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ารจากคณบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเริ่มเปดการเรียนการสอน
เพือ่ ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร
มาตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 ชาวนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงถือวาวันดังกลาวเปนวันสถาปนาคณะ และกําลัง
จะครบรอบ 10 ป ในปหนา คือในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 แต
หากจะนับตามปงบประมาณแลว จะพบวาปงบงบประมาณ 2556 นี้เปนรอบปงบประมาณปที่ 10 ของ
การดําเนินงานของคณะนิติศาสตร
ในรอบปงบประมาณ 2556 ซึ่งเปนรอบปที่ 10 ของการดําเนินงานของคณะนิติศาสตรนั้น เปนป
ทีจ่ ะตองตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาถึง 2 ครัง้ คือ เปนการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ สมศ.
(ในรอบปการศึกษา 2552 – 2554) และเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ในรอบปการศึกษา
2555) ซึ่งการประเมิน 2 ครั้ง ดังกลาว เปนงานที่อยูในความรับผิดชอบแรกๆ ที่คณะผูบริหารของคณะ
นิติศาสตร ชุดใหมตองเขาไปดําเนินการ และจากผลงานที่ผูชวยศาสตราจารยบรรลือ คงจันทร อดีตคณบดี
และคณะผูบ ริหารไดดาํ เนินการไวเปนอยางดีอยูแ ลวทําใหผลการตรวจประเมินทั้งสองครั้งนั้นคณะนิติศาสตร
สามารถผานการประเมินไปไดเปนอยางดี
สิง่ ทาทายอีกประการทีส่ าํ คัญในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2556 นี้ คือ ภาระดานงบประมาณ
ของคณะนิติศาสตรซึ่งถูกทาทายจาก (1) นโยบายการขึ้นเงินเดือนใหกับขาราชการของรัฐบาล และ (2)
การทีค่ ณะตองใชงบประมาณจํานวนรอยละ 10 เพือ่ สมทบการกอสรางอาคาร คณะนิตศิ าสตรซงึ่ เปนสวน
งานภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทดี่ าํ เนินการจากเงินรายไดจงึ ตองรับภาระอันหนักอึง้ ดังกลาวเอา
ไวอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งความหนักอึ้งนี้จะยังคงสงผลตอเนื่องตอการดําเนินงานของคณะนิติศาสตรใน
ระยะตอไปดวย
อยางไรก็ดีในรอบปงบประมาณ 2556 ก็มีเรื่องนายินดีอยางยิ่งสําหรับคณะนิติศาสตร กลาวคือ
(1) ศิษยเกาคณะนิติศาสตรสามารถสอบเนติบัณฑิตไทยไดในลําดับที่ 7 ซึ่งขยับลําดับขึ้นมาจากปกอนๆ
หลายลําดับ (2) ศิษยเการุนแรกที่ไดบรรจุเปนอาจารยในคณะนิติศาสตรไดเรียนจบเปนนิติศาสตรมหา
บัณฑิต (3) คณะนิติศาสตรเริ่มมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารยเพิ่มขึ้นอีก 2
คน และ (4) มีอาจารยที่จบดุษฎีบัณฑิตเพิ่มอีก 1 คน
ทายนี้ หวังวารายงานประจําปของคณะนิตศิ าสตรฉบับนี้ จะทําหนาทีร่ ายงานขอมูลทีเ่ ปนประโยชน
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของคณะนิติศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหกับทานตามสมควร

นายขรรคเพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุงผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียว ตอมาจึงไดเปดการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรเพิ่มเติม โดยตั้ง
คณะศิลปศาสตร และ คณะบริหารศาสตรขึ้น จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ จึงไดริเริ่มใหมี
แผนทีจ่ ะเปดการเรียนการสอนสาขานิตศิ าสตร ครัน้ เมือ่ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงใหจดั ตัง้ คณะนิตศิ าสตร
ในรูปโครงการกอน ชือ่ วา “โครงการจัดตัง้ คณะนิตศิ าสตร” โดยไดตงั้ คณะกรรมการดําเนินงาน ตามคําสัง่
สภามหาวิทยาลัย 2/2547 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2547 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดตั้ง
คณะนิติศาสตร และประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 แตงตั้งคณะกรรมการรางและ
พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ตอมามหาวิทยาลัยเห็นความจําเปนในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร เพิม่ ขึน้ จึงได
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เปน “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร” และไดออกประกาศ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แตงตัง้ คณะกรรมการรางและพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง ประกาศ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แตงตัง้ คณะกรรมการรางและพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองคการ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
องคการ และประกาศมหาวิทยาลัย แตงตัง้ คณะกรรมการรางและพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขา
การปกครองทองถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น สําหรับ
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิตไดยกรางแลวเสร็จและไดรบั พิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 สวนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรมหา
บัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประ
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือน
กุมภาพันธ 2548 แลว
ในป 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดมีมติใหจัดตั้งคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตรขึ้น
เปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2549 ไดเปดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการเพื่อรองรับผูที่จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีในสาขาอื่นและผูที่มีความตองการศึกษาใน
สาขานิติศาสตรเพื่อนําไปประยุกตใชในหนวยงานหรือในการประกอบวิชาชีพของตน
ในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดใหความเห็นชอบในการแยกคณะ
นิติศาสตรและรัฐศาสตรออกเปน 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร คณะ
นิติศาสตรจึงเปนคณะที่มุงผลิตบัณฑิตทางดานกฎหมายแตเพียงอยางเดียวเทานั้นจนถึงปจจุบัน
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ปรัชญา

คุณภาพ คุณธรรม นําสังคม

วิสัยทัศน

คณะนิติศาสตรเปนโรงเรียนกฎหมายชั้นนําแหงอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง

พันธกิจ

1. วิจยั สรางองคความรูใ หมและผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน มีคณ
ุ ธรรม มีภาวะผูน าํ และ
ดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
2. สรางองคความรูด า นกฎหมายเชิงบูรณาการเพือ่ พัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพ
ประชาชน พัฒนาทองถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
3. เผยแพรความรูและใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายใหไดรับความเปนธรรม ทั้ง
เสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมทอง
ถิ่น
4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมดวยการเขามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเสริมสราง
ทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟู และเผยแผ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหการดําเนินงานมี
คุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดโดยคํานึงถึงความสามารถและการมีสวนรวม
ของบุคลากรตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคา

กลยุทธและมาตรการ
กลยุทธที่ 1
สรางบัณฑิตทางกฎหมายทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององคกรวิชาชีพ
มีความใฝรูสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจิตสํานึกที่ดี พรอม
รับใชสังคมและประชาคมอาเซียน
มาตรการ 1.1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รให มี ค วามทั น สมั ย มี ค วามยื ด หยุ  น มี ค วามหลากหลาย
มีมาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับความตองการของสังคม ทิศทางการพัฒนา
ประเทศ
1.2 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
ใหครบถวน ใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง
1.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรทีม่ งุ พัฒนา
นักศึกษาใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต มีความใฝรู มีคุณธรรม ตลอดจนปลูกฝง
จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม
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1.5 สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษาใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข
1.6 พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปดประชาคม
อาเซียน
1.7 สรางความสัมพันธกับศิษยเกา สงเสริมและสนับสนุนใหศิษยเกามีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
1.8 สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา
กลยุทธที่ 2

พัฒนาอาจารยใหมคี วามสามารถจัดการเรียนรูอ ยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง
ใหพรอมและทันตอพลวัตรของสังคมและประชาคมอาเซียน
มาตรการ 2.1 พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
2.2 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให อ าจารย ทํ า วิ จั ย และ/หรื อ เอกสารทางวิ ช าการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.3 สงเสริมใหอาจารยปฏิบตั วิ ชิ าชีพอยางมีจรรยาบรรณเปนแบบอยางทีด่ แี กนกั ศึกษา
ทั้งสามารถเปนที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.4 จัดหาแหลงทุนและพัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการให
อาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.5 พั ฒ นาอาจารย ใ ห มี ส มรรถนะด า นวิ ช าการในระดั บ สากลเพื่ อ รองรั บ
การเปดประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 3
มาตรการ

กลยุทธที่ 4
มาตรการ

พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและงานสรางสรรคทางนิติศาสตร และพัฒน
บูรณาการศาสตร
3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับสงเสริมการวิจัย
3.2 สนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรางนักวิจัยรุน
ใหม
3.4 ยกระดับการเปนคณะแหงการวิจยั ระดับทองถิน่ ระดับชาติและอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้
โขง
สรางความเขมแข็ง ความเปนธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย
การใหบริการทางวิชาการเพือ่ ถายทอดองคความรูท างนิตศิ าสตรและวัฒนธรรมเนติ
ธรรมทีจ่ าํ เปน และสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนทุกภาคสวนในทองถิน่ อีสาน
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทางวิชาการเพื่อใหเกิดการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
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4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนยเผยแพรและชวยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย
4.3 จัดตั้งกองทุนเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
4.4 สรางเครือขายเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายรวมกับชุมชนและ
หนวยงานภาครัฐเพื่อรวมเรียนรูวัฒนธรรมเนติธรรม สรางความเปนธรรมและ
ความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในชุมชน
กลยุทธที่ 5
มาตรการ

กลยุทธที่ 6
มาตรการ
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มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น
อีสานใต
5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ใหมปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ใหเกิดการบูรณาการกับ การวิจยั การเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
6.1.1 กําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาคณะและถายทอดสูการปฏิบัติอยาง
ปนรูปธรรม
6.1.2 กระจายอํานาจบริหารและจัดใหมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
6.1.3 การบริหารจัดการที่ตอบสนองตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
6.1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สราง
คุณคาและกระบวนการสนับสนุน
6.1.5 ปรับปรุงกฎระเบียบของคณะเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
6.1.6 มีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู
6.2 ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของคณะใหเหมาะสม
6.3 พัฒนาระบบงบประมาณและการเงินใหมีความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได
6.4 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
ของคณะ
6.4.1 ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบภายใน
6.4.2 ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ
6.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหัวหนา
หมวดวิชาและหัวหนางาน
6.4.4 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
6.4.5 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
คํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ การประกันคุณภาพภายในและการประกัน

กลยุทธที่ 7
มาตรการ

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยทมี่ งุ เนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบคุ ลากรมีวฒ
ั นธรรม
แหงการเรียนรูเพื่อการทํางานไดเต็มศักยภาพอยางมีความสุข
7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม
7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีระบบการถายทอดตัวชี้วัดขององคกรสูระดับ
บุคคลและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
7.3 พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และทันตอการเปลี่ยนแปลง
7.4 สงเสริมและสนับสนุนใหบคุ ลากรมีความกาวหนาตามสายงานโดยการเพิม่ พูนคุณวุฒิ
ศักยภาพและประสบการณ
7.5 สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความ
สุข
7.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
7.7 ส ง เสริ ม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และยกย อ ง เชิ ด ชู เ กี ย รติ บุ ค ลากรที่ เ ป น
แบบอยางที่ดี
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คุณภาพภายนอก
6.4.6 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม ประเมินผลที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมทั้งการให
บริการดานตางๆ เพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจใหมีความเชื่อมโยงกัน
ระหวางหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ และมีการประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล
6.6 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคกรที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการถายทอดนโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจน
การสรางภาพลักษณที่ดีของคณะ
6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงาน ประจํา
6.8 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
นักศึกษาและบุคลากร
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โครงสรางการบริหารงานภายในคณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร

สํานักงานเลขานุการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารบุคคล
- งานคลังและพัสดุ
- งานการเงินและบัญชี
- งานแผนและงบประมาณ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ
- งานสงเสริมการวิจัย
บริการวิชาการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานบริการศึกษา
- งานพัฒนานักศึกษา
- งานคอมพิวเตอรและเครือขาย
- งานหองสมุด
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สาขาวิขานิติศาสตร
- หมวดวิชากฎหมายเอกชน
และธุรกิจ
- หมวดวิชากฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรม
- หมวดวิชากฎหมาย
ระหวางประเทศ
- หมวดวิชากฎหมายมหาชน
- หมวดวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร

ศูนยเผยแพรและชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.)

