

- 2555

-

80

72
57

- 1 - 1
2554
2553

249
230

220
208
193

171
158
140
138
118127124 114

6 2552

22
2551

263
241

184

144

160
145

125

154
130

95
63
40
22
2550

51
35
14

44
35
9

2549

1.3 ผู้สาเร็จการศึกษา
- มีผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จานวนทั้งสิ้น 229 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี จานวน 229 คน
ผลการติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.50
กาลังศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 25.76 และยังไม่ได้งานทา คิดเป็นร้อยละ 8.73
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- ผลการสารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมและรายด้านและด้าน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555-2556 ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บั ณ ฑิ ต คณะนิ ติ ศ าสตร์ ใ นระดั บ มาก ( X = 4.22) ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก ( X =4.45) รองลงมาคือด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ( X = 4.38) ด้านคุณลักษณะเฉพาะทางนิติศาสตร์ ( X = 4.30) ด้านลักษณะอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ( X = 4.28) ด้านความรู้และทักษะการทางาน ( X =4.11)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.04) ด้านทักษะทางปัญญา ( X =4.00) ตามลาดับ
2. การพัฒนาหลักสูตร
- ในปีการศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์เปิดการจั ดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จานวนทั้งสิ้น 1 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จานวน 1 หลักสูตร โดยดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF. จานวน 1 หลักสูตร ดังนี้
รายละเอียดหลักสูตร

ปริญญาตรี

รวม

จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน

1

1

จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตาม
กรอบ TQF

1

1

3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม
ลาดับที่
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
1

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
มี.ค. 2557

งบประมาณ
(บาท)
30,000.-

จานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
25

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีม ประสบการณ์จากการ
ทาจริงหรือสหกิจศึกษา
- โครงการ/กิจรรมที่ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในรูแบบต่างๆ เช่น การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ใน
หน่วยงาน และรายละเอียดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
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ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนานักศึกษาทางวิชาการ
-กิจกรรมฝึกงานของนักศึกษา

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
ก.พ.- พ.ค. 2557

งบประมาณ
(บาท)

จานวนผู้เข้าร่วม
(คน)

25,000.- นักศึกษา 20 คน

30
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5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
คณะนิติศาสตร์จัดให้บริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และการสืบค้นข้อมูลในคณะนิติศาสตร์ที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จานวน 9 เครื่อง
และมีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ วารสารต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2

ตารางแสดงสื่อสนับสนุนการจัดกาเรียนการสอน หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ วารสารต่างๆ ประจาปี พ.ศ. 2557

ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2556

2557

เพิ่มขึ้น/ลดลง

จานวน

หน่วยนับ

รวม

จานวน

หน่วยนับ

รวม

26,403

เล่ม

26,403

2,412

เล่ม

28,815

เพิ่มขึ้น 9.13%

2.วิทยานิพนธ์ ภายในประเทศ

320

เล่ม

320

35

เล่ม

355

เพิ่มขึ้น 10.93%

3.หนังสืออื่นๆ

445

เล่ม

445

65

เล่ม

510

เพิ่มขึ้น 14.60%

4.1 วารสารวิชาการ

40

ชื่อเรื่อง

40

40

ชื่อเรื่อง

40

คงที่

4.2 วารสารบันเทิง

3

ชื่อเรื่อง

3

3

ชื่อเรื่อง

3

คงที่

1,035

รายการ

1,035

172

รายการ

1,207

เพิ่มขึ้น 16.61%

1

ฐาน

1

1

ฐาน

1

คงที่

1.หนังสือ ตารา

4.วารสาร

5.สื่อโสตทัศน์
6.ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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แผนภูมิกราฟที่ 2 กราฟแสดงประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557
จำนวนสื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้

28,815
30,000
26,403
20,000
10,000

355
320

-

-

หนังสือ
ตำรำ

510
445

40

3

40

-

3

-

1,207
1,035

1
1

วิทยำนิพน
ธ์
ภำษำต่ำง
ประเทศ

วิทยำนิพน
ธ์
ภำยในประ
เทศ

หนังสือ
อื่นๆ

วำรสำรวิช
ำกำร

วำรสำร
บันเทิง

นิตยสำร
บันเทิง

สื่อโสต
ทัศน์

ฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิ
กส์

2556 26,403

-

320

445

40

3

-

1,035

1

2557 28,815

-

355

510

40

3

-

1,207

1

2556

ผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการห้องสมุดปะจาปีการศึกษา 2556 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (ค่าคะแนน 3.61)
ตารางที่ 3
ตารางแสดงพื้นที่ใช้สอยของอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์
ลาดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

จานวนที่มีอยู่

จานวนที่ต้องการเพิ่มในอนาคต

1

ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดความจุ
- 400 ที่นั่ง (2305)

1ห้อง

- 230 ที่นั่ง (2303)

1 ห้อง

ห้องเรียนแบบบรรยาย
ขนาดความจุ 100 ที่นั่ง
จานวน 3 ห้อง

- 200 ที่นั่ง (2209,2214)

2 ห้อง

- 50 ที่นั่ง (2203)

1 ห้อง

- 60 ที่นั่ง (2201)

1 ห้อง

- 40 ที่นั่ง (2205)
2 ห้องศาลจาลอง (2214)

1 ห้อง
1 ห้อง ความจุ 200 ที่นั่ง

1 ห้อง ความจุ 100 ที่นั่ง

3

ห้องสโมสรนักศึกษา

1 ห้อง

ขยายขนาดของห้อง

4

ห้องกิจกรรมโปงลาง

1 ห้อง

-

5

ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์

1 ห้อง (ที่นั่ง 180 ที่นั่ง)

ขยายขนาดของห้อง
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6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- โครงการ/กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดาเนินการนอกหลักสูตร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปีสถานที่

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.โครงการติวเข้มก่อนสอบ ห้ อ ง 5101 ชั้ น 1 อาคารเรี ย นรวม 5
กฎหมาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.โครงการฝึกงานของ
วันที่ 4 มิ.ย.-31ก.ค.57 ณ
นักศึกษา
1.สานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
2.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อานาจเจริญ
3.ศาลจังหวัดสกลนคร
4.ศาลจังหวัดบึงกาฬ
5.สานักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม
3.โครงการปฐมนิเทศและ
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษา
4. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง
5. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา
6. โครงการสัมมนาเพื่อ
จัดทาแผนกิจกรรม
นักศึกษาประจาปี
7. โครงการต้อนรับและ
แสดงความยินดีกับบัณฑิต
8. โครงการแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมายภายในคณะ

งบ
ประมาณ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

13,000

250

25,000

16

ห้อง 2305 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24 กุมภาพันธ์ 58 ณ หน่ว ยเลื อกตั้ง หน้ า
คณะนิติศาสตร์

25,000

497

4,000

546

ห้ อ ง 5 1 0 1 ชั้ น 1 อ า ค า รเ รี ย น ร ว ม 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 2205 ชั้น 2 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25,000

140

23,000

60

ด้ า นหน้ า คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
ห้อง 2305 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

36,000

650

7,000

72
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โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปีสถานที่

9. โครงการสานสัมพันธ์
ห้องประชุมสมบัติ วอทอง ชั้น 1
ศิษย์เก่า
คณะนิติศาสตร์
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
1.โครงการแข่งขันกีฬา
19 เมษายน 58 ณ ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
นิติศาสตร์
ม.อุบล
2.โครงการเตรียมความ
บริเวณลานจอดรถ ด้านข้างคณะนิติศาสตร์
พร้อมเพื่อการแข่งขันเชียร์
ลีดเดอร์
3.โครงการเชื่อมสัมพันธ์
ห้ อ ง 2 3 0 5 ชั้ น 3 ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์
การแข่งขันสแตนด์เชียร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. โครงการกิจกรรมเตรียม ห้ อ ง 2 3 0 5 ชั้ น 3 ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์
ความพร้อมของชุมนุม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เทคนิคเชียร์
5. โครงการสอนน้องบูม
ห้ อ ง 2 3 0 5 ชั้ น 3 ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. โครงการเตรียมความ
ลานจอดรถข้างคณะนิติศาสตร์
พร้อมของชุมนุมบูมร์
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
1.โครงการสารวจพื้นที่ออก โรงเรี ย นบ้านโนน ตาบลสงยาง อ.ศรีเมือง
ค่ายนิติศาสตร์พัฒนา
ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
1.โครงการพิธีไหว้ครู
ห้อง 2305 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์
2.โครงการเลี้ยงอาลาและ หน้าคณะนิติศาสตร์
แสดงความยินดีกับบัณฑิต
3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 11 ก.พ. 57 ณ หน้าคณะนิติศาสตร์
จริยธรรม
4. โครงการทุนเรียนดี
11 ก.ย.57 ณ ห้องประชุมสมบัติ วอทอง ชั้น
กิจกรรมเด่น
1 คณะนิติศาสตร์
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1.โครงการครอบครูไหว้ครู 13 สิงหาคม 57 ณ ห้องที่ทาการชุมนุม

งบ
จานวน
ประมาณ ผู้เข้าร่วม
2,000
45

5,000

121

25,500

22

23,250

179

5,680

35

5,500

151

4,000

8,270

22

4,800
42,000

300
700

10,000

130

36,000

12

2,500

57
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โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปีสถานที่

โปงลางนิติศาสตร์ออนซอน
2.โครงการฝึกซ้อมเตรียม
ความพร้อมในการแสดง
3.โครงการเผยแพร่
กฎหมายภายใต้
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

โปงลาง คณะนิติศาสตร์
22 – 28 ณ ห้องที่ทาการชุมนุมโปงลาง
คณะนิติศาสตร์
8 กันยายน 57 ณ โรงเรียนหนองแวง
วิทยาคม ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
9 กันยายน 57 ณ โรงเรียนเสนางคนิคม
ตาบลเสนางคนิคม อาเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอานาจเจริญ
10 กันยายน 57 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิท
ยา อาเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
4. โครงการฮีตสิบสอง-บุญ 3 ก.พ.57 ณ วัดบ้านโนนใหญ่
ข้าวจี่
ต.สระสมิง อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี
5. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

