สารจากคณบดีคณะนิติศาสตร์

ในโอกาสที่ คณะนิติศ าสตร์ด าเนินการจัด การเรีย นการสอนมาครบ ๖ ปี ปี นี้เป็ นปี สาคัญ
ที่จะก้าวต่อไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในด้านการจัดการเรียนการสอน คณะนิตศิ าสตร์จะทุ่มเท
ทรั พ ยากรทุก ด้า นเพื่ อ ผลิ ต บุค ลากรด้า นกฎหมายให้มี ค วามรู้ค วามสามารถและมี ค ุณ ธรรม
จริยธรรม ด้านการวิจัย คณะนิติศาสตร์จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่และจะแสวงหาทรัพยากรจาก
ภายนอกให้กบั บุคลากรของคณะเพื่อทาการวิจัยและสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางกฎหมาย ด้านบริการ
วิชาการคณะนิติศาสตร์ม่งุ เสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายแก่ประชาชนและช่วยเหลือประชาชนให้
ได้รับความเป็ นธรรมและด้านการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์จะมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรมต่างๆ ที่จะเสริมสร้างทานุบารุงอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะนิติศาสตร์มีความมุ่งมัน่ ที่จะผลิตบัณฑิตกฎหมายให้เป็ นผูน้ าทางสังคม รับใช้ทอ้ งถิ่น
ในแถบอนุภ มู ิ ภ าคลุ่ม น ้าโขง และรัก ษามาตรฐานในการผลิต บัณ ฑิ ต ที่ ต อบสนองความต้อ งการ
ของประชาคม และจะก้าวต่อไปเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ผลิตบัณฑิตให้มีความรูด้ า้ นวิชาการ ยึดมัน่
ในคุณธรรม จริยธรรม สามารถประสานประโยชน์ส่วนรวมโดยสันติวิธีและมุ่งศึกษาวิจัย เพื่อสร้าง
องค์ความรูด้ านกฎหมายเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและชุมชน”
ปั จจัยแห่งความสาเร็จขึ้นอยู่กบั ผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกคนที่จะร่วมกันทุ่มเทสติปัญญาและ
ความสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
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ประวัตคิ วามเป็ นมา
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ตัง้ ขึ น้ เมื่ อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาจึงได้ เปิ ดการสอนทางสังคมศาสตร์ เพิ่มเติม
ขึ ้น ได้ จดั ตังคณะศิ
้
ลปศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ ขึ ้น จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ
จึงได้ ริเริ่ มให้ มีแผนที่จะเปิ ดการเรี ยนการสอนสาขานิตศิ าสตร์ ครัน้ เมื่อ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึง
ให้ จัดตัง้ คณะนิติศาสตร์ ในรู ปโครงการก่อน ชื่ อว่า “โครงการจัดตังคณะนิ
้
ติศาสตร์ ” โดยได้ ตงั ้
คณะกรรมการดาเนิ นงาน ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัย 2/2547 ลงวันที่ 12 กุม ภาพันธ์ 2547
แต่งตังคณะกรรมการอ
้
านวยการโครงการจัดตังคณะนิ
้
ติศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2547 แต่งตังคณะกรรมการร่
้
างและพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ต่อ มามหาวิท ยาลัย เห็ น ความจ าเป็ น ในการจั ด การเรี ย นการสอนสาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์
เพิ่มขึ ้น จึงได้ เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็ น “โครงการจัดตังคณะนิ
้
ติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ” และ
ได้ ออกประกาศมหาวิ ท ยาลัย ลงวัน ที่ 15 ตุล าคม พ.ศ. 2547 แต่งตัง้ คณะกรรมการร่ างและ
พิ จ ารณาหลัก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาการปกครอง และ หลัก สูต รรั ฐ ศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาการปกครอง ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตัง้
คณะกรรมการร่ างและพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิต สาขาการบริ หารองค์การ
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ และประกาศมหาวิทยาลัย
แต่งตังคณะกรรมการร่
้
างและพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้ องถิ่น และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้ องถิ่น ส าหรั บ หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร
บัณฑิตได้ ยกร่างแล้ วเสร็จและได้ รับพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั ง้ ที่ 7/2547 เมื่ อ วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2547 ส่ ว นหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบัณ ฑิ ต รั ฐ ศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
และรั ฐ ประศาสนศาสตรดุษ ฎี บัณ ฑิ ต ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลัย
อุบลราชธานี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 แล้ ว
ต่อมาใน ปี การศึกษา 2549 ได้ เปิ ดหลักสูตรนิ ติศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการเพื่อ
รองรับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง และปริ ญญาตรี ในสาขาอื่นและผู้ที่มี
ความต้ องการศึกษาในสาขานิติศาสตร์ เพื่ อนาไปประยุกต์ใช้ ในหน่วยงานหรื อในการประกอบ
วิชาชีพของตน
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ในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ ให้ ความเห็นชอบในการแยก
คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ออกเป็ น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะ
รัฐศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ จงึ เป็ นคณะที่มงุ่ ผลิตบัณฑิตทางด้ านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้
จนถึงปัจจุบนั

สัญลักษณ์

ปรั ชญา
“คุณภาพ

คุณธรรม

นาสังคม”

วิสัยทัศน์
ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ด้ านวิช าการ ยึด มั่น ในคุณ ธรรม จริ ย ธรรม สามารถประสาน
ประโยชน์ ส่วนรวมโดยสันติวิธี และมุ่งศึกษาวิจัย เพื่ อสร้ างองค์ความรู้ ดานกฎหมายเพื่ อนามา
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

ภารกิจ
1. สอน
คณะนิ ติ ศ าสตร์ จ ะทุ่ ม เททรั พ ยากรทุ ก ด้ านเพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรด้ าน
กฎหมายให้ มีความรู้ความสามารถและมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
2. วิจยั
คณะนิติศาสตร์ จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่และจะแสวงหาทรัพยากรจาก
ภายนอกให้ กบั บุคลากรของคณะเพื่อทาการวิจยั และสร้ างองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมาย
3. บริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ จะเสริ มสร้ างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
และช่วยเหลือประชาชนให้ ได้ รับความเป็ นธรรม
4. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ จะมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ต่างๆ ที่จะเสริมสร้ างทานุบารุงอนุรักษ์ฟืน้ ฟูและเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
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พันธกิจ
1. ผลิตบัณ ฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคณ
ุ ธรรม นาความรู้ คิดเป็ น ทาเป็ น สามารถ
ประสานประโยชน์มหาชนโดยสันติวิธีและดารงชีวิตบนพื ้นฐานความพอเพียง
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ศักยภาพประชาชน การพัฒนาท้ องถิ่น สังคมและอนุภมู ิภาคลุม่ น ้าโขง
3. น าความรู้ และให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมายให้ ได้ รับ ความเป็ น ธรรม
ประสานประโยชน์ โดยสันติวิธี เพื่ อให้ เกิ ด ความสมานฉัน ท์ ในสังคม และเสริ ม สร้ างวัฒ นธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมท้ องถิ่น
4.ทานุบารุ งศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรมโดยการมี ส่วนร่ วมในการดาเนินกิ จ กรรมที่ จ ะช่วย
เสริ มสร้ าง ทานุบารุ ง อนุรักษ์ ฟื ้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่น
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ การดาเนินงานมี
คุณธรรม เพื่อให้ การดาเนินงานมีคณ
ุ ธรรม มีคณ
ุ ภาพประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คานึงถึง
ความสามารถและการมีสว่ นร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้ มีคณ
ุ ภาพเพื่อความพร้ อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และผลิตบัณฑิตให้ ทนั ต่อพลวัตของสังคม
มาตรการ
1.1 ปรับความคิดของอาจารย์และบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
1.2 จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
1.3 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร
1.4 ธารงรักษาและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและมีความสุขในการทางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.5 เสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพแก่อาจารย์และบุคลากร
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
พัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีภาวะเผชิญต่อ
ปัญหาและสามารถแก้ ปัญหาได้ จริงอย่างเป็ นรูปธรรม
มาตรการ
2.1 พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2.2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงในกระบวนการเรี ยนรู้
2.3 การบริหารกิจกรรมนักศึกษานอกหลักสูตร
2.4 สนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้อย่างมีสว่ นร่วมของนักศึกษา
2.5 บู ร ณ าการงานวิ จั ย งานบริ ก ารวิ ช าการ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเข้ าสู่
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อสร้ างบัณฑิต
2.6 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ
2.7 รับนักศึกษาใหม่ที่มีคณ
ุ ภาพและจานวนตามเป้าหมาย
2.8 จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
2.9 การบริหารสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
ส่งเสริ ม สนับสนุนการวิจยั ด้ านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาสถาบัน การเรี ยนการ
สอน เพิ่มขีดความสามารถของประชาชน การพัฒนาท้ องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงอย่าง
ยัง่ ยืน
มาตรการ
3.1 จัดทาแผนแม่บทการวิจยั ตามปรัชญา และวิสยั ทัศน์ของ มหาวิทยาลัย
3.2 กาหนดโครงสร้ างและระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจยั
3.3 สร้ างเสริมความแข็งแกร่งของนักวิจยั และกลุม่ วิจยั
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั เพื่อตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่นและภูมิภาคลุ่ม
น ้าโขง โดยเน้ นการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
พัฒนาฐานข้ อมูล องค์ความรู้ บุคลากรและสร้ างเครื อข่ายเพื่อการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน
ในอีสานใต้ และอนุภาคลุม่ แม่น ้าโขง
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มาตรการ
4.1 ส่งเสริ มให้ มีการศึกษาพืน้ ที่เป้าหมายเพื่ อนามาจัดสร้ างเป็ นฐานข้ อมูล องค์ความรู้
เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์
4.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
4.3 การสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชนเพื่อให้ บริ การวิชาการ
4.4 การให้ บริการวิชาการที่ตรงใจผู้รับบริ การและตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่น
4.5 ส่งเสริมให้ เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจยั และการเรี ยนการสอน
4.6 เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ ร้ ูเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5
ส่งเสริ ม สนับสนุน ฟื น้ ฟู อนุรักษ์ เผยแผ่ และปลูกฝั งค่านิยมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้ องถิ่น อันดีงามโดยการซึมซับเข้ าไปสู่วิถีการดารงชีวิตภายใต้ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
มาตรการ
5.1 ส่ง เสริ ม การศึกษาและการจัดกิ จ กรรมที่ เน้ น การสื บ ทอดและสื บ สานวัฒ นธรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิตของชุมชนในอี สานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงโดยมีกระบวนการที่
ต่อเนื่องจนเกิดการสร้ างองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ โดยให้ นกั ศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน
5.2 ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การวิ จัย และพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
5.3 สร้ างเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มกิจกรรมและบุคลากรด้ านศิลปวัฒนธรรม
5.4 ศึกษาศิล ปวัฒ นธรรมอันดี งามของภูมิ ภ าคอื่ นให้ เกิ ด การเรี ยนรู้ รับ รู้ และรักษาไว้
ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6
บริ หารองค์กรด้ วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒ นาองค์กรและบุคลากรให้ มีคุณ ภาพและมี
ความสุข
มาตรการ
6.1 พัฒนาองค์กรและระบบบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

7

6.2 ปรับโครงสร้ างองค์กร รวมทังกฎ
้ ระเบียบต่างๆ ให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
6.3 พัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ โดยเน้ นการสื่อสารทังภายในและภายนอกให้
้
เป็ นที่รับรู้อย่างทัว่ ถึง
6.4 พัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ เกิดประสิทธิภาพและสามารถปฏิบตั ใิ ช้ ได้ จริง
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รายนามผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ วาระ 4 ปี ปี งบประมาณ 2553
รายชื่ อผู้บริ หาร

ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งในคณะกรรมการ
บริหารคณะ
ประธานคณะกรรมการ
บริ หารคณะนิติศาสตร์

1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บรรลือ
คงจันทร์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

2. นายสมบัติ วอทอง

ที่ปรึ กษาคณะนิติศาสตร์

3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์
สุ ทธิแพทย์

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร คณะ
นิติศาสตร์

กรรมการบริ หารคณะ
นิติศาสตร์

4. นายขรรค์เพชร ชายทวีป

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
พัฒนาและบริ การวิชาการ

5. นายนิติลกั ษณ์ แก้วจันดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

6. นายตรี เนตร สาระพงษ์

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั

7. นายอภินนั ท์ ศรี ศิริ

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริ หาร

8. นายทรงวุฒิ สารสาริ น

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
อาจารย์

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริ หาร
คณะนิติศาสตร์
กรรมการบริ หารคณะ
นิติศาสตร์
กรรมการบริ หารคณะ
นิติศาสตร์
กรรมการบริ หารคณะ
นิติศาสตร์
กรรมการบริ หารคณะ
นิติศาสตร์

9. นาสาวศรี สดา ไพศาลสกุลชัย
10. นายชัช วงศ์สิงห์

กรรมการบริ หารคณะ
นิติศาสตร์

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศำสตร์

นายสมบัติ วอทอง
คณบดี
9 มกราคม 2547 - 30 กันยายน 2549

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์
คณบดี
16 มีนาคม 2551 – ปัจจุบนั

