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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทํารายงานประจําปี 2558  ขึ้นเพ่ือสรุปผล 

การดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์  
ส่วนที่ 2  ผลการดําเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์  และส่วนที่ 3 ข้อมลูสารสนเทศของ
คณะศิลปศาสตร์ 
  ในรอบปี 2558 คณะศิลปศาสตร์มีความโดดเด่นด้านการบริการวิชาการภาษาและวัฒนธรรม
ลุ่มนํ้าโขง โดยมีหน่วยงานจากภายนอกให้ความไว้วางใจในการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียน จาก
หลายเขตการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงการจัดค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์อาเซียนให้กับสํานักงาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นต้น 

ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  คณะศิลปศาสตร์มโีครงการความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตร   โดยมีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม การรับครูอาสาสมัครภาษาจีนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาษาจีน ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Wisconsin นอกจากน้ี อาจารย์ในคณะยังมี
ความร่วมมือระดับนานาชาติในการทําวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการผ่านการบรรยายและเสวนา
จากนักวิชาการต่างประเทศอีกด้วย  ซึ่งการที่มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในภาคอีสานตอนใต้
และสถานที่ต้ังที่อยู่ใกล้ประเทศเพ่ือนบ้านบางประเทศในกลุ่มGMS (Laos, Cambodia and Vietnam) ทําให้
มีโอกาสในการสร้างจุดเด่นด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนความร่วมมือต่างๆ ได้ที่เก่ียวกับอีสานใต้และ GMS  
  ในด้านการพัฒนาวิชาการของนักศึกษา นักศึกษาได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติซึ่งสร้างช่ือเสียงให้กับคณะอย่างมาก  

ความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามรายงานที่ปรากฏในรายงานประจําปีฉบับน้ีคงเกิดขึ้น 
ไม่ได้  หากขาดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนภายในคณะศิลปศาสตร์     และหน่วยงาน
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการประจําคณะ
ศิลปศาสตร์  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝา่ยที่ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่จน
เกิดเป็นผลงาน  ดังปรากฏในเอกสารเล่มน้ีและขอขอบคุณคณะผู้จัดทําเอกสารเล่มน้ีทีม่ีความต้ังใจจรงิในการ
ทํางานจนสําเร็จเป็นรูปเล่มดังที่ปรากฏ 
 
 
 

รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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สรุปผลการดําเนนิงานของคณะศลิปศาสตร์   
 คณะศิลปศาสตร์นําเสนอภาพรวมของการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558 ของคณะ เพ่ือ
เช่ือมโยงในการดําเนินงาน ด้านต่างๆ ดังน้ี  
 
 ด้านการผลิตบัณฑิต   

  คณะศิลปศาสตร์มีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ 15 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี  
10 หลักสูตรและปริญญาโท 5 หลักสูตร  จํานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2558 จําแนกตามรับการศึกษา
ปริญญาตรี  503 คน  ปริญญาโท 18  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557  จํานวน 236 คน เป็น
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 225 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 11 คน  และจากการสํารวจภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิตในปีการศึกษา 2557 คือบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556  ซึ่งรายงานผลการสํารวจดังน้ี 
ดังน้ี 

ตารางภาวะการมีงานทํา ปกีารศึกษา 2556 
 

หลักสูตร 
ผู้สําเร็จการศกึษา 

(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตที่ได้งานทํา บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทํา 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

การท่องเที่ยว 38 36 94.74% 28 80.00% 7 18.42 
การพัฒนาสังคม 39 39 100.00% 31 81.58% 7 17.95 
นิเทศศาสตร ์ 23 22 95.65% 17 77.27% 5 21.74 
ประวัติศาสตร์ 14 12 85.71% 10 90.91% 1 7.14 
ภาษาจีน 24 24 100.00% 20 90.91% 2 8.33 
ภาษาญี่ปุ่น 29 21 72.41% 16 76.19% 5 17.24 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 35 34 97.14% 26 76.47% 8 22.86 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 52 48 92.31% 42 87.50% 6 11.54 
ศิลปการแสดง 6 5 83.33% 1 25.00% 3 50.00 

รวม 260 241 92.69% 191 82.68% 44 16.92 
 
หมายเหตุ     ร้อยละการมีงานทําทั้งหมด = จํานวนผู้ได้งานได้ทําทั้งหมด-ผู้ได้ง่นทําระหว่างศึกษา) x 100   
                                / (จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด-ผู้กําลังศึกษาต่อ-ผู้ได้งานทํา 
       ระหว่างศึกษา-ผู้ติดเกณฑ์ทหาร-ผู้อุปสมบท) 
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 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์   
  คณะศิลปศาสตร์ได้ดําเนินงานด้านการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2558  จํานวน  16 โครงการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 1,937,824 บาท  เป็นเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก 945,000 บาท และเงินทุน
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้รวม 992,824 บาท 
  

 
  
 ด้านการบริการวิชาการ 
   ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 
จํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1,114,300 บาท และ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ไม่รวมโครงการบริการวิชาการจากเงินอุดหนุน
รัฐบาล  จํานวน 2 โครงการ จํานวน  6,000,000  บาท    

 
 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ในปี 2558 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 
15 โครงการ เป็นงบประมาณแผ่นดินจํานวน  1,791,000.00 บาท มีผู้เข้าร่วมจํานวน 8,092 คน  
 
 ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 คณะศิลปศาสตร์มีกิจกรรมการดําเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ในรอบปี 2558 จํานวน   8  
โครงการ   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
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ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปี 2558 
 ในปี 2558  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ทั้ง 7 กลยุทธ์  โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ จําแนก
ตามกลยุทธ์ ดังน้ี 
 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ือง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็น
ที่ยอมรับของสังคม 
มาตรการ 

1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 

1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ครบถ้วน

ทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม การหา

ประสบการณ์จากการทําจริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง  

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกรักท้องถิ่นและความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข 

1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  
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1.10  สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน  

1.12 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
1.13 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษาและให้นักศึกษา

สามารถจบได้ตามระยะเวลาในหลักสูตร  
1.14 พัฒนาระบบบริการจัดการอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
 จากกลยุทธ์ เป้าประสงค์และมาตรการที่กําหนดข้างต้นน้ัน คณะศิลปศาสตร์ได้มีการกําหนดนโยบาย 
แนวทาง มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินการต่างเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์และ
มาตรการต่างๆ ที่วางไว้ และซึ่งผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์และมาตรการจําแนกเป็นประเด็นดังน้ี 
   
1. การรับนักศึกษา 
 1.1 วิธีการรับนักศึกษา  
  ปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้รับนักศึกษา 2 วิธี คือ วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) 
และวิธีรับตรง ดังน้ี 

1. วิธีรับผ่านส่วนกลาง การคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาจะดําเนินการการคัดเลือกจากองค์ประกอบที่ที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด โดยกําหนดสัดส่วนประมาณร้อยละ 20  

2. วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนดสัดส่วน
ประมาณ ร้อยละ 80 โดยแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ และ วิธีรับตรงตามโควตา รายละเอียดดังน้ี 
  2.1 วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาจากพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ พ้ืนที่บริการ 
พ้ืนที่อีสาน และ พ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ดังน้ี 
 (1) รับตรงพ้ืนที่บริการ  สําหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 
อํานาจเจริญ มกุดาหาร สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ และจงัหวัดสุรินทร์ โดยคณะ/สาขาพิจารณากําหนดสัดส่วน
จํานวนที่จะรับเข้าศึกษาระหว่างโรงเรียนที่อยู่นอกเขตอําเภอเมืองและโรงเรียนที่อยู่ในเขตอําเภอเมือง 
 (2) รับตรงพ้ืนที่อีสาน  สําหรบันักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10 จังหวัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู หนองคาย 
ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธ์ุ บึงกาฬ และจังหวัดมหาสารคาม โดยไม่แยกสัดส่วนจํานวนที่จะรับเข้าศึกษาระหว่าง
โรงเรียนที่อยู่นอกเขตอําเภอเมืองและโรงเรียนที่อยู่ในเขตอําเภอเมือง 
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 (3) รับตรงพ้ืนที่ภาคอ่ืน สําหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย (ยกเว้น 20 จังหวัด ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวิต 
  2.2 วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยกําหนดเป็น 4 กลุม่ได้แก่ (1) กลุ่มผูม้ี
ความสามารถพิเศษ  (2) กลุม่ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (3) กลุม่โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา และ
(4) กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ  ทั้งน้ีคณะศิลปศาสตร์เปิดรับนักศึกษาตามวิธีรับตรงตามโควตา เพียง 1 กลุม่เท่าน้ันคือ 

กลุ่มที ่(1) กลุม่ผู้มีความสามารถพิเศษ  ประกอบด้วย 
-  โควตาเรียนดีชนบท  โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีและมีภูมิลําเนาในชนบท 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหม้ีการผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพตามความต้องการของท้องถิ่นคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ให้การ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นไปตามความร่วมมอืในการคัดเลือกบุคคล เข้าศกึษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี การดําเนินการรับสมัครและการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

-  โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม  โดยการคัดเลือกนักศึกษา 
จากนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในสังกัดสถานศึกษาต่างๆ ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมใหม้ีการผลิตบัณฑิตทีดี่เด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ   
ให้การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นไปตามความร่วมมือในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่าง 
มหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี การดําเนินการรับสมัครและ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
คุณสมบัติผูส้มัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1. คุณสมบัติทัว่ไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภทการ
รับโดยวิธีรับตรง ไว้ดังน้ี  

1.1 เป็นผูท้ี่กําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กําลงัศึกษาอยู่ในช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันต้น 
(ปวช.) ช้ันปีที่ 3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2557 และจะต้องสําเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันต้น (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) เมื่อจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.2 เป็นผูม้ีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน
ไม่ประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ประกอบวิชาชีพ 
 กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงจากข้อ 1.1 ถึง 1.2 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือก
ฯ เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ตามข้ันตอนต่อไป 
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2. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภทการรับ 
 2.1 วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ 

2.1.1 รับตรงพ้ืนที่บริการ  เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบเท่า และที่ต้ัง 
ของโรงเรียนอยู่ใน 10 จังหวัด ในเขตพ้ืนทีบ่ริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร สุรินทร์ และบรุีรมัย์ ทีม่ีคุณสมบัติและ
เง่ือนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด 

2.1.2 รับตรงพ้ืนที่อีสาน  เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และที่ต้ัง 
ของโรงเรียนอยู่ใน 10 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ เลย หนองคาย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ บึงกาฬ และมหาสารคาม ทีม่ีคุณสมบัติและเง่ือนไขการ
สมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด 

2.1.3  รับตรงพ้ืนที่ภาคอ่ืน เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และที่ต้ังของโรงเรียน 
อยู่ในจังหวัดต่างๆ ครอบคลมุ ทั่วประเทศ (ยกเว้น จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่มีคณุสมบัติและเง่ือนไข
การสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด 
 2.2 วิธีรับตรงตามโควตา 

เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัต 
ลักษณ์ของคณะมหาวิทยาลัยและประกาศ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์เปิดรับอยู่ 1 กลุ่ม คือ กลุ่มผูม้ีความสามารถพิเศษ 
โดยแบ่งออกเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ และ ด้านศิลปวัฒนธรรม   

2.2.1 โควตาเรยีนดีชนบท 
  โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีและมีภูมิลาํเนาในชนบทเพ่ือเป็นการส่งเสริมใหม้ี
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง  ใหดํ้าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาเป็นไปตามความร่วมมอืในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและ
ผู้แทนภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ีการดําเนินการรับสมัครและการคดัเลือกเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่
ขั้นตอนวิธีการและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

1) เป็นผู้ที่กําลังศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ประจําปีการศึกษา  
2556 

2) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคอื  ไม้เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ 
ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

3) ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเท่า 4 ภาคเรยีน อยู่ในลําดับที่ไม่ 
เกินร้อยละ 20 ของสายช้ัน ภายหลังการจัดเรียงระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสมของนักเรียนทั้งหมดของสายช้ันแล้ว 

4) เป็นผู้ที่สังกัดในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตอําเภอเมือง ในจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่บริการของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 10 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม 
มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร ์อํานาจเจริญ และบุรีรัมย์ 
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5) องค์ประกอบการตัดสินคัดเลือก พิจารณาจากค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ค่าคะแนนเฉล่ียกลุ่ม 
สาระ การสอบสัมภาษณ์ตามท่ีคณะ/หลักสตูรกําหนด 
 

2.2.2 โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม 
  โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในสังกัดสถานศึกษาต่างๆ 
ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตบัณฑิตที่ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพให้การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นไปตามความร่วมมือใน
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผูแ้ทนภาคประชาชนที่เก่ียวข้อง 
ทั้งน้ี การดําเนินรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและ
ผู้แทนภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี การดําเนินการ รับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่
ขั้นตอน  

วิธีการและหลกัเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 
2.1 เป็นผูท้ี่กําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจําปีการศึกษา  

2556 
2.2 เป็นผูท้ี่ร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพ 

2.3 ผู้สมคัรจะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเท่า 4 ภาคเรียน อยู่ในลาํดับที่ไม่ 
เกินร้อยละ 20 ของสายช้ันภายหลังการจัดเรียงระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสมของนักเรียนทั้งหมดของสายช้ันแล้ว 

2.4 ผู้สมคัรจะต้องมีผลการเรียนเฉล่ีสะสม (ม.4-6) หรือเทยีบเท่า จํานวน 4 ภาคเรียน ไม่ตํ่ากว่า  
2.00  

2.5 ผู้สมคัรต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สมัครเขา้รับการ 
คัดเลือกระยะเวลา 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ของคณะศลิปศาสตร ์
1. รับตรงตามพ้ืนที่บริการ พ้ืนที่อีสาน และพ้ืนที่ภาคอ่ืน 

สาขาวิชา 
1. ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
2. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
3. การท่องเทีย่ว 
4. ประวัติศาสตร์ 
5. ภาษาจีนและการสื่อสาร 
6. ภาษาไทยและการสื่อสาร 
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7. นิเทศศาสตร์ 
8. การพัฒนาสังคม 
9.ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
10. ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

เกณฑ์การคัดเลือก 
โควตาพ้ืนที่บริการ โควตาพ้ืนที่ และโควตาภาคอ่ืน 

1. คุณสมบัติผูส้มัคร 
1.1)  มผีลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) 
1.2)  GPAX  ไม่ตํ่ากว่า 2.50 และ GPA ไม่ตํ่ากว่า 2.50  พิจารณาจากเกรดเฉล่ียจาก  3  กลุ่มสาระ 

ได้แก่ 
1)  กลุ่มสาระภาษาไทย 
2)  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
3)  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจะมีสทิธ์ิสมัครเข้ารบัการคัดเลือก  

2.  ประกาศรายช่ือผู้เข้าสอบสัมภาษณ ์
   เรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่เกิน 5 เท่าของจํานวนรับ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ GAT, 
GPAX และ GPA โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 

3. การดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
จะตัดสินให้ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกของคณะกรรมการสอบในแต่

ละสาขาวิชา 
 

4. การตัดสิน 
     จะเรียงคะแนนสัมภาษณ์ตามลําดับจากมากไปน้อย กรณทีี่ผู้สมคัรได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา

ในลําดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน หลายคน คณะศิลปศาสตร์จะพิจารณาจากการเรียงลําดับ GPA ของกลุ่มสาระ
วิชาที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 

ค่านํ้าหนัก เกณฑ์การตัดสิน 
GAT  40% 
GPAX  10% 
สัมภาษณ ์ 50% 
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1.2 จํานวนนักศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 521 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 503 คน ระดับ
ปริญญาโท 18 คน มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จํานวน 1,356 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,307 8น ระดับปริญญาโท จํานวน 49 คน  
 

หลักสูตร 
ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

ภาษอังกฤษและการสื่อสาร 51   51 65   65 44   44 
การท่องเที่ยว 54   54 52   52 69   69 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 42   42 43   43 49   49 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 11   11 21   21 25   25 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 65   65 87   87 70   70 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 47   47 69   69 82   82 
ประวัติศาสตร์ 10   10 23   23 33   33 
การพัฒนาสังคม 42   42 33   33 61   61 
นิเทศศาสตร์ 39   39 36   36 51   51 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง -   0 14   14 19   19 
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  9  9  10  10  14  14 
นวัตกรรมการท่องเที่ยว  4  4  7  7  -  0 
ภาษาไทย  -  0  -  0  4  4 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา  -  0  1  1  -  0 

รวม 361 13 0 374 443 18 0 461 503 18 0 521 
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 1.3 ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2558 ผู้สําเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557  ซึ่ง
คณะศิลปศาสตร์มีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 236 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 225 คน ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 11 คน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแสดงข้อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับ ทุกหลักสูตร 
จึงขอนําเสนอข้อมูลการสําเร็จการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555-2557 ดังตาราง 

ระดับ สาขา วิชาเอก 
ปีการศึกษาสําเร็จ 

รวม 
2555 2556 2557

ปริญญาตร ีภาคปกติ 

การท่องเที่ยว - 48 38 31 117
การพัฒนาสังคม - 34 39 49 122
นิเทศศาสตร ์ - 41 23 24 88
ประวัติศาสตร์ - 0 14 14 28
ภาษาจีน - 38 24 1 63
ภาษาจีนและการสื่อสาร - 0 0 25 25
ภาษาญี่ปุ่น - 35 29 16 80
ภาษาไทยและการสื่อสาร - 39 35 17 91
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 47 52 45 144
ศิลปะการแสดง - 2 6 2 10

ปริญญาตร ีโครงการพิเศษ 
ภาษาจีน - 1 0 0 1
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 0 0 1 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

- 
1 0 0 1

ปริญญาโท 

การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

- 
8 6 5 19

นวัตกรรมการท่องเที่ยว - 0 0 1 1
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 7 3 0 10
สังคมศาสตร์และการพัฒนา การพัฒนาสังคม 1 2 3 6
สังคมศาสตร์และการพัฒนา ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา 0 0 2 2

รวม 302 271 236 809
       ที่มา : งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล, 17 พ.ย. 2558 
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2. การพัฒนาหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ เปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น 15 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (วิชาเอกและวิชาโท สาขาวิชาเดียวกัน) จํานวน 10 หลักสูตร และ
ปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF. จํานวน 
10 หลักสูตร ขออนุมัติเปิดใหม่ จํานวน 5 หลักสูตร ดังน้ี 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน 10 5 15 
จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF. 9 1 10 
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม ่ 1 4 5 
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร - - - 

  หมายเหตุ : มีหลักสูตรวิชาโทที่ไม่มีวิชาเอก อีก 1 หลักสูตร ได้แก่ วิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา 
 

ตารางแสดงหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาขาวิชาต่างๆ คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ปรับปรุง) - 1 
มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ปรับปรุง)  (ใหม่) 2 
มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ปรับปรุง) - 1 
สังคมศาสตร์/สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

 (ใหม่) - 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

- (ปรับปรุง) 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว -  (ใหม่) 1 
สังคมศาสตร์/สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา -  (ใหม่) 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาไทย -  (ใหม่) 1 

รวม 10 5 15 
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รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 

 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558
จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน 10 11 10 3 4 5 13 15 15 
จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐาน
ตามกรอบ TQF. 