11 ก.พ. 57 ณ หน้าคณะนิติศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

งบ
ประมาณ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

2,500

45

23,000

45

45

45
55,000

10,000
423,000

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดทาแผนพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2555-2559) ขึ้นมาเพื่อเป็นทิศทางในการทางานด้านการพัฒนานักศึกษา โดยแผนพัฒนานักศึกษาเป็น
การดาเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2555-2559)และมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ครบถ้วนรอบด้าน
รวมถึงคานึงถึงพันธะกิจ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย และนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาขององค์กร
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนดังกล่าว คณะนิติศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาได้การจัด
กิจกรรมสัมมนาผู้นานักศึกษาในวันที่ 16 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 2205 เพื่อให้ผู้นานักศึกษาได้ร่วมกันการ
จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี 2557 โดยทุกกลุ่มจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการและมีการจัดประชุม
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ประชาคมนั ก ศึก ษาเพื่ อร่ ว มกัน พิ จ ารณาจั ดสรรงบประมาณที่ เหมาะสม โดยในปี 2557 คณะได้ จัด สรร
งบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจานวน 25 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 423,000 บาท1
ในส่วนของการดาเนิ นงานเพื่อความมีประสิทธิภาพ คณะกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการทางานที่ชัดเจน กล่าวคือ การเสนออนุมัติดาเนินงาน,การขอ
อนุมัติขอยืมเงินทดรองจ่าย,การดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ,การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโครงการและมี
การสรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานโครงการเพื่อถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์ทางานส่งต่อแก่นักศึกษารุ่นน้องและผู้สนใจ
7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา
ตลอดปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งทุนการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
431,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังนี้
1.ทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-จานวนทุนทั้งสิ้น 11 ทุน จานวนเงินทุน ๆละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 220,000 บาท
2.ทุนหนังสือกฎหมายสานักพิมพ์วิญญูชน
-จานวนทุนทั้งสิ้น 40 ทุน แบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 20 ทุน มูลค่า 120,000 บาท
(นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาเป็นหนังสือเรียนกฎหมายในปีการศึกษาที่ได้รับทุน)
3.ทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล
-จานวนทุนทั้งสิ้น 1 ทุน จานวนทุนละ 10,000 บาท
4.ทุนการศึกษาเพื่อนอาจารย์รักขิต รัตจุมพฏ
-จานวนทุนทั้งสิ้น 15 ทุน จานวนเงินทุน ๆละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 45,000 บาท
5. โครงการทุนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจาปีงบประมาณ 2557
เป็นทุนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะนิติศาสตร์
-จานวนทุนทั้งสิ้น 12 ทุน ๆละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 36,000 บาท

1

รายละเอียดโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ปรากฏรายละเอียดตามหัวข้อที่ 6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- จานวนทุนทั้งสิ้น 476 ทุน
- จานวนเงินทุน แบ่งได้ดังนี้ โครงการปกติ 10,600 บาท/ภาคการศึกษา และค่าครองชีพ
เดือนละ 2,200 บาท โครงการพิเศษ 22,500 บาท/ภาคการศึกษาและค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
และโครงการแลกเปลี่ ย นอาจารย์ ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของอาจารย์เพื่อผลิ ตบัณฑิตที่มี
คุณภาพรองรับต่อการเปิดประชาคมอาเซียนและนาความรู้จากการแลกเปลี่ยนมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล กาหนดตัวชี้วัด

บุคลากรสายวิชาการได้รับงบสนับสนุนศึกษางาน

ด้านกฎหมายกับประเทศอาเซียนอย่างน้อย โดยมีค่าเป้าหมายอย่างน้อย ปีละ 1 คน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จานวน 100,000.- บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมทั้งสองโครงการได้รับงบประมาณสนับสนุน
จานวนทั้งสิ้น 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อความสะดวกในการบริ ห ารจั ดการและการดูแลนักศึ กษา คณะกรรมการวิเทศสั มพันธ์ คณะ
นิติศาสตร์ ในฐานะผู้รับ ผิดชอบโครงการ จึงได้ดาเนินการทั้งสองโครงการแบบคู่ขนานกัน โดยมีอาจารย์เข้า
ร่วมโครงการทั้งหมด 8 คน แบ่งเป็นตัวแทนหัวหน้าหมวดวิชาจานวน 5 คนและตัวแทนคณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ์ 3 คน นักศึกษาทั้งหมด 12 คน แบ่งออกเป็นนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก
จานวน 9 คน และตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จานวน 3 คน
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2557 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22-27 กรกฎาคม
2557 โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่
1. คณะสังคมวิทยาและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักร
กัมพูชา
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2. มหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดพระตะบอง
(University of Management and Economics หรือ UME)
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3. Legal aid center เป็นหน่วยงานสาขาประจาจังหวัดพระตะบองขององค์กรเทียบเท่ากับสภา
ทนายความของประเทศไทย มีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนแบบไม่คิดค่าบริการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทนายความชาวกัมพูชา ในหัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในกัมพูชา”
4. International Bridges to Justice (IBJ) เป็นหน่วยงานพัฒนาเอกชน หรือ NGO ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณด้านจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น จากสหภาพยุโรป เป็นต้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ทนายความชาวกัมพูชา ในหัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในกัมพูชา”
5. มหาวิทยาลัยเมียนเจย (Mean Chey University)

สรุปผลการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์คือ นักศึกษาและอาจารย์ได้เรียนรู้มิติ
ต่างๆ ของกัมพูชามากขึ้น ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ตลอดจนได้สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน และสามารถริเริ่มสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา อันจะเป็นรากฐานสาคัญในการขยายความร่วมมือด้าน
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วิ ช าการและด้ า นอื่ น ๆ ต่ อ ไปในอนาคต และจะเป็ น การยกระดั บ การเรี ย นการสอนของคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป
9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
คณะนิติศาสตร์ให้ความสาคัญกับศิษย์เก่าโดย
จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ขึ้นโดยมีสมาชิกเป็นศิษย์
เ ก่ า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ ที่ ส น ใ จ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั บ
คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา มี
กิจ กรรมที่ทาร่ว มกับ คณะนิ ติศาสตร์ อย่ างสม่าเสมอ ได้แก่
เข้าร่วมโครงการแสดงความยินดีกับบั ณฑิต งานคืนสู่เหย้า
มอบทุนสิ่งของบริจาคเพื่อรุ่นน้อง เป็นต้น มีการแจ้งข่าวสาร
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ facebook ดังภาพ

10. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจานวนการตกออกการคงจานวนนักศึกษา
คณะนิ ติศาสตร์ พัฒ นาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เพื่อ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลั กสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตและการลดจานวนการตกออกของนักศึกษา โดย
ดาเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและกากับติด ตามคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) โดยมีรายวิชาที่มุ่งเน้นการฝึก
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. มีนโยบายให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. มีงบประมาณในการสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและจัดสรร
งบประมาณกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง การให้ทุนส่งเสริมแก่นักศึกษาเพื่อเข้าร่วม
ประชุมหรือการนาเสนอผลงานทางวิชาการ การให้ทุนส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการหรือการทา
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
4. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจาก
4.1. กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เช่น ในรายวิชากฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผู้สอนได้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับความรู้จากการ
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ฝึกอบรมกับ รศ.สุภาพ ณ นคร และภายหลังเมื่อผู้สอนได้นาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญโดยไปทาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันต่อไป
4.2 การวิจัย ในรายวิชากฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ผู้สอนได้นาความรู้ที่ได้รับจากการทาวิจัย
“โครงการศึกษาปัญหาข้อกฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ฯ”
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในรายวิชา สืบสวนสอบสวน ผู้สอนได้นาความรู้ที่ได้รับ
จากการทาวิจัย “โครงการศึกษารูปแบบมาตรการ การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน กรณีศึกษา : ทาง
หลวงหมายเลข 24” มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนใน
ทุกรายวิชา โดยทุกรายวิชาได้ผลการประเมินไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
จากผลการประเมินการสอนทุกรายวิชา ผู้สอนได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาและจากการประเมินด้วยตนเอง เช่น วิชากฎหมายลักษณะหนี้มีข้อคิดเห็นที่
นักศึกษาและผู้สอนเห็นตรงกันว่าควรมีการเพิ่มทักษะในการเขียนตอบคาถามกรณีตัวอย่าง โดยเพิ่มแบบฝึกหัด
ในห้องเรียนให้มากขึ้นเพื่อทดสอบความเข้าใจในการเรียนและการตีความกฎหมาย ดังนั้นในภาคการศึกษา
ถัดไปซึ่งมีวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ จึงมีการปรับปรุงแผนการสอนให้สอดคล้องตามผลการ
ประเมินตามที่กล่าวมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจริง

ตารางที่ 4

ตารางแสดงจานวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2557
2557

ประเภท

2556

รับเข้า

353

โครงการ
พิเศษ
57

พ้นสภาพ

9

2

11

65

รวม

344

55

399

213

ภาคปกติ

รวม

ภาคปกติ

410

278

โครงการ
พิเศษ
96

รวม

เพิ่มขึ้น/
ร้อยละ
ลดลง

374

+36

9.62

58

123

-112

91.05

38

251

+148

58.96

จากตารางที่ 2 พบว่า จานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2557 มีจานวนรับเข้ามากกว่าปีการศึกษา 2556
จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 9.62 และจานวนนักศึกษาพ้นสภาพปีการศึกษา 2557 มีจานวนน้อย
กว่า ปี ก ารศึ กษา 2556 จ านวน 112 คน คิดเป็น ร้อยละที่ล ดลง 91.05 จ านวนนั กศึ กษาคงอยู่ ทั้ งหมดปี
การศึกษา 2557 มากกว่า จานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2556 จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 58.96
แสดงว่า จานวนนักศึกษาที่พ้นสภาพในปีการศึกษา 2557 มีแนวโน้มลดลงจากปีการศึกษา 2556 นักศึกษา
มีอัตราการคงอยู่เพิ่มขึ้นแปรผันตรงกับ แบบสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ต่อหลักสูตรปีการศึกษา 2556
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บัณฑิตมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดหลั กสูตรนิติศาสตรบัณฑิตแยกรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าคะแนน 4.12) โดยที่บัณฑิตพึงพอใจด้านความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าคะแนน 4.21) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อเนื้อหาหลักสูตร
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าคะแนน 4.16) และด้านความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าคะแนน 4.01) ตามลาดับ
11. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณะนิติศาสตร์ ใช้อาคารเรียนรวม 2 ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปิดใช้เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2539
มีพื้นที่ใช้สอย 4,200 ตารางเมตร มีห้องเรียนจานวน 6 ห้องเรียน(ห้อง 2203 2205 2209 2303 2305) ห้อง
ว่าความและศาลจาลอง (ห้อง 2214) จานวน 1 ห้ อง ห้องอ่านหนังสือ 1 ห้อง ห้องประชุมสมบัติ วอทอง
จานวน 1 ห้อง ห้องสมุดสาหรับนักกฎหมาย จานวน 1 ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์(ห้องพักอาจารย์พิเศษ)
จานวน 1 ห้อง พร้อมจัดพื้นที่พักผ่อนของนักศึกษาโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวม 2
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ
พลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล
เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพล
วัตรของสังคม
การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ในหมวด 4 มาตรา 22 ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมา
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา จึงมี
ความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
คณะนิติศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้พิจารณาเห็นว่าการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นเรื่องที่สาคัญ ประกอบกับองค์
ความรู้ในด้านนี้มีความจาเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ดีย่อมพัฒนา
มาจากคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญชานาญการในการสอนและการถ่ายทอดด้วยเช่นกัน การที่
ครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดีสูงสุดนั้น ควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม อาจารย์จึงต้องมีการ
พัฒนาอย่างสม่าเสมอปรับพัฒนารูปแบบวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ ที่วางไว้ คณะนิติศาสตร์ดาเนินงานตามกลยุทธ์
และมาตรการ จาแนกเป็นประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่หน่วยงานดาเนินงาน/เข้าร่วม จานวน 3 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
การดาเนินกิจกรรม
อบรมให้ความรู้เทคนิค
การผลิตสื่อการจัดการ
เรียนการสอนทาง
กฎหมาย, การเขียน
แผนการสอน
ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ข อ ง อาจารย์ที่ปรึกษาให้
คาแนะนานักศึกษาใน
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
1
โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด การ
เรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สาคัญ
2

ระยะเวลา/สถานที่
พ.ค. 57 /
ห้องประชุมสมบัติ
วอทอง
ตลอดปีการศึกษา

งบประมาณ จานวนผู้เข้าร่วม
35,000.- คณาจารย์คณะ
นิติศาสตร์ทุกคน

-

นักศึกษาในสังกัด
ของอาจารย์ที่
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ลาดับที่

3

การดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลา/สถานที่
กากับดูแลตาม
แผนการให้คาปรึกษา
อบรมในหัวข้อ
โครงการสัมมนาเชิง
22-23 ก.ย. 2557
ปฏิบัติการ”จรรยาบรรณ - ทดสอบวัดความรู้
ห้องจงกลนี โรงแรม
ของนักกฎหมายและความ ก่อนการอบรม
ทอแสง อุบลราชธานี
รับผิดชอบของผู้ประกอบ - จรรยาบรรณคืออะไร
และทาไมจึงสาคัญ
วิชาชีพ” ร่วมกับ
สาหรับนักกฎหมาย
BABSWA CLE & CLE
- ภารกิจของ
foundation
ทนายความที่มีต่อ
ลูกความ
- การเข้าถึงความ
ยุติธรรมคืออะไร และ
ทาไมจึงสาคัญ
- อุปสรรคของการ
เข้าถึงความยุติธรรม
คืออะไร
- ทาไมต้องมีกิจกรรม
ตอบแทนสังคมและวิธี
จัดกิจกรรมตอบแทน
สังคม
- ทดสอบวัดความรู้
หลังการอบรม

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

จานวนผู้เข้าร่วม
ปรึกษาแต่ละท่าน

20,000.- คณาจารย์คณะ
นิติศาสตร์และ
มหาวิทยาลัย
ใกล้เคียง จานวน
30 คน

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่คณะนิติศาสตร์
ดาเนินงาน/เข้าร่วม จานวน 5 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา/สถานที่

1

จัดอบรมความรู้และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้งานวิจัย

15 สิงหาคม 2557 ห้อง
ประชุมสมบัติ วอทอง ชั้น
1 คณะนิติศาสตร์

งบประมาณ
10,000.-

จานวนผู้เข้าร่วม
13

ผลการ
ดาเนินงาน
ผู้เข้าร่วมเป็น
บุคลากรและ
นักศึกษาที่
สนใจทาวิจัย
คิดเป็นร้อยละ
66.66
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จานวนผู้เข้าร่วม

ผลการ
ดาเนินงาน

40,000.-

2

2

การประเมิ น ต าราและ ตลอดปีงบประมาณ
ผลงานทางวิชาการ

20,000.-

-

-

ทุนสนับสนุนเกีย่ วกับการ
วิจัย (นักวิจัยหน้าใหม่)
พัฒนาระบบและกลไก
เว็บไซต์และระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและ
วารสารกฎหมาย

70,000.-

2

2 งานวิจัย

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

2

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการอ่านบทความ
วิชาการ/บทความวิจัย

ตลอดปีงบประมาณ

3
4
5

ระยะเวลา/สถานที่

1 ตุลาคม 56 – 30
กันยายน 57
1-30 ธันวาคม 2558

งบประมาณ

เว็บไซด์
งานวิจัย

16,600.-

3. การส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษาทีค่ ณะนิติศาสตร์เข้าร่วม จานวน 2 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินกิจกรรม

1

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ”
จรรยาบรรณของนัก
กฎหมายและความ
รับผิดชอบของผู้
ประกอบวิชาชีพ”
ร่วมกับ BABSWA CLE
& CLE foundation

อบรมในหัวข้อ
- ทดสอบวัดความรู้ก่อนการ
อบรม
- จรรยาบรรณคืออะไร และ
ทาไมจึงสาคัญสาหรับนัก
กฎหมาย
- ภารกิจของทนายความที่มี
ต่อลูกความ
- การเข้าถึงความยุติธรรม
คืออะไร และทาไมจึงสาคัญ
- อุปสรรคของการเข้าถึง
ความยุติธรรมคืออะไร
- ทาไมต้องมีกิจกรรมตอบ
แทนสังคมและวิธีจดั

ระยะเวลา/
สถานที่
22-23 ก.ย. 2557
ห้องจงกลนี
โรงแรมทอแสง
อุบลราชธานี

งบประมาณ

จานวนผู้เข้าร่วม

20,000.- คณาจารย์คณะ
นิติศาสตร์และ
มหาวิทยาลัย
ใกล้เคียง จานวน
30 คน
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ลาดับที่

2

โครงการ/กิจกรรม

การดาเนินกิจกรรม

กิจกรรมตอบแทนสังคม
- ทดสอบวัดความรู้หลังการ
อบรม
โครงการเตรี ยมความ - อบรมภาษาอังกฤษในการ
พร้ อ มของนั ก ศึ ก ษา ทางานสาหรับบุคลากร
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ
ร อ ง รั บ ก า ร เ ปิ ด
ประชาคมอาเซียน

ระยะเวลา/
สถานที่

3-5 มีนาคม 2558
/ ห้อง 2205 คณะ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

งบประมาณ

จานวนผู้เข้าร่วม

20,000.- บุคลากรจานวน
40 คน

4. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
- ระบุรายและเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตาแหน่งทางวิชาการที่คณะนิติศาสตร์ดาเนินงาน จานวน 1 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
ระยะเวลา/
จานวน
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
สถานที่
ผู้เข้าร่วม
1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์
1 ต.ค. 56600,000.2
มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
30 ก.ย. 57
คณะนิ ติ ศ าสตร์ มี น โยบายส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ มี ร ะดั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ สู ง ขึ้ น โดยจั ด หา
ทุน การศึก ษาต่ อในระดับ ที่สู งขึ้ น ไปและในปี การศึก ษา 2557 มี คณาจารย์ ที่ไ ด้รั บทุน จ านวน 2 คน คื อ
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อาจารย์อภินันท์ ศรีศิริ ศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์และอาจารย์รัชกร โชติประดิษฐ์ ศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
5. การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
- โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้อาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียนที่คณะนิติศาสตร์ดาเนินงาน/เข้าร่วม จานวน 2 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ จานวนผู้เข้าร่วม

โครงการเตรี ยมความพร้ อ ม 3-5 มีนาคม 2558
ของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร / ห้อง 2205 คณะ
เพื่อรองรับการเปิดประชาคม นิติศาสตร์
อาเซียน

20,000.- บุคลากรจานวน
40 คน

บรรลุ
เป้าหมาย
คิดเป็นร้อย
ละ 95

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ”จรรยาบรรณ
ของนักกฎหมายและ
ความรับผิดชอบของผู้
ประกอบวิชาชีพ” ร่วมกับ
BABSWA CLE & CLE
foundation

20,000.- คณาจารย์คณะ
นิติศาสตร์และ
มหาวิทยาลัย
ใกล้เคียง จานวน
30 คน

บรรลุ
เป้าหมาย
คิดเป็นร้อย
ละ 60

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

2

ผลการ
ดาเนินงาน

22-23 ก.ย. 2557
ห้องจงกลนี โรงแรม
ทอแสง
อุบลราชธานี

47

รายงานประจาปีคณะนิติศาสตร์ 2557

กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิติศาสตร์
และพัฒนบูรณาการศาสตร์

