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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทํารายงานประจําปี 2559  ขึ้นเพ่ือสรุปผล 
การดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์  
ส่วนที่ 2  ผลการดําเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์  และส่วนที่ 3 ข้อมลูสารสนเทศของ
คณะศิลปศาสตร์ 
  ในรอบปี 2559 คณะศิลปศาสตร์มีความโดดเด่นด้านการบริการวิชาการภาษาและวัฒนธรรม
ลุ่มนํ้าโขง โดยมีหน่วยงานจากภายนอกให้ความไว้วางใจในการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียน จาก
หลายเขตการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงการจัดค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์อาเซียนให้กับสํานักงาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นต้น 
 
 ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับคณะและระดับหลักสูตร โดยมีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม การรับครูอาสาสมัครภาษาจีนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน 
ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Wisconsin นอกจากน้ี อาจารย์ในคณะยังมีความ
ร่วมมือระดับนานาชาติในการทําวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการผ่านการบรรยายและเสวนาจาก
นักวิชาการต่างประเทศอีกด้วย 
 การเป็นมหาวิทยาลัยในภาคอีสานตอนใต้และสถานท่ีต้ังที่อยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศใน
กลุ่มGMS (Laos, Cambodia and Vietnam) ทําให้มีโอกาสในการสร้างจุดเด่นด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือต่างๆได้ที่เก่ียวกับอีสานใต้และ GMS  
 
 ในด้านการพัฒนาวิชาการของนักศึกษา นักศึกษาได้รับรางวัลซึ่งสร้างช่ือเสียงให้กับคณะอย่างมาก 
อาทิเช่น 

1) นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการตอบ 
คําถามการท่องเท่ียว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยคณะการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สาขาวิขาการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ดังกล่าว และมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นที่ปรึกษา ซี่งผลการแข่งขันปรากฏว่า สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลป
ศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเท่ียวและการโรงแรม HOS 
FAIR ครั้งที่ 4 ณ คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

2) นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ 
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน สุนทรพจน์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงโลก (change the world speech contest) 
ในหัวข้อ คุณค่าของความเป็นคน จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสน์สากล และโรงเรียนสอนพูดเพ่ือการทูตจอมพล ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยมีทั้งหมด ๙ สถาบันทั่วประเทศเข้า
ร่วมการแข่งขันในครั้งน้ี ซึ่ง นางสาวปรางคณิต บุญเผย ช้ันปีที่ ๒ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 



สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันสุนทรพจน์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงโลก (change the world 
speech contest) ในหัวข้อ คุณค่าของความเป็นคน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท ทุนเรียนฟรีมูลค่า 
๑๒,๐๐๐ บาท ๑คอร์ส จากโรงเรียนสอนการพูดจอมพล กรุงเทพ  ซึ่งการประกวด Change the world 
speech contest โครงการประกวดสุนทรพจน์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงโลกน้ี   เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ มี
วัตถุประสงค์มุ่งสร้างผู้นําเยาวชนที่มีความรู้ ความดี และมีความสามารถด้านภาษา เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ทั้ง
ต่อตนเองและสังคม เตรียมพร้อมด้านคุณธรรม ศีลธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และสง่างามใน
เวทีประชาคมโลก 
  

3) นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เข้าร่วมการการแข่งขันโต้วาทีภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14-15 
พฤศจิกายน 2558  ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้หัวข้อ “ความสามารถ สําคัญ
กว่า วุฒิการศึกษา” โดยนักศึกษาจากหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งน้ี ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดได้แก่
นายอานนท์ สัมฤทธ์ิ นายวุฒิชัย จําปาสา  นางสาวน้ําทิพย์ ทองทิพย์  นางสาวประภารัตน์ แก้วคํามา  นายฐิติ
พงศ์ พันธ์นิกุล นางสาวจุฑามาศ ไชยโกฎ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมได้แก่  รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ดร.ชิดหทัย ปุ
ยะติ อาจารย์ประภาพร ศศิประภา และอาจารย์ชาวจีน อาจารย์ Zhou Tingting และ อาจารย์ Zhao 
Xiaowen ในการน้ี นายวุฒิชัย จําปาสา ยังได้รับรางวัล ผู้โต้วาทียอดเย่ียม ในการแข่งขันครั้งน้ีอีกด้วย 
 

4) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 3 คน ได้แก่ น.ส. สวันนา เกิด 
ศักด์ิ ณ แวงน้อย น.ส.นริศรา ย่ิงได้ชม และน.ส.มลวดี  บุญจวบ ในฐานะทีมแข่งขันตัวแทนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเก่ียวกับ GMS-ASEAN ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ในหัวข้อ“Asian Perspectives on Peace and Development : Questioning the Future of 
GMS and ASEAN” ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 7 สถาบัน 4 ประเทศ (เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และไทย)  
 
 ในด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายในและภายนอกสถาบัน จํานวน 22 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,235,065.00 บาท (สามล้านสอง
แสนสามหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน) และมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับทั้งหมด 25 บทความ  โดยแบ่งเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จํานวน 6 บทความ  
และผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติจํานวน 3 บทความ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จํานวน 9 บทความ  บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จํานวน 
7 บทความ     
 



 ในด้านการบรกิารวิชาการ คณะศิลปศาสตร์มีผลงานด้านบริการวิชาการท่ีมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการบริการวิชาการ จํานวน  12 โครงการ 
งบประมาณรวม 1,258,700.00 บาท โดยมุง่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  อันจะเกิดประโยชน์
และผลกระทบต่อสังคม 
 ในด้านการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดินเพ่ือดําเนินโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน  12 โครงการ  งบประมาณ 1,054,000 
บาท  ซึ่งโครงการทั้งหมดมีพ้ืนที่ดําเนินการทั้งในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง   
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ประวัติคณะ 
 

