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คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
 



 

บทสรุปผู้บริหาร 

ในปีงบประมาณ 2559 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณรายได้ รวมทั้งสิ้น 1,337,000บาท และ 28,173,900 บาท ตามล าดับ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจ

ของคณะในด้านต่างๆ ดังนี้ 

คณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 450 และมีบัณฑิตที่

จบและเข้าปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 199 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 189 คน  

ปริญญาโท 10 คน ผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมและรายด้านและ

ด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑติ คิดเป็นรอ้ยละ 83.40 

ด้านการวจิัยและงานสร้างสรรค์ 

การด าเนินงานและพัฒนาด้านการวิจัย เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะรัฐศาสตร์ได้ให้

ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา ค้นคว้าเพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมี

หน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการท างานวิจัยของคณะฯ เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย และการเผยแพรง่านวิจัยของหน่วยงาน บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับงานวจิัย โดยมีกองทุนงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของหนว่ยงาน 

 

 ในปี 2559 คณะรัฐศาสตร์  ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจ านวนโครงการ จ านวน

ทั้งสิน้ 3 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิน้ 1,843,145 บาท 

 

 

 



 

ค าน า 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราฃธานี เริ่มก่อตั้งจากสาขาวิชาที่สังกัดอยู่กับคณะนิติศาสตร์

และรัฐศาสตร์ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ช่วยสอนวิชาพื้นฐาน และวิชาต่างๆ ในหลักสูตร

รัฐศาสตร์ ต่อมาปรากฏว่าตลาดแรงงานทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้ขยายตัวเพิ่ม

มากขึ้น ด้วยแนวโน้มของการกระจายอ านาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาความรู้ทางด้าน

การจัดการภาครัฐแนวใหม่  กอปรกับการศึกษาทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีความ

โดดเด่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ

ประเทศชาติโดยตรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
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บทสรุปผู้บริหาร  
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ส่วนน า  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 ประวัติความเป็นมา   

 ตราลักษลักษณ์  2 

 ค าขวัญ ปรัชาญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  3 

 โครงสรา้งการแบ่งส่วนงาน 3 

 คณะกรรมการประจ า 4 

 คณะกรรมการบริหาร 5 

   

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์ 6 
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 ผลการด าเนนิงานตามกลยุทธ์ที่ 2 

ผลการด าเนนิงานตามกลยุทธ์ที่ 3 

ผลการด าเนนิงานตามกลยุทธ์ที่ 4 

ผลการด าเนนิงานตามกลยุทธ์ที่ 5 
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32 

34 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ  

 ด้านการผลิตบัณฑิต 42 

 ด้านงบประมาณ 44 

 ด้านบุคลากร  45 

ภาพกิจกรรมคณะรัฐศาสตร์              48 

 



 

ข้อมูลทั่วไปของคณะรัฐศาสตร์ 

 

ประวัติความเป็นมา  

 ชื่อหน่วยงาน   คณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่ตั้ง 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรไีค อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 34190       

โทรศัพท์  045-353940-2  โทรสาร  045-353941  

ประวัติความเป็นมาของคณะรัฐศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มก่อตั้งจากสาขาวิชาที่สังกัดอยู่กับคณะนิติศาสตร์

และรัฐศาสตร์ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ช่วยสอนวิชาพื้นฐาน และวิชาต่างๆ ในหลักสูตร

รัฐศาสตร์ ต่อมาปรากฏว่าตลาดแรงงานทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้ขยายตัวเพิ่ม

มากขึ้น ด้วยแนวโน้มของการกระจายอ านาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาความรู้ทางด้าน

การจัดการภาครัฐแนวใหม่  กอปรกับการศึกษาทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีความ

โดดเด่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ

ประเทศชาติโดยตรง ขณะเดียวกันความต้องการของผู้ เรียนในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้จึงมีวิสัยทัศน์ใน

การพัฒนาทางวิชาการและการเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางสาขาวิชา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยเหตุผลทางการขยายตัวทางวิชาการ ประจวบกับการสนับสนุนทาง

วิชาการจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ซึ่งได้เข้ามาเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในปลายปี พ.ศ.2547 และได้ริเริ่มให้เปิดหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาเอกเมื่อปี พ.ศ.2548 คณะรัฐศาสตร์ จึงได้รับการจัดตั้งเป็นคณะโดย

ผา่นความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 

1. ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีฐานะเป็นส่วนงานภายใต้ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่า

คณะ พ.ศ.2554 โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในคณะแยกเป็น 3 ส่วนงาน คือ ส านักงานเลขานุการ 

สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งคณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 3 

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2559 

จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 450 คน  และมีบัณฑิตที่จบและเข้าปริญญาบัตรในปีการศึกษา 

2558 จ านวนทั้งสิน้ 199 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 189 คน  ปริญญาโท 10 คน 



 

สัญลักษณ์  

  ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์    

ปรัชญา   “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานคุณธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย”   

วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันชั้นน าที่เน้นความเป็นเลิศทางดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

แหง่ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน”  

   

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสรา้งการบริหาร 

 

 
 

 

รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

1. นายฐิตพิล ภักดีวานิช   คณบดีคณะรัฐศาสตร์  ประธานกรรมการ 

2. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์  รองคณบดีฝา่ยบริหาร  

แผน และประกันคุณภาพการศกึษา  กรรมการ 

3. นางจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วจิัย 

และวิเทศนส์ัมพันธ์   กรรมการ 

4. นายปัฐวี โชติอนันต์   ผูช่้วยคณบดีฝา่ยพัฒนานักศกึษา 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

      กรรมการ 

5. นางสาวดารุณี พุ่มแก้ว  ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการและวจิัย กรรมการ 

6. นางสาวบุญทิวา พ่วงกลัด  หัวหนา้สาขาวิชาการปกครอง  กรรมการ 

7. นางสาวอรุณี สัณฐิติวณิชย์  หัวหนา้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 

8. นายวันชัย ทิพย์ชัย    ผูแ้ทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ 

9. นางสาวกิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น  ผูแ้ทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ  

10. นางสาวชนิดา ศรบีุญเรือง  ผูป้ฏิบัติงานบริหาร     ผูช่้วยเลขานุการ 



 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

1. นายฐิตพิล ภักดีวานิช   คณบดีคณะรัฐศาสตร์  ประธานกรรมการ 

2. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์  รองคณบดีฝา่ยบริหาร  

แผน และประกันคุณภาพการศกึษา  กรรมการ 

3. นางจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วจิัย 

และวิเทศนส์ัมพันธ์   กรรมการ 

4. นายปัฐวี โชติอนันต์   ผูช่้วยคณบดีฝา่ยพัฒนานักศกึษา 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

      กรรมการ 

5. นางสาวดารุณี พุ่มแก้ว  ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการและวจิัย กรรมการ 

6. นางสาวบุญทิวา พ่วงกลัด  หัวหนา้สาขาวิชาการปกครอง  กรรมการ 

7. นางสาวอรุณี สัณฐิติวณิชย์  หัวหนา้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 

8. นายวันชัย ทิพย์ชัย    ผูแ้ทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ 

9. นางสาวกิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น  ผูแ้ทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ  

10. นางสาวชนิดา ศรบีุญเรือง  ผูป้ฏิบัติงานบริหาร     ผูช่้วยเลขานุการ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์  

การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อม คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. คณะรัฐศาสตร์มีบุคลากรที่เป็นคนรุน่ใหม่มีความ

ตั้งใจท างานและมีความพร้อมในการพัฒนาคณะ   

2. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง มี

ผลกระทบและสร้างคุณค่าต่อชุมชน 

3. บุคลากรของคณะตระหนักถึงความส าคัญและมีสว่น

ร่วมในการประกันคุณภาพการศกึษา 

4. นักศึกษามีความภาคภูมใิจในคณะ  

5. นักศึกษามีคุณภาพ และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

6. หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความ

ต้องการของสังคม ชุมชน และเป็นหลักสูตรที่

ส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ได้รับการยอมรับในวงกว้าง 

7. คณะมเีครือข่ายความรว่มมือกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม 

1. จ านวนบทความวิจัย และบทความวชิาการมีน้อย  

2. อาจารย์มภีาระงานสอนมาก  

3. สัดส่วนของอาจารย์และนักศกึษายังไม่เหมาะสม 

4. ช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑติศกึษาไม่

เพียงพอ 

5. ระบบจัดการสวัสดิการ สวัสดิภาพ และขวัญ ก าลังใจ

บุคลากรยังไม่เพียงพอ 

6. ขาดการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

7. ขาดความตอ่เนื่องในเชิงนโยบายของผูบ้ริหาร 

8. ปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอนไม่ทันสมัย 

และไม่เพียงพอ 

9. นโยบายในการบริหารงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ 

10. จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒปิริญญาเอก และต าแหน่งทาง

วิชาการมนี้อย 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. องค์กรภายนอกระดับนานาชาติ ให้ความสนใจและ