Faculty of Law, Ubon Ratchatani university

คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร

นายขรรคเพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร
ประธาน

นายนิติลักษณ แกวจันดี
รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการ

นายสหรัฐ โนทะยะ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และบริการวิชาการ
กรรมการ

นายประดิษฐ แปนทอง
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
กรรมการ

นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ
รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ

ผศ.ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ
ผูแทนคณาจารย
กรรมการ

นางสาวศศิวิมล เสมอใจ
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
เลขานุการ
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คณาจารยพิเศษ

อาจารยธานี สิงหนาท
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน :

รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน :

อาจารยไกรสร บารมีอวยชัย
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน :

รศ.ดร.พันธทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน :

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
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เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ผูพิพากษาศาลฎีกา
อาจารยผูบรรยายวิชากฎหมายลักษณะ
พยานแหงสํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
อาจารยผูบรรยายวิชากฎหมายลักษณะ
อธิบดีกีมบังคับคดี
อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

1) Doctor at en droit pe’ nal mention tre’s
honorable, I’Universite’ de Nancy2,France
2) LL.M. (University of ennylvania, U.S.A)
3) เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
4) นิติศาสตรมหาบัณฑิต(น.ม.)
5) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
6) อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1) D.E.A de droit international,
Doctor at de I’ Universite
2) Robert Schuman de Strasbourg ฝรั่งเศษ
3) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2
4) อาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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คณาจารยพิเศษ

ศาสตราจารย(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

เนติบัณฑิตไทย (น.ม.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
Bachelor of Arts(University of Cambridge)
Barister at Law (Grey s Inn)
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

รศ.ธิตพิ นั ธ เชือ้ บุญชัย
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน :
1)
2)
3)
4)
5)

เนติบณ
ั ฑิตไทย (น.ม.) (น.บ.ท.)
LL.M. (Harvard)
M.B.A.
นิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.) เกียรตินยิ มดี
อดีตคณบดีคณะนิตศิ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยยุทธนา คุมมี
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน :
1)
2)
3)
4)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตรการระงับขอพิพาท
ประเทศสิงคโปร
5) ประกาศนียบัตรการบังคับคดีแพงและ
คดีลมละลาย
6) ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดศรีสะเกษ
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คณาจารยพิเศษ

นางมณีรัตน เสนียวงศ ณ อยุธยา
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน :

พ.ต.ท. สมนึก เขมทองคํา
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน :

ผศ. รัตนะ ปญญาภา
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน :

พ.ต.อ.ภุชงค วรรณา
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน :

1) เนติบัณฑิตไทย
2) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3) ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอํานาจเจริญ

1) เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9)
2) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (จริยศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
3) กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4) ปจจุบัน อาจารยประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
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1)
2)
3)
4)
5)

เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

1) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
2) นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
4) ผูก าํ กับการสถานีตาํ รวจภูธรกันทรลักษณ
จังหวัดศรีสะเกษ

Faculty of Law, Ubon Ratchatani university

อาจารยประจํา

ผศ. บรรลือ คงจันทร
ที่ปรึกษา

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) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
5) ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
กระทรวงศึกษาธิการ

ผศ. จิรวัฒน สุทธิแพทย
ที่ปรึกษา

1) พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินยิ มดี
สาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
2) การศึกษาบัณฑิต สาขา มัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
3) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา

นายสมบัติ วอทอง
ทีป่ รึกษา

1) พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2) นิตศิ าสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายชัช วงศสงิ ห
ทีป่ รึกษา

1) นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2) นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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นายขรรคเพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร

นายนิตลิ กั ษณ แกวจันดี
รองคณบดีฝา ยบริหาร

นางสาวมิรันตี สาริบุตร
รองคณบดีฝายวิชาการ

นางสาวศศิวมิ ล เสมอใจ
ผูช ว ยคณบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา

1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 50
4) หลักสูตรวิชาวาความรุนที่ 14
สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ

1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารงานยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2) นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56

18

1) นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายระหวางประเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2) นิตศิ าสตรบัณฑิต
(เกียรตินยิ มอันดับ สอง ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) เนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 56

1) นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2) นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายสหรัฐ โนทะยะ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และบริการวิชาการ

นายประดิษฐ แปนทอง
ผูช ว ยคณบดีฝา ยวิจยั และ
ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

นายตรีเนตร สาระพงษ
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

นายอรรถพงศ กาวาฬ
อาจารยและผูอ าํ นวยการโครงการจัดตัง้ สํานัก
บริหารทรัพยสนิ และสิทธิประโยชน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 55
4) หลักสูตรวิชาวาความ รุนที่ 16
สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ

1) นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2) นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3) เนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 57

1) นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2) นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) เนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 57
4) หลักสูตรวิชาวาความ รุน ที่ 24 สํานักฝกอบรม
วิชาวาความแหงสภาทนายความ
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นายรักขิต รัตจุมพฏ
อาจารย

นายทรงวุฒิ สารสาริน
อาจารย

ผศ.ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ
อาจารย

นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
อาจารย

1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4) ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุนที่ 1
จากสํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
5) ประกาศนียบัตรวิชาวาความจากสํานักฝกอบรม
วิชาวาความแหงสภาทนายความ
6) ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
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1) นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2) นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1) นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขา กฎหมายการคา
ระหวางประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2) นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3) ศิลปศาสตรบัณฑิต
(สาขาปรัชญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4) เนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 53
5) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6) ประกาศนียบัตรวิชาวาความ จากสํานักฝกอบรม
วิชาวาความแหงสถาทนายความ

นายจิรศักดิ์ บางทาไม
อาจารย

นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ
อาจารย

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
อาจารย

นายดิเรก บวรสกุลเจริญ
อาจารย

1) ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายระหวางประเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3) นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

1) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3) วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
**กําลังศึกษาตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต การวิจยั
และสถิตทิ างวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

1) นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
สาขา กฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3) นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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นางสาวกิตติยา พรหมจันทร
อาจารย

1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
การเงินและภาษีอากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2) นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ต.ท.กิตติวฒ
ั น ฉัตรศรีโพธิ์
อาจารย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นางสาวภิรมยพร ไชยยนต
อาจารย

1) นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
**กําลังศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

9)

นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 59
หลักสูตรวิชาวาความ รุน ที่ 28
ประกาศนียบัตรหลักสูตร การฝกอบรมวิชาการ
ตํารวจชัน้ สัญญาบัตรสําหรับนักเรียน
นายรอยตํารวจ (พิเศษ) รุน ที่ 10
ประกาศนียบัตรหลักสูตรสารวัตรปองกันและ
ปราบปราม รุน ที่ 4
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมชัยยะชัน้ นํา
หนวย (การรบนอกแบบ) จากกองบัญชาการ
ศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรตอตานปราบปราม
การกอความไมสงบ จากกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรสงทางอากาศ
(การกระโดดรม) รุน ที่ 169
จากโรงเรียนสงครามพิเศษ กองทัพบก

นายอภินันท ศรีศิริ
อาจารย
นางสาวมณฑิรา เตียประเสริฐ
อาจารย

1) นิตศิ าสตรบัณฑิต
เกียรตินยิ มอันดับสอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
**กําลังศึกษาตอหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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1) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56
4) หลักสูตรวิชาวาความ รุนที่ 21 สํานักฝกอบรม
วิชาวาความแหงสภาทนายความ
** กําลังศึกษาตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขานิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

นางเพชรรัตน แสนทวีสุข
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ

นายสังคม ศรีมหันต
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกนกวรรณ ผองแผว
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางศรันยา จันทรทรง
นักวิชาการเงินและบัญชี

1) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ครุศาสตรบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3) อนุปริญญาศิลปศาสตร(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี)

1) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2) ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
**กําลังศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาสังคมและการพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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นายปรีชา สมดี
ผูปฏิบัติงานบริหาร

รัฐศาสตรบัณฑิต
(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา
นักวิชาการพัสดุ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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นางสาวยุภาพร ศรีรเิ ลีย้ ง
บรรณารักษ

1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางสาวณวีรพ ชั บุญโสภา
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

นายสุรพล พาประจง
พนักงานขับรถยนต

นางสาวธิตวิ รรณ บุตรศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอารียา ทองชาติ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นายชูไท วอทอง
นักวิชาการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ชางยนต)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สถิติประยุกต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1) ศิลปศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษและการสือ่ สาร)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการจัดการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
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บุคลากรสายสนับสนุน

นายพัฒนพงศ เกษกรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

1) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(เทคนิคคอมพิวเตอร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางศุกัญญา ลํ้าเลิศ
นักวิชาการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาศิลปศาสตร (นิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นายปริวัฒน จันทรทรง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เทคโนโลยีบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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นายณรงคฤทธิ์ มีพยุง
ผูป ฏิบตั งิ านโสตทัศนศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
(แขนงคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

นางสาววิภาจันทร ยิง่ กําแหง
นักวิชาการศึกษา
นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายอิสระพงศ ดวงปากดี
บุคลากร

1) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
2) รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ
และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะนิตศิ าสตร มุง พัฒนาสูก ารจัดการศึกษาทีม่ งุ เนนคุณภาพของการผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปญญาอีสานใตและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
โดยเนนการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะนิติศาสตร ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการวิจัย
คณะสงเสริมใหเกิดสรางองคความรูใหมทางกฎหมาย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม
มีภาวะผูน าํ และดํารงชีวติ บนพืน้ ฐานความพอเพียง สรางองคความรูด า นกฎหมายเชิงบูรณาการเพือ่ พัฒนา
สถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพประชาชน พัฒนาทองถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง รวมถึงการ
เปนผูนําในการเผยแพรความรูและใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายใหไดรับความเปนธรรม ทั้ง
เสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมทอง
ถิ่น สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมดวยการเขามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเสริมสราง
ทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟู และเผยแผ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหการดําเนินงานมีคุณธรรม คุณภาพ
ประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดโดยคํานึงถึงความสามารถและการมีสวนรวมของบุคลากรตลอด
จนการใชทรัพยากรอยางคุมคา
สงเสริมการสรางอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ตามคํากลาวที่วา “สรางสรรคสามัคคี สํานึกดี
ตอสังคม” โดยการจัดโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนคํากลาวดังกลาวไดแก โครงการบริการวิชาการ
ทางกฎหมายแกชุมชน จั้งตั้งชมรมศิษยเกาคณะนิติศาสตรขึ้นเพื่อเปนสื่อกลางในการประสานขาวสาร
ขอมูลรวมถึงการเชือ่ มความสัมพันธระหวางศิษยเกา ศิษยปจ จุบนั และคณาจารยใหมคี วามสัมพันธทแี่ นบ
แนนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสงเสริมใหแตละชมรมจัดกิจกรรมตางๆ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการสงเสริมใหเกิด
ความสามัคคี สํานึกดีตอสังคม เปนตน
ในปงบประมาณ 2556 คณะนิติศาสตรมีผลการดําเนินงานตามพันธกิจดานตางๆ ดังนี้

ดานการผลิตบัณฑิต

คณะนิติศาสตรดําเนินการจัดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
มีจํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2555 (ปงบประมาณ พ.ศ.2556) ทั้งสิ้น 1,488 คน มีบัณฑิตสําเร็จการ
ศึกษารวมทั้งสิ้น 220 คน โดยมีบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 33.91 บัณฑิตที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 91.60 และรอยละของความพึงพอใจของนายจางที่
มีตอผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 80.60

ดานการวิจัยและงานสรางสรรค

ในปงบประมาณ 2556 คณะนิตศิ าสตร ไดจดั สรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธ
ที่ 3 ของคณะนิตศิ าสตร เปนเงิน 185,000 บาท (หนึง่ แสนแปดหมืน่ หาพันบาทถวน) โดยแบงเปนกิจกรรม
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ยอย 4 กิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมคาตอบแทนผูท รงคุณวุฒใิ นการอานบทความทางวิชาการ/วิจยั ในวารสาร
กฎหมาย งบประมาณ 60,000 บาท (2) กิจกรรมการประเมินตํารา/หนังสือ และผลงานทางวิชาการ/วิจัย
งบประมาณ 20,000 บาท (3) กิจกรรมทุนวิจัย งบประมาณ 75,000 บาท และ(4) ทุนตีพิมพบทความ
วิชาการและบทความวิจัยในวารสารวิชาการหรือ Proceeding ระดับชาติและนานาชาติ งบประมาณ
30,000 บาท
ผลงานวิจยั ทีไ่ ดรบั การตีพมิ พหรือเผยแพร จํานวน 1 ผลงาน ไดแก “ปญหาขอกฎหมายขององคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550: ที่มาของคณะกรรมการสรรหา” ตีพิมพ
ในวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ
ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน จํานวน 1 ผลงาน ไดแก “ปญหาทางกฎหมายในการนําของผาน
ประเทศ กรณีไทย-ลาว: ศึกษากรณีไมและซากสัตว” เผยแพรในที่ประชุมหารือนโยบายระหวางไทย-ลาว
โดย ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ

ดานการบริการวิชาการ

การบริ ก ารวิ ช าการของคณะนิ ติ ศ าสตร
เปนการใหบริการทางวิชาการผานการดําเนินงานของ
ศูนยเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศช
ปก.) ในการดําเนินงานของศูนยเผยแพรและชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตรไดแตงตั้งคณะ
บุ ค คลขึ้ น เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง การ
ดําเนินงานของคณะทํางานนั้น นอกจากจะดําเนินงาน
บริการทางวิชาการโดยคณะทํางานเองแลว ศูนยเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายยังเปดโอกาส
ใหนักศึกษาของคณะนิติศาสตรไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยการเปดรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝกงาน
เผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายรวมกับคณะทํางานดวย
การดําเนินงานเนนการบริการวิชาการทางกฎหมายโดยการสรางเครือขายทางกฎหมาย
เพือ่ ใหผนู าํ ชุมชนนําความรูไ ปใชในการแกปญ
 หาขอพิพาททีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน ซึง่ ความรูท างกฎหมายในเรือ่ ง
กระบวนการยุติธรรมและการประนีประนอมยอมความไดชวยใหผูนําชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและสามารถ
ทีจ่ ะใชเปนเครือ่ งมือหรือกลไกหลักในการระงับขอพิพาทในระดับชุมชนของตนเปนชุมชนทีม่ ขี อ พิพาทลด
ลงหรือกลายเปนชุมชนที่มีกระบวนการยุติธรรมในระดับชุมชนที่มีความเขมแข็ง โดยจัด “กิจกรรม
นิติศาสตรสัญจร” เพื่อสื่อสารและใหความรูความเขาใจดานกฎหมายที่ถูกตองแกชุมชนพื้นที่ที่จัด
ในปงบประมาณ 2556 ไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม เปนเงินงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 450,000 บาท เงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน
80,500 บาท
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คณะนิติศาสตรจัดกิจกรรมที่เนนการเขาไปมีสวน
รวมในการทํากิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยในวันสําคัญ
ต า งๆ ได แ ก วั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย วั น ตลาดนั ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันลอยกระทง เปนตน คณะ
นิติศาสตรก็ไดการจัดงานเนื่องในวันสําคัญตางๆ ไดแก (1)
กิ จ กรรมรดนํ้ า ดํ า หั ว ผู  อ าวุ โ สเนื่ อ งในวั น สงกรานต (2)
กิจกรรมวางพวงมาลาสดุดพี ระองคเจาระพี พิพฒ
ั นศักดิ์ ณ
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ศาลจังหวัดเดชอุดมและศาลจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2556 กิจกรรม
นอมรําลึกคุณงามความดี พระองคเจารพี บิดาแหงกฎหมายไทย ระหวางวันที่ 5 และ 7 สิงหาคม 2556
(3) พิธีไหวครู กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในวันปใหม พ.ศ. 2556 โดยตัวแทนคณะฯ เดินทางมอบของ
ขวัญปใหมสงความสุขใหแกคณะ สํานักงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดรับ
สนับสนุนงบประมาณเงินรายได จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 80,000 บาท

ดานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ

คณะนิติศาสตรจัดทําโครงการความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศและหนวยงานตางๆ โดย
จัดโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาคณะนิตศิ าสตรภายใตโครงการเตรียมความพรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียน
ประจําปงบประมาณ 2556 โดยลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเมียนเจย มหาวิทยาลัยพระตะบอง
ราชอาณาจักรกัมพูชาและประสานความรวมมือในการทําหลักสูตรนานาชาติไปยังมหาวิทยาลัยกุวโจว
นอรมอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอยูระหวางรอการตอบรับ
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กลยุทธที่ 1

สรางบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานขององคกร
วิชาชีพ มีความใฝรูสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจิตสํานึกที่
ดี พรอมรับใชสังคมและประชาคมอาเซียน

คณะนิติศาสตร ดําเนินงานตามกลยุทธที่ 1 โดยการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และไดรับการรับรองคุณภาพจากสภาทนายความเมื่อป พ.ศ. 2549
มาตรการที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีความยืดหยุน มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน
ระดับสากล สอดคลองกับความตองการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ
มาตรการที่ 1.2 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
มาตรการที่ 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ใหครบถวนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
คณะนิตศิ าสตร เปดการเรียนการสอนเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต กลุม งาน
วิชาการและคณาจารยคณะนิตศิ าสตร รวมกันพัฒนาหลักสูตรเดิม(หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548)
ใหเปนปจจุบัน และไดรับการรับรองหลักสูตรใหม เมื่อป พ.ศ. 2554 เปดใชในปการศึกษา 2554 หลักสูตร
ดังกลาวไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันวิชาชีพทางกฎหมายของประเทศไทย ไดแก เนติบัณฑิตย
สภา และสภาทนายความ
จัดใหมีกิจกรรมฝกงานแกนักศึกษาชั้นปที่ 2-3 เพื่อเสริมสรางประสบการณการการ
ทํางานในสายวิชาชีพกฎหมายใหแกนักศึกษาคณะนิติศาสตรเพื่อสามารถใชความรูที่ไดเรียนมาแลวไป
ประยุกตใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม ทําใหเกิดทักษะและเพิ่มพูนประสบการณในการทํางานใน
องคกรที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกฎหมาย หรือเกี่ยวของกับอาชีพของตนเองในอนาคต กับทั้งสามารถเรียนรู
วิธกี ารทํางานใหบรรลุผลสําเร็จได นักศึกษาสามารถบอกไดวา นําเอาความรูด า นใดบางไปใชในการทํางาน
นักศึกษาสามารถระบุทักษะและประสบการณที่ไดรับจากการฝกงานได นักศึกษาสามารถอธิบายเทคนิค
หรือวิธกี ารทํางาน หรือกระบวนการทํางานในหนวยงานทีต่ วั เองไปฝกงานไดถกู ตองและนักศึกษาสามารถ
จําแนกปจจัยตางๆ ทัง้ ดานปจจัยเอือ้ หรือปจจัยสนับสนุนและปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคในการทํางานไดถกู ตอง
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ผลการดําเนินงาน
คณะนิติศาสตรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรหลายหลายกิจกรรมโดยมุง
เนนใหนกั ศึกษามีทกั ษะในการดําเนินชีวติ มีความใฝรู มีคณ
ุ ธรรม ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกในความรับผิด
ชอบตอสังคม บางกิจกรรมมอบหมายใหสโมสรนักศึกษาและชุมนุมเปนผูรับผิดชอบโครงการ และบาง
โครงการคณะนิตศิ าสตรเปนผูร บั ผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมทีจ่ ดั สงเสริมทางดานวิชาการและทักษะในการ
ดําเนินชีวติ เชน ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมวิทยาและการพัฒนาชนบท และวิชาวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นไทย โดย ผศ.ดร.บรรลือ คงจันทรและคณะ มีวัตถุประสงคมุงพัฒนานักศึกษาใหมี
ทักษะในการดําเนินชีวิตรวมกับสังคมทองถิ่น ปลูกจิตสํานึกรักชุมชนและสงเสริมการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อ
การพัฒนาทักษะทางสังคมใหแกนักศึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมอบรมการเขียนตอบขอสอบกฎหมาย
ใหแกนกั ศึกษาทุกชัน้ ปทสี่ นใจ โดย อาจารยรกั ขิต รัตจุมพฏ อาจารยศศิวมิ ล เสมอใจและอาจารยมณฑิรา
เตียประเสริฐ เจาของโครงการ เปนตน
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มาตรการที่ 1.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรทีม่ งุ พัฒนา
นักศึกษาใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต มีความใฝรู มีคุณธรรมตลอดจนปลูกฝง
จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม
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โครงการ/กิจกรรมสงเสริมนักศึกษาในดานตางๆ ในปงบประมาณ 2556
งบประมาณจากแหลงทุนอื่น (เงินรายไดมหาวิทยาลัย)
ที่

โครงการที่จัด
กิจกรรม

1 ดานศิลปและ
วัฒนธรรม
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จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

ชื่อโครงการ

ดําเนินการ เปาหมาย จํานวน ผลการดําเนิน
แลวเสร็จ เขารวม เขารวม งาน(รอยละ)

1

10,000 1.กิจกรรมคืนสูเหยา
ชาวนิติศาสตร

ไมไดดําเนิน
การ

-

-

-

1

21,500 2. กิจกรรมปฐมนิเทศ
และกิจกรรมตอนรับ
นักศึกษา

ü

450

419

93

1

35,000 3.กิจกรรมมัชฌิมปจฉิมนิเทศนักศึกษา

ü

250

234

94

1

35,500 4.กิจกรรมตอนรับและ
แสดงความยินดีกับ
บัณฑิต

ü

250

211

84

1

26,000 5.ประกวดสแตนเชียร
และเชียรลีดเดอร

ü

11

13

118

1

5,000 6.โครงการซื้ออุปกรณ
ดนตรีสากล

ü

30

25

83

1

7,300 7.โครงการฝกซอมการ
แสดง ดนตรี ลายรํา
ลายเสนลูกอีสาน

ü

30

25

83

1

45,000 8.โครงการเลี้ยงอําลา
และแสดงความยินดีแก
วาที่บัณฑิตนิติศาสตร

ü

450

275

61

1

5,850 9.โครงการเตรียมความ
พรอมกอนสอนนอง
รองเพลง

ü

35

35

100

1

5,500 10.โครงการสอนนอง
บูมร

ü

150

170

113

ที่

โครงการที่จัด
กิจกรรม

2 ดานวิชาการ

3 ดานกีฬา

4 ดานบําเพ็ญ
ประโยชน

จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

ชื่อโครงการ

ดําเนินการ เปาหมาย จํานวน ผลการดําเนิน
แลวเสร็จ เขารวม เขารวม งาน(รอยละ)

1

140,000 1.กิจกรรมเรียนรูภาค
ปฏิบัติศึกษาดูงานและ
ศึกษาดูงานเพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพ

ü

90

76

84

1

5,000 2. กิจกรรมเขียนตอบ
ขอสอบกฎหมาย

ü

200

140

70

1

80,000 3. กิจกรรมคาย
สังคมวิทยาและการ
พัฒนาชนบทและ
วัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่น

ü

200

200

100

1

25,000 4.กิจกรรมฝกงานของ
นักศึกษา

ü

15

11

73

1

6,000 5. โครงการอบรมเขียน
ตอบขอสอบกฎหมาย

ü

260

313

120

1

4,400 1.โครงการ
เชื่อมสัมพันธอําลา
พี่ป 4

ü

270

124

46

1

10,000 2.กีฬาเชื่อมความ
สัมพันธนองพี่
เพื่อศักดิ์ศรีนิติศาสตร

ü

300

210

70

1

25,300 3.โครงการสานสัมพันธ
นองพี่ เพื่อศักดิ์ศรี
นิติศาสตร (สแตนเชียร)

ü

150

163

109

1

30,000 1. กิจกรรมสัมนาเพื่อ
จัดทําแผนกิจกรรม
นักศึกษาประจําป

ü

70

76

109

1

11,000 2. โครงการสํารวจคาย
พื้นที่โรงเรียนในการ
จัดคาย

ü

17

16

94

1

8,050 3. โครงการนักศึกษา
กฎหมายใหบริการ
ความรูแกชุมชน

ü

150

90

60
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งบประมาณจากแหลงทุนอื่น (เงินรายไดมหาวิทยาลัย)
ที่

โครงการที่จัด
กิจกรรม

5 ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ
1

1

34

ชื่อโครงการ

40,000 1. กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง
4,000 2.ทุนเรียนดี กิจกรรม
เดน