1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดาเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- โครงการ/กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ จัดอบรม/เข้าร่วมการอบรมและสนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคลากรให้ มีความรู้ ความเข้าใจการการวิจัย การพัฒ นาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย จานวน 5 โครงการ
มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
คณะ/หน่วยงาน
ระยะเวลา
ผู้เข้าร่วม
งบประมาณ
1.จัดอบรมความรู้และ นิติศาสตร์
15 สิงหาคม 2557
13
10,000.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ห้องประชุมสมบัติ
งานวิจัย
วอทอง ชั้น 1 คณะ
นิติศาสตร์
2.ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่าน
บทความวิชาการ/
บทความวิจัย
3.การประเมินตาราและ
ผลงานทางวิชาการ
4.ทุนสนับสนุนเกี่ยวกับ
การวิจัย
(นักวิจัยหน้าใหม่)
5.พัฒนาระบบและกลไก
เว็บไซต์และระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและ
วารสารกฎหมาย

นิติศาสตร์

ตลอด
ปีงบประมาณ

นิติศาสตร์

ตลอด
ปีงบประมาณ
1 ตุลาคม 56 – 30
กันยายน 57

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

1-30 ธันวาคม
2557

รวมจานวนทั้งสิ้น

*ข้อมูลจากปริวัตร
ในส่วนของวารสาร
เพราะงานวิจัยไม่มี
ในปี 2557
-

40,000.-

2

70,000.-

1 เว็บไซต์

16,600.-

20,000.-

156,600.-
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2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
2.1 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
- จานวนงบประมาณที่คณะนิติศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก/
แหล่งทุนต่างๆ เพื่อดาเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ เช่น สกว. วช. หน่วยงานรัฐบาล หน่วยเอกชน
หน่วยงานอื่นๆ
ประเภทโครงการ
ผู้วิจัย
ลาดับ
อาจารย์และนักวิจัย จานวนเงิน โครงการเดิม โครงการ
ชื่อโครงการวิจัย
ที่
ประจา (ตาแหน่งทาง
(บาท)
สิ้นสุดปี
ใหม่ ปี
วิชาการ)
2557
2557
1 โครงการกระบวนการจัดการ
นายขรรค์เพชร
65,000

ที่ดินสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม ชายทวีป
ของชุมชน กรณีศึกษากุดก่วย
และบุง่ เชียงติก ตาบลแจระแม
อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
2 ปัญหาทางกฎหมายของการ
นายประดิษฐ์
100,000

ส่งเสริมการแปรรูปน้ามันจาก แป้นทอง
ขยะพลาสติกเทศบาลเมืองวา
รินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3 การศึกษาฐานภาษี แหล่งรายได้ นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้

100,000
ค่าธรรมเนียม ความเป็นไปได้ใน
การจัดเก็บขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตที่มีการ
ขยายตัวของเมือง กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่ง
หวาย อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
รวมจานวนทั้งสิ้น
265,000
สรุป ในปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ มีคณาจารย์และนักวิจัยประจาในคณะนิติศาสตร์ จานวน
ทั้งสิ้น 27 คน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจานวน 9 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 421,600.- บาท

49

รายงานประจาปีคณะนิติศาสตร์ 2557

50

3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
3.1 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.)
ชื่อ-สกุลของอาจารย์
ลาดับ
และนักวิจัยประจา
ที่
(ตาแหน่งทางวิชาการ)

ประเภทผลงาน()

ชื่อผลงาน

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตรีเนตร
สาระพงษ์

แนวคิดเรื่องหลักสุจริตใน
ตั๋วเงิน

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตรีเนตร
สาระพงษ์

สถาบันการเมืองของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ในโครงการหนังสือชุด
สถาบันการเมืองใน
ประเทศอาเซียนบวกสาม

การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/
บทความ บทความ
ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/
วิจัย
วิชาการ
หน้าที่ลงพิมพ์/

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 5
ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 57

วารสารศูนย์วิจัยดิเรกชัยนาม คณะ
รัฐศาสตร์
ศูนย์รังสิต ฉบับที่ 1 ก.พ.2557

4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ชื่อ-สกุล
ประเภทผลงาน
ของ
()
สรุปวัตถุประสงค์และ/
ลักษณะ
ลาดับ อาจารย์
หรือข้อเสนอแนะการ
ชื่อผลงาน
การใช้
ที่
และ
ใช้ประโยชน์ที่
สร้าง
ประโยชน์
วิจัย
นักวิจัย
ระบุไว้ในผลงาน
สรรค์
ประจา

1
พ.ต.ท.กิตติ โครงการกระบวนการ
ข้อค้นพบจาก
กาหนดเป็น
วัฒน์ ฉัตร สร้างวัฒนธรรมความ
งานวิจัยถูกกาหนด แนวปฏิบัติ
ศรีโพธิ์
ปลอดภัยทางถนนของ
เป็นแนวปฏิบตั ิใน
นักศึกษาและชุมชน
การแก้ไขปัญหาและ
รอบมหาวิทยาลัย
ลดภาระอุบตั ิเหตุ
อุบลราชธานี
โดยบรรจุเข้าไปใน
แผนพัฒนาจังหวัด

หน่วยงาน
นาไปใช้
ประโยชน์
สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณะภัย
จังหวัด
อุบลราชธานี
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ชื่อ-สกุล
ของ
ลาดับ อาจารย์
ที่
และ
นักวิจัย
ประจา
2
นาย
อภินันท์
ศรีศิริ

ชื่อผลงาน

ปัญหาทางกฎหมายใน
การนาเข้า-ส่งออก
สินค้า:ศึกษากรณี
สินค้าต้องจากัดและ
สินค้าไม่ได้ควบคุม

ประเภทผลงาน
()
สรุปวัตถุประสงค์และ/
หรือข้อเสนอแนะการ
ใช้ประโยชน์ที่
สร้าง
วิจัย
ระบุไว้ในผลงาน
สรรค์


ลักษณะ
การใช้
ประโยชน์

หน่วยงาน
นาไปใช้
ประโยชน์

กาหนดแนวนโยบาย กาหนดเป็น กรมสรรพสามิต
แนวปฏิบัติ
จังหวัด
การปฏิบัติของ
อุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่ต่อกรณี
สินค้าผ่านแดนโดย
ยึดหลักข้อกฎหมาย
จากผลการวิจัยว่า
สินค้าต้องจากัดใน
ส่วนใดของสรรสามิต
ไม่ต้องขออนุญาต
และพิจารณานาไป
ปรับปรุงกฎหมาย

3

นายอรรถ
พงศ์ กา
วาฬ

ปัญหาทางกฎหมายใน
การจัดการพื้นที่ร่วม :
ศึกษากรณี ด่าน
มุกดาหาร-สะหวันเขต
เปรียบเทียบด่าน
สะหวันเขต-ลาวบ่าว



นาแนวทางการ

กาหนดเป็น กรมสรรพสามิต

พัฒนาพื้นที่ร่วมมา

แนวปฏิบัติ

ให้นโยบายแก่

จังหวัด
อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่อานวย
ความสะดวกทาง
การค้าแก่
ผู้ประกอบการ ทาให้
เกิดความสะดวกเป็น
ผลดีต่อการค้า
ระหว่างประเทศ
อย่างชัดเจน

4.

ผศ.ตรีเนตร ปัญหาทางกฎหมายใน
สาระพงษ์ การนาของผ่าน
ประเทศ กรณีไทย
ลาว:ศึกษากรณีไม้และ
ซากสัตว์



กาหนดแนวนโยบาย กาหนดเป็น กรมสรรพสามิต
จังหวัด
การปฏิบัติของ
แนวปฏิบัติ
อุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่ต่อกรณี
สินค้าผ่านแดนโดย
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของ
อาจารย์
และ
นักวิจัย
ประจา

ประเภทผลงาน
()
สรุปวัตถุประสงค์และ/
หรือข้อเสนอแนะการ
ใช้ประโยชน์ที่
สร้าง
วิจัย
ระบุไว้ในผลงาน
สรรค์

ชื่อผลงาน

ลักษณะ
การใช้
ประโยชน์

หน่วยงาน
นาไปใช้
ประโยชน์

ยึดหลักข้อกฎหมาย
จากผลการวิจัยว่า
สินค้าต้องจากัดใน
ส่วนใดของ
สรรพสามิตไม่ต้อง
ขออนุญาต และ
พิจารณานาไป
ปรับปรุงกฎหมาย

5. โครงการวิจัยที่ทาร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น

ชื่อโครงการวิจัย
การปฏิรปู การช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย:
กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี

ผู้วิจัย
นายรักขิต รัตจุมพฏ
นายขรรค์เพชร ชาย
ทวีป,
นางมิรันตี เจียรัก
สุวรรณ และ พ.ต.ท.
กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์

หน่วยงาน
ที่วิจัยร่วม
สานักงาน
คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย

ประเภทโครงการ
งบประมาณ โครงการเดิม โครงการ
(บาท)
ต่อเนื่องถึงปี ใหม่ ปี
2557
2557

900,000.- *ลงนาม 30
ตุลาคม 57
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6. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ
- กิจกรรมการลงนามความร่วมมือ การตกลงความร่วมมือ ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ใน
รอบปี 2557
1.สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

53

รายงานประจาปีคณะนิติศาสตร์ 2557

กลยุทธ์ที่ 4 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขต
ภูมิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง และอาเซี ย น โดยเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ง ของการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
คณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน จึงจัดให้มี
รูปแบบการบริ การวิชาการที่หลากหลาย อาทิ การให้คาปรึกษาทางกฎหมาย และให้บริการวิชาการแบบ
นิติศาสตร์ สัญจร และเผยแพร่ ความรู้ ทางกฎหมายทางสื่ อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆ ดาเนินงานภายใต้
โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินแผ่นดิน
จากภารกิจดังกล่าว คณะนิติศาสตร์ จึงจัดตั้ง “ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย” โดยมีบุคลากร นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการในการ
เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และได้จัดทาแผนการดาเนินงานการบริการวิชาการแก่ชุมชน ใน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็ นธรรมในสังคมและความมั่นคงของชุมชนในท้องถิ่น และสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และเป็นการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการแก่ชุมชนอัน
สอดคล้องกับปณิธานการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ปณิธานและพันธกิจของศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้กาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และได้ถือ
ปฏิบัติและดาเนิ นการตามระเบี ยบในการบริหารโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลั ย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การบริหารงานบริการวิชาการและงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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กิจ กรรมประชุมรั บ ฟังและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเกี่ยวกับแนวทางการให้ บริการวิช าการทาง
กฎหมายซึ่งจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม Business Center ชั้น 2 โรงแรมสุนีย์
แกรนด์ โฮเต็ล อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ ศชปก. ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557
ณ โรงแรมอันนาวานารีสอร์ทแอนด์สปา อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

2.