สรุ ปผลการดาเนินงานของคณะในภาพรวมตามพันธกิจ 4 ด้ าน
คณะนิติศาสตร์ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปี ปัจจุบนั (พ.ศ. 2553)
ครบ 6 ปี ปี นี ้เป็ นปี สาคัญที่จะก้ าวต่อไปท่ามกลางการกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพื่อรองรับการทังใน
้
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ในด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางด้ านวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
มุ่งพัฒ นาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับ ปณิ ธาน ปรั ชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเพื่ อให้ บรรลุ
ตามทีได้ กล่าวข้ างต้ น คณะนิติศาสตร์ จงึ ได้ กาหนดปณิธานขึ ้นว่า “คณะนิติศาสตร์ จะทุ่มเททรัพยากรทุกด้ านเพื่อ
ผลิ ต บุ ค ลากรด้ านกฎหมาย ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมตามมาตรฐานหลัก สูต ร
ระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น เนติบณ
ั ฑิตยสภาและสภาทนายความ” ด้ วยเหตุนี ้ คณะ
นิติศาสตร์ จงึ เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการที่คณะฯ จะขับเคลื่อนต่อไปได้ ใน
อนาคตอย่างมัน่ คงและยั่งยืนนัน้ ต้ องอาศัยองค์ประกอบที่สาคัญหลายอย่างและหนึ่งในนันก็
้ คือ “กาลังคน” อัน
จะเป็ นรากฐานที่สาคัญที่จะนาพาคณะฯ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้
คณะนิ ติ ศ าสตร์ จ ะทุ่ ม เททรั พ ยากรทุ ก ด้ านเพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรด้ านกฎหมายให้ มี ค วามรู้
ความสามารถและมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ด้ านการวิจยั คณะนิติศาสตร์ จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่และจะแสวงหา
ทรัพยากรจากภายนอกให้ กบั บุคลากรของคณะเพื่อทาการวิจยั และสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ทางกฎหมาย ด้ านบริ การ
วิชาการคณะนิติศาสตร์ มุ่งเสริ มสร้ างความรู้ ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและช่วยเหลือประชาชนให้ ได้ รับความเป็ น
ธรรมและด้ านการทานุบารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ จะมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมต่างๆ ที่ จะ
เสริ มสร้ างทานุบารุ งอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
คณะนิติศาสตร์ มุง่ ผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่ดีที่สดุ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่น ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ และสนับสนุนการสร้ างเสริ มความรู้ ด้ านการวิจัยทางกฎหมายให้ ดีพร้ อมโดยเฉพาะส่งเสริ ม
การให้ บริ การวิชาการทางกฎหมายแก่ชุมชนท้ องถิ่น คณะนิติศาสตร์ จะดาเนินงานตามแนวทางของปรัชญาของ
คณะที่ว่าคือ “คุณภาพ คุณธรรม นาสังคม” เพื่อนาคณะนิติศาสตร์ ม่งุ สู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ การวิจัยและ
การบริ การวิชาการทางสังคม
คณะนิติศาสตร์ ม่งุ มัน่ ที่จะผลิตบัณฑิตกฎหมายให้ เป็ นผู้นาทางสังคม รับใช้ ท้องถิ่น ในแถบอนุ
ภูมิภาคลุ่มนา้ โขง และรั กษามาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่ ตอบสนองความต้ องการของประชาคม และจะก้ าว
ต่อไปเพื่อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ โดยปรับปรุ งหลักสูตรให้ ทนั สมัยและได้ รับการรับรองมาตรฐาน TQF เสริ มทักษะชีวิต
ให้ แก่นกั ศึกษาโดยส่งเสริ มการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเน้ นการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม
ซึ่งปั จจัยแห่งความสาเร็ จขึน้ อยู่กับผู้บริ หารและบุคลากรทุกคนที่ จะร่ วมกันทุ่มเทสติปัญ ญาและความสามารถ
ปฏิบตั ิภารกิจให้ บรรลุเป้าหมายต่อไป
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ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้ มคี ุณภาพเพื่อความพร้ อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และผลิตบัณฑิตให้ ทนั ต่ อพลวัตของสั งคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ปณิ ธาน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเพื่อให้บรรลุ ตามทีได้กล่าวข้างต้น คณะนิ ติศาสตร์ จึงได้กาหนดปณิ ธาน
ขึ้นว่า “คณะนิ ติศาสตร์ จะทุ่มเททรัพยากรทุกด้านเพื่อผลิตบุคลากรด้านกฎหมาย ให้มีความรู ้ความสามารถ
มีคุณธรรมและจริ ยธรรมตามมาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น เนติ
บัณฑิตยสภาและสภาทนายความ” ด้วยเหตุน้ ี คณะนิ ติศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล เนื่ อ งจากการที่ ค ณะฯ จะขับ เคลื่ อ นต่ อ ไปได้ใ นอนาคตอย่ า งมั่น คงและยัง่ ยื น นั้ น ต้อ งอาศัย
องค์ป ระกอบที่ ส าคัญหลายอย่างและหนึ่ งในนั้นก็คื อ “ก าลังคน” อัน จะเป็ นรากฐานที่ ส าคัญที่ จะนาพา
คณะฯ บรรลุ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ได้ ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรลุ ตามปณิ ธานดังกล่ าว จึงจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรคณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้ ึน เพื่อเป็ นการปรับความคิดของอาจารย์และบุคลากร
เกี่ยวกับการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) พัฒนา
คุณภาพผูบ้ ริ หาร อาจารย์และบุคลากร ธารงรั กษาและพัฒนาอาจารย์และบุ คลากรอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีความสุ ขในการทางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เสริ มสร้าง
คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพแก่อาจารย์และบุคลากร และเป็ นการสนับสนุ น/ส่ งเสริ มเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรคณะนิ ติศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น บุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ ทุกคนได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เข้าร่ วมการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน/และรับ
เชิญเป็ นวิทยากรและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
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สายวิชาการ
ชื่ อ-สกุล

เรื่ อง

วันเวลา

สถานที่

นายนิตลิ กั ษณ์ แก้ วจันดี

โครงการสัมมนา "การสร้างเครื อข่ายองค์กรการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ 23-25 ต.ค. 2552
มาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 4"

โรงแรมนครพนมริ เวอร์ววิ จ.นครพนม

นายตรีเนตร สาระพงษ์

เข้าร่ วมประชุมเครื อข่ายนักวิจยั ในการวิจยั เชิงนโยบายและประเมิน
ผลด้านการควบคุมยาสูบ

27-29 ต.ค. 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายตรีเนตร สาระพงษ์

ประชุมผูป้ ระสานงานฝ่ ายนโยบาย ชาติและความสัมพันธ์ขา้ มชาติ
ครั้งที่
2/2552

30-31 ต.ค. 2552

โรงแรม วรบุระ รี สอร์ท แอนด์ สปา หัวหิ น
จ. ประจวบคีรีขนั ธ์

น.ส.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

รายงานการเข้าร่ วมอบรมผูป้ ระเมิน
ประกันคุณภาพภายใน

16-18 พ.ย.2552

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11

ชื่ อ-สกุล
นายนิตลิ กั ษณ์ แก้ วจันดี

ผศ.บรรลือ คงจันทร์

เรื่ อง
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการสหกิจศึกษา รุ่ นที่ 3 หลักสูตรที่ 2 ผูบ้ ริ หาร
หน่วยงาน
สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สัมมนาวิชาการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประจาปี 2552 ว่าด้วย
"สิ ทธิ เสรี ภาพ ประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล"

วันเวลา
7-11 ธ.ค.2552

สถานที่
โรงแรมกรุ งศรี ริ เวอร์ จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

8 ธ.ค.2552

ห้องประชุม 704 สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี
ชั้น 7 กรุ งเทพมหานคร

ผศ.บรรลือ คงจันทร์

สัมมนาทางวิชาการประจาปี ของคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ
กฎหมายระหว่างประเทศ

9 ธ.ค.2552

โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพมหานคร

นายตรีเนตร สาระพงษ์

ประชุมเวทีนาเสนอผลการวิจยั ชุดการศึกษากับงานวิจยั เพื่อท้องถิ่น

29 ธ.ค.2552

อาคารประสานงานวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายตรีเนตร สาระพงษ์

ประชุมเวที สกว. (TFT Forum) ว่าด้วยการจัดการการเกษตรแบบมีพนั ธะ
สัญญา(Contract Farming) เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน: ในทางนโยบาย

28 ม.ค.2553

สานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจยั (สกว.)
กรุ งเทพมหานคร
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ชื่ อ-สกุล

เรื่ อง

วันเวลา

สถานที่

29-30 ม.ค.2553

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม.

3 ก.พ.2553

สานักคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายนิตลิ กั ษณ์ แก้ วจันดี

เข้าร่ วมงาน "ศรี นคริ นทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 4

น.ส.รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
CHE QA Online System

นายอภินันท์ ศรีศิริ

อบรมภาษาอังกฤษ สาหรับบุคคลทัว่ ไป

1-12 ก.พ.2553

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายประดิษฐ์ แป้นทอง

อบรมภาษาอังกฤษ สาหรับบุคคลทัว่ ไป

1-12 ก.พ.2553

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.บรรลือ คงจันทร์

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา

15-16 ก.พ.2553

คณะนิติศาสตร์
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ชื่ อ-สกุล

เรื่ อง

1.นายสมบัติ วอทอง
2.ผศ.จิรวัฒน์ สุ ทธิแพทย์
3.นายชัช วงศ์ สิงห์
4.น.ส.ธนวรรณ
สาถิยะบูรณะพงศ์
5.นายดิเรก บวรสกุลเจริญ
6.น.ส.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
7.นายสหรัฐ โนทะยะ
8.น.ส.มิรันตี สาริบุตร
9.พ.ต.ท.กิตวิ ฒ
ั น์ ฉัตรศรีโพธิ์
10.นายนิตลิ กั ษณ์ แก้ วจันดี

ประสิ ทธิภาพอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และระบบงานวิชาการคณะ
นิติศาสตร์

1.นายนิตลิ กั ษณ์ แก้ วจันดี
2. น.ส.ภิรมย์ พร ไชยยนต์

ประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริ มการเรี ยนการสอน เรื่ อง
การจัดทารายละเอียดรายวิชาศึกษาทัว่ ไปตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

วันเวลา

สถานที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 ก.พ.2553

ห้องประชุมศรี เมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ชื่ อ-สกุล

เรื่ อง

วันเวลา

สถานที่

1.นายจิรศักดิ์ บางท่ าไม้
2.น.ส.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
3.น.ส.รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อระดมความคิดเห็นของวิทยากร ในการจัดทา
คู่มือและหลักสูตร เพื่อเป็ นคู่มือให้วทิ ยากรนาไปใช้จดั ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการสาหรับเผยแพร่ ความรู ้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ สามารถแปลงแผน
สิ ทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบตั ิในหน่วยงานของตนเอง

26-28 ก.พ.2553

ห้องลีลาวดี ชั้น 3 โรงแรม K U HOME
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุ งเทพมหานคร

น.ส.รัชกร โชติประดิษฐ์

ฝึ กอบรม การสร้างนักวิจยั (ต้นกล้าวิจยั ) รุ่ นที่ 7

2-26 มี.ค.2553

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ลาดยาว จตุจกั ร กทม.

ผศ.บรรลือ คงจันทร์

ประชุมวิชาการการศึกษาทัว่ ไประดับชาติครั้งที่ 5 ประจาปี 2553 ของ
เครื อข่ายการศึกษาทัว่ ไปแห่งประเทศไทย เรื่ อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้สู่
การเรี ยนการสอนในวิชาศึกษาทัว่ ไป

22-23 มี.ค.2553

โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุ งเทพมหานคร

1.ผศ.บรรลือ คงจันทร์
2.นายสมบัติ วอทอง
3.ผศ.จิรวัฒน์ สุ ทธิแพทย์

ประชุมโครงการ "การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลอย่างมีธรรมาภิ
บาล"

26 มี.ค. 2553

ห้องประชุมศรี เมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ชื่ อ-สกุล
นายขรรค์ เพชร ชายทวีป

เรื่ อง
สัมมนาเรื่ องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสิ ทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย

วันเวลา
30 มี.ค.2553

สถานที่
โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ กรุ งเทพมหานคร
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สายสนับสนุน
ชื่ อ-สกุล

เรื่ อง

วันเวลา

สถานที่

นางสาวอารียา ทองชาติ

เข้าร่ วมโครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ
ด้วยเอ็กเซลล์

19-22 ต.ค.2552

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

นางสาวธณิศรา แสนจริง

การฝึ กอบรมเรื่ อง KM (Knowledge Management) กับการประยุกต์ใช้ใน
องค์กร

22 ธ.ค. 2552

โรงแรม KU HOME
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน

1.นางสาวยุภาพร ศรีริเลีย้ ง
2.นายพัฒนพงศ์ เกษกรณ์

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 21"

13-15 ม.ค. 2553

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

1.นางสาวอารียา ทองชาติ
2.นายพัฒนพงศ์ เกษกรณ์

อบรมเชิง ปฏิบตั ิการ เรื่ อง ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
CHE QA Online System

3 ก.พ. 2553

ห้องประชุม 2C-10-11สานักคอมพิวเตอร์และ

นายพัฒนพงศ์ เกษกรณ์

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ "UBU Photo Camp 2"

10-12 ก.พ. 2553

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1.นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข
2.นายชู ไท วอทอง
3. นางสาวยุภาพร ศรีริเลีย้ ง

ศึกษาดูงานตามโครงการ พัฒนาประสิ ทธิภาพอาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา และระบบงานวิชาการคณะนิติศาสตร์

15-16 ก.พ. 2553

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื อข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ชื่ อ-สกุล

เรื่ อง

วันเวลา

สถานที่

18-19 ก.พ. 2553

สานักคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นางธัญพัทธ์ ดวงปากดี

อบรมหลักสูตร "การซ่อมบารุ งและแก้ไขปั ญหาในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง"
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารความเสี่ ยง
และควบคุมภายในของ ม.อุบลราชธานี
อบรมหลักสูตร
Sspec 101 การเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิงานรายบุคคลและ
Mspec 203 : การพัฒนาตัวชี้วดั ระดับหน่วยงานและระดับรายบุคคล
ประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริ มการเรี ยนการสอน เรื่ อง
การจัดทารายละเอียดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป ตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2553
อบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อเสริ มสร้างบุคลิกภาพ"

