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ประวัติคณะ 
 

คณะศิลปศาสตร์  แรกเริ่มเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ที่มีภารกิจหลักจัดการเรียนการ 
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษา   มนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์    ให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2540  สถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรก    คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และในปี
การศึกษา 2541 ได้เปิดสอนหลักสูตรที่สองคือศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว   ต่อมาสถาบันภาษา
และวัฒนธรรมได้รับการปรับสถานะเป็นคณะศิลปศาสตร์   ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2542  เหตุผลส าคัญในการปรับเป็นคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือให้สามารถผลิต
บัณฑิตศิลปศาสตร์ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและสาขาขาดแคลน  ขณะเดียวกันให้คงภารกิจ
หลักเดิมไว้  คือ   การจัดการเรียนการสอนวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ให้กับนักศึกษาทุกคณะ ในปีการศึกษา 
2543 คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   เพ่ือสนองตอบความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูสอน
ภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จากปีการศึกษา 2542 - ปัจจุบัน   คณะ
ศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ได้แก่   ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  สาขาการท่องเที่ยว   สาขาการพัฒนาสังคม  สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 
สาขาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม  สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขาภาษาจีน   สาขาประวัติศาสตร์  สาขา
ศิลปะการแสดง  และสาขานิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) ในระดับปริญญาโทเปิดสอนรวม 4  หลักสูตร  
ได้แก่  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาประวัติศาสตร์  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิชาโทในระดับปริญญาตรีเพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้แก่บัณฑิต      ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทุกด้านของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่   การจัดการเรียนการสอน   การวิจัย    การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สรุปผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์   
 คณะศิลปศาสตร์น าเสนอภาพรวมของการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2560 ของคณะ เพ่ือ
เชื่อมโยงในการด าเนินงาน ด้านต่างๆ ดังนี้  
 
  ด้านการผลิตบัณฑิต   

  คณะศิลปศาสตร์มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ 16 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี  
11 หลักสูตรและปริญญาโท 5 หลักสูตร  จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2560 รวมเป็นจ านวน 500 
คน จ าแนกตามเป็นระดับการศึกษาปริญญาตรี  467 คน  ปริญญาโท 33 คน  ในปีการศึกษา 2559 ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน
ทั้งสิ้น 304 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 294 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 10 คน ซึ่งรายงาน
ผลการส ารวจดังนี้ ดังนี้ 

ตารางภาวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2559 
 

หลักสูตร 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตที่ได้งานท า  บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า  
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

การท่องเที่ยว 62 61 98.39% 59 96.72% 2 3.28 % 
การพัฒนาสังคม 54 50 92.59% 48 96.00% 2 4.00 % 
นิเทศศาสตร์ 33 7 21.21% 6 85.71% 1 14.29 % 
ประวัติศาสตร์ 18 17 94.44% 12 70.59% 5 29.41 % 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 26 24 96.00% 20 83.33% 4 16.67 % 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 27 22 78.22% 20 90.91% 2 9.09 % 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 30 29 96.67% 19 65.52% 10 34.48 % 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 44 37 84.09% 33 89.19% 4 10.81 % 

รวม 294 247 82.70% 217 87.85% 30 12.15 % 

 
หมายเหตุ   1. ร้อยละการมีงานท าท้ังหมด = จ านวนผู้ได้งานไดท้ าท้ังหมด-ผู้ได้งานท าระหว่างศึกษา) x 100   
                                / (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด-ผู้ก าลังศึกษาต่อ-ผู้ได้งานท า 
       ระหว่างศึกษา-ผู้ติดเกณฑ์ทหาร-ผู้อุปสมบท) 
   2.อยู่ระหว่างรอเอกสารยืนยันจากกองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒ รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์   
  คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินงานด้านการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2560  จ านวน  37 โครงการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 5,624,035 บาท  เป็นเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก 4,631,435 บาท และเงินทุน
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้รวม 992,600 บาท 
 
 

 งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556-2560   
 

 
 

 
 
 
 
ด้านการบริการวิชาการ 
   ในปีงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 
จ านวนทั้งสิ้น 12 โครงการ  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 910,000 บาท 
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๓ รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ไม่รวมโครงการบริการวิชาการจากเงิน
อุดหนุนรัฐบาล  จ านวน 7 โครงการ จ านวน  14,939,760.00  บาท 
    

จ านวนโครงการบริการวิชาการแยกตามสาขาวิชา 
 

 
 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีแผนการบูรณาการกับ การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 6 โครงการ จ านวน
งบประมาณ 655,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจ านวน 1,121 คน   
 
ตารางจ านวนโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขาผู้รับผิดชอบโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

รายละเอียด/
สาขา 

ภาษาและ
วรรณคดี
ตะวันตก 

ภาษาและ
วรรณคดี
ตะวันออก 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม 

จ านวนโครงการ - 4 2 - 6 
งบประมาณ - 450,000 205,000 - 655,000 
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๔ รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 คณะศิลปศาสตร์มีกิจกรรมการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ในรอบปี 2560 จ านวน 6  
โครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 1 )  โ ค ร ง ก า ร  MK3 2 :  Professional Development of Water Governance and Regional 
Development Practitioners in the Mekong Basin เป็นโครงการให้ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าในภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงโดยได้รับงบประมาณสนันสนุนจาก  International Water Management Institute (IWIM) ด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ก าหนดสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2560 มีศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
 2) โครงการวิจัย “Fisheries Impacts of Hydropower Dams on Thai Mekong Tributary Rivers” 
ร่วมกับ University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 
ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 มีศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
3) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็น 2 โครงการย่อย ดังรายละเอียดดังนี้ 
    - โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน โดยด าเนินการรับบุคลากรจากสถาบันในต่างประเทศมา
แลกเปลี่ยนจ านวน 4 คน และนักศึกษาต่างชาติจ านวน 11 คน จากทั้งสิ้น 13 สถาบัน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประเทศกัมพูชา ประเทศ
เวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเซียร์ราลีโอน 
    - โครงการสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นโครงการส่งนักศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษาไปฝึกงานใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ณ ต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาจากหลักสูตรการท่องเที่ยว 
จ านวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษา 1 คน ได้เข้ารับการฝึกงานที่ บริษัท Rajgroup Pvt. Ltd ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 และนักศึกษา 1 คน ได้
เข้ารับการฝึกงานที่ บริษัท TungLok Signatures, Orchard Parade Hotel ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 6 
เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 
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๕ รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
4) โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ภายใต้โครงการน าร่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการ

ระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยส่งนักศึกษา จ านวน 2 คน ไปฝึกงาน ณ 
ร้านอาหารช้างทอง ต้องอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 
2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 
5) โครงการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนส าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)  คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่ง
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น 4 คน โดย 2 คน เดินทางไปเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ TMC 
Academy  ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 20 วัน  และ
นักศึกษาอีก 2 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ University of Social Sciences and Humanities –  Vietnam 
National University Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 5 
สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

 
6) การส่งนักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยคณะศิลปศาสตร์ได้

ด าเนินการส่งนักศึกษาในหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จ านวน 10 คน ไปลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษา 2559 ระหว่างกันยายน 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 ณ University of Social Sciences and 
Humanities –  Vietnam National University Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจ านวน 19 คน ใน
ปีการศึกษา 2560 มีก าหนดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561  

พร้อมนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง ไปลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยได้ส่งนักศึกษาที่เรียน
เอกวิชาภาษาเวียดนาม จ านวน 5 คน ไปเรียนที่ Hanoi University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และในปี 
2560 คณะศิลปศาสตร์ได้ประสานงานความร่วมมือเพ่ือวางแผนการส่งนักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษา 2560 กับ Guangxi Normal University for Nationalities ประเทศจีน University of Battambang 
ประเทศกัมพูชา และ Champasack University ประเทศลาว  
 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ   
           คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ใน
ปี 2560 ได้ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับหลากหลายสถาบันการศึกษาในหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศจีน ประเทศจีน(ไต้หวัน) ประเทศลาว ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเซียร์ราลีโอน  
 
 
ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2560 
 ในปี 2560  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ทั้ง 7 กลยุทธ์  โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
จ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 



 

 
 

๖ รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดี และมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็น
ที่ยอมรับของสังคม 
มาตรการ 

1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21 

1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครบถ้วน

ทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การหา

ประสบการณ์จากการท าจริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

 

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง  

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่นและความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข 

1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  
1.10  สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและ

หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน  
1.12 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
1.13 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษาและให้นักศึกษา

สามารถจบได้ตามระยะเวลาในหลักสูตร  
1.14 พัฒนาระบบบริการจัดการอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 



 

 
 

๗ รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 จากกลยุทธ์ เป้าประสงค์และมาตรการที่ก าหนดข้างต้นนั้น คณะศิลปศาสตร์ได้มีการก าหนดนโยบาย 
แนวทาง มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม ในการด าเนินการต่างเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์และ
มาตรการต่างๆ ที่วางไว้ และซ่ึงผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์และมาตรการจ าแนกเป็นประเด็นดังนี้ 
   
1. การรับนักศึกษา 
 1.1 วิธีการรับนักศึกษา  
  ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับนักศึกษา 2 วิธี  คือ วิธี รับผ่านส่วนกลาง 
(Admissions) และวิธีรับตรง ดังนี้ 

1. วิธีรับผ่านส่วนกลาง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการการคัดเลือกจากองค์ประกอบที่ที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด โดยก าหนดสัดส่วนประมาณร้อยละ 20  

2. วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยก าหนด โดยก าหนดสัดส่วน
ประมาณ ร้อยละ 80 โดยแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ และ วิธีรับตรงตามโควตา รายละเอียดดังนี้ 
  2.1 วธิีรับตรงตามพ้ืนที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ พ้ืนที่อีสาน 
และ พ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ดังนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร 
นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี 
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
  (1) รับตรงพ้ืนที่อีสาน  ส าหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร 
สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู 
อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
โดยไม่แยกสัดส่วนจ านวนที่จะรับเข้าศึกษาระหว่างโรงเรียนที่อยู่นอกเขตอ าเภอเมืองและโรงเรียนที่อยู่ในเขต
อ าเภอเมือง 
  (2) รับตรงพ้ืนที่ภาคอ่ืน ส าหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย (ยกเว้น 20 
จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความหลากหลายในด้าน
วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 
  2.2 วธิีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยก าหนดเป็น 4 กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ  (2) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (3) กลุ่มโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา และ
(4) กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ  ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์เปิดรับนักศึกษาตามวิธีรับตรงตามโควตา เพียง 1 กลุ่มเท่านั้นคือ 

กลุ่มท่ี (1) กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  ประกอบด้วย 
-  โควตาเรียนดีชนบท  โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีและมีภูมิล าเนาในชนบท 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ให้การ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นไปตามความร่วมมือในการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การด าเนินการรับสมัครและการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ข้ันตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1. คุณสมบัติทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภทการ
รับโดยวิธีรับตรง ไว้ดังนี้  



 

 
 

๘ รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 และจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) เมื่อจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.2 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ัน
เฟือนไม่ประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ประกอบวิชาชีพ 
 กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ 1.1 ถึง 1.2 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือก
ฯ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ตามขั้นตอนต่อไป 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภทการรับ 
 2.1 วธิีรับตรงตามพ้ืนที่ 

2.1.1 รับตรงพ้ืนที่อีสาน  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และท่ีตั้ง 
ของโรงเรียนอยู่ใน 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะ
เกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชาก าหนด 

2.1.2  รับตรงพ้ืนที่ภาคอ่ืน เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และที่ตั้งของโรงเรียน 
อยู่ในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม ทั่วประเทศ (ยกเว้น จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไข
การสมัครตามคณะ/สาขาวิชาก าหนด 
 2.2 วธิีรับตรงตามโควตา 

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

2.2.1 โควตาเรียนดีชนบท 
 โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีและมีภูมิล าเนาในชนบทเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิต 
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง  ให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
เป็นไปตามความร่วมมือในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทน
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การด าเนินการรับสมัครและการคัดเลือกเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่
ขั้นตอนวิธีการและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา  
2556 

2) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ  ไม้เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ 
ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

3) ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเท่า 4 ภาคเรียน อยู่ในล าดับที่
ไม่ 

เกินร้อยละ 20 ของสายชั้น ภายหลังการจัดเรียงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนทั้งหมดของสายชั้นแล้ว 
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4) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตอ าเภอเมือง 
และอยู่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  

5) องค์ประกอบการตัดสินคัดเลือก พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่ม 
สาระ การสอบสัมภาษณ์ตามที่คณะ/หลักสูตรก าหนด 
 

การด าเนินรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทน
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การด าเนินการ รับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ข้ันตอน  

วิธีการและหลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา  

2557 
2.2 เป็นผู้ที่ร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพ 

2.3 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเท่า 4 ภาคเรียน อยู่ในล าดับที่
ไม่ 

เกินร้อยละ 20 ของสายชั้นภายหลังการจัดเรียงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนทั้งหมดของสายชั้นแล้ว 
2.4 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่สะสม (ม.4-6) หรือเทียบเท่า จ านวน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ า

กว่า  
2.00  

2.5 ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สมัครเข้ารับการ 
คัดเลือกระยะเวลา 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์ 
1. รับตรงพ้ืนที่อีสาน และพ้ืนที่ภาคอ่ืน 

สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
4. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
5. สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 
6. สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 
7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
8. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
9. สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
10.สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
เกณฑ์การคัดเลือก 
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โควตาพื้นที่ โควตาภาคอ่ืน และโควตารับตรงทั่วไป 
1. คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1)  มีผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดท่ัวไป) 
1.2)  GPAX  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และ GPA ไม่ต่ ากว่า 2.50  พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยจาก  3  กลุ่ม

สาระ ได้แก่ 
1)  กลุ่มสาระภาษาไทย 
2)  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
3)  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  

2.  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
   เรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่เกิน 5 เท่าของจ านวนรับ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ GAT, 
GPAX และ GPA โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

3. การด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
จะตัดสินให้ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกของคณะกรรมการสอบในแต่

ละสาขาวิชา 
 

4. การตัดสิน 
     จะเรยีงคะแนนสัมภาษณ์ตามล าดับจากมากไปน้อย กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา

ในล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน หลายคน คณะศิลปศาสตร์จะพิจารณาจากการเรียงล าดับ GPA ของกลุ่มสาระ
วิชาที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก เกณฑ์การตัดสิน 
GAT  30% 
GPAX  20% 
สัมภาษณ์ 50% 
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1.2 จ านวนนักศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 497 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 467 คน ระดับ
ปริญญาโท 33 คน มีจ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา จ านวน 1,447 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  1,364 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 83 คน  
 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ภาษอังกฤษและการสื่อสาร 15   15 56   56 106   106 53   53 

การท่องเที่ยว 2   2 45   45 84   84 80   80 

ภาษาไทยและการสื่อสาร 5   5 40   40 53   53 69   69 

ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 2   2 19   19 13   13 15   15 

ภาษาจีนและการสื่อสาร 6   6 83   83 28   28 52   52 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 7   7 66   66 52   52 75   75 

ประวัติศาสตร ์ 2   2 17 1  18 28   28 17   17 

การพัฒนาสังคม 4   4 33   33 56   56 43   43 

นิเทศศาสตร์  5   5 32   32 37   37 48   48 

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 0   0 10   10 26   26 15   15 
การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

 5  5  7  7  8  14  14  14 

นวัตกรรมการท่องเที่ยว (และ
บริการ) 

 1  1      8  0  6  6 

ภาษาไทย  0  0  3  3  2  4  11  11 

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  1  0        0  2  2 

รวม 48  7 0 55 401 10 0 411 483 18 0 501 467 33 0 500 
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 1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ในปีงบประมาณ 2560 ผู้ส าเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559   
ซึ่งคณะศิลปศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 365 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน  358 คน 
ระดับปริญญาโท จ านวน 7 คน ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับ  
ทุกหลักสูตร จึงขอน าเสนอข้อมูลการส าเร็จการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 ดังตาราง 

ระดับ สาขา วิชาเอก 
ปีการศึกษาส าเร็จ 

รวม 
2557 2558 2559 

ปริญญาตรี ภาคปกติ 

การท่องเที่ยว - 31 62 53 146 
การพัฒนาสังคม - 49 54 52 155 
นิเทศศาสตร์ - 24 33 36 93 
ประวัติศาสตร์ - 14 18 17 49 
ภาษาจีน - 1 1 -* 2 
ภาษาจีนและการสื่อสาร - 25 25 64 114 
ภาษาญี่ปุ่น - 16 7 1 24 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร - - 20 42 62 
ภาษาไทยและการสื่อสาร - 17 30 42 89 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร - - - 9 9 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 45 44 42 131 
ศิลปะการแสดง - 2 -* -* 2 

ปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
ภาษาจีน - 0 -* -* 0 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 1 -* -* 1 

ปริญญาโท 

การสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

- 5 8 6 19 

นวัตกรรมการท่องเที่ยว - 1 2 1 4 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 0 -* -* 0 
สังคมศาสตร์และการพัฒนา การพัฒนาสังคม 3 -* -* 3 
สังคมศาสตร์และการพัฒนา ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 2 -* -* 2 

รวม 236 304 365 905 
หมายเหตุ: * ไม่มีนักศึกษาคงเหลือในหลักสูตรในปีการศึกษานั้นๆ เนื่องจากส าเร็จการศึกษาหมดเรียบร้อยแล้ว 
ที่มา : หน้าเว็บไซต์งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล, 25 มกราคม 2561 
 
 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560-กันยายน 2560) คณะศิลปศาสตร์ 
ด าเนินการเปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี (วิชาเอกและวิชาโท สาขาวิชาเดียวกัน) จ านวน 10 หลักสูตร และปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร 
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โดยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF. จ านวน 12 หลักสูตร ขออนุมัติเปิดใหม่ 
จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 10 5 15 
จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF. 10 2 12 
จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม่ - 3 3 
จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร - - - 

  หมายเหตุ : มีหลักสูตรวิชาโทที่ไม่มีวิชาเอก อีก 1 หลักสูตร ได้แก่ วิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา 
 

ตารางแสดงหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาขาวิชาต่างๆ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี 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/สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

- (ปรับปรุง) 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว - (ปรับปรุง) 1 
สังคมศาสตร์/สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา -  (ใหม่) 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาไทย -  (ใหม่) 1 

รวม 10 5 15 

 
รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 10 10 10 5 5 5 15 15 15 
จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐาน
ตามกรอบ TQF. 