9 9 9 1 1 1 10 10 10 

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม ่ - 1 1 1 2 4 1 3 5 
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปิด
หลักสูตร (ขออนุมัติปิดเรียบร้อยแล้ว 
แต่ยังมีนักศึกษาคงค้าง) 

1 1 - 1 1 - 2 2 - 

 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- -  
(ใหม)่ 

1 1 2 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

สังคมศาสตร์/สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาจีน
และการสื่อสาร 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาไทย
และการสื่อสาร 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษา
เวียดนามและการสื่อสาร 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
(ปิด) 


(ปิด) 

- - - - 1 1 - 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

- 
(ใหม่) 


(ใหม่) 

- - - - 1 1 
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รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและเป็นภาษาต่างประเทศ 

- - - 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 1 1 1 

สังคมศาสตร์/สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา - - - 
(ปิด) 

 
(ปิด) 

- 1 1 - 
มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว - - - 

(ใหม่) 
 

(ใหม่) 
 

(ใหม่) 1 1 1 
สังคมศาสตร์/สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา - - - -  

(ใหม่) 
 

(ใหม่) - 1 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาไทย - - - - -  

(ใหม่) - - 1 
รวม 10 11 10 3 4 5 13 15 15 
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3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนี้ 

ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557   (1 สิงหาคม 2557-31 ธันวาคม 2557) 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันที่จัด งบประมาณ 
1 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมบุคลิกภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานบริการ การท่องเที่ยว อ.ยุวดี  จิตต์โกศล 8-ก.ย.-57  12,500.00  
2 กิจกรรมเสรมิสร้างการวางแผนทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยว อ.ยุวดี  จิตต์โกศล 5-ต.ค.-57  5,850.00  
3 กิจกรรมการเรยีนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางอุทธยานแห่งชาติภูจองนายอย การท่องเที่ยว อ.ปริวรรต  สมนึก 11 ต.ค.57 -

25 ต.ค.57 
 25,640.00  

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
ชุมชนการท่องเที่ยวบ้านลาดเจริญ 

การท่องเที่ยว อ.ปริวรรต  สมนึก 17-18 ต.ค.57  35,540.00  

5 กิจกรรมการเรยีนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ํา
โขง 

การท่องเที่ยว อ.สุวภัทร  ศรีจองแสง 17-19  ต.ค.
57 

 23,120.00  

6 กิจกรรมการศกึษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการจัดการหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวระหว่างสถาบันการศึกษา 

การท่องเที่ยว อ.เขมจิรา  หนองเป็ด 2-3 ต.ค.57  45,250.00  

7 กิจกรรมทัศนศกึษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 การท่องเที่ยว อ.กันยรัชนิ์ ศรีจันทร ์ 23-26 ต.ค.57  48,640.00  
8 กิจกรรมการเรยีนรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านวัฒนธรรมอีสานริม

โขงบ้านลาดเจริญ 
การท่องเที่ยว อ.ปริวรรต  สมนึก 31 ต.ค.-1 

พ.ย.57 
 69,755.00  

9 กิจกรรมทัศนศกึษาดูงานพิธีการเข้าออกนอกราชอาณาจักร การท่องเที่ยว อ.ตระการ  ถนอม
พันธ์ 

7-พ.ย.-57  14,400.00  

10 กิจกรรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการปฏิบัติงานนําเที่ยว ณ อ.พิบูลมังสา
หาร 

การท่องเที่ยว อ.เขมจิรา  หนองเป็ด 15-พ.ย.-57  21,055.00  

11 กิจกรรมการศกึษาดูงานธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว อ.สุวภัทร  ศรีจองแสง 21-23 พ.ย.57  14,060.00  
12 กิจกรรมทัศนศกึษาแหล่งนันทนาการและธุรกิจนันทนาการ การท่องเที่ยว อ.กันยรัชนิ์ ศรีจันทร ์ 8-9 พ.ย.57  78,040.00  
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ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557   (1 สิงหาคม 2557-31 ธันวาคม 2557) 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันที่จัด งบประมาณ 
13 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยว อ.สุรัชดา คนึงเพียร 15-18 ธ.ค.57  76,680.00  
14 กิจกรรมฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการปฏิบัติงานนําเที่ยว ณ 

กรุงเทพมหานครฯ 
การท่องเที่ยว อ.เขมจิรา  หนองเป็ด 21-27 ธ.ค.57  

145,280.00  
15 กิจกรรมการนําเสนอผลงานการฝึกงาน (ภาษาไทย) ภาษาไทยและการสื่อสาร อ.ทรงภพ  ขุนมธุรส 31-ส.ค.-57  7,000.00  
16 กิจกรรมการบรรยายในหัวขอ้ สภาพสังคมและวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัย 

อยุธยา  ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 
ภาษาไทยและการสื่อสาร อ.วรรณภา ชํานาญกิจ ส.ค.-57  3,000.00  

17 กิจกรรมการปฏิบัติการทางภาษาและวัฒนธรรมแคมของ ภาษาไทยและการสื่อสาร อ.ทํานอง  วงศ์พุทธ 6-9 พ.ย.57  
137,500.00  

18 กิจกรรมการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและ
การสื่อสาร 

ภาษาไทยและการสื่อสาร อ.กมลวัฒน์ เลก็นาวา 19-ธ.ค.-57  7,000.00  

19 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

อ.ทรงพล  อินทเศียร 16-17 ส.ค.57  94,120.00  

20 กิจกรรมเก็บขอ้มูลทางภาษา(ภาษาและการสื่อสารในสถานการณ์จริง) ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

อ.เมธี  แก่นสาร์ 10-ส.ค.-57  18,550.00  

21 กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

อ.สุรศักดิ์  วิฑูรย์ 4-ก.ย.-57  9,000.00  

22 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทําหนังสั้น ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

อ.ทรงพล  อินทเศียร 25-26 ต.ค.57  42,980.00  

23 กิจกรรมการฝกึภาคสนามประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 1421301 
English for tourism ฯ 

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

อ.วชิราภรณ์  กิจ
พูนผล 

1-2 พ.ย.57  22,075.00  

24 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม สําหรบั
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

อ.วชิราภรณ์  กิจ
พูนผล 

21-26 ธ.ค.57  
123,885.00  
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ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557   (1 สิงหาคม 2557-31 ธันวาคม 2557) 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันที่จัด งบประมาณ 
25 กิจกรรมรับขวัญพี่บัณฑิต ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร 
อ.อัจฉรา  สิมลี ธ.ค.-57  50,000.00  

26 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา ม.อุบล ประวัติศาสตร์ อ.จักรพันธ์  แสงทอง 3-17 ก.พ.57  16,000.00  
27 กิจกรรมเรียนรูป้ระวัติศาสตร์ภาคสนามมุกดาหาร-นครพนม ประวัติศาสตร์ อ.มิตต  ทรัพย์ผุด 16-17 ส.ค.57  16,900.00  
28 กิจกรรมเรียนรูภู้มิศาสตร์ภาคสนามเมืองริมแม่น้ําโขงจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติศาสตร์ อ.มิตต  ทรัพย์ผุด 18-19 ตุลาคม 

57 
 18,520.00  

29 กิจกรรมเรียนรูแ้หล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์สายอารยธรรมเขมร
โบราณในเขตอีสานใต้ 

ประวัติศาสตร์ อ.อภินันท์  สงเคราะห์ 4-5 ต.ค.57  24,190.00  

30 กิจกรรมเรียนรูแ้หล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีกรุงเทพมหานคร ประวัติศาสตร์ อ.วิชุลดา พิไลพันธ์ 11-14 ธ.ค.57  75,590.00  
31 กิจกรรมนํานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฏภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.เสาวลักษณ์ หีบแก้ว 15-พ.ย.-57  26,606.00  
32 กิจกรรมการฝกึภาคปฏิบัติรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.ศุภฤกษ์  ชัยรัตน์ 29-พ.ย.-57  15,220.00  
33 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.วิศรุตา  โมราชาติ 15-ธ.ค.-57  10,000.00  
34 กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.เสาวลักษณ์ หีบแก้ว พ.ย.-ธ.ค.57  20,500.00  
35 กิจกรรมนิทรรศการและแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.วนัสนันทน์  สุกทน 18-ธ.ค.-57  49,300.00  
36 กิจกรรมอุ่นไอรักหลักสูตรภาษาจีน (โฮมรูม) ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.เมชฌ สอดสอ่งกฤษ 30-31 ส.ค.57  24,880.00  
37 กิจกรรมสมัมนาคณะกรรมการบริหารหลักสตูรภาษาจีน  ประจําภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2557 
ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.เมชฌ สอดสอ่งกฤษ 30-31 ส.ค.57  7,880.00  

38 กิจกรรมการอบรมการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 5 และแนะแนว
การศึกษาต่อประเทศจีน 

ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ชิดหทัย  ปุยะติ 16 ส.ค.57 -5 
ก.ย.57 

 5,800.00  

39 กิจกรรมการอบรมเชิงบรรยายเรื่อง จิตวิญญาณแห่งวรรณคดีจีน ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ชิดหทัย  ปุยะติ 2-ก.ย.-57  14,200.00  
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ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557   (1 สิงหาคม 2557-31 ธันวาคม 2557) 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันที่จัด งบประมาณ 
40 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะเปิดพจนานุกรมภาษาจีนและประกวดรางวัล ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ประภาพร  ศศิ

ประภา 
18-ต.ค.-57  8,080.00  

41 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาจีนและประกวดรางวัล ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ประภาพร  ศศิ
ประภา 

25-ต.ค.-57  7,780.00  

42 กิจกรรมทัศนศกึษาและฝึกปฏิบัติการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ชิดหทัย  ปุยะติ 17-19 ต.ค.57  49,000.00  
43 กิจกรรมการสอบสารนิพนธ์หลักสูตรภาษาจีน ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ชิดหทัย  ปุยะติ 23-พ.ค.-57  30,500.00  
44 กิจกรรมจริยสงัคีต ครั้งที่ 3 ศิลปะการแสดง อ.อารีรัตน์ เรือง

กําเนิด 
1 ก.ย.57-27 
พ.ย.57 

 16,800.00  

45 กิจกรรมหนังสอืพิมพ์ดอกจานรายสามเดือนปีที่ 4 ฉบับที ่7-8 นิเทศศาสตร ์ อ.ธีระพล  อันมัย 15 ส.ค.57-31 
มี.ค.58 

 28,000.00  

46 กิจกรรมการศกึษาดูงานโรงพิมพ์ นิเทศศาสตร ์ อ.ธีระพล  อันมัย 8-ก.ย.-57  5,000.00  
47 กิจกรรมประยกุต์ความคิดสร้างสรรค์สู่งานนิเทศศิลป์ นิเทศศาสตร ์ อ.จีณัฐชะญา  จีปณัฐิ

กาญจน์ 
17,24 ก.ย.57  15,000.00  

48 กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรด้านการรายงานข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อวิทยุกระจายเสียง 

นิเทศศาสตร ์ อ.สุรศักดิ์  บุญอาจ 18 ก.ย.57/9 
ต.ค.57 

 5,400.00  

49 กิจกรรมการเรยีนรู้วิธีการพิมพ์และอ่านอักษรก๊วก หงือ (อักษรประจําชาติ
เวียดนาม) 

ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

อ.สิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์ 26-ส.ค.-57  3,100.00  

50 กิจกรรมการสาํรวจชื่อสินค้าภาษาเวียดนามและการใช้ภาษาเวียดนามในการ
ติดต่อค้าขายของคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่ตลาดอินโดจีน 

ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

อ.รุจิวรรณ  เหล่า
ไพโรจน์ 

18-ต.ค.-57  21,640.00  

51 กิจกรรมจําลองสถานการณ์การสนทนาภาษาเวียดนามและฝึกสนทนาภาษา
เวียดนามกับเจ้าของภาษาที่มาศึกษาหรือทํางานใน จ.อุบลราชธานี 

ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

อ.สิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์ 20-พ.ย.-57  5,800.00  
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ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557   (1 สิงหาคม 2557-31 ธันวาคม 2557) 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันที่จัด งบประมาณ 
52 กิจกรรมสานสมัพันธ์พี่น้องเอสดีแคมป์  รุ่นที่ 11 การพัฒนาสังคม อ.นพพร  ช่วงชิง 1 ก.ค.57-31 

ส.ค.57 
 10,000.00  

53 กิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษา การพัฒนาสังคม อ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 22-ส.ค.-57  4,000.00  
54 กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาสังคม อ.เนตรดาว เถาถวิล 23-ส.ค.-57  8,000.00  
55 กิจกรรมการนําเสนอผลการฝึกงานภาคสนาม สังคม การพัฒนาสังคม อ.ฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ 29-ส.ค.-57  6,500.00  
56 กิจกรรมการทศันศึกษา ณ บ้านนาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบล การพัฒนาสังคม อ.เนตรดาว เถาถวิล 30-ส.ค.-57  8,000.00  
57 กิจกรรมการศกึษาความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชนบทอีสาน การพัฒนาสังคม อ.สุรสม  กฤษณะจูฑะ 28-29  ส.ค.

57 
 8,000.00  

58 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากพี่สู่น้อง การพัฒนาสังคม อ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 1 ส.ค.-15 ธ.ค.
57 

 16,000.00  

59 กิจกรรมเรียนรูภ้าคสนามเกี่ยวกับชาติ ชาติพันธุ์และการพัฒนาในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง 

การพัฒนาสังคม อ.สมหมาย  ชินนาค 22-26 ต.ค.57  8,000.00  

60 กิจกรรมการเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

การพัฒนาสังคม อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 6 ต.ค.57-3 
พ.ย.57 

 7,500.00  

61 กิจกรรมการศกึษาการพัฒนาและปัญหาการพัฒนาในอีสาน การพัฒนาสังคม อ.สุรสม  กฤษณะจูฑะ 9 ต.ต.57  15,840.00  
62 กิจกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม อ.วังสะพุง การพัฒนาสังคม อ.เสนาะ  เจริญพร ตุลาคม 57  8,000.00  
63 กิจกรรมศึกษาภาคสนามวิชาพรมแดนศึกษา การพัฒนาสังคม อ.วัชรี  ศรีคํา 11-ต.ค.-57  6,080.00  
64 กิจกรรมความหลากหลายทางเพศ  (วิชาเลือกเสรี) การพัฒนาสังคม อ.เสนาะ  เจริญพร 3-พ.ย.-57  4,700.00  
65 กิจกรรมศึกษาดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี การพัฒนาสังคม อ.ตระการ  ถนอม

พันธ์ 
4-พ.ย.-57  5,380.00  

66 กิจกรรมการนํานโยบายสาธารณะไปใช้ในการจัดทําแผนระดับตําบล การพัฒนาสังคม อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 8-พ.ย.-57  6,640.00  
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ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557   (1 สิงหาคม 2557-31 ธันวาคม 2557) 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันที่จัด งบประมาณ 
67 กิจกรรมศึกษาดูงานองค์การด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 10-พ.ย.-57  5,340.00  
68 กิจกรรมการเสวนา Gen-ed ตอนโลกของวัยรุ่นยุค Gen Me/Gen Z ความ

เสี่ยงท่านกลางเสียงฟรุ้งฟริ้ง 
การพัฒนาสังคม อ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 22-พ.ย.-57  25,000.00  

69 กิจกรรมศึกษาภูมิศาสตร์สังคมและการเมืองพื้นที่ การพัฒนาสังคม อ.พลวิเชียร  ภูกอง
ไชย 

1-2 พ.ย.57  8,000.00  

  
ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2557   (12 มกราคม -30 เมษายน 2558) 

ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
1 กิจกรรมสร้างสรรค ์ สามัคค ี สํานึกดีต่อสังคม หลกัสูตรการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว อ.ปริวรรต  สมนึก 7-ก.พ.-58   10,000.00  
2 กิจกรรมการเรยีนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว อ.ปริวรรต  สมนึก 21-มี.ค.-58    8,840.00  
3 กิจกรรมทัศนศกึษาดูงานพิธีการเข้าออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคน

เข้าเมืองมุกดาหาร 
การท่องเที่ยว อ.ตระการ  ถนอม

พันธ์ 
20-เม.ย.-58    8,900.00  

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาฝึกงาน การท่องเที่ยว อ.เขมจิรา  หนองเป็ด 23-พ.ค.-58   18,420.00  
5 กิจกรรมโครงการงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ  ครั้งที่ 1 การท่องเที่ยว อ.สุวภัทร  ศรีจอง

แสง 
25-พ.ย.-58   50,000.00  

6 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  การท่องเที่ยว อ.เขมจิรา  หนองเป็ด 1-20 กรกฎาคม 
2558 

  38,848.00  

7 กิจกรรมการเรยีนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภาคสนาม การท่องเที่ยว อ.สุวภัทร  ศรีจอง
แสง 

20-22 มีนาคม 
2558 

  42,760.00  



 

22 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2557   (12 มกราคม -30 เมษายน 2558) 
ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
8 กิจกรรมการสือ่สารประเด็นร่วมสมัยทางการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน 

ในบริบทเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยว อ.พัชรี  ธานี 25-27 มีนาคม 

58 
30,000.00  

9 กิจกรรมการฝกึปฏิบัติงานนําเที่ยว ณ จังหวัดระยอง การท่องเที่ยว อ.สุวภัทร  ศรีจอง
แสง 

27-29 มีนาคม 
2558 

 14,360.00  

10 กิจกรรมการศกึษาดูงานธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ การท่องเที่ยว อ.สุวภัทร  ศรีจอง
แสง 

7-8 กุมภาพันธ์ 
2558 

  40,260.00  

11 กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์พนักงานให้บริการบนเครื่องบิน การท่องเที่ยว อ.พัชรี  ธานี 28-มี.ค.-58    8,100.00  
12 กิจกรรมการฝกึคิดด้วยจิตปัญญา ประวัติศาสตร์ อ.จักรพันธ์  แสงทอง 3-10 ก.พ.58   15,600.00  
13 กิจกรรมนักศึกษาพบนักประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี ประวัติศาสตร์ อ.สมศร ี ชัยวณิชยา 23-ก.พ.-58    2,900.00  
14 กิจกรรมหนังสอืประวัติศาสตร์ไทยในดวงใจ ประวัติศาสตร์ อ.วิชุลดา  พิไลพันธ์ 12 ม.ค.58 -12 

ก.พ.58 
              -  

15 กิจกรรมเรียนรูแ้หล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
อุบลราชธานี 

ประวัติศาสตร์ อ.วรรณพรรธน์  
เรืองทรัพย์ 

มีนาคม ถึง
เมษายน 2558 

  3,200.00  

16 กิจกรรม คืนสู่เหย้า ประวัติศาสตร์  ครั้งที่ 1 ประวัติศาสตร์ อ.สมศร ี ชัยวณิชยา 4-เม.ย.-58  40,000.00  
17 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา ม.อุบล ประวัติศาสตร์ อ.จักรพันธ์  แสงทอง 3-17 ก.พ.58   16,000.00  
18 กิจกรรมรู้จัก รู้รักษ์ โรงละคร นิเทศศาสตร ์ อ.กฤษกร  ไสยกิจ 13-ก.พ.-58               - 
19 กิจกรรมการผลิตสื่อบันเทิงคดีแบบมือโปร นิเทศศาสตร ์ อ.จีณัฐชะญา  จีปณัฐิ

กาญจน์ 
25-ก.พ.-58   25,000.00  
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ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2557   (12 มกราคม -30 เมษายน 2558) 
ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
20 กิจกรรมจัด Event แบบมืออาชีพ นิเทศศาสตร ์ อ.แพรวพรรณ  

อัคคะประสา 
ก.พ.-58   7,200.00  

21 กิจกรรมนักพากษ์ไอดอล นิเทศศาสตร ์ อ.จีณัฐชะญา  จีปณัฐิ
กาญจน์ 

12 มี.ค.58 และ 
30 เม.ย.58 

  18,000.00  

22 กิจกรรมการศกึษานอกสถานที่เกี่ยวกับงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ปี 2558 

นิเทศศาสตร ์ อ.กฤษกร  ไสยกิจ 20 เม.ย.58 
และ 24 เม.ย.
58 

  30,000.00  

23 กิจกรรมบรรเจดิ ครั้งที่ 5 นิเทศศาสตร ์ อ.กฤษกร  ไสยกิจ 26-มี.ค.-58   20,000.00  
24 กิจกรรมประยกุต์ความคิดสร้างสรรค์สู่งานนิเทศศิลป์ นิเทศศาสตร ์ อ.จีณัฐชะญา  จีปณัฐิ

กาญจน์ 
21,22 ต.ค.58   15,000.00  

25 กิจกรรมทัศนศกึษาดูงานด้านนิเทศศาสตร ์ นิเทศศาสตร ์ อ.แพรวพรรณ  
อัคคะประสา 

เมษายน - 
พฤษภาคม 
2558 

  30,000.00  

26 กิจกรรมจิตอาสา กีฬาเชื่อมสามัคคี นิเทศศาสตร ์ อ.นริศรา  แสงเทียน 31-ม.ค.-58   15,050.00  
27 กิจกรรมการสอบสารนิพนธ์หลักสูตรภาษาจีน ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ชิดหทัย  ปุยะติ 31 ม.ค.58  

และ  23 พ.ค.
58 

   7,700.00  

28 กิจกรรมนํานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการขับร้องเพลงภาษาจีน ณ สถาบัน
ขงจื่อ 

ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.เมชฌ  สอด
ส่องกฤษ 

15-ก.พ.-58   14,740.00  
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ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2557   (12 มกราคม -30 เมษายน 2558) 
ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
29 กิจกรรมงานเลีย้งอําลานักศึกษา ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.เมชฌ  สอด

ส่องกฤษ 
24-พ.ค.-58  10,000.00  

30 กิจกรรมนํานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีภาษาจีน ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ชิดหทัย  ปุยะติ 28-พ.ย.-58   17,200.00  
31 กิจกรรมศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ประจําปีการศึกษา 2557 
ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ประภาพร  ศศิ

ประภา 
1 มิ.ย. -1 ก.ค.
58 

  49,780.00  

32 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.วนัสนันทน์  สุกทน 4-ก.พ.-58   27,000.00  
33 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยและใช้งาน

โปรแกรม SPSS 16.0 for windows  
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.วิศรุตา  เฟอร์รารา 28-ก.พ.-58    9,000.00  

34 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.วิศรุตา  เฟอร์รารา 7-8 มี.ค.58   29,360.00  
35 กิจกรรมนิทรรศการญี่ปุ่น Japanese  Cultural  Day ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.เสาวลักษณ์  หีบ

แก้ว 
27-มี.ค.-58   47,600.00  

36 กิจกรรมการสอบสารนิพนธ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.วนัสนันทน์  สุกทน 9-10 พ.ค.58   10,610.00  
37 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม อ.ฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ 28 ม.ค./58/ 

4,11,18,25 
ก.พ. 58 

   8,000.00  

38 กิจกรรมการประชุมระหว่างคณาจารย์ในหลักสูตรปริญญาตรีการพัฒนา
สังคมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรพัฒนาเอกชนและ
ชุมชนท้องถิ่น 

การพัฒนาสังคม อ.เหมวรรณ  เหมะ
นัค 

20-ก.พ.-58   10,000.00  



 

25 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2557   (12 มกราคม -30 เมษายน 2558) 
ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
39 กิจกรรมการศกึษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และวัดต่างๆ ใน

อุบลราชธานี 
การพัฒนาสังคม อ.ฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ 21-ก.พ.-58    5,620.00  

40 กิจกรรมอบรมละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาสังคม อ.สุรสม  กฤษณะ
จูฑะ 

