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ลักษณะขององค์กร  
ข้อมูลทั่วไปของคณะรัฐศาสตร์  
 ประวัติความเป็นมาของคณะรัฐศาสตร์ 
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีฐานะเป็นส่วนงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 โดยมี
การแบ่งส่วนงานภายในคณะแยกเป็น 3 ส่วนงาน คือ ส านักงานเลขานุการ สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งคณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 422 คน   และมีบัณฑิตที่จบและเข้าปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2561 
จ านวนทั้งสิ้น 317 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 314 คน  ปริญญาโท 3 คน  
 
สัญลักษณ์  
  ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์  
   
ปรัชญา  “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานคุณธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย”   
วิสัยทัศน์   “รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเลิศด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
อัตลักษณ์  “เคารพสิทธิเสรีภาพ ยอมรับความหลากหลาย ใกล้ชิดชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง” 
เอกลักษณ์ “ภูมิปัญญาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งภูมิภาคอาเซียน” 
 
พันธกิจคณะรัฐศาสตร์ 
 คณะรัฐศาสตร์มีพันธกิจในการ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
องค์การ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1. ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความคิด
สร้างสรรค์ สามารถด ารงตนบนพื้นฐานคุณธรรมตามหลักการประชาธิปไตย 
 2. มุ่งวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์โดยเน้นความเชื่อมโยงเข้ากับชุมชนท้องถิ่นที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในเขตพ้ืนที่อีสานใต้เพ่ือน าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน 
 3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในเขต
พ้ืนที่อีสานใต้เพ่ือน าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน 
 4. ท านุบ ารุง  สืบสาน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอันดีงามของท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อีสานใต้เพ่ือ
น าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน 
 5. มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหาร 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะรัฐศาสตร์ 

ส านักงานเลขานุการ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา งานแผนและการคลัง งานวิจัย 

สาขาวิชา 

การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร ์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายแผน ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

หัวหน้าสาขา 

งานบริหารงานทั่วไป งานแผนและการคลัง งานบริการการศึกษา 

งานวิจัยฯ 

งานบริการ
การศึกษา 

ปกครอง รปศ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
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รายช่ือคณะกรรมการประจ าคณะ 
1. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช    คณบดีคณะรัฐศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี  สัณฐิติวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายแผน   กรรมการ 
4. ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทิวา พ่วงกลัด หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง  กรรมการ 
6. ดร.ประเทือง  ม่วงอ่อน   หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
7. ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
8. นางสาวพิสมัย  ศรีเนตร   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
9. นางสาวนงลักษณ์ มีสุข  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร      เลขานุการ 
 
รายช่ือคณะกรรมการประจ าคณะ (เริ่ม มกราคม 2562) 
1. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช    คณบดีคณะรัฐศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี  สัณฐิติวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายแผน   กรรมการ 
4. ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
5. ดร.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์   หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง  กรรมการ 
6. ดร.วรุตม์  อิงคถาวรวงศ์  หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
7. ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
8. นางสาวพิสมัย  ศรีเนตร   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
9. นางสาวนงลักษณ์ มีสุข   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     เลขานุการ 
 
 
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร 
1. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช    คณบดีคณะรัฐศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี  สัณฐิติวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายแผน   กรรมการ 
4. ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
5. นายปัฐวี โชติอนันต์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทิวา พ่วงกลัด หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง  กรรมการ 
7. ดร.ประเทือง  ม่วงอ่อน   หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
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รายการทรัพย์สินของคณะรัฐศาสตร์ 
 คณะรัฐศาสตร์มีอาคารที่ใช้เป็นอาคารส านักงานจ านวน 1 หลัง 
 

ชื่ออาคารเรียน จ านวนห้อง 
พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ 

อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ 52 3,392 2560 
 
 จ านวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 422 คน   
และมีบัณฑิตที่จบและเข้าปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 317 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 
314 คน  ปริญญาโท 3 คน โดยคณะรัฐศาสตร์ มีผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ที่ ร้อย
ละ 87.8 
 

ระดับการศึกษา ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม-ลดลง ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 391 422 +31 8 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก - - - - 

รวมทุกระดบั 391 422 +31 8 
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ส่วนที่ 2 
กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
International Collaborations 
 ท าเนียบเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์: ดร. ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงและหารือความร่วมมือระหว่างทางวิชาการกับเอกอัครราชทูต Helene 
Budliger Artieda และ Mr. Pierre Hagmann และ Ms. Vicky Janssens โดยมีการพูดคุยหลายที่น่าสนใจใน
หัวข้อที่หลากหลายเกี่ยวกับการศึกษารวมถึงกิจกรรมทางวิชาการและความร่วมมือด้านอ่ืนๆ 

 
 
 
  
  
 
 
 

 
Ubonratchathani University's Post-flood Relief Project 
 อาสาสมัครนักศึกษา และบุคลากรจากคณะรัฐศาสตร์มีส่วนร่วมในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสนับสนุนชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ชุมชนบ้านท่ากกแห่   
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
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ประเพณีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่  
 งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม ่จัดขึ้นทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นการรับขวัญน้องใหม่ และเป็น
การสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง คณะรัฐศาสตร์ 
 

  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 5  
 ค่ายเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น และเป็นโครงการ
เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสสมัครเข้าศึกษาต่อในประเภทโควต้าค่ายอีกทางหนึ่งด้วย  
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ปัจฉิมนิเทศ 2562 

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เลือกตั้ง 62: นัยยะต่ออนาคตเกษตรไทย 
 เลือกตั้ง 62: นัยยะต่ออนาคตเกษตรไทย The 2019 Thai General Elections: The implications 
on the future of agriculture วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Pol 301 คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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Thai-Laos Academic Collaboration 
 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยจ าปาสักเพ่ื อส่งเสริม
การศึกษากฎหมายและการเมือง โครงการนี้ริเริ่มโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะรัฐศาสตร์
ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย  

 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์ มีการด าเนินภารกิจตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและ
ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต , ด้านวิจัย, ด้านบริการวิชาการ ,ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม , 
และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ด้านการผลิตบัณฑิต  
 คณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวนนักศึกษา
ใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 422 คน   และมีบัณฑิตที่จบและเข้าปริญญา
บัตรในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 317 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 314 คน  ปริญญาโท 3 คน โดยคณะ
รัฐศาสตร์ มีผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ที่ ร้อยละ 87.8 

ระดับการศึกษา ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม-ลดลง ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 391 422 +31 8 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก - - - - 

รวมทุกระดบั 391 422 +31 8 
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 ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ จ านวน 317 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 
จ านวน 314 คน ปริญญาโท จ านวน 3 คน  ดังตาราง  

 

ระดับการศึกษา ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม-ลดลง ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 312 314 +2 1 
ปริญญาโท  10 3   
ปริญญาเอก     

รวมทุกระดบั 322 317 +2 1 
 
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

การด าเนินงานและพัฒนาด้านการวิจัย เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะรัฐศาสตร์ได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการท างานวิจัยของคณะฯ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย และการ
เผยแพร่งานวิจัยของหน่วยงาน บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยมี
กองทุนงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น  7  โครงการ  
รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  905,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณรายได้  จ านวน  30,000 บาท และ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ  จ านวน 875,000 บาท ดังนี้ 

รายช่ือโครงการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ตารางท่ี 1 รายชื่อโครงการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์)  

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 
1 งบประมาณรายได้ 2 30,000 
2 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ 5 875,000 

รวมทั้งสิ้น 7 905,000 
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ด้านการบริการวิชาการ 

การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ของคณะรัฐศาสตร์ เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะ
รัฐศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา 
ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการจัดท าระบบบริหารการบริการวิชาการ 
ของคณะรัฐศาสตร์  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา ตลอดจน
ส่งเสริมการบริการวิชาการ ของคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ และการเผยแพร่
กิจกรรมบริการวิชาการของหน่วยงาน บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับงานบริการ
วิชาการ  
 ปีงบประมาณ 2562  คณะรัฐศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ  จ านวนทั้งสิ้น  
5  โครงการ  รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  จ านวน 767,823.41 บาท  แบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 
667,600 บาท  งบประมาณรายได้ จ านวน 100,223.41 บาท  เพ่ือด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 4 ประเด็นหลัก คือ 
 1) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน จ านวน 
2 โครงการ 

 -
 200,000.00
 400,000.00
 600,000.00
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 1,000,000.00
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 1,400,000.00
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ปีงบ 59 ปีงบ 60 ปีงบ 61 ปีงบ 62 

 1,868,145.00  
 4,493,690.00   3,424,230.83  

 875,000.00  

เปรียบเทียบจ านวนเงินทุนวิจัยที่คณะรัฐศาสตร์ได้รับทั้ง 
แหล่งทุนวิจัยภายนอก 

ย้อนหลัง 4 ปีงบประมาณ (ปีงบ 2559 - 2562) 

จ านวนเงินทุน
ภายนอก 
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 2) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ านวน 1 
โครงการ 
 3) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน จ านวน 2 โครงการ 
 4) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 0 โครงการ 
ตารางแสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 
1 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก

เยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
2 200,223.41 

2 การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1 164,900 

3 การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะ
ที่ดีของประชาชน 

2 402,700 

4 โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 
รวมทั้งสิ้น 5 767,823.41 

 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ในปีงบประมาณ 2562  คณะรัฐศาสตร์  ได้ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน  ตลอดจนเชื่อมโยงกับความต้องการของพื้นที่  มี
โครงการที่ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมจ านวนทั้งสิ้น  2 โครงการ  รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  
จ านวน 155,000 บาท มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 138 คน  คิดเป็นร้อยละ 110 ของจ านวนเป้าหมาย  
โดยโครงการที่ด าเนินการสามารถแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 155,000 บาท ดังนี้ 
ตารางแสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม เงิน (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดิน 2 138 155,000 
2 งบประมาณรายได้ 0 0 0 
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 2 138 155,000 
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 

การด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่
คณะรัฐศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษา 
ค้นคว้าเ พ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานกับ
สถาบันการศึกษาของต่างประเทศ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สถาบันต่อไป โดยมีการก าหนดนโยบายภายในของคณะดังนี้   
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 1. การเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ, การวิจัย, การแลกเปลี่ยนคณาจารย์, บุคคลากร, นักศึกษา
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีคู่สัญญาในอาเซียน 

2. เร่งสร้างความเข้มแข็งทางกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐสาสตร์และคู่สัญญา
ระหว่างประเทศในยุโรปและเอเชีย ที่เกิดจากการด าเนินโครงการร่วมกันของคุลากรและอาจารย์กับหน่วยงาน
ภายนอก 

3. สรรหา คัดสรร สนับสนุนเงินทุนส าหรับความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของคณะรัฐศาสตร์ในพ้ืนที่ของการศึกษา การวิจัย การ
พัฒนาและการบริการ 

4. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการถ่ายโอนส าหรับการสะสมและพัฒนาความรู้ทาง
ปัญญา 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ในปี 2562 คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 กล่าวน าในภาพรวมของหน่วยงาน โดยจากกลยุทธ์ เป้าประสงค์และมาตรการที่ก าหนดข้างต้นนั้น 
หน่วยงานได้มีการก าหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม ในการด าเนิ นการอย่างไร เพ่ือให้
บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ ท่ีวางไว้ และผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์และมาตรการใน
ภาพรวมเป็นอย่างไร และจ าแนกเป็นประเด็นดังนี้ 
  
2.3.1  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

1. การรับนักศึกษา 
 1.1 วิธีการรับนักศึกษา  
  คณะรัฐศาสตร์มีการรับนักศึกษาในระบบรับกลาง TCAS โดยใช้คะแนน (Admission) ผ่านงาน
รับเข้าของมหาวิทยาลัย 
 1.2 จ านวนนักศึกษา  
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 ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับชั้น จ านวน 1,349 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญา
ตรี จ านวน 1,342 คน ปริญญาโท จ านวน 5 คน 

ระดับการศึกษา ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม-ลดลง ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 1,362 1,342 +20 1.46 
ปริญญาโท - 5 - - 
ปริญญาเอก - - - - 

รวมทุกระดบั 1,362 1,349 +20 1.46 
 
(ตารางท่ี 4 จ านวนนักศึกษา) 
 
 คณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวนนักศึกษา
ใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 422 คน   และมีบัณฑิตที่จบและเข้าปริญญา
บัตรในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 317 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 314 คน  ปริญญาโท 3 คน โดยคณะ
รัฐศาสตร์ มีผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ที่ ร้อยละ 87.8 

ระดับการศึกษา ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม-ลดลง ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 391 422 +31 8 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก - - - - 

รวมทุกระดบั 391 422 +31 8 
 

   
 1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ จ านวน 317 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 
จ านวน 314 คน ปริญญาโท จ านวน 3 คน 

ระดับการศึกษา ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม-ลดลง ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 312 314 +2 1 
ปริญญาโท  10 3   
ปริญญาเอก     

รวมทุกระดบั 322 317 +2 1 
 
 1.4 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
 การติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลการส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาระมีงานท าของบัณฑิต ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) มี 
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ระดับ
การศึกษา 

 2561   2562  
เพิ่ม -
ลดลง ร้อยละ ได้งานท า ยังไม่ได้งาน

ท า/ไม่ศึกษา
ต่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 

ได้งานท า ยังไม่ได้งานท า/
ไม่ศึกษาต่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 

ปริญญาตร ี 88.64%   92.48%   +4  

ปริญญาโท         
ปริญญาเอก         
รวมทุกระดบั 88.64%   92.48%   +4  

 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
 คณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โดยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตามกรอบ TQF. จ านวน 2 หลักสูตร  
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 2  - 2 
จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF. 2  - 2 
จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม่ - - -  
จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร - - -  

(ตารางท่ี 5 จ านวนหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์)  
 
สามารถจ าแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา ภาควิชาต่างๆ ได้ดังนี้ 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
สาขาวิชาการปกครอง 1  - 1 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  1   1 

รวม 2   2 
(ตารางท่ี 6 จ านวนภาควิชาต่างๆ ของคณะรัฐศาสตร์)  
 
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โครงการ ในรอบปี 2562 ที่คณะรัฐศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีจ านวน 2 
โครงการ ( 7 โครงการย่อย) 
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ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี

สถานที ่
งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 

1 โครงการแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ทั กษะ
ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ (ดูงาน) 

มี.ค. 62 280,000 150 

2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มิ.ย.62 75,000 400 
 
(ตารางท่ี 7 โครงการในการพัฒนาหลักสูตร)  
 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ประสบการณ์จากการ

ท าจริงหรือสหกิจศึกษา 
  คณะรัฐศาสตร์ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม ปลูกฝังจริยธรรม มี
ศีลธรรมอันดีงานตลอกจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษารัฐศาสตร์เพ่ือให้นักศึกษามีความสมบูรณ์
ทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการโดยประกอบด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาต่างๆ มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือสมทบเป็นค่าจ่ายในการเรียนให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้าน
การเงิน เพ่ือให้สามารถเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดได้มีการส ารวจความต้องการการจ าเป็นของนักศึกษา มีการ
จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ ห้องสมุด สถานที่อ่านหนังสือ 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ประสบการณ์จากการ
ท าจริงหรือสหกิจศึกษา 

ที่ รายชื่อกจิกรรม/โครงการ หน่วยงานทีจ่ัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน เวลา ที่จัด สถานที่ 

จ านวนผู้เข้ารว่ม 
(คน) 

1 
ค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนา
ชุมชน ครั้งที่ 13 

สโมสรนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ 

 
40,000.- 

พ.ค. 62  
 

300 

2 
เชิดชูเกียรติบัณฑิตคณะ
รัฐศาสตร์  

สโมสรนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ 

8,000.- ธ.ค.61 

 

คณะรัฐศาสตร์ 350 

3 
โครงการสอบสัมภาษณ์
คัดเลือกฯ (เตรียม
พร้อมสหกิจ) 

สโมสรนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ 

35,000 ม.ค.62 คณะรัฐศาสตร์ 200 

4 
โครงการสิงห์อีสาน
สัมพันธ์ครั้งที่ 9 

สโมสรนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ 

50,000 ก.ย. 62 มรภ.นครราชสีมา 300 
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(ตารางท่ี 8 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา)  
 
5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
  คณะรัฐศาสตร์ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม ปลูกฝังจริยธรรม มีศีลธรรม

อันดีงานตลอกจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการบริหารงานภายในของคณะ อาทิ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  มีจัดงบประมาณสนับสนุนการ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา แก่บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกปีงบประมาณ 

 
6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
สถานที ่

งบประมาณ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  

   

 1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
นักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง minitalk 

มี.ค. 62 5,000 100 

 2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางด้านรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ (ดูงาน) 

มี.ค. 62 280,000 150 

 3.โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ใน
การสมัครงาน 

มี.ค.62 25,000 100 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ     
 1.โครงการ ประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ก.ย.62 50,000 200 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม     
 1.โครงการค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 13 พ.ค.62 40,000 200 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม     
 1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2561 
ก.ค.-ส.ค.62 15,470 400 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม    
 1.โครงการปฏิบัติการเพ่ือการบูรณาการการเรียนการ ธ.ค.61 15,000 80 
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สอน การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งสิ้น  430,470 1,230 

(ตารางท่ี 9 โครงการส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์)  
 
7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
 ในการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ให้ทุนสนับสนุน จ านวน 29 ทุน เป็นจ านวน
เงิน 584,800 บาท 
 
ที ่ ชื่อทุนการศึกษา ประเภททุน จ านวนทุน รวมเงินทุน 

1 ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
-รัฐศาสตร์ 

ต่อเนื่อง 1 53,000 

2 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษาหรับนิสิต นักศึกษาพิการ 
-คณะรัฐศาสตร์ 