9 9 10 1 1 2 10 10 10 

จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม่ 1 1 - 4 4 3 5 5 5 
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จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปิด
หลักสูตร (ขออนุมัติปิดเรียบร้อยแล้ว 
แต่ยังมีนักศึกษาคงค้าง) 

- - - - - - - - - 

 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ใหม่) 

 
(ใหม่) 

 
(ใหม่) 

2 2 2 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

สังคมศาสตร์/สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/ 
สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/ 
สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/ 
สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/ 
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 

 
(ใหม่) 

 
(ใหม่) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/ 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

- - -  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 1 1 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- - -  
(ใหม่) 

 
(ใหม่) 

 
(ปรับปรุง) 1 1 1 

สังคมศาสตร์/สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ศึกษา 

- - -  
(ใหม่) 

 
(ใหม่) 

 
(ใหม่) 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชา
ภาษาไทย 

- - -  
(ใหม่) 

 
(ใหม่) 

 
(ใหม่) 1 1 1 

รวม 10 10 10 5 5 5 15 15 15 

 
11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษา  (วิชาการ) 
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  คณะศิลปศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาตกออก (ประเภทถูกถอนชื่อ) แจกแจงได้ ดังตาราง 
 

หลักสูตร 

นักศึกษาตกออก 
ปี 2558-2559 

นักศึกษาตกออก 
ปี 2560 

ปรญิญา
ตร ี

ปรญิญา
โท 

ปรญิญา
เอก 

รวม ปรญิญา
ตร ี

ปรญิญา
โท 

ปรญิญา
เอก 

รวม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 - - 1 0 - - 0 
หลักสูตรการท่องเที่ยว 2 - - 2 0 - - 0 
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร 1 - - 1 0 - - 0 
หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 1 - - 1 0 - - 0 
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 2 - - 2 0 - - 0 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 2 - - 2 0 - - 0 
หลักสูตรประวัติศาสตร์ 3 0 - 3 0 0 - 0 
หลักสูตรการพัฒนาสังคม 4 - - 4 0 - - 0 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 4 - - 4 0 - - 0 
หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 1 0 - 1 0 0 - 0 
หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว - 0 - 0 - 0 - 0 
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

- 1 - 1 - 0 - 0 

หลักสูตรภาษาไทย - 0 - 0 - 0 - 0 
รวม 21 1 0 22 0 0 0 0 
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3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมภาษาจีนและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์หลักสูตรภาษาจีน 27 สิงหาคม 2560 15,000 อ.ณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ 

2 กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการน าเที่ยวภาษาจีน 17-20 พฤศจิกายน 
2560 

37,942 อ.ณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ 

3 กิจกรรมน านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีนเส้นทาง
สายไหม ครั้งที่ 2 

10-12 พฤศจิกายน 
2560 

26,740 อ.ณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ 

4 กิจกรรมน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการเขียนตามค าบอกภาษาจีน 1-2 กันยายน 2560 13,430 อ.ชิดหทัย  ปุยะติ 

5 กิจกรรมนิทรรศการสืบเส้นสายลายศิลป์จีน 28 พฤศจิกายน 2560 5,000 อ.ชิดหทัย  ปุยะติ 

   98,112  

รวม 5  กิจกรรม  98,112  บาท 
 

 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมภาษาอังกฤษและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรม Literature Talk 9 พฤศจิกายน 2560 25,000 ผศ.ราม  ประสานศักดิ์ 

2 กิจกรรมการจัดท าต าราหนังสือภาษาอังกฤษของรายวิชาใน
หลักสูตร 

1 ตุลาคม 2560 –  
28 กุมภาพันธ์ 2561 

10,000 นายสมปราชญ์  นาวาเรือน 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมภาษาอังกฤษและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

3 กิจกรรมใจประสานใจพ่ีน้องเลี้ยงอ าลา EC 18 24-25 มีนาคม 2561 21,000 นางสาวอัจฉรา  สิมลี 

4 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านภาษา สังคมและวัฒธรรม
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

มกราคม 2561 50,000 นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล 

5 กิจกรรมติวภาษาอังกฤษ 1 ตุลาคม 2560 – 30 
เมษายน 2561 

5,500 นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ 

6 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  บริการวิชาการและส่งเสริม
วิจัยผ่านการจัดท าหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเพ่ือเสนอข่าว
ท้องถิ่น 

1 ตุลาคม 2560 – 30 
เมษายน 2561 

8,500 นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ 

7 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือการฝึกงาน 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 
2560 

1,000 นายสุกนต์ธี  ค าตานิตย์ 

   121,000  

            รวม 7  กิจกรรม  121,000  บาท 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมประวัติศาสตร์ วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาในพิพิธภัณฑสถาน 17-19 พฤศจิกายน 
2560 

1,920 นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา 

2 โครงการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์  และโบราณคดีในอีสานใต้ 25-26 พฤศจิกายน 
2560 

3,040 นางวรรณพรรธน์  เฟรนซ์ 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 4 พฤศจิกายน 2560 5,000 นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์ 

4 โครงการบูรณาการเรียนการสอนรายวิชา 1432214 การอ่าน
และวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ กับโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ชื่อโครงการเก็บความเก่าเล่าเรื่องริมแม่น้ ามูล 
จังหวัดอุบลราชธานี 

25 พฤศจิกายน 2560 5,000 นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์ 

5 โครงการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในจังหวัด
อุบลราชธานี 

24 พฤศจิกายน 2560 0 นางวรรณพรรธน์  เฟรนซ์ 

   14,960  

รวม  5  กิจกรรม  14,960  บาท 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมสานสัมพันธ์ซากุระเกม ครั้งที่ 2     11 พฤศจิกายน 2560 31,940 นางสาววนัสนนันทน์  สุกทน 

2 กิจกรรมน านักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันความสามารถภาษาญี่ปุ่น 26 สิงหาคม 2560 31,102 นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว 

3 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2 ธันวาคม 2560 16,000 นางวิศรุตา  เฟอร์รารา 

4 กิจกรรมโฮมรูมนักศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 19 สิงหาคม 2560 5,000 นางสาววนัสนันทน์  สุกทน 

5 โครงการ ประกวดสุนทรพจน์และเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

19 มกราคม 2561 160,900 นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์ 

   244,942  

รวม 5 กิจกรรม 244,942  บาท 
 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมนิเทศศาสตร์ วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรม Speech Communication 14 , 21 พฤศจิกายน 
2560 

7,200 นายสุรศักดิ์  บุญอาจ 

2 กิจกรรม กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และบริหารภาพลักษณ์
องค์กร 

18 พฤศจิกายน 2560 10,242 นางนริศรา  แสงเทียน 

3 กิจกรรม การบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับการคิดเชิง
สร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 

30 ตุลาคม และ 20 
พฤศจิกายน 2560 

7,200 นายสุรศักดิ์  บุญอาจ 
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4 กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับการน าเสนอการ
จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

10 และ 24 พฤศจิกายน 
2560 

7,200 นายสุรศักดิ์  บุญอาจ 

5 กิจกรรม การบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับประเด็นการจัด
สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ 

16 และ 23 พฤศจิกายน 
2560 

7,200 นายสุรศักดิ์  บุญอาจ 

6 กิจกรรมการผลิตนิตยสาร MAD MAG 1 พฤศจิกายน – 31 
ธันวาคม 2560 

15,000 นายธีระพล  อันมัย 

7 กิจกรรม “ศึกษางานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
นอกสถานที่ ประจ าปีการศึกษา 2560” 

24 ตุลาคม 2560 1,000 นายกฤษกร  ไสยกิจ 

   55,042  

รวม 7  กิจกรรม  55,042  บาท 
 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

    

     

รวม 0 กิจกรรม 0 บาท 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมการพัฒนาสังคม วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมการเชิญอาจารย์พิเศษสอนเก่ียวกับกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

11 ตุลาคม 2560 – 8 
พฤศจิกายน 2560 

4,000 นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค 

2 กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การจัดการน้ า และเขื่อนปากมูล 4 พฤศจิกายน 2560 4,000 รศ.กนกวรรณ  มะโนรมย์ 

3 กิจกรรมการศึกษาชุมชนเข้มแข็ง : การใช้การพัฒนาทางเลือก ณ 
หมู่บ้านราชธานีอโศก 

19 พฤศจิกายน 2560 4,000 นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค 

4 กิจกรรมเรียนรู้ภาคสนามเก่ียวกับชาติ ชาติพันธุ์ และการพัฒนา
ในพ้ืนที่สูง 

4-8 ตุลาคม 2560 4,000 รศ.สมหมาย  ชินนาค 

5 กิจกรรม ห้องเรียนการจัดการความรู้ 14 กันยายน 2560 3,600 ผศ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 

6 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

4 สิงหาคม 2560 10,000 นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ 

7 กิจกรรม การศึกษาภาคสนามด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 15 พฤศจิกายน 2560 4,000  ผศ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 

8 กิจกรรมการพัฒนาบนฐานความรู้ชาวบ้าน กรณีโรงงานน้ าตาล 
จังหวัดยโสธร 

4-5 พฤศจิกายน 2560 4,000 รศ.กนกวรรณ  มะโนรมย์ 

9 กิจกรรมดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี และด่านตรวจคนเข้า
เมืองด่านช่องเม็ก 

31 ตุลาคม 2560 4,000 นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ 

10 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตพัฒนาสังคม รุ่นที่ 10 10 ธันวาคม 2560 10,000 นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์ 

   51,600  

รวม 10 กิจกรรม   51,600  บาท 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทยและการสื่อสาร 

1-2 ธันวาคม 2560 10,000 นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ 

2 กิจกรรม ภาษา สังคม วัฒนธรรม 14 พฤศจิกายน 2560 5,100 ผศ.ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ 

3 กิจกรรม เส้นทางนักเขียน 9-12 พฤศจิกายน 2560 6,160 นายสัมพันธ์  สุวรรณเลิศ 

4 กิจกรรม การน าเสนอผลงานการฝึกงาน 2 กันยายน 2560 11,500 นางกมลวัฒน์  เล็กนาวา 

   32,760  

รวม  4  กิจกรรม  32,760  บาท 
 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ภาคอีสาน
ของประเทศไทย 

3-5 พฤศจิกายน 2560 6,000 ผศ.สุวภัทร  ศรีจองแสง 

2 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่ก าปอง 16-19 พฤศจิกายน 
2560 

6,000 ผศ.ปริวรรต  สมนึก 

3 กิจกรรม การเรียนรู้ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 11-12 พฤศจิกายน 
2560 

3,000 ผศ.สุวภัทร  ศรีจองแสง 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

4 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการเป็นผู้ประกอบการด้านที่
พักในยุคการท่องเที่ยว 4.0 

23 พฤศจิกายน 2560 3,600 นางนวทิวา  ศรีหานาม 

5 กิจกรรมการวางแผนจัดน าเที่ยวและฝึกปฏิบัติการมัคคุเทศก์
ภาคสนาม 

17-25 ธันวาคม 2560 50,000 นางสาวกันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ 

6 กิจกรรมการศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    28-29 ตุลาคม 2560 33,830 นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด 

7 กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ 17-20 ธันวาคม 2560 40,000 นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล 

   142,430  

รวม 7 กิจกรรม  142,430  บาท 
 

 

 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรมภาษาเวียดนามและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรม ประสานใจพ่ีน้องเวียดนามและการสื่อสาร 11 สิงหาคม 2560 4,500 นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 

2 กิจกรรม การแปลสู่ความส าเร็จ 4 พฤศจิกายน 2560 3,600 นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 
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3 กิจกรรม จ าลองสถานการณ์การสนทนา ภาษาเวียดนามและฝึก
สนทนาภาษาเวียดนามกับเจ้าของภาษาที่มาศึกษาหรือท างานใน 
จ.อุบลราชธานี 

15 กันยายน 2560   3,600 นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 

4 กิจกรรมนเิทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ณ ประเทศเวียดนาม 15 สิงหาคม 2560 – 18 
สิงหาคม 2560   

5,000   นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 

5 กิจกรรมการเรียนรู้วิธีการพิมพ์อักษรก๊วกหงือ (อักษรประจ าชาติ
เวียดนาม)” 

8 กันยายน 2560 2,600 นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 

   19,300  

รวม 5 กิจกรรม  19,300  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ประสบการณ์จากการท าจริงหรือสหกิจศึกษา 
  คณะศิลปศาสตร์มีโครงการ/กิจรรมที่ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในรูแบบต่างๆ เช่น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติใน

ห้องปฏิบัติการ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ   ซึ่งได้น าเสนอรวมไว้ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแล้ว 
 
5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สื่อการเรียนการสอน หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและ

ต่างประเทศ ศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง  
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 ประเภทสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู ้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เทียบกับปี 2559 

จ านวน หน่วย จ านวน หน่วย จ านวน หน่วย 

1.หนังสือ ต ารา 24,457  เล่ม  24,457  เล่ม  24,950  เล่ม เพ่ิม 521 

2.วิทยานิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ -  เล่ม  -  เล่ม          -    เล่ม ไม่มีเพ่ิม 

3.วิทยานิพนธ์ ภายในประเทศ 360  เล่ม  360  เล่ม        390  เล่ม เพ่ิม 30 
4.1 วารสารวิชาการ 13  ชื่อเรื่อง  13  ชื่อเรื่อง         16  ชื่อเรื่อง เพ่ิม 3 
4.2 นิตยสารบันเทิง 23  ชื่อเรื่อง  23  ชื่อเรื่อง         20  ชื่อเรื่อง ลด 3 
4.3 หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 5  ชื่อเรื่อง  5  ชื่อเรื่อง           6  ชื่อเรื่อง เพ่ิม 1 

4.4 หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 3  ชื่อเรื่อง  3  ชื่อเรื่อง           3  ชื่อเรื่อง  เท่าเดิม 
5.สื่อโสตทัศนวัสดุ 2,131  รายการ  2,131  รายการ  2,451 รายการ เพ่ิม 320 

6.ฐานข้อมูล         -              -              -      

ฐานข้อมูลส านักวิทย
บริการ และ สกอ. 
จ านวน 19 ฐาน 

6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการนอกหลักสูตร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทัง้ 5 ด้าน ดังนี้  
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โครงการ/กิจกรรม 

 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
  

สอดคล้อง TQF 
  

ผู้รับผิดชอบ  
วันด าเนินงาน 

   งบประมาณ  
 ที่ขออนุมัต ิ 

 งบประมาณ  
 ใช้ไป  

จ านวนผู้ 
เข้าร่วม 

คุณธรรม ความรู ้ ทางปัญญา ความสัมพันธ ์
การ

วิเคราะห ์

1 
“การแข่งขันกีฬาภายในและการประกวดแสตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559”   / /  

 สโมฯ  ม.ค. 60  36,500.00  36,498.00  261 

2 
เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อนอ้งครั้งที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 
2559 / / /   

 สโมฯ  26 - 27 พ.ย. 59  4,600.00  4,327.00  124 

3 รักษ์บ้านศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  2559   / /   สโมฯ  18 ก.พ. 60  19,260.00   11,993.00  99 

4 แนะแนววิชาโท ประจ าปกีารศึกษา 2559  / /    สโมฯ  31 มี.ค. 60  6,100.0   5,900.00  179 

5 อบรมให้ความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2559  / /    งานกิจ  28-29 เม.ย. 60  25,930.0   23,430.00  103 

6 เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560    /   งานกิจ  27 เม.ย.60  4,950.0   2,040.00  434 

7 
ร่วมแรง แข็งขัน สานสัมพันธ์ อาสาพัฒนา  ครั้งที่  4  ประจ าปี
การศึกษา  2559 / / / /  

 สโมฯ  20 - 23 เม.ย. 60  42,640.0   42,640.00  117 

8 
ปัจฉิมนิเทศดอกจานชอ่ที่ 17 ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 / /   
 งานกิจ  4 พ.ค. 60  25,250.0   22,950.00  328 

9 
งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานครั้งที่ 3 

/ /  /  
 งานกิจ  27 พ.ค. 60  21,840.0   21,840.00  114 

10 
อบรมแกนน านกัศึกษาและการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2560  / / /  

 งานกิจ  15-16 ก.ค 60  22,800.0   21,460.00  19 

12 รับน้องเข้าหอพัก ประจ าปีการศึกษา 2560    /   สโมฯ 22-23 ก.ค. 60  3,900.0   3,810.00  15 (รุ่นพี่) 

13 
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   ประจ าปกีารศึกษา 2560 

/ / / /  
 งานกิจ  3 ส.ค. 60  37,250.0   36,200.00  490 
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โครงการ/กิจกรรม 

 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
  

สอดคล้อง TQF 
  

ผู้รับผิดชอบ  
วันด าเนินงาน 

   งบประมาณ  
 ที่ขออนุมัต ิ 

 งบประมาณ  
 ใช้ไป  

จ านวนผู้ 
เข้าร่วม 

คุณธรรม ความรู ้ ทางปัญญา ความสัมพันธ ์
การ

วิเคราะห ์

14 
พี่น้องสานสัมพันธ์และแต่งแต้มดอกจานช่อที่ 21  ประจ าปีการศึกษา  
2560  / / /  

 สโมฯ 5-10 ส.ค. 60  39,200.0   29,263.00  648 

15 
ไหว้ครู ประจ าปกีารศึกษา 2560 

/   /  
 สโมฯ 24 ส.ค. 60  20,000.0   16,600.00  655 

16 
การประกวดเฟรชชี่บอยแอนด์เกิร์ล คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา 2560    /  

 สโมฯ 31 ส.ค.-1 ก.ย. 
60 

 35,000.0   30,074.00  521 

17 
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นเพื่อการประเมินโครงการ 
ประจ าปกีารศึกษา 2560  / /  / 

 งานกิจ  8 ก.ย. 60  5,000.0   4,730.00  22 

รวม 
350,200 313,755 
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7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
 งานกิจการนักศึกษาเป็นงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท ากิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการ 

และสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษาของคณะ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ (1) รู้จักกาลเทศะ โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้คือการแต่ง
กายเหมาะสมกับโอกาส เวลาและสถานที่ (2) มีระเบียบวินัย โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้จาก ความตรงต่อเวลา และ 
(3) มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวม โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ มีความเสียสละ มีน้ าใจและมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
  ทั้งนี้งานกิจการนักศึกษายังมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ
โดยนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้และความเข้าใจในการใช้ชีวิตใน
สังคมและการท าประโยชน์เพื่อสังคมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 
  
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา  2559  มีจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นผู้ 
กู้ยืมฯ จ านวนทั้งสิ้น  623  คน กองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  จ านวนทั้งสิ้น  28 
คน 
 

  
 การแนะแนวและการจัดหางาน 

  คณะได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพในการท างาน ได้แก่  

          (1) โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 17 ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 
2560 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์(1) เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ การวางตัว 
ส าหรับนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกงานและการสมัครงาน และนักศึกษาสามารถวางแผนชีวิตด้านการท างานใน
อนาคตได้อย่างมีหลักเกณฑ์ (2) เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครงาน พร้อมน าแนะนักศึกษาเกี่ยวกับวิธี
ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน อังจะส่งผลให้เกินการพัฒนาตนเอง และ(3) เพ่ือแสดงความยินดีในการ
ส าเร็จการศึกษาและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่นักศึกษา รุ่นน้องแสดงความยินดีต่อรุ่นพ่ี สร้างความสามัคคีระหว่าง
รุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ 
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          (2)  โครงการ“อบรมให้ความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 28-29 เมษายน  
2560 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์  (1) เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษา
เกี่ยวกับการเขียน Resume และ Portfolio ส าหรับการสมัครงาน (2) เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมก่อนการท างาน (3) เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและการเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพใน
ธุรกิจสายการบิน และ (4) เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาเกี่ยวกับแหล่งสมัครงานในประเทศและต่างประเทศ 

 



 

 
 