24-26 มี.ค. 2553

โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

นายสังคม ศรีมหันต์

ประชุมสัมมนาเรื่ อง ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น : ประวัติศาสตร์สามัญชน

30-31 มี.ค. 2553

โรงแรมอุบลอินเตอร์ เนชัน่ แนล จังหวัด
อุบลราชธานี

1.นางศุกญ
ั ญา ลา้ เลิศ
1.น.ส.กนกวรรณ ผ่องแผ้ว
2.นางสาวอารียา ทองชาติ
น.ส.กนกวรรณ ผ่องแผ้ว

นางศุกญ
ั ญา ลา้ เลิศ
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ก.พ. 2553

ห้อง 2C-15-16 ชั้น 2 สานักคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22-23 ก.พ. 2553

25

ก.พ. 2553

ห้องราชาวดี ชั้น 5 อาคารศูนย์วชิ าการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องประชุมศรี เมืองใหม่ ชั้น 3สานักงานอธิการบดี
(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

18

ชื่ อ-สกุล
1.น.ส.กนกวรรณ ผ่องแผ้ว
2.นายชู ไท วอทอง
3.นางธัญญพัทธ์ ดวงปากดี
4.นายปรีชา สมดี
5.นายพัฒนพงศ์ เกษกรณ์
6.นางสาวยุภาพร ศรีริเลีย้ ง
7.นางศรันยา จันทร์ ทรง
8.นางสาวศิริวรรณ บุตรศิริ
9.นางสาวศศิวมิ ล บุญโสภา
10.นายสุ รพล พาประจง
11.นางสาวอารียา ทองชาติ

เรื่ อง
ศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

วันเวลา

สถานที่

29 เม.ย. 2 พ.ค. 2553

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
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คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ รับเชิญเป็ นวิทยากร คณะกรรมการ ให้ ความรู้ ในสายงานแก่ องค์ กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมถึงได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ประเภท
ชื่ อ-สกุล
น.ส.รุ่ งรัตน์ ธนบดีธาดา

นายอภินนั ท์ ศรี ศิริ

นายตรี เนตร สาระพงษ์

เรื่ อง
เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในรายวิชา การเมืองระหว่างประเทศใน
ยุคปัจจุบนั (2327301) ในประเด็น
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
และข้อพิพาทระหว่างประเทศกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ
เป็ นอาจารย์ พเิ ศษสอนในราย
วิชา เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
(1901203) สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ที่ 2
เป็ นวิทยากรเพื่อบริ การวิชาการ ในการ
จัดฝึ กอบรมเผยแพร่ ความรู ้เบื้องต้นทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ในหัวข้อ
ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

วิทยากร

อาจารย์
พิเศษ



คณะ
กรรมการ

เก็บข้ อมูล
งานวิจัย

วันเวลา

สถานที่

7 ม.ค.2553

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2552

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3 ก.พ.2553

ห้องประชุมวิทยาลัย
การอาชีพกันทรลักษ์
อาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรี สะเกษ
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ประเภท
ชื่ อ-สกุล

เรื่ อง

วิทยากร

อาจารย์
พิเศษ

คณะ
กรรมการ

เก็บข้ อมูล
งานวิจัย

วันเวลา

สถานที่

1.นายตรี เนตร สาระพงษ์
2.นายอภินนั ท์ ศรี ศิริ

เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
"ผูก้ ระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ "



19 ก.พ.2553

คณะบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายตรี เนตร สาระพงษ์

เป็ นวิทยากร บรรยายความรู ้ทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค



26 พ.ค.2553

ห้องประชุมโรงเรี ยน
กันทรลักษ์วทิ ยาคม
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรี สะเกษ

6-8 มิ.ย.2553

แขวงจาปาสัก สปป.ลาว

1.นายตรี เนตร สาระพงษ์
2.นายอภินนั ท์ ศรี ศิริ
3.นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
4.นายประดิษฐ์ แป้ นทอง
5.นายชูไท วอทอง
6.นายดิเรก บวรสกุลเจริ ญ
7.น.ส.รัชกร โชติประดิษฐ์

ผูป้ ระสานงาน สานักงานประสานฯ
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั






21

ประเภท
ชื่ อ-สกุล

เรื่ อง

1.นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
2.นายตรี เนตร สาระพงษ์
3.นายศุภชัย วรรณเลิศสกุล

เป็ นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
"ขับเคลื่อนแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ:
รวมพลังความร่ วมมือทุกภาคส่วน"

นายชัช วงศ์สิงห์

คณะกรรมการตัดสิ นการแข่งขันตอบ
ปั ญหาประชาธิปไตย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย

น.ส.กนกวรรณ ผ่องแผ้ว

เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่ อง
"ความสาคัญของแผนปฏิบตั ิงานกับ
ความสาเร็ จในการบริ หารสโมสรนักศึกษา"

วิทยากร

อาจารย์
พิเศษ

คณะ
กรรมการ



เก็บข้ อมูล
งานวิจัย

วันเวลา

สถานที่

28 มิ.ย.2553

โรงแรมพรหมพิมาน
จังหวัดศรี สะเกษ




28-29 มิ.ย.2553







13-16 พ.ค. 2553

สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จ.อุบลฯ

ณ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
ภูเขียว-ทุ่งกะมัง อ.คอนสาร
และอุทยานแห่งชาติตาดโตน
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

22

ประเภท
ชื่ อ-สกุล
นายอภินนั ท์ ศรี ศิริ
นายนิติลกั ษณ์ แก้วจันดี

เรื่ อง

วิทยากร

อาจารย์
พิเศษ

คณะ
กรรมการ

เก็บข้ อมูล
งานวิจัย

วันเวลา

สถานที่

เป็ นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2552



20-21 มิ.ย. 2553

คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ ม.อุบลฯ

เป็ นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปี
การศึกษา 2552




24-25 มิ.ย. 2553

คณะบริ หารศาสตร์
ม.อุบลฯ

28 พ.ค. 2553

ห้องประชุม สมบัติ วอทอง
คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ

1.นางสาวศิริวรรณ บุตรศิริ เป็ นวิทยากรให้ความรู ้แก่สโมสรนักศึกษา
2.นางสาวลัพธวรรณ ดวงตา ร่ วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
3.นางสาวศศิวมิ ล บุญโสภา
4.นางสาวอารี ยา ทองชาติ
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ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 2
พัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีภาวะเผชิญ
ต่อปัญหาและสามารถแก้ ปัญหาได้ จริงอย่างเป็ นรูปธรรม

คณะนิติศาสตร์มีหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วมทั้งการเรียน
การสอนในห้ องเรียน

และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง เช่น
โครงการศึ ก ษาดู ง านและฝึ กปฏิ บั ติ วิ จั ย ภาคสนาม ในรายวิ ช าวิ ธีวิ จั ย ทางสั งคมศาสตร์ แ ละ
นิติศาสตร์ ณ วิทยาลัยนานาชาติลุ่มนา้ โขง และด่านศุลกากร จ.มุกดาหาร

25

วิชาระบบตุลาการ ศาลและพระธรรมนูญศาล

วิชาสังคมวิทยาและการพัฒนาชนบท

ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นฝึ กประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ วิ ถี ชีวิ ต จากชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และเพื่ อ ให้
นักศึกษาได้ ทราบและเข้ าใจถึงระบบการดาเนินกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายวิธีสบัญ ญั ติ
คณะได้ อนุ มัติโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็ นการส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกภาคปฏิบัติและ
ศึ ก ษาดู งานในสถานที่จ ริ งซึ่ งทุ ก รายวิ ช าสามารถเสนอกิจ กรรมเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการวิ ช าการ
พิจารณา

26

นอกจากการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มแล้ ว คณะเล็ ง เห็ น
ความสาคัญของการผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู้ท่มี ีความรู้คู่คุณธรรม และจัดกิจกรรมเสริมสร้ างคุณธรรม
จริ ย ธรรมให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในหลายรู ป แบบ เช่ น ประกาศคณะนิ ติ ศ าสตร์ เรื่ อ ง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ การให้ ทุนส่งเสริมแก่นักศึกษาเพื่อเข้ าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการหรือการทากิจกรรมสาธารณประโยชน์

ด้ านระบบและกลไกการสนับสนุ นวิจัยในชั้นเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ผู้เรียนมีส่วนร่วม คณะได้ จัดการความรู้ด้านความต้ องการฝึ กอบรมด้ านการวิจัยของอาจารย์และ
บุคลากรซึ่งผลจากการจัดอบรมด้ านการวิจัยดังกล่าว ทาให้ มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
หลายเรื่ อ ง เช่ น รายงานการวิ จั ย เรื่ อ งปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
นักศึกษามีส่วนร่วม กรณีศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นต้ น
เพื่ อให้ การเรียนการสอนด้ านกฎหมายมีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง คณะมีการทา
วิจัยประเมินหลักสูตร พ.ศ.2548 เพื่ อนาผลวิจัยที่ได้ มาใช้ พัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
โดยงานวิจัยได้ สารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้ าหมาย คือ อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้ บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นาท้องถิ่น โดยนาข้ อเสนอแนะจากกลุ่มดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา
ด้ านการคัดเลือ กบุ คคลเข้ าศึ กษาในคณะนิ ติศ าสตร์ เพื่ อให้ ได้ ผ้ ู เข้ าศึ ก ษาที่มีคุณ ภาพ
คุณธรรมและมีความตั้งใจเข้ าศึกษา คณะจึงกาหนดคุณสมบัติผ้ ูสมัครเพื่อเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนที่
มีความสามารถในด้ านต่ างๆ ที่สนใจเข้ าศึกษาได้ สมัครเข้ าคัดเลือก ทั้ง วิธีรับตรงตามพื้ นที่ และ
โครงการที่ส่งเสริ มอัตลั กษณ์ของคณะ คือโควตาโครงการนักเรี ยนเรียนดีมีภาวะความเป็ นผู้นา
มีคุณธรรมและบาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ซึ่งมีนักเรียนให้ ความสนใจและสมัครเข้ าศึกษา
เป็ นจานวนมากและคณะสามารถคัดเลือกนักศึกษาใหม่ได้ ตรงตามแผนที่วางไว้ และผลการเรียน
ของผู้เข้ าศึกษาในโควตาดังกล่าวอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ในด้ านการจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่
ผู้ เรี ยนจะได้ รั บ จากอาจารย์ ผ้ ู ส อนแล้ ว คณะเล็งเห็น ความส าคั ญ ของสภาพแวดล้ อ มที่ดี ด้ า น
การศึกษา จึงมีแนวทางในการสนับสนุ นด้ านทรัพยากรและสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้ ในหลายด้ าน
ทั้งการอนุ มั ติ งบประมาณในการปรั บ ปรุ งห้ อ งเรี ย นหลายห้ อ งซึ่ งเดิ ม เป็ นอาคารเรี ย นรวมซึ่ ง
ห้ อ งเรี ยนและอุ ป กรณ์ ห ลายอย่ างอยู่ ในสภาพเก่ า และทรุ ด โทรม ให้ การสนั บ สนุ น การจั ดหา
ทรัพยากรห้ องสมุดให้ มีหนังสือและตาราใหม่ๆ เพื่อให้ นักศึกษาได้ ศึกษาค้ นคว้ า
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รวมทั้งการเปลี่ ยนคอมพิ วเตอร์ ใหม่ให้ อยู่ในสภาพที่ดีท่สี ุด ติดตั้งอินเตอร์เน็ตระบบไร้ สายเพื่ อ
รองรับการใช้ งานของนักศึกษา รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะ ซึ่งกาลังอยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
นอกจากการปรั บปรุงด้ านกายภาพแล้ ว คณะนิติศาสตร์ให้ ความสาคัญด้ านการพั ฒนา
ผู้เรียนในด้ านอื่น เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
ประจาคณะเพื่อจัดทากิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้ านต่างๆ มีองค์กรนักศึกษาเพื่อช่วยในการทา
กิจกรรมเพื่ อพั ฒนานักศึกษาทั้งสโมสรนักศึกษา ชุมนุ ม และชั้นปี มีการให้ บริการด้ านการเรียน
การสอน การใช้ ชีวิตโดยระบบอาจารย์ท่ปี รึกษา สวัสดิการเงินกู้ยืมฉุกเฉินสาหรับนักศึกษา การให้
ทุนส่งเสริมแก่นักศึกษาเพื่ อเข้ าร่ วมประชุ มหรือการนาเสนอผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทาง
วิชาการหรือการทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็ นต้ น

1

ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
ส่ งเสริม สนับสนุนการวิจัยด้ านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน เพิ่มขีดความสามารถของ
ประชาชน การพัฒนาท้ องถิ่น สังคมและอนุภมู ภิ าคลุ่มนา้ โขงอย่ างยั่งยืน

งานวิจยั คณะนิติศาสตร์ ดาเนินงานโดยมีระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโดยมีคณะกรรมการที่สาคัญดังนี ้
๑) คณะกรรมการบริ หารงานวิจยั คณะนิติศาสตร์
๒) คณะกรรมการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจยั และสร้ างสรรค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชมุ ชนและสังคม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓) คณะกรรมการคลินิกวิจยั คณะนิติศาสตร์
นอกจากนัน้ งานวิจยั คณะนิติศาสตร์ ซงึ่ มีนกั วิจยั ของคณะได้ รับทุนประสานงานจาก สกว. ทาให้ เป็ นส่วนช่วยเสริ มให้ ระบบการ
บริ หารงานวิจยั ของคณะมีการออกแบบเพื่อการจัดการงานวิจยั ตังแต่
้ ต้นน ้า( Upstream management) กลางน ้า(In
proceed) และการจัดการท้ ายน ้า(Downstream management)