คณะศิลปศาสตร์  แรกเริ่มเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ที่มีภารกิจหลักจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษา   มนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์    ให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2540  สถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเป็น
หลักสูตรแรก    คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และในปีการศึกษา 2541 
ได้เปิดสอนหลักสูตรที่สองคือศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว   ต่อมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้รับ
การปรับสถานะเป็นคณะศิลปศาสตร์   ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2542  เหตุผลสําคัญในการปรับเป็นคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตศิลป
ศาสตร์ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและสาขาขาดแคลน  ขณะเดียวกันให้คงภารกิจหลักเดิมไว้  คือ   
การจัดการเรียนการสอนวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ให้กับนักศึกษาทุกคณะ ในปีการศึกษา 2543 คณะศิลปศาสตร์
ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ   เพ่ือสนองตอบความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จากปีการศึกษา 2542 - ปัจจุบัน   คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ได้แก่   ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
สาขาการท่องเท่ียว   สาขาการพัฒนาสังคม  สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดี
เวียดนาม  สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขาภาษาจีน   สาขาประวัติศาสตร์  สาขาศิลปะการแสดง  และสาขานิเทศ
ศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) ในระดับปริญญาโทเปิดสอนรวม 4 หลักสูตร  ได้แก่  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์  ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตสาขานวัตกรรมการท่องเท่ียว  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาไทย นอกจากน้ียังมีหลักสูตรวิชาโท
ในระดับปริญญาตรีเพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่บัณฑิต      ปัจจุบันคณะศิลป
ศาสตร์มีการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทุกด้านของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่   การจัดการเรียนการสอน   
การวิจัย    การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สรุปผลการดําเนนิงานของคณะศลิปศาสตร์   
 คณะศิลปศาสตร์นําเสนอภาพรวมของการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ของคณะ เพ่ือ
เช่ือมโยงในการดําเนินงาน ด้านต่างๆ ดังน้ี  
 
  ด้านการผลิตบัณฑิต   

  คณะศิลปศาสตร์มีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ 15 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี  
10 หลักสูตรและปริญญาโท 5 หลักสูตร  จํานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2559 รวมเป็นจํานวน 509 คน 
จําแนกตามเป็นระดับการศึกษาปริญญาตรี  483 คน  ปริญญาโท 26 คน จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2558  จํานวน 304 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 294 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน   
ซึ่งรายงานผลการสํารวจดังน้ี ดังน้ี 

ตารางภาวะการมีงานทํา ปกีารศึกษา 2558 
 

หลักสูตร 

ผู้สาํเร็จ

การศึกษา 

(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตที่ได้งานทํา  บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทํา 

จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ จํานวน

(คน) 

ร้อยละ จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ 

การท่องเที่ยว 62 61 98.39% 59 96.72% 2       3.28 % 
การพัฒนาสังคม 54 50 92.59% 48 96.00% 2       4.00 % 
นิเทศศาสตร ์ 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. ร้อยละการมีงานทําทั้งหมด = จํานวนผู้ได้งานได้ทําทั้งหมด-ผู้ได้งานทําระหว่างศึกษา) x 100   
                                / (จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด-ผู้กําลังศึกษาต่อ-ผู้ได้งานทํา 
       ระหว่างศึกษา-ผู้ติดเกณฑ์ทหาร-ผู้อุปสมบท) 
   2.อยู่ระหว่างรอเอกสารยืนยันจากกองแผนงาน 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์   

  คณะศิลปศาสตร์ได้ดําเนินงานด้านการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2559  จํานวน  23 โครงการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 2,994,291 บาท  เป็นเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก 2,474,291 บาท และเงินทุน
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้รวม 520,000 บาท 
 

  

  
  
 
ด้านการบริการวิชาการ 
   ในปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 
จํานวนทั้งสิ้น 22 โครงการ  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 9,150,100 บาท และ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ไม่รวมโครงการบริการวิชาการจากเงินอุดหนุน
รัฐบาล  จํานวน 5 โครงการ จํานวน  7,891,400  บาท    
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จํานวนโครงการบริการวิชาการแยกตามสาขาวิชา 

 

 
 

 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   จํานวน 12 โครงการ 
เป็นงบประมาณแผ่นดินจํานวน  1,054,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจํานวน 8,092 คน  
 
ตารางจํานวนโครงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและงบประมาณท่ีได้รับ แยกตามสาขาผู้รบัผดิชอบโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 
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ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 คณะศิลปศาสตร์มีกิจกรรมการดําเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ในรอบปี 2559 จํานวน 7  
โครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ 
 

 1) โครงการ MK32: Professional Development of Water Governance and Regional 
Development Practitioners in the Mekong Basin เป็นโครงการให้ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่งนํ้าในภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขงโดยได้รับงบประมาณสนันสนุนจาก  International Water Management Institute (IWIM) ดําเนินการ
ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2557 กําหนดสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2560 มีศูนย์วิจัยสงัคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  

 
 2) โครงการวิจัย “Recovering and valuing wetland agro-ecological systems and local 

knowledge for water security and community resilience in the Mekong region” โดยได้รับ
งบประมาณจาก องค์กร SUMERNET มีศนูย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ดําเนินงาน
ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Research Centre for Rural Development, An Giang University และ 
Northern Agriculture and Forestry College (NAFC) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 
จนถึงเดือนกันยายน 2559 
 

 3) โครงการวิจัย “Fisheries Impacts of Hydropower Dams on Thai Mekong Tributary Rivers” 
ร่วมกับ University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดดําเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 
ปี ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 มีศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
4) โครงการการตระหนักรู้ประชาคมอาเซียนผ่านมุมมองอันหลากหลาย ภายใต้โครงการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2559 โดยได้เชิญวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ความรู้แก่บุคลากร
และนักศึกษา ดังน้ี Assistant Professor Jonalou San Juan Labor จาก University of the Philippines 
ประเทศฟิลิปปินส์ และ Assistant Professor Dr. Leong Wei Shin จาก National Institute of Education, 
Nanyang Technological University (NIE/NTU) ประเทศสิงคโปร ์

 
5) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “ไปอาเซียน เปลี่ยนโลกทัศน์” หรือ “Go ASEAN! A Transformative 

Experience” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปี งบประมาณ 2559ระหว่าง
วันที่ 10 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2559 (14 วัน) ณ Hue University College of Foreign 
Languages มีอาจารย์ผู้ดูแล 1 คน และมีนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการทั้งสิ้น 12 คน 