32   

การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 

งานกิจการนักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บริษัทให้ 
การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองในข้อที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์เท่านั้น  
การประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่ายกายของผู้เอา
ประกันภัยโดยอุบัติเหตุและท าให้เกิดผลดังต่อไปนี้  คือ  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง  ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัว
ติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ได้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน
ให้ 
 
 สวัสดิการส าหรับนักศึกษา 
 คณะศิลปศาสตร์จัดสรรเงินรายได้คณะ  เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนกิจกรรมดีเด่นแก่
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  เพื่อพัฒนานักศึกษาและเป็นก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา และคณะศิลป
ศาสตร์  ให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีเป็นกรณีพิเศษเพ่ือเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี ประจ าปี
การศึกษาโดยไม่จ ากัดทุน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ทุนการศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์สนับสนุน โดยใช้เงินรายได้คณะ 

1. ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น   จ านวน  1  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
2. ทุนเรียนดี    จ านวน  1  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
3. ทุนกิจกรรมเด่น    จ านวน  1  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
4. ทุนส่งเสริมการเรียน  จ านวน  64 ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
5. ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ถึงภาคฤดูร้อน  ในปี

การศึกษาท่ีผ่านมา ระหว่าง 3.50 ขึ้นไป ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท  95 ทุน 
6. ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ถึงภาคฤดูร้อน  ในปี

การศึกษาท่ีผ่านมา ระหว่าง 3.25-3.49 ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท 95 ทุน 
 
ทุนการศึกษาที่รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    
1. ทุนหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
2. อิฐรัตน์ 
3. รศ.ดร.อรุณี วิริยะจิตรา 
4. แสงทอง 
5. หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
6. มูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี  คนตรง 
7. มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปภัมถ์ 
8. เทสโก้โลตัส เพ่ือนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย 
9. วิจิตรพงศ์พันธุ์เพ่ือส่งเสริมศาสนาการศึกษาและสังคม 
10. นางแพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง 
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11. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ 
12. เพ่ือสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาคณะศิปศาสตร์ 
13. สานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 59 
14. ทุนพระราชทนช่วยเหลือเด็กยากจน (ต่อเนื่อง) ปี 59 
15. สนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 59 ครั้งที่ 1 
16. สนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 59 ครั้งที่ 2 
17. มูลนิธิเสริมเกล้าและทุนการศึกษาลูกเรือการบินไทย 1 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี  ชัยวณิชยา 
19. นางนริศรา  แสงเทียน 
20. สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
21. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 
22. เศรษฐกิจพอเพียง 
23. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายนางสาวจิรสุดา  สายโสม) 
24. ทุนการศึกษาสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐ 
25. อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ประจ าปีการศึกษา 2559 
26. ทุนอาจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรมและคุณเนตรดาว รองสวัสดิ์ 
27. มีจิตศรัทธาผู้ประกอบการถ่ายภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 
28. อาจารย์ศราวุธ  โภคา 

 
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ   
 คณะศิลปศาสตร์มีกิจกรรมการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ในรอบปี 2560 จ านวน 6  
โครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1 )  โ ค ร ง ก า ร  MK3 2 :  Professional Development of Water Governance and Regional 
Development Practitioners in the Mekong Basin เป็นโครงการให้ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าในภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงโดยได้รับงบประมาณสนันสนุนจาก  International Water Management Institute (IWIM) ด าเนินการ
ตั้งแตเ่ดือนธันวาคม 2557 ก าหนดสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2560 มีศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  
 2) โครงการวิจัย “Fisheries Impacts of Hydropower Dams on Thai Mekong Tributary Rivers” 
ร่วมกับ University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 
ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 มีศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็น 2 โครงการย่อย ดังรายละเอียดดังนี้ 
    - โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน โดยด าเนินการรับบุคลากรจากสถาบันในต่างประเทศมา
แลกเปลี่ยนจ านวน 4 คน และนักศึกษาต่างชาติจ านวน 11 คน จากทั้งสิ้น 13 สถาบัน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประเทศกัมพูชา ประเทศ
เวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเซียร์ราลีโอน 
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    - โครงการสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นโครงการส่งนักศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษาไปฝึกงานใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ณ ต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาจากหลักสูตรการท่องเที่ยว 
จ านวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษา 1 คน ได้เข้ารับการฝึกงานที่ บริษัท Rajgroup Pvt. Ltd ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 และนักศึกษา 1 คน ได้
เข้ารับการฝึกงานที่ บริษัท TungLok Signatures, Orchard Parade Hotel ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 6 
เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 

4) โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ภายใต้โครงการน าร่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการ
ระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยส่งนักศึกษา จ านวน 2 คน ไปฝึกงาน ณ 
ร้านอาหารช้างทอง ต้องอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 
2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 

5) โครงการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)  คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่ง
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น 4 คน โดย 2 คน เดินทางไปเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ TMC 
Academy  ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 20 วัน  และ
นักศึกษาอีก 2 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ University of Social Sciences and Humanities –  Vietnam 
National University Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 5 
สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

6) การส่งนักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยคณะศิลปศาสตร์ได้
ด าเนินการส่งนักศึกษาในหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จ านวน 10 คน ไปลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษา 2559 ระหว่างกันยายน 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 ณ University of Social Sciences and 
Humanities –  Vietnam National University Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจ านวน 19 คน ใน
ปีการศึกษา 2560 มีก าหนดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561  

พร้อมนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง ไปลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยได้ส่งนักศึกษาที่เรียน
เอกวิชาภาษาเวียดนาม จ านวน 5 คน ไปเรียนที่ Hanoi University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และในปี 
2560 คณะศิลปศาสตร์ได้ประสานงานความร่วมมือเพ่ือวางแผนการส่งนักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษา 2560 กับ Guangxi Normal University for Nationalities ประเทศจีน University of Battambang 
ประเทศกัมพูชา และ Champasack University ประเทศลาว  

GAT  30% 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (วิเทศ) 
           คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ใน
ปี 2560 ได้ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับหลากหลายสถาบันการศึกษาในหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศจีน ประเทศจีน(ไต้หวัน) ประเทศลาว ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเซียร์ราลีโอน  
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9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
  โครงการ“งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานครั้งที่ 6”  โดยเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์อันเป็นการสร้างการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพและกิจกรรมทางสังคม  โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมให้ความรู้  “การพัฒนา
ในด้านวิชาชีพและด้านวิชาการในการท างาน”  สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ถึงประสบการณ์ เส้นทางการ
ท างาน หลังจากจบการศึกษาและกิจกรรม “ไขรหัสอาชีพสู่ความส าเร็จ” ศิษย์เก่าร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์การท างานให้แก่นักศึกษา  และเพ่ือให้ศิษย์เก่าได้น าประสบการณ์การท างานที่แลกเปลี่ยนไปพัฒนา
งานในหน่วยงานที่ศิษย์เก่าปฏิบัติอยู่ 
 
10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศอาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศอินโดนีเซีย 
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11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษา 
  คณะศิลปศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาตกออกแจกแจงได้ ดังตาราง 
 

หลักสูตร 

      นักศึกษาตกออก  
       ปี 2557 

 
นักศึกษาตกออก  

         ปี 2558-2559 
ปรญิญา

ตร ี
ปรญิญา

โท 
ปรญิญา

เอก 
รวม ปรญิญา

ตร ี
ปรญิญา

โท 
ปรญิญา

เอก 
รวม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 
หลักสูตรการท่องเที่ยว 1 0 0 1 0 0 0 0 
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 
หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 1 0 0 1 0 0 0 0 
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 3 0 0 3 0 0 0 0 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 
หลักสูตรประวัติศาสตร์ 2 0 0 2 0 0 0 0 
หลักสูตรการพัฒนาสังคม 4 0 0 4 0 0 0 0 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 1 0 0 1 0 0 0 0 
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 2 0 0 2 0 0 0 0 
หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว 0 1 0 1 0 0 0 0 
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

0 3 0 3 0 0 0 0 

รวม 14 4 0 18 0 0 0 0 
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  จากตารางเพ่ือลดการตกออกของจ านวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557-2559 คณะศิลป
ศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการติดตาม ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น กิจกรรมอบรม
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ความรู้ และแนวปฏิบัติในการให้ค าแนะน าปรึกษาให้กับนักศึกษา กิจกรรมโฮมรูม
นักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือแนะน าการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดจนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา อีกท้ัง จัดกลุ่มผลการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนใกล้เคียงกันเรียนในกลุ่มการเรียนเดียวกัน ทั้งนี้ 
เพ่ือไม่ให้ผลการเรียนของนักศึกษาแตกต่างกันมากในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  ณ   ปีการศึกษา 2558 และ 2559   ไม่มีนักศึกษาตกออกเลย 
 
13. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   พ้ืนที่คณะศิลปศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 อาคาร ซึ่งมีรายละเอียดการใช้พื้นที่ของแต่ละตึกดังตาราง  

ชื่ออาคารเรียน จ านวนห้อง 
พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ 

อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 31 3,240 2537 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ 55 6,400 2544 

  
  

 

 



 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพล
วัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคม 

มาตรการ 
 2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการศึกษา ต ารา 

และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
 2.3 ส่งเสริมและก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และ

สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แกน่ักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   
 2.4 จัดระบบและกลไก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ

ต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (คงเดิม) 
 2.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21   

1. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 คณะศิลปศาสตร์มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่คณะด าเนินงาน/เข้าร่วมเป็นประจ าทุกๆปี    
 
 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

 งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์และบุคลากรท าโครงการวิจัย เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ปีงบประมาณ 2560 
    1. โครงการวิจัยทั่วไป 10 โครงการ จ านวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อโครงการ  

2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 6 โครงการ  จ านวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 25,000  บาทต่อโครงการ  
 
 นอกจากนี้ งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์  ยังจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

2560  เพ่ือเสริมความรู้ และประสบการณ์การท าวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย และเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยให้มีศักยภาพ มีความรู้ และทักษะ ในการเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการ 

 
 
 
 
 



 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรม อบรมเงื่อนไข การ
เบิกจ่ายการเงิน พัสดุ และจรรยาบรรณนักวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ 
ห้องดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ 
 

20  2,900 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์  กิจกรรม :  เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560  
เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

7  

 

20,000 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์  กิจกรรม“การจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน และต ารา เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” 
ประจ าปีงบประมาณ  2560    

ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2560   
เวลา 09.00 -16.00 น.  
ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ 

36 18,370 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรม “อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ” ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560  
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องดอกจาน 4  คณะศิลปศาสตร์ 

63 19,790 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์  กิจกรรม :  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และวิพากษ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ 
2560  

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 
09.00-16.00 น. 

38 61,129 

รวม 164 122,189 

 
 
 
 



 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. การส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 

  คณะศิลปศาสตร์มีการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักศึกษา โดยการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ เช่น บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
บุคลากรดีเด่น ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณในเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือให้ได้ทราบอย่างทั่วถึง    
อีกทั้งได้ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของหมาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีการจัดขึ้น
ทุกปี  
 
4. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
  ในปีงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดโครงการอบรม
และสัมมนาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเพ่ิมพูนความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นมาก โดยมี
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยโดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ตามประกาศ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเกณฑ์ในการจัดท าโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะโดยรวม   
 
ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ งบประมาณ จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะ

ศิลปศาสตร์   กิจกรรม“การจัดท า
เอกสารประกอบการสอน เอกสารค า
สอน และต ารา เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ” ประจ าปีงบประมาณ  
2560    

ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 
2560   
เวลา 09.00 -16.00 น.  
ณ ห้องอเนกประสงค์ 
คณะศิลปศาสตร์ 

18,370 36 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะ
ศิลปศาสตร์  กิ จกรรม “อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ” ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

วันที่ 26 พฤษภาคม 
2560  
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องดอกจาน 4  คณะ
ศิลปศาสตร์ 

19,790 63 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะ
ศิลปศาสตร์  กิจกรรม :  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และวิพากษ์บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ 
2560  

ในวันที่ 25 สิงหาคม 
2560 เวลา 09.00-
16.00 น. 

61,129 38 

 



 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5. การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้มีจัดสรรทุนเพ่ือการเตรียมพร้อมอาจารย์ให้มีสมรรถนะ
ด้านวิชาการเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนโดยการให้ทุนศึกษาดูงานหรืออบรมต่างประเทศแก่อาจารย์ผู้ที่
สนใจมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา  

 



 
48 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 งานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านภาษา มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มนาโขงอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติและมีการนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคม(อุตสาหกรรม) และเชิง
พาณิชย์ 

มาตรการ 
3.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ 
3.2 สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้าง 

  นักวิจัยรุ่นใหม่ 
3.3 ขยายเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาคลุ่มนาโขง 
3.4 สร้างผลกระทบจากผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม 
3.5 สนับสนุนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาการวิจัยทั้งใน/ต่างประเทศ 

     3.6 สร้างระบบในการจัดเก็บและประมวลผลงานวิจัย เพ่ือเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นทุน 
 
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
   คณะศิลปศาสตร์ มีระบบการด าเนินงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการงานวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถในการท าวิจัยแก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรในการจัดท าวิจัย 
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต เป็นประจ าทุกปี  
  และคณะมีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรในสังกัดโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยผ่านกิจกรรมโครงการพัฒนางานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือเปิดเวทีให้ ซักถาม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีการเชิญวิทยากรให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เพ่ือเสริมความรู้ และ
ประสบการณ์การท าวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร และสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
การวิจัย  การพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย จ านวน 5 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 



 
49 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรม อบรมเงื่อนไข การ

เบิกจ่ายการเงิน พัสดุ และจรรยาบรรณนักวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ 
ห้องดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ 
 

20  2,900 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์  กิจกรรม :  เครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

2560 

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560  
เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

7  

 

20,000 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์  กิจกรรม “การจัดท าเอกสาร

ประกอบการสอน เอกสารค าสอน และต ารา เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” 

ประจ าปีงบประมาณ  2560    

ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2560   
เวลา 09.00 -16.00 น.  
ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ 

36 18,370 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรม “อบรมเชิง

ปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ” ประจ าปีงบประมาณ 

2560 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560  
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องดอกจาน 4  คณะศิลปศาสตร์ 

63 19,790 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์  กิจกรรม :  แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และวิพากษ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ 

2560  

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560  
เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ ห้องดอกจาน 3,4  คณะศิลปศาสตร์ 

38 61,129 

รวม 164 122,189 



 
50 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการพัฒนางานวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ

บุคลากรในสังกัดโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการท าวิจัย ผ่านการอบรม การบรรยาย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ” ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 

09.00-12.00 น. ณ ห้องดอกจาน 4  คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร คณะศิลป

ศาสตร์ ในการท าวิจัยการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัย และสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 63 คน และจัดกิจกรรม :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิพากษ์บทความวิจัยและ

บทความวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่ 25-26 เดือนพฤษภาคม 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 

2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องดอกจาน 3,4  คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

วิพากษ์บทความวิจัยและบทความวิชาการระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม  และเพ่ือให้อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์สามารถ

เขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการส าหรับลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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2. งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน 

 2.1 โครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  
   จ านวนงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัต ิ

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย 

ผู้วิจัย 
อาจารย์และนักวิจัย
ประจ า (ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

จ านวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 
2560 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2560 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

1 แนวคิดและรูปแบบของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ พ.ศ. 

2553-2558 

นายสุรศักดิ์  บุญอาจ - 40,000   

2 ภาพแทนสังคมชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ในนวนิยาย พ.ศ.

2496-2506 

นางสาวชิดหทัย ปุยะติ - 40,000   

3 การศึกษาวิสัยทัศน์ประจ ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย นางสาวศุภมน อาภานันท์ - 40,000   

4 ผลของโปรแกรมการฝึกออกก าลังกายด้วยฟิตบอลที่มีต่อค่า

ระดับดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพก มวลกล้ามเนื้อ

และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วน 

นางสาวอรัญญา บุทธิจักร์ - 40,000   

5 ผลการเรียนการสอนแบดมินตันโดยใช้โปรแกรมการฝึกความ

อ่อนตัวความคล่องตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อ

ทักษะพ้ืนฐานแบดมินตันของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

นายศราวุฒิ โภคา - 40,000   

6 อักขรวิทยาและประวัติศาสตร์สังคมในเอกสารใบลานวัดมณีวนา นายบุญชู ภูศรี - 40,000   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัย
ประจ า (ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

จ านวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 
2560 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2560 

ราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

7 การศึกษาพัฒนาการทางโบราณคดีเทือกเขาพนมดงรักในเขต

จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวสุรีรัตน์ บุบผา - 40,000   

8 การศึกษาวิเคราะห์ “กิริ(หน้าที่)” “นินโจ(ความรู้สึก)” ใน

วรรณกรรมญี่ปุ่นยุคระบบศักดินา 

นายศุภฤกษ์   ชัยรัตน์ - 40,000   

9 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนข้าม

พ้ืนที่ระหว่างชุมชนบ้านทรายมูล และชุมชนบ้านโพธิ์ศรี อ าเภอ

พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ปริวรรต สมนึก - 40,000   

10 สถานภาพและบทบาทของนักข่าว Stinger ประจ าจังหวัด

อุบลราชธานี 

นายธีระพล อันมัย - 19,000   

11 ประสิทธิผลของการเรียนรายวิชา Preparative English II มีผล

ต่อความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษหมวดศึกษาทั่วไป ของ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางสาวสุวิภา ชมภูบุตร - 25,000   

12 การศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีที่เรียนในรายวิชา การวิ่งเพื่อสุขภาพ  

รศ.พจน์ ไชยเสนา - 25,000   

13 Foreign Language Anxiety: a mixed method analysis on 

Thai FEL learners at Ubon Ratchathani University  

นายเฉลิมชัย วงศ์รักษ์ - 25,000   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัย
ประจ า (ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

จ านวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 
2560 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2560 

14 Enhancing UBU FEL students listening comprehension 

skills 

นายสุทธิพงศ์ เพ่ิมพูล - 25,000   

15 A Close Look at Ubon  Ratchathani University 

Students’ Speaking Performance in a Speaking Test 

นางสาวอัจฉรา สิมลี - 25,000   

16 การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนถอดความประโยคของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางสาวสมาพร นนท์พละ  - 25,000   

17 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนบ้านบาก

ชุม ต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.สุวภัทร  ศรีจองแสง - 50,000   

18 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การ

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ (MICE Industry) ใน

เมืองการค้าชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทยที่

เชื่อมโยงกับแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)  

ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง   208,600   

19 การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างกลุ่มรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ โดยการรับรองกันเองของกลุ่มเกษตรกร(GPS) ผู้

ปลูกข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ และ

นายสุรสม กฤษณะจูฑะ  

ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

- 75,000   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัย
ประจ า (ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

จ านวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 
2560 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2560 

20 ค าแสดงโภชนลักษณ์ในต าราอาหารไทยและลาว: การศึกษา

เปรียบเทียบ 

นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   - 100,000   

21 อ านาจ ตัวตน และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษา

และอาจารย์ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชั้นเรียน : 

กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

นางฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ  - 10,000   

22 การใช้โปรแกรมช่วยเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นายชนัญญู บูรณ์เจริญ  - 20,000   

รวมงบประมาณ  992,600   

 
 
2.2 โครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
   คณะศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก/แหล่งทุนต่างๆ เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ เช่น สกว . สกอ. 
หน่วยงานรัฐบาล หน่วยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจ า 
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 
2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2560 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจ า 
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 
2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2560 

1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีอีสานใต้บนฐานอัตลักษณ์

ทางการท่องเที่ยว 

ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง 163,000   

2 โครงการย่อยที่ 1 อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยววิถีอีสานใต้ ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง 322,600   

3 โครงการการขับเคลื่อนศิลปะและวันธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

 ผศ.อินทิรา ซาฮีร์  หัวหน้า

โครงการวิจัย  

640,125   

4 “การพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวมกับภาวะความสุขและความอยู่ดี

กินดีของชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านดอนกลาง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร 

จ.อุบลราชธานี” 

นายนพพร ช่วงชิง 85,000   

5 โครงการการส ารวจเชิงเปรียบเทียบระดับนานาชาติว่าด้วยวิถีชีวิต

และค่านิยมในประเทศไทย 

ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 108,910   

6 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใน

พ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดน:กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรี

สะเกษ 

นายวศิน โกมุท  หัวหน้า

โครงการวิจัย  

985,000   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจ า 
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 
2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2560 

7 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง  

หัวหน้าโครงการวิจัย 

300,000   

8  ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตพ้ืนที่

เศรษฐกิจในภาคอีสานและภาคเหนือประเทศไทย  

รศกนกวรรณ  

มะโนรมย์  

376,000   

9 การสร้างธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดินชายแดนแบบมีส่วน

ร่วม: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

นายสุรสม กฤษณะจูฑะ  262,500   

10 ผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร  รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์  214,000   

11 คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.