2

Holistic Approach

R/D/Innovation

- โจทก์วจิ ยั
กิจกรรมเสริมงานวิจยั
-Proposal

Output

-โจทก์

ต้ นน ้า
-ประชุมโจทก์

-ทบทวนวรรณกรรม

-มีนกั วิจยั เพิ่ม

-Proposal

-มีเงินทุนเพิ่ม
-มีบรรยายทางวิชาการ

-สัมภาษณ์

-มีบทความมากขึ ้น
-หาพี่เลี ้ยง
-การใช้ เครื่ องมือ

-รายงานความก้ าวหน้ า

-ประชุม

กลางน ้า

-มีองค์ความรู้มากขึ ้น

-การเก็บข้ อมูล
-รายงานความก้ าวหน้ า
-การประชุมนาเสนอตอบกลางน ้า

-เวทีนาเสนอ
-บทความ
-การเขียนรายงาน

-Brief
ท้ ายน ้า
-สาเนางานวิจยั

-การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
-การเขียนบทความ

-Website
-ฐานข้ อมูลอื่นๆ

-การเผยแพร่ผลงาน

ตาแหน่งทางวิชาการ

บัณฑิตศึกษา ฯลฯ

หน่วยวิจยั ย่อยในคณะ

3
Model การพัฒนางานวิจัยคณะนิติศาสตร์

ตามตัวชี ้วัดใหม่ของ สกอ. หันมาให้ ความสาคัญกับ Process มากขึ ้น แต่ สมส. จะเน้ นที่ Output แทน

(สกอ.)
ค่ำทีป
่ รึกษำ

ค่ำฝึ กอบรม

ค่ำบริหำรจ ัดกำร

(สมส.)
ตัวชี ้วัด

ทุนวิจ ัย

จำนวนเงิน (บำท)

อนาคต

สังคมแห่งการเรียนรู้

ณ ปั จจุบนั
ลักษณะการใช้ เงิน

ทัว่ ไป

ปราชญ์สงั คม

นักวิจยั

4.3
Output/ความยั่งยืนที่ตกปลาเก็บเอาไว้

เพาะพันธ์ปลาเป็ น
คิดปลาสายพันธ์ใหม่ได้

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เลี ้ยงปลาได้

เวลำ (เดือน)

-

อบรม (เพิ่มงาน)

- พี่เลี ้ยง (ทางาน)

-จานวนนักวิจยั
- เสร็ จ
(งานวิชาการ)

-จานวนเงินสนับสนุน
ลักษณะกิจกรรม

-จานวน Citation
-จานวนทรัพย์สน
ิ ทางปั ญหา

User/Stakeholder

-จานวนนโยบาย

และสานักงานกองทุนวิจยั

(บริการวิชาการ)

-จานวนงานที่ตีพมิ พ์

4.1
4.2

กรรมการบริ หารงานวิจยั

เอาปลาไปแบ่งให้ สงั คม

กลไกที่สนับสนุน

4.1

การผลิตงานวิจยั

4.2

-Outcome
-จานวนข้ อมูล/ความรู้

Mini Think Tank
One Man Show
General Think Tank

4

และเพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีระบบตามหลักนิติรัฐ งานวิจยั ได้ จดั ทากฎเกณฑ์เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงาน
โดยมีคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางานจัดทาระเบียบงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ เพื่อจัดทากฎหมายฉบับต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี ้
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่ อง รางวัลนักวิจยั ดีเด่น คณะนิติศาสตร์ พศ. ๒๕๕๔
๒) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่ อง ทุนวิจัย และการส่งเสริ มการสร้ างผลงานทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓) คณะนิติศาสตร์ เรื่ อง มาตรฐานวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์
๔) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่ อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณผู้อา่ นผลงานก่อนตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์
๕) ประกาศคณะนิ ติศ าสตร์ เรื่ อง มาตรฐานเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน และตารา ทัง้ นี ้ เพื่ อ ยก
มาตรฐานการดาเนินงาน
ในส่วนของสิง่ อานวยการ คณะนิติศาสตร์ ได้ จดั สรรค์พื ้นที่ชนั ้ ๓ เป็ นสานักประสานงานกฎหมายและการ
บังคับใช้ กฎหมายการค้ าชายแดนไทย-ลาว พื ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และ
เป็ นพื ้นที่การปฏิบตั ิงานของงานวิจยั รวมถึงเป็ นที่ตงของคลิ
ั้
นิกวิจยั เพื่อให้ คาปรึกษาแก่นกั วิจยั หน้ าใหม่ที่สนใจทางานวิชาการ
ผลจากการปฏิบตั ิงานปรากฎในปี ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์ ได้ รับทุนวิจยั ทังสิ
้ ้น
ข้ อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

หน่ วยวัด

1. จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯ จำก
ภำยในและภำยนอก ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2553
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯ จำกภำยใน

3,570,400

บาท

21,500

บาท

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯ จำกภำยนอก

3,548,900

บาท

24

คน

148,766

บาท/คน

จำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบตั ิงำนจริ ง ปี กำรศึกษำ 2553
เงิ น ส นั บ ส นุ น งำนวิ จ ั ย ฯ ต่ อ จ ำน วน อำจำรย์ ป ระจ ำ
ที่ปฏิบตั ิงำนจริ ง

5

รำยละเอียดโครงกำร
ลำดับ

ชื่อโครงกำร

ชื่อผูว้ ิ จยั

ทุนภำยในสถำบัน
ผู้วิจยั
หลัก

2

3

4

5

ผู้ร่วม
วิ จยั

ประเภทงบประมำณ

ทุนภำยนอกสถำบัน
แผ่นดิ น เงิ นรำยได้
ผู้วิจยั หลัก

ประเภทโครงกำร

ภำยนอก

ผู้ร่วมวิ จยั

ปั ญหาทางกฎหมาย
ในการนาของผ่าน
ประเทศกรณีไทยลาว ศึกษาเฉพาะ
กรณีไม้และซากสัตว์
เพื่อพัฒนางานวิจยั
เรื่องปั ญหาการ
ปฏิบตั งิ านของ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วกับ
การนาเข้า ส่งออก
สินค้าชายแดนไทยลาว

1.นายตรีเนตร
สาระพงษ์

∕

∕

1.นายอภินนั ท์
ศรีศริ ิ
2. นางสาว
มณฑิรา เตีย
ประเสริฐ
3.นาย
ประดิษฐ์ แป้ น
ทอง

∕

∕

∕

∕

เพื่อพัฒนาปั ญหา
การงานวิจยั เรื่อง
ปั ญหาทางกฎหมาย
ในการจัดการพืน้ ที่
ร่วมไทย-ลาว
การศึกษาแบบมีสว่ น
ร่วม: กรณีศกึ ษาวิชา
กฎหมายตั ๋วเงินและ
การใช้ต ั ๋วเงิน

1.นายอรรถ
พงศ์ กาวาฬ
2.นายสหรัฐ
โนทะยะ

∕

∕

1.นายชูไท วอ
ทอง
2.นายตรีเนตร
สาระพงษ์

∕

∕

สร้ำงองค์
ควำมรู้

ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี

งบประมำณ
จัดสรร

ช่วง
ระยะเวลำ

876,220 5 พ.ย 525 พ.ย. 53

∕

สกว.

สกว.

∕

∕

∕

แหล่งทุน

สกว.

-

3

เงินรายได้
มหาวิทยา
ลัย
อุบลราชธา
นี ประจาปี
งบประมา

6

รำยละเอียดโครงกำร
ลำดับ

ชื่อโครงกำร

ชื่อผูว้ ิ จยั

ทุนภำยในสถำบัน
ผู้วิจยั
หลัก

ผู้ร่วม
วิ จยั

ประเภทงบประมำณ

ทุนภำยนอกสถำบัน
แผ่นดิ น เงิ นรำยได้
ผู้วิจยั หลัก

ผู้ร่วมวิ จยั

ภำยนอก

ประเภทโครงกำร
สร้ำงองค์
ควำมรู้

ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี

งบประมำณ
จัดสรร

ช่วง
ระยะเวลำ

แหล่งทุน

ณ 2552

8

โครงการพัฒนา
โจทก์วจิ ยั เรื่อง
การเกษตรแบบมี
พันธะสัญญาพืน้ ที่
อุบลราชธานี-จาปา
สัก

1. ดร.นรินทร
บุญพรามณ์
2. นายดิเรก
บวรสกุลเจริญ
3.นางสาวรัช
กร โชติ
ประดิษฐ์

9

กำรศึกษำปั จจัยที่
ส่งเสริ มกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำร
ทำงำน: กรณี ศึกษำ
บุคลำกรสำย
สนับสนุน คณะ
นิติศำสตร์
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

นำงนริ นทร์
ทิพย์ บุญแข็ง

อยู่ระหว่าง
การพัฒนา
โครงการ

∕

∕

∕

รวม

สกว.

เงินรายได้
มหาวิทยา
ลัย
อุบลราชธา
นี ประจาปี
งบประมา
ณ 2552

∕

876,220.00

7

บทความที่ดีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติในปี ๒๕๕๓ แบ่ งออกเป็ นบทความวิจัย กับบทความวิชาการ ดังนี ้
ลาดับ

1
3

4
5
6
7
8

9

11

12
13
14

15

ชื่อบทความ
ผู้เขียน
สิทธิ ของลาวในการส่งสินค้ าผ่านแดน ตรี เนตร สาระพงษ์
ไปประเทศที่สาม
" BB GUN" กับ "อาวุธปื น"
อภินนั ท์ ศรี ศิริ
สิง่ เทียมอาวุธปื นและข้ อควรระวัง
ปั ญ หาการคุ้มครองสังคมจากการคิ ด
อัตราดอกเบี ้ยในตัว๋ เงิน
การส่งผู้ร้ายข้ ามแดนระหว่างไทยกับ
สปป. ลาว
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสะหวั น -เซโน:
โอกาสและอุปสรรค จากประเทศไทย
การสร้ างเอกสารทางวิชาการกับปั ญหา
กฎหมายลิขสิทธิ์
ความรับผิดและการหลุดพ้ นจากความ
รับผิดผู้สลักหลังตัว๋ สัญญาใช้ เงินของผู้
สลักหลังตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ปั ญ หาการคิ ด อัต ราดอกเบี ย้ ในอัต รา
สูงสุดในตัว๋ เงินจากมูลหนี ้กู้ยืมเงิน

ประเภทบทความ
Brief งานวิจยั

ตรี เนตร สาระพงษ์

วารสารฯ
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ
วารสาร
กระบวนการ
ยุติธรรม
วารสารวิชาการ มอบ.

อภินนั ท์ ศรี ศิริ

วารสารวิชาการ มอบ.

บทความวิชาการ

ศุภชัย วรรณเลิศสกุล วารสาร สาหรับการ
ลงทุน วิชาการ มอบ.
ตรี เนตร สาระพงษ์
วารสารศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตรี เนตร สาระพงษ์
วารสาร วิชาการ มอบ.

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

บทความวิจยั
บทความวิชาการ
บทความวิจยั

ตรี เ นตร สาระพงษ์ วารสารกฎหมาย
และไกลกัง วล เดื อ น สุโขทัยธรรมาธิราช
จารูญ
ความเป็ นกลางในการตรวจสอบค้ นหา อภินนั ท์ ศรี ศิริ
วารสารมนุษยศาสตร์
ความจริ งคดีอาญาโดยศาล
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ นผู้ เรี ย นเป็ น ตรี เนตร สาระพงษ์
วารสารศึกษาทัว่ ไป
ศูนย์กลางในการสอนทางนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนาการความร่วมมือในอาเซียน ศุภชัย วรรณเลิศสกุล วารสารวิชาการ มอบ.
: จากปฏิญญาสูก่ ฎบัตร
อาเซียน-ไทยกับความผิดทางการเมือง อภินนั ท์ ศรี ศิริ
วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

บทความวิชาการ

ปั ญ หา อุป สรรค และแนวทางในการ ตรี เนตร สาระพงษ์

บทความวิจยั

วารสารวิชาการ

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
บทความวิชาการ

8

ลาดับ

16

17

18
19

20

ชื่อบทความ
ผู้เขียน
จัด การเรี ยนการสอนแบบนัก ศึกษามี
ส่วนร่ ว ม:กรณี ศึ ก ษาคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กฎหมายสิง่ แวดล้ อม: กรณีปัญหาการ ดิเรก บวรสกุลเจริ ญ
ลักลอบขุดแร่เหล็ก ณ ป่ าสงวน
แห่งชาติเขาแก้ ว-ดงปากชม อ.เขาแก้ ว
อ.เชียงคาน จ.เลย

วารสารฯ

ประเภทบทความ

ม.อบ.

วารสารนิตศิ าสตร์ คณะ บทความวิชาการ
นิติฯ ม.อบ.

ภัยมืดบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และ รัชกร โชติประดิษฐ์
จริ ยธรรมในการใช้ งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
English around the World
รักขิต รัตจุมพฎ

วารสารนิตศิ าสตร์ คณะ บทความวิชาการ
นิติฯ ม.อบ.

มาตรการทางกฎหมายของสัญญาเพื่อ สุภาวณีย์
แสวงหาประโยชน์จาก
อมรจิสวุ รรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การห้ ามใช้ ตราประทับในเช็คโดย
ตรี เนตร สาระพงษ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย: วิเคราะห์
ปั ญหา และผลทางกฎหมาย

บทความวิชาการ

วารสารนิตศิ าสตร์
คณะนิติฯ ม.อบ.
วารสารนิตศิ าสตร์
คณะนิติฯ ม.อบ.