 
6 )  โครงการรั บ นักศึ กษาจาก  University of Foreign Language Studies - Danang University 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาละทะเบียนเรียนในรายวิชา 1421 331 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ
รายวิชา 1421 344 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพและแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ สังคมและวัฒนธรรม ประจําปีภาค
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การศึกษาฤดูร้อน 2558 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวนทั้งสิ้น 35 คน พร้อมน้ี 
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารและเพิ่มการตระหนักรู้ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2559 ณ คณะศิลปศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาเพ่ิมเติม 

 
7) โครงการเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาคณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาจาก HUCFL สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคณะศิลป
ศาสตร์ได้รับนักศึกษาจาก Hue University Colleague of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม 
จํานวน 12 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 29 วัน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 
12 กันยายน 2559 

 
 
ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปี 2559 
 ในปี 2559  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ทั้ง 7 กลยุทธ์  โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ จําแนก
ตามกลยุทธ์ ดังน้ี 
 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ือง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็น
ที่ยอมรับของสังคม 
มาตรการ 

1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 

1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ครบถ้วน

ทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม การหา

ประสบการณ์จากการทําจริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
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1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง  

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกรักท้องถิ่นและความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข 

1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  
1.10  สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและ

หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน  
1.12 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
1.13 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษาและให้นักศึกษา

สามารถจบได้ตามระยะเวลาในหลักสูตร  
1.14 พัฒนาระบบบริการจัดการอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
 จากกลยุทธ์ เป้าประสงค์และมาตรการที่กําหนดข้างต้นน้ัน คณะศิลปศาสตร์ได้มีการกําหนดนโยบาย 
แนวทาง มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินการต่างเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์และ
มาตรการต่างๆ ที่วางไว้ และซึ่งผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์และมาตรการจําแนกเป็นประเด็นดังน้ี 
   
1. การรับนักศึกษา 
 1.1 วิธีการรับนักศึกษา  
  ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้รับนักศึกษา 2 วิธี คือ วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) 
และวิธีรับตรง ดังน้ี 

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

2. วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนดสัดส่วน
ประมาณ ร้อยละ 80 โดยแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ และ วิธีรับตรงตามโควตา รายละเอียดดังน้ี 
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  2.1 วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาจากพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ พ้ืนที่อีสาน 
และ พ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ดังน้ี จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มกุดาหาร สกลนคร 
นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
  (1) รับตรงพ้ืนที่อีสาน  สําหรบันักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ดังน้ี จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มกุดาหาร 
สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น เลย หนองบัวลําภู 
อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
โดยไม่แยกสัดส่วนจํานวนที่จะรับเข้าศึกษาระหว่างโรงเรียนที่อยู่นอกเขตอําเภอเมืองและโรงเรียนที่อยู่ในเขต
อําเภอเมือง 
  (2) รับตรงพ้ืนที่ภาคอ่ืน สําหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย (ยกเว้น 20 
จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความหลากหลายในด้าน
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต 
  2.2 วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยกําหนดเป็น 4 กลุม่ได้แก่ (1) กลุ่มผูม้ี
ความสามารถพิเศษ  (2) กลุม่ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (3) กลุม่โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา และ
(4) กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ  ทั้งน้ีคณะศิลปศาสตร์เปิดรับนักศึกษาตามวิธีรับตรงตามโควตา เพียง 1 กลุม่เท่าน้ันคือ 

กลุ่มที ่(1) กลุม่ผู้มีความสามารถพิเศษ  ประกอบด้วย 
-  โควตาเรียนดีชนบท  โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีและมีภูมิลําเนาในชนบท 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหม้ีการผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพตามความต้องการของท้องถิ่นคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ให้การ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นไปตามความร่วมมอืในการคัดเลือกบุคคล เข้าศกึษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี การดําเนินการรับสมัครและการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
คุณสมบัติผูส้มัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1. คุณสมบัติทัว่ไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภทการ
รับโดยวิธีรับตรง ไว้ดังน้ี  

1.1 เป็นผูท้ี่กําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กําลงัศึกษาอยู่ในช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันต้น 
(ปวช.) ช้ันปีที่ 3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2557 และจะต้องสําเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันต้น (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) เมื่อจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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1.2 เป็นผูม้ีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน
ไม่ประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ประกอบวิชาชีพ 
 กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงจากข้อ 1.1 ถึง 1.2 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือก
ฯ เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ตามข้ันตอนต่อไป 
 

 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภทการรับ 
 2.1 วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ 

2.1.1 รับตรงพ้ืนที่อีสาน  เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และที่ต้ัง 
ของโรงเรียนอยู่ใน 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะ
เกษ อํานาจเจริญ มกุดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ 
ขอนแก่น เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
ที่มีคุณสมบัติและเง่ือนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด 

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

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

2.2.1 โควตาเรยีนดีชนบท 
 โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีและมีภูมิลาํเนาในชนบทเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิต 
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง  ให้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
เป็นไปตามความร่วมมือในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศกึษา องค์กรภาครัฐและผู้แทน
ภาคประชาชนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีการดําเนินการรับสมัครและการคัดเลือกเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่
ขั้นตอนวิธีการและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

1) เป็นผู้ที่กําลังศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ประจําปีการศึกษา  
2556 

2) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ  ไม้เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ 
ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 
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3) ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเท่า 4 ภาคเรยีน อยู่ในลําดับที่ไม่ 
เกินร้อยละ 20 ของสายช้ัน ภายหลังการจัดเรียงระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสมของนักเรียนทั้งหมดของสายช้ันแล้ว 

4) เป็นผู้ที่กําลังศกึษาในสถานศกึษาที่อยู่นอกเขตอําเภอเมือง 
และอยู่ในพ้ืนทีบ่ริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มกุดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม 
กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
 

5) องค์ประกอบการตัดสินคัดเลือก พิจารณาจากค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ค่าคะแนนเฉล่ียกลุ่ม 
สาระ การสอบสัมภาษณ์ตามท่ีคณะ/หลักสตูรกําหนด 
 

การดําเนินรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทน
ภาคประชาชนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี การดําเนินการ รับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ขั้นตอน  

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

2556 
2.2 เป็นผูท้ี่ร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพ 

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

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

2.5 ผู้สมคัรต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สมัครเขา้รับการ 
คัดเลือกระยะเวลา 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ของคณะศลิปศาสตร ์
1. รับตรงพ้ืนที่อีสาน และพ้ืนที่ภาคอ่ืน 