ให้ความส าคัญกับคณะรัฐศาสตร์  

2. คณะได้รับการยอมรับจากตลาดในฐานะเป็น

หนว่ยงานที่เปิดการเรียนการสอนในสาขา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับคณะ ใน

พืน้ที่อีสานใต้ 

3. คณะตัง้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการก้าว

สู่ การเป็นผู้น าประชาคมอาเซียน 

4. มีแหล่งทุนในการด าเนินงานวิจัย บริการวิชาการที่

หลากหลายและเพียงพอ 

 

1. ระบบการท างานของมหาวิทยาลัย ไม่เอือ้ต่อการ

ด าเนนิงานที่รวดเร็ว และคล่องตัวภายในคณะ 

2. เงินงบประมาณมีไมเ่พียงพอส าหรับการด าเนินงานใน

คณะ 

3. โครงสรา้งการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

คณะในก ากับยังไม่ชัดเจน 

4. ระบบทุน กยศ.มีความล่าชา้ 

5. ระบบการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะไม่มี

ประสิทธิภาพ 

 



 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์ มีการด าเนินภารกิจตามวิสัยทัศน ์พันธกิจของคณะ

และของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑติ , ด้านวิจัย, ด้านบริการวิชาการ ,ด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม , และด้านความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

 ด้านการผลิตบัณฑิต  

คณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 450 คน   และมี

บัณฑิตที่จบและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 199  คน แบ่งเป็น 

ระดับปริญญาตรี 189 คน  ปริญญาโท 10 คน โดยคณะรัฐศาสตร์ มีผลการส ารวจความพึงพอใจใน

ภาพรวมของผู้ใชบ้ัณฑติ อยู่ที่ ร้อยละ 83.40  

 ด้านการวจิัยและงานสร้างสรรค์ 

การด าเนินงานและพัฒนาด้านการวิจัย เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะรัฐศาสตร์ได้ให้

ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา ค้นคว้าเพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมี

หน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการท างานวิจัยของคณะฯ เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย และการเผยแพรง่านวิจัยของหน่วยงาน บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับงานวจิัย โดยมีกองทุนงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของหนว่ยงาน 

 

 ในปี 2559 คณะรัฐศาสตร์  ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจ านวนโครงการ จ านวน

ทั้งสิน้ 3 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิน้ 1,843,145 บาท 

 

รายชื่อโครงการวจิัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหนา้โครงการ แหลง่ทนุ งบประมาณ 

1 โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 

อ.ประเทือง มว่งอ่อน องค์การบริหาร

ส่ ว น ต า บ ล คู

เมอืง , นาเลิน 

41,145 บาท 

2 กา ร ร วบ ร วมแล ะถอดค ว าม รู้  บท เ รี ย น 

ประสบการณ์ "คนหนุนงานวจิัยนักวชิาการ" 

ผศ.พิเศษกาญจนา  ทอง

ท่ัว 

สกอ. 802,000 บาท 



 

3 โครงการ "Building a Journalinalism Network to 

Enchace Freedom of Expression and People's 

Representation in the Northeast Region in 

Thailand" 

ดร.ฐิตพิล  ภักดีวานชิ สถานทูตอังกฤษ 

กรุงเทพฯ 

1,000,000 บาท 

(ตารางที่ 1 รายชื่อโครงการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์)  

 

 ด้านการบรกิารวชิาการ 

การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ของคณะรัฐศาสตร์ เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่

คณะรัฐศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากร

ทางการศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรูท้างรัฐศาสตร์ในแตล่ะสาขาวิชา และมีการจัดท าระบบบริหาร

การบริการวิชาการ ของคณะรัฐศาสตร์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนด

หลักเกณฑ์ในการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการบริการวิชาการ ของคณะรัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานบริการวิชาการ และการเผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการของหน่วยงาน บริหารจัดการเกี่ยวกับ

งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ  

 

 ในปี 2559 คณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 3 

โครงการ  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 1,158,154 บาท และเข้า

ผูเ้ข้าร่วมและผู้รับบริการจ านวน 500 คน 

 

รายชื่อโครงการบรกิารวชิาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหนา้โครงการ แหลง่ทนุ งบประมาณ 

1 ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ก า ร จั ด ก า รภั ย พิ บั ติ ชุ ม ช น 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

นายประเทือง มว่งอ่อน เงินงบประมาณ 300,000 บาท 

2 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ: เครือข่ายความ

ร่ วมมื อ ใ นกา ร รับ ใ ช้ สั ง คม ใ นพื้ น ท่ี รอบ

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

น.ส.วิภาพรรณ  ตระกูลสันติ

รัตน์ 

เงินงบประมาณ 220,000 บาท 

3 The Implementation of Activities to 

Strengthen the Thai Youth Anti-Corruption 

Network 

ดร.ฐิตพิล ภักดวีานชิ United Nations 

Development 

Programme 

(UNDP) 

638,154 บาท 

(ตารางที่ 2 รายชื่อโครงการบริการวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ) 

 

  



 

ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะรัฐศาสตร์ เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการ

หนึ่งที่คณะรัฐศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากร

ทางการศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการจัดกิจกรรมด้าน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะรัฐศาสตร์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่

ก าหนดหลักเกณฑใ์นการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ของคณะรัฐศาสตร์  

 

 ในปี 2559 คณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 165,000 

บาท และเข้าผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 150 คน  

  

 รายชื่อโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

  

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหนา้โครงการ แหลง่ทนุ งบประมาณ 

1 โครงการสืบสานบุญกฐินสามัคคีชาวสิงห์แสด 

ครัง้ท่ี 7 

นายศรัณย ์ สุดใจ เงินงบประมาณ 55,000 บาท 

(ตารางที่ 3 รายชื่อโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะรัฐศาสตร์) 

  

ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 

การด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์  เป็นภารกิจที่ส าคัญอีก

ประการหนึ่งที่คณะรัฐศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้

คณาจารย์และนักศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการ

แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานกับสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบัน

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันต่อไป 

 

 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2559 

 ในปี 2559 คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการ

ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ โดยมีผลการด าเนินงานที่

ส าคัญ ดังนี้ 

 กล่าวน าในภาพรวมของหน่วยงาน โดยจากกลยุทธ์ เป้าประสงค์และมาตรการที่ก าหนดข้างต้น

นั้น หน่วยงานได้มีการก าหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม ในการด าเนินการ



 

อย่างไร เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ ที่วางไว้ และผลการด าเนินงานตามกล

ยุทธ์และมาตรการในภาพรวมเป็นอย่างไร และจ าแนกเป็นประเด็นดังนี้ 

 

 

กลยุทธ์ที ่1 จัดการศึกษาทางดน้รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตเข้าสู่กลไก

การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 

เป้าประสงค์ :  

1. พัฒนาระบบรับเข้านักศึกษาทุกหลักสูตรในเชิงรุก 

2. พัฒนาทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน (หลักสูตร บุคลากร กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ 

3. พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือทางการวิชาการกับหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

4. พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือทางการวิชาการกับหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

5. พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษา 

 มาตรการ 

 1.1 พัฒนาระบบการรับนักศกึษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและดึงดูดนักเรียนผูม้ี 

ความสามารถพิเศษหรอืผูม้ีศักยภาพสูง 

 1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับ

สากล สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ

อุดมศกึษา 

 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้

ครบถ้วนทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การหา

ประสบการณจ์ากการท างานจรงิ การเรียนรูร้่วมกับชุมชนและหนว่ยงานอื่น  

 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอนและแหลง่เรียนรูใ้ห้แก่นักศกึษาอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

 1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการด าเนิน

ชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรมและความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อ

สังคม 



 

 1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ด ีมคีวามปลอดภัยและมคีวามสุข 

 1.9 พัฒนาความรูแ้ละทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตคณะเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

 1.10 สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา

คณะและมหาวิทยาลัย 

 1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอุดมศึกษา 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนว่ยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ    

 1.12 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาตามพันธกิจของคณะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการวิจัย สร้างนวัตกรรมทางสังคมและองค์ความรู้

ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น ใน

ภูมภิาคลุ่มน้ าโขงได้อย่างยั่งยืน 

  

 กลยุทธ์ที่ 2.1 ก าหนดทิศทางการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ เป็น 9 ทิศทาง เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ     

พลวัตรของสังคม 

มาตรการ 

ก าหนดทิศทางการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ เป็น 9 ทิศทาง ดังนี้ 

• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

• การกระจายอ านาจและธรรมาภบิาล 

• นโยบายสาธารณะและสวัสดิการสังคม 

• บริบทการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมไทย 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

• สิทธิ เสรีภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ 

• ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

• การพัฒนาภาครัฐ       

 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม 



 

 

เป้าประสงค์ :  

 1.พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

เป้าประสงค์ :  

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 2.4 การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมไปเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ 

เป้าประสงค์ :  

1. การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมไปเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ 

มาตรการ 

 2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 

 2.2.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรจัดให้มีระบบการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดของคณะสู่

บุคลากรทุกระดับ และมีระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 2.2.3 พัฒนาผู้บริหารคณะให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสามารถ

รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 2.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิ 

ศักยภาพและประสบการณ์ เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งวิทยฐานะของบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ 

 2.2.5 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อใหบุ้คลากรท างานภายในคณะอย่างมีความสุข 

 2.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเ้พื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

 2.2.7 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชดิชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

 2.2.8 ปรับปรุงระบบการสื่อสารสองทางภายในคณะใหม้ีประสิทธิภาพ  

 2.2.9 ส่งเสริมและกระตุน้บุคลากรให้มคีวามสามัคคี และความภักดีตอ่คณะ 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชน และท้องถิ่น  สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน  ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 3.1  บริการวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ตามความต้องการ

ของชุมชน ท้องถิ่น หนว่ยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

เป้าประสงค์ : บริการวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ตามความต้องการของชุมชน 

ท้องถิ่น หนว่ยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 3.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสรา้งความเข้มเข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ : สร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม  เพื่อเพิ่มขดีความสามารถและสรา้งความเข้มเข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น 

 

มาตรการ 

 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยใหส้ามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนความรว่มมอืด้านงานวิจัยกับหนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกและ 

เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัย 

 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 4 

  ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่นภายใต้ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดงีามไว้ 

กลยุทธ์ที่ 4.1  ส่งเสริมการเรยีนรู้  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ท้องถิ่นในเขตอีสานใต้ 

กลยุทธ์ที่ 4.2  ส่งเสริมการสืบสาน  ฟื้นฟู  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีท้องถิ่นในเขตอีสานใต้ 

 

เป้าประสงค์ :  

 1. มโีครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่และท าให้เกิดประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อชุมชน อย่างนอ้ย 1 โครงการต่อปี   

 2. การจัดท าสื่อเผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อย่างน้อย 2 โครงการต่อ

ปีงบประมาณ  



 

 3.นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ  อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

ต่อปี 

 4. มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอ่เนื่องอย่างนอ้ย 2 ปีงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ 

 5. บูรณาการการเรียนการสอนกับการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อฟื้นฟู  และ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมปิัญญา ขนบธรรมเนยีมและประเพณีท้องถิ่นในเขตอีสานใต้ 

มาตรการ 

 4.1 ส่งเสริมระบบกลไกลและถ่ายทอดองค์ความรูก้ารบริการวิชาการสู่ชุมชน 

 4.2 การสรา้งเครือขา่ยความร่วมทางวิชาการระหว่างสถาบันวิชาการ หน่วยงานองค์กรต่างๆ กับ

ชุมชนท้องถิ่น 

 4.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการน าความรู้ไปประยุกต์ใชส้ าหรับแก้ปัญหาของชุมชนได้ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 5 

  พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้องค์กรมีคุณภาพและบุคลากรมีความสุขพร้อมทั้ง

พัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษาให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

 

 กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างจิตส านึกของผู้บริหารและบุคลากรให ้

“ร่วมคดิร่วมท า และร่วมรับผดิชอบ” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศนแ์ละเป้าหมายที่วางไว้ 

 เป้าประสงค์ : พัฒนาการบริหารแบบมสี่วนร่วม สร้างจิตส านึกของผู้บริหารและบุคลากรให้ “ร่วมคิดร่วมท า 

และร่วมรับผิดชอบ” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 

 กลยุทธ์ที่ 5.2  ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เป้าประสงค์ : ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 กลยุทธ์ที่ 5.3  ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์

สุจรติ ยึดประโยชน์สว่นรวมเป็นที่ตั้ง 

 เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์

สุจรติ ยึดประโยชน์สว่นรวมเป็นที่ตั้ง 

 

 



 

 กลยุทธ์ที่ 5.4  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ มี

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 เป้าประสงค์ : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ มี

ความโปร่งใส 

 

 กลยุทธ์ที่ 5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของคณะเพื่อ

สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น 

 เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของคณะเพื่อ

สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น 

 

 กลยุทธ์ที่ 5.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของคณะเพื่อ

สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น 

 เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล 

โดยใช้หลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

 กลยุทธ์ที่ 5.7  พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีความ

คล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใส 

 เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีความคล่องตัว 

เป็นธรรม โปร่งใส 

 

 กลยุทธ์ที่ 5.8  พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์

พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน   

 เป้าประสงค์ : พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์

พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน    

 

 กลยุทธ์ที่ 5.9  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียน

การสอน วจิัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการ 

 เป้าประสงค์ : พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว อนุรักษ์พลังงาน ลดภาวะ

โลกรอ้น    

 

 



 

มาตรการ 

 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ 

เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

 5.2 ศกึษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศลิปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนยีมและประเพณีในระดับชาติและระดับสากล 

 5.3 ส่งเสริม รวบรวม และบูรณาการเผยแพรอ่งค์ความรูท้างดา้นท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 ภูมปิัญญาท้องถิ่นภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น อันดีงามไว้ 

 5.4  วางระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นการวางแผนพัฒนาระดับบุคคล และติดตาม

ความก้าวหน้าของแผนอย่างตอ่เนื่อง  

 5.5 ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรเปิดใจ เข้าใจ มีสว่นร่วม ในหลักการขององค์กรแหง่คุณภาพ 

 5.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มธีรรมาภิบาล 

 5.7  ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการพัฒนาคณะและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม  

 5.8 กระจายอ านาจการบริหารและจัดใหม้ีระบบการตดิตามผลการปฏิบัติงาน 

 5.9 การบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

 5.10 ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ

สนับสนุน 

 5.11  พัฒนาระบบและกลไกการก ากับและติดตามประเมินผลที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานการ

อุดมศกึษา 

 5.12 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

 5.13 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกัน

ระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 

 5.14  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใชข้้อมูลอย่างตอ่เนื่อง 

 5.15  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาให้มกีารบูรณาการสู่การปฏิบัติในงานประจ า 

 5.16 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

และบุคลากร 

 5.17  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพิ่มพืน้ที่สีเขียวและลดสภาวะโลกร้อน 

 5.18  ลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า 

 5.19  สร้างพื้นที่สีเขยีว 

 



 

1. การรับนักศกึษา 

 1.1 วิธีการรับนักศกึษา  

 

 
 

(แผนภูมิที่ 1 จ านวนการรับนักศึกษา) 

 คณะรัฐศาสตร์มีการรับนักศึกษาในระบบรับกลาง (Admission) โดยผ่านงานรับเข้าของ

มหาวิทยาลัยคือเป็นร้อยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้า และการรับตรง (โควตา) ร้อยละ 20 ของ

การรับเข้า  

1.2 จ านวนนักศกึษา  

 จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามรับการศกึษาปริญญาตรี 450 คน   

หลักสูตร 

ปี 2558  ปี 2559  การ

เพิ่มขึ้น/

ลดลง 

 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญ

ญา

เอก 

รวม ปริญญา

ตรี 

ปริญ

ญา

โท 

ปริญญ

าเอก 

รวม 

หลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

434   434 450   450 3.7 

หลักสูตรการปกครอง 514 10  524 539   539 2.8 

หลักสูตรการบริหาร

องคก์าร 

357   357 359   359 0.56 

รวม 1,305 10  1,315    1,348 2.50 

(ตารางที่ 4 จ านวนนักศึกษา) 
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ปีการศึกษา 2559 



 

 1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  รับพระราชทานมีบัณฑิตที่จบและเข้าปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 199 

คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 189 คน  ปริญญาโท 10 คน  

  ผลการติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 83.92 

และยังไม่ได้งานท า คิดเป็นรอ้ยละ 16.08 

  ผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมและรายด้านและด้าน

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑติ คิดเป็นรอ้ยละ 83.40 

 

2. การพัฒนาหลักสูตร 

 คณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดย

ด าเนนิการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF. จ านวน 3 หลักสูตร  

 

รายละเอียดหลักสูตร ปรญิญา

ตรี 

ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 3  - 3 

จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ 

TQF. 

3  - 3 

จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัตเิปิดใหม่ - - -  

จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร - - -  

(ตารางที่ 5 จ านวนหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์)  

สามารถจ าแนกหลักสูตรตามระดับการศกึษา ภาควิชาต่างๆ ได้ดังนี้ 

 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม 

สาขาวิชาการปกครอง 1  - 1 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์วชิาเอกการ

ปกครองท้องถิ่น 

1   1 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1  - 1 

รวม 3   3 

(ตารางที่ 6 จ านวนภาควิชาต่างๆ ของคณะรัฐศาสตร์)  



 

 

3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 โครงการ ในรอบปี 2559 ที่คณะรัฐศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมี

จ านวน 2 โครงการ ( 7 โครงการย่อย) 

ล าดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการ

ด าเนินงาน) 

วัน/เดือน/ปี

สถานที่ 
งบประมาณ 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง

รัฐประศาสนศาสตร์ 

ก.พ.2558 190,000 100 

 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน 

ต.ค .57-ก.ย .