2560 

นายวศิน โกมุท   200,000   

12 การค้าชายแดนนอกระบบ เงื่อนไข กลไก และการจัดการของ

หน่วยงานรัฐ กรณีศึกษาชายแดนไทย-ลาว 

นางเนตรดาว เถาถวิล 339,600   

13 การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา ฟ้อนกลอง นายค าล่า มุสิกา 355,000   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจ า 
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 
2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2560 

ตุ้มจังหวัดอุบลราชธานี 

14 ก าเนิดตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน ผศ.สมศรี ชัยวณิชยา 120,000   

15 วิถีพนันวัยใส กรณีศึกษาเยาวชนที่เคยอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครอง

เด็กจังหวัดอุบลราชธานี 

รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์  159,700   

 รวม  4,631,435   

 
 
 

ตารางจ านวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขาผู้รับผิดชอบโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

รายละเอียด/สาขา ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ภาษาและวรรณคดีตะวันออก มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม 
จ านวนโครงการ 6 5 15 11 37 

งบประมาณ 145,000 260,000 2,403,325 2,815,710 5,624,035 
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  จากตารางแผนภูมิ งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556 -2558 พบว่า 
งบประมาณที่ได้รับน้อยลงจากเดิม และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด จนกระทั่ง ปีงบประมาณ 2559 -2560 บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากได้รับงบสนับสนุนจากภายนอกเพ่ิมมากขึ้น โดยคณะศิลปศาสตร์มี
อาจารย์ที่ได้รับงบประมาณ 2561 รวม 5,624,035 บาท จ านวน 37  โครงการ จ านวน 30 คน ได้รับงบประมาณ 
เฉลี่ยทุนสนับสนุนการวิจัยที่ ได้รับในปีงบประมาณ 2560 ต่อจ านวนอาจารย์ เท่ากับ 54 ,338.50 บาท 
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 3.1 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ  
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ  

  
ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 

 บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1.  กนกวรรณ  มะโนรมย ์
 

Gender and the Makong River : Inclusions and 
Exclusions 

 / Greening Agri-food Systems, Ensuring Rural Sustainability and 
Promoting Healthy Socioeconomic Transformation in South-East 
Asia   วันท่ี 23 มกราคม 2561  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2.  จักรพันธ์  แสงทอง 
 

A Criticism on Dhammic Socialism of 
Buddhadasa Bhikkhu 

  /   13th International Conference on Humanities and Social 
Sciences (IC-HUSO) 2017   ระหว่างวันท่ี 1-4  พฤศจิกายน 2560 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

3.  พิสิทธ์ิ  กอบบุญ 
 

 Buddhist Art and Politics: A Case Study of 
Paintings along the Mekong 

  / 13th International Conference on Humanities and Social 
Sciences (IC-HUSO) 2017   ระหว่างวันท่ี 1-4  พฤศจิกายน 2560 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4.  ยุวดี  จิตต์โกศล 
 

 The Development of Bicycle Routes to Promote 
Cultural Tourism at Ubon Ratchathani Province 

/  The SUIC’s 15th Anniversary Conference and Exhibition: the 
Integration of Art, Creativity and Management     ระหว่างวันท่ี 
19-20 ตุลาคม 2560  Grand Postal Building Bangkok 

5.  รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน ์
 

Conceptual Metaphors of GRUE Colour in 
Vietnamese Language 

  /  13th International Conference on Humanities and Social 
Sciences (IC-HUSO) 2017   ระหว่างวันท่ี 1-4  พฤศจิกายน 2560 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

6.  วนัสนนัทน์  สุกทุน 
 

The Significant Implication at the Kiyomizu 
Temple Scenes in the Noh Play Tamura 

/    13th International Conference on Humanities and Social 
Sciences (IC-HUSO) 2017   ระหว่างวันท่ี 1-4  พฤศจิกายน 2560 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

7.  วัชรี  ศรีค า Economic Exclusion of Local Residents in the    /  13th International Conference on Humanities and Social 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ  
  

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

Borderland  of Surin Province, Thailand Sciences (IC-HUSO) 2017   ระหว่างวันท่ี 1-4  พฤศจิกายน 2560 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

8. 
 
 
 

9. 
 

ศุภฤกษ์  ชัยรัตน ์
 
 
 
เสาวลักษณ์  หีบแก้ว 

Kanji and Japanese society: A case study of 

Chinese characters used in Japanese (Kanji) with 

roots associated with kokoro  

Japanese Cultural Diplomacy in Mekong Sub- 

region 

/  
 
 
 
/ 

 13th International Conference on Humanities and Social 
Sciences (IC-HUSO) 2017   ระหว่างวันท่ี 1-4  พฤศจิกายน 2560 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

13th International Conference on Humanities and Social 
Sciences (IC-HUSO) 2017   ระหวา่งวันท่ี 1-4  พฤศจิกายน 2560 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
 

ชื่อผู้วิจัย 

 

สาขาวิชา 

 

ชื่อบทความ 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/  ฉบับท่ีพิมพ์/ วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  

กอบบุญ 

สาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีตะวันออก 

A Synthesis of the Major  

Concepts and Characteristics of  

Thai Buddhist Literature 

วารสาร Rian Thai : International  

Journal of Thai Studies  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2516  หน้า 97-

121   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีตะวันออก   

สัมภารวิบาก : อสงไขยกาล ในวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศลิป มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ  ปีท่ี  18  ฉบับท่ี 1 (35)  

กรกฎาคม – ธันวาคม  2559  หน้า 72-83 
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ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/  ฉบับท่ีพิมพ์/ วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ ์

พิสิทธ์ิ  กอบบุญ   กับปณิธานพระโพธิสัตว์  

3. รองศาสตราจารยเ์มชฌ  

สอดส่องกฤษ 

สาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีตะวันออก 

การศึกษาภาษาตระกลูมอญ- 

เขมรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ในวารสารศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ปีที่ 16  ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม  2559) หน้า 113 - 141  

4. รองศาสตราจารยเ์มชฌ  

สอดส่องกฤษ 

สาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีตะวันออก 

การศึกษาภาษาศาสตร์แขนง 

จ้วง-ไต ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 1  (มกราคม – มิถุนายน  2560)  หน้า  15 – 52   

5. รองศาสตราจารยเ์มชฌ  

สอดส่องกฤษ 

สาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันออก 

การพรรณนาภาษาลักกะใน 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ในวารสารศาสนาและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลยัมหิดล  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม  

2559)  หน้า  99 – 124  

6. รองศาสตราจารยเ์มชฌ  

สอดส่องกฤษ 

สาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันออก 

การพรรณนาภาษามาก : ถ่ินย่อยโม่และจาม  

ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี”  

วารสารจีนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ปีที่ 9  ฉบับท่ี  2  (ตุลาคม – ธันวาคม  2559) หน้า 45-90 

7. รองศาสตราจารย์  

กนกวรรณ  

มะโนรมย์   

สาขาวิชาสังคมศาสตร์   The World Bank, Hydropower-based Poverty 

Alleviation and Indigenous Peoples: On-the 
Ground Realities in the Xe Bang Fai River Basin 

of Laos.  

URL. http://dx.doi.org/10.1080/08039410.2016.1273850 

http://dx.doi.org/10.1080/08039410.2016.1273850
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8. นายวศิน  โกมุท   สาขาวิชาสังคมศาสตร์   คะแนน O-NET ภาพสะท้อนการศึกษา

ท้องถิ่น 

วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ปีท่ี 12  ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม  2559) 

หน้า 1 - 37 

9. นายค าล่า  มุสิกา   สาขาวิชามนุษยศาสตร์   รูปแบบการสร้างสรรค์นาฎยประดษิฐ์อีสาน

กับสถาบันอุดมศึกษา  

วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ปีท่ี 12  ฉบับท่ี 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม  2559)  

หน้า 83 – 108 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญ

ชัย คงเพียรธรรม 

สาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีตะวันออก 

หลักสตูรแฝงเรื่องอุดมการณ์ชาติในหนังสือ

เรียนภาษาเขมร ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

1-6 ของราชอาณาจักรกัมพูชา”  

วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ปีท่ี 12  ฉบับท่ี 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม  2559)  

หน้า 177 – 205 

11. นายภาสพงศ์   

ผิวพอใช้    

สาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีตะวันออก   

ภาษากับอุดมการณ์การศึกษาในรายการ

โทรทัศน์ “เดินหน้าประเทศไทย 

วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ปีท่ี 12  ฉบับท่ี 2 

(กรกฎาคม – ธันวาคม  2559)  หน้า 55 – 82  

12. นายภาสพงศ์   

ผิวพอใช้    

สาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีตะวันออก   

พัฒนาการของแบบเรียนในการสอนอ่าน

เขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาตั้งแต่

สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน 

วารสารไทยศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีท่ี 13  ฉบับท่ี 1  

(มกราคม – มิถุนายน  2560)  หน้า 55 – 72   

13. รองศาสตราจารย์นาย

สมหมาย  ชินนาค     

สาขาวิชาสังคมศาสตร์   พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ

วารสารวิเทศศึกษา  มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์  ปีท่ี  6  ฉบับท่ี 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม  2559) หน้า 1 - 26 
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ความสัมพันธ์ทางสังคม 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ปรียาภรณ์  เจริญบตุร    

สาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันตก    

ภาพต้นแบบและความเป็นผู้น าหญิงในโลก

แฟนตาซี : เดอะฮังเกอร์เกมส ์

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีท่ี 4  

ฉบับท่ี 2 (8)  (กรกฎาคม-ธันวาคม  2559)  หน้า  65-73 

15. นางจิราภรณ์  สมิธ   

 

สาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีตะวันตก   

การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษใน

บริบทการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติ 

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีที่ 4 ฉบับท่ี 2  

(8)  (กรกฎาคม-ธันวาคม  2559)  หน้า  46-57 

16. นางเนตรดาว  เถาถวิล  

ต าแหน่ง  

 

 

สาขาวิชาสังคมศาสตร ์ Rural-to-Urban Migrations and the 

Return Migrants Back Home : A Case 

Study of Return Migrants from Ubon 

Ratchathani Province ,Thailand” 

วารสารสังคมลุ่มน้ าโขง  คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  ปีท่ี 13  

ฉบับท่ี 1  (มกราคม - เมษายน  2560)  หน้า  81-98 

17. รองศาสตราจารย์

สมหมาย  ชินนาค   

สาขาวิชาสังคมศาสตร์   พัฒนาการการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม

และผูเ้ชี่ยวชาญภาษาเวียดนามในประเทศ

ไทย   

วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1  (มกราคม – มิถุนายน  2560)  

หน้า 320 – 379 

18. น.ส.ชิดหทัย ปุยะติ    สาขาวิชาภาษาและ สตรีนยิมและอุดมการณ์รักชาติใน “หญิง วารสารจีนศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 1  (มกราคม – มิถุนายน  2560)  
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ชื่อผู้วิจัย 

 

สาขาวิชา 

 

ชื่อบทความ 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/  ฉบับท่ีพิมพ์/ วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ ์

  วรรณคดีตะวันออก   สาวชาวส าเพ็ง” หน้า  1 – 30 

19.นางวรรณพรรธน์  เฟรนซ์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์   องค์พระกวนอิมพันกรแห่งวัดบุ๊ตตา้บ : พระ

โพธิสัตว์แห่งความเมตตาในศิลปะเวียด”  

วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ปีท่ี 13  ฉบับท่ี 1(มกราคม – มิถุนายน  2560)  

หน้า  68 – 98 

20.นายมิตต  ทรัพย์ผุด 

 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์   การกลายเป็นสังคมเมืองสมัยใหมข่อง

ฮานอยเมืองอาณานิคมฝรั่งเศส  ค.ศ. 1897-

1907”  

วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ปีท่ี 13  ฉบับท่ี 1(มกราคม – มิถุนายน  2560)  

หน้า  99 – 134   

 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ  ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
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 บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

 

1. เขมจิรา  หนองเป็ด The Development of Creative Tourism 
Activities for Candle Festival in Ubon 
Ratchathani Province, 

  /  SUIC's 15th Anniversary Conference and Exhibition: the 
Integration of Art, Creativity and Management  ระหว่างวันท่ี 18-21 
ตุลาคม 2560  ณ Grand Postel Building Bangkok 

2 ชิดหทัย  ปุยะต ิ
 

The Analysis of Issues Related to Thailand's 
Chinese Language Education in 950-1960s In 
Novels by Thai Chinese Author 

  / PTTC 20th Anniversary and The Second International Conference 
on Chinese Language Education  วันท่ี 6-12 ธันวาคม 2560    
ณ The Education University of Hong Kong สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

3 ปริวรรต  สมนึก 
 

Development of Community-based Tourism 
in Ban Khok Muang (Thailand) and Banteay 
Chhmar (Combodia)  

  /  GMSARN คร้ังที่ 12 หัวข้อ Energy Connectivity, Environment and 
Development in GMS   ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 
2560     ณ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

4 ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ 
 

 Development of Phonic Spelling Reading 
Skill Teaching: A Study of Thai language 
Textbooks from the Reign of King Rama V to 
the Present 

/    พลวัฒนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก    
ระหว่างวันท่ี 6-11 มกราคม 2561   ณ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้า
ต่างประเทศกวางตุ้ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5 สมหมาย  ชินนาค “Salt” and “Fishes” : The Economic 
Relationship along the both side of Dong 
Rek Mountain Between Isan, Thailand and 
Tonle Sap Basin, Comboodia 

  / 13 th International Conference on Southeast Asian Cultural 
Values: Preservation in Community Spirit  ระหว่างวันท่ี 14-18 
ธันวาคม  2560  ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

6 สมหมาย  ชินนาค  The Indigenous Knowledge of “Louang 
Pla” (Fishing Sites) Management In-
Between Areas in the Makong River along 
Thailand – Lao’s border – A case study of 
the village in Khong Chiam District, Ubon 

  /   GMSARN คร้ังที่ 12 หัวข้อ Energy Connectivity, Environment and 
Development in GMS   ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 
2560     ณ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ  
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

Ratchathani Province, Thailand  
7 สุทธิพงศ์  เพิ่มพูล  The Lifestyle Discourse and media 

Portrayal of Thai Gay Men and Ladyboys in 
the The Television Series Diary of Tootsies 
in 2016 

 /   GMSARN คร้ังที่ 12 หัวข้อ Energy Connectivity, Environment and 
Development in GMS   ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 
2560     ณ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

8 สุวภัทร  ศรีจองแสง 
 

 The Development of Creative Tourism 
Activities for Candle Festival in Ubon 
Ratchathani Province, 
 

 /  SUIC's 15th Anniversary Conference and Exhibition: the 
Integration of Art, Creativity and Management  ระหว่างวันท่ี 18-21 
ตุลาคม 2560  ณ Grand Postel Building Bangkok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
67 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 
 
 
 
 
 

3.3. การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานท่ี 
องค์กร/ 

หน่วยงานท่ีจัด 

1 กชรัตน์ จันทร์งาม วิทยากรในการจัดสอนเสริมเพื่อเตรยีมตัวสอบโอเน็ตวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2 ก.พ. 60 โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านดอนกลาง  

2 กชรัตน์ จันทร์งาม วิทยากรการจัดติว O-NET ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 

31 ม.ค. 60 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวทิยานุสรณ์ จังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวทิยานุสรณ์   

3 กนกวรรณ มะโนรมย์ วิทยากรและเข้าร่วมอบรม Summer School on Land 
Relations in the Mekong Region 

24-28 ก.ค. 60 
  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

4 กนกวรรณ มะโนรมย์ วิทยากรบรรยายเร่ือง การเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการในสายงาน
พฒันาสังคมและแนวคิดวธิีการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

22-24 มิ.ย. 60 
  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาล้ยนครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม  

5 กนกวรรณ มะโนรมย์ วิทยากรให้ความเห็นคิดในการประชุมสัมมนาร่วมกับภาควิชาการ
และเครือขา่ย เพื่อรายงานความก้าวหน้า 

20 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

6 กนกวรรณ มะโนรมย์ The 2016 Greater Mekong Forum on Water, Food and 
Energy 

8-13 พ.ย. 59 
  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

7 กนกวรรณ มะโนรมย์ วิทยากรในการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง การย้ือแย่ง 26 ต.ค. 59 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ   กองทุนสนับสนุนการวิจัย  
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานท่ี 
องค์กร/ 

หน่วยงานท่ีจัด 

เปล่ียนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดนิ สถานการณ์ ปัญหา และ
ทางออกจากกรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนอีสาน 

8 กันยรัชน์ิ ศรีจันทร์ วิยากรโครงการพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือสู่สหกิจศึกษาในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี 

24 มี.ค. 60 โรงแรมยูเพรส มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

9 เขมจิรา หนองเป็ด โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกแ์ก่ประชาชนและเยาวชน
จังหวัดอุบลราชธานี 

19-20 ส.ค. 60 
  

โรงแรมรีเจนท์ พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

10 เขมจิรา หนองเป็ด วิทยากรโครงการพัฒนาศกัยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

17-18 ส.ค. 60 
  

อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

11 เขมจิรา หนองเป็ด วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นมัคคุเทศก์และยุวมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

10-13 ส.ค. 60 
  

ต าบลฟา้หยาด อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร   

งานส่งเสริมการวิจัย มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  

12 เขมจิรา หนองเป็ด วิทยากรในการอบรมโครงการส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว
ชุมชนรอบมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

9-10 เม.ย. 60 
  

จังหวัดอุบลราชธาน ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

13 เขมจิรา หนองเป็ด วิทยากรโครงการการอบรมชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