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

 
เกณฑ์การคัดเลือก 
โควตาพ้ืนที่ โควตาภาคอ่ืน และโควตารับตรงทั่วไป 

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

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

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

3. การดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
จะตัดสินให้ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกของคณะกรรมการสอบในแต่

ละสาขาวิชา 
 

4. การตัดสิน 
     จะเรียงคะแนนสัมภาษณ์ตามลําดับจากมากไปน้อย กรณทีี่ผู้สมคัรได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา

ในลําดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน หลายคน คณะศิลปศาสตร์จะพิจารณาจากการเรียงลําดับ GPA ของกลุ่มสาระ
วิชาที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 

ค่านํ้าหนัก เกณฑ์การตัดสิน 
GAT  30% 
GPAX  20% 
สัมภาษณ ์ 50% 
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1.2 จํานวนนักศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 521 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 503 คน ระดับ
ปริญญาโท 18 คน มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จํานวน 1,356 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,307 8น ระดับปริญญาโท จํานวน 49 คน  
 

หลักสูตร 
ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

ภาษอังกฤษและการสื่อสาร 66   65 44   44 106   106 
การท่องเที่ยว 55   52 70   69 84   84 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 45   43 50   49 53   53 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 25   21 25   25 13   13 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 94   87 70   70 28   28 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 78   69 83   82 52   52 

ประวัติศาสตร์ 26   23 33   33 28   28 
การพัฒนาสังคม 41   33 62   61 56   56 
นิเทศศาสตร์ 41   36 51   51 37   37 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 19   14 19   19 26   26 
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  10  10  14  14  14  14 
นวัตกรรมการท่องเที่ยว  7  7  -  0  -  0 
ภาษาไทย  -  0  4  4  4  4 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา  1  1  -  0  -  0 

รวม 443 18 0 461 503 18 0 521 483 18 0 501 
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 1.3 ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2559 ผู้สําเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558  ซึ่ง
คณะศิลปศาสตร์มีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 304 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 294 คน ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 10 คน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแสดงข้อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับ ทุกหลักสูตร 
จึงขอนําเสนอข้อมูลการสําเร็จการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556-2558 ดังตาราง 

ระดับ สาขา วิชาเอก 
ปีการศึกษาสําเร็จ 

รวม 
2556 2557 2558

ปริญญาตร ีภาคปกติ 

การท่องเที่ยว - 38 31 62 131
การพัฒนาสังคม - 39 49 54 142
นิเทศศาสตร ์ - 23 24 33 80
ประวัติศาสตร์ - 14 14 18 46
ภาษาจีน - 24 1 1 26
ภาษาจีนและการสื่อสาร - 0 25 25 50
ภาษาญี่ปุ่น - 29 16 7 52
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  - - 20 20
ภาษาไทยและการสื่อสาร - 35 17 30 82
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 52 45 44 141
ศิลปะการแสดง - 6 2 -* 8

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

ปริญญาโท 

การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

- 
6 5 8 19

นวัตกรรมการท่องเที่ยว - 0 1 2 3
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 3 0 -* 3
สังคมศาสตร์และการพัฒนา การพัฒนาสังคม 2 3 -* 5
สังคมศาสตร์และการพัฒนา ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา 0 2 -* 2

รวม 271 236 304 811
หมายเหตุ: * ไม่มีนักศึกษาคงเหลือในหลักสตูรในปีการศึกษานั้นๆ เน่ืองจากสําเร็จการศึกษาหมดเรียบร้อยแล้ว 
ที่มา : หน้าเว็บไซต์งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล, 4 มกราคม 2560 
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2. การพัฒนาหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์ เปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น 15 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (วิชาเอกและวิชาโท สาขาวิชาเดียวกัน) จํานวน 10 หลักสูตร และ
ปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF. จํานวน 
10 หลักสูตร ขออนุมัติเปิดใหม่ จํานวน 5 หลักสูตร ดังน้ี 
 

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

  หมายเหตุ : มีหลักสูตรวิชาโทที่ไม่มีวิชาเอก อีก 1 หลักสูตร ได้แก่ วิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา 
 

ตารางแสดงหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาขาวิชาต่างๆ คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ปรับปรุง) - 1 
มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ปรับปรุง)  (ใหม่) 2 
มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ปรับปรุง) - 1 
สังคมศาสตร์/สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  (ใหม่) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

- (ปรับปรุง) 1 

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

รวม 10 5 15 
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รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2558

จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน 11 10 10 4 5 5 15 15 15 
จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐาน
ตามกรอบ TQF. 

9 9 9 1 1 1 10 10 10 

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

1 - - 1 - - 2 - - 

 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

-  
(ใหม)่ 

 
(ใหม)่ 

1 2 2 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

สังคมศาสตร์/สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาจีน
และการสื่อสาร 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาไทย
และการสื่อสาร 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษา
เวียดนามและการสื่อสาร 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
(ปิด) 

- - - - - 1 - - 
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รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 


(ใหม่) 


(ใหม่) 


(ใหม่) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและเป็นภาษาต่างประเทศ 

- - - 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 1 1 1 

สังคมศาสตร์/สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา - - - 
(ปิด) 

- - 1 - - 
มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว - - - 

(ใหม่) 
 

(ใหม่) 
 

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

(ใหม่) 
 

(ใหม่) 
 

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

(ใหม่) 
 

(ใหม่) - 1 1 
รวม 11 10 10 4 5 5 15 15 15 
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3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนี้ 
ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาจีนและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์หลักสูตรภาษาจีน 3 กันยายน 2559 15,000 อ.เมชฌ  สอดส่องกฤษ 
2 กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนําเที่ยวภาษาจีน 4-6 พฤศจิกายน 2559 46,730 อ.ชิดหทัย  ปุยะติ 

รวม 2  กิจกรรม  61,730 บาท 
 

 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาอังกฤษและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ริเริ่มโดยนักศึกษา การใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
15-19 สิงหาคม 2559 3,200 อ.ธิราพร  ศรีบุญยงค์ 

2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
YSEALI U.S. Election Debate Camp 2016 

20-21 สิงหาคม 2559 4,712 อ.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์