ดําเนินการ เปาหมาย จํานวน ผลการดําเนิน
แลวเสร็จ เขารวม เขารวม งาน(รอยละ)
ü

1,375

649

47

ü

12

12

100

1

10,000 3.กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

ü

200

200

100

1

30,000 4. กิจกรรมวันรพี

ü

320

370

116

1

6,000 5. โครงการสืบสาน
ประเพณีไหวครูและ
สานสัมพันธนองอาย
นิติศาสตรออนซอน

ü

60

66

110

1

4,600 6. โครงการพิธีไหวครู

ü

400

420

105

1

30,000 7. นอมรําลึกถึงคุณ
ความดีพระองคเจารพี
บิดาแหงกฎหมายไทย

ü

133

210

158

สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษา ใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข

ผลการดําเนินงาน
งานกิจการนักศึกษาและงานวิชาการ คณะนิติศาสตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดย
การแนะนําการใชชวี ติ และสวัสดิการทีน่ กั ศึกษาใหมจะไดรบั และกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษานิตศิ าสตร
ประจําปการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาที่จะจบการศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่อง
ตาง ๆ อาทิเชน แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการศึกษาตอ การพัฒนาบุคลิกภาพ

การเสริมสรางภาษาอังกฤษ เปนตน พรอมทั้งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เพื่อใหคณาจารย ศิษย
เกา นักศึกษาที่จะจบการศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณพรอมทั้งใหแงคิดตางๆ เพื่อนําเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตในวันขางหนาตอไปและเพื่อใหคณาจารย บุคลากร ศิษยเกา นักศึกษารุนนอง
และ นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาไดมีแนวทางพื้นฐานในการสรางเครือขายความรวมมือและสมาคม
ศิษยเกาของคณะ มีผูเขารวมจํานวน 312 คน จากผลการดําเนินงานนักศึกษาคณะนิติศาสตร ไดรับความ
รู ความเขาใจ เกีย่ วกับเรือ่ งภาษาอังกฤษพิชติ งานการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการพูดในทีช่ มุ ชน นักศึกษา
ไดรับความรูและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริงในเรื่องการสัมภาษณงาน การสมัครงาน
คณาจารย ศิษยเกา นักศึกษาทีจ่ ะจบการศึกษาไดมโี อกาสแลกเปลีย่ นประสบการณพรอมทัง้ ใหแงคดิ ตางๆ
เพือ่ นําเปนแนวทางในการดําเนินชีวติ ในวันขางหนาตอไป และ นักศึกษา ไดมแี นวทางพืน้ ฐานในการสราง
เครือขายความรวมมือและสมาคมศิษยเกาของคณะ
มาตรการที่ 1.6

พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปดประชาคม
อาเซียน

ผลการดําเนินงาน
งานวิชาการ จัด “โครงการฝกอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษทางดานกฎหมาย” โดย อาจารย
รักขิต รัตจุมพฎ เปนวิทยากร มีนักศึกษาและบุคลากรสนใจเขารวมโครงการเปนจํานวนมากและมีการจัด
ทําแผนปายนิทรรศการเรื่องอาเซียนมาแสดงใหนักศึกษานิติศาสตรไดศึกษาเพื่อความสนใจในการเตรียม
ความพรอมสูอาเซียนประกอบการเรียนในรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจอาเซียน
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มาตรการที่ 1.7

สรางความสัมพันธกบั ศิษยเกา สงเสริมและสนับสนุนใหศษิ ยเกามีสว นรวมในการ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและตอนรับบัณฑิต โดยเชิญศิษยเกาทีส่ าํ เร็จการ
ศึกษาและประสบความสําเร็จในการมีงานทํามาเลาสูก นั ฟง และรวมกันจัดตัง้ ชมรมศิษยเกาคณะนิตศิ าสตร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษาไปแลว
มาตรการที่ 1.8 สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
คณะนิติศาสตร จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่หลากหลาย ไดแก กิจกรรมมัชฌิมปจฉิมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมวันรพี กิจกรรมทุนเรียนดี กิจกรรมเดน เปนทุนทีไ่ ดรบั ความอนุเคราะหจาก
หลายหนวยงาน แตใชประกาศภายใตชื่อทุนเรียนดี กิจกรรมเดน ประจําปการศึกษา 2555 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาคณะนิติศาสตรไดรับทุนสนับสนุนในการเรียนและการทํากิจกรรม เปนการ
นําการสํารวจความตองการของนักศึกษามาตอบสนองความตองการของนักศึกษา เพือ่ เปนขวัญและกําลัง
ใจใหกับนักศึกษาที่มีความกระตือรือรน ในการเรียน และการทํากิจกรรมภายในคณะและเพื่อเปนแบบ
อยางอันดีใหกับนักศึกษาคนอื่น ๆ ในการพัฒนาตนเอง
ตลอดปงบประมาณ 2556 คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรบั การสนับสนุนทุนการ
ศึกษาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งทุนการศึกษาจากคณะนิติศาสตร ดังนี้
1.

2.
3.
4.
5.
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กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
จํานวนทุนทั้งสิ้น 630 ทุน จํานวนเงินทุน แบงไดดังนี้
โครงการปกติ ภาคการศึกษาละ 10,400 บาท และคาครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท
โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาละ 22,500 บาท และคาครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท
ทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จํานวนทุนทั้งสิ้น 10 ทุนๆละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท
โครงการทุนเรียนดี กิจกรรมเดน ประจําปงบประมาณ 2556
เปนทุนที่ไดรับความอนุเคราะหจากคณะนิติศาสตร จํานวนทุนทั้งสิ้น 12 ทุน ๆละ 3,000
บาท รวมทั้งสิ้น 36,000 บาท
ทุนหนังสือกฎหมายสํานักพิมพวิญูชน
จํานวนทุนทั้งสิ้น 40 ทุน แบงเปนภาคการศึกษาละ 20 ทุน นักศึกษาจะไดรับทุนการศึกษา
เปนหนังสือเรียนกฎหมายในภาคการศึกษานั้นๆ
ทุนการศึกษานายหางโรงปูนผูหนึ่ง
จํานวนทุนทั้งสิ้น 1 ทุนๆละ 25,000 บาท/ป

ทุนการศึกษาสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแหงรัฐอิลนิ นอยส สหรัฐอเมริกา ประจําปการ
ศึกษา 2555
จํานวนทุนทั้งสิ้น 1 ทุน ๆละ 15,000 บาท
7. ทุนการศึกษา Dr.and Mrs.Pendleton ประจําปการศึกษา 2556
จํานวนทุนทั้งสิ้น 1 ทุน ๆละ 10,000 บาท
8. ทุนการศึกษาสุเมษ เลิศตันติสุนทร
จํานวนทุนทั้งสิ้น 1 ทุนๆละ 12,000 บาท
9. ทุนการศึกษาวิจิตรพงศพันธุเพื่อสงเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม ประจําป 2556
จํานวนทุนทั้งสิ้น 3 ทุน ๆละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท
10. ทุนการศึกษาคุณแสงจันทร วงศรัตน
จํานวนทุนทั้งสิ้น 1 ทุนๆละ 10,000 บาท
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีนักศึกษาและคณาจารยผูเขารวมจํานวน 600 คน
มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาคณะนิติศาสตรไดรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและเพื่อเปนแบบ
อยางอันดีใหกับนักศึกษาคนอื่น ๆ ในการพัฒนาตนเองในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการสงเสริมศิลปะดนตรีไทยอีสานเพือ่ ใชเปนสือ่ เผยแพรวถิ กี ารดํารงชีวติ ภายใตกฎหมายแหง
ยุคโลกาภิวัฒน โดยอาจารยประดิษฐ แปนทอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริม อนุรักษ สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรมดนตรีไทยอีสาน ฟน ฟูและใหความสําคัญกับเครือ่ งดนตรีและบทเพลงไทยอีสานอันเปนภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิน่ ของชาวไทยอีสานทีก่ าํ ลังจะสูญหายไป เปนการใชสอื่ ดนตรีไทยอีสานใหประชาชนหันมาสนใจทีจ่ ะ
รับฟงและเรียนรูหลักกฎหมายในการดําเนินชีวิตประจําวัน ในลักษณะของการใชศิลปวัฒนธรรมนําการ
พัฒนาความรูท างดานกฎหมายใหกบั ประชาชนและเพือ่ เปนการสนับสนุนใหนกั ศึกษาไดมสี ว นรวมในการ
สงเสริม อนุรักษ สืบสานการแสดงดนตรีไทยอีสานใหคงอยูเปนมรดกของไทยอีสานตอไป มีผูเขารวม
โครงการจํานวน 1,781 คน จัดกิจกรรมยอยที่หลากหลายไดแก กิจกรรมการแสดงดนตรีไทยอีสาน โดยมี
การแสดงละครที่สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น รวมทั้งวิถีการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของกับ
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กฎหมาย เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาว
อีสาน ซึง่ จะทําใหผเู ขารวมโครงการไดรบั ความรูเ รือ่ งวิถกี ารดํารงชีวติ โดยเฉพาะวิถกี ารดํารงชีวติ ในปจจุบนั
ที่จะตองดําเนินชีวิตในสังคมภายใตกฎหมาย และสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตใน
สังคมตอไป การดําเนินการตามโครงการดังกลาวจะเนนกลุมเปาหมายไปที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง
เปนกลุม เยาวชน ทีจ่ ะตองศึกษาหาความรูแ ละเปนผูส บื สานศิลปวัฒนธรรมรวมทัง้ การถายทอดวิถกี ารดํารง
ชีวิตอันดีงามใหคงอยูตลอดไป โดยการดําเนินงานตามโครงการไดกําหนดกลุมเปาหมายที่เปนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกลเคียงไวอยางนอย จํานวน 600 คน จากการ
ดําเนินงานตามโครงการทั้งหมด 6 ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน คณะนิติศาสตร ใหความสําคัญกับจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยจัดใหมีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร ไดแก วิชาวิชาชีพ จรรยาบรรณ และจริยธรรมของนักนิติศาสตร
บรรจุในหลักสูตรเกา และวิชาหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย บรรจุใน
หลักสูตรใหมควบคูกับการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูดานดานจรรยา
บรรณและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเครงครัด โดยแจกคูมือจรรยาบรรณของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจกใหแกบุคลากรในคณะนิติศาสตรทุกคน
คณะนิตศิ าสตร ใหการสนับสนุนใหอาจารยลาศึกษาตอ สนับสนุนใหอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนทําวิจัยและ/หรือเอกสารทางวิชาการ ไดแก กิจกรรมคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิใน
การอานบทความทางวิชาการ/วิจัยในวารสารกฎหมาย จัดสรรงบประมาณ 60,000 บาท กิจกรรมการ
ประเมินตํารา/หนังสือ และผลงานทางวิชาการ/วิจัย จัดสรรงบประมาณ 20,000 บาท จัดหาแหลงทุน
ไดแก ทุนตีพิมพบทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารวิชาการหรือ Proceeding ระดับชาติและ
นานาชาติ งบประมาณ 30,000 บาทและพัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการใหอาจารย
มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น และคณะใหการสนับสนุนการทําวิจัยแกบุ
ลากรในคณะ จํานวน 2 ทุนๆละ 35,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาทและสงเสริมใหอาจารยได
มีโอกาสเพิ่มพูนความรูดวยตนเอง ไปรวมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานโดยมีจํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง ดังมีรายนามตอไปนี้
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กลยุทธที่ 2
พัฒนาอาจารยใหมคี วามสามารถจัดการเรียนรูอ ยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง
ใหพรอมและทันตอพลวัตรของสังคมและประชาคมอาเซียน
มาตรการที่ 2.1 พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
มาตรการที่ 2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและ/หรือเอกสารทางวิชาการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
มาตรการที่ 2.3 สงเสริมใหอาจารยปฏิบัติวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาทั้ง
สามารถเปนที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
มาตรการที่ 2.4 จัดหาแหลงทุนและพัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการใหอาจารย
มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
มาตรการที่ 2.5 พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากลเพื่อรองรับการเปดประชาคม
อาเซียน

อาจารย

อาจารย

2 นางสาวมณฑิรา
เตียประเสริฐ

3 นางสาวรัชกร

4 นายอภินันท ศรีศิริ

อาจารย

อาจารย

1 นางสาวภิรมยพร
ไชยยนต

โชติประดิษฐ

ตําแหนง

ชื่อ-สกุล

ที่

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ระดับ

กฎหมายธุรกิจ

นิติศาสตร

สาขา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นิติศาสตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปญญา

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

หลักสูตร

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

มหาวิทยาลัย

สรุปผูลาศึกษาตอ

ลาศึกษาตอเต็มเวลาราชการ

ลาศึกษาตอเต็มเวลาราชการ

ภาคนอกเวลาราชการ

ลาศึกษาตอเต็มเวลาราชการ

ประเภทการลา
ศึกษาตอ

พ.ศ.2556

1 กรกฎาคม 2554 ถึง
31พฤษภาคม 2556

16 กรกฎาคม 2555
ถึง16 กรกฎาคม 2558

พ.ศ.2558

พ.ศ.2558

พ.ศ.2557

1 มิถุนายน 2554 ถึง
31พฤษภาคม 2557

1 มิถุนายน 2555 ถึง
31พฤษภาคม 2558

ป พ.ศ.
ที่คาดวาจบการศึกษา

ระยะเวลา
การลาศึกษาตอ
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3

2

ที่
1

-

สายวิชาการ
นายขรรคเพชร ชายทวีป

-

นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา

สายสนับสนุน
-
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การสัมมนาวิชาการ 2553-2555 เรื่อง มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก นายรักขิต รัตจุมพฏ
(Seminar Series 2010-2012: Thai Universities on the World
Stage) ครั้งที่ 17 หัวขอ “ยุทธศาสตรสูความเปนนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย” (Strategies for Internationalization of
Universities)

26-27 ตุลาคม 2555
โรงแรมเชียงใหมภูคํา จ.เชียงใหม
บริษัท ศูนยสงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จํากัด

วันที่อบรม
สถานที่
ผูรับผิดชอบ

ชื่อหลักสูตร

14 ตุลาคม 2555
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การอบรมสัมมนา เรื่อง “การควบคุม และการจัดจําหนายพัสดุ
ครุภัณฑ สําหรับสวนราชการ”

วันที่อบรม
สถานที่
ผูรับผิดชอบ
ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง
ชื่อหลักสูตร ประชุมโครงการการเรียนรูและสังเกตการณกระบวนการทางศาลใน
มุมมองดานสิทธิมนุษยชน

สรุปผูเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

5

4

ที่

โครงการประชุมวิชาการ เรือ่ ง การประชุมเครือขายและการนําเสนอผลงาน ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาดานลุม นํา้ โขงของประเทศไทย ครัง้ ที่ 2
16-18 พฤศจิกายน 2555

แขวงสาละวัน สปป.ลาว

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อหลักสูตร

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

วันที่อบรม

8-9 พฤศจิกายน 2555
โรงแรมมารวย การเดนท กรุงเทพ
สํานักงานสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด

วันที่อบรม
สถานที่
ผูรับผิดชอบ

พ.ต.ท.กิตติวัฒน ฉัตรศรีโพธิ์

โรงแรมเดอะ สุโกศล (สยามซิตี) กทม.
สถาบันคลังสมองแหงชาติและ British Council)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังเครือขาย เพื่อขับเคลื่อน ทศวรรษ
แหงความปลอดภัยทางถนน”

สายวิชาการ

สถานที่
ผูรับผิดชอบ
ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง
วันที่อบรม
9 พฤศจิกายน 2555

-

-

สายสนับสนุน
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ที่
6

17 พฤศจิกายน 2555

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่อบรม

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง
ชื่อหลักสูตร
การอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและ
การใหคําปรึกษา

สายสนับสนุน
นางเพชรรัตน แสนทวีสุข
นายสังคม ศรีมหันต
นายชูไท วอทอง
นางศุกัญญา ลําเลิศ
นางสาววิภาจันทร ยิ่งกําแหง
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สายวิชาการ
ผศ.จิรวัฒน สุทธิแพทย
ผศ.ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ
นายนิติลักษณ แกวจันดี
นายชัช วงศสิงห
นายสหรัฐ โนทะยะ
นายดิเรก บวรสกุลเจริญ
นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ
ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
นายอรรถพงศ กาวาฬ
พ.ต.ท.กิตติวัฒน ฉัตรศรีโพธิ์
นางสาวมณฑิรา เตียประเสริฐ
นายรักขิต รัตจุมพฏ

9

8

ที่
7

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผูรับผิดชอบ

การอบรมทนายความสิ่งแวดลอม รุนที่ 6

1 ธันวาคม 2555

สภาทนายความ

สภาทนายความ

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

นายดิเรก บวรสกุลเจริญ

อาคารศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สถานที่

วันที่อบรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
สูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน
29-30 พฤศจิกายน 2555

สมาคมสหพันธนิสิต นักศึกษา และศิษยเกาแหงประเทศไทย

ผูรับผิดชอบ

สายวิชาการ
-

ชื่อหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

สถานที่

รายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง
ชื่อหลักสูตร
ประชุมสัมมนา สมาคมสหพันธนิสิต นักศึกษา และศิษยเกา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 3
วันที่อบรม
29 พฤศจิกายน 2555 - 1 ธันวาคม 2555

-

นายชูไท วอทอง
นางสาวอารียา ทองชาติ

สายสนับสนุน
นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา
นางสาววิภาจันทร ยิ่งกําแหง
นางเพชรรัตน แสนทวีสุข
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วันที่อบรม
สถานที่
ผูรับผิดชอบ

วันที่อบรม
สถานที่
ผูรับผิดชอบ
11 ชื่อหลักสูตร

17 มกราคม 2556
หอง 2205 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานบริหารบุคคล คณะนิติศาสตร

8-10 ธันวาคม 2555
จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
สาขาการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเขียนภาระงาน (Job Description)

นางเพชรรัตน แสนทวีสุข
นายสังคม ศรีมหันต
นางสาวกนกวรรณ ผองแผว
นางศรันยา จันทรทรง
นายปรีชา สมดี
นางสาวยุภาพร ศรีริเลี้ยง
นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา
นางสาวณวีรพัช บุญโสภา
นางสาวธิติวรรณ บุตรศิริ
นายชูไท วอทอง
นางสาวอารียา ทองชาติ
นายสุรพล พาประจง
นายพัฒนพงศ เกษกรณ
นางศุกัญญา ลํ้าเลิศ
นายณรงคฤทธิ์ มีพยุง
นางสาววิภาจันทร ยิ่งกําแหง
นายปริวัฒน จันทรทรง
นายอิสระพงศ ดวงปากดี

สายสนับสนุน
-
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ผศ.บรรลือ คงจันทร
ผศ.จิรวัฒน สุทธิแพทย
นายขรรคเพชร ชายทวีป
นายนิติลักษณ แกวจันดี
นางสาวศรีสดา
ไพศาลสกุลชัย
นายทรงวุฒิ สารสาริน
นายรักขิต รัตจุมพฏ

ที่
รายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง
สายวิชาการ
10 ชื่อหลักสูตร การศึกษาดูงาน “เรียนรูการจัดการทองเที่ยวของประเทศในภูมภาค ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
อาเซียน ณ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา”

วันที่อบรม
สถานที่
ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ
14 ชื่อหลักสูตร

25-26 เมษายน 2556
หองศรีเมืองใหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สํานักงานประสาน ที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 16

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทําวิจัยสถาบัน และการผลิตผล
งานทางวิชาการใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล

-

ที่
รายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง
สายวิชาการ
12 ชื่อหลักสูตร การปฐมนิเทศดานเอกลักษณของชาติแกผูเกี่ยวของกับงานวิเทศ
นายรักขิต รัตจุมพฏ
รุนที่ 72
วันที่อบรม
24-25 มกราคม 2556
สถานที่
วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการเอกลักษณแหงชาติ สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณ
แหงชาติ
13 ชื่อหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษรางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นางสาวศรีสดา
ฉบับที่ 3
ไพศาลสกุลชัย
วันที่อบรม
28 มีนาคม 2556
สถานที่
โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่นเซ็นเตอร
จ.อุบลราชธานี
นายปริวัฒน จันทรทรง

-

สายสนับสนุน
-
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วันที่อบรม
สถานที่
ผูรับผิดชอบ

วันที่อบรม
สถานที่
ผูรับผิดชอบ
17 ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม
สถานที่
ผูรับผิดชอบ
16 ชื่อหลักสูตร

22-23 พฤษภาคม 2556
ศูนยฝกอบรมมูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร
งานนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร

4 เมษายน 2556
อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การอบรม เรื่อง การเสริมสรางมนุษยสัมพันธและการสื่อสารที่ดีของ
องคกร
24-25 เมษายน 2556
โรงแรมราชพฤกษ แกรนด จ.นครราชสีมา
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารของผูบริหาร

ที่
รายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง
15 ชื่อหลักสูตร การสัมมนาการจัดการเรียนรู
“การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู”

นางเพชรรัตน แสนทวีสุข
นางสาวกนกวรรณ ผองแผว
นางสาวณวีรพัช บุญโสภา
นางสาวธิติวรรณ บุตรศิริ
นายสุรพล พาประจง
นายพัฒนพงศ เกษกรณ
นางสาววิภาจันทร ยิ่งกําแหง
นายปริวัฒน จันทรทรง
นายอิสระพงศ ดวงปากดี

นายอิสระพงศ ดวงปากดี

สายสนับสนุน
นางสาวอารียา ทองชาติ
นางศุกัญญา ลํ้าเลิศ
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ผศ.บรรลือ คงจันทร
นายขรรคเพชร ชายทวีป
นายนิติลักษณ แกวจันดี
นายประดิษฐ แปนทอง
นายสหรัฐ โนทะยะ
น.ส.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ
พ.ต.ท.กิตติวัฒน ฉัตรศรีโพธิ์
นายรักขิต รัตจุมพฏ
น.ส.ศศิวิมล เสมอใจ

-

สายวิชาการ
นางสาวมณฑิรา
เตียประเสริฐ
นายจิรศักดิ์ บางทาไม

วันที่อบรม
สถานที่
ผูรับผิดชอบ

วันที่อบรม
สถานที่
ผูรับผิดชอบ
19 ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ผูรับผิดชอบ
20 ชื่อหลักสูตร

25 เมษายน 2556 ถึง 26 เมษายน 2556
โรงแรมปริ้นสตั้น สวีท กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการคุมครองเด็กแหงชาติ

25-28 พฤษภาคม 2556
โรงแรมวีเทรน อินเตอรเนชั่นแนล เฮาส
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรุงเทพมหานคร
การวิจัย Research Zone ; Phase 74
30 เมษายน 2556-3 พฤษภาคม 2556
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)
การอบรมโครงการใหความชวยเหลือแกเด็กไรสถานะทางกฎหมาย

ที่
รายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง
18 ชื่อหลักสูตร สัมมนา”เวทีสาธารณะในเรื่องคดีสิทธิมนุษยชน กรณีพิจารณาคดี
ดวยความเปนธรรม” ภายใตโครงการ “การเรียนรูและสังเกตการณ
กระบวนการศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน
(Court Watch 2012)”

นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

-

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
นายสมบัติ วอทอง
นางสาวณวีรพัช บุญโสภา
นายขรรคเพชร ชายทวีป
นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ
พ.ต.ท.กิตติวัฒน ฉัตรศรีโพธิ์
นายรักขิต รัตจุมพฏ
นางสาวศศิวิมล เสมอใจ
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1 สิงหาคม 2556
หองประชุม สมบัติ วอทอง คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร

วันที่อบรม
สถานที่

ผูรับผิดชอบ

ที่
รายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง
21 ชื่อหลักสูตร กิจกรรมสรุปและถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ในปการศึกษาที่ผานมา ปการศึกษา 2555

สายสนับสนุน
นางเพชรรัตน แสนทวีสุข
นายสังคม ศรีมหันต
นางสาวกนกวรรณ ผองแผว
นางศรันยา จันทรทรง
นายปรีชา สมดี
นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา
นางสาวธิติวรรณ บุตรศิริ
นางสาวอารียา ทองชาติ
นายสุรพล พาประจง
นายพัฒนพงศ เกษกรณ
นางศุกัญญา ลํ้าเลิศ
นายณรงคฤทธิ์ มีพยุง
นายปริวัฒน จันทรทรง
นายอิสระพงศ ดวงปากดี
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สายวิชาการ
ผศ.บรรลือ คงจันทร
ผศ.จิรวัฒน สุทธิแพทย
นายสมบัติ วอทอง
นายขรรคเพชร ชายทวีป
ผศ.ดร.สุภาวณีย
อมรจิตสุวรรณ
นายนิติลักษณ แกวจันดี
นายอภินันท ศรีศิริ
นายชัช วงศสิงห
นายประดิษฐ แปนทอง
นางสาวศรีสดา
ไพศาลสกุลชัย
นายสหรัฐ โนทะยะ
นายทรงวุฒิ สารสาริน
นางสาวกิตติยา พรหมจันทร
พ.ต.ท.กิตติวัฒน ฉัตรศรีโพธิ์
นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ
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กลยุทธที่ 3
มาตรการ

พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและงานสรางสรรคทางนิติศาสตร
และพัฒนบูรณาการศาสตร
3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับสงเสริมการวิจัย
3.2 สนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย
และสรางนักวิจัยรุนใหม
3.4 ยกระดับการเปนคณะแหงการวิจัยระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง

ผลการดําเนินงาน
คณะนิติศาสตร ใหความสําคัญกับการทําวิจัยทางกฎหมายและนําเผยแพรองคความรูดานการ
วิจัยทางกฎหมายแกประชาชน โดยการเชิญชวนใหคณาจารยผลิตผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและ
ตีพมิ พเผยแพรในวารสารตางๆ ทัง้ ในและตางประเทศ สรรหาแหลงทุนวิจยั สนับสนุนจากคณะ มหาวิทยาลัย
สกอ. สกว. และ วช. และแหลงทุนอื่นๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม
ขึ้นในคณะเพื่อยกระดับการเปนคณะแหงการวิจัยระดับทองถิ่น ระดับชาติและอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง
ไดทําความตกลงกับคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
ในปงบประมาณ 2556 งานวิจยั คณะนิตศิ าสตร จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตาม
กลยุทธที่ 3 ของคณะนิติศาสตร เปนเงิน 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน) โดยแบงเปน
กิจกรรมยอย 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการอานบทความทางวิชาการ/วิจัยใน
วารสารกฎหมาย งบประมาณ 60,000 บาท กิจกรรมการประเมินตํารา/หนังสือ และผลงานทางวิชาการ/
วิจัย งบประมาณ 20,000 บาท กิจกรรมทุนวิจัย งบประมาณ 75,000 บาท ทุนตีพิมพบทความวิชาการ
และบทความวิจยั ในวารสารวิชาการหรือ Proceeding ระดับชาติและนานาชาติ งบประมาณ 30,000 บาท
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ที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย จํานวนเขารวม
เขารวม
ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิ
10 คน
12 คน

1 กิจกรรมคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
ในการอานบทความทางวิชาการ/
วิจัยในวารสารกฎหมาย

60,000 สงบทความใหผูทรง
คุณวุฒิประเมินกอน
ตีพมิ พในวารสารกฎหมาย

2 กิจกรรมการประเมินตํารา/หนังสือ
และผลงานทางวิชาการ/วิจัย

20,000 เปดรับตําราวิชาการและ ตํารา 5 เลม ตํารา 5 เลม
สงใหผูทรงคุณวุฒิ
ประเมิน

3 กิจกรรมทุนวิจัย

75,000 ใหการสนับสนุนการทํา 3 โครงการ อาจารย 1 คน
วิจัยแกบุคลากรภายใน
เจาหนาที่ 1 คน
คณะ

4 ทุนตีพิมพบทความวิชาการและ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
หรือ Proceeding ระดับชาติและ
นานาชาติ

30,000 ใหคาตอบแทนผูที่ไดรับ 5 บทความ 5 บทความ
การตีพิมพบทความใน
วารสารระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค/งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน/งานวิจัยที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ประจําปงบประมาณ 2556
ผลงานทีไ่ ดรบั การตีพมิ พ/เผยแพร/นําไปใชประโยชน/ไดรบั การจดสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร( 1- 5)
ที่

องคประกอบ/
ตัวบงชี้

ชื่อเจาของ
ผลงาน

การนําไปใช
ประโยชน

ปญหาขอกฎหมายของ
องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550: ที่มาของคณะ
กรรมการสรรหา

ตีพิมพบทความวิจัยใน
วารสารกฎหมาย
คณะนิติศาสตร ปที่ 6
ฉบับที่ 11

เชิงสาธารณะ

คณะนิติศาสตร ปญหาทางกฎหมายใน
การนําของผานประเทศ
กรณีไทย-ลาว : ศึกษากรณี
ไมและซากสัตว

ประชุมหารือนโยบาย
ระหวางไทย-ลาว
24 ก.พ. – 1 มี.ค. 56
ณ เมืองวังเวียง
แขวงเวียงจันทน
สปป.ลาว

เชิงสาธารณะ

1 งานวิจัยหรืองาน ผศ.ดร.สุภาวณีย คณะนิติศาสตร
สรางสรรคที่ได อมรจิตสุวรรณ
รับการตีพิมพ
หรือเผยแพร
2 งานวิจัยที่นําไป
ใชประโยชน

ผศ.ตรีเนตร
สารพงษ

ชื่อผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ/ผลงานที่ได
รับการจดสิทธิบัตร

รูปแบบการเผยแพร/
ภาพรางวัล

หนวยงาน
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รายงานผลการดําเนินการดานงานวิจัย
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ผลงานทีไ่ ดรบั การตีพมิ พ/เผยแพร/นําไปใชประโยชน/ไดรบั การจดสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร( 1- 5)
ที่

องคประกอบ/
ตัวบงชี้

ชื่อเจาของ
ผลงาน

หนวยงาน

ชื่อผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ/ผลงานที่ได
รับการจดสิทธิบัตร

รูปแบบการเผยแพร/
ภาพรางวัล

การนําไปใช
ประโยชน

3 งานวิจัยที่นําไป
ใชประโยชน

นางมิรันตี
เจียรักสุวรรณ

คณะนิติศาสตร โครงการศึกษาปญหาขอ
กฎหมายและการมีสวนรวม
ของประชาชนในโครงการ
กอสรางโรงไฟฟาชีวมวล
ต.ทาชาง อ.สวางวีระวงษ
จ.อุบลราชธานี

ทุนอุดหนุนโครงการ
การพลเมืองสงเสริมธร
รมาภิบาลภายใตการ
สนับสนุนของโครงการ
สะพานและองคกรเพื่อ
การพัฒนาระหวาง
ประเทศแหง
สหรัฐอเมริกา (USAID)

เชิงสาธารณะ

4 งานวิจัยที่นําไป
ใชประโยชน

นายจิรศักดิ์
บางทาไม

คณะนิติศาสตร การเตรียมความพรอมยก
ฐานะองคการบริหารสวน
ตําบลเปนเทศบาลตําบล
กรณีศึกษาอําเภอ
วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

ทุนอุดหนุนโครงการ
การพลเมืองสงเสริมธร
รมาภิบาลภายใตการ
สนับสนุนของโครงการ
สะพานและองคกรเพื่อ
การพัฒนาระหวาง
ประเทศแหง
สหรัฐอเมริกา (USAID)

เชิงสาธารณะ

5 งานวิจัยที่นําไป
ใชประโยชน

พ.ต.ท.กิตติวัฒน คณะนิติศาสตร รูปแบบมาตรการการสราง มูลนิธิสาธารณสุขแหง
ฉัตรศรีโพธิ์
ความปลอดภัยบนทองถนน ชาติ (สสส.)
อยางมีสวนรวม

เชิงสาธารณะ

3. โครงการความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศและหนวยงานตางๆ ในปงบประมาณ 2556
วัน/เดือน/ป

ชื่อโครงการ/ความ
รวมมือ
21-25 ส.ค.56 โครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษา
คณะนิติศาสตร
ภายใตโครงการ
เตรียมความพรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน ประจํา
ปงบประมาณ
2556
24-ต.ค.-56 แจงความสนใจใน
การทําหลักสูตร
นานาชาติ
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หนวยงานที่ให
ความรวมมือ
คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ
คณะนิติศาสตร

วัตถุประสงคการ
ดําเนินงาน
สงเสริม สนับสนุน
ความรูใหนักศึกษา
และแสวงหาความ
รวมมือดาน
วิชาการและ
วัฒนธรรมกับ
ประเทศอาเซียน

ผลการดําเนินงาน
ลงนามความรวม
มือกับมหาวิทยาลัย
เมียนเจยและ
มหาวิทยาลัย
พระตะบอง
ราชอาณาจักร
กัมพูชา

มหาวิทยาลัยกุวโจว แสวงหาความรวม อยูระหวางการรอ
นอรมอล
มือทางวิชาการ
ตอบรับ
ประเทศจีน
ระดับนานาชาติ

ลําดับ

ชื่อผลงาน

เจาของผลงาน

ประเภท

1

การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย

นายสมบัติ วอทอง

เอกสารประกอบ
คําบรรยายรายวิชา

2

หลักวิชาชีพ จรรยาบรรณ จริยธรรมของนัก
นิติศาสตร

นายสมบัติ วอทอง

หนังสือ

3

กฎหมายที่ประชาชนควรรู

นายสมบัติ วอทอง

เอกสารเผยแพร
บริการวิชาการ

4

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

นายชัช วงศสิงห

หนังสือ

5

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ

หนังสือ

6

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ

หนังสือ

7

กฎหมายธุรกิจ

ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ

หนังสือ

8

กฎหมายมหาชน

ผศ.ดร.สุภาวณีย
อมรจิตสุวรรณ

หนังสือ

9

หลักกฎหมายมหาชน

ผศ.ดร.สุภาวณีย
อมรจิตสุวรรณ

หนังสือ

10

หลักกฎหมายวาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐโดยองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ผศ.ดร.สุภาวณีย
อมรจิตสุวรรณ

หนังสือ

11

หลักกฎหมายเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผศ.ดร.สุภาวณีย
อมรจิตสุวรรณ

หนังสือ

12

นิติปรัชญา : กรณีสงเสริมคุณภาพนักกฎหมาย

ผศ.ดร.สุภาวณีย
อมรจิตสุวรรณ

หนังสือ

13

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะจัดการงาน
นอกสั่งและลาภมิควรได

นายดิเรก
บวรสกุลเจริญ

หนังสือ

14

คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นายดิเรก บวรสกุลเจริญ
เอกเทศสัญญา วาดวยจางแรงงาน จางทําของ ยืม
ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา ประนีประนอม
ยอมความ การพนันขันตอ บัญชีเดินสะพัด

หนังสือ
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4. ผลงานสรางสรรค เอกสาร / หนังสือ ตาง ๆ
คณะนิติศาสตร มีผลงานสรางสรรค เอกสาร / หนังสือ ที่ใชในคณะนิติศาสตร ในการเรียนการ
สอน และการบริการวิชาการ จํานวน 14 เลม
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กลยุทธที่ 4

สรางความเขมแข็ง ความเปนธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย
การใหบริการทางวิชาการเพื่อถายทอดองคความรูทางนิติศาสตรและวัฒนธรรม
เนติธรรมที่จําเปน และสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนทุกภาคสวนในทอง
ถิ่นอีสาน
มาตรการที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทางวิชาการเพือ่ ใหเกิดการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
ผลการดําเนินงาน

การบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร เปนการใหบริการทางวิชาการผานการดําเนิน
งานของศูนยเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ซึ่งในปงบประมาณ 2556 ไดจัด
กิจกรรมนิติศาสตรสัญจรเพื่อใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่จําเปนในชีวิตประจําวัน จํานวน 4 ครั้ง ซึ่ง
เปนการนําอาจารยทบี่ รรยายกฎหมายเกีย่ วกับดานตางๆ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาไปบรรยายใหความรูกับชาวบานซึ่งเปนการบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการ
สอน
กิจกรรรมนิติศาสตรสัญจรครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2555
ณ บานหนองเม็ก หมูที่ 4 ตําบลหวยขา อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
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กิจกรรรมนิตศิ าสตรสญั จรครัง้ ที่ 2 จัดขึน้ วันที่ 11 ตุลาคม 2555
ณ บานโนนสวางหมูที่ 9 ตําบลเหลางาม อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรรมนิติศาสตรสัญจรครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2555
ณ โรงเรียนบานดอนกะทอด ตําบลมวงใหญ อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรรมนิติศาสตรสัญจรครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันที่ 4 มกราคม 2556
ณ หอประชุมอําเภอมหาชนะชัย อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
มาตรการที่ 4.2 พั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การศู น ย เ ผยแพร แ ละช ว ยเหลื อ ประชาชน
ทางกฎหมาย
ผลการดําเนินงาน
ในการดําเนินงานของศูนยเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิตศิ าสตร
ไดแตงตั้งคณะบุคคลขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานของคณะทํางานนั้น นอกจาก
จะดําเนินงานบริการทางวิชาการโดยคณะทํางานเองแลว ศูนยเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายยังเปดโอกาสใหนกั ศึกษาของคณะนิตสิ าสตรไดเรียนรูจ ากประสบการณจริงดวยการเปดรับสมัคร
นักศึกษาเพื่อฝกงานเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายรวมกับคณะทํางานดวย
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ในการดําเนินงานของคณะทํางานและนักศึกษาฝกงานนั้น เพื่อเปนการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารจัดการศูนยเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะทํางานไดจดั ใหมกี าร
ประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปและทบทวนการดําเนินงาน และจัดใหมีการปฐมนิเทศ สัมมนาสรุปบทเรียน
การทํางาน และปจฉิมนิเทศแกนักศึกษาอยูทุกปโดยในปงบประมาณ 2556 ไดจัดใหมีการสัมมนาสรุปบท
เรียนการทํางานขึน้ เมือ่ วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2555 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน (เกา) และปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝกงาน (ใหม) ขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556