19-20 ก.พ. 60 
  

จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

14 เขมจิรา หนองเป็ด วิทยากรโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมชุมชนบ้านคลิ้งลิ้ง 
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

10-11 พ.ย. 59 
  

จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

15 เขมจิรา หนองเป็ด วิทยากรโครงการอบรมชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมชุมชนวัดไชย
มงคล 

5-6 พ.ย. 59 
  

จังหวัดอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

16 เขมจิรา หนองเป็ด วิทยากรโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมชุมชนบ้านคลิ้งลิ้ง 
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

3-4 พ.ย. 59 
  

จังหวัดศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานท่ี 
องค์กร/ 

หน่วยงานท่ีจัด 

17 เขมจิรา หนองเป็ด โครงการอบรมศักยภาพทางการท่องเที่ยว พื้นที่โรงเรียนเตรียนาย
ฮ้อย ชุมชนบ้านโนนทราย อ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

28-29 ต.ค. 59 
  

จังหวัดสุรินทร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

18 เขมจิรา หนองเป็ด โครงการชุมชนการทอ่งเที่ยววัฒนธรรมชุมชนละทาย ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการทอ่งเที่ยว ประจ าปี 2559 

14-15 ต.ค. 59 
  

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

19 เขมจิรา หนองเป็ด วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการชุมชนการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมชุมชนละทาย 

7-8 ต.ค. 59 
  

จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

20 ค าล่า มุสิกา วิทยากรเสวนาโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นเขมราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 การแสดงศิลปวัฒนธรรมร าตังหวาย 

23 ส.ค. 60 โรงแรมสุขสงวน อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

21 ค าล่า มุสิกา วิทยากรโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายวิถพีุทธด้วยการฟอ้น
ร า 

14-16 มิ.ย. 60 
  

ชุมชนวัดบ้านนาความ จังหวัดอุบลราชธานี วัดบ้านนาควาย  

22 จักรพันธ์ แสงทอง โครงการพัฒนาจิตตปัญญาเพื่อเตรยีมความพร้อมการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนเครือขา่ย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

22 ธ.ค. 59 โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนเดชอุดม  

23 จักรพันธ์ แสงทอง วิทยากรโครงการพัฒนาจิตตปัญญาเพื่อเตรียมความพรอ้ม
การศึกษาตอ่ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9 ธ.ค. 59 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  

24 จารุณี อนุพันธ ์ วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

15-16 ส.ค. 60 
  

โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก  

25 จารุณี อนุพันธ ์ วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

8-9 ส.ค. 60 
  

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์  

26 จารุณี อนุพันธ ์ วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

31-1 ส.ค. 60 
  

โรงเรียนศรีแสงธรรม โรงเรียนศรีแสงธรรม  
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27 จารุณี อนุพันธ ์ วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

24-25 ก.ค. 60 
  

โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม จังหวัดอบุลราชธานี โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม  

28 จารุณี อนุพันธ ์ วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

20-21 ก.ค. 60 
  

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธาน ีโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  

29 จารุณี อนุพันธ ์ วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

17-18 ก.ค. 60 
  

โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  

30 จารุณี อนุพันธ ์ วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

13-14 ก.ค. 60 
  

โรงเรียนโขงเจียม โรงเรียนโขงเจียม  

31 จารุณี อนุพันธ ์ วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

11-12 ก.ค. 60 
  

โรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนนาจะหลวย  

32 จารุณี อนุพันธ ์ วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

2-221 มิ.ย. 60 
  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32  

33 จารุณี อนุพันธ ์ วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

12-13 มิ.ย. 60 
  

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  โรงเรียนโพธิ์ไทรพทิยาคาร 

34 เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ โครงการเปิดห้องโฮม ROOM สู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 

30 ม.ค.-1 ก.พ. 60 
  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

35 ชาญชัย คงเพียรธรรม วิทยากรบรรยายประกอบการเรียนการสอนหัวข้อ สญัลักษณ์ที่มี
ที่มาจากธรรมชาติในวัฒนธรรมเขมร 

2 -5 มี.ค. 60 
  

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

36 ชาญชัย คงเพียรธรรม วิทยากรอบรมโครงการเสริมทักษะด้านภาษา วรรณกรรมไทยและ
อาเซียนเพือ่วิชาชพีครู 

17-19 ก.พ. 60 
  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎับุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

37 โชติกา ศรีโพนทอง วิทยากรโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัย 22-23 ส.ค. 60 แลโขงริเวอร์รีสอรท์ อ าเภอเขมราฐ จังหวัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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อุบลราชธานี ประจ าปี 2560   อุบลราชธานี 

38 โชติกา ศรีโพนทอง วิทยากรโครงการพัฒนาจิตตปัญญาเพื่อเตรียมความพรอ้ม
การศึกษาตอ่ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

22 ธ.ค. 59 โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนเดชอุดม 

39 นงลักษณ์ สูงสุมาลย ์ วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องเลา่ภาคสนาม ประสบการณ์เก็บ
ข้อมูลภาคสนามภาษาถิ่นตระกูลไท 

18 มี.ค. 60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

40 นงลักษณ์ สูงสุมาลย ์ วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 28 ต.ค. 59 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ   

41 นงลักษณ์ สูงสุมาลย ์ วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 17 ต.ค. 59 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  

42 เนตรดาว เถาถวิล วิทยากรกิจกรรม ASEAN Research Workshop 4.0 : Beyond 
Borders 

24-26 ก.ค. 60 
  

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง จังหวัดเชยีงราย  ศูนย์อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

43 เนตรดาว เถาถวิล วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ เกษตรอินทรีย์ภายใต้การปรับ
โครงสร้างสังคมเกษตรกรรม 

18-20 เม.ย. 60 
  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก  

44 ปริวรรต สมนึก วิทยากรโครงการฝกึอบรมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต าบล
ห้วยข่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

23-25 ก.พ. 60 
  

อบต.ห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยข่า  

45 ป่ินวด ีศรีสุพรรณ วิทยากรโครงการการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุข
ภาวะภาคอีสานตอนลา่ง 

19 ก.ค. 60 โรงเรียนโนนปูน จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนโนนปูน  

46 ป่ินวด ีศรีสุพรรณ วิทยากรโครงการ การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุข
ภาวะภาคอีสานตอนลา่งโรงเรียนเฮด็ดีมีสุข 

12 ก.ค. 60 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม อ าเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

 โรงเรียนแก้งเหนือพทิยาคม อ าเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

47 ป่ินวด ีศรีสุพรรณ วิทยากรบรรยายกนวทางการด าเนินการ "การจัดการองค์ความรู้ 
(KM) 

6-7 มิ.ย. 60 
  

โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร  ส านักงานการไฟฟ้าเขต 2 จังหวัด
อุบลราชธานี  

48 ป่ินวด ีศรีสุพรรณ วิทยากรในการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง การย้ือแย่ง 26 ต.ค. 59 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
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เปล่ียนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดนิ สถานการณ์ ปัญหา และ
ทางออกจากกรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนอีสาน 

49 พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการข่ายการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์จังหวัดสตูล 

29 มี.ค.-4 เม.ย. 60 
  

จังหวัดสตูล   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

50 พิสิทธิ์ กอบบุญ วิทยากรเรื่องการละเล่นในรูปแบบแต้มอีสาน 14-16 มี.ค. 60 
  

โรงแรมโนโวเทลเพลินจิต  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

51 ภาสพงศ์ ผิวพอใช ้ วิทยากรบรรยายหัวข้อ เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบแจกลกู
สะกดค า 

5-7 ส.ค. 60 
  

ห้องประชม โรงเรียนวัดสิตาราม กรุงเทพฯ  โรงเรียนวัดสิตาราม กรุงเทพฯ 

52 ภาสพงศ์ ผิวพอใช ้ วิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมในการท างานให้แก่นักศึกษา
สาขาวิทยาภาษาอังกฤษ หัวขอ้การจดรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

25-28 ก.ค. 60 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

53 ภาสพงศ์ ผิวพอใช ้ วิทยากรในความรู้ครูผู้สอนภาษาไทยในเรื่อง การสอนอ่านเขียน
โดยการแจกลกูสะกดค า 

12-14 พ.ค. 60 
  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

54 ภาสพงศ์ ผิวพอใช ้ วิทยากรการน าเสนอโครงงานของนักเรียนทุกระดับชั้น 19-21 ม.ค. 60 
  

โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพฯ  โรงเรียนราชินีบน 

55 ภาสพงศ์ ผิวพอใช ้ วิทยากรให้องค์ความรู้ด้านทักษะและกระบวนการเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชา
ภาษาไทย 

13-16 ม.ค. 60 
  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย 

56 ภาสพงศ์ ผิวพอใช ้ วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อยภายใต้
หัวข้อพัฒนาผูเ้รียนให้อ่านออกเขียนได้และอา่นง่ายเขียนคล่อง 

11-13 ต.ค. 59 
  

กรุงเทพฯ บริษัท ปีโก (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน) 

57 มิตต ทรัพย์ผุด โครงการพัฒนาจิตตปัญญาเพื่อเตรยีมความพร้อมการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนเครือขา่ย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

22 ธ.ค. 59 โรงเรียนเดชอุดม  โรงเรียนเดชอุดม 
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58 เมชฌ สอดสอ่งกฤษ วิทยากรโครงการเสวนาวชิาเพื่อสรา้งองค์ความรู้สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก 

17-19 ส.ค. 60 
  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ จังหวัดสงขลา 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

59 เมชฌ สอดสอ่งกฤษ วิทยากรโครงการพัฒนาอาจารย์เขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 19-21 พ.ค. 60 
  

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

60 เมชฌ สอดสอ่งกฤษ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวคิด รูปแบบ วิธีการเขียนบทความ
ทางวชิาการด้านภาษาจีนและแนวทางการเผยแพร่ 

4-5 พ.ย. 59 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จังหวดัร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

61 ยุวด ีจิตต์โกศล วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านแรงงานแก่อาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

22-25 ส.ค. 60 
  

ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม   ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

62 ยุวด ีจิตต์โกศล โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกแ์ก่ประชาชนและเยาวชน
จังหวัดอุบลราชธานี 

19-20 ส.ค. 60 
  

โรมแรมรีเจนท์พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

63 ยุวด ีจิตต์โกศล วิทยากรโครงการพัฒนาศกัยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

17-18 ส.ค. 60 
  

อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

64 ยุวด ีจิตต์โกศล วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นมัคคุเทศก์และยุวมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

10-13 ส.ค. 60 
  

ต าบลฟา้หยาด อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร   

 งานส่งเสริมการวิจัย มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  

65 ยุวด ีจิตต์โกศล วิทยากรในการบรรยายเร่ือง การพฒันาทีมสู่เป้าหมายกิจกรรม
ภาคสนาม (Walk rally) โครงการฝกึอบรมหลักสูตรบริหาร
การแพทย์และสาธารณสขุ รุ่นที่ 9 (ส านักการแพทย์) 

16-19 พ.ค. 60 
  

จังหวัดชลบุรี ส านักการแพทย์  

66 ยุวด ีจิตต์โกศล วิทยากรการเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพเครือขา่ย
สถาบันอุดมศึกษาร่วมต้านภัยแอลกอฮอล ์

30-31 มี.ค. 60 
  

โรงแรมไมด้าแอรฟ์อร์ต กรุงเทพฯ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ  

67 ยุวด ีจิตต์โกศล วิทยากรโครงการการอบรมชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว ประจ าปี

19-20 มี.ค. 60 
  

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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งบประมาณ 2560 

68 ยุวด ีจิตต์โกศล วิทยากรโครงการการอบรมชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

19-20 ก.พ. 60 
  

จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

69 ยุวด ีจิตต์โกศล วิทยากรบรรยายหัวข้อ การพฒันาทีมสู่เป้าหมายด้วยกิจกรรม 
Walk Rally โครงการฝกึอบรมหลกัสูตรบริหารพยาบาลด้าน
การแพทย์ รุ่นที่ 12 

9-13 ม.ค. 60 
  

เดอะบลูม บาย ทีวี เขาใหญ่ รีสอรท์ จังหวัด
นครราชสีมา   

ส านักการแพทย์ 

70 ยุวด ีจิตต์โกศล วิทยากรโครงการอบรมชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมชุมชนวัดไชย
มงคล 

5-6 พ.ย. 59 
  

จังหวัดอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

71 ยุวด ีจิตต์โกศล วิทยากรโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมชุมชนบ้านคลิ้งลิ้ง 
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

3-4 พ.ย. 59 
  

จังหวัดศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

72 ยุวด ีจิตต์โกศล โครงการอบรมศักยภาพทางการท่องเที่ยว พื้นที่โรงเรียนเตรียนาย
ฮ้อย ชุมชนบ้านโนนทราย อ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

28-29 ต.ค. 59 
  

จังหวัดสุรินทร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

73 ยุวด ีจิตต์โกศล โครงการชุมชนการทอ่งเที่ยววัฒนธรรมชุมชนละทาย ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการทอ่งเที่ยว ประจ าปี 2559 

14-15 ต.ค. 59 
  

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

74 รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ วิทยากรกิจกรรมอบรมภาษาเวียดนาม (ม.ราชภัฎอุบลราชธานี) 23 ส.ค. 60 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

75 รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ วิทยากรค่ายภาษาเวียดนาม 29 ก.ค. 60 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล  

76 รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ วิทยากรโครงการฝกึอบรมลา่มส าหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ภาษาเวียดนาม 

21-24 มี.ค. 60 
  

โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปร้ินเซส กรุงเทพฯ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

77 วชิราภรณ์ กิจพูนผล วิทยากรสอนเทคนิคการน าเสนอผลงานนานาขาติ (ภาค
ภาษาอังกฤษ) 

27-28 ก.ย. 60 
  

โรงแรมผาแต้ม แก่งพิสมัย อ าเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี  

การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอุบล  
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78 วชิราภรณ์ กิจพูนผล วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

15-16 ส.ค. 60 
  

โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 

79 วชิราภรณ์ กิจพูนผล วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

8-9 ส.ค. 60 
  

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์  

80 วชิราภรณ์ กิจพูนผล วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

31 ก.ค.-1 ส.ค. 60 
  

โรงเรียนศรีแสงธรรม โรงเรียนศรีแสงธรรม  

81 วชิราภรณ์ กิจพูนผล วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

24-25 ก.ค. 60 
  

โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม จังหวัดอบุลราชธานี โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม จังหวัด
อุบลราชธานี 

82 วชิราภรณ์ กิจพูนผล วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

20-21 ก.ค. 60 
  

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จังหวัด
อุบลราชธานี 

83 วชิราภรณ์ กิจพูนผล วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

17-18 ก.ค. 60 
  

โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  

84 วชิราภรณ์ กิจพูนผล วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

13-14 ก.ค. 60 
  

โรงเรียนโขงเจียม โรงเรียนโขงเจียม  

85 วชิราภรณ์ กิจพูนผล วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

11-12 ก.ค. 60 
  

โรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนนาจะหลวย  

86 วชิราภรณ์ กิจพูนผล วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

21-22 มิ.ย. 60 
  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 

87 วชิราภรณ์ กิจพูนผล วิทยากรอบรมหัวขอ้นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับครุใน
โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

12-13 มิ.ย. 60 
  

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  

88 วัชร ีศรีค า วิทยากรในการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง การย้ือแย่ง 26 ต.ค. 59 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ส านักงานกองทุน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
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เปล่ียนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดนิ สถานการณ์ ปัญหา และ
ทางออกจากกรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนอีสาน 

สนับสนุนการวิจัย 

89 ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการการรักษาโรคกับการใช้ยา
สมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท 

21-24 มิ.ย. 60 
  

โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

90 สมศรี ชัยวณิชยา วิทยากรบรรยายเร่ืองสภาพการเรียนการสอนและสภาพปัญหา
ของวิชาประวัติศาสตร์ไนปัจจุบัน 

28 ก.ย. 60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

91 สมศรี ชัยวณิชยา วิทยากรสัมมนาเร่ือง กฎุิแดง 200 ปี ความภาคภูมิใจของชาว
อุบลราชธานี 

27 ก.ค. 60 วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

92 สร้อยสุดา สุวรรณะ วิทยากรค่ายภาษาเวียดนาม 29 ก.ค. 60 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 

93 สุทธินันท์ ศรีอ่อน วิทยารกบรรยายทางวชิาการในหัวข้อ บทบาทและความส าคัญ
ของชาดาพื้นบ้านอีสานในฐานะเรื่องเล่าทางวัฒนธรรม 

8 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย วทิยาเขตขอนแก่น  

94 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล วิทยากรโครงการพัฒนาศกัยภาพครูเพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

18 ส.ค. 60 โรงเรียนอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ โรงเรียนอ านาจเจริญ จังหวัด
อ านาจเจริญ 

95 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล วิทยากรบรรยายพิเศษหัวขอ้ Morphology in Generative 
Grammar และ Semantics of Grammar 

8-10 พ.ค. 60 
  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรงุเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กรงุเทพฯ  

96 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล วิทยากรบรรยายพิเศษหัวขอ้ Morphology in Generative 
Grammar และ Semantics of Grammar 

6-7 พ.ค. 60 
  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรงุเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กรงุเทพฯ  

97 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล วิทยากรบรรยายหัวข้อ Phonology, Morphology, Syntax 24-27 พ.ย. 59 
  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาราศาสตร ์กรงุเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กรงุเทพฯ  

98 สุรศักดิ ์วิฑูรย์ วิทยากรโครงการฝกึอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐานกับงานบริการ 

4 ส.ค. 60 เทศบาลต าบลช่องเมก็ อ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

เทศบาลต าบลช่องเมก็ อ าเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธาน ี 



 
77 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานท่ี 
องค์กร/ 

หน่วยงานท่ีจัด 

99 สุรศักดิ ์ค าคง วิทยากรโครงการสัมมนาเพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้าง
ข้อสอบมาตรฐานวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

13-18 ก.ค. 60 
  

โรงแรมเดอะ ปาซ เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 

  

100 สุรศักดิ ์บุญอาจ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมค่ายเยาวชน
ประชาสัมพันธ์ตา้นยาเสพติด YOUNG PRD 2 BE NUMBER 
ONE CAMP 

22 มี.ค. 60 ส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 
อุบลราชธานี  

101 สุรสม กฤษณะจูฑะ เวทพีัฒนาแนวทางการด าเนินงานขอ้มูลสถานการณ์ดา้นเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี โครงการศึกษาและพัฒนากลไกล
ขับเคลื่อนงานด้านเดก็และเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด
อุบลราชธานี 

21 ก.ย. 60 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัด
อุบลราชธานี (ม.อบ.) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

102 สุรสม กฤษณะจูฑะ โครงการมุฑิตาวิชาการ อีสานกึ่งส าเร็จรูป? การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาของอสีาน 

14-15 ก.ย. 60 
  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

103 สุรีรัตน์ บุบผา วิทยากร ASEAN Archaeologies in the 21st Century The 
First International Symposium in Honor of Professor 
Chin You-Di 