ต่อเนื่อง 1 11,800.- 

3 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 
-คณะรัฐศาสตร์ 

ต่อเนื่อง 1 30,000.- 

4 มูลนิธิเทสโก้โลตัส บูรณาการเรียนรู้กับ
ก า ร ท า ง า น เ พื่ อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัย 
-คณะรัฐศาสตร์ 

ต่อเนื่อง 2 30,000.- 
 

5 สมาคมอีสานมหานครชิคาโก้แห่งรัฐ
อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 
-คณะรัฐศาสตร์ 

ต่อเนื่อง 2 30,000.- 

6 วิจิตรพงศ์พันธ์  เพื่อส่งเสริมศาสนา 
การศึกษาและสังคม 
-รัฐศาสตร์ 

รายปี 4 40,000.- 

8 มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย  
-คณะรัฐศาสตร์ 

รายปี 2 148,000.- 
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10 โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-คณะรัฐศาสตร์ ทุนละ 10000 บาท 
-คณะรัฐศาสตร์ ทุนละ 15000 บาท 
-คณะรัฐศาสตร์ ทุนละ 20000.- 
ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน 
-คณะรัฐศาสตร์ 

รายปี 
 
 
 
รายปี 

 
 
8 
4 
2 
 
4 

 
 
100,000.- 
60,000.- 
40,000.- 
 
55,000.- 

 ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน รายปี 5 65,000.- 
รวมจ านวนทั้งสิน้ 29 584,800.- 

 (ตารางท่ี 10 จ านวนทุนการศึกษา)  
 
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา  2561 คณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษา
ที่เป็นผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 404 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.83 ของนักศึกษาทั้งหมด 
 
 การแนะแนวและการจัดหางาน 
 คณะรัฐศาสตร์มีกิจกรรมเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ เป็นกระบวนการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความถนัด  ความสนใจ  บุคลิกภาพ และทักษะ ของตนเอง และให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของการแนะแนวอาชีพ  การแนะแนวอาชีพ เป็นกระบวนการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพได้ตรงกับความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ และทักษะ ของตนเอง และให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  
 เนื่องจากการให้บริการสนเทศทางการแนะแนว เป็นงานบริการที่ส าคัญ ที่จะให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ แก่นักศึกษา ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการเลือกอาชีพ การปฏิบัติตนให้เข้ากับสังคม และรายละเอียดต่างๆ 
ที่นอกเหนือไปจากเนื้อหาของวิชาที่เรียน อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการเรียนและค าแนะน า
ส าหรับนักศึกษาใหม่  ตารางเรียน/ห้องเรียน  ข้อบังคับการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้ โดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์การพ้น
สภาพนักศึกษา (Retired)  และการติดสถานภาพรอพินิจ (On Probation)   ซึ่งมีความส าคัญและจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ  จึงได้จัด
โครงการ “แนะแนวสัมพันธ์สัญจร” ข้ึน     เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการของแผนกแนะแนวและจัดหางาน 
การช่วยเหลือและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง    อีกทั้งยังเป็นการ
ให้บริการที่ช่วยประหยัดเวลา และให้บริการแก่นักศึกษาได้เป็นจ านวนมากอีกด้วย 
การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 คณะรัฐศาสตร์ได้มีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาท้ังที่ก าลังจะจบการศึกษาในโครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา โดยเนื้อหาในโครงการจะสอดแทรกการบรรยายการใช้ชีวิตในการท างาน การพัฒนาบุคลาภาพ ทั้ง
การแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาละเทศ และการแต่งหน้า แต่งผม ฯลฯ 
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 ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี

สถานที ่
งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 

1 2.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

มิ.ย.62 15,470 200 

  
 
8. การด าเนินงานและการมีส่วนร่วมกับประชาคมอาเซียน 
 คณะรัฐศาสตร์ได้มาการจัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยจัดทั้งในคณะฯ 
เอง และร่วมกับมหาวิทยาลัย ฯ เช่นโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่สังคมซ่ึงจัดโครงการโดยการพา
นักศึกษาเดินทางไปดูงานจากหน่วยงานที่ให้บริการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับต่างประเทศซึ่งงานวิเทศน์สัมพันธ์ได้เป็นเจ้าภาพในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน)  
 และอีกทั้งคณะรัฐศาสตร์ ยังได้มีการด าเนินโครงการวิจัย และบริการวิชาการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษา และเป็นคณะท างานของโครงการ อาทิเช่นโครงการ โครงการการส่งเสริม
ความรู้และการบริหารจัดการที่ดินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น  
 
 
9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
 คณะรัฐศาสตร์โดยได้มีการจัดโครงการที่มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เช่นโครงการคืนสู่
เหย้า โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสานสัมพันธ์พ่ีน้อง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  เป็นต้น  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
รูปภาพโครงการ เอ้ินขวัญน้องพ่ีประเพณีสิงห์แสด 
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10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
 ท าเนียบเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์: ดร. ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงและหารือความร่วมมือระหว่างทางวิชาการกับเอกอัครราชทูต Helene 
Budliger Artieda และ Mr. Pierre Hagmann และ Ms. Vicky Janssens โดยมีการพูดคุยหลายที่น่าสนใจใน
หัวข้อที่หลากหลายเกี่ยวกับการศึกษารวมถึงกิจกรรมทางวิชาการและความร่วมมือด้านอ่ืนๆ 

 
 
 
  
  
11. 

การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 จัดบริการด้านอาคารสถานที่ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 

ชื่ออาคารเรียน จ านวนห้อง 
พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ 

อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ 52 3,392 2560 
 
(ตารางท่ี 11 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่) 
12. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษา 
 คณะรัฐศาสตร์ได้มีกระบวนการ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร มีกิจกรรม/
โครงการเพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาใหม่ ช่วยลดร้อยละการตกออกของนักศึกษา อาทิเช่น กิจกรรม
การติวน้องก่อนสอบ โครงการเตรียมความพร้อมฯ โครงการรัฐศาสตร์วิชาการ เพ่ือช่ วยเพ่ิมองค์ความรู้ และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างชั้นปี เพ่ือช่วยส่งเสริมการปรับตัวจากชีวิตนักเรียนมัธยม เข้าสู่ชีวิต
นักศึกษาในรั่วมหาวิทยาลัยฯ  
 
 ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับชั้น จ านวน 1,349 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญา
ตรี จ านวน 1,342 คน ปริญญาโท จ านวน 5 คน 
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ระดับการศึกษา ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม-ลดลง ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 1,362 1,342 +20 1.46 
ปริญญาโท - 5 - - 
ปริญญาเอก - - - - 

รวมทุกระดบั 1,362 1,349 +20 1.46 
 
 (ตารางท่ี 4 จ านวนนักศึกษา) 
 2.3.2  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

การสนับสนุนด้านการวิจัย (จ าแนกตามแหล่งเงินเทียบกับปีท่ีผ่านมา) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น  7  
โครงการ  รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  905,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณรายได้  จ านวน  30,000 บาท และ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ  จ านวน 875,000 บาท ดังนี้ 
ตารางแสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 
1 งบประมาณรายได้ 2 30,000 
2 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ 5 875,000 

รวมทั้งสิ้น 7 905,000 
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2) ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2562 
ตารางการสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2562 

ล าดับ 
ชื่ออาจารย์ประจ า/ 

นักวิจัยประจ า 
ชื่อบทความ 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่เช่น 

วารสาร/ประชุมที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่

,เล่มที่,ปีที,่ 

วัน/เดือน/ปีที่
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่
ตีพิมพ์ 

1 ผศ.ดร.อรุณี สัณฐิติ
วณิชย์ 

การจัดการเครือข่าย 
: กรณีศึกษาการดูแล
ผู้สูงอายุในเทศบาล
เมืองวารินช าราบ
และเทศบาลต าบล
น้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

ปีที่ 10 ฉบับที่ 
1 มกราคม - 

มิถุนายน 2562 

TCI 1 

2 ดร.ดารุณ ีพุ่มแก้ว Economies-of-
Scale and 

NIDA International 
Conference for 
Case Studies on 

ระหว่างวันที่  
28-29 

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

 -
 200,000.00
 400,000.00
 600,000.00
 800,000.00

 1,000,000.00
 1,200,000.00
 1,400,000.00
 1,600,000.00
 1,800,000.00
 2,000,000.00

ปีงบ 59 ปีงบ 60 ปีงบ 61 ปีงบ 62 

 1,868,145.00  
 4,493,690.00   3,424,230.83  

 875,000.00  

เปรียบเทียบจ านวนเงินทุนวิจัยที่คณะรัฐศาสตร์ได้รับทั้ง 
แหล่งทุนวิจัยภายนอก 

ย้อนหลัง 4 ปีงบประมาณ (ปีงบ 2559 - 2562) 

จ านวนเงินทุน
ภายนอก 
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ล าดับ 
ชื่ออาจารย์ประจ า/ 

นักวิจัยประจ า 
ชื่อบทความ 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่เช่น 

วารสาร/ประชุมที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่

,เล่มที่,ปีที,่ 

วัน/เดือน/ปีที่
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่
ตีพิมพ์ 

Potential for 
Local Merge: The 
Case Study of 
Northeast Local 
Administration 

Development 
Administration 
2018 (ICCS 2018) 