58 

100,000 400 

(ตารางที่ 7 โครงการในการพัฒนาหลักสูตร)  

 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 

ประสบการณ์จากการท าจริงหรอืสหกิจศึกษา 

  คณะรัฐศาสตร์ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม ปลูกฝัง

จริยธรรม มีศีลธรรมอันดีงานตลอกจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษารัฐศาสตร์เพื่อให้

นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการโดยประกอบด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการ

เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาต่างๆ มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสมทบเป็นค่าจ่ายใน

การเรียนให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน เพื่อให้สามารถเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดได้มีการส ารวจ

ความต้องการการจ าเป็นของนักศึกษา มีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ ห้องสมุด สถานที่อ่านหนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา มี

การจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ และคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทมี 

ประสบการณ์จากการท าจริงหรือสหกิจศึกษา 

ที่ 
รายชื่อกิจกรรม/

โครงการ 
หน่วยงานที่จัด 

งบประมาณ 

(บาท) 
วัน เวลา ที่จัด สถานที ่

จ านวนผูเ้ข้าร่วม 

(คน) 

1 
ค่ายรัฐศาสตรอ์าสา

พัฒนาชุมชน คร้ังที่ 7 

สโมสรนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร ์

 

36000 

ธ.ค.58  

 

422 



 

ที่ 
รายชื่อกิจกรรม/

โครงการ 
หน่วยงานที่จัด 

งบประมาณ 

(บาท) 
วัน เวลา ที่จัด สถานที ่

จ านวนผูเ้ข้าร่วม 

(คน) 

2 
เชิดชูเกียรติบัณฑิตคณะ

รัฐศาสตร ์รุ่นที่ 3 

สโมสรนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร ์

3650 ธ.ค.58 

 

คณะรัฐศาสตร์ 422 

3 
โครงการประชุมวิชาการ

รัฐศาสตรแ์ห่งชาต ิ

สโมสรนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร ์

11340 ธ.ค.58  105 

4 

ค่ายยุวชนรัฐศาสตร์ สู่

เส้นทางประชาธปิไตย 

คร้ังที่ 1 

สโมสรนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร ์

30,000 14-17 พ.ค. 59 คณะรัฐศาสตร์ 154 

5 
โครงการสิงห์อีสาน

สัมพันธ์คร้ังที่ 2 

สโมสรนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร ์

30000 ธ.ค.58  305 

6 
โครงการฟุตบอล

ประเพณีสิงห ์

สโมสรนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร ์

20000 พ.ย.58 คณะรัฐศาสตร์ 100 

 

(ตารางที่ 8 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา)  

 

5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่ง

เรยีนรู้ 

  คณะรัฐศาสตร์ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม ปลูกฝังจริยธรรม มี

ศลีธรรมอันดีงานตลอกจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่

เอือ้ต่อการพัฒนาการบริหารงานภายในของคณะ อาทิ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  มีจัดงบประมาณ

สนับสนุนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา แก่บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกปีงบประมาณ 

 

6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการ

เรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

  คณะรัฐศาสตร์ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อตอบโจทย์

การพัฒนาการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง โดยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี

สถานที่ 

งบประมาณ จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

1. กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์  

   

 1.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาการเรียนรูจ้าก ธ.ค.57-ม.ค. 12,000 100 



 

ประสบการณต์รง 58 

 2.โครงการเสวนาวิชาการบัณฑิตศึกษา มี.ค.59 12,000 50 

 3.โครงการอบรมการเขยีนและการเผยแพรบ่ทความ

ทางวิชาการ 

มิ.ย.59 12,000 100 

2. กิจกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ     

 1.โครงการ ฟุตบอลประเพณ ี3 สงิห์อสีานสัมพนัธ ์คร้ัง

ที่ 4 

ม.ค.59 39,000 150 

 2.โครงการ ประเพณีสิงห์อีสานสัมพนัธ ์คร้ังที่ 4 ม.ค.59 30,000 200 

3. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม     

 1.โครงการค่ายรัฐศาสตรอ์าสาพัฒนาท้องถิ่นคร้ังที่ 8 มี.ค.59 20,000 200 

 2.โครงการสิงห์แสดตอบแทนสังคม ก.ย.59 10,000 150 

4. กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม     

 1.โครงการส่งเสรมิจริยธรรมและคุณธรรมของนักศึกษา

สาขาวิชาการปกครอง (ประชาสัมพนัธ์การแตง่กายให้

ถูกระเบียบของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

มี.ค. 59 1,000 200 

 2.โครงการเสริมสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรมนักศึกษา

สิงห์แสด 

ก.พ.59 3,000 200 

5. กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม    

 1.โครงการสืบสานบญุกฐินสามัคคชีาวสิงแสด คร้ังที่ 5 พ.ย.58 70,000 300 

 2.โครงการสดุดีร าลึกเสรีชาคนสามัญลุม่น้ ามูล มิ.ย. 59 10,000 300 

รวมท้ังสิ้น  219,000 2,250 

(ตารางที่ 9 โครงการส่งเสริมลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์)  

 

7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 

 ในการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ทุนสนับสนุน จ านวน 35 ทุน เป็น

จ านวนเงิน 719,200 บาท 

 

ที ่ ชื่อทุนการศึกษา ประเภททุน จ านวนทุน รวมเงินทุน 

1 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร รุน่ท่ี 1 

-คณะรัฐศาสตร์ 

ตอ่เนื่อง 2 164,000.- 

2 ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตอ่เนื่อง 1 106,000 



 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

-รัฐศาสตร์ 

3 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ

ศกึษาหรับนสิิต นักศึกษาพิการ 

-คณะรัฐศาสตร์ 

ตอ่เนื่อง 1 10,200.- 

4 มูลนิธินายหา้งโรงปูนผู้หนึ่ง 

-คณะรัฐศาสตร์ 

ตอ่เนื่อง 1 30,000.- 

5 มูลนิธิเทสโก้โลตัส บูรณาการเรียนรู้

กับการท างานเพื่อนิสิตนักศึกษา

มหาวทิยาลัย 

-คณะรัฐศาสตร์ 

ตอ่เนื่อง 1 30,000.- 

 

6 สมาคมอีสานมหานครชิคาโก้แห่งรัฐ

อลิลนิอยส ์สหรัฐอเมริกา 

-คณะรัฐศาสตร์ 

ตอ่เนื่อง 2 20,000.- 

7 วิจิตรพงศ์พันธ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา 

การศึกษาและสังคม 

-รัฐศาสตร์ 

รายปี 4 80,000.- 

8 วัดป่าสถิตยธ์าราราม 

-คณะรัฐศาสตร์ 

รายปี 2 4,000.- 

9 ผู้มีจิตศรัทธาผู้ประกอบการถ่ายภาพ 

-รัฐศาสตร์ 

รายปี 1 20,000.- 

10 โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

-คณะรัฐศาสตร์ ทุนละ 10000 บาท 

-คณะรัฐศาสตร์ ทุนละ 15000 บาท 

-คณะรัฐศาสตร์ ทุนละ 20000.- 

ทุนช่วยเหลอืฉุกเฉิน 

-คณะรัฐศาสตร์ 

รายปี 

 

 

 

รายปี 

 

 

10 

4 

2 

 

4 

 

 

100,000.- 

60,000.- 

40,000.- 

 

55,000.- 

รวมจ านวนทัง้สิ้น 35 719,200.- 

 (ตารางที่ 10 จ านวนทุนการศึกษา)  

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

- กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา  2559 คณะรัฐศาสตร์มี

จ านวนนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยมืฯ จ านวนทั้งสิ้น 458 คน 

การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 คณะรัฐศาสตร์ได้มีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาทั้งที่ก าลังจะจบการศึกษาใน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยเนื้อหาในโครงการจะสอดแทรกการบรรยายการใช้ชีวิตในการท างาน 

การพัฒนาบุคลาภาพ ทั้งการแต่งตัวใหเ้หมาะสมกับกาละเทศ และการแต่งหนา้ แตง่ผม ฯลฯ 

8. การเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 คณะรัฐศาสตร์ได้มาการจัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยจัดทั้งใน

คณะฯ เอง และร่วมกับมหาวิทยาลัย ฯ เช่นโครงการเตรียมความพรอ้มของนักศกึษาสู่สังคมซึ่งจัดโครงการ

โดยการพานักศึกษาเดินทางไปดูงานจากหน่วยงานที่ให้บริการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศซึ่งงานวิเทศน์สัมพันธ์ได้เป็นเจ้าภาพในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

 

9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 

 คณะรัฐศาสตร์โดยได้มีการจัดโครงการที่มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เช่นโครงการ

คืนสูเ่หย้าซึ่งจะมีการแขง่ขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร อาจารย์ ศษิย์ปัจจุบัน และศษิย์เก่า  

 

10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 คณะรัฐศาสตร์ได้จัดโครงการThe Implementation of Activities to Strengthen the Thai Youth 

Anti-Corruption Network ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 โดยมีหลักการและเหตุผล , วัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล  

           ความขัดแย้งที่เข้มข้นขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอย่างรวดเร็ว