บทความวิชาการ

บทบัณฑิตย์

บทความวิชาการ

9

สาหรับการนาเอางานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ งานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ของคณะนิติศาสตร์ ได้ มีการนาเอาไปใช้ ประโยชน์ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
งาน
การนางานวิจัยไปพัฒนาต่ อ
สร้ างสรรค์

ลาดับ

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อโครงการ

พ.ศ.

งานวิจัย

1

ชัช วงศ์สิงห์และคณะ

2552

/

/

2

ตรี เนตร สาระพงษ์

การพัฒนาโจทย์วิจยั เรื่ องกฎหมายและ
การบังคับใช้ กฎหมายกับการค้ าชายแดน
ไทย-ลาว
โครงการผู้ประสานงาน "กฎหมายและ
การบังคับใช้ กฎหมายการค้ าชายแดน
ไทย-ลาว" ฯ

2552

/

/

กรมป่ าไม้ มีการตังด่
้ านป่ าไม้
พิบลู มังสาหาร และมีการ
พัฒนาต่อเป็ นงานวิจยั ๓ เรื่ อง
บริหารงานวิจยั เพื่อนาเอา
งานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์โดย
ร่วมกับอนุกรรมการว่าด้ วย
การศึกษาและวิจยั ไทย-ลาว
กระทรวงการต่างประเทศของ
ไทย และลาว โดยตลอดการ
ดาเนินงานมีการจัดประชุม
รายงานผลการศึกษา
ตลอดเวลา เพื่อให้ หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
ทราบผลการศึกษา

พ.ศ.
ช่วงปี 2552

ช่วงปี 2552

10

ลาดับ

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อโครงการ

พ.ศ.

งานวิจัย

งาน
การนางานวิจัยไปพัฒนาต่ อ
สร้ างสรรค์

3

ตรี เนตร สาระพงษ์
และคณะ

ปัญหาทางกฎหมายในการนาของผ่าน
ประเทศกรณีไทยลาว ศึกษากรณีไม้ และ
ซากสัตว์

2552

/

4

ตรี เนตร สาระพงษ์

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบนักศึกษามีสว่ น
ร่วม : กรณีศกึ ษาคณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2552

/

5

อภินนั ท์ ศรี ศิริ และ
คณะ

เพื่อพัฒนางานวิจยั เรื่ องปัญหาการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการ
นาเข้ า ส่งออกสินค้ าชายแดนไทย-ลาว

2553

/

พ.ศ.

กรมป่ าไม้ กรมศุลกากร
ช่วงปี
กรมการค้ าต่างประเทศของไทย 2552-2553
กระทรวงพัวพันและการ
ต่างประเทศ สปป.ลาว โดยการ
ประสานงานและผลักดันของ
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวง
การต่างประเทศ
คณะนิติศาสตร์ นาเอา
ช่วงปี 2553
ผลการวิจยั ไปปรับปรุงการเรี ยน
การสอน, นาเสนอ KM ที่ มมส.
กรมสรรพสามิตร กรมศุลกากร ช่วงปี 2553
กรมการค้ าต่างประเทศของไทย
กระทรวงพัวพันและการ
ต่างประเทศ สปป.ลาว โดยการ
ประสานงานและผลักดันของ
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวง

11

ลาดับ

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อโครงการ

พ.ศ.

งานวิจัย

งาน
การนางานวิจัยไปพัฒนาต่ อ
สร้ างสรรค์

พ.ศ.

การต่างประเทศ

6

อรรถพงศ์ กาวาฬ และ เพื่อพัฒนาปัญหาการงานวิจยั เรื่ อง
คณะ
ปัญหาทางกฎหมายในการจัดการพื ้นที่
ร่วมไทย-ลาว

2553

7

ดร.นริ นทร บุญพรามณ์ โครงการพัฒนาโจทก์วิจยั เรื่ อง การเกษตร
ดิเรก บวรสกุลเจริญ
แบบมีพนั ธะสัญญาพื ้นที่อบุ ลราชธานีและรัชกร โชติประดิษฐ์ จาปาสัก

2553

/

/

กรมการขนส่งทางบก กรม
ช่วงปี 2553
ศุลกากร ของไทย กระทรวง
พัวพันและการต่างประเทศ
สปป.ลาว โดยการประสานงาน
และผลักดันของกรมเอเชีย
ตะวันออก กระทรวงการ
ต่างประเทศ
มีการนาไปพัฒนาเป็ น
ช่วงปี 2553
โครงการวิจยั ต่อไปจานวน ๓
โครงการ

1

ผลการดาเนินงานตามย ุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ บ ุคลากรและสร้างเครือข่ายเพื่อการบริการวิชาการแก่ช ุมชนในอีสานใต้
และอน ุภาคลมุ่ แม่น้าโขง

คณะนิติศาสตร์ สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ
การดาเนินงานด้ าน บริ การวิชาการแก่สงั คมเพื่อให้ สามารถเป็ นผู้นาสังคม และให้ คาปรึกษา ได้ ตาม ความ
ต้ องการของท้ องถิ่น ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต และการบารุ งรักษาสภาพสิ่งแวดล้ อมให้ เกิด
ประโยชน์แก่มนุษย์อย่าง ต่อเนื่องและ ยาวนานส่งเสริ มให้ มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน
หรื อองค์กรภายนอกคณะ มหาวิทยาลัย ส่งเสริ มให้ บุคลากร นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายและบูรณา
การศาสตร์ ใหม่ ๆ ให้ แก่สังคม สามารถพัฒ นาสังคมได้ ตลอดจนสนับสนุนให้ บุคลากรของคณะดาเนิน
กิจ กรรมด้ านบริ การวิช าการต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถเต็ม ตามศักยภาพของสาขาวิช าชี พ เพื่ อที่ จ ะ
สามารถ หารายได้ เลี ้ยงตนเองได้ ตามกิจกรรมของตน และสามารถ พึง่ ตนเองได้ ในระยะยาว
ทัง้ นี เ้ พื่ อ พัฒ นาด้ าน บริ ก าร วิ ช าการของบุค ลากรและ หน่ วยงานและรองรั บ ผลกระทบจาก
ข้ อจากัดทางด้ านงบประมาณที่จะได้ รับการ สนับสนุนจากภาครัฐบาลในอนาคต ได้ จดั ตังศู
้ นย์ เผยแพร่
และช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) Center for Public Education and Assistance in
Legal Matters (CPEAL) ขึ ้นโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ศูนย์ เผยแพร่ และช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)
Center for Public Education and Assistance in Legal Matters (CPEAL)
1. หลักการและเหตุผล
โดยที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ จัดตังคณะนิ
้
ติศาสตร์ ขึน้ ซึ่งหลักสูตรมีความจาเป็ นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริ มการปฏิรูปการเมือง และการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นต้ องมีโครงการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การให้
คาปรึกษาทางกฎหมาย และให้ บริ การวิชาการแบบนิติ ศาสตร์ สญ
ั จรเพื่อบริ การทางวิชาการแก่ชุมชนและ
สถานการศึกษา การสัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ ความรู้ ทางกฎหมายทางสื่อสารมวลชนในรูปแบบ
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ต่าง ๆ ภารกิจดังกล่าว เป็ นภารกิจสาคัญของคณะนิติศาสตร์ เพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นธรรมในสังคมและ
ความมั่นคงของชุมชนท้ องถิ่น และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ มีความเข้ มแข็ง และเป็ นการ
สร้ างเครื อข่ายงานบริการวิชาการแก่ชมุ ชนอันสอดคล้ องกับปณิธานการจัดตังคณะนิ
้
ติศาสตร์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชมุ ชนและองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายที่เกี่ ยวกับชีวิตประจาวัน กฎหมายการมีส่วนร่ วมของประชาชน การคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ
สิทธิมนุษยชน กฎหมายการกระจายอานาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทย
2. เพื่อให้ คาปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ยากไร้ และไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
3. เพื่อให้ คาปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. เพื่อสร้ างเครื อข่ายทางวิชาการและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในท้ องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ นกั ศึกษาจัดกิจกรรมบริ การทางวิชาการแก่ชมุ ชน
3. กลุ่มเป้ าหมาย
1. สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้ เคียง
2. อาจารย์ผ้ สู อนวิชากฎหมาย สังคมศึกษา หรื ออาจารย์แนะแนวโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ใน
จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้ เคียง
3. องค์กรชาวบ้ านและองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้ เคียง
4. ประชาชนทัว่ ไป
5. บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น จะได้ รับความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่และการกระจายอานาจสูท่ ้ องถิ่นมากขึ ้น
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2. อาจารย์ผ้ สู อนวิชากฎหมาย สังคมศึกษาหรื ออาจารย์แนะแนวโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาได้ รับ
ความรู้และได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนวิชากฎหมาย
3. ประชาชนทัว่ ไปได้ รับความรู้ทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประวัน
4. ประชาชนทัว่ ไปได้ ทราบถึงภารกิจของคณะนิตศิ าสตร์ ด้ านการบริ การทางวิชาการแก่ชมุ ชน
5. รู ปแบบของโครงการ
1. การให้ คาปรึกษาและจัดที่ปรึกษาทางกฎหมายแก่ กลุ่มเป้ าหมาย ณ ศูนย์เผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) และในระหว่างการออกโครงการรูปแบบนิตศิ าสตร์ สญ
ั จร
2. การจัดกิจกรรมนิตศิ าสตร์ สัญจร ในชนบทห่างไกล ที่ทาการองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
เทศบาล โรงเรี ยน มัธยมศึกษา สถานศึกษา หรื อศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
3. การจัดสัมมนาทางวิชาการ เช่น การปฏิรูปการเมือง การดาเนินคดีปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน แก่กลุม่ เป้าหมาย
4. การเผยแพร่ ความรู้ ทางกฎหมายทางสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จุลสารกฎหมาย
เพื่อประชาชน
6. การปฏิบัตงิ าน
ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ได้ แบ่งภารกิจออกเป็ น 4 กลุม่ คือ
กลุ่มงานให้ คาปรึกษาทางกฎหมาย กลุ่มงานนิตศิ าสตร์ สัญจร กลุ่มงานเผยแพร่ กฎหมายทางสื่อ
ต่ าง ๆ และ กลุ่มงานจัดสัมมนาทางวิชาการ
7. งบประมาณการดาเนินงาน
ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ได้ รับงบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินงานจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย และงบประมาณจากการบริจาค
8. สถานที่ตดิ ต่ อประสานงานและขอความช่ วยเหลือ
ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
34190 โทรศัพท์ 0-4535-3950-1 โทรสาร 0-4535-3956 URL http://www.law.ubu.ac.th
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ผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชน ประจาปี งบประมาณ 2553

ที่

1

ชื่ อโครงการ

ชื่ ออาจารย์ /คณะผู้บรรยาย

วัน เวลา ทีใ่ ห้ บริการ
วิชาการ

กิจกรรมนิตศิ าสตร์

นายสมบัติ วอทอง

ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม

สัญจรครั้งที่ 1

- สิ ทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทาง

2552 ณ หมู่บา้ นหนองบัว

อาญา
พ.ต.ท.กิตติวฒ
ั น์ ฉัตรศรีโพธิ์

จานวน
ผู้เข้ าร่ วม
โครงการ
41

แดง ต.นาเจริ ญ อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

- กฎหมายที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวัน
(กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร)
นายขรรค์ เพชร ชายทวีป
- ให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย

2

กิจกรรมนิตศิ าสตร์

นายสมบัติ วอทอง

ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม

สัญจรครั้งที่ 2

- สิ ทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2553 ณ วัดธรรมปฎิฐาราม

นายประดิษฐ์ แป้นทอง

ต.หนองเต่า อ.ตระการ

นายขรรค์เพชร ชายทวีป

พืชผล จ.อุบลราชธานี

137

- กฎหมายที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน (กฎหมายที่ดิน
กูย้ มื และ มรดก (อภิปรายร่ วม))
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
นายสหรัฐ โนทะยะ
- ให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย

3

กิจกรรมนิตศิ าสตร์

นายสมบัติ วอทอง

ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์

สัญจรครั้งที่ 3

- สิ ทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2553 ณ องค์การบริ หาร

นายประดิษฐ์ แป้นทอง

ส่วนตาบลหัวเรื อ ต.หัวเรื อ

- กฎหมายที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน (กฎหมายที่ดิน

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

กูย้ มื )
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
- กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
นายสหรัฐ โนทะยะ
- ให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย

47

5

ที่

4

ชื่ อโครงการ

ชื่ ออาจารย์ /คณะผู้บรรยาย

โครงการเผยแพร่ และ นายสมบัติ วอทอง
ช่ วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย
ประจาปี งบประมาณ
2553 : กิจกรรม

วัน เวลา ทีใ่ ห้ บริการ
วิชาการ
ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์

- สิ ทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2553 ณ องค์การบริ หาร

พ.ต.ท.กิตติวฒ
ั น์ ฉัตรศรีโพธิ์

ส่วนตาบลหนองหมี ต.

- กฎหมายที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน (กฎหมายที่ดิน

หนองหมี อ.กุดชุม จ.