มิถุนายน  
2561 ณ 
สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

3 อ.ปฐวี โชติอนันต์ เหตุผล ความสาเร็จ 
และยุทธวิธีการ
ผนวกเมือง
อุบลราชธานีให้
กลายเป็นจังหวัด
หนึ่งของสยาม 
(ในช่วง 2425-2476) 

วารสารการบริหาร
ปกครอง 
(Governance 
Journal) 
มหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2561) 

TCI 1 

4 อ.ปิยะมาศ ทัพ
มงคล 

ปัญหาและอุปสรรค
ของการสร้าง
เครือข่ายของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการร่วมอนุรักษ์
และ 
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษาห้วยตอง
แวด อ าเภอวารินชา
ราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

วารสารการบริหาร
ปกครอง 
(Governance 
Journal) 
มหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2561) 

TCI 1 

5 อ.วิภาพรรณ 
ตระกูลสันติรัตน์ 

แรงจูงใจรับใช้
สาธารณะและ
ประเด็นกลยุทธ์การ
สร้างแรงจูงใจรับใช้
สาธารณะในการ

การประชุมวิชาการ
ราชภัฏรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งท่ี 2 
"การเมือง การบริหาร 
และสังคมในยุคดิจิทลั

วันที่ 21-22 
มีนาคม 2562 
ณ หอปรัชญา
รัชกาลที่ 9 ม.

ราชภัฏ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
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ล าดับ 
ชื่ออาจารย์ประจ า/ 

นักวิจัยประจ า 
ชื่อบทความ 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่เช่น 

วารสาร/ประชุมที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่

,เล่มที่,ปีที,่ 

วัน/เดือน/ปีที่
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่
ตีพิมพ์ 

ดูแลผู้สูงอายุและผู้
พิการ: กรณีศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี 

กับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน" 

เชียงราย 

6 ดร.ปิยณัฐ สร้อยค า Revisiting a 
dominant party: 
Normative 
dynamics of the 
Indian National 
Congress 

Asian Journal of 
Comparative 
Politics 

2019, Vol. 
4(1) 23–41 

Scopus 

7 ดร.ปิยณัฐ สร้อยค า พัฒนาการความคิด
และปรัชญาทาง
การเมืองของอินเดีย 

Panidhana : 
Journal of 
philosophy and 
Religion 

Vol 15 No 
1(2019) หน้า 

218-254 

TCI 1 

8 ดร.จันทรา  ธนะ
วัฒนาวงศ ์

The Effects of 
symbolism on a 
social movement 
: The wang 
sapung gold 
mining conflict in 
Loei province, 
Thailand 

Social Science 
Asia Journal 

Vol.5 
No.3,2019,81-

92 

TCI 2 
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2.3.3  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

 ปีงบประมาณ 2562  คณะรัฐศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ  จ านวนทั้งสิ้น  
5  โครงการ  รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  จ านวน 767,823.41 บาท  แบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 
667,600 บาท  งบประมาณรายได้ จ านวน 100,223.41 บาท  เพ่ือด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 4 ประเด็นหลัก คือ 
 1) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน จ านวน 
2 โครงการ 
 2) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ านวน 1 
โครงการ 
 3) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน จ านวน 2 โครงการ 
 4) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 0 โครงการ 
ตารางแสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 
1 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก

เยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
2 200,223.41 

2 การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1 164,900 

3 การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะ
ที่ดีของประชาชน 

2 402,700 

4 โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 
รวมทั้งสิ้น 5 767,823.41 

   
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ 2562 

ชื่อโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาสู่
การผลิตบัณฑติรับใช้ชุมชนท้องถิ่น 

 ระหว่างวันที่   มกราคม ถึง สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาสู่

การผลิตบัณฑิตรับใช้ชุมชน เป้าหมายและวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาและทบทวนหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการเป็นบัณฑิตรับใช้ชุมชน (2) เพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการรับใช้
ชุมชน และ (3) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมการรับใช้ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมโครงการคือ ชุมชนบ้านศรี
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ไค หมู่ 4 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการได้มีการด าเนิน
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของคณะที่น าไปสู่
การผลิตบัณฑิตที่รับใช้ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา
องค์กรปกครองท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ...121....คน คิดเป็น...90.97...เปอร์เซ็นต์
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ..133...คน 

2. การถอดบทเรียนการลงพ้ืนที่ของนักศึกษาในรายวิชาสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(นักศึกษาและคณะท างาน) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ...35....คน คิดเป็น...100...เปอร์เซ็นต์
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ...35..คน 

3. การประชุมเพ่ือคืนข้อมูลให้กับชุมชน (ชาวบ้านบ้านศรีไคออก คณะท างาน และนักศึกษาใน
รายวิชาสัมมนาองค์กรปกครองท้องถิ่น) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ....86...คน คิดเป็น...
95.55...เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ..90...คน 

4. การระดมความคิดเห็นของชุมชนเพื่อจัดท าแผนและกิจกรรมพัฒนาระบบการเรียนการสอน
เพ่ือผลิตบัณฑิตรับใช้ชุมชนท้องถิ่น (ชาวบ้านบ้านศรีไคออก ชาวบ้านบ้านโพธิ์ใหญ่ และ
คณะท างาน) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ...49....คน คิดเป็น....98..เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ คือ..50...คน 

5. การอบรมเครื่องมือในการเก็บข้อมูลชุมชนให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ คณาจารย์คณะ
ต่างๆ ที่สนใจ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 
...280....คน คิดเป็น...100...เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ.277....คน 

ผลการด าเนินงาน 
• ชาวบ้านในพื้นที่บ้านศรีไคออกมีความต้องการพัฒนารายวิชา/หลักสูตรชุมชนร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านศรีไคออกและพ้ืนที่บ้านโพธิ์ใหญ่ได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงไป
ด าเนินโครงการบริการวิชาการและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/คณะ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
การบริหารจัดการและด าเนินโครงการต่างๆ ต่อไปทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีข้อคิดเห็น
ว่า การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่ควรให้กระจุกตัวอยู่ท่ีชุมชนใด ชุมชนหนึ่ง
มากเกินไป เนื่องจากมีผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน 
• ชาวบ้านในพื้นที่บ้านศรีไคออกและพ้ืนที่บ้านโพธิ์ใหญ่ได้สะท้อนถึงปัญหาของชุมชนที่

มหาวิทยาลัย/คณะ สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนากิจกรรมโครงการเพ่ือตอบโจทย์
การผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้ชุมชน เช่น ปัญหาด้านที่ดิน ปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน ปัญหาด้าน
สุขภาพของคนในชุมชน เป็นต้น 

• คลิปวิดีโอเพ่ือใช้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาน้ าเสียในห้วยตองแวด ที่ได้จากการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับรายวิชาสัมมนาการเมืองเรื่องวัฒนธรรมและชาติพันธ์ในสังคมไทย 
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หัวข้อรายงาน/ตัวชี้วัดในโครงการ  แผนการด าเนนิงาน  ผลการด าเนินงาน  

• ก าหนดการด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2561   30 กันยายน 2562  

• กลุ่มเป้าหมายคือใคร  ชาวบ้าน ม.4 บ้านศรีไค
ออก  

 ชาวบ้าน ม.4 บ้านศรีไคออก  
 ชาวบ้าน ต.โพธิ์ใหญ ่ 

• จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 85  ร้อยละ 85  

• ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ  

ร้อยละ 95  ร้อยละ 91.60 

• การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 95      ร้อยละ 100 

• งบประมาณในการด าเนินงาน  100,000 บาท 98,285.40 

 
ประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนในอนาคต 
จากการด าเนินโครงการพบว่า หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์มีการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตท่ีจบไปสามารถรับใช้ชุมชนได้ เห็นได้จากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของคณะ มีการมอบหมายให้นักศึกษาได้ลงศึกษาปัญหาและศึกษาข้อมูลจริง
ของชุมชนเพ่ือให้เห็นปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าโครงการ/ข้อเสนอเพ่ือ 
เสนอให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น ในรายวิชาสัมมนาองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนั้นความรู้และทักษะที่นักศึกษาได้จากการลงพ้ืนที่ชุมชนเป็นทักษะที่ส าคัญซึ่งเมื่อ
นักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วสามารถน าทักษะนั้นไปใช้ในการท างานได้อีกด้วย  

ประเด็นด้านปัจจัยภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการรับ
ใช้ชุมชน พบว่า ปัจจัยภายในที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการรับใช้ชุมชน มีดังนี้ 

1. ความรู้ความสามารถของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ที่หลากหลายทั้งด้านการเมืองการปกครองและ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เอ้ือต่อการพัฒนากิจกรรม/โครงการต่างๆที่ใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการรับใช้ชุมชน 