ในช่วงระยะเวลานับทศวรรษที่ผ่านมานี้ เป็นเงื่อนไขที่เกิดความส านึกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่

เกิดขึ้นในระดับต่างๆ ทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระหว่างระดับ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างการ

ปกครองโดยส่วนกลางกับการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่คาบเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างภาค

การเมอืงมวลชนกับการเมอืงรัฐสภา และความขัดแย้งทางสังคมและการเมอืงระหว่าง ‘ส’ี  

ซึ่งก็ซ้อนทับกับความขัดแย้งระหว่างช่วงช้ันทางสังคมเศรษฐกิจ และระหว่างภาคต่างๆ ตลอดจนความ

ขัดแย้งในฐานหลักของมาตรการของชาติ เช่น ระหว่างความมั่นคงของชาติกับการยกระดับชีวิตความ

เป็นอยู่ของราษฎร คุณค่าตามประเพณีนยิมกับคุณค่าสมัยใหมซ่ึ่งบางสว่นเป็นอิทธิพลตะวันตก ฯลฯ ความ



 

ขัดแย้งในต่างๆมิติและ ในบรรดาคู่ขัดแย้งต่างๆนี้ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ส าคัญยิ่ง ทั้งด้านการ

เปลี่ยนแปลงสังคมและด้านวิชาการในด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นถือได้ว่าความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นนี้

ซับซ้อนและขยายวงยิ่งกว่าในช่วงสมัยใดในประวัติศาสตร์สมั ยใหม่ของไทย ซึ่งอาจจะน าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงที่ลกึซึง้กว่าที่ผ่านมา สว่นในด้านวิชาการนัน้ นับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ต่อทั้งนักวิชาการ

และนักปฏิบัติการทางสังคมและทางการเมือง ที่จะต้องพยายามท าความเข้าใจปรากฏการณ์ความขัดแย้ง

ต่างๆนี้ รวมทั้งพยายามขบคิดกันถึงกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในมุมหนึ่ง ก็นับว่าสภาพการณ์ที่

รับรู้กันว่าสังคมไทยอยู่ในภาวะวิกฤตินี้ได้กระตุ้นให้ทั้งสาธารณชนและวงวิชาการได้อภิปรายถกเถียงกัน

อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่น่ายินดีที่ผู้คนในสังคมไทยให้ความใส่ใจต่อประเด็นสาธารณะกันอย่าง

กว้างขวาง ไม่ใช่จ ากัดอยู่เฉพาะเพียงปัญหาสว่นตัวหรือเรื่องผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ส่วนในอีกมุมหนึ่งนั้น 

ก็ชวนให้น่าวิตกว่า การให้ความคิดความเห็นต่อประเด็นสาธารณะต่างๆนั้น บางเรื่องมิได้พิจารณาอ้างอิง

จากหลักวิชา ทั้งมิได้วางอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง อนึ่ง มีความเห็นความเชื่อที่แพร่หลายกันอยู่ทั้งใน

สังคมไทยและนานาชาติว่า “ประชาธิปไตย” นั้นเป็นแนวคิดที่ถือว่าเป็นทั้งมาตรการ จุดหมาย และวิถีทาง

แก้ปัญหา กระนั้นก็ใช่จะถือได้ว่าเป็นข้อสรุปที่ลงตัวแล้ว ทั้งนี้เพราะความหมายของประชาธิปไตยก็มีต่างๆ

ทัศนะ ยิ่งวิถี “การสร้างประชาธิปไตย” ก็เสนอกันหลายทิศทาง วิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

ตลอดจนสังคมศาสตร์แขนงอื่นๆ ได้พยายามศึกษาแนวคิดนี้กันต่อเนื่องมา จนมีองค์ความรู้ทั้งทางทฤษฎี

และงานศึกษาเชิงประจักษ์เพิ่มพูนขึ้นในแต่ละปี แต่ก็มิได้หมายความว่า จะยู่ในฐานะที่สามารถให ้

“ค าตอบ”ที่ตายตัว ต่อทั้งความคิดสรุปรวบยอดและการวิเคราะห์เชิงสูตรส าเร็จต่อความสภาพความเป็น

จรงิที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนได้ อย่างไรก็ตาม บทบาทของกลุ่มวิชาการในแขนงนี้ก็อยู่ในฐานะที่เสนอแนวคิดใน

การพยายามท าความเข้าใจปรากฏการณ์ แนวทางในการพิจารณาแก้ปัญหาต่อสาธารณชน รวมกระทั่งถึง 

การเสนอทางเลือกต่างๆเพื่อประกอบการก าหนดนโยบายขององค์กรสาธารณะได้ อันเป็นเรื่องท้าทายวง

วิชาการโดยตรง เพื่อบรรลุผลในเจตนาและภาระของวิชาการนี้ จึงสมควรให้มีการประชุมทางวิชาการ

เพื่อให้เป็นเวทีเสนอ พจิารณา และอภิปรายกันถึงปัญหาในประเด็นต่างๆ ทั้งน าเสนอการแก้ปัญหาในระดับ

และมิติตา่งๆนี ้ 

วัตถุประสงค์  

 1.เพื่อให้นักวิชาการ และผู้ท างานในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น 

จนถึงผูมุ้่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาสังคมได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 2.นักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงชุมชนได้เสนอและแลกเปลี่ยนงานวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์ รวมถึงสังคมศาสตร์ในแขนงอื่น 

 3.เพื่อเป็นโอกาสทบทวนงานศึกษา งานวิจัยที่ส่งเสริมพัฒนาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ โดยเฉพาะงานที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในมติิตา่งๆ คือ ท้องถิ่น ภาค ประเทศ และภูมภิาค  

 4.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขบคิดเกี่ยวกับแนวทางเพื่อการก้าวข้ามปัญหาและความท้าทายทาง

การเมอืงการปกครองมิตติ่างๆที่สังคมไทยก าลังเผชิญอยู่ 

 5.เพื่อให้มกีารอภิปรายถึงแนวนโยบายในการแก้ปัญหาสาธารณะในระดับต่างๆ  



 

   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. นักปฏิบัติการทางสังคมและการเมืองได้เรียนรู้ข้อคิด ข้อเสนอทางวิชาการในแนวทางและ

นโยบายส าหรับทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหา  

 2. นักวิชาการได้รับทราบทัศนะและความพยายามของนักปฏิบัติการทางสังคมและการเมอืง 

 3. ได้รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย และข้อคิดจากการอภิปรายถกเถียงเป็นเอกสารและวัสดุ

สื่อเพื่อเผยแพร่ตอ่วงวิชาการและสาธารณชน  

 4. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้บริหารงานองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศกึษา 

 คณะฯได้มีการพัฒนาระบบและกลไกลเพื่อลดจ านวนการตกออกของนักศึกษา โดยสโมสร

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษาได้จัดโครงการติวน้องก่อนสอบ 

และโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาช้ันปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักศึกษาภายใน

คณะอีกทางหนึ่งด้วย 

 

13. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

 

ชื่ออาคารเรยีน จ านวนห้อง 
พื้นที่ใช้สอย 

(ตารางเมตร) 
เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ 

อาคารเรยีนรวม 3 21 2,937 2539 

(ตารางที่ 11 การบริหารจัดการดา้นอาคารสถานที่) 

  

 กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างจิตส านึกของผู้บริหารและบุคลากร

ให้ “ร่วมคดิร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้

เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทัน

ต่อพลวัตรของสังคม 

มาตรการ 

 1. พัฒนาอาจารย์ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

 2. สง่เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการศึกษา 

ต ารา และผลงานทางวชิาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมคีุณภาพ 

 3. ส่งเสริมและก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพและคุณภาพ   



 

 4. จัดระบบและกลไก เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ

ต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑค์ุณภาพการศกึษา (คงเดิม) 

 5.  พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21   

1. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ล าดับ

ที่  

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ งบประมาณ จ านวนผูเ้ข้ารว่ม 

1 โครงการพัฒนาอาจารยแ์ละบุคลากร - 350,000.- 50 

2 โครงการkm ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ  และ 

Student Center 

คณะรัฐศาสตร์ 3,000 50 

3 โครงการ Km เพื่อพัฒนาหลักสตูร คณะรัฐศาสตร์ 7,000 50 

(ตารางที่ 12 การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ) 

 

 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 

ล าดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ งบประมาณ จ านวนผูเ้ข้ารว่ม 

1 วจิัยสถาบันการน านโยบายสวัสดิการสังคม

ก้าวหนา้ไปปฏบัิตฯิ 

- 20,000.-  

2 การศึกษาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวทาง

สิ่งแวดลอ้มฯ 

- 20,000.-  

(ตารางที่ 13 การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการวิจัย สร้างนวัตกรรมทาง

สังคมและองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความ

เป็นอยู่ของชุมชน 

2.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล      

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม       



 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้น

ภูมภิาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน ทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาแหลง่ทุนวิจัย     

2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเช่ียวชาญเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และ