ก.พ. - มี.ค.58    8,000.00  

41 การวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาสังคม อ.เนตรดาว  เถาถวิล 20-มี.ค.-58    8,000.00  
42 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการกํากับติดตามและประเมินผลของ

เทศบาล 
การพัฒนาสังคม อ.เหมวรรณ  เหมะ

นัค 
24-มี.ค.-58    5,540.00  

43 กิจกรรมการศกึษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การพัฒนาสังคม อ.เหมวรรณ  เหมะ
นัค 

28-มี.ค.-58    7,640.00  

44 กิจกรรมโพสต์โมเดิร์นในวรรณกรรมไทย การพัฒนาสังคม อ.เสนาะ  เจริญพร 16-20 มี.ค. 58    8,000.00  
45 กิจกรรมอํานาจและการต่อต้านในวรรณกรรม การพัฒนาสังคม อ.เสนาะ  เจริญพร 16-20 มี.ค. 58       

8,000.00  
46 กิจกรรมศึกษาดูงานศาลจังหวัดเดชอุดม  และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร การพัฒนาสังคม อ.ตระการ  ถนอม

พันธ์ 
7-เม.ย.-58    8,900.00  

47 กิจกรรมการเสวนา Gen  Ed  เพศหลากเฉดสี  เป็นฉันมนัผิดตรงไหน การพัฒนาสังคม อ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 21-เม.ย.-58    6,000.00  
48 กิจกรรมสื่อเพื่อชุมฃน การพัฒนาสังคม อ.สุรสม  กฤษณะ

จูฑะ 
เม.ย.-58    8,000.00  

49 กิจกรรมชีวิตชาวบ้านชายแดนท่ามกลางความขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา การพัฒนาสังคม อ.พลวิเชียร  ภูกอง
ไชย 

25 -26 เม.ย.58    8,000.00  



 

26 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2557   (12 มกราคม -30 เมษายน 2558) 
ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
50 กิจกรรมการเมอืงไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ การพัฒนาสังคม อ.พลวิเชียร  ภูกอง

ไชย 
28-เม.ย.-58  15,000.00  

51 กิจกรรมความหลากหลายทางเพศ การพัฒนาสังคม อ.เสนาะ  เจริญพร 15 หรือ 22 
เม.ย. 58 

  4,700.00  

52 กิจกรรมฮักแมมู่น เสริมประสบการณ์เรียนรู้ ชนบทผ่านงานเขียนในงาน
ธรรมชาติยาตราแม่น้ํามูน 

การพัฒนาสังคม อ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 14-ก.พ.-58  16,000.00  

53 กิจกรรมการศกึษาการพัฒนาและปัญหาการพัฒนาในอีสาน การพัฒนาสังคม อ.สุรสม  กฤษณะ
จูฑะ 

9-ต.ค.-58    7,080.00  

54 กิจกรรม Photo  Essay  ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

อ.สุรศักดิ์  วิฑูรย์ 15 ม.ค. - 1 
พ.ค. 58 

 25,520.00  

55 กิจกรรมวรรณกรรมและศิลปะแขนงอื่น ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

อ.ปรียาภรณ์  เจริญ
บุตร 

20-ก.พ.-58  11,440.00  

56 กิจกรรมศึกษาดูงานละครเวทีภาษาอังกฤษเรื่อง Beauty and the Beast 
the musical 

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

อ.ทรงพล  อินทเศียร 14-15 มี.ค.58   17,160.00  

57 กิจกรรมใจประสานใจพี่น้องเลี้ยงอําลา EC 14 ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

อ.วชิราภรณ์ กิจ
พูนผล 

25-26 เมษายน 
2558 

 44,000.00  

58 กิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษเรื่อง The Little  Mermaid  (Musical)  ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

อ.ทรงพล  อินทเศียร 8-9 เม.ย.58   59,400.00  



 

27 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2557   (12 มกราคม -30 เมษายน 2558) 
ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
59 กิจกรรมเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมเวียดนามผ่านตรุษเวียดนาม ภาษาเวียดนามและการ

สื่อสาร 
อ.สิริวงษ์  หงษ์
สวรรค ์

7-22 ก.พ.58    2,200.00  

60 กิจกรรมฝึกสอนภาษาเวียดนามให้แก่นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

อ.สิริวงษ์  หงษ์
สวรรค ์

20-ก.พ.-58    6,030.00  

61 กิจกรรมรู้จักภาษาเวียดนามสําเนียงภาคกลาง ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

อ.สิริวงษ์  หงษ์
สวรรค ์

30-มี.ค.-58    2,300.00  

62 กิจกรรมสํารวจชื่อสินค้าภาษาเวียดนามและการใช้ภาษาเวียดนามในการ
ติดต่อค้าขายฯ 

ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

อ.สิริวงษ์  หงษ์
สวรรค ์

18-ต.ค.-57  21,640.00  

63 กิจกรรมเรียนรูภ้าคสนามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ศาสนา ความเชื่อ และ
บทบาทในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ํา
โขง 

อ.สมหมาย  ชินนาค 1-5 เมษายน 
2558 

  50,000.00  

64 กิจกรรมจริยสงัคีต  ครั้งที่ 4 ศิลปะการแสดง อ.อารีรัตน์  เรือง
กําเนิด 

16 ก.พ.58 - 30 
เม.ย.58 

  15,000.00  

 
ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2558   (1 สิงหาคม 2558-31 ธันวาคม 2558) 

ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
1 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศกึษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.วิศรุตา เฟอร์รารา 11-18 ก.ค. 58  5,000.00  

2 กิจกรรมการบรรยายเรื่องสถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยและการใช้งานโปรแกรม 
SPSS 16.00  for windows 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.วิศรุตา เฟอร์รารา 12-พ.ย.-58  9,000.00  



 

28 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2558   (1 สิงหาคม 2558-31 ธันวาคม 2558) 
ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
3 กิจกรรมนํานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเพชรยอดมงกุฏ ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อ.วนัสนันทน์  สุกทน 14-พ.ย.-58  27,410.00  

4 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและการนําเสนอผลงานการ
ฝึกงานโดยมีการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 

ภาษาไทยและการสื่อสาร อ.ทรงภพ ขุนมธุรส 29-30 ส.ค. 58  15,350.00  

5 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทยและการสื่อสาร 

ภาษาไทยและการสื่อสาร อ.สัมพันธ์  สุวรรณ
เลิศ 

26-ส.ค.-58  10,400.00  

6 กิจกรรมภาษาตระกูลไทและภาษาไทถิ่น    ภาษาไทยและการสื่อสาร อ.ชมพูนุท ธารีเธียร 6-ต.ค.-58   -  
7 กิจกรรมการศกึษาเส้นทางที่ปรากฏในวรรณกรรมนิราศ ณ กรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดนครปฐม 
ภาษาไทยและการสื่อสาร อ.สัมพันธ์  สุวรรณ

เลิศ 
1-4 ต.ค. 58  16,457.00  

8 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อสุโขทัย อรณุรุ่งแห่งสังคมและวัฒนธรรม
ไทย 

ภาษาไทยและการสื่อสาร  อ.วรรณภา  ชํานาญ
กิจ 

9-พ.ย.-58   -  

9 กิจกรรมการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและ
การสื่อสาร 

ภาษาไทยและการสื่อสาร อ.วรรณภา ชํานาญ
กิจ 

27-28 พ.ย. 58  16,200.00  

10 กิจกรรมจริยสงัคีต ครั้งที่ 5  ศิลปะการแสดง อ.อารีรัตน์  เรือง
กําเนิด 

1-18 ธ.ค. 58  21,000.00  

11 กิจกรรม Literature Talk  Feminism in Literature ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร อ.พฤกษพรรณ  บรรเทา
ทุกข์ 

30-ต.ค.-58  9,750.00  

12 กิจกรรมการฝกึภาคสนามประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา English for 
Tourism สําหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

อ.วชิราภรณ์  กิจ
พูนผล 

7-8 พ.ย.58  25,450.00  



 

29 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2558   (1 สิงหาคม 2558-31 ธันวาคม 2558) 
ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
13 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร อ.เฉลิมชัย  วงศร์ักษ์ 1 ธ.ค.58 -29 

ก.พ.59 
 44,600.00  

14 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 สําหรับนักศึกษาการท่องเที่ยว รุ่นที่ 3   การท่องเที่ยว อ.พัชรี ธานี ต.ค.-58  15,000.00  
15 กิจกรรมการเรยีนรู้การจัดการการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเลย การท่องเที่ยว อ.ปริวรรต  สมนึก 29-31 ต.ค.58   
16 กิจกรรมการจดัทําแผนกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านซะซอม การท่องเที่ยว อ.ปริวรรต  สมนึก 3-4 ต.ค.58  20,000.00  
17 กิจกรรมการเรยีนรู้ทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา   การท่องเที่ยว อ.ปริวรรต สมนึก 9-11 ต.ค.58  12,500.00  
18 กิจกรรมเรียนรูก้ารจัดการท่องเที่ยวเขาใหญ ่ การท่องเที่ยว อ.ปริวรรต สมนึก 9-11 ต.ค.58  12,500.00  
19 กิจกรรมการเรยีนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ํา

โขง 
การท่องเที่ยว อ.สุวภัทร  ศรีจอง

แสง 
14-15 พ.ย.58  20,000.00  

20 กิจกรรมทัศนศกึษาภูมิศาสตร์วัฒนธรรมอีสานเหนือเลียบริมโขง  การท่องเที่ยว อ.กันยรัชนิ์ ศรีจันทร ์ 14-16 พ.ย.58  งบ
สนับสนุน
จาก นศ.  

21 กิจกรรมทัศนศกึษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  การท่องเที่ยว อ.กันยรัชนิ์ ศรีจันทร ์ 19-22 พ.ย.58  20,000.00  
22 กิจกรรมการเรยีนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภาคสนาม การท่องเที่ยว อ.สุวภัทร ศรีจองแสง 21-22 พ.ย.58  14,000.00  
23 กิจกรรมดูงานพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

มุกดาหาร (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที ่2)  
การท่องเที่ยว  อ.ตระการ  ถนอม

พันธ์ 
12-พ.ย.-58  8,780.00  

24 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการด้านการท่องเที่ยวของ นศ.
หลักสูตรการทอ่งเที่ยว  

การท่องเที่ยว อ.ปริวรรต สมนึก พย.58  2,280.00  
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ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2558   (1 สิงหาคม 2558-31 ธันวาคม 2558) 
ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
25 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการดําเนินงานวิจัยทางการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยว อ.สุวภัทร  ศรีจอง

แสง 
6-7 ธ.ค.58  15,000.00  

26 กิจกรรมฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการปฏิบัติงานนําเที่ยว ฯ การท่องเที่ยว  อ.เขมจิรา หนองเป็ด 13-19 ธ.ค.58  
128,790.00  

27 กิจกรรมสานสมัพันธ์พี่น้องเอสดีแคมป์ รุ่นที ่12 การพัฒนาสังคม อ.นพพร  ช่วงชิง 1-31 ส.ค.58  10,000.00  
28 กิจกรรม " ห้องเรียนการจัดการความรู้ " การพัฒนาสังคม อ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 1 ก.ย. -31 ต.ค.

58 
 6,500.00  

29 กิจกรรมห้องเรียนการจัดการความรู้  การพัฒนาสังคม อ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 1 ต.ค.58 -15 
พ.ย.58 

 6,500.00  

30 กิจกรรมการเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

การพัฒนาสังคม อ.เหมวรรณ  เหมะ
นัค 

13 ต.ค.-10 
พ.ย.58 

 7,500.00  

31 กิจกรรมเอสดีอาสาปันน้ําใจ สร้างรอยยิ้ม   การพัฒนาสังคม อ.สุชินต์ ดรุณพันธ์ 16-ต.ค.-58  10,000.00  
32 กิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษา การพัฒนาสังคม อ.เหมวรรณ  เหมะ

นัค 
21-ต.ค.-58  7,000.00  

33 กิจกรรมทัศนศกึษาประกอบการเรียนการสอนรายวิชาสิทธิมนุษยชน  ณ  
สถานที่หน่วยงานตํารวจ  และราชทัณฑ์ 

การพัฒนาสังคม อ.ประจัน  มณนีิล 29-ต.ค.-58  2,080.00  

34 กิจกรรมการศกึษาดูงานการจัดทําแผนของเทศบาล การพัฒนาสังคม อ.เหมวรรณ  เหมะ
นัค 

31-ต.ค.-58  6,640.00  
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ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2558   (1 สิงหาคม 2558-31 ธันวาคม 2558) 
ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
35 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากพี่สูน่้อง การพัฒนาสังคม อ.เหมวรรณ  เหมะ

นัค 
26 ต.ค.58 - 31 
พ.ค.59 

 15,840.00  

36 กิจกรรมทัศนศกึษาประกอบการเรียนการสอนรายวิชาอาชญากรรมและการ
บริหารงานยุติธรรม ณ สถานที่หน่วยงานตํารวจ  แลราชทัณฑ์ 

การพัฒนาสังคม อ.ประจัน  มณนีิล 2-พ.ย.-58  7,120.00  

37 กิจกรรมดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี และด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านช่อง
เม็ก    

การพัฒนาสังคม อ.ตระการ ถนอม
พันธ์ 

18-พ.ย.-58  7,380.00  

38 กิจกรรมการศกึษาชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาสังคม อ.เหมวรรณ  เหมะ
นัค 

21-พ.ย.-58  7,640.00  

39 กิจกรรมทัศนศกึษาประกอบการเรียนการสอนรายวิชากฏหมาย ณ สถานที่
หน่วยงานตํารวจ  อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ 

การพัฒนาสังคม อ.ประจัน  มณนีิล  5 ,12 พ.ย.58  11,360.00  

40 กิจกรรมการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ การพัฒนาสังคม อ.ฐิตารัตน์  พันธ์ชนะ  9 พ.ย.58  6,400.00  
41 กิจกรรมเรียนรูภู้มิศาสตร์สังคมการเมืองพื้นที่ชายแดน  การพัฒนาสังคม  อ.พลวิเชียร ภูกอง

ไชย 
20-22 พ.ย.58  8,000.00  

42 กิจกรรมเรียนรูภ้าคสนามเกี่ยวกับชาติ ชาติพันธุ์และการพัฒนาในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง   

การพัฒนาสังคม อ.สมหมาย  ชินนาค 6-8 พ.ย.58  8,000.00  

43 กิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาหลักสตูรการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม อ.ฐิตารัตน์  พันธ์ชนะ ตลอดปี
การศึกษา 
2558 

 -    

44 กิจกรรมตามรอย นําฮอย การสร้างบ้าน แปงเมืองอุบลราชธานี  ประวัติศาสตร์ อ.สมศรี ชัยวณิชยา 17-ต.ค.-58  2,240.00  
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ตารางสรปุกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2558   (1 สิงหาคม 2558-31 ธันวาคม 2558) 
ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม หลักสูตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม งบประมาณ 
45 กิจกรรมจิตตปัญญาเพื่อพัฒนากิจกรรมจิตอาสา   ประวัติศาสตร์ อ.จักรพันธ์ แสงทอง 4-11 พ.ย.58  15,600.00  
46 กิจกรรมเรียนรูป้ระสบการณ์การวิจัยทางประวัติศาสตร์อุบลราชธานีจากนัก

ประวัติศาสตร์อุบลราชธานี    
ประวัติศาสตร์ อ.สมศรี ชัยวณิชยา 14-พ.ย.-58  1,740.00  

47 กิจกรรมจัดพิมพ์ผลงานแปลกวีนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ชิดหทัย  ปุยะติ 1 ต.ค.58-10 
ธ.ค.58 

 11,000.00  

48 กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายใยรักครอบครัว : โฮมรูม  มอบตัวเป็นศิษย์ ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ประภาพร ศศิ
ประภา 

 3 ต.ค.58  32,580.00  

49 กิจกรรมการนําเสนอผลงานแปลกวีนิพนธ์ของ นศ.สาขาวิชาภาษาจีน  ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ชิดหทัย ปุยะติ 1 ต.ค.-10 ธ.ค.
58 

 11,000.00  

50 กิจกรรมการบรรยายพิเศษภาษาจีนกับบทบาทธุรกิจในประชาคมอาเซียน  ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ประภาพร ศศิ
ประภา 

24-ต.ค.-58  7,620.00  

51 กิจกรรมฝึกประสบการณ์นําเที่ยว จ.กรุงเทพฯ   ภาษาจีนและการสื่อสาร อ.ประภาพร ศศิ
ประภา 

6-8 พ.ย.58  33,640.00  

52 กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีภาษาจีน ภาษาจีนและการสื่อสาร  อ.เมชฌ สอด
ส่องกฤษ 

ภาค 1-2558  36,940.00  

53 กิจกรรมเรียนรูภ้าคสนามเกี่ยวกับมรดกร่วมทางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง 

ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง 

อ.สมหมาย  ชินนาค 14-15 พ.ย.58  10,000.00  

54 กก.การเรียนรู้วิธีการพิมพ์และอ่านอักษรก๊วก หงือ (อักษรประจําชาติ
เวียดนาม)  

ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

อ.รุจิวรรณ เหล่า
ไพโรจน์ 

14-ต.ค.-58  2,600.00  
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4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม ประสบการณ์จากการ

ทําจริงหรือสหกิจศึกษา 
  คณะศิลปศาสตร์มีโครงการ/กิจรรมที่ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในรูแบบต่างๆ 

เช่น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ   ซึ่งได้นําเสนอรวมไว้ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแล้ว 

 
5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอนและแหลง่เรียนรูส้ื่อการ

เรียนการสอน หนังสือ ตํารา วิทยานพินธ ์วารสารในและต่างประเทศ ศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง  
  

ประเภทสิ่งสนบัสนนุ 
การเรียนรู ้

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

จํานวน หน่วย จํานวน หน่วย จํานวน หน่วย 

1.หนังสือ ตํารา   21,365  เล่ม 25,357 เล่ม 
  
24,457   เล่ม  -   900

จําหน่าย
ออก 

2.วิทยานิพนธ์ 
ภาษาต่างประเทศ       129  เล่ม 135 เล่ม         -    เล่ม  -   

3.วิทยานิพนธ์ ภายในประเทศ       164  เล่ม 320 เล่ม       360  เล่ม  40   

4.วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 

4.1 วารสารวิชาการ          5  ช่ือเรื่อง 5 ช่ือเรื่อง        13  ช่ือเรื่อง  2   

4.2 นิตยสารบันเทิง        18  ช่ือเรื่อง 21 ช่ือเรื่อง        23  ช่ือเรื่อง  2   

4.3 หนังสือพิมพ์ภาษาไทย          4  ช่ือเรื่อง 5 ช่ือเรื่อง          5  ช่ือเรื่อง  เท่าเดิม   

4.4 หนังสือพิมพ์
ภาษาต่างประเทศ          2  ช่ือเรื่อง 3 ช่ือเรื่อง          3  ช่ือเรื่อง  เท่าเดิม   

5.สื่อโสตทัศนวัสดุ     1,430  รายการ 1911 รายการ 2,131   รายการ  320   

6.ฐานข้อมูล         -              -            -           -     
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6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการนอกหลักสูตร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาศึกษา

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี  
โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี

สถานที ่
งบประมาณ จํานวน

ผู้เขา้ร่วม
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์   
 1.โครงการอบรมแกนนํา 21-22 มิ.ย.

57 
9,810 37

 2.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปี 57 1 ส.ค.57 72,829 522
 3.โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรกึษาและปฐมนิเทศอาจารย ์ 7 ส.ค.57 2,160 24
 4. โครงการให้ความรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาอาจารยท์ี่ปรึกษา

และผู้นําชุมนุม 
10 ต.ค.57 5,470 42

 5.โครงการคณบดีพบปะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2557 

16 ม.ค.58 5,360 268

 6. โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 15 31 มี.ค.58 24,700 296
 7. โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปกีารศึกษา 2558 24 ก.พ. 58 3,950 912
 8. โครงการEnglish for Working 10-12 มิ.ย.

58 
24,300 52

 9. โครงการส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมสาธารณะประโยชนโ์ดย
เครือข่ายศิษย์เก่า 

27 มิ.ย.58 15,500 417

 10.โครงการรับน้องเข้าหอพกัและต้อนรับนักศึกษาใหม่ 23-25 ก.ค.
58 

19,811 51

 11.โครงการสงกรานตท์ี่บ้านเฮา  10-24 เม.ย.
58 

9,420 52

 12.โครงการ ECC Youngblood Camp For Community 2014 7-9 พ.ย.57 22,000 82
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสริมสุขภาพ    
 1.โครงการศิลปศาสตร์สามัคคีและการประกวดเฟรชช่ี Boy & Girl  

(กฬีาคณะ) 
20 ส.ค. 50,237.50 550

 2.โครงการแข่งขันกฬีาภายในและการประกวดแสตนเชียร์และเชียร์
ลีดเดอร ์

6-16/25 
ต.ค.57 

52,244.75 225

 3.โครงการอบรมกติกาบาสเกตบอลและแข่งขนับาสเกตบอล 2014 21 มี.ค.58 13,000 73
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
สถานที ่

งบประมาณ จํานวน
ผู้เขา้ร่วม

 4.โครงการค่ายบําเพ็ญประโยชน์และการพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่การ
เป็นผู้นําเชียร ์

7-8 ก.พ.58 13,000 168

 5. โครงการวิทยากรอาสา ค่ายจุดประกายความคิดพิชิต O-NET 22-25 
ม.ค.58 

23,430 40

 6 โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 7-8 ก.พ.58 18,000 50
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม    
 1.โครงการจิตพฒันาอาสาบําเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวมครัง้ที่ 1 29 พ.ย.57 13,000 40
 2.โครงการรกัษบ์้านศิลปศาสตร ์ 1 ก.พ. 58 22,625 399
 3.โครงการเดินเท้าไปวัดหนองป่าพง 8 พ.ย. 57 5,716 364
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม    
 1.โครงการร่วมแรงแขง็ขัน สานสัมพันธ์ อาสาพัฒนาครั้งที่ 1 (4 คณะ 

3 สถาบัน) 
19-21 ม.ิย.