2. ลักษณะของรายวิชาที่เอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการรับใช้ชุมชน ใน
ลักษณะการการมอบหมายให้นักศึกษาได้ลงศึกษาปัญหาและศึกษาข้อมูลจริงของชุมชนเพ่ือให้
เห็นปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าโครงการ/ข้อเสนอเพ่ือ เสนอ
ให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน 
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ด้านปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการรับใช้ชุมชน มีดังนี้ 
ชุมชนบ้านศรีไค มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และปราชญ์ชาวบ้าน ที่พร้อมจะพัฒนาเป็นรายวิชา/หลักสูตร/แหล่ง
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย เช่น การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต (สัจจะออมทรัพย์) 
ที่ด าเนินการตั้งแต่ปี 2546 และมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข็มแข็ง มีเงินทุนหมุนเวียนกว่าล้านบาท นอกจากนั้นชุมชน
ยังมีร้านค้าชุมชน ที่ขายของในราคาย่อมเยาและมีการปันผลคืนให้กับผู้ซื้อสินค้าเมื่อสิ้นปี ซึ่ งเป็นหนึ่งในกิจกรรม
ของชุมชนที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับมหาวิทยาลัยได้ 
กิจกรรมที่ 1 “เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ที่
น าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่รับใช้ชุมชนท้องถิ่น” 

จัดกิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของคณะ
รัฐศาสตร์ที่น าไปสู่การ 

ผลิตบัณฑิตที่รับใช้ชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 10 มกราคม 2562  ณ  ห้อง POL 301 คณะรัฐศาสตร์  อาคาร
ปฏิบัติการรวมสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

กิจกรรมที่ 2  การประชุมกับนักศึกษาเพื่อถอดบทเรียนการลงพื้นที่ชุมชน 
 เนื่องจากโครงการรากแก้วของมหาวิทยาลัยจะลงไปชี้แจงโครงการในชุมชนวันที่ 5 มีนาคม เวลา  
20.00 น ผู้ใหญ่บ้านจึงอยากให้ทางโครงการของรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมในวันเดียวกันเลยต่อจากมหาวิทยาลัย จึง
ได้มีการประสานกับนักศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมถอดบทเรียนในวันที่ 4 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมPOL 116 
คณะรัฐศาสตร์  อาคารปฏิบัติการรวมสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อคืนข้อมูลให้กับชุมชน 

กิจกรรม “เวทีคืนข้อมูล-การพัฒนาการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ที่น าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่รับใช้
ชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านศรีไคออก อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม “ระดมความคิดเห็นของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบกระบวนการเรียนการสอน 
ในระดับอุดมศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตรับใช้ชุมชนท้องถิ่น”  
 
 คณะรัฐศาสตร์ จัดระดมความคิดเห็นของชุมชนศรีไคออก และชุมชนโพธิ์ใหญ่ เนื่องจากชุมชนโพธิ์ใหญ่
เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้เพ่ิมชุมชนโพธิ์ใหญ่ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการ   
โดยมีการเชิญวิทยากรจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกัน รวมทั้งการ
ระดมสมองในกิจกรรม “ของดีบ้านฉัน” กับ “สิ่งที่คาดหวัง” ในการถ่ายทอดความรู้ของชุมชน และส่ิงที่ชุมชน
คาดหวังจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการเรียนการสอนร่วมกับชุมชนโดยรอบระหว่างวันที่ 11  - 12 มิถุนายน 
2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยร่วมกับชุมชน 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยร่วมกับชุมชนให้กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็น

การบูรณาการกับรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย เบื้องต้น ในวันที่  31 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม  5 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ชื่อโครงการ จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัดและสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่น
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติและการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 ระหว่างวันที่   มีนาคม ถึง พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
การด าเนินโครงการ จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัดและสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่น

พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติและการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือ
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติ และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดอุบลราชธานี  2) เพ่ือสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่นในการน านโยบายการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ไปใช้ใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี เป้าหมายเพ่ือเป็นพ้ืนที่ให้
ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในระดับจังหวัด รูปแบบการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการเป็นการประชุม และอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน  

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  1) ระดับชุมชน ประกอบด้วย  แกนน าชุมชน ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติ ในเขตพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก เขตอ าเภอวารินช าราบ และอ าเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี  2) ระดับองค์กร ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด และหน่วยงานองค์การที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน นักศึกษา นักวิชาการท่ีสนใจ รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 กลุ่ม 80 คน  

กระบวนการด าเนินงานโครงการใช้ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โครงการของคณะ
รัฐศาสตร์ด าเนินการต่อเนื่อง เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  โดยน าข้อเสนอหรือความต้องการกลุ่มเป้าหมายเมื่อ
สิ้นสุดโครงการในแต่ละปี น ามาพัฒนาต่อยอดและวางแผนการท างานท าให้โครงการสามารถออกกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับกระบวนการการด าเนินโครงการในปี 2562 
เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการด าเนินโครงการมีการด าเนินการดังนี้ 1) ประชุมทบทวนการด าเนิน
ในปีที่ผ่านมา วางแผน ออกแบบกิจกรรม ร่วมวิเคราะห์และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย แบ่งบทบาทหน้าที่ 2) ด าเนิน
กิจกรรมตามแผน โดยด าเนินกิจกรรมเพ่ือตอบวัตถุประสงค์โครงการได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมี
ส่วนร่วม การออกแบบกิจกรรมท่ี 2 และ 3 ในการด าเนินโครงการปี 2562 คณะท างานได้น าข้อเสนอที่จากการ
ประชุมในกิจกรรมท่ี 1 มาออกแบบร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เข้าโครงการ กิจกรรมที่ 2 ประชุม“วางแผนและ
ออกแบบหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจระบบและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
พิบัติในชุมชน” และกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติภาคประชาชน”  
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ผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562   
1. จากการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย ได้เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสาธารณภัยของท้องถิ่นและจังหวัดอุบลราชธานี 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ตามวงจรการจัดการภัยพิบัติได้แก ก่อนเกิดภัยพิบัติน้ าท่วม ระหว่าง และหลังเกิด
ภัยพิบัติน้ าท่วม รายละเอียดดังตาราง  
 

2. แกนน าชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ได้จาก
การด าเนินกิจกรรม คณะท างานโครงการได้น าข้อเสนอที่ได้จากการระดมความคิดเห็นในกิจกรรมครั้งที่ 1 ได้ไป
น าเสนอให้หน่วยงานได้แก่ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินช า  ฯลฯ และร่วมกันออกแบบหลักสูตรที่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน 

3. การการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย การบูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชา 
สัมมนาบริหารงานท้องถิ่นนโยบายและการจัดการความเส่ียงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต  นโยบายสาธารณะในยุคโลกาภิวัตน์และประเด็นร่วมสมัย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาการปกครอง ชั้นปีท่ี 3, 4 โดยผู้รับผิดชอบวิชาน าความรู้จากการบริการวิชาการมาบรรยายในชั้นเรียน 
รวมถึงเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย และมอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและลงพ้ืนที่ศึกษา
ข้อมูลน าแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน ส่วนการบูรณาการวิจัยกับโครงการได้แก่ “แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี” 

4. ระดับความพึงพอใจต่อโครงการบริการวิชาการดังกล่าว  โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
(4.76)  คิดเป็นร้อยละ 95.21  โดยแบ่งเป็น 3 ล าดับมากที่สุด  ดังนี้  อาหารและเครื่องดื่ม เพียงพอต่อความ
ต้องการระดับมากที่สุด (5.00)  รองลงมาคือ ระดับความรู้หลักการอบรม ระดับมากที่สุด (4.98)   และความคุ้มค่า
เมื่อกับเวลาและค่าใช้จ่าย (4.96)   

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 50 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การเข้าโครงการบริการวิชาการท าให้ “เพ่ิมพูนความรู้ / 
ประสบการณ์” คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของผู้ตอบแบบสอบถาม รองลงมาเห็นว่าสามารถน าไป “แก้ไขปัญหา
ส่วนตัว/ ชุมชนท้องถิ่น” คิดเป็นร้อยละ 34.78 และเห็นว่าได้ “แนวทางสร้างอาชีพเสริม / อาชีพใหม่”คิดเป็นร้อย
ละ 4.35 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ได้ โดยจะน าความรู้ไปประยุกต์เป็นองค์ความรู้
ใหม่  คิดเป็นร้อยละ 66.2 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาตอบว่า จะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้   
และการให้ค าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.3 และ ร้อยละ 15.5 ตามล าดับ  
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของ ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเข้าร่วมโครงการมี ดังนี้ 
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(1) ควรมีโครงการอบรมด้านการจัดการภัยพิบัติให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดการตื่นตัวในการเตรียม
รับมือภัยพิบัติ  

(2) ควรมีการสรุปติดตามหลังการสัมมนาทุกครั้งเพ่ือจัดเก็บข้อมูล ความรู้ความเข้าใจของตัวแทน
ชุมชนที่เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือประเมินโครงการและหาข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องในการด าเนินงาน 

(3) ต้องการให้มีการจัดอบรมในรูปแบบนี้คือ การปรับข้อมูล/หัวข้อให้เข้ากับสถานการณ์และความ
ต้องการของชุมชน เพ่ือเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับชุมชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมข้ึน และเสริมความรู้ให้กับ
ชุมชนในสิ่งที่ยังไม่รู้  