กูย้ มื )

ยโสธร

จานวน
ผู้เข้ าร่ วม
โครงการ
114

นายขรรค์เพชร ชายทวีป

นิตศิ าสตร์ สัญจรครั้ง - กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก
ที่ 4

นายอภินันท์ ศรีศิริ
- ให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย

5

กิจกรรมนิตศิ าสตร์

นายสมบัติ วอทอง

ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม

สัญจรครั้งที่ 5

- สิ ทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2553 ณ โรงเรี ยนบ้าน

พ.ต.ท.กิตติวฒ
ั น์ ฉัตรศรีโพธิ์

หนองม่วง ต.หนองสะ

- กฎหมายที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน (กฎหมายที่ดิน
กูย้ มื )
นายขรรค์เพชร ชายทวีป

61

โน อ.บุณฑริ ก จ.
อุบลราชธานี

- กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
- ให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย

6

กิจกรรมนิตศิ าสตร์

นายสมบัติ วอทอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 22

สัญจรครั้งที่ 6

- สิ ทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เมษายน 2553 ศาลาวัดบ้าน

นายประดิษฐ์ แป้นทอง

เกาะ

- กฎหมายที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน (กฎหมายที่ดิน

กันทรารมย์

กูย้ มื )

จ.ศรี สะเกษ

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
- กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
- ให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย

ต.ผักแพว อ.

94

6

ที่

7

ชื่ อโครงการ

ชื่ ออาจารย์ /คณะผู้บรรยาย

วัน เวลา ทีใ่ ห้ บริการ
วิชาการ

กิจกรรมนิตศิ าสตร์

นายสมบัติ วอทอง

ในวันศุกร์ที่ 22

สัญจรครั้งที่ 7

- สิ ทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทาง

มิถุนายน 2553 องค์การ

อาญา

บริ หารส่วนตาบล

พ.ต.ท.กิตติวฒ
ั น์ ฉัตรศรีโพธิ์

สาโรง อ.สาโรง

นายสหรัฐ โนทะยะ

จ.อุบลราชธานี

จานวน
ผู้เข้ าร่ วม
โครงการ
41

- กฎหมายที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวัน (กฎหมาย
ที่ดิน กูย้ มื มรดก และกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจร)
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
นายขรรค์ เพชร ชายทวีป
- ให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย

8

กิจกรรมนิตศิ าสตร์

พ.ต.ท.กิตติวฒ
ั น์ ฉัตรศรีโพธิ์

ในวันศุกร์ที่ 6 สิ งหาคม

สัญจรครั้งที่ 8

- สิ ทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทาง

2553 ณ ห้องประชุม

อาญา

องค์การบริ หารส่วน

นายสหรัฐ โนทะยะ

ตาบลคาเนียม อ.กันทรา

นายดิเรก บวรสกุลเจริญ

รมย์ จ.ศรี สะเกษ

- กฎหมายที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวัน (กฎหมาย
ที่ดิน กูย้ มื มรดก และกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจร)
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
นายขรรค์ เพชร ชายทวีป
- ให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย

39
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ที่

9

ชื่ อโครงการ

ชื่ ออาจารย์ /คณะผู้บรรยาย

วัน เวลา ทีใ่ ห้ บริการ
วิชาการ

กิจกรรมนิตศิ าสตร์

นายชัช วงศ์ สิงห์

ในวันที่ 27 สิ งหาคม

สัญจรครั้งที่ 9

- สิ ทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทาง

2553

อาญา

ณ องค์การบริ หารส่วน

พ.ต.ท.กิตติวฒ
ั น์ ฉัตรศรีโพธิ์

ตาบลจิกเทิง อ.ตาลสุม

- กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร และป่ าไม้

จ.อุบลราชธานี

จานวน
ผู้เข้ าร่ วม
โครงการ
79

นายดิเรก บวรสกุลเจริญ
- กฎหมายที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวัน (กฎหมาย
ที่ดิน กูย้ มื มรดก)
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
นายศุภชัย วรรณเลิศสกุล
- ให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย

10 กิจกรรมค่ายเยาวชน

นายขรรค์ เพชร ชายทวีป และ

ในระหว่างวันที่ 18 – 20

พิทกั ษ์สิทธิ

นักศึกษาฝึ กงานศูนย์ เผยแพร่ ฯ

สิ งหาคม 2553

- หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยความเสมอภาค,

ณ ห้องประชุ มศรี เมื อ ง

หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิ ทธิ เสรี ภาพและ

ใหม่

หน้าที่ของประชาชน, มาตรการและกลไกใน

สานักงานอธิการบดี

การคุม้ ครองสิ ทธิ,ชีวติ กับการเมือง: อานาจ
อธิปไตยเป็ นของปวงชนชาวไทยและ
เครื อข่ายเยาวชนพิทกั ษ์สิทธิและแนวทางการ
ประสานงาน
นายแพทย์ กติ ติภูมิ จุฑาสมิต
- สิ ทธิมนุษยชนในโลกภาพยนตร์
นายแพทย์ นิรันดร์ พิทกั ษ์ วชั ระ
นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิตฯิ
ตัวแทนนักศึกษาฝึ กงานศู นย์ เผยแพร่ ฯ
อ.อรรถพงศ์ กาวาฬ
- เยาวชนกับสิ ทธิมนุษยชน

111

8

ที่

ชื่ อโครงการ

11 กิจกรรมจัดทาสื่ อ

ชื่ ออาจารย์ /คณะผู้บรรยาย

คณะกรรมการศูนย์เผยแพร่ ฯ

กฎหมายที่จาเป็ นใน

วัน เวลา ทีใ่ ห้ บริการ
วิชาการ

ผู้เข้ าร่ วม
โครงการ

วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2552 - องค์กรปกครอง
30 กันยายน 2553

ชีวติ ประจาวัน

ส่วนท้องถิ่น,
โรงเรี ยมมัธยม
และประชาชน

(บอร์ดนิทรรศการให้

ทัว่ ไป ในเขต

ความรู ้ทางกฎหมาย,

พื้นที่

จุลสารฉบับที่ 1 และ

อุบลราชธานี

2, หนังสื อกฎหมายที่

ศรี สะเกษ

ประชาชนควรรู ้

ยโสธร และ

12 จัดรายการวิทยุ
กฎหมายพาเพลิน

อานาจเจริ ญ

นายสหรัฐ โนทะยะ

ทุ ก วัน จั น ทร์ – ศุ ก ร์

นักศึกษาฝึ กงานศูนย์เผยแพร่ ฯ

ใน ช่ วงเวลา 11.00 –

-

3

จานวน

นายทวีศกั ดิ์ ปานทอง
นายประทีป พรมสอน
นายวีระชัย ดีดวงพันธ์

12.00 น. ทางสถานี วิทยุ
91.75 MHz

โครงการเผยแพร่ และ คณะกรรมการศูนย์เผยแพร่ ฯ

1 ตุลาคม 2552 –

ช่ วยเหลือประชาชน

30 กันยายน 2553

ทางกฎหมาย: ให้
คาปรึกษาทางด้ าน
กฎหมาย
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ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่ 5
ส่ งเสริ ม สนับสนุน ฟื้ นฟู อนุ รักษ์ เผยแผ่ และปลูกฝังค่านิ ยมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามโดยการซึ มซับเข้าไปสู่ วถิ ีการดารงชี วติ ภายใต้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษา ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม โดยจัดให้มีรายวิชาเลือก ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ได้แก่ วิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาสังคมวิทยาและการพัฒนาชนบทและมีการฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิ จัดกิจกรรมในหลักสู ตรตามพื้นที่ในชุมชนท้องถิ่น และได้มีการจัดกิจกรรม โครงการ
อีกหลากหลาย ดังนี้
1.โครงการพิธีไหว้ ครู
โครงการนี้ เป็ นโครงการที่ นัก ศึ กษาชั้นปี ที่ 4 เป็ นผูร้ ับ ผิดชอบโครงการ และดาเนิ นงาน
ซึ่ งได้รับ งบประมาณทั้ง สิ้ น 5,000 บาท (ห้ า พัน บาทถ้ว น)โครงการไหว้ค รู จ ัด ขึ้ น ในวัน ที่ 11
มิถุนายน พ.ศ. 2553 มีนกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการดังนี้ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 จานวน 100 คน, นักศึกษา
ชั้น ปี ที่ 2 จานวน 50 คน, นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 3 จานวน 50 คน, นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 4 จานวน 50 คน
รวม 250 คน
ในการจัดโครงการไหว้ครู ครั้งนี้ ทาให้นกั ศึกษาได้แสดงถึงความกตัญญู กตเวทีต่ออาจารย์
ซึ่ งเป็ นขนบธรรมเนียมที่ดีงาม และนักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นเป้ าหมาย
ของคณะนิ ติศาสตร์ ที่มุ่งให้นกั ศึกษามีความรู ้ควบคู่ไปกับคุณธรรม เพื่อนาสังคมให้ไปสู่ ความถู ก
ต้องดีงาม และทาให้รุ่นน้องตระหนักถึงความสาคัญในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในปี ต่อไป
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2.โครงการเชิ ดชู วนั ครบรอบ 7 ปี การสถาปนา คณะนิติศาสตร์
โครงการนี้ เป็ นโครงการที่สโมสรนักศึกษา คณะนิติสาสตร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการ และ
ดาเนิ นงาน ซึ่ งได้รั บงบประมาณทั้งสิ้ น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โครงการเชิ ดชู วนั
ครบรอบ 7 ปี การสถาปนา คณะนิติศาสตร์ จดั ขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีนกั ศึกษาเข้า
ร่ วมโครงการดังนี้ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 จานวน 200 คน นักศึกษาชั้นปี ที่ 2-4 จานวน 100 คน บุคลากร
ประจาคณะนิติสาสตร์ 20 คน รวม 320 คน
ในการจัดโครงการเชิ ดชู วนั ครบรอบ 7 ปี การสถาปนา คณะนิ ติศาสตร์ ในครั้ งนี้ ท าให้
นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักและเล็งเห็ นความสาคัญของคณะ เกิ ดการสร้างจิตสานึ กรักและ
ผูกพันกับคณะ เกิ ดความสามัคคี ตลอดจนสื บสารขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดี งาม ที่สาคัญเป็ น
การสร้างขวัญและกาลังใจ ให้แก่บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน

3.โครงการงานไหว้ ครู ครอบครู วงโปงลาง นิติศาสตร์ ออนซอน
โครงการนี้ เป็ นโครงการที่ ชุมนุ มโปงลางนิ ติศาสตร์ ออนซอน เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการ
และดาเนิ น งาน ซึ่ งได้รับ งบประมาณทั้งสิ้ น 4,000 บาท (สี่ พ นั บาทถ้วน)โครงการงานไหว้ครู
ค รอ บ ค รู วงโป งล าง นิ ติ ศ าส ต ร์ อ อ น ซ อ น จั ด ขึ้ น ใน วั น ที่ 17 มิ ถุ น าย น พ .ศ . 2553
มีนกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการจานวน 47 คน เป็ น ชาย 20 คน หญิง 27 คน
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ในการจัดโครงการงานไหว้ครู ครอบครู วงโปงลาง นิติศาสตร์ออนซอนในครั้งนี้ ก่อให้เกิด
สิ ริ ม งคลแก่ ส มาชิ ก และชุ ม นุ ม โปงลางนิ ติ ศ าสตร์ อ อนซอนเป็ นอย่า งมาก ส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วาม
ภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างสมาชิ ก
ในชุ ม นุ ม เป็ นอย่างมาก ในการนี้ สมาชิ ก ชุ ม นุ ม นิ ติ ศ าสตร์ อ อนซอนอยากจะให้ มี เวลาในการ
ดาเนินงานมากกว่านี้ และอยากให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมมากกว่านี้ และอยากให้มีโครงการนี้ ต่อไปทุกปี
และอยากให้เปลี่ยนสถานที่ในการจัด
4.โครงการต้ อนรับและแสดงความยินดีกบั พีบ่ ัณฑิต
โครงการนี้ เป็ นโครงการที่งานกิจการนักศึกษา คณะนิ ติศาสตร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการ
และดาเนินงาน ซึ่งได้รับงบประมาณทั้งสิ้ น 55,000 บาท โครงการต้อนรับและแสดงความยินดีกบั
พี่ บ ัณ ฑิ ต จัด ขึ้ น ระหว่างวัน ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2553 สิ้ น สุ ด วัน ที่ 25 ธัน วาคม 2553 มี บ ัณ ฑิ ต
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เข้าร่ วมโครงการ ประมาณ 500 คน
ในการจัดโครงการต้อนรับ และแสดงความยินดี กบั พี่ บ ณ
ั ฑิ ตครั้ งนี้ ก่ อให้เกิ ดความรู ้ สึ ก
ภาคภู มิ ใ จในคณะตนเอง เกิ ด ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ระหว่า งบัณ ฑิ ต กับ คณะนิ ติ ส าสตร์ คณาจารย์
บุ ค ลากรและนัก ศึ ก ษารุ่ น น้ อ งในปั จ จุ บ ัน กล่ า วโดยสรุ ป ว่า ภาพรวมของการจัด งานออกมาดี
นักศึ กษา บัณฑิ ต มี ความพึงพอใจระดับดี สิ่ งที่ ประทับใจคือ การได้กลับมาแลกเปลี่ ยนกับเพื่อน
และคณาจารย์
5. ร่ วมกิ จ กรรมกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 1 เดิ น เท้ า จากมหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี ไ ปสั ก การะพระมหาธาตุ ห ลวงปู่ ชา ณ วัด หนองป่ าพง ต.โนนผึ้ ง อ.วาริ น ช าราบ
จ.อุบลราชธานี ซึ่ งเป็ นที่เคารพนักถือของประชาชนทัว่ ประเทศ
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ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่ 6
บริหารองค์ กรด้ วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์ กรและบุคลากรให้ มคี ุณภาพ
และมีความสุ ข