3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
ผ่าน โครงการ ETA International Symposium on English 
Teaching Asian Youth Forum 

11-13 พฤศจิกายน 2559 10,000 อ.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์

4 กิจกรรมอบรมการทําข้อสอบภาษาอังกฤษ 15 ตุลาคม 2559 8,500 อ.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์



 

 
 

17 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาอังกฤษและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
5 กิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษา 4 สิงหาคม 2559 ,24 

พฤศจิกายน 2559, 12 
มกราคม 2560, 4 
พฤษภาคม 2560 

1,000 อ.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์

6 กิจกรรมการจดัทําหนังสือตําราภาษาอังกฤษของรายวิชาใน
หลักสูตร 

1 ตุลาคม 2559 - 31 
ธันวาคม 2559 

10,000 อ.วริยาภรณ์  เตียวเจริญ 

7 กิจกรรมการจดัทําหนังสือตําราภาษาอังกฤษของรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

1 ตุลาคม 2559 - 31 
ธันวาคม 2559 

10,000 อ.ราม ประสานศักดิ์ 

8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการฝึกงาน 19 สิงหาคม 2559 1,000 อ.ปรียาภรณ์  เจริญบุตร 
9 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่ริเริ่มโดยนักศึกษา สาน

สัมพันธ์น้องพี่ผ่านกิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ 
14 สิงหาคม 2559 3,500 อ.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์

10 กิจกรรมพี่บัณฑิตเล่าประสบการณ์แบ่งปันน้องรับขวัญพี่บัณฑิต 15 พฤศจิกายน 2559 15,000 อ.อัจฉรา สิมล ี
11 กิจกรรมนํานักศึกษาฝึกสอน พฤศจิกายน - ธันวาคม 

2559 
6,500 อ.สายสุนี  ชัยมงคล 

รวม 11 กิจกรรม  73,412 บาท 
 

 

 



 

 
 

18 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมประวัติศาสตร ์ วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและเรียนรูแ้หล่งโบราณคดีใน

เขตจังหวัดอุดรธานี 
21 -23 ตุลาคม 2559 4,840 อ.สุรีรัตน์ บุปผา 

2 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   5 - 12 ตุลาคม 2559 16,600 อ.จักรพันธ์  แสงทอง 
3 กิจกรรมเรียนรูแ้หล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีในอีสานใต้ ตุลาคม 2559 4,840 อ.วรรณพรรธน์  เฟรนซ์ 
4 กิจกรรมสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 7 ตุลาคม 2559 10,000 อ.วิชุลดา  พิไลพันธ์ 
5 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 12-13 พฤศจิกายน 2559 5,000 อ.อภินันท์  สงเคราะห์ 
6 กิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์พิษณุโลก  ศรีสัชนาลัย  

สุโขทัย กําแพงเพชร 
10-12 ธันวาคม 2559 49,200 อ.อภินันท์  สงเคราะห์ 

รวม 6 กิจกรรม  90,480 บาท 

 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมการเตรียมพร้อมสู่วิชาชีพล่ามและนักแปลภาษาญีปุ่่น 20 สิงหาคม 2559 -21 

สิงหาคม 2559 
25,790 อ.วิศรุตา  เฟอร์รารา 

2 กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องสถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยและการ
ใช้งานโปรแกรม SPSS 16.0 for windows 

15 ตุลาคม 2559 11,500 อ.วิศรุตา  เฟอร์รารา 

3 กิจกรรมนํานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ
ภาษาญี่ปุ่น ครัง้ที่ 11 

19 พฤศจิกายน 2559 22,400 อ.วนัสนันทน์  สุกทน 



 

 
 

19 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
4 กิจกรรมนิทรรศการญี่ปุ่น ปี 2016 11 พฤศจิกายน 2559 49,600 อ.เสาวลักษณ์  หีบแก้ว 
5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 13 ธันวาคม 2559 23,000 อ.ศุภฤกษ์  ชัยรัตน์ 
6 กิจกรรมสานสมัพันธ์ซากุระเกมส์ ครั้งที่ 1  8 ตุลาคม 2559 30,440 อ.วนัสนันทน์  สุกทน 
7 กิจกรรมโฮมรูมนักศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 9 ตุลาคม 2559 5,000 อ.เสาวลักษณ์  หีบแก้ว 
8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศกึษาชั้นปีที่ 1 11-21 กรกฎาคม 2559 14,900 อ.วิศรุตา  เฟอร์รารา 

รวม 8 กิจกรรม 182,630 บาท 
 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมนิเทศศาสตร ์ วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมการเขยีนบทความและบทบรรณาธิการ 22 สิงหาคม 2559 3,000 อ.ธีระพล  อันมัย 
2 กิจกรรมเทคนิคการสัมภาษณ์ข่าว 9 กันยายน 2559 8,000 อ.ธีระพล  อันมัย 
3 กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับการคิดเชิง

สร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 
31 ตุลาคม 2559,14 
พฤศจิกายน 2559 

4,800  อ.สุรศักดิ์  บุญอาจ 

4 กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรด้านสื่อมวลชนของ
ประเทศเวียดนาม 

19,26 ตุลาคม 2559 3,600  อ.สุรศักดิ์  บุญอาจ 

5 กิจกรรมคิด:สรา้งสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร ์ 11 ,25 พฤศจิกายน 2559 27,200 อ.ธีระพล  อันมัย 
รวม 5 กิจกรรม  46,600 บาท 

 



 

 
 

20 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้าํโขง วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมบรรยายพิเศษในรายวิชา 1454282 เศรษฐกิจในภูมิภาค

ลุ่มน้ําโขง 
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 8,400 อ.มิตต  ทรัพย์ผุด 

2 กิจกรรมเรียนรูภ้าคสนามอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 1-3 พฤศจิกายน 2559 34,600 อ.สมหมาย  ชินนาค 
รวม 2 กิจกรรม 43,000 บาท 

 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมการพัฒนาสงัคม วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมสานสมัพันธ์จิตอาสาเพื่อชุมชน 13-28 สิงหาคม 2559 7,000 อ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 
2 กิจกรรมการเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
11 ตุลาคม 2559 - 8 
พฤศจิกายน 2559 