ระบบและกลไกการบริ ห ารงานบริ ก ารวิ ช าการบู ร ณาการกั บ การวิ จั ย และการเรี ย นการสอน
ตามที่ คณะนิติศาสตร์ ได้มีการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในรูปแบบ
นิติศาสตร์สัญจรและการให้ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งพบประเด็นการบูรณาการทางวิชาการเข้ากับงานวิจัย ดังนี้
นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการในกิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 3
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด ตาบลม่วงใหญ่ อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง
กฎหมายที่จาเป็นในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับที่ดิน พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ ได้ทาวิจัยเรื่อง“กระบวนการจัดการที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา
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กุดก่วยและบุ่งเซียงติก ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พบว่า ชาวบ้านบ้านทัพไทย และบ้านหนองจาน
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและที่สาธารณะอยู่ในระดับต่า ชาวบ้านจึงได้ขอให้คณะนิติศาสตร์จัดให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร ณ วัดหนองจาน
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่อังคารที่ 29 เมษายน 2557

และได้มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในลักษณะต่างๆ เช่น การสอดแทรกสาระของการให้บริการทางวิชาการในการเรียนการสอน การนา
นักศึกษาออกไปให้บ ริ การวิชาการเพื่อรับ ทราบปัญหาและสรุปประเด็นการขอรับคาปรึกษาจากชาวบ้าน
รวมถึงนั่งปฏิบัติงานประจาศูนย์เผยแพร่ฯ เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ผู้สอนคือ อาจารย์ทรงวุฒิ สารสาริน ได้นา
ประเด็นที่เผยแพร่กฎหมาย ในกิจกรรมกิจกรรมนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6 (ในหัวข้อกฎหมายสัญชาติไทย ตรวจ
เอกสารคาร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ที่ว่าการอาเภอบุณฑริก
ตาบลโพนงาน อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับกรณีการทาคาร้องขอมีสัญชาติแก่ชาวลาวอพยพ
เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักกฎหมายที่ศึกษามาเป็นฐานการวิเคราะห์
2. วิชากฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป ผู้สอนคือ อาจารย์มิรันตี เจียรักสุวรรณ ได้นาประเด็น
เกี่ยวกับการลงพื้นที่ ในวันที่ 10 มกราคม 2555 และการให้บริการวิชาการ ในการเสวนาในหัวข้อ “ถอด
บทเรียนคดีศาลปกครอง กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทบัวสมหมาย ไบโอแมส จากัด บ้านคาสร้างไชย ต.ท่าช้าง
อ.สว่างวีระวงศ์ และกรณีที่ดินบ้านหนองกินเพล อุบลราชธานี ” ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ CLB
5104 อาคารเรียนรวม 5 มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หลักกฎหมายที่ศึกษามาเป็นฐานการวิเคราะห์
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2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
คณะนิติศาสตร์ได้ จัดบริการวิชาการภายใต้โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย ซึ่ง ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากเงิน แผ่ นดิน จ านวน 1 โครงการ (7 กิ จกรรมย่ อย) จานวน
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 500,000.- บาท มีผู้เข้าร่วมจานวน 508 คน ดังมีรายละเอียดดังนี้
โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจาปีงบประมาณ 2557
ลาดับ
กิจกรรมย่อย
ที่
1 กิจกรรมสัญจร
(จานวน 3 ครั้ง)

2

3

วัน/เวลา/สถานที่

ครั้งที่ 1 : ในวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ วัด
บ้านหนองจาน ตาบลแจระแม อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 : ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ
องค์การบริหารส่วนตาบลคาน้าสร้าง
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 3 : ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
กิจกรรมให้คาปรึกษา ให้บริการ ณ ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย
ประชาชนทางกฎหมาย โรงอาหารกลางชั้น
2
กิจกรรมอบรม
ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2557
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ โรงแรมยูเพลส สถานปฏิบัติการโรงแรม
มาตรฐานการออก
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
ข้อสอบฯ
อุบลราชธานี

จานวน
ผู้เข้าร่วม
41 คน

งบประมาณ
(บาท)
10,676.60

64 คน

5,220.-

61 คน

6,420.-

18 คน

-

40 คน

49,518.-
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ลาดับ
กิจกรรมย่อย
วัน/เวลา/สถานที่
ที่
4 กิจกรรมค่ายเยาวชน ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2557 ณ
พิทักษ์สิทธิ ครั้งที่ 5 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอาเภอ
โขงเจียม (ศอข.) อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี
5 กิจกรรมจัดทา
ส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
วารสารกฎหมาย
พื้นที่เขตอีสานล่าง
6 กิจกรรมวันรพี 57
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง CLB
2305 และ CLB 2214 อาคารคณะ
นิติศาสตร์
7 กิจกรรมสรุปงาน
กิจกรรมย่อย 1
คณะกรรมการ ศช
ประชุมและรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปก.
แนวทางการให้บริการทางกฎหมาย
ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม
Business Center ชั้น 2 โรงแรมสุนีย์แก
รนด์ฯ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมย่อย 2
สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ศชปก. ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน
2557 ณ โรงแรมอันนาวานารีสอร์ทแอนด์
สปา อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ผู้เข้าร่วม
64 คน

งบประมาณ
(บาท)
204,725.60

116,000.175 คน

48,188.-

30 คน

33,520.-

15

25,730.-

508 คน

499,998.20

2.2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
- โครงการ/กิจกรรมที่หน่ว ยงาน จัดบริการวิชาการ จานวน 3 โครงการ จานวนงบประมาณ
265,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจานวน 500 คน มีรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณ (บาท)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เข้ารับบริการ
แผ่นดิน รายได้
1 โครงการกระบวนการจัดการที่ดิน
นายขรรค์
65,000.- ชุมชนกุดก่าย
สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
เพชร ชาย
และบุ่งเชียงติก
กรณีศึกษากุดก่ายและบุ่งเชียงติก
ทวีป
ตาบลแจระแม
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ตาบลแจระแม อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
2

ปัญหาทางกฎหมายของการส่งเสริมการ นายประดิษฐ์
แปรรูปน้ามันจากขยะพลาสติกเทศบาล แป้นทอง
เมืองวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

3

นายจิรศักดิ์
การศึกษาฐานภาษี แหล่งรายได้
บางท่าไม้
ค่าธรรมเนียม ความเป็นไปได้ในการ
จัดเก็บขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตที่มีการขยายตัวของเมือง
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่ง
หวาย อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน รายได้

ผู้เข้ารับบริการ

อาเภอเมือง
จังหวัด
อุบลราชธานี
100,000.- นักธุรกิจ
จังหวัด
อุบลราชธานี ,
เจ้าหน้า
เทศบาลเมือง
วารินชาราบ,
ประชาชนใน
ชุมชน,
อาจารย์,
นักศึกษา, ครู
นักเรียน
100,000.- เจ้าหน้าที่
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุ่ง
หวาย,
ประชาชนใน
ชุมชน

6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และชุมชน
คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ ครั้งที่ 5” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17
17 – 19 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุ ขอาเภอโขงเจียม(ศอข.) อาเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อานาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และมุกดาหาร และมีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้นจานวน 65 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชน และเพื่อให้เยาวชน
ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุ ษยชน ทาให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และสามารถ

59

รายงานประจาปีคณะนิติศาสตร์ 2557

ป้องกันการละเมิดสิทธิจากผู้อื่นได้ โดยนาความรู้ที่ได้รับไปให้คาปรึกษาแก่รุ่นน้อง เพื่อน และบุ คคลใน
ครอบครัวด้วย และนาไปเผยแพร่หลายวิธี เช่น เสียงตามสายของทางโรงเรียน
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กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง
เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและ
จัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน
1. กรอบและนโยบายการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมภูมิ ปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้า
โขงและอาเซียน
เพื่อให้การดาเนินโครงการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2557 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ จึงร่วมกับงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กาหนดแนวทางเพื่อดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมประจาคณะ เพื่อร่วมกันในการจัดทากิจกรรมของทางคณะ และทางคณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมยังได้ดาเนินการจัดทานโยบายและแผนการทางานเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทากิจกรรม
ต่อไป และก่อนการทากิจกรรมทางกรรมการก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการดาเนิน
กิจกรรมต่อไป
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนในการเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีมี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ
งบประมาณ (บาท)
ว/ด/ป
ลาดับ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เข้าร่วม
สถานที่
แผ่นดิน รายได้
1 โครงการฮีตสิบ นายประดิษฐ์
55,000.3 ก.พ.57
อาจารย์,นักศึกษา
สอง-บุญข้าวจี่
แป้นทอง
ณ วัดบ้านโนน , ประชาชนบ้าน
ใหญ่
โนนใหญ่, ครู
ต.สระสมิง
นักเรียนโรงเรียน
อ.วารินชาราบ บ้านโนนใหญ่และ
จ.อุบลราชธานี ใกล้เคียง
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ลาดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2

โครงการ
นิติศาสตร์
สัญจร ครั้งที่ 3

นายขรรค์เพชร
ชายทวีป

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน รายได้
10,676.60
-

ว/ด/ป
ผู้เข้าร่วม
สถานที่
ครั้งที่ 1 : ใน
ชาวบ้านบ้านทัพ
วันที่ 29
ไทย และบ้าน
เมษายน 2557 หนองจาน
ณ วัดบ้านหนอง
จาน ตาบลแจ
ระแม อาเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