58 
11,118 60

 2.โครงการพ่ีน้องสานสัมพันธ์และแต่งแต้มดอกจาน (รับน้อง) 4-8 ส.ค.57 47,864.25 320
 3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ (แต่ง

กายถกูกาละเทศะ ตรงต่อเวลา) 
ภาคเรียนที่ 
2/2557 

4,980 210

 4. โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมตามบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค์ 

13 ม.ค.58 3,500 67

 5. โครงการ ทาน ศีล ภาวนา 13 ม.ค.58 5,640 391
 6. โครงการตรวจสอบช่ัวโมงจิตอาสานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปี

การศึกษา 2558 
เม.ย.-มิ.ย.58 460 376

 7. โครงการมือใหม่หัดปฏิบัติธรรม 20 ธ.ค.57 2,320 15
 8. โครงการวันมาฆบูชา 4 มี.ค.58 2,020 15
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 1.โครงการวันไหว้คร ู 14 ส.ค.57 19,357 743
 2.โครงการสืนสานประเพณีลอยกระทง 6-7 พ.ย.57 10,990 42
 3.โครงการอําลาดอกจานช่อที่ 15 29 ม.ีค.57 63,930 387

รวมทั้งสิ้น  598,743 7,290
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7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
 งานกิจการนักศึกษาเป็นงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทํากิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการ 

และสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษาของคณะ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มคีุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ (1) รู้จักกาลเทศะ โดยเน้นพฤติกรรมบ่งช้ีคือการแต่ง
กายเหมาะสมกับโอกาส เวลาและสถานที ่(2) มีระเบียบวินัย โดยเน้นพฤติกรรมบ่งช้ีจาก ความตรงต่อเวลา และ 
(3) มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวม โดยเน้นพฤติกรรมบ่งช้ี มีความเสียสละ มีนํ้าใจและมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
  ทั้งน้ีงานกิจการนักศึกษายังมุ่งเน้นในเร่ืองของการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้และความเข้าใจในการใช้ชีวิตใน
สังคมและการทําประโยชน์เพ่ือสังคมนอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน 
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา  2557 [งานกิจการนักศึกษา] มี 
จํานวนนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมฯ จํานวนทั้งสิ้น  623  คน กองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต 
(กรอ.)  จํานวนทั้งสิ้น  28 คน 
 การแนะแนวและการจัดหางาน 

คณะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศกึษา คือ    

(1) โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 15 (เตรียมความพร้อมบัณฑิต) จดัในวันที่ 31 มนีาคม  
2558 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครงาน พร้อมทั้งแนะนํา
นักศึกษาเก่ียวกับวิธีการต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน การเตรียมตัวเพ่ือให้ได้งาน รวมถึงลักษณะ
บัณฑิตที่นายจ้างพึงประสงค์  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ดีในการได้งานทํา 
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  (2)  โครงการ“งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานคร้ังที่ 1”  โดยเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ จัด
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์อันเป็นการสร้างการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพและ
กิจกรรมทางสังคม  โดยมีกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมให้ความรู้  “การพัฒนาในด้านวิชาชีพและด้านวิชาการในการ
ทํางาน”  สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ถึงประสบการณ์ เส้นทางการทํางาน หลังจากจบการศึกษาและ
กิจกรรม “ไขรหัสอาชีพสู่ความสําเร็จ” ศิษย์เก่าร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทํางานให้แก่นักศึกษา  
และเพ่ือให้ศิษย์เก่าได้นําประสบการณ์การทํางานที่แลกเปลี่ยนไปพัฒนางานในหน่วยงานท่ีศิษย์เก่าปฏิบัติอยู่
  

 
 
การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 

งานกิจการนักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  ได้ดําเนินการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บรษิัทให้ 
การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองในข้อที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์เท่าน้ัน  
การประกันภัยน้ีให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่ายกายของผู้เอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทําให้เกิดผลดังต่อไปน้ี  คือ  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง  ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บน้ันเมื่อใดก็ได้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน
ให้ 
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 สวัสดิการสําหรับนักศึกษา 
 คณะศิลปศาสตร์จัดสรรเงินรายได้คณะ  เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนกิจกรรมดีเด่นแก่
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือพัฒนานักศึกษาและเป็นกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา และคณะศิลป
ศาสตร์  ให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีเป็นกรณีพิเศษเพ่ือเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี ประจําปี
การศึกษาโดยไม่จํากัดทุน  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  ทุนการศึกษาท่ีคณะศิลปศาสตร์สนับสนุน โดยใช้เงินรายได้คณะ 

1. ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น   จํานวน  4  ทุน ๆ ละ  5,000 บาท 
2. ทุนเรียนดี    จํานวน  4  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
3. ทุนกิจกรรมเด่น    จํานวน  4  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
4. ทุนส่งเสริมการเรียน  จํานวน  39 ทุน ๆ ละ  4,000 บาท 
5. ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ถึงภาคฤดูร้อน  ในปี

การศึกษาที่ผ่านมา ระหว่าง 3.50 ขึ้นไป ทนุการศึกษาละ 2,000 บาท  ไม่จํากัดทุน 
6. ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ถึงภาคฤดูร้อน  ในปี

การศึกษาที่ผ่านมา ระหว่าง 3.25-3.49 ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท  ไม่จํากัดทุน 
 
ทุนการศึกษาท่ีรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    
1. มูลนิธินายห้างปูนผู้หน่ึง 
2. ทุนมูลนิธิต้ังเซ็กกิม 
3. ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
4. ทุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. หลักสูตรประวัติศาสตร์ และทุน “กัลป์ยาณมิตต วิทยประวัติ” 
6. ทุนการศึกษา คุณนนท์อนงค์  โมไนยกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม   
    และ ดร.สิริวงษ์ หงส์สวรรค์ 
7. ทุนสนับสนุนการศึกษา  ดร.สมศรี  ชัยวณิชยา 
8. ทุนสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา หลักสูตรการพัฒนาสังคม 
9. ทุนวิจิตรพงษ์พันธ์ุ เพ่ือส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม  ประจําปีการศึกษา  2557  
    (ทุนต่อเน่ือง) 
10. ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักศึกษาที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2/57 
11. ทุนการศึกษา ดร.สมจิตต์และผู้มีจิตศรัทธา  เป็นต้น 
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8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
 8.1 โครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
เวียดนาม ณ กรุงฮานอย  
 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์เดินทางไปเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย ณ Faculty of Linguistics และ Faculty of Oriental Studies, University of Social Sciences 
and Humanities, Vietnam National University กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 11 
– 13 มีนาคม 2558  เพ่ือสร้างมิตรไมตรี และพบปะพูดคุยเรื่องกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทั้งน้ี เป็น การสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการร่วมระหว่างสถาบันการศึกษา
ในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
 8.2   โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 โครงการอบรมภาษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจําปีงบประมาณ 
2557 เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการสมัครงานสําหรับนักศกึษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาช้ันปีที่ 3-4 ซึง่ใกล้จะสําเร็จการศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร จัดกิจกรรมออกเป็น 2 กลุม่ ดังน้ี 
   - กลุ่มที ่1 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มนีาคม 2558 ณ ห้องประชุมดอกจาน 3 
   - กลุ่มที ่2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มนีาคม 2558 ณ ห้องประชุมดอกจาน 3 
  
 8.3  โครงการค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษาทุน
โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนการศึกษาโครงการค่ายภายใต้หัวข้อ “สิ่งที่รู้และเห็น สู่สิ่งที่อยากให้เป็น เน้นอาเซียน”: 
ค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของผู้รับทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 
ทุนการศึกษา” เป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือให้นักศึกษาผู้รับทุนโครงการ  
1 อําเภอ 1 ทุนการศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเก่ียวกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน (2) เพ่ือให้นักศึกษาผู้รับทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนการศึกษาได้รับความรู้ถึงปัจจัย
โอกาสและผลกระทบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (3) เพ่ือให้นักศึกษาผู้รับทุนโครงการ 1 อําเภอ 
1 ทุนการศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของตนเพ่ือรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียนผ่านกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งร่วมดําเนินโครงการกับสํานักงานเลขานุการ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network - AUN)  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนดําเนิน
โครงการจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การดําเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 - 4 กรกฎาคม 2558 และกลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 - 20 กรกฎาคม 
2558 ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 
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 8.4    โครงการตระหนักรู้ประชาคมอาเซียนผ่านมุมมองอันหลากหลาย  กิจกรรมโครงการบรรยาย
พิเศษเพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนสําหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ แบ่ง
ออกเป็นการบรรยายทั้งหมด 3 ครั้ง รายละเอียดดังน้ี 
  ครั้งที่ 1  
  วิทยากร:     Prof. Dr Ni Nyoman Padmadewi, Indonesia 
  หัวข้อบรรยาย:    (1) English Education in Indonesia: Its Implementation and 
Challenges  
          (2) Techniques of Teaching English for Young Learners 
  วัน/เวลา/สถานที่:   วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ 
  
  ครั้งที่ 2  
  วิทยากร:      Dr Sok Udom Deth, Cambodia 
  หัวข้อบรรยาย:    (1) History, Media, and Political  Developments in 
Cambodia:  From Civil War to Fragile Peace 
           (2) An Overview of Cambodia-Thailand Relations: Conflicting 
Historical Discourses, Nationalism, and Power Politics 
  วัน/เวลา/สถานที่:    วันศุกร์ที่ 21 สงิหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ดอกจาน 7 และห้องประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร ์
 
  ครั้งที่ 3  
  วิทยากร:   Assoc. Prof. Dr Nathan Badenoch  
  หัวข้อบรรยาย:  (1) Rubber and Landscape Transformations in Northern 
Laos 
  วัน/เวลา/สถานที่:  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์ 
  หัวข้อบรรยาย:  (2) Ethnic Diversity and Language Use on the Lao-China 
Border 
  วัน/เวลา/สถานที่:  วันศุกร์ที่ 28 สงิหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
ดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์ 
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 8.5    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนการศกึษาต่างประเทศ “ทําอย่างไรให้ได้ทุน” 
  กิจกรรมบอกเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และนักศกึษาที่เคยได้รับ
ทุนการศึกษาและ/หรือแลกเปลี่ยนศึกษา ณ ต่างประเทศ ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศ
อ่ืนๆ เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับทุนแลกเปลี่ยนและทนุการศึกษาต่อต่างประเทศ 
กระตุ้นให้นักศกึษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้เปิดโลกทัศน์ ทศันคติ และ
เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืนๆ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร ์     
 

 8.6   โครงการเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาจาก HUCFL สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโครงการ
แลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาไทยและเวียดนาม ซึ่งมีวัตถปุระสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
เวียดนามจากการทํากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาผู้เข้ารว่มโครงการ (2) เพ่ือให้ผู้เข้ารว่มโครงการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและเวียดนามอันเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมอาเซียน และ (3) เพ่ือพัฒนาทักษะการทํา
กิจกรรมกลุม่ในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสมาชิกในกลุม่จากประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามเตรียมความพร้อมสู่การเปิดตลาดแรงงานอาเซียน โดยมีนักศึกษาจาก Hue University Colleague 
of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน 17 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการร่วมกับ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารและภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ณ คณะศิลปศาสตร์ เป็น
ระยะเวลา 25 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 30 สิงหาคม 2558 
 

9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
  โครงการ“งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานคร้ังที่ 1”  โดยเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ จัดในวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์อันเป็นการสร้างการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพและกิจกรรมทาง
สังคม  โดยมีกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมให้ความรู้  “การพัฒนาในด้านวิชาชีพและด้านวิชาการในการทํางาน”  
สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ถึงประสบการณ์ เส้นทางการทํางาน หลังจากจบการศึกษาและกิจกรรม “ไข
รหัสอาชีพสู่ความสําเร็จ” ศิษย์เก่าร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทํางานให้แก่นักศึกษา  และเพ่ือให้
ศิษย์เก่าได้นําประสบการณ์การทํางานที่แลกเปลี่ยนไปพัฒนางานในหน่วยงานที่ศิษย์เก่าปฏิบัติอยู่ 
 

10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

  คณะศิลปศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน    และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
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11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษา 
  คณะศิลปศาสตร์มีจํานวนนักศึกษาตกออกแจกแจงได้ ดังตาราง 
 

หลักสูตร 

      นักศึกษาตกออก  
       ปี 2556 

 
          นักศึกษาตกออก 

         ปี 2557 
 

นักศึกษาตกออก  
         ปี 2558 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
หลักสูตรการทอ่งเที่ยว 5 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 
หลักสูตรภาษาไทยและการสือ่สาร 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
หลักสูตรประวัติศาสตร์ 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
หลักสูตรการพัฒนาสังคม 3 0 0 3 4 0 0 4 0 0 0 0 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเทีย่ว 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 

รวม 24 0 0 25 14 4 0 18 0 0 0 0 
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  จากตารางเพ่ือลดการตกออกของจํานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการติดตาม ดูแล ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น กิจกรรมอบรมอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือให้ความรู้ และแนวปฏิบัติในการให้คําแนะนําปรึกษาให้กับนักศึกษา กิจกรรมโฮมรูมนักศึกษาทุกช้ันปี 
เพ่ือแนะนําการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดจนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา อีกทั้ง จัด
กลุ่มผลการเรยีนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนใกล้เคียงกันเรียนในกลุ่มการเรียนเดียวกัน ทั้งน้ี เพ่ือไม่ให้ผลการ
เรียนของนักศึกษาแตกต่างกันมากในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีคงเหลือ ณ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 1,307 คน โดยไม่มีนักศึกษาตกออกเลย 
 
13. การจัดบริการด้านอาคารสถานท่ี ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   พ้ืนที่คณะศิลปศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 อาคาร ซึ่งมีรายละเอียดการใช้พ้ืนที่ของแต่ละตึกดังตาราง  

ชื่ออาคารเรียน จํานวนห้อง 
พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

เริ่มใชเ้ม่ือ พ.ศ 

อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 31 3,240 2537 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ 55 6,400 2544 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพล
วัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคม 

มาตรการ 
 2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการศึกษา ตํารา 

และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
 2.3 ส่งเสริมและกํากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และ

สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   
 2.4 จัดระบบและกลไก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ

ตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (คงเดิม) 
 2.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21   

กล่าวนําในภาพรวมของหน่วยงาน โดยจากกลยุทธ์ เป้าประสงค์และมาตรการที่กําหนดข้างต้นน้ัน 
หน่วยงานได้มีการกําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินการอย่างไร เพ่ือให้
บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ ที่วางไว้ และผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์และมาตรการใน
ภาพรวมเป็นอย่างไร และจําแนกเป็นประเด็น ดังน้ี 

1. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 คณะศิลปศาสตร๋มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่คณะดําเนินงาน/เข้าร่วมเป็นประจําทุกๆปี   
 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

 งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์และบุคลากรทําโครงการวิจัย เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ปีงบประมาณ 2558 1. 
โครงการวิจัยทั่วไป 10 โครงการ จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อโครงการ 2. โครงการวิจัยในช้ัน
เรียน/สถาบัน 8 โครงการ  จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 25,000  บาทต่อโครงการ 3. โครงการวิจัยเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืนในชุมชน  1 โครงการ จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ 

 นอกจากน้ี งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์  ยังจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปีงบประมาณ 
2558  เพ่ือเสริมความรู้ และประสบการณ์การทําวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย และเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยให้มีศักยภาพ มีความรู้ และทักษะ ในการเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการ 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ งบประมาณ ผู้เขา้ร่วม
1  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะ

ศิลปศาสตร์ กิจกรรม “การวิจัย
วรรณกรรมในอาเซียน” โดย ผศ.ดร. 
ธัญญา สังขพันธานนท์   

วันอังคารที่ 18  พฤศจิกายน  
2557 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องดอกจาน 4 คณะศิลป
ศาสตร์ 

4,754 50 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะ
ศิลปศาสตร์ กิจกรรม :  อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและ
วิชาการ โดย ดร.ณรงค์ อาจสมิติ และผศ.
ดร.กษมา สุวรรณรักษ ์

ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 
2558 เวลา 09.00-16.00 น. 

170,978 27 

3  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะ
ศิลปศาสตร์ กิจกรรม มังกรหลากสี: จีน
กับอาเซียน   โดย ศ. ยศ สันตสมบัติ  

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือน
มีนาคม 2558 
เวลา 13.00 -16.00 น. 

12,640 88 

4  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะ
ศิลปศาสตร์ กิจกรรม ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 โดย รศ.ดร. 
เทิดชาย ช่วยบํารุง  

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 
เวลา 09.00-16.00 น. 

15,950 72 

รวม 204,322 237 
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3. การส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
 คณะศิลปศาสตรจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา จํานวน 2 โครงการ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
ลําดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี งบประมาณ จํานวนผู้เข้าร่วม 

1 อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ 

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 
ณ คณะศิลปศาสตร์ 

6,850 บาท 50 คน 

2 อบรมใ ห้ความ รู้ เรื่ อ งจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากร 

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 
ณ คณะศิลปศาสตร์ 

9,600 บาท 68 คน 
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 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ดังน้ี 
 1. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเข้าใจในงานสวัสดิการนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความเข้าใจในระบบสารสนเทศ โดยการอบรมมีระยะเวลาในการดําเนินการ 1 วัน (วันที่ 7 สิงหาคม 
2557) ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 50 คน โดยมีเน้ือหาในการอบรม ดังน้ี   
  1) การแนะนําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์รณรงค์ อัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ สามัคคี 
สํานึกดี ต่อสังคม” 
  2) อบรมระบบการลงทะเบียน (www.reg.ubu.ac.th) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้
ระบบ REG  
  3) แลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับงานสวัสดิการนักศึกษา  
  4) จรรยาบรรณของอาจารย์ 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ อบรมให้ความรู้ เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากร ประจําปี
การศึกษา 2558 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมยึดถือปฏิบัติ ทั้งน้ี เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างระบบความคิด และการประพฤติอันดีงาม ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามอย่าง
ย่ังยืนในอนาคต ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการอบรมมีระยะเวลาในการดําเนินการ 1 วัน (วันที่ 21 
สิงหาคม 2558) ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ อาจารย์ บุคลากร  
จํานวน 68 คน โดยมีเน้ือหาในการอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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4. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดโครงการอบรมและสัมมนาเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเพ่ิมพูนความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สําคัญและ
จําเป็นมาก โดยการจัดโครงการอบรมสัมมนาการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน และการเขียนผล
การทางวิชาการ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
การเขียนผลงานทางวิชาการและการนําเสนอผลงาน การให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัย การนําเสนอผลงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะโดยรวม  
 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี งบประมาณ จํานวนผู้เข้าร่วม 

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวแรกของ
การขอตําแหน่งทางวิชาการ การกรอก
ข้อมูลใน ก.พ.อ. 03 

วันที่ 28 
พฤษภาคม 2558 

ไม่ม ี 14 คน 

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวที่ 2 การ
เตรียมตัวเพ่ือประเมินการสอน เพ่ือขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

วันที่ 12 มิถุนายน 
2558 

ไม่ม ี 16 คน 

3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวที่ 3 
การตรวจสอบเอกสารการสอน เพ่ือขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 
2558 

ไม่ม ี 8 คน 

4 การทําวิจัยเพ่ือนํามาขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วันที่  2 กันยายน 
2558 

ไม่ม ี 20 คน 

 
 
5. การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้มีจัดสรรทุนเพ่ือการเตรียมพร้อมอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาการเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนโดยการให้ทุนศึกษาดูงานหรืออบรมต่างประเทศแก่อาจารย์ผู้ที่สนใจ
มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา 
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กลยุทธ์ที ่3 พฒันาขีดความสามารถดา้นการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเปน็มหาวิทยาลยัวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง และอาเซียน   โดยพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือส่งเสริมการวิจัย และสง่เสริมและสนับสนนุความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 
3.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดําเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล      
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม       
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้น

ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และอาเซียน ทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย     
3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเช่ียวชาญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และความมี

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย       
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย 

การเรียนการสอน และบริการวิชาการ และเช่ือมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม 
3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ       

 
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดําเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
   คณะศิลปศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยเ พ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย โดยมี
คณะกรรมการวิจัยซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกสาขาวิชา ร่วมกําหนดขั้นตอนการขอสนับสนุนการวิจัยและดําเนินงานวิจัย
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ และส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยอย่าง
กว้างขวางและต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่คณะ  คณะมีการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยผ่าน
กิจกรรม ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะโดยมีศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  ที่มีศูนย์ข้อมูลลุ่มนํ้าโขงที่มี
หนังสือเก่ียวกับการวิจัย สังคม และวัฒนธรรมในอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และศูนย์การศึกษาแบบพ่ึงตนเอง 
(SAC)  ให้บุคลากรของคณะค้นคว้า นอกจากน้ีคณะศิลปศาสตร์มีระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย ในระดับคณะ 
เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศการบริหารโครงการวิจัย และให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่าน
การอนุมัติและเพ่ือให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะทํางานวิจัยได้ศึกษารายละเอียด พร้อมทั้งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  และมีการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2558 
โดยมีการเชิญวิทยากรให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เพ่ือเสริมความรู้ และประสบการณ์การทําวิจัยแก่
คณาจารย์และบุคลากร และสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจการวิจัย  การพัฒนาระบบ
กลไกการบริหารงานวิจัย จํานวน 8 โครงการ มีรายละเอียด ดังน้ี  
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์ กิจกรรม “การวิจัย
วรรณกรรมในอาเซียน” โดย ผศ.ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์   

วันอังคารที่ 18  พฤศจิกายน  2557  
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องดอกจาน 4 
คณะศิลปศาสตร์ 

50 4,754 

2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  เรื่อง "เทคนิคการขอตําแหน่งทางวิชาการ" โดย 
ผศ.ดร.ธรพรรณ ธานี 

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   
เวลา 13.30-16.00 น. 