7,500 อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 

3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการภาคสนาม 26-27 สิงหาคม 2559 1,000 อ.กนกวรรณ  มะโนรมย์ 
4 กิจกรรมการศกึษาชุมชนเข้มแข็ง 12 พฤศจิกายน 2559 4,000 อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 
5 กิจกรรมการศกึษาดูงานการจัดทําแผนของเทศบาล 5 พฤศจิกายน 2559 4,000 อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 
6 กิจกรรมการเสวนา Gen Ed ตอน ข้าม/ผ่าน/เพศ 11 พฤศจิกายน 2559 8,400 อ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 
7 กิจกรรมดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี และด่านตรวจคนเข้า

เมืองด่านช่องเม็ก 
16 พฤศจิกายน 2559 4,000 อ.ตระการ  ถนอมพันธ์ 

8 กิจกรรมเรียนรูผ้ลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมไบโอเอทานอล
ต่อระบบนิเวศมนุษย์ 

15 ตุลาคม 2559 4,000 อ.กนกวรรณ  มะโนรมย์ 

9 กิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษา 13 ตุลาคม 2559 0 อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 



 

 
 

21 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมการพัฒนาสงัคม วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
10 กิจกรรมการศกึษาชุมชนเข้มแข็ง 21 พฤศจิกายน 2558 4,020 อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 

รวม 10 กิจกรรม  29,420 บาท 
 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 25-27 พฤศจิกายน 2559 10,000 อ.วรรณภา  ชํานาญกิจ 
2 กิจกรรมการนําเสนอผลงานการฝึกงาน 15 ตุลาคม 2559 10,000 อ.กมลวัฒน์  เล็กนาวา 
3 กิจกรรมโฮมรูม-โฮมไทย 25 สิงหาคม 2559 0 อ.วรรณภา  ชํานาญกิจ 
4 กิจกรรม "ภาษา สังคม วัฒนธรรม" 3 พฤศจิกายน 2559 6,345 อ.ชญานนท์  แสงศรีจันทร ์

รวม 4 กิจกรรม  26,345 บาท 
 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ําโขง 
1 พฤศจิกายน 2559 5,000 อ.สุวภัทร  ศรีจองแสง 

2 กิจกรรมการเรยีนรู้การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18-21 พฤศจิกายน 2559 5,000 อ.สุวภัทร  ศรีจองแสง 
3 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตการทอ่งเที่ยวของหลักสูตรการท่องเที่ยว

ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 
8-13 ธันวาคม 2559 10,000 อ.ปริวรรต  สมนึก 



 

 
 

22 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
4 กิจกรรมการเรยีนรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อําเภอ

โขงเจียม 
19-20 พฤศจิกายน 2559 5,000 อ.ปริวรรต  สมนึก 

5 กิจกรรมการเรยีนรู้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการวิจัยในพื้นที่
ชุมชนการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
สมุทรสงคราม  

2-6 พฤศจิกายน 2559 10,000 อ.ปริวรรต  สมนึก 

6 กิจกรรมดูพิธีการเข้าออกราชอาณาจักรไทย ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมืองมุกดาหาร 

7 พฤศจิกายน 2559 5,000 อ.ตระการ  ถนอมพันธ์ 

7 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ฯ 18-21 ธันวาคม 2559 40,000 อ.วชิราภรณ์  กิจพูนผล 
8 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตการทอ่งเที่ยวของหลักสูตรท่องเทีย่วที่

สําเร็จการศึกษาในปี 2558 
8-13 ธันวาคม 2559 10,000 อ.ปริวรรต  สมนึก 

9 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรการ
ท่องเที่ยว รุ่นที่ 3 

ตุลาคม 2559 15,000 อ.พัชรี  ธานี 

10 กิจกรรมการฝกึทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการปฏิบัติงานนํา
เที่ยว 

18-24 ธันวาคม 2559 110,000 อ.กันยรัชนิ์  ศรีจันทร ์

รวม 10 กิจกรรม  215,000 บาท 
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ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาเวียดนามและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 15-20 กันยายน 2559 5,000 อ.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 
2 กิจกรรมการแปลสู่ความสําเร็จ 4 พฤศจิกายน 2559 3,600 อ.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 
3 กิจกรรมการเรยีนรู้วิธีการพิมพ์อักษรก๊วกหงือ 20 ตุลาคม 2559 2,600 อ.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 
4 กิจกรรมจําลองสถานการณ์การสนทนาภาษาเวียดนามกับ

เจ้าของภาษาที่มาศึกษาหรือทํางานในจังหวัดอุบลราชธานี  
21 ตุลาคม 2559 3,600 อ.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 

5 กิจกรรมประสานใจพี่น้องเวียดนามและการสื่อสาร  2 กันยายน 2559 4,500 อ.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 
รวม 5 กิจกรรม  19,300  บาท 

 
  
 



 

 
 

24 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม ประสบการณ์จากการทําจริงหรือสหกิจศึกษา 
  คณะศิลปศาสตร์มีโครงการ/กิจรรมที่ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในรูแบบต่างๆ เช่น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติใน

ห้องปฏิบัติการ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาหลกัสูตรต่างๆ   ซึ่งได้นําเสนอรวมไว้ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแล้ว 
 
5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอนและแหลง่เรียนรูส้ื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ ์วารสารในและ

ต่างประเทศ ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง  
 

 ประเภทสิง่สนับสนนุ 

การเรียนรู ้

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
หมายเหตุ 

จํานวน หน่วย จํานวน หน่วย จํานวน หน่วย 

1.หนังสือ ตํารา 25,357 เล่ม 24,457  เล่ม  24,950 เล่ม เพิ่ม 521 
2.วิทยานิพนธ์ 
ภาษาต่างประเทศ 135 เล่ม -  เล่ม          -   เล่ม ไม่มีเพิ่ม 

3.วิทยานิพนธ์ ภายในประเทศ 320 เล่ม 360  เล่ม        390 เล่ม เพิ่ม 30 

4.1 วารสารวิชาการ 5 ชื่อเรื่อง 13 
 ชื่อ
เรื่อง         16 ชื่อเรื่อง เพิ่ม 3 

4.2 นิตยสารบันเทิง 21 ชื่อเรื่อง 23 
 ชื่อ
เรื่อง         20 ชื่อเรื่อง ลด 3 

4.3 หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 5 ชื่อเรื่อง 5 
 ชื่อ
เรื่อง           6 ชื่อเรื่อง เพิ่ม 1 
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4.4 หนังสือพิมพ์
ภาษาต่างประเทศ 3 ชื่อเรื่อง 3 