(4) การจัดกิจกรรมครั้งนี้ท าให้ผู้น า ตัวแทนชุมชนได้เพ่ิมพูนความรู้จากวิทยากร และได้แลกเปลี่ยน
ความรู้กับชุมชนเครือข่าย  

(5) ทุกขั้นตอนการอบรมมีประโยชน์มาก พอใจกับหัวข้อในการอบรม รูปแบบกิจกรม ท าให้เข้าใจ
เนื้อหาที่อบรมได้ง่าย จะน าไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านเข้าใจ และช่วยเหลือตัวเองได้ 
ได้รับความรู้และความเข้าใจดีมากมาก ต้องการให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องและต้องการให้มีการอบรมแบบนี้
ตลอดไป เพราะเป็นโครงการที่ดีมาก 

ภาพกิจกรรม 

 
ชื่อโครงการ นวัตกรรมสังคมกับการบริหารจัดการที่ดินสาธารณะของท้องถิ่น 

 ระหว่างวันที่   กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 พ.ศ. 2501 การมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นอุตสาหกรรมและการบริการ  

ได้น าไปสู่ประเด็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับประชาชนทั่วไปทั้งผู้อยู่อาศัยในเมืองและในชนบท  ปัญหาการยื้อแย่งที่ดิน
ท ากินและที่อยู่อาศัยของผู้ที่อาศัยและท ามาหากินอยู่ในเมืองและชนบท  อันเนื่องจากการพัฒนาที่ผ่านมา  ท าให้
ภาคเกษตรกรรมประสบปัญหาด้านที่ท ากินขณะที่ปัญหาที่ดินในภาคชนบทที่เชื่องโยงกับปัญหาที่ดินในเขตเมือง  
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กระบวนการพัฒนาเมือง  การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเมือง  ท าให้กลุ่มชนชั้นน าและกลุ่มทุนผู้มีทรัพยากร
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เหนือกว่าเข้ายึดครองพ้ืนที่เมือง  ด้วยการ  ช่วงชิงโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรที่ดินทั้งที่เป็นที่ดินเอกชนและที่ดินสาธารณะของชุมชน  ทั้งด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  จึงท าให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนชุมชนให้ค้นหา  คิดค้นนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
ทางสังคมด้านบริหารจัดการท่ีดินสาธารณะของท้องถิ่นและส่งเสริมให้ชุมชนและเครือข่ายน านวัตกรรมทางสังคม
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินสาธารณะของท้องถิ่น 

การด าเนินงานก าหนดกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ใหญ่  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องที่ทางโครงการได้เลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายการจัดการที่ดิน  ที่ประสบ
ปัญหาที่ดินการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินทับพ้ืนที่ ส.ค. 1 ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ฝั่งซ้ายของล าห้วยตองแวด ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งแกนน าชุมชน ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนทั่วไป  และหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ด้านที่ดินและนักวิชาการท่ีสนใจ   

การด าเนินงานมี 3 กิจกรรม และผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 
กิจกรรที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการค้นหานวัตกรรม  โดยจัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพ่ือวาง

แผนการด าเนินงานและเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนชุมชนเพ่ือเข้าร่วมการอบรม “Training for Trainers” วันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2562 จัดประชุมคณะท างานในพ้ืนที่เพ่ือทราบแผนการอบรม ในวันที่ 7 มีนาคม 2562  และจัด
อบรมฝึกประสบการณ์ความรู้ด้านการจัดการที่ดินเพ่ือพัฒนาเป็นนวัตกรรม (Training for Trainers) ให้กับ
ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีต าบลโพธิ์ใหญ่  จ านวน 26 คน โดยเชิญวิทยากรจากส านักงานส่ิงแวดล้อมสภาทนายความ  
มาให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน  พร้อมกับการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมหลัง
การอบรม  ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตร  ผลการทดสอบ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 26 
คน มีผู้ผ่านการทดสอบ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด  

กิจกรรมที่ 2 และ 3 จัดเวทีเผยแพร่แลกเปล่ียนประสบการณ์  และประชุมถอดบทเรียนการท างาน  ใน
วันที่  20  กรกฎาคม 2562  เผยแพร่แลกเปล่ียนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมที่ 1 ที่ผ่านการ
ทดสอบเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับชาวบ้านภายในต าบลโพธิ์ใหญ่  โดยได้เชิญวิทยากรจากส านักงาน
สิ่งแวดล้อมสภาทนายความเป็นผู้สังเกตการณ์  ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากชาวบ้านโพธิ์ใหญ่ จ านวน 125 คน 
เพ่ือทราบขั้นตอนการจัดการที่ดินในปัญหาต่างๆในพ้ืนที่  และประชุมถอดบทเรียนการท างานซึ่งจากการ
แลกเปลี่ยนและประชุมร่วมกันกับชาวบ้านได้ข้อตกลงในการยื่นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ทาง
ส านักงานสิ่งแวดล้อมสภาทนายความแนะน า  เพ่ือขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับ ส านักงานที่ดินจังหวัด
อุบลราชธานี  สาขาวารินช าราบ  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562  ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนส านักงานที่ดิน
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินช าราบ ด าเนินการตรวจสอบเอกสารแต่ละที่และด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย
ต่อไป 
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ผลการความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  อยู่ในระดับ “ดีมาก” คิดเป็นร้อยละ 90.4  ผู้เข้าร่วม

โครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 94.0  ส่วนมากเห็นว่าสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้/เผยแพร่
ต่อได้  ให้ค าปรึกษา/ให้บริการ  และประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
แผนที่ได้รับอนุมัติ ผลการด าเนินงาน 

ชุมชนพัฒนาองค์ความรู้จากการอบรมไป
เป็นนวัตกรรม   

ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการ
ทดสอบ ร้อยละ 30 ของ
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด และ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 26 คน 
ผ่านการทดสอบ จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของ
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด และผู้ที่ผ่านการ
ทดสอบได้เผยแพร่แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให้กับชาวบ้านภายใน
ต าบลโพธิ์ใหญ่  จ านวน 125 คน  

ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเตรียมรับมือและ
จัดการที่ดิน 

มีการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

ชุมชนได้ข้อตกลงในการยื่นเอกสาร
ที่รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่
ทางส านักงานสิ่งแวดล้อมสภา
ทนายความแนะน า  เพ่ือขอออก
เอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับ ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาวา
รินช าราบ  ในวันที่ 16 สิงหาคม 
2562  ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนส านักงานที่ดินจังหวัด
อุบลราชธานี สาขาวารินช าราบ 
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารแต่ละ
ที่และด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 173 
คน คิดเป็นร้อยละ 288 

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 95 ร้อยละ 90.4 
ผู้เข้าร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 94 
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กิจกรรมที่ 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการค้นหานวัตกรรม 
 1.1 การประชุมคณะท างานในพื้นที่โครงการนวัตกรรมสังคมกับการบริหารจัดการที่ดินสาธารณะของ
ท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 7  มีนาคม  พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 106 คณะ
รัฐศาสตร์  อาคารปฏิบัติการรวมสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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1.2 การอบรมฝึกประสบการณ์ความรู้ด้านการจัดการที่ดินเพ่ือพัฒนาเป็นนวัตกรรม (Training for Trainer) 
โครงการนวัตกรรมสังคมกับการบริหารจัดการที่ดินสาธารณะของท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในวันที่  18-20 เมษายน  พ.ศ. 2562  ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 และ 3  จัดเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และประชุมถอดบทเรียนการท างานก าหนดการจัด
เวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และประชุมถอดบทเรียนการท างาน  ในวันท่ี  20  กรกฎาคม  2562  ณ  
วัดบ้านโนนแดง  ต.โพธิ์ใหญ่  อ.วารินช าราบ  จ.อุบลราชธานี 
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2.3.4  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ในปีงบประมาณ 2562  คณะรัฐศาสตร์  ได้ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน  ตลอดจนเชื่อมโยงกับความต้องการของพ้ืนที่  มี
โครงการที่ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมจ านวนทั้งสิ้น  2 โครงการ  รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  
จ านวน 155,000 บาท มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 138 คน  คิดเป็นร้อยละ 110 ของจ านวนเป้าหมาย  
โดยโครงการที่ด าเนินการสามารถแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 155,000 บาท งบประมาณรายได้ จ านวน 
0 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน จ านวน 0 บาท ดังนี้ 
ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม เงิน (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดิน 2 138 155,000 
2 งบประมาณรายได ้ 0 0 0 
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ 0 0 0 
รวมทั้งสิ้น 2 138 155,000 
 
ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จ าแนกตามกลุ่ม) จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงาม
ของศิลปะ 

1 55,000 

2.การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ 

1 100,000 

3.มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและ
รูปแบบต่างๆ 

0 0 

4.มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี/โดยด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

0 0 

5.การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด 0 0 
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ชื่อโครงการ สืบคองอีสาน ผสานการเฮียนฮู้ประชาธิปไตย 
 ระหว่างวันที่   มกราคม ถึง มีนาคม 2562 
ผลการด าเนินโครงการ 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วย ผลการด าเนินการ 