คณะนิติศาสตร์ ได้มีการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในรูปแบบนิติศาสตร์สัญจรและ
การให้ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งพบประเด็นการบูรณาการทางวิชาการเข้ากับงานวิจัย ดังนี้ นายขรรค์เพชร ชาย
ทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการในกิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 ตุลาคม
2555 ณ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด ตาบลม่วงใหญ่ อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กฎหมายที่จาเป็น
ในชี วิต ประจ าวัน เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น พบว่า ชาวบ้ า นส่ ว นใหญ่ ยั งขาดความรู้ เ กี่ย วกั บ การจั ด การที่ ดิน สาธารณะ
ประโยชน์ ได้ทาวิจัยเรื่อง“กระบวนการจัดการที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษากุดก่วยและบุ่ง
เซียงติก ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พบว่า ชาวบ้านบ้านทัพไทย และบ้านหนองจาน มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ดินและที่สาธารณะอยู่ในระดับต่า ชาวบ้านจึงได้ขอให้คณะนิติศาสตร์จัดให้ความรู้เ กี่ยวกับกฎหมาย
ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมนิ ติศาสตร์สัญจร ณ วัดหนองจาน ต.แจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่อังคารที่ 29 เมษายน 2557
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และได้มี การบู ร ณาการการให้ บ ริ การวิ ช าการแก่ สั ง คมเข้ ากั บการจัด กิจ กรรมการเรี ยนการสอน
ในลักษณะต่างๆ เช่น การสอดแทรกสาระของการให้บริการทางวิชาการในการเรียนการสอน การนานักศึกษา
ออกไปให้บริการวิชาการเพื่อรับทราบปัญหาและสรุปประเด็นการขอรับคาปรึกษาจากชาวบ้าน รวมถึงนั่ง
ปฏิบัติงานประจาศูนย์เผยแพร่ฯ เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ผู้สอนคือ อาจารย์ทรงวุฒิ สารสาริน ได้นา
ประเด็นที่เผยแพร่กฎหมาย ในกิจกรรมกิจกรรมนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6 (ในหัวข้อกฎหมายสัญชาติไทย ตรวจ
เอกสารคาร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ที่ว่าการอาเภอบุณฑริก
ตาบลโพนงาน อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับกรณีการทาคาร้องขอมีสัญชาติแก่ชาวลาวอพยพ
เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักกฎหมายที่ศึกษามาเป็นฐานการวิเคราะห์
2. วิชากฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป ผู้สอนคือ อาจารย์มิรันตี เจียรักสุวรรณ ได้นาประเด็น
เกี่ ย วกั บ การลงพื้ น ที่ ในวั น ที่ 10 มกราคม 2555 และการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ ในการเสวนาในหั ว ข้ อ
“ถอดบทเรียนคดีศาลปกครอง กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทบัวสมหมาย ไบโอแมส จากัด บ้านคาสร้างไชย
ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ และกรณี ที่ดินบ้านหนองกินเพล อุบลราชธานี ” ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
ณ CLB 5104 อาคารเรียนรวม 5 มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หลักกฎหมายที่ศึกษามาเป็นฐานการ
วิเคราะห์
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
1.1 กาหนดนโยบายเชิ งรุ กในการถ่า ยทอดวิ สัย ทัศ น์ / กลยุท ธ์ และน าจุด แข็ งของ
มหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาการดาเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ บ ริ ห ารคณะนิ ติศาสตร์ มุ่งบริห ารงานเพื่อให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม
แผนการปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน คือ การเป็น
“โรงเรียนกฎหมายชั้นน้าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” ซึ่งผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ได้มีการประชุม วางแผนการ
ดาเนินงานให้มีความชัดเจน โดยกาหนดเป็นกลยุทธ์การบริหารทั้ง 6 ด้านที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนซึ่ง
การและกัน โดยมีการกาหนดกลไกในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ผ่านโครงสร้างการบริหารงานของคณบดี รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อให้มีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานภายในคณะ
อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้มีการประชุมกรรมการประจาคณะทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน และให้รอง
คณบดี ผู้ ช่ว ยคณบดี รายงานผลการดาเนิ นงานที่ได้ รับมอบหมายในที่ ประชุม เพื่อให้ ก ารบริห ารจัดการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสัมฤทธิ์ผลตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
เพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ในปีการศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการวางแผน กากับ และติดตามการดาเนินงาน เช่น
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผน ของคณะผู้บริหารในกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่
ประชาคมอาเซียน วันที่ 1-2 พ.ย. 2556 โรงแรมริเวอร์ไซด์วิว จังหวัดนครพนม
2. การถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ที่ได้จากการประชุมวางแผนกลยุทธ์สู่บุคลากรในคณะ โดยการ
ประชุมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น คณะกรรมการหลักสูตร, คณะกรรมการกิจการนักศึกษา,
คณะกรรมการวิจัย และคณะกรรมการประกันคุณภาพ เป็นต้น
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2557 ณ ห้อง
2205 คณะนิติศาสตร์
1.2 กระจายอานาจบริหาร กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม
คณะได้แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ควบคุม สั่งการเป็นการเฉพาะแต่ละส่วนงานโดยการกากับดูแล
ของคณบดี ประกอบด้วย
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1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายอานาจการควบคุม สั่งการงานบริหารงานทั่วไป งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากรและงานวิจัย
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายอานาจการควบคุม สั่งการงานวิชาการ งานหลักสูตร งาน
อาจารย์ที่ปรึกษาและงานฝึกงาน
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนาและบริการวิชาการ มอบหมายอานาจการควบคุม สั่งการงาน
นโยบายและแผน งานบริการวิชาการและงานฝึกงาน
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายอานาจการควบคุม ดูแลการทางานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มอบหมายอานาจการ
ควบคุม ส่งการงานกิจการนักศึกษา และกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มอบหมายอานาจการควบคุม สั่งการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมภายใน มอบหมายการควบคุม สั่งการงานประกันคุณภาพการศึกษา

อธิการบดี

คณบดีคณะ
นิติศาสตร์
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร

รองคณบดี

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหาร

นักศึกษาและบริการ

วิจัยและทานุบารุง

ประกันคุณภาพ

วิชาการ

ศิลปวัฒนธรรม

การศึกษา

คณะกรรมการประจาคณะมุ่งบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยมีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง ตามแผนกลยุทธ์คณะ
นิติศาสตร์ และแผนปฏิบั ติการประจ าปี 2557 โดยกาหนดให้ การรายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุม
คณะกรรมการประจ าทุกวันพฤหั สบดีที่สองของเดือน เพื่อให้ การบริห ารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
สัมฤทธิ์ผลตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
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คณะมีกลยุทธ์ที่จะนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ การตอบสนองตามพันธกิจของ
คณะและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ รวมถึงตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย และมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสื่อสารภายใน
องค์กรโดยได้มีการใช้ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารด้วยระบบ e-document และจัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารกับนักศึกษาและบุคลากรที่หลากหลายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
1.3 กาหนดนโยบายเชิงรุ กในการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้ตอบสนองต่ อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยเพื่อ
ตอบสนองแก่นักศึกษา บุคลากรภายใน รวมถึงความเชื่อมั่นของชุมชน ดังต่อไปนี้
1. การจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน รายวิชาที่
หลากหลายและครอบคลุม เช่นวิชาวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์, กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ จัดทาสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และสารวจ
ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรเพื่อนาผลการสารวจที่ได้ไปปรับพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตมากยิ่งขึ้น
2. การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม
2.1 การจัดบริการวิชาการสัญจร ของศูนย์ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ประชาชน
(ศชปก.)
2.2 การจัดแสดงดนตรีโปงลาง สอดแทรกความรู้ด้านกฎหมาย
2.3 การพัฒนาชุมชน ของชุมนุมนิติศาสตร์อาสา
3. การทางานวิจัย/สร้างเครือข่ายวิจัย
3.1 การทางานวิจัยด้านกฎหมายร่วมกับชุมชน เช่น โครงการวิจัย รูปแบบมาตรการ
สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: ทางหลวงหมายเลข 24 อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
โดยอ.กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์
3.2 การสร้างเครือข่ายวิจัยกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะนิติศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 -2559
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและจัดสรรงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ
มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจาเดือน รายงานงบรายได้ – ค่าใช้จ่ายสูง (ต่า) รายงานสรุป
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจาปี และรายงานการวิเคราะห์รายงานทางการเงินรายไตรมาส เสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ
มีการใช้ระบบสารสนเทศทางการเงิน ในระบบ UBUFMIS เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้
และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือรายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี
มีการแต่งตั้งผู้สอบภายนอก ตรวจสอบและรับรองบัญชีการเงินทุกประเภท และรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีการเงินของคณะให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยทราบ

4. พัฒนาประสิทธิภาพการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะ
คณะกรรมการประจาคณะมุ่งบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยมีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง ตามแผนกลยุทธ์คณะ
นิติศาสตร์ และแผนปฏิบั ติการประจ าปี 2557 โดยกาหนดให้ การรายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุม
คณะกรรมการประจ าทุกวันพฤหั สบดีที่สองของเดือน เพื่อให้ การบริห ารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
สัมฤทธิ์ผลตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
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คณะมีกลยุทธ์ที่นาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การตอบสนองตามพันธกิจของคณะ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ รวมถึงตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย และมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสื่อสารภายใน
องค์กรโดยได้มีการใช้ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารด้วยระบบ e-document และจัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารกับนักศึกษาและบุคลากรที่หลากหลายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์)
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
คณะมีกลยุทธ์ที่นาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การตอบสนองตามพันธกิจของคณะ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ รวมถึงตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย และมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสื่อสารภายใน
องค์กรโดยได้มีการใช้ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารด้วยระบบ e-document และจัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารกับนักศึกษาและบุคลากรที่หลากหลายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์)
- สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ
ลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร
- ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่คณะนิติศาสตร์ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ
บัญชี 3 มิติ UBUFMIS ซึ่งพัฒนาขึ้นมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมี
ความโปร่งใส
6. พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์เล็งเห็นประโยชน์ของการสื่อสารสร้างสรรค์เชิงรุก จึงได้มีการจัดทาเว็บไซด์คณะ
นิติศาสตร์ ขึ้น http://www.law.ubu.ac.th/law เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ปฏิทินกิจกรรม