 ชื่อ
เรื่อง           3 ชื่อเรื่อง  เท่าเดิม 

5.สื่อโสตทัศนวัสดุ 1911 รายการ 2,131 
 
รายการ  2,451 รายการ เพิ่ม 320 

6.ฐานข้อมูล         -             -            -     

ฐานข้อมูลสํานักวิทย
บริการ และ สกอ. 
จํานวน 19 ฐาน 
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6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการนอกหลักสูตร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  
 

  
โครงการ/กิจกรรม 

 ประจําปีงบประมาณ 2559 
  

สอดคล้อง TQF 
  

ผู้รับผิดชอบ 
วันดําเนนิงาน 

   งบประมาณ 
 ที่ขออนุมัต ิ

 งบประมาณ  
 ใช้ไป  

จํานวนผู ้
เข้าร่วม 

คุณธรรม ความรู้ ทางปัญญา ความสัมพันธ์ 
การ

วิเคราะห ์

1 
อบรมแกนนํานักศึกษาและการจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2558 

 /  /  /  /  /  งานกิจฯ  28 - 29 พ.ค.58 
       

26,330.0  
    

25,950.00  
17 

2 รับน้องเข้าหอใน  ประจําปีการศึกษา  2558  /      /    สโมฯ  15 - 17 ก.ค.58 
         

6,400.0  
      

3,895.00  
20 

3 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําปี  2558 (คณะฯ)  /  /  /  /    งานกิจฯ  22 ก.ค.,3 ส.ค. 58 
       

73,000.0  
    

41,788.00  
565 

4 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม SPSS    /  /    /  งานกิจฯ  29 ก.ค. 58 
         

5,500.0  
      

4,868.00  
30 

5 พี่น้องสานสัมพันธ์และแต่งแต้มดอกจาน  ประจําปีการศึกษา  2558  /    /  /    สโมฯ  
28 ก.ค.,3-9 ส.ค. 

58 
       

48,000.0  
    

43,896.00  
561 

6 วันไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2558  /  /  /  /    สโมฯ  20 ส.ค. 58 
       

21,150.0  
    

19,334.00  
763 

7 การประกวดเฟรชชี่บอยแอนด์เกิร์ล คณะศิลปศาสตร์ ประจําปี 2558      /  /    สโมฯ  11 ก.ย. 58 
       

49,000.0  
    

48,691.00  
559 

8 
โครงการการแข่งขันกีฬาภายในและการประกวดแสตนเชียร์และเชียร์
ลีดเดอร์ ประจําปีการศึกษา 2558 

     /  /    สโมฯ  16 - 27 ก.พ. 59 
       

53,000.0  
 52,960.50  230 

9 
“จิตอาสาพัฒนาคณะภาคเรียนที่ 1 “รณรงค์ป้องกันยุงลาย” ประจําปี
การศึกษา  2558” 

 /  /  /      สโมฯ  9 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58 
       

11,500.0  
      

1,200.00  
136 

10 
“ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา (เดินเท้าไป
วัดหนองป่าพง)  ประจําปีการศึกษา 2558” 

 /  /  /  /    สโมฯ  14 พ.ย. 58 
         

2,000.0  
      

1,704.00  
ส่ง

ส่วนกลาง 
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โครงการ/กิจกรรม 

 ประจําปีงบประมาณ 2559 
  

สอดคล้อง TQF 
  

ผู้รับผิดชอบ 
วันดําเนนิงาน 

   งบประมาณ 
 ที่ขออนุมัต ิ

 งบประมาณ  
 ใช้ไป  

จํานวนผู ้
เข้าร่วม 

คุณธรรม ความรู้ ทางปัญญา ความสัมพันธ์ 
การ

วิเคราะห ์

11 
“รณรงค์นักศึกษาศลิปศาสตร์ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 
ประจําปีการศึกษา  2558” 

 /  /  /  /    สโมฯ  18 พ.ย. 58 
         

9,150.0  
      

4,087.00  
45 

12 
“งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา  2558”  โดย
เครือข่ายศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ 

 /  /  /  /    ศิษย์เก่า  21 พ.ย. 58 
       

22,840.0  
    

22,199.75  
130 

13 “ลองกระทง” ประจําปีการศึกษา  2558”  /  /  /  /    สโมฯ  25 พ.ย. 58 
         

5,000.0  
      

1,915.00  
123 

14 
อบรมให้ความรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา “เสวนาเชิงปฏิบัติการคนรุ่นใหม่
เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

 /  /  /  /    งานกิจฯ  12 ก.พ. 59 
       

29,600.0  
    

25,099.10  
60 

15 
อบรมให้ความรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา “วัยเรียน วัยใส รู้ทันอย่างเข้าใจ
ไม่มีเสี่ยง” ประจําปีการศึกษา 2558 

 /  /  /  /    งานกิจฯ  3 มี.ค. 59 
         

9,300.0  
 8,095.00  236 

16 รักษ์บ้านศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  2558  /  /  /  /    สโมฯ  20 ก.พ. 59 
       

15,460.0  
 16,384.00  108 

17 ค่ายศิลปศาสตร์อาสาพัฒนา  /  /  /  /    สโมฯ  4-6 มี.ค. 59 
       

37,120.0  
 30,135.00  27 

18 แนะแนวการศึกษาต่อและการจัดหางานก่อนสําเร็จการศึกษา  /  /  /  /    งานกิจฯ  11 มี.ค. 59 
         

5,750.0  
 4,956.00  118 

19 “จิตอาสาพัฒนาคณะภาคเรียนที่ 2 “คณะศิลปศาสตร์น่าอยู่”  /  /  /  /    งานกิจฯ  มี.ค. - เม.ย. 59  ไม่มีงบ    -    

20 โครงการ เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2559    /  /      งานกิจฯ  19 เ.ม.ย. 59 
         

7,550.0  
      

2,647.00  
509 

21 
แนะแนวการให้ความรู้การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปสําหรับงานราชการ ประจําปีการศึกษา 2558 