20 750 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์ กิจกรรม :  อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ โดย ดร.ณรงค์ อาจสมิติ และผศ.ดร.
กษมา สุวรรณรักษ์ 

ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558  
เวลา 09.00-16.00 น. 

27 170,978 

4.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์ กิจกรรม มังกรหลากสี: จีน
กับอาเซียน   โดย ศ. ยศ สันตสมบัติ  

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนมีนาคม 2558 
เวลา 13.00 -16.00 น. 

88 12,640 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์ กิจกรรม ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 โดย รศ.ดร. เทิดชาย ช่วยบํารุง  

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558  
เวลา 09.00-16.00 น. 

72 15,950 

6. ก้าวแรกของการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
การกรอกข้อมูลใน ก.พ.อ. 03  โดย นางกาญจนา สาธร และ นางวรัครศิริ โหตระ
ไวศยะ 

วันพฤหัสบดีที่  28  พฤษภาคม  2558  
เวลา  10.00-12.00  น.  

15 0 

7. ก้าวที่สอง ของการขอตําแหน่งทางวิชาการการเตรียมตัวเพื่อประเมินการสอน 
โดย รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์  และผศ.ชญานนท์ แสงศรีจันทร ์

วันศุกร์ที่  12  มิถุนายน  2558   
เวลา  15.00-16.30  น.    

19 0 

8. ก้าวที่สามของการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
การตรวจสอบเอกสารการสอน โดย ผศ.ชญานนท์ แสงศรจีันทร ์

วันจันทร์ที ่ 20  กรกฎาคม  2558   
เวลา 13.00-16.00  น.    

8 0 

รวม 299 205,072 
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งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ดําเนินการในการสนับสนุนบุคลากรให้ผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน และก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยจึงจัดทํากิจกรรมการเชิญวิทยากรให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยขึ้น และในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความ  วิจัยและวิชาการ ณ 
โรงแรม ฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 13- 15 มีนาคม 2558 และผู้เข้าร่วมโครงการ มีร่างบทความ
วิจัย/บทความวิชาการ 1 บทความ/คน 

 และหลังจากมีการจัดกิจกรรมการขอตําแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง คือ ก้าวแรก ก้าวสอง 
และก้าวที่สาม มีผู้เข้าอบรมจํานวน 2 ท่านได้ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
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2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 

 2.1 โครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  
   จํานวนงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ 

ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย 

ผู้วิจัย 
อาจารย์และนักวิจัยประจํา 

(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

1 การศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณส์ัตว์ในวัฒนธรรมเขมร   ผศ.ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม  40,000   
2 การศึกษาเรื่องประติมานวิทยาของภาพสลักประดับศาสน

สถานที่ปราสาทวัดพู สปป.ลาว  
ดร.วรรณพรรธน์ เรืองทรัพย์  40,000   

3 การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง “อิเซะ โมะ โมะโนะ
งะตะริ” กับละครโน กรณีศกึษาเรื่อง “อิสุท์ซ”ุ “อุนรินอิน” 
และ “คะกิท์ซบุะตะ”  

นางสาววนัสนันทน์ สุกทน  40,000   

4 การศึกษาภาษาศาสตร์แขนงจ้วง-ไต ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ  40,000   

5 การพัฒนาสินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
บากชุม อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  

ดร.สุวภัทร ศรจีองแสง  40,000   

6 การสํารวจสถานภาพองค์ความรู้ในการศึกษาเรื่องการ
พัฒนาเศรษฐกิจในสปป.ลาว 

ดร.เนตรดาว เถาถวิล  40,000   

7  การประเมินและติดตามผลหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2553 

นางสาวพัชรี ธานี และคณะ  40,000   
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ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย 

ผู้วิจัย 
อาจารย์และนักวิจัยประจํา 

(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

8 การศึกษาสถานภาพความรู้ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย 
พ.ศ. 2530-2557  

นายจักรพันธ์ แสงทอง  40,000   

9 การศึกษาสถานภาพปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ดร.ปิ่นวดี ศรีสพุรรณ  25,000   

10 กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาอิสระ
เพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยว  

นางสาวเขมจิรา หนองเป็ด  
และคณะวิจัย 

 25,000   

11  การปรับทัศนคติของนักศึกษาในการเรียนการสอนรายวิชา
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและสังคมโลกในการทําความเข้าใจ
ประเทศต่างๆในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

นางฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ  25,000   

12 การออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ของที่ระลกึ
ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ําโขง ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.สุวภัทร ศรจีองแสง 250,000    

13 การสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วมตามเส้นทางท่องเที่ยวริมน้ําโขงของจังหวัด
อุบลราชธานี 

ดร.ปริวรรต สมนึก 250,000    
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ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย 

ผู้วิจัย 
อาจารย์และนักวิจัยประจํา 

(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

14 การศึกษาการใช้หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาการสอน
ภาษาและชุมชน  กรณีศึกษาบ้านเหล่าเสือโก้ก 

ดร.เมธี แก่นสาร์  50,000   

15 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูผู้สอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้  30,000   

16 อิทธิพลของบทละครดึกดําบรรพ์ที่มีต่อการสร้างสรรค์บท
ละครของกรมศิลปากร กรณีศึกษาบทละครชาตรี เรื่อง 
มโนห์รา  

นายสัมพันธ์ สวุรรณเลิศ  30,000   

17 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ : ศึกษากรณี
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายนพพร ช่วงชิง  30,000   

18 การศึกษาการจัดโครงสร้างข้อมูลและผลกระทบของ
โครงสร้างอนุประโยคร่วมภาษาอังกฤษต่อการรับรู้และ
จดจําข้อมูลของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 

ดร.ลักษมี นวมถนอม คีมูระ   20,000   

19 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ กรณศีึกษาบ้านปากน้ํา 
ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.สุวภัทร ศรจีองแสง   50,000 
 

  

20 การทูตวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 

นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว  30,000 
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ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย 

ผู้วิจัย 
อาจารย์และนักวิจัยประจํา 

(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

21 การวิเคราะห์ภาษาในภาพการ์ตูนของ Jaytherabbit 
 

นางสาวศุภมน อาภานันท์  30,000   

22 การศึกษาภาษาตระกูลมอญ เขมรในประเทศสาธารรัฐ
ประชาชนจีน 
 

รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ  30,000   

23  ความเพียงพอของข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากประมวล
การสอนของสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้  20,000   

24 การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอาเซียนในระดับอุดมศึกษา
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน จังหวัด
อุบลราชธานี 

ดร.ยุวดี จิตต์โกศล  45,000    

25 กระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาลาวและ
กัมพูชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นายสุรศักดิ์ บุญอาจ  45,000    

26 ศึกษาศักยภาพของโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยวในพื้นที่
อีสานตอนล่างของประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านโซ่อุปทานทางการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน  

นางสาวพัชรี ธานี  250,000    



 

58 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย 

ผู้วิจัย 
อาจารย์และนักวิจัยประจํา 

(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

27 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
ด้วยการแสดงผลรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในพื้นที่อีสานตอนล่างของประเทศไทย  

นางสาวพฤกษพรรณ  

บรรเทาทุกข ์ 

172,100    

28 ศักยภาพการสื่อความหมายของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเส้นทางกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ของ
ประเทศไทยเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC)  

ดร.สุวภัทร ศรจีองแสง   144,100    

 รวม  1,156,200 715,000 976,200 895,000 
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2.2 โครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
   คณะศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก/แหล่งทุนต่างๆ เพื่อดําเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ เช่น สกว. สกอ. 
หน่วยงานรัฐบาล หน่วยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ดังนี้ 
 

ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย 

ผู้วิจัย 
อาจารย์และนักวิจัยประจํา 

(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

1 พุทธศิลป์เพื่อการศึกษาเรียนรู้พุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
วิถีชุมชน 
 

ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ  462,220  

2 Gender perspectives on water and land governance นายสุรสม กฤษณะจูฑะ 
ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 
นางฐิตารัตน์ พันธ์ชนะ 
นางเสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลก-
ซานเดอร์ 

480,000  

3 recovering and valuing wetland agro-ecological systems 
and local knowledge for water security and community 
resilience in the Mekong region 
 
 
 

รศ.ดร.กนกวรรณ  
มะโนรมย์ 

282,624 
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ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย 

ผู้วิจัย 
อาจารย์และนักวิจัยประจํา 

(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

6 โครงการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อจัดทําทําเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร 
ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย ภายใต้
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 

รศ.สมหมาย ชินนาค  600,000   

7 ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในกลุ่ม 
CLMV: ข้อเสนอสําหรับอุดมศึกษาไทย 

นายมิตต ทรัพย์ผุด  2,000,000   

8 สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบ่อ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ประจําปีงบประมาณ 2557 

นายนพพร ช่วงชิง  30,000   

 รวม  3,854,844 2,630,000 1,224,844 
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 จากตารางแผนภูมิ งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2556-2558 พบว่า 
งบประมาณที่ได้รับน้อยลงจากเดิม และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เน่ืองจากผู้รับทุนวิจัยไม่สามารถดําเนินโครงการได้
ตามระยะเวลาที่กําหนดและขอขยายเวลาการวิจัย ทําให้ไม่ได้เสนอของบประมาณในปีถัดไป      
 
 ปีงบประมาณ 2558  คณะศิลปศาสตร์มีอาจารย์ที่ได้รับงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 21 คน ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจํานวน 16  โครงการ ได้รับงบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,937,824 บาท เฉลี่ยทุนสนับสนุนการวิจัยที่
ได้รับในปีงบประมาณ 2558 ต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา เท่ากับ 18,906 บาท ดังตารางข้างต้น 
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 3.1 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ  
 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล  
  

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ

1.  ทรงภพ ขุนมธุรส    
 

เรื่องเล่าของแพทย์และผู้ป่วย: การสื่อสารเรื่อง
โรคมะเร็ง 

/  ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษา วรรณคดีไทยและการสอน
ภาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้และสร้างสรรค์จาก
สังคมไทยสูส่ังคมโลก ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 
2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2.  ภาสพงศ์  ผิวพอใช้   
 

ลีลาการเรียนรูข้องนักศึกษาชาวจีนที่เรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

/  ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558  
ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 

3.  วัชรี ศรีคํา   
 

เรื่อง ความมั่นคงเศรษฐกิจและการเมืองในพื้นที่
ชายแดน: กรณีศึกษาตลาดการค้าชายแดนช่อง
จอม 

 / ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558 

4.  ชาญชัย คงเพียรธรรม  
 

สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในสังคมเขมร  / การประชุมวิชากรระดับชาติ เรื่อง อํานาจไร้พรมแดน ภาษา 
วัฒนธรรม การสื่อสารและอํานาจในชีวิตประจําวัน ระว่างวันที่ 
26-28 กรกฎาคม  2558  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล  
  

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ

5.  ทรงภพ ขุนมธุรส  
 

เนื้อหาและกลวิธีการเขียนบทความในวารสาร
เมืองโบราณ 

/  ประชุมวิชาการ เรื่อง พิบูลสงครามวิจัย พ.ศ. 2558 สองทศวรรษ
ราชภัฎพิบูลสงครามจากท้องถิ่นสู่อาเซียนระหว่างวันที่ 13-14 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

6.  ภาสพงศ์ ผิวพอใช้  
 

เรื่อง สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน 
หัวข้อการวิเคราะห์นามสกุลพระประมานในพระ
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถ 

/  ประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 8 วันที่ 19-20 ธันวาคม 
2557  

7.  วัชรี ศรีคํา  Poltics of Land Grabbing in the 
Borderland: A case study of Chongjom 
Bordoer Maket, Kabcheong District, Surin 
Province 

 / โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา HERP Congress II  ณ 
โรงแรมมิราเคลิเกรนด์  วันที ่22 มกราคม 2557 
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3.2 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล  
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 เนตรดาว เถาถวิล   
 

เรื่อง Land Grabbing, Conflict and 
Agrarian-Environmental 
Transformation : Perspectives from 
East and Southeast Asia     
An International academic  

/  conference 5-6 June 2015 At UNISERV Hostel, Chiang 
Mai University 

2 ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ 
 

Translocality at the Border: Religious 
Space-Making of Mynmar Migrant 
Workers in Ranong, Thailand 

 / IUAES Inter-Congress 2015 Re-Imagining 
Anthropological and Sociological Boundaries  , 15-17 
July 2015, Thammasat University, Bangkok, Thailand 

3 เนตรดาว เถาถวิล   
 

Re-Imagining Anthropological and 
Sociological Boundaries   

 / IUAES Inter-Congress 2015 Re-Imagining 
Anthropological and Sociological Boundaries  , 15-17 
July 2015, Thammasat University, Bangkok, Thailand 

4 ชาญชัย คงเพียรธรรม  
 

The Concept of the Naga in 
Cambodia Society  
The World Asian Studied 
 

/  Conference 2015, 8-16 August 2015 ณ กรุงโคลัมโบ  
ประเทศศรีลังกา  
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล  
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

5 สุวภัทร ศรีจองแสง   เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวโยชุมชนบ้านปลา
ค้าว อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 
ประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

 / การประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธุ์ในเอเชีย ครั้งที่ 1 
ชีวิต อํานาจ ชาติพันธุ์ วันที่ 20-21 สิงหาคม 2558  ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

6 ณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์   
 

Peoples with ‘Dual Nationality’ : 
Challenged Boundaries and 
Opportunities for ASEAN 
 
 

/  The 7th International Conference on Humanities and 
Social Sciences “ASEAN 2015: Challenge and 
Opportunities” ระหว่าง5-7 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบีพี 
สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 

7 กนกวรรณ มะโนรมย์   
 

The world Bank and Hydrogower-
Based Poverty, Allveviation: Rhetoric 
versus Reality for women and 
Indigenous Communities in Xe Band 
Fair river 
 

/  การประชุม Associciation of American geographers (AAG) 
annual conference วันที่ 14-27 เมษายน 2558  ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล  
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

8 ปริวรรต สมนึก  The Potential of tourism Logistics 
Service  Business in the Border Area 
of Chong Anma Checkpoint, Chong 
Sa-ngam Checkpoint and Chong Jom 
Checkpoint for Preparing and 
Increasing the Competitive Effciency 
Among the ASEAN 

  / ASEAN Graduate Studies international Conference  
(AGSIC 2015 )วันที่ 29-30 เมษายน 2558  
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

9 ชิดหทัย ปุยะติ  
 

เรื่อง วัฒนธรรมจีนและการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

 / ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ครั้งที่ 1 จัดโดยสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 
สถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8-9 มกราคม 
2558 

10 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 
 

Internatioal Conferece on Education 
and social Sciences หัวข้อ Thai 
Language Curriculm in Vietnam 

 / ประชุมระดับนานาชาติ 2014 ระหว่างวันที่ 11-25 พฤษภาคม 
2557 

11 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์  Internatioal Academic Conferen on 
Social-Sciences หัวข้อ Use of the 
Word Cho (Dog) in various Contex in 
the Vietnamese 

 / ประชุมระดับนานาชาติ 2014 ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 
2557 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล  
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

12 ฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ Sources and Leval of Stress Among 
Social Development Students, 
Faculty of liberal Arts, Ubon 
Ratchathani University, Thailand 

 / The 6th International Neuroscience and Biological 
Psychiatry Regional ISBS Conference Stress and 
Behavior: Kobe 2015  ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2558  
ณ ประเทศญีปุ่่น 

13 วัชรี  ศรีคํา Impacts of Chongjom Border Market 
on Ban Dan Community, Kabchoeng 
District, Surin Province, Thailand 

 / ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง เครือข่ายความรู้
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคเอเชีย  ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2558  ณ 
กรุงกาฐมณฑุ   
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

14 ณัฎฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์ Struggling in Dispossession and 
Displacement: Ethnic Peoples’ 
Networking, Identification and 
Livelihood Strateies 

 / Internation Conference on Burma / Myanmar Studies  
ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

15 ณัฎฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์ Translocality at the Border: Religious 
Space-Making of Myanmar Migrant 
Workers in Ranong, Thailane 

 / IUAES Inter-Congress 2015 Re-Imagining 
Anthropological and Sociological Boundaries  , 15-17 
July 2015, Thammasat University, Bangkok, Thailand 
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ - อธิบายรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ผลลัพธ์ที่เกิดจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
  3.3  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI)  หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.) 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจํา 

(ตําแหน่งทางวชิาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปีที่

ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ์/ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย คงเพียรธรรม คติความเชื่อเรื่องพระศรี 
อาริยเมตไตยในสังคมเขมร 
 

  ในวารสารอักษรศาสตร ์  ปีที่ 36  ฉบับที่  2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557) 

2 รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ ภาษาปู้อีภาษาที่ใกล้ชิดกับภาษาไทย
ในประเทศจีน   

 

  ในวารสารกระแสวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม  ปีที ่
15 ฉบับที่ 28  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557) 

3 รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ หน่วยคําเติมในภาษากลุ่มมอญ - 
เขมร ในประเทศจีน   

 

  ในวารสารศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  (กรกฏาคม – 
ธันวาคม 2557) 

4. รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ หว่า : ภาษาตระกูลมอญ-เขมรใน
ประเทศจีน ตามทรรศนะของ
นักวิชาการจีน” 

  ในวารสารอารยธรรมโขงสาละวิน สถานอารยธรรม
ศึกษาโขง-สาละวิน  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ 6  
ฉบับที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน 2558) หน้า 277-
308 

5 รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ ภาษาไต : ภาษาตระกูลไทใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ในวารสารมนุษยศาสตร์ปรทิรรศน์  ปีที ่37  ฉบับที่ 1  
(มกราคม – มถิุนายน 2558)  หน้า 7-20 

รวม - 5  
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4. งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใช้ประโยชน ์ 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลของ
อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() สรุปวัตถุประสงค์และ/
หรือข้อเสนอแนะการใช้

ประโยชน์ที ่
ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์ หน่วยงานนําไปใช้
ประโยชน ์

วิจัย สร้างสรรค์

1 ดร.ปิ่นวดี ศรี
สุพรรณ 

The Japanese Donor in the 
Frontiers of the Context of 
Mekong Connectivity 

 

   

 1) เพื่อศึกษาบทบาท
ของโครงการพัฒนาของ
ประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ตาม
แนวชายแดนไทย-ลาว 
และความตระหนักของ
รัฐบาลญี่ปุ่นต่อ
ผลกระทบของโครงการ
พัฒนาตามแนว
ชายแดน 

2) เพื่อศึกษาวิถีชีวิต
ผู้คนโดยรอบและ
บทบาทของขององค์กร
พัฒนาเอกชนในการ
รับรู้บทบาทของญี่ปุ่นที่
เชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ําโขง 

ให้การสนับสนุนข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ

ดําเนินโครงการ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลของ
อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() สรุปวัตถุประสงค์และ/
หรือข้อเสนอแนะการใช้

ประโยชน์ที ่
ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์ หน่วยงานนําไปใช้
ประโยชน ์

วิจัย สร้างสรรค์

2 นายนพพร ช่วง
ชิง  

โครงการวิจัยเรื่อง “สํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบ่อ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ 2557”  

   

 

 เพื่อทราบถึงความพึง
พอใจของผู้มาขอรับ
บริการและนําผลการ
ประเมินเป็นแนวทาง
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
หน่วยงาน 

เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบ่อ 

3 ผศ.สมศร ี  ชัย
วณิชยา   

โครงการ การพัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากน้ํา 
ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ 
2556 

  เพื่อให้ชุมชนบ้าน
ปากน้ํา ตําบลกุดลาด 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นชุมชน
ต้นแบบของเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ ด้านการ
ใช้การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 

ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
ทรัพยากร การท่องเที่ยวของ
ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศ ของ
ชุมชนบ้านปากน้ํา ต.กุดลาด 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อให้
ชุมชนบ้านปากน้ํา มีการ
พัฒนาชุมชนในเชิงเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์อันจะนําไปสู่
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

นายวันครู มุ่งสิน 
ผญบ.หมุท่ี่ 3 ต.กุดลาด 
อ.เมือง จ.อุบลฯ 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลของ
อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() สรุปวัตถุประสงค์และ/
หรือข้อเสนอแนะการใช้

ประโยชน์ที ่
ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์ หน่วยงานนําไปใช้
ประโยชน ์