68

รายงานประจาปีคณะนิติศาสตร์ 2557

7. พัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจา โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกัน
การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
คณะนิ ติศาสตร์ จั ดให้ มีร ะบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุง เป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งคณะนิติศาสตร์ เริ่มเปิดการเรียน การสอนในปีการศึกษา 2547 และรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ครั้ งแรกในปี การศึกษา 2548 ได้นาข้อที่ควรพัฒ นา มาวิเคราะห์ ปรับปรุง ให้
สอดคล้องกับ ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบายของคณะฯ และคณะได้ดาเนินการตามระบบและกลไก
นโยบาย มีการปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ โดยมีทั้งผู้บริหาร บุคลากรฝ่าย
ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม มีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกากับติด ตาม ส่งเสริมการ
ด าเนิ น งานต่ า งๆเกี่ ย วกั บ ประกั น คุ ณ ภาพของคณะ การแจ้ ง เวี ย นคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการติดตามผลการดาเนินงานทุก 3 เดือนและ
การรายงานผลการดาเนินงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อรับทราบความก้าวหน้า และเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน
- โครงการ/กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดาเนินการ/เข้าร่วมการดาเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ
2557
1.ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 27-29 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ
2.ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.คณะนิติศาสตร์ได้ขัดกิจกรรมซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
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4.คณะนิติศาสตร์จัดประชุม ทบทวนปัญหาอุปสรรค การดาเนินงานและติดตามงาน วันที่ 2 เมษายน
2557
5.คณะนิติศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม
2557
6.คณะนิ ติศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่ว มโครงการเสริมทักษะความเข้มแข็งของผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน วันที่ 3-4 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
7.คณะนิ ติ ศาสตร์ ไ ด้ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ก ารดาเนิน งานด้ า นการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตลอดปีการศึกษาและปีงบประมาณ
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบคุณภาพ

ผลประเมินปี 2555
คะแนน ผลการประเมิน

ผลประเมิน 2556
คะแนน

ผลการประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ

5.00

ดีมาก

3.00

พอใช้

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

4.10

ดี

3.46

พอใช้

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

3.72

ดี

4.33

ดี

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม

4.50

ดี

3.50

พอใช้

องค์ ป ระกอบที่ 6การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม

5.00

ดีมาก

2.00

ต้องปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

4.50

ดี

4.50

ดี

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

4.00

ดี

4.00

ดี

รวมเฉลี่ย

4.35

ดี

3.86

ดี
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8. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
-การดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์มีการดาเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบและครบถ้วนตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับคณะ โดยมี
คณบดีซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน และตัวแทนผู้บริหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งคาสั่งมีการระบุ
รายละเอียดของคณะกรรมการ เช่น การกาหนดนโยบายหรือแนวทางการดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิด ชอบ
มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ หลั ก ของคณะฯ อี ก ทั้ ง คณะยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ระดั บ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับนโยบาย แนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากมหาวิทยาลัย
และประชุมระดับคณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการในการดาเนินงาน ติดตามงาน พิจารณาผลการดาเนินงาน

- ผลการด้านการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน
การบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว รวมทั้งการประเมินโอกาส ผลกระทบ
และจัดลาดับความสาคัญในด้านต่างๆ อย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ(ด้านทรัพยากร) (การเงิน งบประมาณ)
2. ด้านการบริหารจัดการ(ด้านการปฏิบัติงาน) (ระบบประกันคุณภาพการศึกษา)
3. ด้านการวิจัย (ด้านทรัพยากร) (การเงิน งบประมาณ)
4. ด้านการบริหารจัดการ (ด้านการปฏิบัติงาน) (ระบบประกันคุณภาพ)
5. ด้านการวิจัย (ด้านการปฏิบัติงาน) (การบริหารงานวิจัย)
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสาคัญกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และ
ระดับ ปานกลาง และดาเนิ น การตามแผน

อีกทั้ง คณะยังได้ดาเนินการตามแผน ตามแนวปฏิบัติ ตาม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามรอบระยะเวลาการดาเนินงาน มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน ของงวด
ก่อน (ตุลาคม 2555-กันยายน2556) จากเดิมที่มีความเสี่ยงอยู่ 5 เรื่อง สามารถดาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ไม่
มีความเสี่ ยงเหลืออยู่ในรอบปี งบประมาณ 2557 พร้อมทั้งได้รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณากาหนดแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะในปีงบประมาณ ถัดไป
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การควบคุมภายใน
ในปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์มีการประเมินมาตรฐานของการควบคุมภายใน ตาม
กรอบการประเมิ น ความเสี่ ย งตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน 5 ด้ า น มี ก ารรายงานผลการประเมิ น
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และจัดทาแผนการรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ปรากฏความเสี่ยงของการควบคุมภายใน จานวน 4 เรื่อง มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน ของงวดก่อน (ตุลาคม 2555กันยายน2556) จากเดิมที่มีความเสี่ยงอยู่ 4 เรื่อง สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3 เรื่อง และนาไปเป็น
ประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายใน ในรอบปีงบประมาณถัดไป พร้อมทั้งได้รายงานผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลั ยเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะในปีงบประมาณ ถัดไป
9. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
- บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนเพื่อเพิ่มพื้นที่พักผ่อน
ปรับปรุงระบบการจ่ายน้า และปรับปรุงห้องน้าในอาคารเรียน
ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถแก่บุคลากรและนักศึกษา
10. ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน
- คณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายในการประหยัดพลังงานโดยการลดการใช้
ไฟฟ้า รณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสานักงานอย่างถู กวิธีเพื่อยืดอายุการใช้งาน เปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ชารุดในห้องเรียนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดตารางการใช้ห้องเรียนให้เหมาะสม
กับจานวนผู้เรียนและเวลาที่เหมาะสมในการใช้พลังงานไฟฟ้า นโยบายการเปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
ผลการดาเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ทาให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมา
- บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนเพื่อเพิ่มพื้นที่พักผ่อน เพื่อ
เพิ่มพื้นที่อากาศบริสุทธิ์และส่งเสริมจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ร่วมกัน
- จัดกิจกรรม “Big cleaning Day” โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาร่วมกัน
ปรับพัฒนาสถานที่ ทาความสะอาดและดูแลรักษาต้นไม้บริเวณรอบอาคารโดยการกาจัดวัชพืชและขุดลอกคู
คลองรอบอาคาร
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กราฟที่ 3 แสดงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน
ปีงบประมาณ 2554 - 2557
75,001.49

80,000.00
60,000.00

71,994.33

53,208.27

53,043.92

40,000.00
20,000.00
ปี 2554
ค่าเฉลี่ยต่อเดือน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

- โครงการค่ า ยอาสาพั ฒ นาชนบทของชมรมนิ ติ อ าสา พื้ น ที่ โรงเรี ย นบ้ า นโนน ต าบลสงยาง
อ.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ จานวน 65 คน ร่วมกับชาวบ้านและเยาวชน
ในชุมชนร่วมกันสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับประชาชน
เบื้องต้น ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์กับชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการทางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากร
และผู้บริ หารทุกระดับ สร้ า งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภ าพให้บุค ลากร ส่งเสริ มและสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : บุคลากรทางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
- โครงการ/กิจกรรม การดาเนินงาน ที่พัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากรที่ คณะนิติศาสตร์
ดาเนินการ ในรอบปีงบประมาณ 2557
ลาดับ
ระยะเวลา/
จานวน
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
สถานที่
ผู้เข้าร่วม
1

กิ จ กรรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะในการ
ทางานของอาจารย์

ปีงบประมาณ
2557

230,000.-

23

2

กิ จ กรรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะในการ
ทางานของสายสนับสนุน

ปีงบประมาณ
2557

180,000.-

18

3

กิจกรรมส่งเสริมและสนั บสนุนการให้
อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา

ปีงบประมาณ
2557

600,000.-

2

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
- โครงการ/กิจกรรม การดาเนินงานที่พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร ในปีงบประมาณ
2557 ดังนี้
ลาดับ
ระยะเวลา/
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ จานวนผู้เข้าร่วม
ที่
สถานที่
1

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่สถาบันการเรียนรู้

2

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล
การดาเนินงานและทบทวนแผนตาม
กลยุทธ์คณะ

18 กรกฎาคม
2557
คณะนิติศาสตร์
25 มกราคม 2557
ห้อง 2205 อาคาร
คณะนิติศาสตร์

3,292.-

18

5,400.-

40
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3. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- โครงการ/กิจกรรม ที่คณะเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต่างๆ ในหน่วยงาน
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา/สถานที่

การศึกษาดูงานและสัมมนา
ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี :
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการ
บริหารของผู้บริหารเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
Step-by-Step to EdPEx

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน
2556
ณ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
27-28 มีนาคม 2557
ณ อาคารสาธรซิตี้
ทาวเวอร์
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
24,420.-

จานวนผู้เข้าร่วม
10

4
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
- โครงการ/กิจกรรม ที่คณะนิติศาสตร์ดาเนินการ เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิ ศักยภาพในคณะนิติศาสตร์
4.1 สายวิชาการ
1. โครงการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทางานของอาจารย์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ประชุม รายละ 10,000.- บาท จานวน 23 คน รวม 230,000.- บาท
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์นาไปสู่การมีตาแหน่งทางวิชาการ 20,000.- บาท
4.2 สายสนับสนุนวิชาการ
1. โครงการกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทางานของสายสนับสนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุม รายละ 10,000.- บาท จานวน 18 คน รวม 180,000.- บาท
2. โครงการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนสู่ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 15,000.- บาท
5. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานในองค์กรอย่างมีความสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมการทางาน
อย่างมีความสุข-กิจกรรม
สร้างเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพตรวจสุขภาพ
ประจาปี
2 กิจกรรมสวัส ดิการช่ว ยเหลื อ
บุคลากร คลอดบุตร เสียชีวิต
อุปสมบท

ระยะเวลา/สถานที่

งบประมาณ

19-27 พฤษภาคม
11,232.2557/
อาคารศูนย์การแพทย์และ
การสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตลอดปีงบประมาณ/ -อุปสมบท 2,000
คณะนิติศาสตร์
-ค่ า ช่ ว ยเหลื อ ในการ
คลอดบุตร 3,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
21