มาตรการที่ 4.3 จัดตั้งกองทุนเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ผลการดําเนินงาน
คณะนิติศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการมีงบประมาณสําหรับ
เผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จึงมีแผนทีจ่ ะจัดตัง้ กองทุนเผยแพรและชวยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายนี้ขึ้น เพื่อใหมีงบประมาณที่เพียงพอสําหรับการดําเนินงานเพื่อเผยแพรความรูทางกฎหมาย
และชวยเหลือประชาชนผูย ากไรและไมไดรบั ความเปนธรรม การดําเนินงานเพือ่ การจัดตัง้ กองทุนเผยแพร
และชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในปงบประมาณ 2556 เปนการดําเนินการในขัน้ ตอนของการศึกษา
เปรียบเทียบหลักเกณฑในการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และอยูในระหวางการยกรางขอ
บังคับเพื่อจัดตั้งกองทุน
มาตรการที่ 4.4 สรางเครือขายเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายรวมกับชุมชนและหนวย
งานภาครัฐเพื่อรวมเรียนรูวัฒนธรรมเนติธรรม สรางความเปนธรรมและความเขม
แข็งใหเกิดขึ้นในชุมชน
ผลการดําเนินงาน
สําหรับการดําเนินงานเพื่อสรางเครือขายในการเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายของศูนยเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในปงบประมาณ 2556 นั้น เปนการเขา
รวมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อเปนจุดเริ่มตนในการสรางเครือขายความรวมมือในระดับตอไป โดยมี
กิจกรรมตางๆ ดังนี้
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วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2556 ศูนยเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย, สํานักวิชานิติศาสตร
มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง, คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไดดําเนินโครงการการเรียนรูและสังเกตการณกระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน (Court
Watch) ตัวแทนนักศึกษาไดเขารวมนําเสนอผลงานในกิจกรรมสัมมนาเรือ่ ง “เวทีสาธารณะในเรือ่ งคดีสทิ ธิ
มนุษยชน กรณีการพิจารณาคดีดวยความเปนธรรม” ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการสังเกตการณกระบวนการทางศาลระหวางนักศึกษาทั้งสี่มหาวิทยา
วิทยาลัย และเพือ่ นําเสนอปญหาการเขาถึงสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมของกลุม คนชายขอบ รวมทัง้ นําเสนอขอ
เสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วั น ที่ 11 ธั น วาคม 2555 นายสมบั ติ วอทอง และนายขรรค เ พชร ชายทวี ป
ผูแทนจากศูนยเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไดเดินทางลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนเกีย่ วกับการดําเนินงานสรางกระบวนการระงับขอ
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เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2556 ศูนยเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายได
จัดคายเยาวชนพิทักษสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5 จากจังหวัดที่เปนพื้นที่รับผิด
ชอบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเขารวมจํานวน 64 คน
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พิพาทในระดับชุมชนกับคณะผูน าํ ทองทีต่ าํ บลมวงใหญ อําเภอโพธิไ์ ทร จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียน
บานนานางวาน ตําบลมวงใหญ อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมมีมติใหดําเนินกิจกรรม
พัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน โดยการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่จําเปนในชีวิตประจําวัน
จํานวน 5 ครั้ง

กิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่จําเปนในชีวิตประจําวัน
ครั้งที่ 1 จัดในวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงใหญ ตําบลมวงใหญ
อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 จัดในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2556 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงใหญ ตําบลมวงใหญ
อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 จัดในวันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ หองประชุมสหกรณยูเนี่ยนลุมนํ้าโขง ตําบลมวงใหญ
อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4 จัดในวันที่ 30 มีนาคม 2556 ณ หองประชุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนลุมนํ้าโขง ตําบลมวง
ใหญ อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5 จัดในวันที่ 28 เมษายน 2556 ณ หองประชุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนลุมนํ้าโขง ตําบลมวง
ใหญ อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6 จัดในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ หองประชุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนลุมนํ้าโขง ตําบล
มวงใหญ อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อใหผูนําชุมชนนําความรูไปใชในการแกปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งความรู
ทางกฎหมายในเรือ่ งกระบวนการยุตธิ รรมและการประนีประนอมยอมความไดชว ยใหผนู าํ ชุมชนเกิดความ
เชื่อมั่นและสามารถที่จะใชเปนเครื่องมือหรือกลไกหลักในการระงับขอพิพาทในระดับชุมชนของตนเปน
ชุมชนที่มีขอพิพาทลดลงหรือกลายเปนชุมชนที่มีกระบวนการยุติธรรมในระดับชุมชนที่มีความเขมแข็ง
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กลยุทธที่ 5
มาตรการที่ 5.1

มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมไทย
และทองถิ่นอีสานใต
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการมีสว นรวมในการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมให
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ใหเกิดการบูรณาการกับการวิจยั การเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
คณะนิตศิ าสตรแตงตัง้ คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมขึน้ เพือ่ บริหาร
การมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับทาง
มหาวิทยาลัย การจัดงานเนื่องในวันสําคัญตางๆ ไดแก
กิจกรรมวันรพี 7 สิงหาคม 2556
คณะนิติศาสตรจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติและผลงานของพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดา
แหงกฎหมายไทย นักกฎหมายคนอื่น ๆ ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบกฎหมายไทย และเผยแพร
ความรูและความสําคัญของกฎหมายในฐานะที่เปนกติกาของสังคมเพื่อสรางการมีสวนรวมของนักศึกษา
ในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงความรูความสามารถ และทบทวนบทเรียน โดยผาน
กระบวนการแขงขันตอบปญหากฎหมายเพือ่ เปนการดําเนินกิจกรรมเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงครว มกันของงาน
กิจการนักศึกษา งานวิชาการ งานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และนอกจากนีย้ งั พัฒนานักศึกษาเรือ่ งของการ
ใชความรูมาประยุกตใชแกปญหา และสังเคราะหกระบวนการคิดโดยผานการแขงขันระดับประเทศ มีผู
เขารวม 56 คน
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คณาจารย บุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
งานรดนํ้าดําหัวคณาจารยผูอาวุโสในคณะ เนื่องใน
วันสงกรานต

งานสดุดวี รี กรรมเจาคําผง เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน
2556 โดยคณะนิติศาสตรสงตัวแทนบุคลากรเขา
รวมงานในครั้งนี้

กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในวันปใหม พ.ศ.
2556 โดยตัวแทนคณะเดินทางมอบของขวัญปใหม
ส ง ความสุ ข ให แ ก ค ณะ สํ า นั ก งานต า งๆ ใน
มหาวิทยาลัย
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กิจกรรมวางพวงมาลาสดุดีพระองคเจาระ
พี พิพัฒนศักดิ์ ณ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ศาล
จังหวัดเดชอุดมและศาลจังหวัดอุบลราชธานี วันที่
7 สิงหาคม 2556
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พิธีไหวครู
กิจกรรมเผยแพรกฎหมายภายใตศิลปวัฒนธรรมอีสาน
กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ใหผเู ขารวมกิจกรรมมีความรูค วามเขาใจทางดานขอกฎหมาย ละเมิด ซือ้ ขาย
ที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน โดยผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงของชาวอีสาน โดยมีการแสดง
ละครที่สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น รวมทั้งวิถีการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ซึ่งจะ
ทําใหผูเขารวมโครงการไดรับความรูเรื่องวิถีการดํารงชีวิตโดยเฉพาะวิถีการดํารงชีวิตในปจจุบันที่จะตอง
ดําเนินชีวติ ในสังคมภายใตกฎหมาย และสามารถนําความรูท ไี่ ดไปปรับใชในการดําเนินชีวติ ในสังคมตอไป
ซึ่งการดําเนินการตามโครงการดังกลาวจะเนนกลุมเปาหมายไปที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งถือเปน
เยาวชนทีจ่ ะตองศึกษาหาความรูแ ละเปนผูส บื สานศิลปวัฒนธรรมรวมทัง้ การถายทอดวิถกี ารดํารงชีวติ อัน
ดีงามใหคงอยูต ลอดไป มีผเู ขารวม ไดแก นักเรียนโรงเรียนกันทรลักษณวทิ ยา จํานวน 588 คน และนักเรียน
โรงเรียนเอือดใหญพิทยา จํานวน 537 คน รวม 1,125 คน
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มาตรการที่ 6.2
มาตรการที่ 6.3
มาตรการที่ 6.4

มาตรการที่ 6.5

มาตรการที่ 6.6

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
6.1.1 กําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาคณะและถายทอดสูการปฏิบัติอยางเปนรูป
ธรรม
6.1.2 กระจายอํานาจบริหารและจัดใหมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
6.1.3 การบริหารจัดการที่ตอบสนองตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
6.1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคา
และกระบวนการสนับสนุน
6.1.5 ปรับปรุงกฎระเบียบของคณะเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
6.1.6 มีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู
ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของคณะใหเหมาะสม
พัฒนาระบบงบประมาณและการเงินใหมีความถูกตอง โปรงใส
และตรวจสอบได
พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของคณะ
6.4.1 ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบภายใน
6.4.2 ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ
6.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหนากลุมวิชาและหัวหนากลุมงาน
6.4.4 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
6.4.5 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก
6.4.6 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม ประเมินผลที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมทั้งการ
ใหบริการดานตางๆ เพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจใหมีความเชื่อมโยงกันระหวาง
หนวยงานภายในที่เกี่ยวของ และมีการประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของผูใชฐาน
ขอมูล
พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคกรที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการถายทอดนโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจน
การสรางภาพลักษณที่ดีของคณะ
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กลยุทธที่ 6
มาตรการที่ 6.1
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มาตรการที่ 6.7
มาตรการที่ 6.8

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา
ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
นักศึกษาและบุคลากร