กลอนล าประชาธิปไตย ๑ กลอน 
ได้กลอนล าประชาธิปไตย ๑ กลอนล า ใน
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

ฐานความรู้สู่การสร้างพลเมืองที่ดี ๑ กิจกรรม 
ได้จัดกิจกรรมฐานความรู้ ๑ กิจกรรม ใน
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

การแสดงหมอล าการเมือง ๑ กิจกรรม 
ได้จัดกิจกรรมการแสดงหมอล าการเมือง ๑ 
กิจกรรม ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอีสาน ๑ กิจกรรม 
ได้จัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอีสาน ๑ กิจกรรม  ในวันที่  ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๒ 

 
ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
 
แผนการบู รณาการกับ 
การเรียนการสอน 

ลั กษณะการบู รณา
การ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินโครงการ 

รายวิชาการเมืองท้องถ่ิน
และการพัฒนาการเมือง 
หลั กสู ตรรั ฐประศาสน
ศาสตร์บัณฑิต 

น านักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวด
สุนทรพจน์  

จ านวน ๑๐ คน -มีนักศึกษาในรายวิชาเข้าร่วม
การส่งวีดีโอเข้าประกวด ๔๒ 
คน 
-มีนักศึกษาในรายวิชาที่เข้า
ร่วมชมการประกวด ๒๔ คน 
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กิจกรรมการแสดงหมอล าการเมือง 
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ชื่อโครงการ ยกย่ององค์ความรู้และชีวประวัติของปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี ปีท่ี 2 

 ระหว่างวันที่   ตุลาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ผลสาเร็จ 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
บุคลากรและชุมชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามเปนา
หมายโครงการ  

ร้อยละ 82  จานวนของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา “บทบาท
ของปราชญ์ชุมชนต่อการพัฒนา” มีทั้งสิ้น 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ของจานวน
นักศึกษาทั้งหมดในรายวิชาที่บูรณาการ  

บรรลุ  

จ านวนหมวดความรู้ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย  

2 หมวดความรู้  สมุดบันทึกชีวประวัติปราชญ์ชุมชนฯ ได้
ศึกษาจานวนหมวดความรู้ทั้งสิ้น 3 หมวด
ความรู้ ประกอบไปด้วย หนึ่ง หมวด
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ คือ การบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน และ การเปลี่ยน
ความรู้ท้องถิ่นให้เป็นทุน สอง หมวด
ความรู้ด้านวัฒนธรรม คือ การเล่นหมอลา 
และ หัตถกรรม และสาม หมวดความรู้
ด้านสังคม คือ การเคลื่อนไหวเพ่ือ
เรียกร้องสิทธิ  

บรรลุ  

นั กศึ กษา ในรายวิ ช าที่
บู ร ณ า ก า ร ส า ม า ร ถ
เ ผ ย แ พ ร่ บ ท เ รี ย น สู่
สาธารณะในรูปแบบสื่อ
ต่างๆได้  

1 สื่อ  นักศึกษาในรายวิชาสัมมนาการบริหาร
องค์การสาธารณะและรายวิชาการเมือง
เรื่องการพัฒนา สามารถนาความรู้ที่ได้
จากการเสวนามาจัดทาเป็นรายงานได้  

บรรลุ 

 
แผนงานการขับเคลื่อน  
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่ โครงการยกย่ององค์ความรู้และชีวประวัติ
ของปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 จึงทาการเผยแพร่ลการศึกษา
ใน 2 ช่องทางคือ  
1. ช่องทางคลิปวิดีโอซึ่งจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และ Youtube ของคณะรัฐศาสตร์ 

รายงานประจ�าปี 2562 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Annual Report 2019 Faculty of Political Science

42



43 
 

 
2. ช่องทางของสมุดบันทึกชีวประวัติปราชญ์ชุมชน ซึ่งจะถูกส่งไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี 

  
ประมวลภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน 
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2.3.5  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   
 คณะรัฐศาสตร์ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม ปลูกฝังจริยธรรม มี

ศีลธรรมอันดีงานตลอกจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการบริหารงานภายในของคณะ อาทิ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  มีจัดงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา แก่บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกปีงบประมาณ 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
 คณะกรรมการประจ าคณะได้มีบทบาทส าคัญในการก าหนด ทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รัฐศาสตร์ และท าหน้าที่ ก ากับดูแลเชิงนโยบายเพ่ือให้การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  ที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการประจ าคณะมีองค์ประกอบและอ านาจ หน้าที่ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอ านาจตามความในข้อ 12 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหาร
และการด าเนินงาน ของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 ดังนี้ 1. วางนโยบายและแผนงานของ
คณะรัฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับ คณะรัฐศาสตร์เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3. พิจารณาวางระเบียบ และ
ออกข้อบังคับภายในคณะ รัฐศาสตร์ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบหมาย 4. พิจารณาน าเสนอเกี่ยวกับ
การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ คณาจารย์ภายในคณะรัฐศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัย 5. ก ากับ ติดตามการวัดผล 
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ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน การศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้คณะกรรมการประจ า
คณะได้มีบทบาทส าคัญในการ ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามพันธกิจหลักของคณะ รัฐศาสตร์ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการประจ าคณะได้มีการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีผลการวิเคราะห์การ 
ประเมินตนเองและการประเมินการปฏิบัติหน้าของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
 ผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์ได้มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม พัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
ได้เต็มตามศักยภาพ ด้วยการ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสายคณาจารย์ ด้านการจัดการเรียน  กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา” ด้านการวิจัย “กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระบบสนับสนุนการ วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านงานวิจัยและงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์” ด าเนินการโดน
งานวิจัย มีรศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และสายสนับสนุน ด้านเทคนิคใน
การท างานเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานด าเนินการถ่ายทอดความรู้โดย นางวนิดา  ชนะกานนท์ “การ
เบิกจ่ายตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2561” นอกจากนี้ ผู้บริหาร ยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และ น าเสนอผลงานวิชาการ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยผู้บริหารให้
ค าแนะน าผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานและ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามแผนการพัฒนาตนเอง 
รายบุคคลของบุคลากร อาทิเช่น การส่งบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าคู่มือการ ปฏิบัติงานเพ่ือการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งการจัด สวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ได้มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตาม หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ 
 
  1.1 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม  
  โดยคณะรัฐศาสตร์มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  “เป็นสถาบันชั้นน าด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับสากล” 
 ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาทางด้นรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน 
ผลิตบัณฑิตเข้าสู่กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการวิจัย สร้างนวัตกรรมทางสังคมและ
องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ท้องถิ่น ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชน และท้องถิ่น  
สร้างเครอืข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน  ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามไว้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้องค์กรมีคุณภาพและบุคลากรมี
ความสุข พร้อมทั้งพัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ของประชาชน 

 1.2 กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม  
แผนผังการบริหารงานภายในคณะรัฐศาสตร์ 
โครงสร้างการบริหาร 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
   
 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายแผน ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

หัวหน้าสาขา 

งานบริหารงานทั่วไป งานแผนและการคลัง งานบริการการศึกษา 

งานวิจัยฯ 

งานบริการ
การศึกษา 

ปกครอง รปศ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
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 1.3 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้     
 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการจัดโครงการโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายองค์กรแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนามาตฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา Mini_UKM ซึ่งเป็นการจัดการความรู้มุ่งสู่สถาบันแห่ง
การเรียนรู้โดยเป็นการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ใช้ในการ
จัดการระบบการรับเข้านักศกึษาและระบบบริหารการเงินและบัญชี 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                    
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าคณะ    
2. มีแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี   
3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานในการให้ค าปรึกษาด้านประกันคุณภาพ  
4. มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการ

อบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงานแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ   

5. ผู้บริหารและผู้แทนคณะเข้าร่วมอบรมการเตรียมการรับตรวจประกัน Edpex   

ผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในต่อที่ประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่างต่อเนื่อง ในการน าระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารด าเนินงานของคณะและด าเนินการ
ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม  

เป้าหมายของคณะรัฐศาสตร์คือการน าระบบคุณภาพสู่ระดับบุคคล การบูรณาการระบบคุณภาพ
การศึกษา (QA) กับการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง (RM) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
ท้ายที่สุดคือการสร้างเครือข่าย QA กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา QA สู่ระดับสากลต่อไป 
(Internationalizing QA)  

 
ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 คณะรัฐศาสตร์ได้มีกระบวนการและระบบกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัยปีงบประมาณละ 2 ครั้งตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
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2.3.6  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 