15-19 พ.ย. 59 
  

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ   มหาวิทยาลัยศิลปากร  

104 สุวภัทร ศรีจองแสง วิทยากรโครงการการพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

26-28 ส.ค. 60 
  

ต าบลห้องแซง อ าเภอเชิงนกทา จังหวัดยโสธร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

105 สุวภัทร ศรีจองแสง วิทยากรอบรมโครงการแหล่งทอ่งเที่ยวภูสองชั้น ประจ าปี 2560 
หัวข้อ การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวภสูองชั้นให้ย่ังยืน 

25 ส.ค. 60 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าแข้ อ าเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

106 สุวภัทร ศรีจองแสง โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกแ์ก่ประชาชนและเยาวชน
จังหวัดอุบลราชธานี 

19-20 ส.ค. 60 
  

โรงแรมรีเจนท์ พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

107 สุวภัทร ศรีจองแสง วิทยากรโครงการพัฒนาศกัยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

17-18 ส.ค. 60 
  

อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     



 
78 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานท่ี 
องค์กร/ 

หน่วยงานท่ีจัด 

108 สุวภัทร ศรีจองแสง วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นมัคคุเทศก์และยุวมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

10-13 ส.ค. 60 
  

ต าบลฟา้หยาด อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร   

งานส่งเสริมการวิจัย มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี     

109 สุวภัทร ศรีจองแสง วิทยากรอบรมการจัดท าแผนพฒันาการท่องเที่ยวเส้นทางการ
ท่องเที่ยววถิีชีวิตกลุ่มชาติพันธ ์

19 พ.ค. 60 บ้านละทาย จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

110 สุวภัทร ศรีจองแสง วิทยากรในการอบรมโครงการส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว
ชุมชนรอบมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

9-10 เม.ย. 60 
  

จังหวัดอุบลราชธาน ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

111 สุวภัทร ศรีจองแสง วิทยากรโครงการการอบรมชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

19-20 ก.พ. 60 
  

จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

112 สุวภัทร ศรีจองแสง วิทยากรโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมชุมชนบ้านคลิ้งลิ้ง 
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

10-11 พ.ย. 59 
  

จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

113 สุวภัทร ศรีจองแสง วิทยากรโครงการอบรมชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมชุมชนวัดไชย
มงคล 

5-6 พ.ย. 59 
  

จังหวัดอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

114 สุวภัทร ศรีจองแสง วิทยากรโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมชุมชนบ้านคลิ้งลิ้ง 
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

3-4 พ.ย. 59 
  

จังหวัดศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

115 สุวภัทร ศรีจองแสง โครงการอบรมศักยภาพทางการท่องเที่ยว พื้นที่โรงเรียนเตรียนาย
ฮ้อย ชุมชนบ้านโนนทราย อ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

28-29 ต.ค. 59 
  

จังหวัดสุรินทร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

116 สุวภัทร ศรีจองแสง โครงการชุมชนการทอ่งเที่ยววัฒนธรรมชุมชนละทาย ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการทอ่งเที่ยว ประจ าปี 2559 

14-15 ต.ค. 59 
  

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

117 สุวภัทร ศรีจองแสง วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการชุมชนการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมชุมชนละทาย 

7-8 ต.ค. 59 
  

จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     



 
79 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานท่ี 
องค์กร/ 

หน่วยงานท่ีจัด 

118 เสาวลกัษณ์ หีบแก้ว วิทยากรโครงการอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

31 มี.ค.-3 เม.ย. 60 
  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงราย 

119 อภินันท์ สงเคราะห ์ เสวนาวิชาการอโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดีมรดกความทรง
จ าแห่งสยามประเทศ 

25-30 ม.ค. 60 
  

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ 

120 อภินันท์ สงเคราะห ์ วิทยากรบรรยายในหัวข้อรูปแบบของศิลปะประเทศไทยสมัยต่าง 
ๆ และประติมาณวิทยาในศาสนาพทุธและศาสนาฮินด ู

4-9 ม.ค. 60 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  



 
80 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุลของ
อาจารย์และ

นักวิจัยประจ า 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() สรุปวัตถุประสงค์และ/หรือข้อเสนอแนะการใช้
ประโยชน์ที่ 

ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

หน่วยงานน าไปใช้
ประโยชน์ 

วิจัย สร้างสรรค์ 

1 นายวศนิ 

โกมทุ   

คดัเลอืกองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีาร
บรหิารจดัการทีด่ ีพ.ศ.
2560 

  เพื่อตรวจสอบและประเมนิผลและเผยแพร่

ผลงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่

ไดร้บัรางวลัการบรหิารการจดัการทีด่ ี

สญัญาจา้งที่

ปรกึษาโครงการ 

ส านกังานปลดั

ส านกั

นายกรฐัมนตร ี

2 นางสาวยวุด ี

จติตโ์กศล 

โครงการส่งเสรมิและ

พฒันาศกัยภาพ

ประชาชนในการบรหิาร

จดัการดา้นอาชพีใหม้ี

รายไดม้ัน่คง เพื่อเพิม่ขดี

ความสามารถในการ

แขง่ขนัจากการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน 

  เพื่อสรา้งอาชพีเสรมิตามความตอ้งการของ

ชุมชน พฒันาศกัยภาพบุคลากรในชุมชน

กบัโอกาสการประกอบอาชพีในการเขา้สู่

อาเซยีนและเพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน

การแขง่ขนัพรอ้มตดิตามประเมนิผล

โครงการ 

สญัญาจา้งที่

ปรกึษาโครงการ 

ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

3 นายวศนิ 

โกมทุ   

การจดัการศกึษาเพื่อเพิม่

โอกาสการเขา้ถงึ

การศกึษาทีม่คีุณภาพใน

พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน:

กรณศีกึษาจงัหวดั

  เพื่อศกึษานโยบายการจดัการศกึษาของรฐั

ในจงัหวดัชายแดนและสภาพการณ์การจดั

การศกึษาในจงัหวดัชายแดน เพื่อศกึษา

ความแตกต่างของคุณภาพการจดั

การศกึษาระหว่างพืน้ทีช่ายแดนและพืน้ที่

สญัญาจา้งที่

ปรกึษาโครงการ 

ส านกังาน

เลขาธกิารสภา

การศกึษา 



 
81 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุลของ
อาจารย์และ

นักวิจัยประจ า 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() สรุปวัตถุประสงค์และ/หรือข้อเสนอแนะการใช้
ประโยชน์ที่ 

ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

หน่วยงานน าไปใช้
ประโยชน์ 

อุบลราชธานีและจงัหวดั

ศรสีะเกษ 

ปกต ิเพื่อจดัท าขอ้เสนอการพฒันา

นโยบายการเพิม่โอกาสการเขา้ถงึ

การศกึษาทีม่คีุณภาพในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดน 

4 นายนพพร 

ช่วงชงิ 

“การพฒันาเชงิพืน้ทีแ่บบ

องคร์วมกบัภาวะความสุข

และความอยูด่กีนิดขีอง

ชุมชน กรณศีกึษา 

หมูบ่า้นดอนกลาง ต.ช่อง

เมก็  

อ.สรินิธร จ.อุบลราชธานี” 

  เพื่อศกึษาการอยูด่กีนิดขีองชุมชน ทัง้ก่อน

และหลงัจากการมโีครงการพฒันาเชงิพืน้ที่

แบบองคร์วมเขา้มาด าเนินการในพืน้ที่ 

สญัญาจา้งที่

ปรกึษาโครงการ 

บรษิทัเบทาโกร

เกษตร

อุตสาหกรรม 

จ ากดั ส านกังาน

อุบลราชธาน ี 

 

5. โครงการวิจัยท่ีท าร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอ่ืน 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
หน่วยงาน 
ที่วิจัยร่วม 

งบประมาณ 

(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิมต่อเนื่อง

ถึงปี 2559 
โครงการใหม่ ปี 

2559 

-ไม่มี-      
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6. รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจ าปี 2559 
 
  - 

7. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ 
 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง 
 
เป้าประสงค์ : ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคมโดยเน้นด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้าน
สังคมสูงวัย ด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

มาตรการ 
3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ 
3.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมแบบมืออาชีพ 
3.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
   มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองชุมชนและสังคม 
3.4 สนับสนุนการบริการวิชาการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 
 
1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

  คณะศิลปศาสตร์เล็งเห็นว่างานบริการวิชาการด้านความรู้ทางภาษา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์
และวัฒนธรรมในแถบภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เป็นภารกิจที่ส้าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขั้นพ้ืนฐานทาง
การศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น โดยองค์ความรู้บูรณา
การจากการศึกษาวิจัย การจัดการเรียนการสอน เพ่ือน้ามาใช้ในการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ โดยมี
การสนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆแก่
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และขยาย
เครือข่ายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วน รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบ งานบริการวิชาการแก่สังคมได้
ก้าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์  ลักษณะงาน  และแผนงาน/โครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์ของงานบริการ
วิชาการแก่สังคม  
1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยถ่ายทอดความรู้ด้านภาษา ประวัติศาสตร์ 

สังคมศาสตร์และวัฒนธรรมในแถบภูมิภาคลุ่มน้้าโขง สู่ชุมชนแบบบูรณาการ โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการถ่ายทอดสาระความรู้ที่ทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

3. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของครูในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 

4. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
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2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
 

คณะศิลปศาสตร์มีระบบการด้าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร์ และมีการก้าหนดนโยบายบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ เพ่ือท้าหน้าที่วางแผน ก้ากับดูแล ให้

ค้าปรึกษา ติดตามการด้าเนินโครงการบริการวิชาการ และจัดท้าแผนปฏิบัติงานโดยใช้ผลการส้ารวจความต้องการ

ของชุมชน สังคม ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย ในการจัดท้าแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ

มีแนวทางการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย  คณะได้จัดท้าแผนการใช้

ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยพิจารณาในด้านการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ของคณะ เพ่ือให้เกิดการ

สร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  แผนการใช้ประโยชน์กับนักศึกษา  ได้ก้าหนดให้มีการบูรณา

การงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก้าหนดให้มีการบูรณาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการในการน้าความรู้จากห้องเรียนไปถ่ายทอด 

เผยแพร่ สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคม ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้และน้าผลจากการเข้าร่วมโครงการ

ไปใช้ประโยชน์ และโครงการที่อยู่ภายใต้แผนได้ระบุผลการใช้ประโยชน์โดยระบุการน้าผลการจัดโครงการไป

บูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ยกตัวอย่างเช่น  

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท้าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา

นักศึกษา ชุมชน หรือสังคมจ้านวน 7 โครงการ  ดังตารางนี ้
 

ล า 

ดับ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ

การพัฒนา 

การบูรณาการ 

นกัศึก

ษา 

ชุม 

ชน 

โรง 

เรียน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : การ

จัดการความรู้และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุไ์ทใน

ประเทศจีน 

/  / ปริทรรศนภ์าษาในประเทศ

ลุ่มน้้าโขง 

2 การสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนส้าหรับโรงเรียน

เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งท่ี 7/2 

/  / การสอนภาษาจีนเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

3 โครงการประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ “การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยนืสู่ศตวรรษที่ 21” 

/ /  ระเบียบวิธีวิจยัทางการ

ท่องเที่ยว 

4 กิจกรรมวันภาษาอังกฤษส้าหรับนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(English Day) ครั้งท่ี 9 

/  / ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   

5 พัฒนาจิตปัญญาเพิ่มเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัย

/  / มนุษย์กับการใช้เหตผุล     
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ล า 

ดับ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ

การพัฒนา 

การบูรณาการ 

นกัศึก

ษา 

ชุม 

ชน 

โรง 

เรียน 

อุบลราชธาน ี

6 โครงการอบรมครูประวตัิศาสตรร์ะดับช้ันมัธยมศึกษาครั้งท่ี 5 

ย้อนพินิจประวัติศาสตร์ไทย 

/  / ประวัติศาสตร์ไทย 1 

7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนให้กับ ครผูู้สอน

ภาษาอังกฤษซึ่งมิได้ศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

/  / Approaches to 

Language Teaching and 

Learning    
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3.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ้านวน 7 โครงการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ วันจัด กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน : การจัดการ
ความรู้และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศจีน  

นางสาวชิด

หทัย ปุยะต ิ   

100,000   3 ก.ค. 2560  นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา  ผลิต

หนังสือ 

2 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาจีนส้าหรับโรงเรียนเครือข่ายใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 

7/2  

นางประภาพร  

ศศิประภา 

120,000 28 มกราคม 

2560 

ครูผู้สอนภาษาจีนระดับก่อนอุดมศึกษาใน

พ้ืนที่อีสานตอนล่าง  

100 

3 โครงการประชุมวิชาการท่องเที่ยว

ระดับชาติ “การพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนสู่ศตวรรษที่ 

21”  

ผศ.สุวภัทร     

ศรีจองแสง  

270,000 20-21 

พฤษภาคม 2560 

1.นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและ

สาขาวิชาที่เก่ียวข้องในระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน

ประเทศไทย จ้านวน 100 คน 2. นักวิจัย 

นักวิชาการอิสระ ภาคเอกชนและผู้สนใจเข้า

ร่วมงานประชุมวิชาการท่ัวไป  จ้านวน 100 

คน 3. คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาท้ัง

250 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ วันจัด กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

ภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย 

จ้านวน 50 คน   

4 กิจกรรมวันภาษาอังกฤษส้าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day) 
ครั้งที่ 9 

นางสาวอรนุช 

ปวงสุข   

100,000 27 มกราคม 

2560 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครู
โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างเฉพาะพ้ืนที่บริการ 10 จังหวัดของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

350 

5  พัฒนาจิตปัญญาเพ่ิมเตรียมความพร้อม

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

นายจักรพันธ์  

แสงทอง                   

   150,000  9 และ 22 

ธันวาคม 2559 

ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

450 

6 โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้น

มัธยมศึกษาครั้งที่ 5 ย้อนพินิจ

ประวัติศาสตร์ไทย 

นางสาว

อภินันท์ 

สงเคราะห ์  

100,000 2 - 3 กุมภาพันธ์ 
2560 

 

ครู อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม สาระวิชา

ประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในเขต

จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ้านาจเจริญ 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 

มุกดาหาร นครพนม และคณาจารย์และ

194 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ วันจัด กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 
(คน) 

นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ

สอนให้กับ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งมิได้

ศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

นางสาววชิรา

ภรณ์ กิจ

พูนผล  

70,000  1.เป็นครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

หรืออาชีวศึกษา ในเขตอีสานตอนล่าง          

2.สอนภาษาอังกฤษเป็นหลักมาแล้วอย่าง

น้อยหนึ่งปีและยังสอนวิชานี้อยู่               

3.จบปริญญาตรี โดยไม่มีวุฒิการศึกษา

ภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก 

80 

   910,000   1,424 

 
2.2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ไม่รวมโครงการบริการวิชาการจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ซึ่งจะใช้ข้อมูลตามเอกสารงบประมาณของกอง
แผนงาน) จ้านวน ๕ โครงการดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน 

วันที่
ด าเนินการ 

คุณสมบัติผู้ร่วม
โครงการ 

จ านวนผู้
ร่วม

โครงการ 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน 

วันที่
ด าเนินการ 

คุณสมบัติผู้ร่วม
โครงการ 

จ านวนผู้
ร่วม

โครงการ 
1 โครงการ การศึกษาและ

พัฒนากลไกการขับเคลื่อน
งานด้านเด็กและเยาวชน
แบบบูรณาการระดับ
จังหวัด: อุบลราชธาน ี

เพ่ือพัฒนากลไกและ

กระบวนการท้างานด้านเด็ก

และเยาวชนแบบบูรณาการ

ทั้งในระดับท้องถิ่นและ

จังหวัดอุบลราชธานี และเพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่

สร้างสรรค์ส้าหรับเด็กและ

เยาวชน 

นายทรงพล 

อินทเศียร  

14,640,760.00 ส้านักงาน

กองทุน

สนับสนุนการ

เสริมสร้าง

สุขภาพ(สสส.) 

1 ตุลาคม 

2559-31 

กันยายน 

2561  

ภาคีการขับเคลื่อน

งานด้านเด็กและ

เยาวชน ระดับ

จังหวัด

อุบลราชธานี 

(องค์กรภาครัฐ 

องค์กรเอกชน องค์

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์กร

ด้านเด็กและ

เยาวชน และ

องค์กรด้าน

วิชาการ) 

สภาเด็กและ

เยาวชน

ระดับต้าบล 

60 ต้าบล 

องค์กร

ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

60 แห่ง 

ระดับ

จังหวัด

อุบลราชธานี 

2 Mobilizing Local and 

Traditional Knowledge 

on Fishing Livelihoods: 

เพ่ือน้าเสนองานวิชาการว่า

ด้วยความรู้ท้องถิ่นด้าน

ประมงพ้ืนบ้านในสามลุ่มน้้า

รศ.ดร.

กนกวรรณ มะ

160,000.00 Mackenzie 

River Basin 

Board, 

20-25 

กุมภาพันธ์ 

ชาวบ้านจากชุมชน

พ้ืนที่วิจัยจากสอง

ล้าน้้า ได้แก่ ล้าน้้า

100 คน 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน 

วันที่
ด าเนินการ 

คุณสมบัติผู้ร่วม
โครงการ 

จ านวนผู้
ร่วม

โครงการ 
Fishers Knowledge 

about the Impacts of 

the Pak Mun River 

Hydro Dam 

หลักของโลก ได้แก่ ลุ่มน้้าโขง 

ลุ่มน้้าอะเมซอน และลุ่มน้้า

แมคแคนซี่ 

โนรมย์ Canada 2560  ห้วยขะยุงและเซ

บก นักวิชาการ

จากสถาบันศึกษา 

อบต.ในพ้ืนที่ 

เจ้าหน้าที่รัฐ 

3 การส่งเสริมการศึกษา
ส้าหรับเด็กข้ามชาติโดย
อาสาสมัครนักศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(ครูข้ามชาติ)  ประจ้าปี
งบประมาณ 2560  

เพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการ

ศึกษาและการเรียนรู้แก่เด็ก

ข้ามชาติ และเพ่ือส่งเสริมให้

นักศึกษาได้เรียนรู้สังคมพหุ

วัฒนธรรม เคารพในคุณค่า

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บน

พ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน มีจิต

อาสาและส้านึกท่ีดีต่อสังคม

สาธารณะ 

ดร.ณัฏฐ์ช

วัล โภคาพานิช

วงษ ์

12,000.00 หลักสูตรพัฒนา

สังคม 

2 

กุมภาพันธ์ 

2560 

นักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบล

ฯ 

60 คน 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน 

วันที่
ด าเนินการ 

คุณสมบัติผู้ร่วม
โครงการ 

จ านวนผู้
ร่วม

โครงการ 
4 การประมงพ้ืนบ้านใน

แม่น้้าสาขาแม่น้้ามูล 
เพ่ือน้าเสนอข้อมูล

ผลการวิจัยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และเพ่ือหารือแนว

ทางการจัดการทรัพยากรน้้า

สาขาเพ่ือรักษาระบบประมง

พ้ืนบ้าน 

รศ.ดร.