วิจัย สร้างสรรค์

4. นายสุรสม 
กฤษณะจูฑะ 

โครงการตาม แผนงานลดและ
แก้ไขผลกระทบจากฝายหัวนา
อย่างยั่งยืน 

  1. แผนงานฟื้นฟูระบบ
นิเวศและทรัพยากรป่า
ระดับครัวเรือนและ
ชุมชน 2. แผนงาน
พัฒนาการเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนภาค
ประชาชน 3.แผนงาน
ประมงชุมชน 4. 
แผนงานปศุสัตว์ 

โครงการให้อุปกรณ์การเกษตร
และเป็นส่วนหนึ่งในการ
เรียกร้องผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากฝายหัวนา 

นางสําราญ สุระโคตร 
แกนนําสมัชชา 

5 ผศ.ดร.วัชรี ศรี
คํา 

แรงงานข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ําโขง แรงงานเวียดนามใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ศึกษาปัจจัยดึงดูดและ
ปัจจัยผลักดันที่ทําใหแ้ร
งงงานเวียดนามเข้ามา
ทํางานในประเทศไทย
และลาว และศึกษาการ
ปรับตัวของแรงงาน
เวียดนาม 

ใช้ข้อมูลประกอบรายการ
สามัญชนคนไทย ตอน ข้าม

ชาติในตลาดสดเพื่อออกอากศ
ในสถานีไทย พีบีเอส 

นายพิษณุ วงศืสาโรน์ 
ครีเอทีฟ สร้างสรรค์
และผลิตรายการ 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลของ
อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() สรุปวัตถุประสงค์และ/
หรือข้อเสนอแนะการใช้

ประโยชน์ที ่
ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์ หน่วยงานนําไปใช้
ประโยชน ์

วิจัย สร้างสรรค์

6 รศ.ดร.
กนกวรรณ มะ
โนรมย์ 

recovering and valuing 
wetland agro-ecological 
systems and local knowledge 
for water security and 
community resilience in the 
Mekong region 

   เพื่อหาแนวทางความ
ร่วมมือการจัดการ
ระบบนิเวศเกษตรบุ่ง
ทามจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ภาค
ประชาสังคม รัฐบาล 
นักวิชาการ และองค์กร
พัฒนาเอกชน 

ใช้ข้อมูลโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเพื่อ

ศึกษาป่าบุ่งป่าทามอย่างยั่งยืน

 อบต.หนองแค อ.ราษี
ไศล จ.อุบลราชธานี 

7 รศ.สมหมาย ชิน
นาค  

โครงการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อจัดทํา
ทําเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร 
ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซา
มาเลเซีย/อินโดนีเซีย  

  เพื่อจัดทําทําเนียบ
ผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร 
ลาว พม่า เวียดนาม 
และบาฮาซามาเลเซีย/
อินโดนีเซีย 

 

ใช้เป็นข้อมูลวิชาการจัดส่งให้
มหาวิทยาลัยทัว่ประเทศ 

สกอ. 
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5. โครงการวิจัยที่ทําร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
หน่วยงาน 
ที่วิจัยร่วม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิมต่อเนื่อง

ถึงปี 2558 
โครงการใหม่ ปี 

2558 
recovering and valuing wetland 
agro-ecological systems and local 
knowledge for water security and 
community resilience in the Mekong 
region 

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ  
มหาวิทยาลัยอันยาง เวียดนาม  
มหาวิทยาลัยหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
SUMERNET Thailand 

706,560  15 ต.ค. 2557-31 
ส.ค. 2559 
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6. รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจําปี 2557 
บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย

ได้รับรางวัลจากภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจําปี 
2557 เรื่อง โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

และได้รับรางวัลวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ ผศ.ดร.วัชรี ศรีคํา ได้รับเกียรติบัตรรางวัล
การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 
ระดับดี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของผลประโยชน์ อํานาจ การเมืองและพ้ืนที่ของ
ตลาดชายแดนช่องจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ 

นอกจากน้ี งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์  จัดทําโครงการพัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรม รางวัล
นักวิจัยบริหารจัดการโครงการดีเด่น คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 2558 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้
นักวิจัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดําเนินโครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 2 ประเภท 1. รางวัลนักวิจัยบริหารจัดการโครงการดีเด่น ประเภท เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 

1. นายสุรสม กฤษณะจูฑะ โครงการวิจัย กุลาต่องสู่กับตํานานพ้ืนถิ่นอีสาน  ประจําปีงบประมาณ 2557  
2. ดร.ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ โครงการวิจัย การประเมินผลการจัดทําโครงการ “บอกกล่าวเล่าต่อ” ในการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจําปีงบประมาณ 2557  
3. ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม โครงการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณ์สตัว์ในวัฒนธรรมเขมร  

ประจําปีงบประมาณ 2558  
2. รางวัลนักวิจัยบริหารจัดการโครงการดีเด่น ประเภท เงินภายนอกคณะศิลปศาสตร์ 

1. นายสุรศักด์ิ บุญอาจ โครงการวิจัยหน้าใหม ่เรื่อง กระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
ลาวและกัมพูชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 2557 (31 มีนาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 
2558)  
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7. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ 
 บุคลากรภายในคณะได้เนินโครงการวิจัย โครงการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือจัดทําทําเนียบผู้เช่ียวชาญภาษา
เขมร ลาว พมา่ เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมี รศ.สมหมาย ชินนาค  ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
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กลยุทธ์ที่ 4  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขต
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการท่ีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

มาตรการ 
4.1 กําหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับ

การวิจัยและการเรียนการสอน 
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือการ

เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
4.4 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และชุมชน 
4.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน 
4.7 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เพ่ือรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน 
 
1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
  คณะศิลปศาสตร์ มีเป้าหมายในการให้บริการหน่วยงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชน ความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของชุน การบริการวิชาการด้านความรู้ทางภาษา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์
และวัฒนธรรมในแถบภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เป็นภารกิจที่สําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขั้นพ้ืนฐานทาง
การศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น โดยองค์ความรู้บูรณาการจาก
การศึกษาวิจัย การจัดการเรียนการสอน เพ่ือนํามาใช้ในการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ โดยมีการสนับสนุนให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆแก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยประสาน
ความร่วมมือกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และขยายเครือข่ายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วน รวมท้ังมุ่งเน้น
การสร้างชุมชนต้นแบบ งานบริการวิชาการแก่สังคมได้กําหนดนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์  
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1. เพ่ือพัฒนามีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ให้มีประสทิธิภาพ 

2. เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนกัศึกษามีส่วนรว่มเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชน 

3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เพ่ือรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน 
 
2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

คณะศิลปศาสตร์มีระบบการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม แต่งต้ังคณะกรรมการงานบริการ 
วิชาการ โดยมีการกําหนดนโยบายบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับบริกา
รวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย  และจัดทําแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ ประจําปี 
2558 และเสนอต่อคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือพิจารณาก่อนส่งงานบริการวิชาการ ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ ประจําปี 2558  และโครงการที่อยู่ภายใต้แผนได้ระบุผลการใช้ประโยชน์โดยระบุ
การนําผลการจัดโครงการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปี
งบประมาณ 2558 โครงการ โครงการพ่ีน้องสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 อบรมความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมอาเซียน มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา 1432 396 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย หลักสูตรประวัติศาสตร์ โดยมีการ
นําเน้ือหาจากการบริการวิชาการมาผลิตสื่อการเรียนการสอนและปรับใช้ในการเรียนการสอนในฐานะที่เป็น
กรณีศึกษาภูมปัิญญาท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่จริง และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนในพ้ืนที่ โรงเรียนเดชอุดม และ
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 
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2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 8 โครงการ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ วันจัด กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 
(คน) 

1 กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day) 
ครั้งที่ 7 

นางสาว      
วชิราภรณ์   
กิจพูนผล 

116,000 23-ม.ค.-58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครู
โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างเฉพาะพื้นที่บริการ 10 จังหวัดของ 
มอบ. และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ 

250 

2 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีนในเขตอีสานใต้ 
ครั้งที่ 6/2 : การถ่ายทอดการสอนภาษา
และวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีนฯ 

รศ.ดร.เมชฌ 
สอดส่องกฤษ 

110,000 16-พ.ค.-58 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สอนภาษาจีน
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่สวัสดิการ 2 
โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย 22 โรงเรียน 
รวมถึงสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่อีสานใต้
รวม 5 จังหวัด 

5,000 

3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.
พิบูลมังสาหาร และ จุดผ่านแดนถาวร
ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

ดร.เสาวนีย์ 
ตรีรัตน์ อเลก
ซานเดอร์ 

70,000 3,10,17,24 
มิ.ย. - 
2,9,16,23 
ก.ค. 58 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.พิบูลมัง
สาหาร และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิ
รินธร จ.อุบลราชธานี 

30 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ วันจัด กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 
(คน) 

4 โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 
อบรมความรู้ ภาษา และวัฒนธรรม
อาเซียน 

นายจักรพันธ์ 
แสงทอง 

100,000 12,26 มิ.ย. 
58 

ครู และนักเรียนโรงเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดอุบลราชธานี 

400 

5  เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ผศ.ชญานนท์ 
แสงศรีจันทร ์

138,500 15-ก.ค.-58 นักเรียนและครูแนะแนวในโรงเรียนที่อยู่ใน
พื้นที่บริการ 

500 

6 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน (English 
Camp for Youth)  

นางสาวอัจฉรา 
สิมล ี

110,000 11,12,18,19 
ก.ค. 58 

นักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.
4-ป.6) ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 2 โรงเรียน 

200 

7 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

นางสาวศุภมน 
อาภานันท์ 

69,800 21-ส.ค.-58 ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาในเขตอีสานใต้ ผู้ทีส่นใจ 
และคณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศาสตร ์ม.
อุบลราชธานี 

100 

8 การประชุมวิชาการนานาชาติ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และนิรุกติ
ศาสตร์ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ครั้งที่ 1 
"ประเด็นศึกษาและแนวทางการศึกษา" 

นายมิตต 
ทรัพย์ผุด 

400,000 14-15 ก.ย. 
58 

นักวิชาการต่างชาติโดยเฉพาะในภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง นักวิชาการไทย นักศึกษาไทย 
นักวิจัย บุคคลทั่วไปที่สนใจประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี นิรุกติศาสตร์ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

300 

 รวม  1,114,300   6,780 
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2.2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น (ไม่รวมโครงการบริการวิชาการจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ซึ่งจะใช้ข้อมูลตามเอกสารงบประมาณของกอง
แผนงาน) จํานวน 2 โครงการดังนี้ 
 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน วันที่ดําเนนิการ

คุณสมบัติผู้
ร่วม

โครงการ 

จํานวนผู้
ร่วม

โครงการ 
1 การดําเนินงานตาม

แผนงานลดและแก้ไข
ผลกระทบจากฝายหัวนา
อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 
2558 

เพื่อดําเนินงานตามแผนงานลดและ
แก้ไขปัญหาผลกระทบจากฝายหัวนา
อย่างยั่งยืนที่เสนอโดยองค์กรชุมชน
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 
แผนงาน 1. แผนงานฟื้นฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรป่าระดับครัวเรือนและ
ชุมชน 2. แผนงานพัฒนาการ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนภาค
ประชาชน 3. แผนงานประมงชุมชน 
4. แผนส่งเสริมและสนับสนุนการ
เลี้ยงปศุสัตว์ 

นายสุรสม 
กฤษณะจูฑะ

5,850,000.00 กรม
ชลประทาน 

23 ธ.ค. 57 - 
21 ก.ค. 58 
(210 วัน) 

ชาวบ้านที่
ได้รับ
ผลกระทบ
การจาก
โครงการฝาย
หัวนา จ.ศรี
สะเกษ 
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ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน วันที่ดําเนนิการ

คุณสมบัติผู้
ร่วม

โครงการ 

จํานวนผู้
ร่วม

โครงการ 
2 ชื่อโครงการฝึกอบรม

ภาษาต่างประเทศสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและบุคคล
ทั่วไป ปี 2558 

เพื่ออบรมหลักสูตรอบรมครูสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ตามผลการประเมินความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR  

ดร.รุจิวรรณ 
เหล่า
ไพโรจน์ 

150,000.00 สํานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี 
เขต 5  

วันที่ 
17,18,19,22 
และ 23 เดือน
ก.ค. 58  

ครูสํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี 
เขต 5  

60 

รวม 6,000,000 บาท 
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2.3. การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ 
 บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ในรอบปีงบประมาณ  2558  ดังนี้  
  

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เปน็วิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที ่ องค์กร/หน่วยงานที่จัด 

1.  รศ.ดร.กนกวรรณ   
มะโนรนมย์ 

เสวนาโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริหารและครู
แนะแนวการศกึษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพื้นที่ 10 จังหวัด 
ครั้งที่ 2 

17 พ.ค. 57 โรงแรมอารยารีสอร์ท 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2.  รศ.ดร.กนกวรรณ   
มะโนรนมย์ 

คน-ความสัมพันธ์-วัฒนธรรม:ในวันที่สายน้ํา
โขงไม่เหมือนเดิม 

13 ก.พ. 57 ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

3.  รศ.ดร.กนกวรรณ   
มะโนรนมย์ 

สังคมวิทยาการพนัน: คาสิโนชายแดนกับ
เครือข่ายอาชีพทัวร์พนัน 

23 พ.ค. 57 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ศูนย์ศึกษาการพนัน จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย  

4.  รศ.ดร.กนกวรรณ   
มะโนรนมย์ 

การปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียน
การสอนหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

26 พ.ค. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นครินทร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์   

5.  รศ.ดร.กนกวรรณ   
มะโนรนมย์ 

STEPS Special Panel:  Grounding the 
Nexus: Local Praxis on Food, Water 
and Energy  
Room: Ballroom AB 

12 ก.ย. 57 U-Place  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เปน็วิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที ่ องค์กร/หน่วยงานที่จัด 

6.  นางสาวจีณัฐชะญา   
จีปณัฐิกาญจน์ 

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ
เตรียมพร้อมสาํหรับการสมัครงาน การ
เขียน Resume และสัมภาษณ์งาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

15 ก.พ. 57 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

7.  นางสาวจีณัฐชะญา  
จีปณัฐิกาญจน์ 

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ
เตรียมพร้อมสาํหรับการสมัครงาน การ
เขียน Resume และสัมภาษณ์งาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

15 ก.พ. 57 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

8.  นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ วิทยากรโครงการสัมมนาภาษาและ
วรรณกรรมไทย 

17 ก.พ. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะ
เกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

9.  นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาลาว   26-30 ก.ย. 57 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  

10.  นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์  วรรณกรรมลาวและขมร 28 ส.ค. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

11.  นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ความสัมพันธ์และโอกาสจากการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนระหว่างประเทศลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม 

5 ก.ย. 57 โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท 
จังหวัดอุบลราชธานี 

สํานักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เปน็วิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที ่ องค์กร/หน่วยงานที่จัด 

12.  นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ กิจกรรมและให้ความรู้ ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

8-9 ส.ค. 57 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่ 13 (เขื่อง
ใน 6) จังหวัดอุบลราชธานี 

13.  ผศ.ปรียาภรณ์  เจรญิบุตร วรรณกรรมเ ด็กและเยาวชนไทยและ
อาเซียน 

28 ส.ค. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี  

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

14.  ดร.ยุวดี  จิตต์โกศล การเสริมสร้างสัมพ้นธภาพ  10-11 เม.ย. ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัด
นครนายก 

สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  

15.  ดร.ยุวดี  จิตต์โกศล การพัฒนาศักยภาพผู้นํายุคใหม่ 1-2 เม.ย. 57 โรงแรมปริ้สสตั้น พาร์ค 
สวีท กรุงเทพฯ 

มหาวิยาลัยนเรศวร 

16.  ดร.ยุวดี  จิตต์โกศล Mini MPA for ASEAN Commuity 22 เม.ย. 57 โรงแรมปริ้สสตั้น พาร์ค 
สวีท กรุงเทพฯ 

มหาวิยาลัยนเรศวร 

17.  ดร.ยุวดี  จิตต์โกศล พัฒนาพฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่สู่ความ
เป็นเลิศ ๖(ESB) รุ่นที่ 1 

30 มิ.ย.-1 ก.ค. 
57 

ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท จังหวัด
ชัยนาท 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร 

18.  ดร.ยุวดี  จิตต์โกศล พัฒนาพฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่สู่ความ
เป็นเลิศ ๖(ESB) รุ่นที่ 2  

3-4 ก.ค. 57 ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท จังหวัด
ชัยนาท  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร  

19.  ดร.ยุวดี  จิตต์โกศล การเสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทํางาน 

3-5 พ.ค. 57 สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. สหสกรณ์ออมทรัพย์ กทม.  

20.  ดร.ยุวดี  จิตต์โกศล ค่ายปรับสภาพและเตรียมความพร้อม
นักเรียนโครงการ IEF xudkiL7dKk 2557 

6 พ.ค. 57 ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์
โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก 

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัด
พิษณุโลก 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เปน็วิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที ่ องค์กร/หน่วยงานที่จัด 

21.  นางสาววิชุลดา  พิไลพันธ์ ปฎิกิริยาของรัฐในภาคพื้นสมุทรและกลุ่มเอ
เซียนตะวันออกเฉียงใต้ต่อจักรวรรดินิยม 

31 ก.ค. 57 โรงแรมไดมอนพลาซ่า 
จังหวัดสงขลา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกอ.)  

22.  ผศ.ดร.สมศรี  ชัยวณิชยา การเตรียมความพร้อมสู่การเชียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

14 พ.ค. 57 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

23.  ดร.สิริวงษ์  หงษ์สวรรค์ คุยกับกัลยาณมิตร: มองอาเซียน เรียนรู้
เวียดนาม 

19 ก.พ. 57 แอนนาวารีสอร์ทแอนด์
สปา จังหวัดมุกดาหาร 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ 

24.  ดร.สิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์ อบรมภาษาเวียดนามให้บุคลากรในโรงเรียน
และโรงเรียนเครือข่ายภาษาเวียดนาม 

22 ก.ย. 57 โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย  

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

25.  ดร.สิริวงษ์  หงษ์สวรรค์ วรรณกรรมเวียดนามและ 
วรรณกรรมอาเซียนสมัยอาณานิคมอินโดจีน
ฝรั่งเศส 

28 ส.ค. 57  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

26.  ดร.สิริวงษ์  หงษ์สวรรค์ ความสัมพันธ์และโอกาสจากการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนระหว่างประเทศลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม 

5 ก.ย. 57 โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท 
จังหวัดอุบลราชธานี 

สํานักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 

27.  ดร.สิริวงษ์  หงส์สวรรค์ ภาษาที่ใช้ในอาเซียนกับการสื่อสารและงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

28 ก.พ. 57 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

กระทรวงสาธารณสุข 

28.  นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์ การเข้ามาของคริสต์ศาสนาในเอเซียน
ตะวันออกเฉียงใต้ 

30 ก.ค. 57 โรงแรมไดมอนพลาซ่า 
จังหวัดสงขลา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกอ.) 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เปน็วิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที ่ องค์กร/หน่วยงานที่จัด 

29.  นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์ ปฏิกิริยาของรัฐในภาคพื้นทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่อจักรวรรดินิคม 
(กัมพูชา) 

7 ก.พ. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกอ.) 

30.  นางสาววิชุลดา  พิไลพันธ์ การเข้ามาและผลกระทบของจักรวรรดินิยม
ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

7 ก.พ. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกอ.) 