ความมชืี่อเสียงของมหาวิทยาลัย       

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารเผยแพร ่การประยุกต์ใช ้การจัดการความรู้ การบูรณาการ

วิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม 

2.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการดา้นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมปีระสิทธิภาพ       

 

1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล        
 

โครงการ/กิจกรรม คณะ/หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม งบประมาณ 

โครงการส่งเสริมการวจิัย

และน าเสนอผลงานทาง

วชิาการ 

รัฐศาสตร์ -  60,000.- 

(ตารางที่ 14 การพัฒนาระบบวิจัย) 

2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 

 2.1 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  

 

ล าดับ

ที ่

 

ชื่อโครงการวิจัย 

ผู้วิจัย 

อาจารย์และ

นักวจิัยประจ า  

จ านวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 

2558 

โครงการ

ใหม่ ปี 

2558 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

รายได ้

1 การปกครองและการบรหิาร

เมือง กรณีศกึษา จงัหวัด

อุบลราชธานี 

นายปฐวี  โชติ

อนันต์ 

 25,000.-  โครงการ

ใหม ่

 (ตารางที่ 15 ทุนวิจัย) 
 

  สรุป ในปีงบประมาณ 2559 คณะรัฐศาสตร์ มีคณาจารย์และนักวิจัยประจ าใน มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จ านวนทั้งสิน้ 1 คน ได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยจ านวน 1 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 

25,000 บาท   



 

3. ผลงานทางวชิาการท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 

  3.1  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)  หรือวารสารวชิาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.) 

 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล  

 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวชิาการ 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปทีี่พิมพ/์ฉบับทีพ่ิมพ/์

วันเดือนปทีี่ตีพิมพ์/หน้าทีล่งพิมพ์/ 
บทความ

วิจัย 

บทความ

วิชาการ 

1 ดร.ศรัณย ์ สุดใจ ยุทธศาสตร การพัฒนาสวัสดกิารสังคมไทยภายใต ้แผนปฎิ

รูปประเทศของสภาปฏิรูปแหง่ชาติ 

/  การประชุมน าเสนอผลงานวิจยับัณฑติศึกษา

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธาน ี

คร้ังที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2558 

2 ดร.ศรัณย ์ สุดใจ ยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติกับ

การลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 

 

 

 

     / 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและระดับนานาชาติ คร้ังที่ 

3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความ 

ยุติธรรมในสงัคม : ความทา้ทายใหม่" ณ 

วิทยาลยับัณฑติเอเชยี 

3 ดร.อรุณี  สัณฐติิวณชิย ์ การรว่มกันจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาเทศบาลนคร

อุบลราชธาน ี

/  

 

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ม.

อุบลฯ ปีที ่6 ฉบับที่ 2 

 ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ การศึกษาสถานการณด์้านสทิธิและสถานะบุคคลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 / ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน

แห่งชาต ิ

รวม    

(ตารางที่ 16 งานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ) 



 

 

 3.2 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล  

 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน()  

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปทีี่พิมพ/์ฉบับทีพ่ิมพ/์วันเดือนปีที่

ตพีิมพ์/หนา้ทีล่งพิมพ์/ชื่อประเทศ 
บทความ

วิจัย 

บทความ

วิชาการ 

1 อ.ชนะบูรณ ์อินทรพันธ ์ Social Capital in Community Health 

System Management in the Rural 

Northeastern,Thailand 

/  2015 International Conference in Information and 

Social Science,Kurume,Fukuka, Japan 

รวม    

4. งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ-สกุลของอาจารย์และ

นักวิจัยประจ า 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน

() 

สรุปวัตถุประสงค์และ/

หรือข้อเสนอแนะการ

ใช้ประโยชน์ที ่

ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์ หน่วยงาน

น าไปใช้ประโยชน ์

วิจั

ย 

สร้างสรร

ค ์

1 ดร.เฉลิมศรี  ฤทธาภัย การน านโยบายการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนใปปฏิบัติในกลุ่ม

ชาติพันธุ์บรู บ้านท่าลง้ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.

อุบลราชธานีบรหิารจัดการปัญหาน้ าท่วมของเทศบาล

เมืองวารินช าราบโดยชุมชนเป็นศูนยก์ลาง กรณีศกึษา 14 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินช าราบที่ได้รับผลกระทบ

จากปัญหาน้ าท่วม 

 /  เชิงนโยบาย องค์การบรหิารส่วน

ต าบลนาโพธิ์กลาง อ.

โขงเจียม จ.

อุบลราชธานี 

2 ดร.อรุณี สัณฐิตวิณชิย์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะเทศบาล

ขนาดใหญ่ในจงัหวัดอบุลราชธานี 
   การใชป้ระโยชน์ในเชิงสาธารณะ  -

การใชป้ระโยชน์ในเชิงนโยบาย 

ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ 



 

และสิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 ดร.อรุณี สัณฐิตวิณชิย์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะของ

เทศบาลขนาดใหญ่ในจงัหวัดอุบลราชธานี : ภายใต้

โครงการวิจัยการจัดท านโยบายระดับท้องถิ่นอย่างมีส่วน

ร่วม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร ์   

   นโยบาย เทศบาลนคร

อุบลราชธานี 

 

 ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน การบรหิารงานที่เป็นเลิศขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 2558 (Best Practice) 
   นโยบาย สถาบันพระปกเกล้า 

 

(ตารางที่ 17-18 งานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ)



 

กลยุทธ์ที ่3  ส่งเสรมิให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้การบรกิารวิชาการสู่ชุมชน และท้องถ่ิน  

สร้างเครอืข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  เพื่อเพิ่มขดีความสามารถและสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน  ท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับ

คุณภาพชวีิตของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

มาตรการ 

3.1 ก าหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและ

สังคม 

3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูร

ณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

เพื่อการเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

3.4 ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดงีาม เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส ผูพ้ิการ และชุมชน 

3.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน 

3.7 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อ

รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

 

1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

การด าเนินงานและพัฒนาด้านการบริการวิชาการ เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะ

รัฐศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทางการ

ศกึษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการจัดท าระบบบริหารงาน

บริการวิชาการและสร้างสรรคเ์พื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการท างาน

ของคณะฯ เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และการเผยแพร่งานบริการวิชาการ 

ของหน่วยงาน 



 

2. ระบบและกลไกการบรหิารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

 คณะรัฐศาสตร์ได้มีกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียน

การสอน โดยการน านักศึกษาร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของคระเพื่อใช้ต่อยอดกับการเรียนการสอน 

เช่นโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษีท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการการวางแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 คณะรัฐศาสตร์ได้รับงบประมาณในการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2559 จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,158,154 บาท จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 500 คน    

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบรกิาร 
แผ่นดิน รายได ้

1 The Implementation of Activities to 

Strengthen the Thai Youth Anti-Corruption 

Network 

ดร.ฐิติพล ภักดีวา

นิช 

 

หนว่ยงาน

ภายนอก 

 ภายนอก/ภายใน

มหาวทิยาลัย 

100 คน 

2 ศู นย์ เ รี ยน รู้ก ารจั ดการภั ยพิ บั ติ ชุ ม ชน 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

ดร.ประเทือง  ม่วง

อ่อน 

 

/ 

 ภายนอก/ภายใน

มหาวทิยาลัย 

100 คน 

3 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ: เครือข่าย

ความร่วมมือในการรับใช้สังคมในพื้นท่ีรอบ

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

น .ส . วิ ภ าพรรณ  

ตระกูลสันตรัิตน์ 

/  ภายนอก/ภายใน 

มหาวทิยาลัย 

200 คน 

(ตารางที่ 19 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่คณะได้รับทุน) 

  



 

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสรมิการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินภายใต้

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินอันดีงาม

ไว้ 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน และประเทศในอาเซียน 

 

มาตรการ 

 4.1 ก าหนดกรอบและนโยบายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาค

แหง่ลุม่น้ าโขงและอาเซียน 

 4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อให้

เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรยีนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา   

 4.3 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใน

การเผยแพรอ่งค์ความรูแ้ละภูมปิัญญาด้านศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 

ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม

ประเพณี มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 

 

1. กรอบและนโยบายการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาค

แห่งลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

 คณะได้มีกิจกรรมสืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนโดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและ

จัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น อาทิ เช่น การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา , 

การศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ

ประเทศในอาเซียน , การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น , การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของ

ขนบธรรมเนยีมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และมีสุนทรียภาพทางศิลปะตลอดจนรู้เท่าทัน

วัฒนธรรมของประเทศตา่งๆ เชน่โครงการสืบสานบุญมหากฐินสามัคคี ชาวสิงห์แสด ครั้งที่ 3 เป็นต้น  

 



 

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การ

เรยีนการสอนและกิจกรรมนักศกึษา   

 - ระบุรายและเอียดโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินงานบริหารงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน  และ

กิจกรรมนักศึกษา จ านวน 1 โครงการ จ านวนงบประมาณ 55,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน  มี