กนกวรรณ มะ

โนรมย์ 

100,200.00 มหาวิทยาลัย

วิสคอนซิล-เมดิ

สัน 

25 

พฤษภาคม 

2560  

ชาวบ้านจากชุมชน

ในพ้ืนที่ล้าห้วยขะ

ยุงและเซบก 

นักวิชาการ และ

เจ้าหน้าที่รัฐ 

100 คน 

5 โครงการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ ส้าหรับ
อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และบุคคล
ทั่วไป ประจ้าปี
งบประมาณ 2560 

เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ 

เวียดนาม และจีน ใน

ระดับพ้ืนฐานที่จ้าเป็นต่อการ

สื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 

นายสุรศักดิ์  

บุญอาจ 

26,800.00 ศูนย์บริการ

วิชาการฯ 

1 

มิถุนายน 

2560 – 

30 

กันยายน 

2560  

นักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบล

ฯ บุคคลทั่วไป 

เจ้าหน้าที่

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน 

29 

รวม 14,939,760.00 บาท 
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ตารางจ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขาผู้รับผิดชอบโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

รายละเอียด/สาขา ภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก 

ภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม 

จ้านวนโครงการ 3 2 4 3 12 
งบประมาณ 14,810,760 220,000 546,800 272,200 15,849,760 

 
 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000 14,810,760

220,000 546,800 272,200

งบประมาณสนบัสนุนโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมแยกเป็นสาขา

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์
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3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (ถ้ามี)  
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด้าเนินโครงการ Mobilizing Local and Traditional Knowledge on Fishing 
Livelihoods: Fishers Knowledge about the Impacts of the Pak Mun River Hydro Dam เพ่ือน้าเสนอ
งานวิชาการว่าด้วยความรู้ท้องถิ่นด้านประมงพ้ืนบ้านในสามลุ่มน้้าหลักของโลก ได้แก่ ลุ่มน้้าโขง ลุ่มน้้าอะเมซอน 
และลุ่มน้้าแมคแคนซี่ โดยมีผู้เข้าร่วม ชาวบ้านจากชุมชนพ้ืนที่วิจัยจากสองล้าน้้า ได้แก่ ล้าน้้าห้วยขะยุงและเซบก 
นักวิชาการจากสถาบันศึกษา อบต.ในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่รัฐ 
 
4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน หน่วยงานกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่มี) 
 
5. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ หน่วยงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่มี) 
 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และชุมชน   

 คณะศิลปศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ้าปีงบประมาณ 2560 คือ  ได้ด้าเนิน 

โครงการกิจกรรมวันภาษาอังกฤษส้าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day) ครั้งที่ 9  โดยจัดกิจกรรม 

ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การจัดโครงการบริการวิชาการในครั้ง

นี้ เป็นการบูรณาการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน กับ กิจกรรมสันทนาการ 

เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา

ภาษาอังกฤษของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สร้าง

สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ และเพ่ือประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ (โดยเฉพาะหลักสูตร

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมโครงการโครงการ  
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 และโครงการ การศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับ
จังหวัด: อุบลราชธานี คุณสมบัติผู้เข้าร่วม ภาคีการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี 
(องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านเด็กและเยาวชน และองค์กรด้านวิชาการ) มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากลไกและกระบวนการท้างานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการทั้งในระดับท้องถิ่นและ
จังหวัดอุบลราชธานี และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ส้าหรับเด็กและเยาวชน 
 
7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน   
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด้าเนินการจัดโครงการ โครงการประชุมวิชาการ
ท่องเที่ยวระดับชาติ “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนสู่ศตวรรษที่ 21”  คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย นักวิจัย นักวิชาการอิสระ ภาคเอกชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ทั่วไป  คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐบาลและ เอกชนในประเทศไทย  ระหว่างวันที่  20-21 
พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่สามารถสนับสนุนการ
จัดการการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ฐานข้อมูลส้าหรับการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และเพ่ือส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศและมีเครือข่ายนักวิชาการและผู้ที่สนใจด้านการท่องเที่ยวเพ่ือ
พัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 อนุรักษ ์สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนา แหล่ง เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มนาโขง 
 
เป้าประสงค์ : นักศึกษาบุคลากร และชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่า และร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มนาโขง 
 
มาตรการ 
 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างมีส่วนร่วม 
 4.2 สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน  า 
   โขง 
 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาบุคลากรตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มนาโขง 
 
1. กรอบและนโยบายการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน  าโขง
และอาเซียน 
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการก าหนดนโยบายงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ มีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  
และมีคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์  มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 และ
ก าหนดตัวบ่งชี วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการงานท านุบ ารุงฯ 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ 
 

 
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา   
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้มี

ประสิทธิภาพ และมีแผนการบูรณาการกับ การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 6 โครงการ จ านวน

งบประมาณ 655,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจ านวน 1,121 คน  มีรายละเอียด ดังนี   
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที ่
ผู้เข้าร่วม แผนการบูรณาการ 

แผ่นดิน รายได้ 

1 แผนงานยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม: การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาจีนเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและวินัยของนักเรียน
นักศึกษาและประชาชน 

นางประภาพร 

ศศิประภา 

100,000  1ต.ค.2559-30 

ก.ย. 2560 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการ
สื่อสารมีส่วนร่วมในการลงพื นที่เก็บ
ข้อมูลค าบอกเล่า และข้อมูลจารึกใน  
ศาสนสถานจีนในชุมชนชาวไทยเชื อสาย
จีนในอุบลราชธานีและจังหวัดในเขต
อีสานใต้ 150 คน 
 

2 การศึกษาเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน : การจัดท าฐานข้อมูลทาง

ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยใน

ประเทศจีนตอนใต้ โครงการที่ 3  

(ต่อเนื่องจากโครงการ ปี งปม.2559) 

รศ.เมชฌ สอด

ส่องกฤษ  

100,000  1ต.ค.2559-30 

ก.ย. 2560 

500 1454811 ภาษาศาสตร์ภูมิภาคลุ่มน  าโขง 

บูรณาการในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน  าโขง และ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน  า

โขงศึกษา 
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3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน : การจัดท าศัพทานุกรมไทย-

จีน จีน-ไทย ฉบับท่องเที่ยวชุมชน จังหวัด

อุบลราชธานี  

นางสาวชิดหทัย 

ปุยะต ิ  

150,000  1ต.ค.2559-30 

ก.ย. 2560 

- ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวหลักสูตร

ภาษาจีนและการสื่อสาร และหลักสูตร

การท่องเที่ยว น านักศึกษาลงพื นที่

ภาคสนามศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บรรยาย

และแปลเป็นภาษาจีน และจัดรวบรวม

ค าศัพท์ส าหรับ 

 

 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที ่
ผู้เข้าร่วม แผนการบูรณาการ 

แผ่นดิน รายได้ 

4 การปริวรรตเอกสารโบราณล้านช้างใน
พุทธศตวรรษที่ 21-22 

นายบุญชู  ภูศร ี 100,000  1ต.ค.2559-30 

ก.ย. 2560 

- พัฒนาการอักษรไทยน าผลการด าเนิน

โครงการ มาให้นักศึกษาวิชาพัฒนาการ

อักษรไทย ดูความปลี่ยนแปลงของอักษร

จารึกในพุทธศตวรรษที่ 21-22 

5 การจัดท าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนท า

เทียน 

นางสาวเขมจิรา  

หนองเป็ด 

150,000  1ต.ค.2559-30 

ก.ย. 2560 

500 หลักการมัคคุเทศก์ หลักสูตรการ

ท่องเที่ยว เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่

เกี่ยวข้องนักศึกษา 50 คน 
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ตารางจ านวนโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขาผู้รับผิดชอบโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

รายละเอียด/สาขา ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ภาษาและวรรณคดีตะวันออก มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม 
จ านวนโครงการ - 4 2 - 6 

งบประมาณ - 450,000 205,000 - 655,000 

6 การสืบทอดฮีตสิบสอง บุญผะเหวดของ

ชาวอีสาน 

นายสุรศักดิ์  

บุญอาจ 

55,000  1ต.ค.2559-30 

ก.ย. 2560 

121 วรรณกรรมอีสาน น าปัญหา หรือความ

เชื่อทางพิธีกรรมที่แตกต่างมาเป็น

บทเรียนให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

วิเคราะห์วิจารณ์ 

   655,000 0  1,121  
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3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน  าโขงและอาเซียน 
 

 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการ การจัดท าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนท าเทียน เพ่ือรวบรวมและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการท าเทียนทั งประเภทติดพิมพ์และแกะสลักแก่ผู้ที่สนใจ และเพ่ือรองรับกิจกรรมเยือน
ชุมชนชมวิถีวัฒนธรรมในงานเทศกาลเข้าพรรษาประจ าปีของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 
2560 และด าเนินโครงการ แผนงานยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม: การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาจีนของชาวไทยเชื อสายจีนในอุบลราชธานีและอีสานใต้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัย
ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลหลักปรัชญาจีนจากค าบอกเล่าของชาวไทยเชื อสายจีน
ในชุมชนชาวไทยเชื อสานจีน ศาสนสถานจีนในอุบลราชธานีและอีสานใต้ จัดพิมพ์เผยแพร่สู่นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป และเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากหลักปรัชญาจีนที่ได้มาจากจากค าบอกเล่าของชาวไทยเชื อ
สายจีนในชุมชนชาวไทยเชื อสานจีน ศาสนสถานจีนในอุบลราชธานีและอีสานใต ้

 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการ การสืบทอดฮีตสิบสอง: บุญผะเหวดของชาวอีสาน เป็นจารีต
ประเพณีที่บรรพบุรุษชาวอีสานกระท าสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนถึงปัจจุบัน รวมทั งในฐานะที่ชาว
อีสานยังสืบทอดฮีตคองดังกล่าวในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่าง
มากเช่นปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สืบทอดฮีตคองของชาวอีสานโดยการเข้าร่วมพิธีกรรมจริง  อีกทั งเพ่ือ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมบุญผะเหวดที่ชาวอีสานปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2560 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากร   นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และชาวบ้านบ้านแมด  ต.เมืองศรีไค  
อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี รวมจ านวน 121 คน 
 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี  มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 
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  คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : การจัดท า
ฐานข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในประเทศจีนตอนใต้ เพ่ือศึกษาวิจัยจัดท าฐานข้อมูลทางภาษาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศลุ่มน  าโขง และ
เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ  
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กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
มาตรการ 

6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   
6.1.1 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัย

ไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
6.1.2 กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น

รูปธรรม 
6.1.3 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
6.1.4 ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ

สนับสนุน  
6.1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
6.1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  

6.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 
6.2.1 ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจาย

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยเร่งด่วน 
6.2.2 ทบทวนหลักการและก าหนดมาตรการในการบริหารอัตราก าลัง เช่น ทบทวนสัดส่วน

อัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบอัตราก าลัง เป็นต้น 
6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้
ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย      
6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายใน
ที่เก่ียวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร 

6.5.2 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
6.5.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

6.6 พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 

6.8 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
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6.9 ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน  

 
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   

 1.1 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
พัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม (ถ้ามี) 

       คณะมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 
โดยทีมบริหารมีการก าหนดนโยบาย พ.ศ. 2555-2558 ทั้งสิ้น 8 งาน ได้แก่ งานบริหาร งานแผนและพัฒนา 
งานวิจัย งานหลักสูตร งานกิจการนักศึกษา งานวิเทศฯ งานกิจการพิเศษ และงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย
แต่ละงานมีแผนนโยบายในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการก ากับติดตามงานโดยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีที่
รับผิดชอบ 

          1.2 กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม (ถ้ามี) 

คณะมีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ และภารกิจจากส่วนกลางให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือด าเนินการ
แทน  โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และประธานหลักสูตร  และมีเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารคณะ 

          1.3 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

คณะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสในการเข้าร่วมในการรับรู้ ท าความเข้าใจแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมบุคลากรคณะ  และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ร่างเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน  ก่อนน าไปใช้จริง 

คณะมีหลักมุ่งเน้นฉันทามติโดยการหาข้อตกลงทั่วไปในเบื้องต้นในกลุ่มของบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
กระบวนการหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเสนอเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน มีการประชุมบุคลากรเพื่อหารือเรื่องต่างๆ ที่ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสีย   

          1.4 ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน (ถ้ามี) 

คณะศิลปศาสตร์ มีการบริหารราชการที่มีแนวทางการก ากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการท างานทุกด้านซึ่งช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านงาน
บุคคล วิชาการ การเงิน งานวิจัย ฯลฯ 
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          1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
          คณะใช้อ านาจกฎหมาย   กฎระเบียบข้อบังคับ   ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ   โดยมีระเบียบแนว
ปฏิบัติที่เป็นธรรมใช้ได้กับบุคลากรทุกคนของคณะ  โดยมีการจัดท าประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสรรหาหัวหน้า
สาขาวิชา และประธานหลักสูตรภาระงานและค่าตอบแทน   
 1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
 คณะได้มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ผ่านกลไกของคณะกรรมการจัดการความรู้ งาน
วิชาการ (ผลิตบัณฑิต) และงานวิจัย และน าเสนอต่อคณะกรรมการคณะเพ่ือพิจารณา และมีการจัดเก็บองค์ความรู้
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ รวมถึงผ่านการประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ และน าแนวปฏิบัติที่ดี
จากการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 
 คณะศิลปศาสตร์มีโครงการ/กิจกรรม จัดการประชุมเพ่ือก าหนดนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตโดยเร่งด่วน 
 มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือประชุมทบทวนหลักการและก าหนดมาตรการในการบริหารอัตราก าลัง เช่น 
การวิเคราะห์อัตราก าลังทบทวนสัดส่วนอัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม และเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลการบริหารกรอบอัตราก าลัง   
 
3. ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
4. พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะ  
 คณะศิลปศาสตร์มีการก ากับติดตามและการประเมินผลการท างานของคณะโดยก าหนดให้มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้บุคลากรซักถามข้อสงสัย และ
บันทึกเป็นรายงานการประชุม 
 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 คณะศิลปศาสตร์มีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร  มีระบบการประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 มีระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่หน่วยงานใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
มาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส  เช่น 

ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
- ระบบภาระงานสอนอาจารย์ 



 

 

91 รายงานประจ าปี 2560 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ระบบส่งเกรดออนไลน์ 
- ระบบข้อมูลรายวิชา 
- ระบบแจ้งวิชาโทผ่านเว็บไซต์ 
- ระบบฐานข้อมูลการจัดการหลักสูตร 
ระบบสารสนเทศ ด้านการวิจัย ท านุฯ บริการวิชาการ 
- ระบบบริหารจัดการติดตามโครงการวิจัย 
- ระบบแสดงรายงานวิจัย 
- ระบบแสดงรายงานโครงการท านุฯ 
- ระบบแสดงรายงานบริการวิชาการ 
 
ระบบสารสนเทศ ด้านการบริการจัดการ 
- ระบบประเมินสายวิชาการ 
- ระบบประเมินสายสนับสนุน 
- ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (KM) 
- ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
- ระบบวันลา 
- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- ระบบเดินทางไปราชการ 
- ระบบจองรถออนไลน์ 
- ระบบจัดการค าสั่ง / ประกาศ ออนไลน์ 
ระบบสารสนเทศ ด้านการเงินและพัสดุ 
- ระบบทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 
- ระบบประกาศเช็คออนไลน์ 
- ระบบรายงานสถานะการเงินของคณะ 
- ระบบเบิกจ่ายวัสดุ 
- ระบบครุภัณฑ์ 

 
6. พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย  
 คณะศิลปศาสตร์พัฒนาระบบการสื่อสาร และจัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร  และพัฒนาเพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
 
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุงระบบการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีผู้บริหารดูแลก ากับการด าเนินงานของหน่วยงานภายในให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้และ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ และมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน ในรอบปี 
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    คณะฯด าเนินงานตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะให้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ 
นอกจากนี้ คณะฯ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

 คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ในปีการศึกษา 
2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ .ศ.2557 ซึ่งคณะศิลป
ศาสตร์ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบาย โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจตลอดจนการพัฒนาคณะ  ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ปีการศึกษา 2559 โดย
มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เช่นเดิม 
ตามระบบการประกันคุณภาพที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น ตามคู่มือประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
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ซึ่งตามระบบและกลไกดงัที่แสดงข้างต้น  คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการตามกระบวนการตั้งแต่ 
 
การวางแผน (Plan) โดย 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ  โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน
กับคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ผู้แทนคณาจารย์ที่ ได้รับการเลือกตั้ง
จากผู้แทนอาจารย์จากทุกสาขาวิชา ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงาน ซึ่งท าหน้าที่และความรับผิดชอบสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้  และเป้าหมายในการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ   ตลอดจนก ากับ ติดตามดูแล รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   
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2. มีคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2557 มอบให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะซึ่งในคู่มือประกันคุณภาพ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน แผนการด าเนินงาน 
ตลอดจนแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ/ระดับส านัก เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
3. มีการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับระดับคณะ เพ่ือท าหน้าที่ในการควบคุม ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบระดับหลักสูตร ได้แก่   งานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานวิชาการ งานบริหาร งานบุคคล งานแผน งานวิจัย และงานบริการวิช าการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและทุกงานรับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่คณะก าหนดให้ ดังนี้  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต   
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น า ง พั ช รี   ลิ ม ปิ ที

ปราการ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางวรัครศิริ  โหตระ

ไวศยะ 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางวรัครศิริ  โหตระ

ไวศยะ 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางนวลละออง  อุทา
มนตรี 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นางละอองดาว   
เพชรแก้ว 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายวรวัช  สมภาวะ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย   
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นางสาวปิยะนุช  สิงห์
แก้ว 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย นางสาวปิยะนุช  สิงห์
แก้ว 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัย นางฐิตินันท์ ภูนิคม 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

นางสาวปิยะนุช  สิงห์
แก้ว 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

นางสาวปิยะนุช  สิงห์
แก้ว 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   
5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

คณบดี/ผช.ประกันฯ/
รองบริหาร/รองแผน/
และหัวหน้าส านักงาน 

นางสาวกชพรรณ   
บุญฉลวย 
นางสาวปิยะธิดา  
พุฒพิมพ์ 
นางฐิตินันท์  ภูนิคม 
นางสาวมิณฑิตา  
โสภา 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
ประกันคุณภาพ/รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ 

น า ง ส า ว มิ ณ ฑิ ต า  
โสภา 

 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพ (DO) 
1. คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะจัดประชุมเพ่ือแจ้งนโยบาย การควบคุม การ
ก ากับติดตามความก้าวหน้าการรายงานผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 
การตรวจสอบคุณภาพ (Check) 
งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ได้ก ากับติดตาม ตรวจทานการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หลักสูตร และคณะ  ตามองค์ประกอบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ของหลักสูตระดับปริญญาตรี จ านวน  ๑๐
หลักสูตร  และหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร  ก่อนการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม -31 สิงหาคม  
การปรับปรุงคุณภาพ (Act) 
งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ได้ก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรทั้งปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จัดส่ง
แผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558  และคณะฯ ได้มีการส่งแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
ให้กับมหาวิทยาลัย 
 
คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงาน แยกเป็นส่วน 3 ส่วน คือ 
1.คณะกรรมการประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมาจาก ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ประธาน
หลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ ซึ่งท าหน้าที่และความรับผิดชอบสร้างระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเป้าหมายในการประกันคุณภาพทั้งระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ   ตลอดจนก ากับ ติดตามดูแล รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
และส่งเสริมการประกันคุณภาพของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
2. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน 
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูต 
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เป็นกรรมการ และนักวิชาการศึกษาเป็น เลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ กลั่นกรองเปิด-ปิด การปรับปรุงหลักสูตร 
การเปิดรายวิชา ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กลั่นกรองผลการเรียน การขอเทียบโอน การขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
การจัดตารางเรียนตารางสอบและพิจารณาแนวทางและวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  
  ทั้งนี้งานประกันคุณภาพ ได้มีการสรุปผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  
คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินงานตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะให้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ 
นอกจากนี้ คณะฯ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร  

  ด้านแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของคณะ และหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการและก ากับติดตามการด าเนินกิจกรรม
อันเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะให้มีประสิทธิภาพ และมีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับการด าเนินการในระดับสถาบัน และส่งบุคลากรดังกล่าว รวมทั้งผู้บริหารคณะ และผู้ตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันในคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร และคณะ และอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนและวิพากษ์ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และคณะที่จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ส านักงานประกันคุณภาพ ฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
       นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ฝ่ายงานประกัน
คุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับต่าง 
ๆ ได้แก่ การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ โดยผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพ 
            คณะจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 20 % ให้กับแต่ละหลักสูตรเพ่ือด าเนินกิจกรรม
ภายในหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยมีระบบสารสนเทศ อันได้แก่ ระบบ E-document  ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะศิลปศาสตร์  ระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษา (REG)  ฐานข้อมูลการเงิน  kku  ฐานข้อมูลบุคลากร (IUBU)  ฐานข้อมูลวิจัย คณะศิลปศาสตร์ 
และ UBU TQF Mapper และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นผ่านระบบการส ารวจความพึงพอใจการประเมินการสอนของอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 
ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายที่เหมาะสมและชัดเจนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 8 ข้อ 
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้
รับทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบาย โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจตลอดจนการพัฒนาคณะ  ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีแนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามคู่มือประกันคุณภาพภายใน 
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ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2557 ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ คณะ
ศิลปศาสตร์ ได้ม ี 

   ระบบ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ  งานประกันคุณภาพ  โดยได้ด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพให้สอดรับกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ ตลอดจนวางระบบ
การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในคณะ เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับ
หลักสูตร ภายใต้องค์ประกอบ 6  องค์ประกอบ และระดับคณะ 5 องค์ประกอบ  ตามคู่มือประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2557  ซึ่งในคู่มือประกันคุณภาพ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน แผนการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานทั้งระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ/ระดับส านัก เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน     

   กลไก  ที่ส าคัญของการประกันคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์  คือ  คณะศิลปศาสตร์  ได้รแต่งตั้ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือก ากับและการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัด
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ค าสั่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี  มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ค าสั่คณะอนุกรรมการ  ตามค าสั่งของคณะศิลปศาสตร์  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว
มาจาก ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบุคลากรที่รับผิดชอบประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ  ซึ่งท าหน้าที่และความรับผิดชอบสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้  และเป้าหมายในการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ   ตลอดจนก ากับ ติดตามดูแล รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา  

 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลประเมินปี 2558 ผลประเมิน 2559 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน 

รวมเฉลี่ย 3.65 ดี 3.67 ดี 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี ้

ศิลปศาสตร ์

เป้าหมาย 

ผลประเมินโดย คณะกรรมการประเมินฯ 

ผลงาน 
ผลงาน  

(ข้อ/ร้อยละ) 
ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต     2.62 พอใช้ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.88 2.87 2.78 พอใช้ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 42.50 34.14 4.27 ดี 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 24.00 19.28 1.61 ต้องปรับปรุง 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

40.56 61 0.00 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  5 5 4.00 ดี 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 3 3.00 พอใช้ 

2. การวิจัย     5.00 ดีมาก 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

๕ ๖ ๕.๐๐ ดีมาก 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๖๗๐.๓๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย  ๕ ๒๓.๗๘ ๕.๐๐ ดีมาก 

๓. การบริการวิชาการแก่สังคม      ๔.๐๐   

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม  ๕ ๕ ๔.๐๐ ดี 

๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     ๔.๐๐   

๔.๑ ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

๕ ๕ ๔.๐๐ ดี 

๕. การบริหารจัดการ     ๔.๕๐ ดี 

๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบนั 

๕ ๖ ๔.๐๐ ดี 

๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ  ๔ ๖ ๕.๐๐ ดีมาก 

 - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบ่งชี้     ๔๗.๗๔   

 - จ านวนตัวบ่งชี้ที่ประเมิน     ๑๓   

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ ๓.๖๗   
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ตัวบ่งชี ้

ศิลปศาสตร ์

เป้าหมาย 

ผลประเมินโดย คณะกรรมการประเมินฯ 

ผลงาน 
ผลงาน  

(ข้อ/ร้อยละ) 
ผลประเมิน 

ระดับคุณภาพ ดี   
 

8. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 คณะศิลปศาสตร์มีระบบและกลไก นโยบาย โครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และเสนอเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับมหาวิทยาลัย และจัด โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือลด/ควบคุม ให้เกิดเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆน้อยที่สุด ในรอบ
ปีงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตร์มีความเสี่ยงที่เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม/
โครงการ ซึ่งด าเนินการครบกิจกรรม/โครงการ  
 เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์ตามตัว
บ่งชี้ความเสี่ยง เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่ามีความเสี่ยงลดลงและยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน มี
การด าเนินงานติดตามลูกหนี้เงินยืม ท าให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น เป็นต้น 
 
9. ปรับปรงุกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร 
 คณะศิลปศาสตร์มีกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมด้านการปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร ในปีงบประมาณ 2559 เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องน้ า ที่จอดรถ โรงอาหาร ต่างๆ เป็นต้น   
  
10. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลด
ภาวะโลกร้อน  
 คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ/กิจกรรมที่ ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในปีงบประมาณ 2558 เช่น กิจกรรมรณรงค์
ปลูกต้นไม้  รณรงคป์ระหยัดพลังงาน  เป็นต้น  
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กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการท างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากร
และผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   

 1.1 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
พัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม (ถ้ามี) 

1. หลักประสิทธิผล คณะศิลปศาสตร์ มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน โดยทีมบริหารมีการก าหนดนโยบายการท างาน  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

- เป็นสถาบันที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการแบบองค์รวม และเติบโต
ได้ 

- การบริหารจัดการ  มีหลักธรรมาภิบาล  มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้มี
การจัดการระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 

-   โครงสร้างองค์กร  จะมีการปรับปรุงโครงสร้างภายในที่เป็นระบบ  จัดการกระบวนการ 

ภายในให้สอดคล้องกับการเติบเติบที่ยั่งยืน  และสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากร 

     -   การสื่อสารองค์กร  จะมีการส่งเสริมการสื่อสารที่ถ่ายทอดระบบการท างานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  และส่งเสริมการสื่อสารสองทาง 

2. นโยบายด้านเสริมสร้างความสามัคคี  มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพ่ือเป็น 

ฐานในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาสู่ความเป็นผู้น าวิชาการ การ
วิจัย และการเรียนการสอนในภูมิภาคอีสานใต้และลุ่มน้ าโขง 

3. แผนการด าเนินงานฝ่ายบริหาร / ฝ่ายแผนและสารสนเทศ  

3.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์คณะ พ.ศ. 2560 - 2564 

3.2 ปรับแผนงบประมาณ 2559 และแผนปฏิบัติการทุกด้าน 

3.3 ปรับปรุงโครงสร้างภายในส านักงานเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ท า KPI และ 
สมรรถนะบุคลากร 

3.4 การสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งเสริมการท างานร่วมกัน (Two-way communication) 

3.5 ปรับปรุงการติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับ
จากองค์กรภายนอก 

3.6 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานแบบเชื่อมโยง 

3.7 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือการท างานที่สนับสนุนคณะ มีภูมิทัศน์โดยรอบสวยงาม 
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4. แผนการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 

4.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และประเทศ 

4.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21  

4.3 ปรับปรุงโครงสร้างและการด าเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับเกณฑ์ฯ
ใหม่ (พ.ศ.2558) 

4.4 สร้างและขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ  

4.5 พัฒนาและส่งเสริมการเปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

4.6 สนับสนุนกิจกรรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ 

4.7 พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการ (ผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และสาย
สนับสนุนวิชาการ) 

5. แผนการด าเนินงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา  

5.1 พัฒนางานวิจัยของคณะให้ได้รับการตีพิมพ์ และสามารถน ามาขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการได้  

5.2 สนับสนุนการท าวิจัยตามยุทธศาสตร์ UBU และประเทศ เน้นการวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนได้ 

5.3 พัฒนาระบบสวัสดิการ สิ่งสนับสนุนงานวิจัย เช่น ห้อง Research การอบรม รางวัล
นักวิจัยดีเด่นประจ าปี 

5.4 โครงการจัดพิมพ์หนังสือและต ารา และพัฒนาวารสารคณะศิลปศาสตร์ TCI กลุ่ม 1, E-
Journal 

5.5 สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ ของอาจารย์ และนักศึกษา 

5.6 เพ่ิมงานวิจัยระดับนานาชาติ ผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

6. แผนการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา  

6.1 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษาแบบครบ
วงจร 

6.2 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาตนและสังคมท้องถิ่น 

6.3 ยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาก่อนการท างาน 

6.4 พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า 

6.5 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ  

6.6 ส่งเสริมและสรรหาทุนและสวัสดิการนักศึกษา 

6.7 ภูมิทัศน์สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

7. แผนการด าเนินงานฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

การบริการวิชาการแก่สังคม  
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7.1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม  

7.2 แผนการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่าและเน้น
แบบมีส่วนร่วม 

7.3 พัฒนาระบบประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมอย่าง
มีส่วนร่วม 

7.4 พัฒนาอบรมบุคลากรในการให้บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  

7.1 จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

7.2 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  8.  แผนการด าเนินงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

      8.1  จัดท าแผนการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับการศึกษานานาชาติ ประสานงาน
หลักสูตรร่วมระหว่างประเทศ 

                                   8.2 ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่าง นศ.ในโครงการ
วิเทศ 

                                   8.3 บูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

          1.2 กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม (ถ้ามี) 

คณะมีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ และภารกิจจากส่วนกลางให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือด าเนินการ
แทน  โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และประธานหลักสูตร  และมีเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารคณะ 

          1.3 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

คณะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสในการเข้าร่วมในการรับรู้ ท าความเข้าใจแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมบุคลากรคณะ  และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ร่างเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน  ก่อนน าไปใช้จริง 

คณะมีหลักมุ่งเน้นฉันทามติโดยการหาข้อตกลงทั่วไปในเบื้องต้นในกลุ่มของบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
กระบวนการหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเสนอเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน มีการประชุมบุคลากรเพื่อหารือเรื่องต่างๆ ที่ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสีย   

          1.4 ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน (ถ้ามี) 
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คณะศิลปศาสตร์ มีการบริหารราชการที่มีแนวทางการก ากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี การพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการท างานทุกด้านซึ่งช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านงาน
บุคคล วิชาการ การเงิน งานวิจัย ฯลฯ 

          1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

          คณะใช้อ านาจกฎหมาย   กฎระเบียบข้อบังคับ   ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ   โดยมีระเบียบแนว
ปฏิบัติที่เป็นธรรมใช้ได้กับบุคลากรทุกคนของคณะ  โดยมีการจัดท าประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสรรหาหัวหน้า
สาขาวิชา และประธานหลักสูตรภาระงานและค่าตอบแทน   

2. การจัดการความรู้ (KM)   
คณะได้จัดกิจกรรม Mini KM  ตามแผนการจัดการความรู้ (KM Plan)  ปีงบประมาณ  2560  ดังนี้ 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ด้าน 
งานวิจัย)   จัดขึ้น 2 ครั้ง  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  โดย รศ.เมชฌ  สอดส่องกฤษ  เป็นวิทยากร  มี
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 15 คน และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  โดย ผศ.ราม  ประสานศักดิ์  และ 
ผศ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  เป็นวิทยากร   มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 12 คน  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์การท างานวิจัยเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
“โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์  
เมื่อวันที่  26  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2560    

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคิดค านวณต้นทุนต่อหน่วย FTES และการบริหารความเสี่ยง  
ระดับหลักสูตร  (ด้านการผลิตบัณฑิต)  จัดขึ้นในวันที่  29 มิถุนายน 2560  โดยนายธีระศักดิ์ เชียงแสน 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นวิทยากร  มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 22 คน 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคิดค านวณต้นทุนต่อหน่วย FTES  และการบริหารความเสี่ยง  ระดับหลักสูตร 
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ส่วนที่ 3 ขอ้มูลสารสนเทศ 
ด้านบุคลากร 

1. จ าแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร 
  สายวิชาการ 
  ในปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 130 
คน  จ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน 27 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 90 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 13 คน  
 

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2559 ปี 2560 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง ข้าราช 

การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันตก 

13 22 4 39 13 24 5 42 3 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก 

4 24 4 32 3 26 8 37 5 

สาขาวิชาสังคมศาสตร ์ 5 13 0 18 5 12  17 1 
สาขาวิชา
มนุษยศาสตร ์

7 26 0 33 6 28  34 1 

รวม 29 85 8 122 27 90 13 130 10 
ร้อยละ  23.77 69.67 6.56 100 20.77 69.23 10.00 100 7.69 

 
      น าเสนอแผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภท 
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น าเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2559 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560 
 

 
 
 
  สายสนับสนุนวิชาการ 
  ในปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น  34 คน จ าแนกเป็น
ข้าราชการจ านวน 4  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 24 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 คน และ ลูกจ้างชั่วคราว  
จ านวน 3 คน  
 

ภาควิชา/
สาขา/

หน่วยงาน 

ปี 2559  ปี 2560  
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง ข้าราช 

การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ลูกจ้าง
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ลูกจ้าง
ประจ า 

 

 ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

ส านักงาน
คณบด ี
 

4 24 3 3 34 4 24 3 3 34 - 

ศูนย์
ปฏิบัติการ…
…… 

- - - - - - - - - - - 

ภาควิชา/
สาขา………
………… 

- - - - - - - - - - - 

รวม 4 23 3 3 34 4 24 3 3 34 1 
ร้อยละ 11.76 70.59 8.82 8.82 10

0 
11.76 70.59 8.82 8.82 10

0 
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น าเสนอแผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภท  
 

 
 
 
         น าเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ 2560 
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2. จ าแนกตามระดับการศึกษา  

สายวิชาการ 
   ในปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 130 
คน  จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 7 คน ปริญญาโท 80 คน และปริญญาเอกจ านวน 
43คน  
 

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/ 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 3 24 15 42 
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 4 21 12 37 
สาขาวิชาสังคมศาสตร ์ - 9 8 17 
สาขาวิชามนุษยศาสตร ์ - 26 8 34 

รวม 7 80 43 130 

ร้อยละ  5.38 61.54 33.08 100 

 
     - น าเสนอแผนภูมิแสดงจ านวน ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามระดับการศึกษา  
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- น าเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560 

 

 
          
 
 

  สายสนับสนุนวิชาการ 
   ในปี 2560 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 34 คน จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็น
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 4  คน   ปริญญาตรีจ านวน 18  คน   ปริญญาโท 12 คน และ ปริญญาเอก
จ านวน………-……คน  
 

หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ส านักงานคณบด ี 4 18 12 - 34 
รวม 4 18 12 - 34 

ร้อยละ  14.71 61.76 23.53 - 100 
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 น าเสนอแผนภูมิแสดงจ านวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

  
 
 
 น าเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจ านวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ในปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 2560 
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3. จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 
  ในปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 122 คน 
จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 103 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 15 คน   รอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน และศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน  
 
 

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2559 ปี 2560 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันตก 

35 4 0 0 39 36 6 0 0 41 2 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก 

26 5 1 0 32 32 4 1 0 37 5 

สาขาวิชา
สังคมศาสตร ์ 14 2 2 0 18 12 3 2 0 18 0 

สาขาวิชา
มนุษยศาสตร ์ 28 4 1 0 33 28 5 1 0 34 1 

รวม 103 15 4 0 122 108 18 4 0 130 8 
ร้อยละ  84.43 12.30 3.2

7 
0 100 83.08 13.8

5 
3.08 0 100 6.15 

 
    น าเสนอแผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
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  น าเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ใน
ปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560 

 

 

  
4. บุคลากรลาศึกษาตอ่ 
  ในปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีบุคลากรลาศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1 คน  จ าแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 
 
 สายวิชาการ  
ล าดับที ่ ชื่อ- สกุล ระดับ

ปริญญา 
สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

1 นางสาวศุภมน อาภานันท์ ปริญญาเอก สาขาวิชา 
ภาษาไทย  

มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุนส่วนตัว 

      

 
 สายสนับสนุนวิชาการ  
ล าดับที ่ ชื่อ- สกลุ ระดับปรญิญา สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

 - - - - - 
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ด้านงบประมาณ 
  ในปีงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 128,023,312.87 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสองหมื่นสามพัน
สามร้อยสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 57,087,372.71 บาท 
(ห้าสิบเจ็ดล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) งบประมาณเงินรายได้จ านวน 
70,935,940.16 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสิบหกสตางค์) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 เงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุนส่งเสริมฯ รวม 

ยอดยกมา - 18,047,404.44 46,407,520.17 64,454,924.61 

  บวก ได้รับจัดสรร 50,067,456.45 18,315,515.71 7,397,525.00 75,780,497.16 

  หัก   รายจ่าย 50,067,456.09 16,344,184.11 23,628,088.57 90,039,728.77 

คงเหลือ(ยกไป) 0.36 20,018,736.04 30,176,956.60 50,195,693.00 

 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 เงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุนส่งเสริมฯ รวม 

ยอดยกมา - 20,018,736.04 30,176,956.60 50,195,692.64 

  บวก ได้รับจัดสรร 53,605,311.51 7,709,806.54 3,071,325.00 64,386,443.05 

  หัก   รายจ่าย 53,605,311.50 23,302,440.68 11,592,779.99 88,500,532.17 

คงเหลือ(ยกไป) 0.01 4,426,101.90 21,655,501.61 26,081,603.52 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 เงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุนส่งเสริมฯ รวม 

ยอดยกมา - 4,426,101.90 21,655,501.61 26,081,603.51 

  บวก ได้รับจัดสรร 
57,087,372.71 59,776,098.56 11,159,841.60 128,023,312.8

7 

  หัก   รายจ่าย 56,983,072.38 20,718,684.51 10,889,908.07 88,591,664.96 

คงเหลือ(ยกไป) 104,300.33 43,483,515.95 21,925,435.14 65,513,251.42 

 
 
- แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 และ ปี 
2558  
(ดังกราฟต่อไปนี้) 
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 แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 และ ปี 2558 
(ดังกราฟต่อไปนี้) 
 
 

 
 
 
 
 
 