31.  ดร .เสาวนีย์  ตรีรัตน์ อเลก
ซานเดอร์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน (Communicative 
Language Teaching Approach 
Classroom Practice   

15-16 ส.ค. 57 โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัด
สกลนคร  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  

32.  ผศ.ดร.ชาญชัย  คงเพียรธรรม  วรรณกรรมลาวและเขมร 28 ส.ค. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

33.  ผศ.ดร.ชาญชัย  คงเพียรธรรม ความสัมพันธ์และโอกาสจากการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนระหว่างประเทศลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม 

5 ก.ย. 57 โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท 
จังหวัดอุบลราชธานี 

สํานักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี  

34.  นายทรงพล  อินทเศียร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน (Communicative 

18-20 ก.ค.  
2557 

โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัด
สกลนคร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เปน็วิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที ่ องค์กร/หน่วยงานที่จัด 

Language Teaching Approach 
Classroom Practice) 

35.  นายทรงภพ  ขุนมธุรส ระเบียบวิจัยวรรณกรรมไทย 23 ก.ย. 57 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ กรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพ 

36.  นายธีระพล  อันมัย ทักษะการขับเคลื่อนและการเคลื่อนไหวทาง
สังคม& การสื่อสารเพื่อชุมชน 

17 ส.ค. 57 มหาวิทาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 

ศูนย์ประชาธิปไตยศึกษา 

37.  ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ นิเทศการเรียนการสอน 1,2,9 ก.ย. 57 โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรสาคร 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทสาคร 

38.  ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ วิ ทยากรประ ชุม เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก ารส ร้ า ง
เครื่องมือวัดผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการจัดทําคลังข้อสอบ 

12-16 มี.ค.  
22-28 เม.ย. 27 

โรงแรมเดอะริช นนทบุรี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

39.  ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ ก า ร พั ฒ น า ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย
กระบวนการออกแบบย้อนกลับ(Backwark 
Design) 

15-16 พ.ค. 57  โรงเรียนอัสสมัชัญจังหวัด
สมุทรสาคร 

โรงเรียนอัสสัมชัญจังหวัดสมุทรสาคร 

40.  ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ การสอนการอ่านแบบบูรณาการ 15-17 พ.ค. 
22-24 พ.ค.  
29-31 พ.ค.   
5 มิ.ย. 57 

โรงแรมบางกอกพาเลส 
กรุงเทพฯ 

สํานักการศึกษา กรุงเทพฯ  
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เปน็วิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที ่ องค์กร/หน่วยงานที่จัด 

41.  ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ การบูรณาการตัวชี้วัดและการออกแบบการ
เรียนรู้ 

18-19 ม.ค. 
2557 

โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 

42.  ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

21 มิ.ย. 57 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือ
ปลา กรุงเทพฯ 

โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพฯ 

43.  ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 21-22 มิ.ย. 57 โรงแรมเอสดีอเวนิว 
กรุงเทพ 

โรงเรียนวัดฉัตรจงกลนี กรุงเทพ 

44.  ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ พัฒนาบรรณารักษ์เพื่อยกระดับการอ่าน 2-3 , 15-16,  
21-22, 28-29 

ก.ค. 57 

โรงแรมอเลกซานเดอร์ 
กรุงเทพ 

สํานักการศึกษา กรุงเทพ 

45.  ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ การจดบันทึกรายงานการประชุม 23 ก.ค. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

46.  ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ   29 ส.ค. 57 โรงเรียนราชินีบนกรุงเทพ โรงเรียนราชินีบนกรุงเทพ  
47.  ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ นิเทศการเรียนการสอนวิชา กอท. 3 ก.ย. 57 โรงเรียนราชินีบนกรุงเทพ  โรงเรียนราชินีบนกรุงเทพ   
48.  ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ การนิเทศการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อสอบ 
4-7 ก.ย. 57 โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 

49.  ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ ฮีตสิบสอง: ประเพณีบุญบั้งไฟ 17 มิ.ย. 57 วัดบ้านศรีไค อ.วารินชํา
ราบ จ.อุบลฯ 

คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เปน็วิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที ่ องค์กร/หน่วยงานที่จัด 

50.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด วรรณกรรมเวียดนามและ 
วรรณกรรมอาเซียนสมัยอาณานิคมอินโดจีน
ฝรั่งเศส 

28 ส.ค. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

51.  รศ.สมหมาย  ชินนาค ประเพณีปจุมบิณฑ์ กับความสัมพันธ์ข้าม
ชาติชายแดนไทย-กัมพูชา 

12 ก.ย. 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

52. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ คืนสิทธิที่ดินคืนความเป็นธรรม 21 ก.ค. 57 องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองกินเพล จังหวัด
อุบลราชธานี 

เครือข่ายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 

53.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ องค์ความรู้ท้องถิ่นกับการจัดการลุ่มน้ําภาค
อีสาน กรณี ลุ่มน้ํามูลตอนกลาง 

25 มี.ค. 57 เชื่อนราษีไศล สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน 
จังหวัดอุบลราชธานี 
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3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (ถ้ามี) (หน่วยงาน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (ไม่มี) 
 
4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชน หน่วยงานกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่มี) 
 
5. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ หน่วยงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่มี) 
 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
เด็ก เยาวชน และชุมชน   
 คณะศิลปศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 2558 คือ  ได้ดําเนิน โครงการ
ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือเยาวชน (English Camp for Youth) โดยจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน
ระดับประถมศึกษา ช่วงช้ันที่ 2 (ป. 4- ป. 6) ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 โรงเรียน ระหว่าง
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านลุมพุก ตําบลลุมพุก อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และ 
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ตําบลสะพือ อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี      
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7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเท่ียวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน   
  หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมการจัด
สัมมนาวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 3 ” วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม 2558 
ณ อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
ด้านการจัดการการท่องเท่ียวและการโรงแรม และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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กลยุทธ์ที ่5 สืบสาน เผยแผ ่ฟื้นฟู และอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน รวมท้ังเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าํโขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้
ให้นักศึกษาและบคุลากรตระหนักถึงคณุคา่ของศลิปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน และประเทศในอาเซียน 
 
มาตรการ 
 5.1 กําหนดกรอบและนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มนํ้าโขง

และอาเซียน 
 5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มปีระสิทธิภาพ   เพ่ือให้เกิด

การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา   
 5.3 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหลง่เรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่

องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
และอาเซียน 

 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี

สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 
 
1. กรอบและนโยบายการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้ําโขง
และอาเซียน 
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม มีการกําหนดนโยบายงานทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒนธรรมของคณะ มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย  และมีคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์  มีการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปี 2558 และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการงานทํานุบํารุงฯ คณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ 
 
 
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา   
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2558 ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีแผนการบูรณาการกับ การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 15 โครงการ จํานวน
งบประมาณ 1,791,000.00 บาท มีผู้เข้าร่วมจํานวน 8,092 คน  มีรายละเอียด ดังน้ี  
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 
สถานที่ ผู้เข้าร่วม แผนการบูรณาการ แผ่นดิน รายได้ 

1 การศึกษารวบรวมการแปรของคําศัพท์ใน
ภาษาไทยถิ่นอีสาน : 6 จังหวัดตามแนวลุ่มน้ํา
โขง 

ผศ.ดร.ชมพูนุช 
ธารีเธียร 

970,000  1 ต.ค. 
2557 - 30 
ก.ย. 2558 

2,332 1411 341 การแปร
และการเปลี่ยนแปลงใน
ภาษาไทย ฯ 

2 ฐานข้อมูลภาษาศาสตร์แห่งอาเซียน : การจัดทํา
พจนานุกรมภาษาตระกูลมอญ-เขมรในประเทศ
จีนตอนใต้ 

รศ.ดร.เมชฌ 
สอดส่องกฤษ 

100,000  1 ต.ค.57- 
30 ก.ย.58 

1000 1454811 วิชา
ภาษาศาสตร์ภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง 

3 อารยธรรมจีนในอาเซียน : การจัดฐานข้อมูลทาง
วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอีสานใต้
เรื่องจิตรกรรมในศาสนาสถานจีน 

ดร.ชิดหทัย  
ปุยะติ 

100,000  1 ต.ค.57- 
30 ก.ย.58 

1000 วิชา 1415 281 วิชา
วัฒนธรรมจีน 

4 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่น
เมืองอุบลราชธานีเพื่อสร้างสรรค์มิติทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ผศ.ดร. 
ปรียาภรณ์ 
เจริญบุตร  

100,000  ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

50 วรรณกรรมและศิลปะ
แขนงอื่น 

5 "วรรณกรรม - นาฏการ การอนุรักษ์และเผยแพร่ 
: ละครชาตรีเครื่องใหญ่เรื่องนางมโนห์รา" 

นายสัมพันธ์  
สุวรรณเลิศ 

100,000  27 
สิงหาคม 
พ.ศ.2558 

220 -พัฒนาการวรรณกรรม 
- วรรณกรรมการแสดง 
- วรรณกรรมศกึษา 

6 กิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาค
อาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ (ASEAN Folktale 
Telling Activities) ในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผศ.เสาวดี  
กงเพชร 

32,000  20 
มิถุนายน 
พ.ศ.2558 

40 วิชา 1421 220 
Written Expression I 
/Paragraph Writing 
หลักสูตรท่องเที่ยวและ
นิเทศศาสตร์ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที่ ผู้เข้าร่วม แผนการบูรณาการ แผ่นดิน รายได้ 
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการเยือน

ชุมชนในงานเทศกาลเข้าพรรษาประจําปีของ
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวเขมจิรา  
หนองเป็ด 

76,000  28-มิ.ย.-57 125 1.หลักการมัคคุเทศก์      
2.การสื่อสาร
ความหมายธรรมชาติ     
3.การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 
 

8 การพัฒนาเครื่องมือการสื่อความหมายแหลง่
ท่องเที่ยวทางศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.สุวภัทร  
ศรีจองแสง 

100,000  ธันวาคม 
2557 - 
เมษายน 
2558 

100 วิชา 1449200 
อุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 1449492 
การศึกษาอิสระเพื่อการ
ท่องเที่ยว  
 

9 พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ผศ.อารีรัตน์ 
เรืองกําเนิด 

139,000  22-มี.ค.-58 200 วิชา ดนตรีกับชีวิต/
สังคีตไทยปริทรรศน์/
วิวัฒนาการสังคีตไทย 
 

10  อุบลวัฒนธรรมครั้งที ่4 "ดนตรีนาฏศิลป์ภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขงสัมพันธ์"  

นายมิตต  
ทรัพย์ผุด 

550,000  1 ต.ค. 57- 
30 ก.ย.58 

1000 วิชา 1432 103 
วัฒนธรรมอาเซียน 
1454 261 ดนตรีและ
การแสดงภูมิภาคล่มน้ํา
โขง  
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 ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที่ ผู้เข้าร่วม แผนการบูรณาการ แผ่นดิน รายได้ 
11 ชายคาเรื่องสั้น ครั้งที่ 1 : ส่งเสริมการเขียนและ

การจัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน 
นายเสนาะ 
เจริญพร 

100,000  17 มีนาคม 
2558 

350 วิชา"วรรณกรรม 
ภาพยนตร์ และสังคม","
มนุษย์กับสังคม","มนุษย์
กับการสื่อสาร",และ"
การเขียนเพื่อสื่อ
ความหมายทางนิเทศ
ศาสตร์" 

12 ขุมคลังความรู้ทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์แห่ง
อาเซียน : การจัดฐานข้อมูลทางภาษาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้ 

รศ.ดร.เมชฌ 
สอดส่องกฤษ 

100,000  1 ต.ค.57- 
30 ก.ย.58 

1000 1454 811 วิชา
ภาษาศาสตร์ภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง 

13 หนังสือรวบรวมนิทานก้อมเป็นภาษาอังกฤษ ผศ.เสาวดี  
กงเพชร 

42,000  23-ส.ค.-58 75 วิชา 1421 322 
Translation II   

14 คําศัพท์พื้นฐานภาษาอีสาน "คําภาษาพูดพื้นถิ่น
อุบลราชธานี" 

นางสาว 
กชพรรณ  
บุญฉลวย 

100,000  1 ต.ค.57 - 
30 ก.ย.58 

500 วิชา การสอนภาษาไทย  

15 การสืบทอดฮีตสิบสอง: บุญผะเหวดของชาว
อีสาน 

ผศ.ชญานนท์ 
แสงศรีจันทร ์

55,000  27-28 มี.ค. 
2558 

100 รหัสวิชา 1411 371 ชื่อ
วิชา วรรณกรรมอีสาน 
(Northeastern Thai 
Literature) 

   1,791,000   8,092  
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3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ ฐานข้อมูลภาษาศาสตร์แห่งอาเซียน : การจัดทําพจนานุกรมภาษา
ตระกูลมอญ-เขมรในประเทศจีนตอนใต้ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และจัดทําพจนานุกรมภาษาตระกูลมอญเขมรใน
ประเทศจีนตอนใต้ และเพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลการศึกษาวิจัยภาษาตระกูลมอญเขมรในประเทศลุ่มนํ้าโขง ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ และโครงการอารยธรรมจีนในอาเซียน : การจัดฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมชาวไทยเช้ือ
สายจีนในเขตอีสานใต้เรื่องจิตรกรรมในศาสนาสถานจีน เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลจิตรกรรมในศาสนสถานจีนในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลชาวไทยเช้ือสายจีนของประเทศไทย ใช้ในการเรียนการ
สอน และการศึกษาวิจัยด้านจีนศึกษาของชาติต่อไป และโครงการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่น
เมืองอุบลราชธานีเพ่ือสร้างสรรค์มิติทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือรวบรวมตํานานสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยว
สําคัญของอุบลราชธานี ข้อมูลทางด้าน วรรณกรรม ศิลปกรรม ประเพณี พิธีกรรมและความเช่ือ ของเมือง
อุบลราชธานีกับภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และเพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว 
สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาองค์กรของตน 
 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ : การสืบทอดฮีตสิบสอง: บุญผะเหวดของชาวอีสาน เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้สืบทอดฮีตคองของชาวอีสานโดยการเข้าร่วมพิธีกรรมจริง และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความรู้และความเข้าใจฮีตคองที่ชาวอีสานปฏิบัติอยู่จริงในปัจจุบัน และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการ
เยือนชุมชนในงานเทศกาลเข้าพรรษาประจําปีของจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตรงระหว่างชุมชนและสามารถนําประสบการณ์ตรงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเอง 
 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน และนานาชาติ 
  คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพ้ืนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเป็น
ภาษาอังกฤษ (ASEAN Folktale Telling Activities) ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมผ่านบริบทของนิทานพ้ืนบ้านภูมิภาคอาเซียน
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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กลยุทธ์ที ่6 พฒันาระบบบรหิารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสนิใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหาร พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
มาตรการ 

6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   
6.1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัย

ไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
6.1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น

รูปธรรม 
6.1.3 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
6.1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ

สนับสนุน  
6.1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
6.1.6 มีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  

6.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 
6.2.1 ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจาย

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเร่งด่วน 
6.2.2 ทบทวนหลักการและกําหนดมาตรการในการบริหารอัตรากําลัง เช่น ทบทวนสัดส่วน

อัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบอัตรากําลัง เป็นต้น 
6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย

ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ใน
การตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย      
6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่
เก่ียวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร 

6.5.2 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
6.5.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

6.6 พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทําแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 

6.8 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
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6.9 ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน  

 
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   

 1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
พัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม (ถ้ามี) 

       คณะมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 
โดยทีมบริหารมีการกําหนดนโยบาย พ.ศ. 2555-2558 ทั้งสิ้น 8 งาน ได้แก่ งานบริหาร งานแผนและพัฒนา 
งานวิจัย งานหลักสูตร งานกิจการนักศึกษา งานวิเทศฯ งานกิจการพิเศษ และงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย
แต่ละงานมีแผนนโยบายในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการกํากับติดตามงานโดยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีที่
รับผิดชอบ 

          1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม (ถ้ามี) 

คณะมีการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ และภารกิจจากส่วนกลางให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินการ
แทน  โดยมีการแต่งต้ังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และประธานหลักสูตร  และมีเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารคณะ 

          1.3 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

คณะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสในการเข้าร่วมในการรับรู้ ทําความเข้าใจแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่เก่ียวข้อง ในการประชุมบุคลากรคณะ  และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ร่างเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน  ก่อนนําไปใช้จริง 

คณะมีหลักมุ่งเน้นฉันทามติโดยการหาข้อตกลงทั่วไปในเบ้ืองต้นในกลุ่มของบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
กระบวนการหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเสนอเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน มีการประชุมบุคลากรเพ่ือหารือเรื่องต่างๆ ที่ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสีย   

          1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน (ถ้ามี) 

คณะศิลปศาสตร์ มีการบริหารราชการที่มีแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการทํางานทุกด้านซึ่งช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านงาน
บุคคล วิชาการ การเงิน งานวิจัย ฯลฯ 
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          1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
          คณะใช้อํานาจกฎหมาย   กฎระเบียบข้อบังคับ   ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ   โดยมีระเบียบแนว
ปฏิบัติที่เป็นธรรมใช้ได้กับบุคลากรทุกคนของคณะ  โดยมีการจัดทําประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสรรหาหัวหน้า
สาขาวิชา และประธานหลักสูตรภาระงานและค่าตอบแทน   
 1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
 คณะได้มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ผ่านกลไกของคณะกรรมการจัดการความรู้ งาน
วิชาการ (ผลิตบัณฑิต) และงานวิจัย และนําเสนอต่อคณะกรรมการคณะเพื่อพิจารณา และมีการจัดเก็บองค์ความรู้
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ รวมถึงผ่านการประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ และนําแนวปฏิบัติที่ดี
จากการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง กล่าวคือ 
1) การดําเนินกิจกรรม Mini KM ซึ่งได้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการความรู้ด้านการเขียนจดหมาย
ราชการและถ่ายทอดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนจดหมายราชการซึ่งนําไปประยุกต์ใช้ในสํานักงานได้จริง 
นอกจากน้ีได้มีโครงการนําร่องในการจัดทํา Green Office ซึ่งได้แนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice)  ในการทํา Big 
Cleaning Day ซึ่งทําให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงานและนักศึกษาในการทํากิจกรรมจิตอาสา
และทําใหค้ณะน่าอยู่ โดยได้วางแผนดําเนินกิจกรรมต่อในปีการศึกษาถัดไป 
2) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป และนํามาใช้ในการปรบัปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปร่วมกับ
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ คณะได้จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 
ณ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เชิญ ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากร และบุคลากรสายวิชาการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวคิดและการพัฒนาวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้สอดคล้อง
กับปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งที่
ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะด้านการสร้างรายวิชาและการบูรณาการการ
เรียนการสอน ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดประเมินผล เป็นต้น  
          ในคราวประชุมคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
2558 ที่ประชุมได้พิจารณาผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว กอปรกับมหาวิทยาลัยให้คณะสง่ข้อมูล
รายวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง จึงได้สรุปผลแนวทางการจัดทําข้อมูล และการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปในภาพรวมระดับคณะ (ดูรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป) และคณะได้ทําบันทึก
ข้อความ ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 (ดูบันทึกข้อความ) แจ้งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลุ่มวิชาตามแนวคิดหลักการใหม่ในการจัดทาํ/ พัฒนารายวิชาศึกษา
ทั่วไปในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยมปีระเด็นสําคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้กําหนดรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น Activities based 
learning, Problem based learning, Case based learning เป็นต้น โดยมี 

2. ด้านการวัดประเมินผล ให้กําหนดการสอบ 40 เปอร์เซ็นต์ และมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีก 60 เปอร์เซ็นต์ โดย
มีสัดส่วนการบรรยายไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ 
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3. พันธกิจด้านการวิจัย การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
“การทําวิจัยเพ่ือนํามาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แนว
ปฏิบัติที่ดีของคณะศิลปศาสตร์ การทําวิจัยเพ่ือนํามาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ คือ การย่ืน
งานวิจัยให้ย่ืนเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเสนอให้มีแบบฟอร์ม และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ของ การทําวิจัยเพ่ือนํามาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ของคณะศิลปศาสตร์ ลงแนวปฏิบัติที่ดีใน
เว็บไซต์ งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์  

 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 
 คณะศิลปศาสตร์มีโครงการ/กิจกรรม จัดการประชุมเพ่ือกําหนดนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยเร่งด่วน 
 มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือประชุมทบทวนหลักการและกําหนดมาตรการในการบริหารอัตรากําลัง เช่น 
การวิเคราะห์อัตรากําลังทบทวนสัดส่วนอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม และเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลการบริหารกรอบอัตรากําลัง   
 
3. ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
4. พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะ  
 คณะศิลปศาสตร์มีการกํากับติดตามและการประเมินผลการทํางานของคณะโดยกําหนดให้มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้บุคลากรซักถามข้อสงสัย และ
บันทึกเป็นรายงานการประชุม 
 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 คณะศิลปศาสตร์มีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่
เก่ียวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร  มีระบบการประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 มีระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่หน่วยงานใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
มาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส  เช่น 

ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
- ระบบภาระงานสอนอาจารย์ 
- ระบบส่งเกรดออนไลน์ 
- ระบบข้อมูลรายวิชา 
- ระบบแจ้งวิชาโทผ่านเว็บไซต์ 
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการหลักสูตร 
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ระบบสารสนเทศ ด้านการวิจัย ทํานุฯ บรกิารวิชาการ 
- ระบบบริหารจัดการติดตามโครงการวิจัย 
- ระบบแสดงรายงานวิจัย 
- ระบบแสดงรายงานโครงการทํานุฯ 
- ระบบแสดงรายงานบริการวิชาการ 
 
ระบบสารสนเทศ ด้านการบริการจัดการ 
- ระบบประเมินสายวิชาการ 
- ระบบประเมินสายสนับสนุน 
- ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (KM) 
- ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
- ระบบวันลา 
- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- ระบบเดินทางไปราชการ 
- ระบบจองรถออนไลน์ 
- ระบบจัดการคําสั่ง / ประกาศ ออนไลน์ 
ระบบสารสนเทศ ด้านการเงนิและพัสดุ 
- ระบบทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยืม 
- ระบบประกาศเช็คออนไลน์ 
- ระบบรายงานสถานะการเงินของคณะ 
- ระบบเบิกจ่ายวัสดุ 
- ระบบครุภัณฑ์ 

 
6. พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทําแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย  
 คณะศิลปศาสตร์พัฒนาระบบการสื่อสาร และจัดทําแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร  และพัฒนาเพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 
 
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีผู้บริหารดูแลกํากับการดําเนินงานของหน่วยงานภายในให้
เป็นไปตามตัวบ่งช้ีและ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ และมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน ในรอบปี 

    คณะฯดําเนินงานตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะให้
ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพ 
นอกจากน้ี คณะฯ ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
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 คณะศิลปศาสตร์มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย       

  1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR คณะศิลปศาสตร์ปีการศึกษา  2557 พร้อมคู่มือประกันคุณภาพาการศึกษา ประจําปีการศึกษา  2557 
  2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
   3) มีการนําผลการประเมินคุณภาพประจําปีการศึกษา 2556ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ 
  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน เปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 
  