 คณะกรรมการประจ าคณะได้มีบทบาทส าคัญในการก าหนด ทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รัฐศาสตร์ และท าหน้าที่ ก ากับดูแลเชิงนโยบายเพ่ือให้การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  ที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการประจ าคณะมีองค์ประกอบและอ านาจ หน้าที่ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอ านาจตามความในข้อ 12 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหาร
และการด าเนินงาน ของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 ดังนี้ 1. วางนโยบายและแผนงานของ
คณะรัฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับ คณะรัฐศาสตร์เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3. พิจารณาวางระเบียบ และ
ออกข้อบังคับภายในคณะ รัฐศาสตร์ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบหมาย 4. พิจารณาน าเสนอเกี่ยวกับ
การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ คณาจารย์ภายในคณะรัฐศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัย 5. ก ากับ ติดตามการวัดผล 
ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน การศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้คณะกรรมการประจ า
คณะได้มีบทบาทส าคัญในการ ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามพันธกิจหลักของคณะ รัฐศาสตร์ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการประจ าคณะได้มีการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีผลการวิเคราะห์การ 
ประเมินตนเองและการประเมินการปฏิบัติหน้าของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
 ผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์ได้มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม พัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
ได้เต็มตามศักยภาพ ด้วยการ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสายคณาจารย์ ด้านการจัดการเรียน  กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา” ด้านการวิจัย “กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระบบสนับสนุนการ วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านงานวิจัยและงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์” ด าเนินการโดน
งานวิจัย มีรศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และสายสนับสนุน ด้านเทคนิคใน
การท างานเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานด าเนินการถ่ายทอดความรู้โดย นางวนิดา  ชนะกานนท์ “การ
เบิกจ่ายตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2561” นอกจากนี้ ผู้บริหาร ยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และ น าเสนอผลงานวิชาการ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยผู้บริหารให้
ค าแนะน าผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานและ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามแผนการพัฒนาตนเอง 
รายบุคคลของบุคลากร อาทิเช่น การส่งบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าคู่มือการ ปฏิบัติงานเพ่ือการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งการจัด สวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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1. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 คณะรัฐศาสตร์มีบุคลากรทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 29 คน สายสนับสนุนวิชาการ 11 คน  
 

 
 

 
2. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ 
 
ล าดับที ่ ชื่อ- สกุล ระดับ

ปริญญา 
สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

1 น.ส. ศิริพร จันทนสกุลวงศ ์ เอก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ทุนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2 น.ส. ปิยะมาศ ทัพมงคล เอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ์
ทุนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 น.ส. เพียงกมล มานะรัตน ์ เอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

ทุนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4 นายกรุงไท  นพรัตน ์ เอก มหาวิทยาลยับูรพา ทุนส่วนตัว 
5 นางสาวกิ่งกาญจน์  ส านวนเย็น เอก มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนส่วนตัว 

 
(ตารางที่  จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 
 
3. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 โดยคณะรัฐศาสตร์มรโครงการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนจ านวน 
3 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สายสนบัสนนุวิชาการ, 
12 

สายวิชาการ ปกครอง, 
13 สายวิชาการ รปศ., 12 

สายวิชาการ ปกครอง, 3 สายวิชาการ รปศ., 2 
0

2

4

6

8
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ปกครอง รปศ. 

สายสนบัสนนุวิชาการ สายวิชาการ 
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ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ จ านวนผู้เข้าร่วม งบประมาณ 
1 โครงการอบรมกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ

ท างาน 
2 วัน คณะรัฐศาสตร์ 20 

3,000 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2 วัน คณะรัฐศาสตร์ 20 

          10,000  
3 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสู่

ระบบประเมิน Edpex  
2 วัน  มหาวิทยาลั ย
อุบลฯ  

20 
          50,000  

  
4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 คณะรัฐสาสตร์มีโครงการสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 
โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ จ านวนผู้เข้าร่วม งบประมาณ 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

1 วัน คณะรัฐศาสตร์ 30 12,000.- 

  
 
5. การส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
 คณะรัฐศาสตร์มีการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมกับทาง
มหาวิทยาลัยโดยตลอด  
6. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ * 
 คณะรัฐศาสตร์ มีเงินทุนสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ที่มีความประสงค์
จะท าการอบรม และทดสอบภาษา เพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ของบุคลากรสายวิชาการ ภายในคณะ 
อีกท้ังยังมีเงินสนับสนุน ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ทุกรายปีงบประมาณ 

7. การส่งเสริมสนับสนุนระดับคุณวุฒิทางการศึกษา 
  
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ จ านวนผู้เข้าร่วม งบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ ปี 2561 

 30 15,000.- 
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8.บุคลากรที่ได้รับรางวัล 

  ดร.ปิยณัฐ สร้อยค า ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน "ผู้น ารุ่นใหม่" โดยที่ประชุมแห่งแปซิฟิก ปี 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร ได้รับรางวัล Highly Commended งานวิจัยยอดเยี่ยมทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ของสมาคมแองโกลไทย (ATS Educational Awards for Excellence 2018) จากผลงานวิจัยเรื่อง 
Riverine border practice: Everyday lives in the Thai-Lao Mekong border ซี่งเป็นส่วนหนี่งของ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ Loughborough University สหราช
อาณาจักร 
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2.3.7  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7 

 เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและทันสมัยเป็นอย่างมาก อีกทั้งรูปแบบการสื่อสารใน
ปัจจุบันผ่านสื่อต่างๆมีการพัฒนาให้เป็นการสื่อสารแบบสองทิศทาง ส่งผลให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
ทั้งท่ีมาจากในประเทศและผลกระทบที่มาจากประเทศอ่ืนๆ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก
วิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจจากประเทศหนึ่งมีผลกระทบต่อประเทศอ่ืน ๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ผลของ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญหลายด้าน 

 โดยคณะรัฐศาสตร์ได้มีการร่วมกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยีดังนี้ 

การเปลี่ยนเป็นสังคมสารสนเทศ ปัจจุบันสังคมโลกก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม สารสนเทศ โดย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามามีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การซื้อสินค้าและบริการทาง
อินเทอร์เน็ต การท างานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงก่อให้เกิดสังคมออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) และ ยูทูป (YouTube) เป็นต้น 

การท างานที่ไร้เงื่อนไขของเวลาและสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดสภาพทาง การท างานแบบทุก
สถานที่และทุกเวลา โดยการโต้ตอบผ่านระบบเครือข่าย ท าให้ขยายขอบเขตการท างานไปทุกหนทุกแห่งและ
ด าเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

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

สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 
แผ่นดิน รายได้ 

1 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ของ
หน่วยงาน 

นายเพชร  เสาร์ศร ี  470,000 คณะ
รัฐศาสตร์  

40 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

นางสาวธัญรินทร์ โคตรอาษา  300,000 คณะ
รัฐศาสตร ์

40 

 
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 

การการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งที่คณะรัฐศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์และ
นักศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานกับ
สถาบันการศึกษาของต่างประเทศ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สถาบันต่อไป โดยมีการก าหนดนโยบายภายในของคณะดังนี้   
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 1. การเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ, การวิจัย, การแลกเปลี่ยนคณาจารย์, บุคคลากร, นักศึกษา
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีคู่สัญญาในอาเซียน 

2. เร่งสร้างความเข้มแข็งทางกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐสาสตร์และคู่สัญญา
ระหว่างประเทศในยุโรปและเอเชีย ที่เกิดจากการด าเนินโครงการร่วมกันของคุลากรและอาจารย์กับหน่วยงาน
ภายนอก 

3. สรรหา คัดสรร สนับสนุนเงินทุนส าหรับความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของคณะรัฐศาสตร์ในพ้ืนที่ของการศึกษา การวิจัย การ
พัฒนาและการบริการ 

4. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการถ่ายโอนส าหรับการสะสมและพัฒนาความรู้ทาง
ปัญญา 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการผลิตบัณฑิตใหม่  
 คณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวนนักศึกษา
ใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 422 คน   และมีบัณฑิตที่จบและเข้าปริญญา
บัตรในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 317 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 314 คน  ปริญญาโท 3 คน โดยคณะ
รัฐศาสตร์ มีผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ที่ ร้อยละ 87.8 
 

ระดับการศึกษา ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม-ลดลง ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 391 422 +31 8 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก - - - - 

รวมทุกระดบั 391 422 +31 8 
 
 

 ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ จ านวน 317 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 
จ านวน 314 คน ปริญญาโท จ านวน 3 คน  ดังตาราง  

 

ระดับการศึกษา ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม-ลดลง ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 312 314 +2 1 
ปริญญาโท  10 3   
ปริญญาเอก     

รวมทุกระดบั 322 317 +2 1 
 
ด้านงบประมาณ  
 ในปีงบประมาณ 2562 คณะรัฐศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ 
จ านวนทั้งสิ้น 26,324,800.- บาท  จ าแนกเป็นงบประมาณแผนดิน จ านวนทั้งสิ้น 822,600.-บาท งบประมาณเงิน
รายได้จ านวน 25,502,200.- บาท 
 

ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณปี 2561 การ
เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณปี 2562 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน 2,22,6700.- 2,216,060.30.- เพิ่มขึ้น 822,600.- 822,600.- ลดลง 
งบประมาณรายได้  24,340,900.- 12,137,642.72 ลดลง 25,502,200.- 17,818,654.04.- เพิ่มขึ้น 

รวม 25,567,600.- 14,353,703.02.- ลดลง 26,324,800.- 18,641,254.04.- เพิ่มขึ้น 
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