2
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6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
- คณะนิติศาสตร์จัดดาเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับของคณะนิติศาสตร์ -กิจกรรม
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ งบประมาณ 5,000.- บาท โดยมีบุคลากรเข้าร่วม
จานวน 35 คน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรที่จะต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้าง
ขวัญกาลังในการทางาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะทาให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อ
นาไปใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
และการบริการที่ดี (Service Mind)
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการผลิตบัณฑิต
1. นักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2557
- ในปี 2557 คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจานวน 459 คน เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจานวน 459 คน
ปี 2556
ปี 2557
การเพิ่มขึ้น/ลดลง
ปริญญาตรี ปริญญาตรี
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
395
459
เพิม่ ขึ้น
รวม
395
459
เพิม่ ขึ้น
หลักสูตร

ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการรับนักศึกษาใหม่ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
คณะนิติศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557)
ปีการศึกษา
2555
2556
2557

แผนรับ
400
400
400

ยืนยันสิทธิ์
388
395
459

ร้อยละเทียบแผน
97
98.75
114.75

2. จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557
- ในปีการศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์มีจานวนนักศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้นจานวน 1,017 คน
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 1,017 คน (ระหว่างปีรับเข้าศึกษา 2554-2557)

หลักสูตร
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
รวม

ภาคปกติ
864
864

ปริญญาตรี
โครงการ
พิเศษ
153
153

รวม
1017
1,017
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3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
- ในปีการศึกษา 2556 คณะนิติศาสตร์ มีจานวนนักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจานวน
229 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 229 คน
หลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
รวม

ปี 2555
ปริญญาตรี
220
220

ปี 2556
ปริญญาตรี
229
229

4. ภาวการณ์มีงานทา
ผลการติดตามภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.50 กาลัง
ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 25.76 และยังไม่ได้งานทา คิดเป็นร้อยละ 8.73
- ในปีการศึกษา 2556 คณะนิติศาสตร์ มีผู้สาเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจานวน 209 คน
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 229 คน จากการสารวจข้อมูลภาวการณ์มีงานทาของผู้สาเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปี จากผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จานวนทั้งสิ้น 229 คน มีผู้ตอบแบบสารวจ
จานวนทั้งสิ้น 217 คน คิดเป็นร้อยละ 94.75 ผลการสารวจพบว่า บัณฑิตได้งานทาจานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ
69.12 และ บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทา จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.73 และเปรียบเทียบกับภาวการณ์มีงานทาปี
การศึกษาศึกษา 2555 ดังนี้
ตารางที่ 6 ตารางแสดงภาวะการณ์มีงานทา ปีการศึกษา 2556
หลักสูตร
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
รวม

ผู้สาเร็จ
การศึกษา
(คน)
229
229

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน ร้อยละ
(คน)
217
94.75
217
94.75

บัณฑิตที่ได้งานทา* บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทา
จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
150
65.50
20
9.21
150
65.50
20
9.21

ตารางที่ 7 ตารางแสดงภาวะการณ์มีงานทา ปีการศึกษา 2555
หลักสูตร
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
รวม

ผู้สาเร็จ
การศึกษา
(คน)
220
220

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน ร้อยละ
(คน)
209
95
209
95

บัณฑิตที่ได้งานทา* บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทา
จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
111
53.11
11
5.26
111
53.11
11
5.26

* หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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80

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนบัณฑิตที่มีงานทา
ในปี 2555-2256
150
150

111

100
20

50

11

0
มีงานทา

ปีการศึกษา 2556

ไม่มีงานทา

ปีการศึกษา 2555

ด้านงบประมาณ
- ในปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานตามพันธกิจ
ต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 20,617,400.00 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผนดิน จานวนทั้งสิ้น 1,351,700.00 บาท
งบประมาณเงินรายได้จานวนทั้งสิ้น 19,265,700.00 บาท
ประเภท
งบประมาณปี 2556
ร้อยละ
งบประมาณ
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
527,400.00
527,400.00 100
งบประมาณรายได้
16,379,600.00 15,316,070.32 93.50
รวม
16,907,000.00 15,843,470.32 93.70

งบประมาณปี 2557
ร้อยละ
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
1,351,700.00
1,349,545.35 99.84
19,265,700.00 20,216,279.67 104.93
20,617,400.00 21,565,825.02 104.60
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แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2556
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19,265,700.00
20,000,000.00

16,379,600.00

15,000,000.00
ปีงบประมาณ 2556

10,000,000.00
5,000,000.00

ปีงบประมาณ 2557

527,400.00

1,351,700.00

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20,216,279.67
22,000,000.00
20,000,000.00
18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
-

15,316,070.32
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
527,400.00

งบประมาณแผ่นดิน

1,349,545.35

เงินรายได้
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ด้านบุคลากร
1. จาแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
- ในปี 2557 คณะนิติศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 25 คน จาแนกเป็นข้าราชการ
จานวน 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 20 คนและลูกจ้างชั่วคราว จานวน 3 คน
หน่วยงาน

ข้าราช
การ

คณะนิติศาสตร์
รวม
ร้อยละ

2
2
7.69

ปี 2556
พนักงาน
ลูกจ้าง
มหาวิทยา
ชั่วคราว
ลัย
21
3
21
3
80.76
11.53

รวม

ข้าราช
การ

26
26
100

2
2
8

แผนภูมิที่ 7 แสดงจานวน ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการ
จาแนกตามประเภทของพนักงาน
40

2

รวม
25
25
100

-1
-1

แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการ ในปีงบประมาณ 2556
เปรียบเทียบกับ ปี 2557

20
3

2

0

2557
ข้าราชการ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

80.76 80

21

20

ปี 2557
พนักงาน
ลูกจ้าง
มหาวิทยา
ชั่วคราว
ลัย
20
3
20
3
80
12

11.53 12

7.69 8

3

2556

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างชั่วคราว

2557

2556

สายสนับสนุนวิชาการ
- ในปี 2557 คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 18 คน จาแนกเป็น
ข้าราชการจานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 17 คน
หน่วยงาน
คณะนิติศาสตร์

ปี 2556
พนักงาน
ข้าราชการ มหาวิทยาลัย
1
17

รวม

1

17

ร้อยละ

5.55

94.44

ปี 2557
พนักงาน
รวม
ข้าราชการ มหาวิทยาลัย
18
1
17
18
100

1

17

5.55

94.44

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

รวม

100

18

-

18

-
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แผนภูมิที่ 9 แสดงจานวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการจาแนกตามประเภทของพนักงาน
20

17

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบจานวน ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการ ในปีงบประมาณ 2556 เปรียบเทียบกับ ปี 2557

17

94.44

100

94.44

15

ข้าราชการ

80

ข้าราชการ

10

มหาวิทยาลัย

60

มหาวิทยาลัย

40
5

1

1

2556

2557

20

0

-

5.55

5.55

0
2556

2557

2. จาแนกตามระดับการศึกษา
สายวิชาการ
ในปี 2557 คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 25 คน จาแนกตามระดับ
การศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจานวน 2 คน ปริญญาโท 21 คน และปริญญาเอกจานวน 29 คน
ปริญญาตรี
(คน)
2
2
8

หน่วยงาน
คณะนิติศาสตร์
รวม
ร้อยละ

ปริญญาโท
(คน)
21
21
84

ปริญญาเอก
(คน)
2
2
8

แผนภูมิที่ 11 แสดงจานวน ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการจาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
2
8%

ปริญญาตรี
2
8%
ปริญญาโท
21
84%

รวม
(คน)
25
25
100
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สายสนับสนุนวิชาการ
- ในปี 2557 คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 18 คน จาแนกตามระดับ
การศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจานวน 14 คน ปริญญาโท 4 คน
หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา
คณะนิติศาสตร์

รวม
ร้อยละ

ปริญญาตรี
(คน)

ปริญญาโท
(คน)

รวม
(คน)

14
14

4
4

18
18

77.77

22.22

100

แผนภูมิที่ 12 แสดงจานวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จาแนกตามระดับการศึกษา

ปริญญาโท, 4, 22%

ปริญญาตรี, 14, 78%

3. จาแนกตามตาแหน่งวิชาการ
- ในปี 2557 คณะนิติศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 4 คน จาแนกตามตาแหน่งทาง
วิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 21 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 4 คน
ปี 2556
ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน
คณะนิติศาสตร์
รวม
ร้อยละ

ปี 2557

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

22
22
84.61

4
4
15.38

-

-

26
26
100

21
21
84

4
4
16

-

-

25
25
100

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
-1
-1
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แผนภูมิที่ 13 เปรียบเทียบจานวน ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการจาแนก
ตามตาแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2556 เปรียบเทียบกับ ปี 2557
84.61

84

100
50

15.38

22

16

21

4

4

จานวน
ร้อยละ

0
อาจารย์

ผศ.

ปี 2556

อาจารย์

ผศ.

ปี 2557

4. บุคลากรลาศึกษาต่อ
-

ในปี 2557 คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรลาศึกษาต่อในประเทศ จานวนทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้
สายวิชาการ

ลาดับที่
ชื่อ- สกุล
1
นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์

ระดับปริญญา
โท

สาขา
นิติศาสตร์

2

นายอภินันท์ ศรีศิริ

เอก

นิติศาสตร์

3

นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ์

เอก

การวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา

สถานศึกษา
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนสนับสนุน
200,000.-
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คณะทางานจัดทารายงานประจาปีคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2557
1.นายนิติลักษณ์
แก้วจันดี
2.นายสังคม ศรีมหันต์
3.นางศุกัญญา ล้าเลิศ
4.นางสาววิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง
5.นางศรันยา จันทร์ทรง
6.นางสาวธิติวรรณ บุตรศิริ
7.นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา
8.นายอิสระพงศ์ ดวงปากดี
9.นางสาวอารียา ทองชาติ
10นางสาวณวีร์พัช บุญโสภา
11.นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
12.นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นักวิชาการศึกษา
นักวิขาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บรรณารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
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