การบริหารโดยหลักธรรมาธิบาล
ผูบ้ ริ หารบริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึ งถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยโดยผูบ้ ริ หารคณะนิติศาสตร์ ดาเนิ นงานโดยหลักธรรมาภิบาลและส่ งเสริ มการบริ หารงานโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลทัว่ ทั้งองค์กร โดยปฏิบตั ิตามหลักพื้นฐาน ดังนี้
1. หลักนิ ติธรรม ผูบ้ ริ หารคณะฯ ดาเนิ นงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง
2.หลักคุณธรรม คณะกรรมการบริ หารงานโดยยึดมัน่ ในความถู กต้องดีงาม ซื่ อสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน
มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อานาจ
3. หลักความโปร่ งใสมีการบริ หารงานโดยใช้หลักความโปร่ งใส ซึ่ งมีการรายงานสถานะทางการเงิ น
ของคณะฯ และรายงานผลการดาเนิ นการจัดซื้ อวัส ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆและรายงานต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการ
บริ หารคณะฯทุ กเดื อน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ หารคณะฯ พร้ อมทั้งกาชับให้บุคลากรคณะใช้เงิ นรายได้
อย่างประหยัด คุ่มค่า และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งดาเนิ นการใช้จ่ายเงินและทาการเบิกจ่ายเงินเป็ นไปด้วยความ
โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ตามระเบียบของทางราชการ
4. หลักการมีส่วนร่ วม คณะกรรมการบริ หารมีการบริ หารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนของคณะฯ ตลอดทั้งกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จของคณะ เช่ น กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการทางานเป็ นทีมและสรุ ปบทเรี ยนการทางานร่ วมกัน ณ ห้องประชุมศรี เมืองใหม่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

กิจกรรมสัมมนาเพื่อการทบทวนกลยุทธ์และการถ่ายทอดเป้ าหมายและตัวชี้ วดั สู่ รายบุคคล ณ โรงแรม
แก่งสะพือริ เวอร์ ไซด์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

5. หลัก ความรั บ ผิด ชอบตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริ ห ารมี ก ารบริ ห ารงานโดย ใช้ห ลัก ความ
รับ ผิดชอบตรวจสอบได้ โดยผูป้ ฏิ บ ัติงานมี ก ารรายงานสถานะทางการเงิ น ของคณะฯ และรายงานผลการ
ดาเนิ นการจัดซื้ อวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ หาร เพื่อเป็ นการตรวจสอบสถานะความเคลื่อนไหวที่
อาจผิดปกติในแต่ละเดือน
6.หลั ก ความหลั ก ประสิ ทธิ ภ าพ และประสิ ทธิ ผ ล มี ก ารบริ หารงานโดยใช้ ห ลั ก ความคุ ้ ม ค่ า
ตามแผนปฏิ บตั ิการประจาปี ของคณะ ตลอดทั้งได้มีการรายงานสถานะทางการเงิ นของคณะฯ และรายงานผล
การดาเนิ นการจัดซื้ อวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หารคณะฯทุกเดือน และได้รายงานการ
เปรี ย บเที ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น รายได้ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ ประจาปี งบประมาณ 2553 ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 1 และ 2
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ หารคณะฯ ได้กาชับให้บุคลากรคณะใช้เงิ นรายได้อย่างประหยัด คุ ม้ ค่า
และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งใช้วสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อย่างประหยัด และมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ คณะยังได้เล็งเห็ น
การประหยัดงบประมาณ และความคุม้ ค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ จึงได้แจ้งเวียนมาตรการประหยัดในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
7.หลักเสมอภาค คณะนิ ติศาสตร์ ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิหรื อการให้บริ การ โดยแบ่งแยก ชายหรื อหญิง ถิ่น
กาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ และอื่น ๆ ดังจะเห็นได้จากไม่มีการร้องเรี ยน หรื อหนังสื อนิ เทศ ต่อการปฏิ บตั ิของ
นักศึกษา
8.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดย มีการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในคณะ
9. การกระจายอานาจ โดยผูบ้ ริ หารสู งสุ ดเห็นว่าการกระจายอานาจให้บุคลากรทุกส่ วนงานได้มีอานาจใน
การบริ หารจัดการคณะ จึงได้มีการแต่งตั้ง รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี ตลอดทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดต่าง
ๆเพื่ อให้บุค ลากรทุ กส่ วนได้มีโอกาสพัฒนาและมอบอานาจการตัดสิ นใจ ให้การบริ หารจัดการภายในคณะ
นิติศาสตร์เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
10. ผู ม้ ี ส่ วนได้เสี ย โดยคณะนิ ติ ศ าสตร์ เล็ ง เห็ น ความส าคัญ ในการให้ บุ ค คลกลุ่ ม ต่ า ง ๆที่ อาจได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนิ นการเข้าร่ วมให้ความเห็ นดังเห็ นได้ชัดเจนในการพัฒนาหลักสู ตรตามทิ ศทางที่ คณะ
กาหนด โดยปรากฏตามผลการทาวิจยั ประเมินหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ.2548 เพื่อนาผล
วิจยั ที่ ได้ม าใช้พ ฒ
ั นาหลักสู ตรนิ ติศ าสตรบัณ ฑิ ต หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554 โดยงานวิจยั ได้ส ารวจความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้ าหมายคือ อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูน้ าและบุคลากรท้องถิ่น
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การประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะนิติศาสตร์ ได้ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี พ.ศ. 2553
ระหว่ างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 และได้ รับคะแนนผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. เท่ ากับ 3.64
และตามเกณฑ์ สมศ. เท่ ากับ 1.66 และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในได้ ให้
คาแนะนาดังนี้
ข้ อเสนอแนะภาพรวม
จุดแข็ง
1. คณะมีการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายรู ปแบบ และเน้นให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดการ
เรี ยนการสอน
2. คณะมีกลุ่มองค์กรนักศึกษาที่เข้มแข็งในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ เช่น สโมสร
นักศึกษา ชุมนุมวิชาการ ฯลฯ
3. มีอาจารย์ที่มีศกั ยภาพในการขอทุนวิจยั จากแหล่งภายนอก

จุดทีค่ วรพัฒนา
1. คณะควรผลักดัน และส่ งเสริ มให้อาจารย์ประจาได้ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก
2. คณะควรผลักดันและส่ งเสริ มให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิครบตามเกณฑ์ ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ได้เสนอผลงานเพื่อพิจารณาประเมินตาแหน่งทางวิชาการเพื่อให้มีตาราหรื อหนังสื อที่มีคุณภาพสู ง
องค์ ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
1. ผูบ้ ริ หารและบุคลากรส่ วนใหญ่มีความเข้าใจและมีส่วนร่ วมในการทาแผน
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1. ควรมีการจัดทาแผนเป็ นรู ปเล่ม
2. ตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ยงั ไม่สอดคล้องกับปรัชญาของคณะคือ คุณภาพ คุณธรรม นาสังคม
ข้ อเสนอแนะองค์ 2
จุดแข็ง
1. คณะมีการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายรู ปแบบ และเน้นให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดการ
เรี ยนการสอน
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. คณะควรมีการกาหนดนโยบายการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้ชดั เจนมากขึ้น โดย
อาจจัดทาเป็ นแนวปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา ซึ่งสะท้อนให้เห็นระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. คณะควรจัดให้กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรี ยนการสอนให้กบั บุคลากร และนักศึกษา อย่าง
ต่อเนื่องและมีการประกาศ ยกย่อง ชมเชย หรื อให้รางวัล เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาด้านการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างต่อเนื่อง
3. คณะควรจัดให้มีระบบและกลไกเพื่อให้มีการนาผลการประเมินการเรี ยนการสอนไปปรับปรุ งการ
จัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
โดยอาจร่ วมกันพิจารณาในการประชุมกลุ่มวิชา และการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ/
คณะกรรมการอานวยการ โดยบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. คณะควรมีการส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นามาจากการวิจยั หรื อจากกระบวนการจัดการ
ความรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างอาจารย์ที่สนใจ ทั้ง
ในกลุ่มวิชา หรื อร่ วมกันทั้งคณะ 5. ผลักดัน และส่ งเสริ มให้อาจารย์ประจาได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาเอก6. ผลักดันและส่ งเสริ มให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิครบตามเกณฑ์ ในการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ ได้เสนอผลงานเพื่อพิจารณาประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
6. ควรมีการบันทึกรายงานการประชุ ม การบริ หารหลักสู ตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารหลักสู ตรร่ วมกันระหว่างอาจารย์ประจาและคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
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จุดแข็ง
1. คณะมีกลุ่มองค์กรนักศึกษาที่เข้มแข็งในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ เช่น สโมสร
นักศึกษา ชุมนุมวิชาการ ฯลฯ
2. คณะเป็ นแกนนาในการสร้างเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่าอย่างเป็ นระบบ เพื่อการสร้างเครื อข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั
รวมทั้งจะได้สามารถบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ได้อย่างทัว่ ถึง
2. ควรมีการปรับปรุ งแบบประเมินการให้บริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา เพื่อให้
สามารถนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ สาเหตุ ปั ญหา อุปสรรค เพื่อจัดทาแผนพัฒนาต่อไป
3. ควรนาผลการประเมินการให้บริ การด้านต่างๆ เช่น ระบบการให้คาปรึ กษา บริ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
มาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาการให้บริ การ
องค์ ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
1. มีอาจารย์ที่มีศกั ยภาพในการขอทุนวิจยั จากแหล่งภายนอก
2. มีสัดส่ วนเงินสนับสนุนงานวิจยั ต่อจานวนอาจารย์อยูใ่ นเกณฑ์ดี
3. อยูใ่ นพื้นที่ที่มีโอกาสสร้างงานวิจยั ที่ตอบสนองท้องถิ่น
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ควรมีบุคลากรช่วยงานงานในส่ วนงานวิจยั เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนางานวิจยั ได้ดีข้ ึนไปอีก
2. ควรส่ งเสริ มให้คณาจารย์ มีผลงานวิจยั มากขึ้น
3. ควรส่ งเสริ มให้มีการนาเสนอผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ
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จุดแข็ง
1. คณะมีโครงการบริ การวิชาการที่หลากหลายรู ปแบบ
2. นักศึกษามีส่วนร่ วมในการบริ การวิชาการ ทาให้เกิดการบูรณาการกับการเรี ยนการสอนได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ควรจัดทาแนวทางในการประเมินความสาเร็ จของการบูรณาการกับภาระงานอื่น เพื่อนาผลไปใช้
การพัฒนาระบบและกลไก
2. ควรมีระบบและกลไกในการติดตามการดาเนินงานในทุกโครงการ/กิจกรรม
องค์ ประกอบที่ 6
จุดแข็ง
1. มีโครงการ/กิจกรรมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมที่นกั ศึกษาเป็ นผูก้ าหนดและมีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรม
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ควรมีการกาหนดแนวทางการประเมินผลสาเร็ จของโครงการทั้งในด้านการดาเนินงานและการบูร
ณาการกับภาระงานอื่น
2. ควรมีการเสนอแนวทางปรับปรุ งการดาเนินงานจากผลการประเมินความสาเร็ จเพื่อใช้ในการพัฒนา
ในปี ถัดไป
3. ควรมีการวางแผนงานเพื่อจัดทาโครงการซึ่ งสามารถสร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชนให้มีความชัดเจน
และเกิดความต่อเนื่ อง
4. ควรมีการสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ พร้อมทั้งให้อยูใ่ นรู ปแบบเดียวกัน
5. การสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการมีส่วนร่ วมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี อาคารสถานที่
และภูมิทศั น์ของคณะ ควรสารวจความพึงพอใจให้ครบทุกด้าน

-5องค์ ประกอบที่ 7
จุดแข็ง
ผูบ้ ริ หารตื่นตัวและให้ความสาคัญกับการให้ระบบประกันคุณภาพเป็ นส่ วนหนึ่งของการทางานใน
ชีวติ ประจาวัน
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ดาเนินการระบบบริ หารความเสี่ ยงให้ครบวงจร โดยดาเนินการวางแผน การติดตามและประเมินผล
รวมทั้งการปรับแผนหรื อวิเคราะห์ความเสี่ ยงในรอบปี ถัดไป มีเวลาดาเนิ นการที่เพียงพอก่อนสิ้ นปี การศึกษา
เช่น อย่างน้อย 3 เดือนก่อนสิ้ นปี การศึกษา
2. ในการบันทึกรายงานการประชุม ควรบันทึกโดยละเอียด ไม่ควรบันทึกแบบย่อ สรุ ป หากมีเอกสาร
ประกอบการประชุม ควรแนบเป็ นภาคผนวกในเรื่ องที่มีผลต่อการจัดทาระบบประกันคุณภาพด้วย
องค์ ประกอบที่ 8
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ควรมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ครบถ้วนทุกประเด็นตามเกณฑ์ และตามตัวชี้วดั ที่กาหนด โดยเน้นการ
วิเคราะห์รายจ่ายด้วย
องค์ ประกอบที่ 9
จุดแข็ง
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
จุดทีค่ วรพัฒนา
ควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของงานประจา

-6ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์
ผู้ใช้ บัณฑิต
1. มีความพึงพอใจในประสิ ทธิภาพการทางานของบัณฑิต
2. บัณฑิตมีทกั ษะในการทางานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น การเขียนสานวนคดีมีความชัดเจน และ
ร้อยเรี ยงเรื่ องราวได้ดี
3. บัณฑิตมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทางานได้ดี
4. เสนอแนะให้มีการฝึ กทักษะการพูดมากขึ้น
อาจารย์
ด้ านการเรียนการสอน
1. อาจารย์มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย มีการเน้นให้นกั ศึกษาได้มีส่วนร่ วม
2. อาจารย์มีส่วนร่ วมในกลไกการบริ หารการเรี ยนการสอน
ด้ านแผน
1. อาจารย์มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนและกาหนดนโยบายของคณะ
2. อาจารย์ได้มีการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
3. คณะมีการส่ งเสริ มให้อาจารย์ได้พฒั นาตนเอง พร้อมให้นาความรู ้ที่ได้มาจัดทารายงาน และถ่ายทอด
ให้ผอู ้ ื่นได้ทราบ
ข้ อเสนอแนะ
1. คณะควรมีการทาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลรายบุคคล เพื่อสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไป
วิเคราะห์จดั ทาแผนพัฒนา เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน การบริ หารหลักสู ตร การวิจยั การ
บริ การวิชาการและกาบารุ งศิลปวัฒนธรรม
2. ควรมีการผลักดันให้อาจารย์ทาวิจยั การขอตาแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิในระดับปริ ญญา
เอก