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลประเมินปี 2556 ผลประเมิน 2557 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน

รวมเฉลี่ย  4.02  2.61 

  
 หมายเหตุ เน่ืองจากเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีปีการศึกษา  2556 เป็นเกณฑ์การประเมินแบบเดิม ค่า
คะแนนที่ได้ เท่ากับ 4.02   ส่วนปีการศึกษา 2557 เป็นเกณฑ์การประเมินใหม่ทั้งหมด ค่าคะแนนเท่ากับ 2.53 
 
8. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบและกลไก นโยบาย โครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และเสนอเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับมหาวิทยาลัย และจัดโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือลด/ควบคุม ให้เกิดเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆน้อยที่สุด ในรอบ
ปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์มีความเสี่ยงที่เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม/
โครงการ ซึ่งดําเนินการครบกิจกรรม/โครงการ  
 เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์ตามตัว
บ่งช้ีความเสี่ยง เปรียบเทียบกับปี 2557 พบว่ามีความเสี่ยงลดลงและยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน มีการ
ดําเนินงานติดตามลูกหน้ีเงินยืม ทําให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น เป็นต้น 
 
9. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
 คณะศิลปศาสตร์มีกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมด้านการปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร ในปีงบประมาณ 2558 เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องนํ้า ที่จอดรถ โรงอาหาร ต่างๆ เป็นต้น   
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10. ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลด
ภาวะโลกร้อน  
 คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ/กิจกรรมท่ี ดําเนินการเพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในปีงบประมาณ 2558 เช่น กิจกรรมรณรงค์
ปลูกต้นไม้  รณรงค์ประหยัดพลังงาน  เป็นต้น  
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กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากร
และผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข 
มาตรการ 

7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยมีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือนํามาปรับปรุงระบบให้เป็นมาตรฐานและ
นํามาใช้ทุกส่วนราชการภายใน  

7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวช้ีวัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

7.3 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพและ
ประสบการณ์  

7.5 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือให้บุคลากรทํางานในองค์กรอย่างมีความสุข  
7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ 
7.7 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

  
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
  - คณะศิลปศาสตร์มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มีศักยภาพและ
ความสามารถเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา ถือเป็นภารกิจที่สําคัญและจําเป็นมาก เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะโดยรวม อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
เพ่ิมพูนความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย เทคนิคการสอน การวัดผล และการปฏิบัติงาน คณะมีระบบและกลไก
การบริหารงานด้านวางแผนอัตรากําลัง และการพัฒนาบุคลากร ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะ โดยดําเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนของคณะและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังน้ี 
  

ลําดับที ่ แผน 
1 แผนกลยุทธ์คณะศิลปะศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 – 2559 
2 แผนกรอบอัตรากําลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 - 2558 
3 แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 – 2558 

 
 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
 คณะศิลปศาสตร์ดําเนินการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร ภายใต้แผนปฏิบัติประจําปี 2558 เพ่ือ
ส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาตนเองในด้านการเรียน การสอน และการวิจัย การพัฒนา
สมรรถภาพของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้นําองค์ความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ รวมท้ังให้
งบประมาณการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และนําเสนอผลงานวิชาการ โดยในปี 
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2558 บุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจําได้พัฒนาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา โครงการที่ได้ดําเนินการ 
นอกจากน้ันยังสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย ดังน้ี 
 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี งบประมาณ จํานวนผู้เข้าร่วม 

1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร 

24 ส.ค.58 –   
4 ก.ย.58 

-  5 

2 โครงการพัฒนาองค์กร คณะศิลป
ศาสตร์ เรื่อง ศกึษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การทํางาน 

24-27 มิ.ย.58 
 

272,600 44 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการ 
เทคนิค และวิธีการในการจัดทําผลงาน
เพ่ือขอตําแหน่งสูงขึ้นของตําแหน่ง
ประเภททั่วไป และ ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ (การจัดทํา
ผลงานวิเคราะห์และสังเคราะห์) 

6-7 ก.ค. 58 30,670 33 

 
 
3. พัฒนาผูบ้รหิารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการเปลีย่นแปลง  

-ไม่มี- 
 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน  
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดโครงการอบรมและสัมมนาเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเพ่ิมพูนความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยการจัดโครงการอบรมสัมมนาการเขียน
เอกสารประกอบการ เอกสารประกอบการสอน และการเขียนผลการทางวิชาการ การจัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ การเขียนผลงานทางวิชาการและการนําเสนอ
ผลงาน การให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัย การนําเสนอผลงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้บุคลากรสาย
วิชาการมีความเตรียมความพร้อมเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 4.1 สายวิชาการ 

ลําดับที่  ชื่อ-สกุล ความก้าวหนา้ แต่งต้ังเม่ือ 
1 นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา  ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทย  

 14 มี.ค. 2557

     2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนมย์ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง     
รองศาสตราจารย์           

ในสาขาวิชาสังคมศาสตร ์
(สังคมวิทยา) 

8 ก.ย. 2557 
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 4.2 สายสนับสนุนวิชาการ 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ความก้าวหนา้ แต่งต้ังเม่ือ 

 (-ไม่มี-) ชํานาญการ/ชาํนาญการ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

 
   

 
 คณะศิลปศาสตร์ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการย่ืนขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา  แต่ใน 

ปีงบประมาณ 2558 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทําผลงานพร้อมย่ืนขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น จํานวน 5 ราย 
ซึ่งอยู่ระหว่างรอพิจารณาผลงาน 
 
5. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทํางานในองค์กรอย่างมีความสุข  
  คณะศิลปศาสตร์สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ดังน้ี 1. ด้านสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
โดยการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก  และปลอดภัย จัดสรรพ้ืนที่สําหรับการ
ออกกําลังกาย เช่น ห้องออกกําลังกาย สนามฟุตบอล สนามเปตอง เป็นต้น 2.ด้านสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปี
แก่บุคลากรทุกปี รวมถึงมี สวัสดิการประกันอุบัติเหตุรายบุคคลให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตราย 3.ด้าน
สร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดแรงจูงใจในการทํางาน โดยคณะ
จัดให้มีทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการวิจัย และมีงบประมาณสําหรับการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อีกทั้งยังมีสวัสดิการช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ 
ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราว เงินช่วยเหลือเก่ียวกับสาธารณะและสวัสดิการ ค่าธรรมเนียมเนียมวีซ่าและใบอนุญาต
ทํางานของลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 
 

ลําดับที ่ ระเบยีบ/ประกาศที่เก่ียวข้อง 
1 ประกาศคณะ ศิลปศาสตร์ เรือ่ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
2 ประกาศคณะ  ศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะและสวัสดิการ 
3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่ลูกจ้างช่ัวคราว คณะ

ศิลปศาสตร ์
4 ประกาศคณะ ศิลปศาสตร์ เรือ่ง หลักเกณฑ์การจัดสรรและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม 

สัมมนา และนาํเสนอผลงานทางวิชาการ 
5 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จาก

งบประมาณเงินรายได้ 
6 ประกาศคณะ  ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์

คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2556 
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6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 
 คณะได้มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ผ่านกลไกของคณะกรรมการจัดการความรู้ งาน
วิชาการ (ผลิตบัณฑิต) และงานวิจัย และนําเสนอต่อคณะกรรมการคณะเพื่อพิจารณา และมีการจัดเก็บองค์ความรู้และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ รวมถึงผ่านการประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ และนําแนวปฏิบัติที่ดีจากการ
จัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง กล่าวคือ 
1) การดําเนินกจิกรรม Mini KM ซึ่งได้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการความรู้ดา้นการเขียนจดหมาย
ราชการและถ่ายทอดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการเขยีนจดหมายราชการซึ่งนําไปประยุกตใ์ช้ในสํานักงานได้จรงิ นอกจากนี้ได้
มีโครงการนํารอ่งในการจัดทํา Green Office ซึ่งได้แนวปฏิบตัิที่ดี  (Good Practice)  ในการทํา Big Cleaning Day ซึ่ง
ทําใหเ้กิดการประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงานและนกัศึกษาในการทํากิจกรรมจิตอาสาและทําให้คณะน่าอยู่ โดยได้
วางแผนดําเนินกิจกรรมต่อในปกีารศึกษาถดัไป 
2) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจดัการความรู้ในด้านการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทัว่ไป และนํามาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปรว่มกับมหาวิทยาลัย 
กล่าวคือ คณะได้จัดกจิกรรมพฒันาองค์กร ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจกิายน 2557 ณ อําเภอโขงเจียม 
จงัหวดัอุบลราชธานี โดยได้เชิญ ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเปน็วิทยากร 
และบุคลากรสายวิชาการได้รว่มแลกเปล่ียนเรยีนรู้ เรื่อง แนวคิดและการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนนิการปรับปรงุหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึง่ที่ประชุมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับวทิยากรใน
ประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะด้านการสร้างรายวิชาและการบูรณาการการเรียนการสอน ด้านรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
และด้านการวัดประเมินผล เป็นต้น  
          ในคราวประชุมคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ที่
ประชุมได้พิจารณาผลการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูด้ังกล่าว กอปรกับมหาวทิยาลัยให้คณะส่งข้อมูลรายวิชาศึกษาทัว่ไป 
หลักสูตรปรับปรุง จงึได้สรุปผลแนวทางการจดัทําข้อมูล และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไปในภาพรวม
ระดับคณะ (ดรูายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป) และคณะได้ทําบันทกึขอ้ความ ลงวันที่ 30 มกราคม 
2558 (ดูบันทกึข้อความ) แจง้บคุลากรสายวิชาการเข้ารว่มประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัมาตรฐานผลการเรยีนรู้
และกลุ่มวิชาตามแนวคิดหลักการใหมใ่นการจดัทํา/ พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2558 โดยมี
ประเด็นสําคัญ 2 เรือ่ง ได้แก ่

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้กําหนดรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น Activities based learning, 
Problem based learning, Case based learning เป็นต้น โดยมี 

2. ด้านการวัดประเมินผล ให้กําหนดการสอบ 40 เปอร์เซ็นต์ และมีกิจกรรมอื่นๆ อีก 60 เปอร์เซ็นต์ โดยมี
สัดส่วนการบรรยายไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ 

3) พันธกิจด้านการวิจัย การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ จากกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้  “การทําวิจัย
เพื่อนํามาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะศิลปศาสตร์ การ
ทําวิจัยเพื่อนํามาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ คือ การยื่นงานวิจัยให้ยื่นเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเสนอให้มี
แบบฟอร์ม และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของ การทําวิจัยเพื่อนํามาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ของคณะศิลป
ศาสตร์ ลงแนวปฏิบัติที่ดีในเว็บไซต์ งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์  
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7. ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
 คณะศิลปศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์และยกย่องชมเชยบุคลากรและนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล เกียรติ
บัตร ในเว็บไซต์คณะ ซึ่งในปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพ่ือยกย่อง เชิดชู
เกียรติ สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปศาสตร์มีผู้ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จํานวน 2 ราย  ได้แก่ 
 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สงักดั รางวัลยกยอ่งเชิดชู หน่วยงานผู้มอบ 

 1 นางสาวสมาพร  นนท์พละ อาจารย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

จตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

สํานักเลขาธิการ
รัฐมนตร ี

2 นางละอองดาว   เจ้าหน้าที่บริหาร งาน
ทั่วไป 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ทวีตริยาภรณ์มงกุฎ
ไทย 

สํานักเลขาธิการ
รัฐมนตร ี

 

 

 

 

 

ภาพผู้รบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

109 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลการดําเนนิงานท่ีได้รับรางวัลและกิจกรรมเด่นและสําคัญในรอบปี 2558 

1. กิจกรรมเด่นในรอบป ี (เป็นกิจกรรมที่เด่นในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2557-30 
กันยายน 2558) 

 ชื่อโครงการ  ค่ายภาษาเวียดนามเพ่ือเยาวชน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ   ดร.รุจิวรรณ  เหลา่ไพโรจน์ 
   ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดทําโครงการ  วันที่  20 – 22 พฤษภาคม 2558 
   กิจกรรมของโครงการ  จัดอบรมภาษเวียดนามให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ผลที่เกิดจากความสําเร็จของโครงการ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได้นําเอาภาษา
เวียดนามท่ีได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจําวัน (อย่างง่าย)  และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 
   
2. บุคลากรดีเด่น   

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดให้มีการสรรหาบุคลากรดีเด่นภายในมหาวิทยาลัยและคัดเลือกผู้ที่
เหมาะสมเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนได้ประพฤติ
ปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น ทั้งในด้านการดํารงตน  การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เก่ียวข้องทั้งใน
หน้าที่ราชการและสังคม ทั้งน้ีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีการเสนอช่ือบุคลากรเพ่ือคัดเลือก
เป็นบุคลากรดีเด่นทุกปี โดยปี 2558 มีผู้ได้รับคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน  6 ราย  ได้แก่ 

ลําดับ
ท่ี 

ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัลท่ีรับ หน่วยงานท่ีให้
รางวัล 

สถานท่ีรับรางวัล วัน/เดือน/ปี 

1 นายเมธี  แก่นสาร์ บุคลากรดีเด่น
ด้านประเภท
วิชาการ   

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อาคารอเนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

 

2 นายสมภพ  
โสพัฒน์ 

บุคลากรดีเด่น
ด้านประเภท
วิชาการ   

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อาคารอเนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

 

3 นายวิชชุภงค์  
ลิมปิทีปราการ 

บุคลากรดีเด่น 
ประเภท
เช่ียวชาญเฉพาะ 
ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และ
ประเภททั่วไป    

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อาคารอเนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

 



 

 

110 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ
ท่ี 

ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัลท่ีรับ หน่วยงานท่ีให้
รางวัล 

สถานท่ีรับรางวัล วัน/เดือน/ปี 

4 นางสาวลักษณา  
ทองทศ 

บุคลากรดีเด่น 
ประเภท
เช่ียวชาญเฉพาะ 
ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และ
ประเภททั่วไป    

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อาคารอเนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

 

5 นายกมล  โสภา
สิน 

บุคลากรดีเด่น 
ประเภท
ลูกจ้างประจํา 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อาคารอเนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

 

6 นางโสภาวรรณ  
เหล่าบุตรดี 

บุคลากรดีเด่น 
ประเภท
ลูกจ้างประจํา 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อาคารอเนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

 

 

ภาพผู้รบัรางวัลบุคลากรดีเด่น 

 



 

 

111 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

112 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ภาพกิจกรรมและภาพการได้รับรางวัลของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ์
 

 
 

 
 



 

 

113 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

 
 



 

 

114 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

 



 

 

115 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 



 

 

116 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 



 
118 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านบุคลากร 

1. จําแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร 
  สายวิชาการ 
  - ในปี 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 123 
คน  จําแนกเป็นข้าราชการ จํานวน 35 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 82 คน และลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 6 คน  
 

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2557 ปี 2558 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง ข้าราช 

การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม ข้าราช 

การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันตก 16 22 4 42 15 23 5 43 1 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก 5 24 2 31 5 25 5 35 4 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 7 12 0 19 7 13 0 20 1 
สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ 7 24 0 31 7 26 0 33 2 

รวม 35 82 6 123 34 87 10 131 8 
ร้อยละ  28.46 66.67 4.88 100 25.95 66.41 7.63 100 6.11 

 
-  นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทของพนักงาน  
 



 
119 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 

- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2556 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2557 
 

 
 
 
 



 
120 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  สายสนบัสนุนวิชาการ 
  - ในปี 2558 [หน่วยงาน] มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น  34 คน จําแนกเป็น
ข้าราชการจํานวน 4  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 24 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 คน และ ลูกจ้างช่ัวคราว  
จํานวน 3 คน  

ภาควิชา/
สาขา/

หน่วยงาน 

ปี 2557  ปี 2558  
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง ข้าราช 

การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ลูกจ้าง
ประจํา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม ข้าราช 

การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ลูกจ้าง
ประจํา 

 

 ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

สํานักงาน
คณบดี 
 

4 23 3 3 34 4 24 3 3 34 1 

ศูนย์
ปฏิบัติการ…
…… 

- - - - - - - - - - - 

ภาควิชา/
สาขา………
………… 

- - - - - - - - - - - 

รวม 4 23 3 3 34 4 24 3 3 34 1 
ร้อยละ 12.12 69.70 9.09 9.09 100 11.76 70.59 8.82 8.82 100  

 
- นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามประเภทของพนักงาน  
 

 
 

 
 
 



 
121 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2557 เปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ 2558 

 

 
 
 
2. จําแนกตามระดับการศึกษา  

สายวิชาการ 
  - ในปี 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 131
คน  จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 9 คน ปริญญาโท 80 คน และปริญญาเอกจํานวน 43
คน  
 

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/ ปริญญาตร ี
(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

ปริญญาเอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 4 23 16 43 
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 5 18 12 35 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ - 13 7 20 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ - 26 8 34 

รวม 9 80 43 131 
ร้อยละ  6.87 61.07 32.83 100 

 
 
 
 
 



 
122 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวน ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา  
 

 
 
 
 
- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษาใน

ปีงบประมาณ 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558  
 

          



 
123 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  สายสนบัสนุนวิชาการ 
  - ในปี 2558 [หน่วยงาน] มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 34 คน จําแนกตามระดับ
การศึกษาเป็นระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีจํานวน 5  คน   ปริญญาตรีจํานวน 22  คน   ปริญญาโท 6 คน และ ปริญญา
เอกจํานวน………-……คน  
 

หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา ตํ่ากว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี
(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

ปริญญาเอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

สํานักงานคณบดี 
 

5 21 8 - 34 

รวม 5 21 8 - 34 
ร้อยละ  14.71 61.76 23.53 - 100 

 
 
 
- นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามระดับ

การศึกษา ในปีงบประมาณ 2557 เปรียบเทียบกับ ปี 2558  
 



 
124 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
  
3. จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ 
   - ในปี 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 
131 คน จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 110 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 17 คน   
รองศาสตราจารย์ จํานวน 4 คน และศาสตราจารย์ จํานวน 0 คน  

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2556 ปี 2557 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันตก 37 5 0 0 42 39 4 0 0 43 1 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก 25 5 1 0 31 29 5 1 0 35 4 

สาขาวิชา
สังคมศาสตร ์ 13 5 1 0 19 14 4 2 0 20 1 

สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ 27 3 1 0 31 28 4 1 0 33 2 

รวม 102 18 3 0 123 110 17 4 0 131 8 
ร้อยละ  82.93 14.63 2.44 0 100 83.97 12.98 3.05 0 100 6.11 
- นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ  
 



 
125 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 

- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ใน
ปีงบประมาณ 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558  

 

 
  



 
126 รายงานประจําปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. บุคลากรลาศึกษาต่อ 
   - ในปี 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  มีบุคลากรลาศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 3 คน  จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังน้ี 
 
 สายวิชาการ  
ลําดับท่ี ชื่อ- สกุล ระดับ

ปริญญา 
สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

1 นายเสนาะ เจริญพร ปริญญาเอก สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทุนการศึกษา
สําหรับอาจารย์
คณะศิลปศาสตร์
เพ่ือศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก 
2 นางสาวจณีัฐชะญา  

จีปณัฐิกาญจน ์
ปริญญาเอก สาขาวิชา      

นิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม 

สถาบันพัฒน-       
บริหารศาสตร์ 

ทุนการศึกษา
สําหรับอาจารย์
คณะศิลปศาสตร์
เพ่ือศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก 
 

3 นางสาวพัชรี  ธานี ปริญญาเอก สาขาวิชา       
การจัดการ

ท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ 

สถาบันพัฒน-       
บริหารศาสตร์ 

ทุนการศึกษา
สําหรับอาจารย์
คณะศิลปศาสตร์
เพ่ือศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก 
 
 สายสนบัสนุนวิชาการ  
ลําดับท่ี ชื่อ- สกุล ระดับปริญญา สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

 - - - - - 
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ด้านงบประมาณ 
 
 

ปีงบประมาณ  2556 

 เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินกองทนุส่งเสริมฯ รวม 

ยอดยกมา - 9,612,279.53 51,489,350.02  

- ได้รับจัดสรร 2,236,500.00 21,675,400.34 10,273,312.50 34,185,212.84 

- รายจ่าย 2,236,499.84 11,979,638.08 11,547,417.68 25,763,555.60 

คงเหลือ(ยกไป) 0.16 19,308,041.79 50,215,244.84  

ปีงบประมาณ  2557 

 เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินกองทนุส่งเสริมฯ รวม 

ยอดยกมา - 19,308,041.79 50,215,244.84  

- ได้รับจัดสรร 2,234,900.00 19,096,130.10 8,986,662.50 30,317,692.60 

- รายจ่าย 2,234,900.00 20,356,767.45 12,794,387.17 35,386,054.62 

คงเหลือ(ยกไป) - 18,047,404.44 46,407,520.17  

ปีงบประมาณ  2558 

 เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินกองทนุส่งเสริมฯ รวม 

ยอดยกมา  18,047,404.44 46,407,520.17  

- ได้รับจัดสรร 2,087,900.00 8,315,515.71 7,397,525.00 27,800,940.71 

- รายจ่าย 2,087,899.64 16,344,184.11 23,628,088.57 42,060,172.32 

คงเหลือ(ยกไป) 0.36 20,018,736.04 30,176,956.60  

 