รายละเอียด ดังนี้  

 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ว/ด/ป 

สถานที ่
ผู้เข้าร่วม 

แผ่นดิน รายได ้

2 สืบสานบุญมหากฐินสามัคคี 

ชาวสิงหแ์สด 

นายศรัณย ์ สุดใจ /  ม.ิย. 59 100 

 

(ตารางที่ 20 งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) 

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้องค์กรมีคุณภาพและบุคลากรมี

ความสุขพร้อมทั้งพัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

เป้าประสงค์ : ระบบบรหิารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 

มาตรการ 

5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มธีรรมาภิบาล   

5.1.1 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

5.1.2 กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบและเป็นรูปธรรม 

5.1.3 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อ

ผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  

5.1.4 ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนับสนุน  

5.1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป

ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  



 

5.1.6 มีการจัดการความรูเ้พื่อมุง่สูส่ถาบันแหง่การเรียนรู ้ 

5.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของสว่นงานและหนว่ยงานภายในให้เหมาะสม 

5.2.1 ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการ

กระจายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตโดยเร่งด่วน 

5.2.2 ทบทวนหลักการและก าหนดมาตรการในการบริหารอัตราก าลัง เช่น ทบทวน

สัดส่วนอัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบ

อัตราก าลัง เป็นต้น 

5.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงนิ และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็น

ปัจจุบัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4 พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย      

5.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

5.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS 

ระบบบุคลากร 

5.5.2 จัดให้มกีารประเมนิประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอ้มูล 

5.5.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใชฐ้านขอ้มูล 

5.6 พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์

ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูล

ข่าวสารตา่งๆ ตลอดจนการสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

5.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุง

ระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใหส้ามารถใช้รว่มกันทั้ง 

5.8 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

และบุคลากร 

5.9 ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สี

เขียวและลดภาวะโลกร้อน  

 

การบรหิารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล   

 คณะรัฐศาสตร์ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม ปลูกฝัง

จริยธรรม มีศีลธรรมอันดีงานตลอกจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดบริการสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการบริหารงานภายในของคณะ อาทิ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  มี



 

จัดงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา แก่บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ทุกปีงบประมาณ 

พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  

 คณะกรรมการประจ าคณะได้มีบทบาทส าคัญในการก าหนด ทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบาย

ของคณะรัฐศาสตร์ และท าหน้าที่ ก ากับดูแลเชิงนโยบายเพื่อให้การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ที่

ก าหนด โดยคณะกรรมการประจ าคณะมีองค์ประกอบและอ านาจ หน้าที่ตามมาตรา 28 และมาตรา 

29 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอ านาจตามความในข้อ 12 ข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน ของส่วนงานภายในที่มีสถานะ

เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 ดังนี้ 1. วางนโยบายและแผนงานของคณะรัฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับ 

นโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

ส าหรับ คณะรัฐศาสตร์เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3. พิจารณาวางระเบียบ และออก

ข้อบังคับภายในคณะ รัฐศาสตร์ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบหมาย 4. พิจารณาน าเสนอ

เกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ คณาจารย์ภายในคณะรัฐศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัย 5. ก ากับ 

ติดตามการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน การศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการประจ าคณะได้มบีทบาทส าคัญในการ ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ตามพันธกิจหลักของคณะ รัฐศาสตร์ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะได้มีการประเมินตนเอง ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีผลการวิเคราะห์การ ประเมินตนเองและการประเมินการปฏิบัติ

หนา้ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  

 ผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์ได้มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้

สามารถท างานได้เต็มตามศักยภาพ ด้วยการ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสายคณาจารย์ ด้านการ

จัดการเรียน การสอนด าเนินการถ่ายทอดความรู้โดย อาจารย์อรทัย เลียงจินดาถาวร รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ คือ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม

กรอบ TQF รายวิชาการฝึกประสบการณ ์และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา” ด้านการวิจัย ด าเนินการถ่ายทอดความรู้โดย อาจารย์ศิริพร ยศมูล รอง

คณบดี ฝ่ายบริหาร คือ “กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสนับสนุนการ วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตด้าน

งานวิจัยและงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์” และสายสนับสนุน ด้านเทคนิคในการท างานเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะในการ ปฏิบัติงานด าเนินการถ่ายทอดความรู้โดย นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ศรีโชค “การจัดท าคู่มือ

การปฏิบัติงานจากงานประจ า” นอกจากนี้ ผู้บริหาร ยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมประชุม 

ฝึกอบรม และ น าเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยผู้บริหารให้

ค าแนะน าผา่นการประเมนิผลปฏิบัติงานและ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามแผนการพัฒนา



 

ตนเอง รายบุคคลของบุคลากร อาทิเช่น การส่งบุคลากรสายสนับสนุน  วิชาการเข้าร่วมโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งการจัด 

สวัสดิการตา่ง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง  

 ผูบ้ริหารคณะรัฐศาสตร์ได้มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

คณะและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียตาม หลักธรรมาภบิาลทั้ง 10 ประการ 

 

  1.1 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม  

  โดยคณะรัฐศาสตร์มีวสิัยทัศนแ์ละยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 วิสัยทัศน ์ “เป็นสถาบันช้ันน าด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทาง

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับสากล” 

 ยุทธศาสตรค์ณะรัฐศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 จัดการศกึษาทางดน้รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้

มาตรฐาน ผลติบัณฑิตเข้าสู่กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 ส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตรเ์ป็นองค์กรแห่งการวิจัย สรา้งนวัตกรรมทาง

สังคมและองค์ความรูใ้หม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนา

คุณภาพชีวติของชุมชน ท้องถิ่น ในภูมภิาคลุ่มน้ าโขงได้อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชน และ

ท้องถิ่น  สร้างเครือข่ายความรว่มมอืด้านการบริการวิชาการ  เพื่อเพิ่มขดีความสามารถและ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ท านุบ ารุง สบืสานศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นอันดีงามไว้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหอ้งค์กรมคีุณภาพและ

บุคลากรมีความสุข พร้อมทั้งพัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษาให้ได้

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ของประชาชน 



 

 1.2 กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบและเป็นรูปธรรม  

 

แผนผังการบริหารงานภายในคณะรัฐศาสตร์ 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 1.2 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้     

 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการจัดโครงการโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย

องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนามาตฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา Mini_UKM ซึ่งเป็นการจัดการ

ความรูมุ้่งสู่สถาบันแหง่การเรยีนรู้โดยเป็นการอบรมแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างบุคลากรและนักศกึษา 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี 

UBUFMIS ใช้ในการจัดการระบบการรับเข้านักศึกษาและระบบบริหารการเงนิและบัญชี 

  

 



 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุงระบบ

การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันท้ัง 

 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                    

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาประจ าคณะ    
2. มีแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาประจ าปี   
3. มีการก าหนดผู้รับผดิชอบและผูป้ระสานงานในการใหค้ าปรึกษาด้านประกันคุณภาพ  
4. มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร โดยสนับสนุนให้

เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงานแสวงหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากสถาบันการศกึษาอื่น ๆ    

ผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อที่ประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง ในการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการบริหารด าเนินงานของคณะและด าเนินการตอ่เนื่องอย่างเป็นรูปธรรม  

เป้าหมายของคณะรัฐศาสตร์คือการน าระบบคุณภาพสู่ระดับบุคคล การบูรณาการระบบ
คุณภาพการศึกษา (QA) กับการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง (RM) และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) ท้ายที่สุดคือการสร้างเครือข่าย QA กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนา QA สู่
ระดับสากลต่อไป (Internationalizing QA)  

 

องค์ประกอบคุณภาพ 

ผลประเมินปี 2557 ผลประเมิน 2558 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน 
ผลการ

ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 1.74 ต้องปรับปรุง 1.97 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 2 3.86 ด ี 4.89 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 3.00 พอใช้ 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 4 3.00 พอใช้ 4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 5 3.00 พอใช้ 4.00 ด ี

รวมเฉลี่ย 2.62 พอใช้ 3.19 พอใช้ 

(ตารางที่ 21 ผลคะแนนประกันคุณภาพ) 



 

 

ระบบและกลไกการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 คณะรัฐศาสตร์ได้มีกระบวนการและระบบกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ให้

เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสารสนเทศ 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
1. จ านวนนักศกึษารับเข้า 

 

 

 
 

 คณะรัฐศาสตร์มีการรับนักศึกษาในระบบรับกลาง (Admission) โดยผ่านงานรับเข้าของ

มหาวิทยาลัยคือเป็นร้อยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้า และการรับตรง (โควตา) ร้อยละ 20 

ของการรับเข้า  

2. จ านวนนักศกึษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 

 จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามรับการศกึษาปริญญาตรี 450 คน   

 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จ านวน 1,348 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญา

ตร ีจ านวน 1,328 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 20 คน  
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(ตารางที่ 22 จ านวนนักศึกษา) 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

 รับพระราชทานมีบัณฑิตที่จบและเข้าปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 199 

คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 189 คน  ปริญญาโท 10 คน  

  ผลการติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 

83.92 และยังไม่ได้งานท า คิดเป็นรอ้ยละ 16.08 

  ผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมและรายด้านและ

ด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑติ คิดเป็นรอ้ยละ 83.40 

4. ภาวะการมีงานท า  

 รายงานผลการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ (ระดับปริญญาตร)ีจาก

โครงการศกึษาติดตามผลบัณฑติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส ารวจจากบัณฑิต ปีการศกึษา 2558  

สาขา จ านวนบัณฑิตท่ี

ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนบัณฑิตท่ี

ตอบ

แบบสอบถาม 

จ านวนบัณฑิตท่ี

ตอบ

แบบสอบถามซึ่ง

เป็นผู้ท่ีไม่มงีาน

ท าก่อนเข้าศึกษา

และไมไ่ด้ศึกษา

ตอ่ในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

จ านวนบัณฑิตท่ี

ได้งานท าหรอื

ประกอบอาชพี

อสิระภายใน 1 ปี 

ร้อยละของ

บัณฑิตท่ีได้งาน

ท าหรอืประกอบ

อาชีพอสิระ

ภายใน 1 ปี 

รัฐศาสตร์ 189 179 46 130 83.92 
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ตารางภาวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2558 

 
(ตารางที่ 23 ภาวะการมีงานท า) 

ด้านงบประมาณ  
 

 
(ตารางที่ 24 งบประมาณ) 
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ด้านบุคลากร 

1. จ าแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร 
  สายวิชาการ  

 
 

(ตารางที่ 25 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ) 

 

  สายสนับสนุนวิชาการ 

   

 
 

(ตารางที่ 26 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 
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2. จ าแนกตามระดับการศกึษา  
สายวิชาการ 

 

 

 

  

 

 สายสนับสนุนวิชาการ   
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3. จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ    

 
 

4. บุคลากรลาศกึษาต่อ   
ล าดับ

ที ่

ชื่อ- สกุล ระดับ

ปริญญา 

สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

1 นายขวัญชัย เกิดแดน เอก    

2 นางสาวศิริสุดา แสนอิว เอก  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  

3 นางสาววศิรา ไกรวัฒ

นพงศ ์

เอก    

4 นายธนเชษฐ์ วิสัยจร เอก    

5 นายวรุตม ์อิงคถาวรวงศ์ เอก    

6 นายเอกราช บุญเริง เอก รัฐ

ประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต     

 ทุนโครงการเรียนดี

ทางด้าน

สังคมศาสตร์และ

มนุษย์ศาสตร ์

สกอ.(พ.ศ.2555) 

7 นายชนะบูรณ์ อนิทร

พันธ์ 

เอก ศิลปศาสตรดุษฎี  มหาวทิยาลัยขอนแก่น ทุนสว่นตัว 

(ตารางที่ 27  จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 2558 ต าแหน่งทางวิชาการ 2559 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

ปกครอง 



 

รวมภาพกิจกรรมของคณะรัฐศาสตร์ 

กิจกรรมทบทวนค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555-2559 (ปรับปรุง 

2558) : คณะรัฐศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์ ที่จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายระยะยาวในการ

ด าเนนิงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คอื การจัดการเรยีนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ  การ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่

จะให้บุคลากรได้มีการวางแผนงานในอนาคตร่วมกัน รวมถึงการก าหนดแผนการปฏิบัติงานของแต่ละ

กิจกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของคณะฯ ขึน้ เพื่อใช้เป็นรูปแบบการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Building Journalism Network Project : โครงการสร้างเครือข่ายวารสารศาสตร์ในกลุ่มภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื 

 โดยได้รับการสนับสนุนหลักโดยสถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการ

เชื่อมตอ่ระหว่างคนชนบทคนหนุม่สาวและนักศึกษามหาวิทยาลัยในการที่จะท างานร่วมกันเพื่อปกป้อง

และส่งเสริมประชาธิปไตยและสทิธิมนุษยชนในประเทศไทยคนหนุม่สาวที่จะถือว่าเป็นแรงผลักดันหลัก

ส าหรับการป้องกันและการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ดังนัน้ภายใต้

สถานการณท์างการเมอืงในปัจจุบันก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะสนับสนุนบทบาทของคนหนุ่มสาวเพื่อที่จะ

สนับสนุนการปฏิรูปการเมอืงไทย 

 

 

 

   

 

 

 



 

รับปริญญาประจ าปีการศึกษา 2558 คณะรัฐศาสตร์  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 

2558  ในวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2559  เวลา 09.45 น. โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ)จอมจิน  

จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้า 

ฯ รับเสด็จ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อบัณฑิต และชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งถ้านับตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน มีบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษามาแล้วทุกระดับจ านวนทั้งสิ้น 29,344 ราย ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก้าว

เข้าสู่ปีที่ 27 แหง่การก่อตัง้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท - เอก จ านวน 

10 คณะ 1 วิทยาลัย มีนักศึกษาทั้งสิ้น 15,000 คน บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนจ านวน 

1,500 คน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมาแล้ว 25 รุ่น มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ร่วมภาคภูมิใจในบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในทุกรุ่น และบัณฑิตที่เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558  นับเป็น บัณฑิตรุ่นแรกใน รัชสมัยรัชกาลที่ 10 

แหง่ราชวงศจ์ักร ี

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการภัยพิบัติชุมชน  

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง ทั้งน้ าท่วมและภัยแล้ง ในกรณีภัยพิบัติน้ า

ท่วมจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่หลายครั้งคือใน ปี พ.ศ.2521, 

2545 ท าให้เกิดการตื่นตัวของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยน้ าท่วม โดยมีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลางและส่วน

ภูมภิาคเพื่อป้องกันน้ าท่วมอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดอุบลราชธานีได้เผชิญ

กับภัยน้ าท่วมใหญ่อกีครั้งหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน

ในวงกว้างและเป็นระยะเวลานาน แม้จะมีระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ าท่วมของหน่วยงานด้าน

การเตือนภัยให้ทราบเป็นระยะ แต่พบว่ามีข้อจ ากัดและข้อมูลเหล่านี้เข้าไม่ถึงประชาชนทุกกลุ่ม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของปัญหาของชุมชน และได้มีการวิจัยและการพัฒนาความรู้ด้านภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 

นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2543 และหลังจากภัยพิบัติน้ าท่วมใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีปี 2554 ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดภัยพิบัติ จ านวน 5 

โครงการ ประกอบด้วย โครงการการปรับตัวของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก 

กรณีศึกษา: บ้านท่างอย ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการระบบและ

กลไกในการจัดการสุขภาวะของชุมชนกับภัยน้ าท่วมในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทัพไทย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โครงการการบริหารจัดการปัญหาน้ าท่วมของ

เทศบาลเมอืงวารินช าราบโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ชุมชน ๑๔ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวา

รินช าราบ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วม โครงการการพัฒนาศักยภาพในการจัดการความเสี่ยง

จากภัยพิบัติของชุมชนบ้านช่างหม้อ ต าบลค าน้ าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ

โครงการรูปแบบการบริหารจัดการภัยน้ าท่วม โดยชุมชน บ้านหาดสวนยา อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี ซึ่งจากการสังเคราะหอ์งค์ความรูจ้ากการวิจัย พบว่า หลักการที่ส าคัญที่สุดในการจัดการ

ภัยพิบัติ คอื ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ทั้งภาครัฐ (public sector) ภาค

ธุรกิจเอกชน (private sector) และภาคประชาสังคม (civil society) โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ภัยพิบัติ

ที่เกิดขึน้ในอดีต การจัดท าแผนป้องกันและจัดการบนพื้นฐานของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา ทั้งนี้ การ

คาดหวังว่ารัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือตนอย่างทันท่วงทีขณะเกิดภัยพิบัตินั้น 

เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากยิ่ง จึงจ าเป็นต้องมีพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชุมชนและ

ประชาชนในพื้นที่น้ าท่วมอ าเภอเมือง และอ าเภอวารินช าราบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนเกิด

ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตัวระหว่างเกิดภัยพิบัติ ในปี 2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติชุมชน มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ และการเตรียมพร้อมรับมือกับการเกิดภัยพิบัติ เพื่อ

ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็น



 

ศูนย์กลาง เป็นศูนย์การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติชุมชน อีกทั้งยังเป็นการ

สร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติและการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ดังนั้นเพื่อให้

เกิดความยั่งยืนและเป็นการพัฒนาศักยภาพประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มขีด

ความสามารถในการเตรียมพร้อมและการจัดการภัยพิบัติให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็น

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ด าเนินการเพื่อต่อยอดโครงการดังกล่าวในปีพ.ศ.
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 Associate Administrator of the United Nations Development Program : The official visit of 

Her Excellency, Gina Casar, Under-Secretary-General and Associate Administrator of the United 

Nations Development Programme (UNDP), to Ubon Ratchathani province, in the northeast (Isan) 

region of Thailand, on the 26th of October, 2015. 
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