คณะนิติศาสตร ตระหนักรูถึงความสําคัญของการบริหารจัดการที่ดี หรือการบริหารตามหลักธร
รมภิบาลวา ถาหากคณะนําเอาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชกจ็ ะเปนหลักการพืน้ ฐานในการสรางความ
เปนธรรมในคณะซึง่ จะชวยลด บรรเทา หรือแกปญ
 หาความขัดแยงอีกทัง้ จะขจัดการทุจริตคอรัปชัน่ ตลอด
จนบุคลากรทุกคนจะมีสวนรวมในการตัดสินใจและมีสวนในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะได
เปนอยางดี โดยรวมกันกําหนดแผนกลยุทธคณะนิติศาสตร พ.ศ. 2555-2559 เพื่อใชในการพัฒนาคณะ
และถายทอดสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ผูบริหารมีการกระจายอํานาจบริหารและจัดใหมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ
โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการและนําเสนอขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
ประจําคณะอยางสมํ่าเสมอ ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของคณะใหเหมาะสม
พัฒนาระบบงบประมาณและการเงินใหมี
ความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได ปรับปรุง
และจัดทํามาตรฐานการปฏิบตั งิ านของกระบวนการ
ที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
โดยการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจ
ใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภายในที่
เกี่ ย วข อ ง ได แ ก การจั ด ทํ า เว็ บ ไซด ข องคณะ
นิติศาสตร การนําระบบ UBUFMIS มาใชในการ
บริหารจัดการดานงานนโยบายและแผน การเงินบัญชีและพัสดุ และมีการประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะ
นิติศาสตรไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางวันที่ 11-12 ก.ค. 2556 รอบการ
ประเมิน ปการศึกษา 2555 (ผลการดําเนินงาน 1 มิถนุ ายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทําการศึกษาขอมูลและตรวจสอบเอกสาร หลัก
ฐานผลการดําเนินงานของคณะนิตศิ าสตร ตามองคประกอบ ตัวบงชีแ้ ละเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
จากคูมือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555 ซึ่งคณะนิติศาสตรนํา
มาปรับองคประกอบและตัวบงชี้ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน โดยประกอบดวย 9 องค
ประกอบ และ 36 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา
2555
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ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะนิติศาสตร ในภาพรวม คาคะแนนที่ได เทากับ 4.35 (23 ตัว
บงชี้)มากกวาปท่ีผานมา (ปการศึกษา 2554 = 3.74) แบงเปน ผลประเมินตามเกณฑ สมศ. (ตัวบงชี้ที่
1-11) ไดคะแนน 3.70 ผลประเมินตามเกณฑ สมศ. (ตัวบงชี้ 1-15 ) ไดคะแนน 3.62 ผลประเมินภาพรวม
ทั้ง สกอ.และสมศ. เทากับ 4.10
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดใหแนวทางการพัฒนาในภาพรวมการดําเนิน
งานของคณะ ดังนี้
จุดแข็งของคณะ
• มี ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ช  ว ยให คํ า ปรึ ก ษาทางการด า น
บริหารและการจัดการเรียนการสอน
• ผูบริหารของคณะมีความมุงมั่นในการบริหาร
และพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
• ผูแทนสโมสรนักศึกษามีความตั้งใจในการเปนพี่
เลี้ยงดูแลรุนนองและเขาใจระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในการทํากิจกรรม (PDCA)
เปนอยางดี
แนวทางการพัฒนาเสริมจุดออน
• คณะมีการกํากับดูแลการใชจายตรงตามระเบียบที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทํารายงาน
การเงินที่เปนระบบ มีการตรวจสอบโดยกรรมการภายนอกทั้งนี้ยังมีที่สามารถพัฒนาใหดีขึ้นได
คือการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่สะทอนถึงการจัดหาทรัพยากรใหพอเพียงกับทิศทางการ
พัฒนาของคณะเพิ่มเติมจากแผนการจัดสรรทรัพยากร ที่มีอยูอยางจํากัดในการดําเนินงาน
• บุคลากรสวนใหญ ยังขาดการใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
• ขาดความเขาใจถึงบทบาทดานการวิจัยกับภาระงานการเปนอาจารยมหาวิทยาลัย
คณะปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพของ
อาคารและหองเรียน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการตางๆ เพือ่ ตอบสนองคุณภาพชีวติ
ที่ ดี ข องนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร คณะมี แ ผนการ
กอสรางอาคารคณะในอนาคตรวมกับมหาวิทยาลัย
โดยใชชื่ออาคารวา อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ดานสังคมศาสตร โดยใชพนื้ ทีอ่ าคารรวมกัน 3 คณะ
ไดแก คณะบริหารศาสตร คณะรัฐศาสตรและคณะ
นิติศาสตร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะนิตศิ าสตร
มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารคณะ โดยมีการสรรหา
คณบดีคนใหม แทนคณบดีคนเดิมที่หมดวาระไป
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จากการสรรหาและผ า นมติ จ ากคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี คณะ
นิติศาสตรไดคณบดีคนใหม ไดแก นายขรรคเพชร
ชายทวีป ภายหลังจากไดรับคําสั่งแตงตั้ง คณบดีคน
ใหมแถลงนโยบายวิสัยทัศนและแผนการดําเนิน
งานการบริ ห ารคณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี (เม.ย. 2556 - มี . ค. 2560) ต อ
ประชาคมคณะนิ ติ ศ าสตร ดั ง มี แ นวทางบริ ห าร
จัดการ ดังตอไปนี้
แนวทางการดําเนินงานในตําแหนงคณบดีที่สําคัญคือ
1. พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาศักยภาพและทักษะการทํางานวิชาการและงานวิจัย
3. บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมภิบาล
4. ชาวนิติศาสตรทุกคนคือปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ
5. นักศึกษาคือศูนยกลางสําคัญในการทํางาน
6. สถานที่จํากัดแตเรียนรูและทํางานอยางมีความสุข
7. การบริ ก ารทางวิ ช าการของคณะนิ ติ ศ าสตร ส ามารถเป น สติ ป  ญ ญาของสั ง คมและ
เปนที่พึ่งของผูยากไรและไมไดรับความเปนธรรมได
8. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผานการวิจัยที่สอดคลองกับธรรมชาติของวิชานิติศาสตร
9. การประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานประจําที่ชาวนิติศาสตรสามารถทําสําเร็จได
10. งานดานอื่นๆ

พิธสี ง มอบตําแหนงคณบดี และรับมอบงานคณบดีคณะนิตศิ าสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.
ณ หอง 2205 อาคารคณะนิตศิ าสตร
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คณะนิติศาสตรจัดใหมีโครงการปรับปรุงภูมทิ ัศนรอบอาคารเรียน เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวติ ที่ดี
ของนักศึกษาและบุคลากร โดยเกิดจากการรวมแรงรวมใจกันระหวางอาจารย บุคลากรและนักศึกษา
ประชาชนทั่วไป ปรับปรุงสวนดานหลังอาคารใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่
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หลังจากไดรบั มอบตําแหนงเปนทีเ่ รียบรอยแลว คณบดีไดแตงตัง้ รองคณบดี ผูช ว ยคณบดี หัวหนา
หมวดวิชา และเลขานุการตางๆ เพื่อการบริหารงานที่มุงไปสูเปาหมายเดียวกัน คณะนิติศาสตรจึงไดจัดให
มี กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสําหรับผูบริหาร
22-23 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยฝกอบรมมูลนิธิพัฒนาอีสาน จ.สุรินทร กลุมเปาหมายที่เขารวมไดแก
ผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชา หัวหนากลุมงาน และเลขานุการ จํานวน 22 คน
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มาตรการ 7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรม
แหงการเรียนรูเพื่อการทํางานไดเต็มศักยภาพอยางมีความสุข
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
เปนธรรม
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีระบบการถายทอดตัวชี้วัดขององคกร
สูระดับบุคคลและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและทันตอการเปลี่ยนแปลง
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน โดยการเพิ่มพูน
คุณวุฒิศักยภาพและประสบการณ
สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความสุข
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดี

ผลการดําเนินงาน
คณะนิตศิ าสตร จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาเพือ่ ใหบคุ ลากรคณะนิตศิ าสตรตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของตนเองทีม่ สี ว นตอการพัฒนาองคกรและเพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
คณะนิติศาสตรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเปนสวนหนึ่งในการจัดสวัสดิการดานการเรียนรู เพื่อคุณภาพ
การทํางานและชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรสายวิชาการ เหมาจายในวงเงิน 12,000
บาท/คน จัดสรรงบประมาณใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เหมาจาย 12,000 บาท/คน เพื่อพัฒนา
ความขีดความสามารถของการทํางานในหนาทีใ่ หสงู ขึน้ จัดกิจกรรมการเขียนภาระงาน(Job description)
และเสนทางความกาวหนาในสายงานวิชาการและสายสนับสนุน วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา
08.30-12.00 น. ณ หองประชุม 2205 คณะนิติศาสตร โดย มีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ใหเกียรติมาบรรยาย
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กลยุทธที่ 7
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ความภาคภูมิใจของคณะ
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ

ไดรับดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ 810/2556

ผศ.ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

ไดรับดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ 2482/2556

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

สําเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อ 22 มีนาคม 2556

นางสาวกิตติยา พรหมจันทร

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2556
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ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตรไดรับรางวัล
ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหากฎหมายเนือ่ ง
ในวันระพี ณ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี

นายชาติชาย เมาลีชาติ สอบไดอนั ดับที่
7 ของเนติบัณฑิต สมัยที่ 65 ป 2555
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ตัวแทนนักศึกษาคณะนิตศิ าสตรไดรบั
รางวัลตัวแทนภาค 3 เขารวมชิงชนะเลิศระดับ
ประเทศ จากการแขงขันตอบปญหากฎหมาย
ทั่วประเทศ ณ สํานักงานอธิบดีศาลภาค 3
จ.นครราชสีมา

หมายเหตุ

277

156

ใหขอมูลโดยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ณ วันที่ 20 พ.ย. 2556

276

76

9

16

2
7

294

17

385

44

14

2548

รวม

53

67

2549

57

139

2550

93

233

2551

3 ปริญญาตรี โครงการพิเศษ

223

2552
6

237

2553

292

2554

2 ปริญญาตรี ภาคปกติ

2555
1

ระดับ

1 อนุปริญญา

ที่

ปรับเขาศึกษา

ดานการผลิตบัณฑิต
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ปการศึกษา 2555)

1

1

2547

1

1,488

275

1,212

รวม
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ในปงบประมาณ 2556 คณะนิติศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณจากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
คาหนวยกิต คาบํารุงมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนวิจัย บริการวิชาการแก
ชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
แหลงเงินที่ไดรับจัดสรร
เงินรายไดคณะนิติศาสตร
-คาหนวยกิต ภาคปกติ
-คาบํารุงมหาวิทยาลัย
เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะนิติศาสตร
-คาธรรมเนียมการศึกษา
-คาหนวยกิต ภาคโครงการพิเศษ
เงินงบประมาณแผนดิน
งบดําเนินงาน
-คาจางเหมาทําความสะอาด
งบเงินอุดหนุน
-โครงการบริการวิชาการ

จํานวนเงิน (บาท)
7,613,567.50
6,965,802.50
647,765.00
10,808,725.00
7,451,200.00
3,357,525.00
527,400.00
77,400.00
450,000.00
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การเงินและงบประมาณ
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สรุปการใชจา ยงบประมาณเงินรายไดคณะนิตศิ าสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แยกตามหมวด
รายจาย)
หมวดรายจาย

จํานวน (บาท)

งบบุคลากร
- เงินเดือน/คาจาง

9,455,871.49

งบดําเนินงาน
-คาตอบแทน
-คาใชสอย
-คาวัสดุ
-คาสาธารณูปโภค
-คาใชจายอื่น ๆ

1,445,094.49
1,405,524.50
720,642.25
975,725.21
1,219,423.00

งบลงทุน
-คาครุภัณฑ
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105,790.00

75

รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

อาจารย

อาจารย

ขาราชการ

2
2
2

26

-

-

21

2

3

ตําแหนง จํานวน (คน) ป.ตรี
อาจารย

ประเภทบุคลากร

1 ผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ

ที่

22

17

2

3

2

2

-

-

ป.โท ป.เอก

วุฒิการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

รอง
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
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3

2

-

2

ผูชวย
ศาสตราจารย

ตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ)

ขอมูลบุคลากร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน นักวิชาการเงินและ
มหาวิทยาลัย
บัญชี

พนักงาน นักวิเคราะหนโยบาย
มหาวิทยาลัย
และแผน

พนักงาน เจาหนาที่บริหารงาน
มหาวิทยาลัย
ทั่วไป

2

3

4

5

6

7

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ

ขาราชการ

1

ตําแหนง

ประเภทการ
จางบุคลากร

ที่

ระดับประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดับประเภททั่วไป
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-
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-

-
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-

-

-
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จํานวน
(คน) ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญงาน
การ
การ
พิเศษ
พิเศษ งาน
งาน
พิเศษ

วุฒิการศึกษา

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (จําแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับตําแหนง)
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พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน พนักงานขับรถยนต
มหาวิทยาลัย

11

12

รวม

พนักงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร
มหาวิทยาลัย

10

ผูปฏิบัติงานโสต
ทัศนศึกษา

บุคลากร

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

9

บรรณารักษ

ตําแหนง

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ประเภทการ
จางบุคลากร

8

ที่

ระดับประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดับประเภททั่วไป
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จํานวน
(คน) ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญงาน
การ
การ
พิเศษ
พิเศษ งาน
งาน
พิเศษ

วุฒิการศึกษา