-7นักศึกษา
การเรียนการสอน
1. นักศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้ านทุนและสวัสดิการ
1. คณะมีการจัดสรรทุนและสวัสดิการให้แก่นกั ศึกษา
2. คณะมีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา และระบบรุ่ นพี่สายรหัส
3. คณะมีการให้บริ หารห้องสมุดแก่นกั ศึกษา ซึ่ งสามารถตอบสนองทั้งปริ มาณหนังสื อที่เพียงพอและ
ช่วงระยะเวลาในการให้บริ การ
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรแจ้งตารางสอบให้นกั ศึกษาได้ทราบตั้งแต่ตน้ ภาคการศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถวาง
แผนการเรี ยนของตนเองได้
2. คณะควรเพิ่มประเภทของทุนให้หลากหลายให้สอดคล้องกับศักยภาพและผลการศึกษาของ
นักศึกษา เช่น ทุนเรี ยนดีกิจกรรมเด่น
3. บางรายวิชาควรมีการปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนมากขึ้น
4. ควรเพิ่มวงเงินกูย้ มื ฉุ กเฉิ นเพื่อการศึกษาสาหรับนักศึกษา
5. คณะควรจัดจานวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความจุของห้องเรี ยน
6. ควรตรวจสอบระบบน้ าประปาของห้องน้ า

ความภาคภูมิใจของคณะ
คณะนิติศาสตร์ มีความภาคภูมิใจต่อคุณภาพของนักศึกษาและคุณภาพบัณฑิตของ
คณะนิติศาสตร์ ได้ แก่
คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด ขอ
ศึกษาดูงานการบริหารและจัดดาเนินการคณะนิติศาสตร์ ที่จดั การเรี ยนการสอนมาได้ 7 ปี
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปั ญหากฎหมายแรงงาน ณ ศาลแรงงาน
กลาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 สิงหาคม 2553

ด้ านคุณภาพบัณฑิต

นายประภัย ริทศั น์โส (คนกลาง) สอบผ่านความรู้ได้ เนติบณ
ั ฑิต ภาคหนึ่ง
(กลุม่ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญา) สมัยที่ 63 ปี การศึกษา 2553 ได้
ลาดับที่ 1 กลุม่ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากผู้เข้ าสอบจานวน 13,000 คน และ
สามารถสอบเนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 63 ได้ ภายในเวลา 1 ปี
นายนิวฒ
ั น์ เนตรวงศ์(คนขวา) สอบเนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 63 ได้ ภายใน
เวลา 1 ปี
นายเอกรัฐ มิง่ ไธสง(คนซ้ าย) สอบเนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 63 ได้ ภายใน
เวลา 1 ปี

1

คณาจารย์ พเิ ศษ
ชื่อ : อาจารย์

เพ็ง เพ็งนิติ

การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย (น.บ.ท.)
- ผู้พิพากษาอาวุโสประจาศาลอาญา
-อาจารย์ผ้ บู รรยายกฎหมายวิชาละเมิดสานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ชื่อ : อาจารย์

อธิราช มณีภาค

การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย (น.บ.ท.)
-อาจารย์ผ้ บู รรยายกฎหมายวิชาละเมิดสานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ผู้พิพากษาอาวุโสประจาศาลแพ่ง
- อดีตประธานศาลอุทธรณ์ ภาค
ชื่อ : รศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.)
- Dr.jur (Johoann Wolfgagg Geothe University
Frankfurt and Main)
- อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 53/ รายงานประจาปี 2553
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ชื่อ : อาจารย์ ไสว จันทะศรี
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย (น.บ.ท.)
- อาจารย์ผ้ บู รรยายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตย
สภา

ชื่อ : รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย (น.บ.ท.)
- LL.M.(University of Pennylvania, U.S.A)
- Doctorat en droit pe' nal mention tre's
honorable, I'Universite' de Nancy2,France
- อาจารย์ประจาคณะนิตศิ าสตร์ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ชื่อ : ผศ.ดร.ปรี ชา สุวรรณทัต
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย (น.บ.ท.)
- Doctorat d ' Universite' เกียรตินิยมสูงสุด
ฝรั่งเศส
- อดีต คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 53/ รายงานประจาปี 2553

3

ชื่อ : อาจารย์ ธานี สิงหนาท
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย (น.บ.ท.)
- ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดธัญญบุรี
- อาจารย์ผ้ บู รรยายวิชากฎหมายลักษณะพยาน
แห่งสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตย
สภา
ชื่อ : อาจารย์ไกรสร บารมีอวยชัย
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
- อธิบดีกรมบังคับคดี
- รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

ชื่อ : รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)เกียรตินิยมอันดับ 2
- D.E.A. de droit international, Doctorat de
I'Universite Robert Schuman de Strasbourg
ฝรั่งเศส
- อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 53/ รายงานประจาปี 2553
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ชื่อ : อาจารย์ธิติ สุวรรณทัต
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การคลัง
สาธารณะ)
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สหรัฐอเมริกา
- อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ : อาจารย์เอื ้อน ขุนแก้ ว
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย (น.บ.ท.)
- ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดตลิ่งชัน

ชื่อ : อาจารย์ธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
- นิตกิ ร สานักบริหารหนี ้สาธารณะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 53/ รายงานประจาปี 2553
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ชื่อ : อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่ นเริงวงศ์
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะในศาลแรงงานกลาง
- รองอธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลแรงงานกลาง
- ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะในศาลฎีกา
- ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 3

ชื่อ : อาจารย์ประสงค์ มหาลี ้ตระกูล
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต,บริหารธุรกิจบัณฑิต
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- ผู้พากษาศาลชันต้
้ นประจาสานักประธานศาลฎีกา
- รองโฆษกสานักงานศาลยุตธิ รรม
ชื่อ : ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณการศึกษา
และประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
- รัฐศาสตรบัณฑิต
- กรรมการ คณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
- ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาล
ฎีกา
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ชื่อ : อาจารย์ไพโรจน์ วายุภาพ
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) เกียรตินิยมดี
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะในศาลฎีกา

ชื่อ : อาจารย์จนั ทนา ตันไชย
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย (น.บ.ท)
- ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ : ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธิติพนั ธ์ เชื ้อบุญชัย
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) เกียรตินิยมดี
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- LL.M. (Harvard)
- M.B.A
- คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ชื่อ : อาจารย์ธีรวุฒิ เต็มศิริวฒ
ั นกุล
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
- อาจารย์ผ้ บู รรยายวิชากฎหมายภาษีอากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ : อาจารย์ชมภูนชุ สุจริ ตกุล เชาวลิต
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) เกียรตินิยมดี
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- LL.M. (Wisconsin -Madison) U.S.A
- ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี

ชื่อ : อาจารย์ฉตั รชัย ไทรโชต
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- อธิบดีผ้ พู ากษาภาค 1
- อาจารย์ผ้ บู รรยายกฏหมายภาคทบทวนสานักอบรม
ศึกษากฏหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
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ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- Bachelor of Arts(University of Cambridge)
- Barister at Law (Grey s Inn)
- อดีตปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อ อาจารย์สธุ าทิพ ยุทธโยธิน
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิตศิ าสตรบัณฑิต(น.บ.) เกียรตินิยมดี
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- LL.M.มหาวิทยาลัยลอนดอน
- ผู้พิพากษาศาลชันต้
้ นประจากอง
พิพากษาฎีกา

ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษเกษมสันต์ วิลาวรรณ
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิตศิ าสตรบัณฑิต(น.บ.)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานกลาง
- กรรมการกฤษฎีกา
- อุปนายกสมาคมกฎหมายแรงงาน
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ชื่อ อาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- ผู้ชว่ ยผู้พิพากษาศาลฎีกา
- อาจารย์ผ้ บู รรยายวิชากฎหมายเนติบณ
ั ฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อ อาจารย์สมพงษ์ หลักศิลากุล
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- นักวิชาการศุลกากร ชานาญการ

ชื่อ อาจารย์ไพศาล ชื่นจิตร
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- นายด่านศุลกากร มุกดาหาร
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ชื่อ อาจารย์รัตนะ ปัญญาภา
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- เปรี ยญธรรม ประโยค 9
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต(จริยศาสตร์ ศกึ ษา)
- อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชื่อ : รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
การศึกษาและประสบการณ์ ในการทางาน :
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมาย
มหาชน
- LL.M. (Magister Legum) Bochum University
- Dr.jur (Doctor der Rechte)
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จำนวนนักศึกษำคณะนิตศิ ำสตร์ ประจำปี กำรศึกษำ 2553
จำแนกตำมระดับ และปี รับเข้ ำศึกษำ
ปี รับศึกษำ
สำขำ
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ระดับ

รวม

ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
ปริ ญญาตรี โครงการ
พิเศษ
รวม

2547

2548

2549

2550

2551

2552

*2553

2

25

64

304

308

312

260

1

3

22

45

93

133
323

2

26

67

326

353

405

393

ข้ อมูล ณ วันที่ 3 สิงหำคม 2553
จำนวนนักศึกษำคณะนิติศำสตร์ ประจำปี กำรศึกษำ 2553
แนกตำมระดับ และปี รับเข้ ำศึกษำ
350

312

308

304

300

260

250
200
133

150
93

100

64

50

25
2

45

1

3

2548

2549

22

0
2547

1,359

2550

2551

ปี รับศึกษา
นิติศาสตร์ ปริ ญญาตรี ภาคปกติ

นิติศาสตร์ ปริ ญญาตรี โครงการพิเศษ

2552

*2553

1,682

การเงินและงบประมาณ
ในปี งบประมาณ 2553 คณะนิตศิ าสตร์ได้รบั จัดสรรงบประมาณจากเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบารุงมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน
หมวดเงินอุดหนุนวิจยั บริการวิชาการแก่ชมุ ชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
แหล่งเงินที่ได้รบั จัดสรร
เงินรายได้คณะนิติศาสตร์
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา
-ค่าหน่วยกิตปกติ
-ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
เงินกองท ุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร์
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา
-ค่าหน่วยกิตโครงการพิเศษ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบบ ุคลากร
-เงินเดือน
-ค่าจ้างชัว่ คราว
งบดาเนินงาน
-ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
งบเงินอ ุดหนุน
-บริการวิชาการ
-ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

จานวนเงิน (บาท)
9,539,527.50
123,600.00
8,949,432.50
466,495.00
8,806,400.00
5,541,200.00
3,265,200.00
2,188.400.00
745,400.00
419,600.00
123,400.00
650,000.00
250,000.00

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
2,188,400.00 ,
11%

เงินรายได้,
9,539,527.50 ,
46%

เงินกองทุนฯ,
8,806,400.00 ,
43%

สร ุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2553 (แยกตามหมวดรายจ่าย)
หมวดรายจ่าย
จานวน (บาท)
งบบ ุคลากร
7,106,647.00
- เงินเดือน/ค่าจ้าง
งบดาเนินงาน
1,683,378.00
-ค่าตอบแทน
1,616,083.58
-ค่าใช้สอย
1,030,594.60
-ค่าวัสดุ
16,202.43
-ค่าสาธารณูปโภค
2,947,411.85
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
งบลงท ุน
276,933.00
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

สรุปการใช้จา่ ยงบประมาณเงิ นรายได้ คณะนิตศิ าสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์

16,202.43

2,947,411.85

เงินเดือน/ค่าจ้าง

7,106,647.00

276,933.00
ค่าวัสดุ

1,030,594.60
1,616,083.58
ค่าใช้สอย

1,683,378.00
ค่าตอบแทน

สรุปการใช้จา่ ยงบประมาณเงิ นรายได้ คณะนิตศิ าสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบลงทุน
276,933.00 , 2%
งบดาเนินงาน
7,293,670.46 , 50%

7,106,647.00 , 48%

งบบุคลากร

สร ุปรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
หมวดรายจ่าย
งบดาเนินงาน
- ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
งบเงินอ ุดหนุน
-บริการวิชาการ
-ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

จานวน (บาท)
123,400.00
650,000.00
250,000.00

สรุปรายจ่ายเงิ นงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เงินอุดหนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

250,000,17%

เงินอุดหนุนบริการ
วิชาการแก่สังคม

650,000,27%

เงินจ้างเหมาทา-

123,400,12% ความสะอาด

จำนวนทรัพยำกรห้ องสมุด ปี งบประมำณ 2553
ที่
ประเภททรัพยากร
1 หนังสือและตารา

จานวน

หมายเหตุ

24,002

เล่ม

- คาพิพากษาฎีกา2485-2553

2

ชุด

- ราชกิจจานุเบกษา2535-2554

2

ชุด

40

ชื่อเรื่ อง

96

แผ่น

2 วารสารและหนังสือพิมพ์
3 สื่อโสตทัศน์และวีดิทศั น์

จำนวนทรัพยำกรห้ องสมุด ประจำปี งบประมำณ 2553

จำนวน

25,000

24,002

หนังสื อและตำรำ

20,000
15,000

- คำพิพำกษำฎีกำ2485-2553

10,000

5,000
0

2

2

40

96

- รำชกิจจำนุเบกษำ2535-2554
วำรสำรและหนังสื อพิมพ์
สื่ อโสตทัศน์และวีดิทศั น์