 /  /  /  /    งานกิจฯ  22 เม.ย. 59 
       

22,100.0  
    

15,953.16  
164 

22 
“ร่วมแรง แข็งขัน สานสัมพันธ์ อาสาพัฒนา  ครั้งที่  3  ประจําปี
การศึกษา  2558” 

 /  /  /  /    งานกิจฯ  22 - 24 เม.ษ. 59 
       

19,400.0  
    

14,788.00  
30 

23 
ปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 16 ประจําปีการศึกษา2558 (เตรียมความ
พร้อมบัณฑิต) 

 /  /  /  /    งานกิจฯ  13 พ.ค. 59 
       

26,450.0  
    

20,000.00  
206 
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โครงการ/กิจกรรม 

 ประจําปีงบประมาณ 2559 
  

สอดคล้อง TQF 
  

ผู้รับผิดชอบ 
วันดําเนนิงาน 

   งบประมาณ 
 ที่ขออนุมัต ิ

 งบประมาณ  
 ใช้ไป  

จํานวนผู ้
เข้าร่วม 

คุณธรรม ความรู้ ทางปัญญา ความสัมพันธ์ 
การ

วิเคราะห ์

24 อําลาดอกจาน ช่อที่ 16  ประจําปีการศึกษา 2558  /  /  /  /    สโมฯ  13 พ.ค. 59 
       

53,700.0  
    

52,723.00  
230 

25 ชุมนุม                     

   - ชุมนุม English Crezy Club    /  /  /  /  สโมฯ  19 - 21 ก.พ.59 
       

19,540.0  
 19,212.00  76 

  
 - แข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese 
Got Talent (ชุมนุมม่านมังกร) 

 /  /  /  /    สโมฯ  23 ก.พ. 59 
       

25,000.0  
 25,000.00  102 

   - ค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น (ชุมนุมรักษ์ท้องถิ่น)  /  /  /  /    สโมฯ  21 - 22 ก.พ. 59 
       

20,000.0  
 20,000.00  55 

   - อบรมแกนนํา ชุมนุม ShutterAutoGraph  /  /  /  /    สโมฯ  27 - 28 ก.พ. 59 
       

11,960.0  
 10,522.16  23 

   - อาสารณรงค์เพื่อสังคมผ่านภาพ ชุมนุม ShutterAutoGraph  /  /  /  /    สโมฯ  ก.พ. - พ.ค. 59 
         

8,000.0  
 7,000.00    

   - การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้นําเชียร์( ชุมนุมเชยร์)  /  /  /  /    สโมฯ  9 -10 เม.ย. 59 
       

19,940.0  
    

16,167.46  
20 

30 
ทุนเรียนดีกรณีพิเศษ 

           งานกิจฯ  ภายเรียบนที่ 2 
     

100,000.0  
  

297,500.00  
97 

31 
ทุนส่งเสริมการศึกษา   

           งานกิจฯ  ภายเรียบนที่ 2 
     

200,000.0  
    

87,000.00  
29 

32 
โครงการบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดินครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 

           งานกิจฯ  22 ก.พ. 59 
         

2,000.0  
         

500.00  
116 

33 
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการงานกิจการนักศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2558            งานกิจฯ  ตลอดปีการศึกษา 

         
1,000.0  

      
9,000.00  

49 

34 
โครงการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2558            งานกิจฯ  ตลอดปีการศึกษา 

         
1,000.0  

           
-    

98 

35 
โครงการนักศึกษาทํางานระหว่างเรียนประจําปีการศึกษา 2558 

           งานกิจฯ  ตลอดปีการศึกษา 
       

70,000.0  
    

10,050.00  
3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 ประจําปีงบประมาณ 2559 
  

สอดคล้อง TQF 
  

ผู้รับผิดชอบ 
วันดําเนนิงาน 

   งบประมาณ 
 ที่ขออนุมัต ิ

 งบประมาณ  
 ใช้ไป  

จํานวนผู ้
เข้าร่วม 

คุณธรรม ความรู้ ทางปัญญา ความสัมพันธ์ 
การ

วิเคราะห ์

36 
สวัสดิการนักศึกษาและวินัยนักศึกษา (กรณี ค่าสวัสดิการฉุกเฉิน เช่น 
อุบัติเหตุ เสียชีวิต)            งานกิจฯ  ตลอดปีการศึกษา 

       
30,000.0  

           
-    

0 

37 
งานติดตามบัณฑิต เรื่องภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี และประเมินแบบสอบถามผู้ให้บัณฑิต            งานกิจฯ  ภายเรียบนที่ 2 

         
3,000.0  

           
-    

0 

รวม 
 
1,070,740.0 

 
965,220.13    
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7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
 งานกิจการนักศึกษาเป็นงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทํากิจกรรมของนักศึกษา การใหบ้ริการ 

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

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

คณะได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศกึษา เพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพในการทํางาน ได้แก่  

          (1) โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 16 (เตรียมความพร้อมบัณฑิต) จัดในวันที่ 13 พฤษภาคม  2559 
ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครงาน พร้อมทั้งแนะนํา
นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน การเตรียมตัวเพ่ือให้ได้งาน รวมถึงลักษณะ
บัณฑิตที่นายจ้างพึงประสงค์  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ดีในการได้งานทํา 
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          (2)  โครงการ“งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานคร้ังที่ 2”  โดยเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ จัดในวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์อันเป็นการสร้างการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพและ
กิจกรรมทางสังคม  โดยมีกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมให้ความรู้  “การพัฒนาในด้านวิชาชีพและด้านวิชาการในการ
ทํางาน”  สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ถึงประสบการณ์ เส้นทางการทํางาน หลังจากจบการศึกษาและ
กิจกรรม “ไขรหัสอาชีพสู่ความสําเร็จ” ศิษย์เก่าร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทํางานให้แก่นักศึกษา  
และเพ่ือให้ศิษย์เก่าได้นําประสบการณ์การทํางานที่แลกเปลี่ยนไปพัฒนางานในหน่วยงานที่ศิษย์เก่าปฏิบัติอยู่ 

 
           (3) โครงการอบรม กพ. จัดโครงการในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับแหล่งทุนการศึกษาต่อจาก
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2) เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาต่อ (ก.พ.) และ (3) เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) แก่นักศึกษา  
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            (4) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการจัดหางานก่อนสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558” 
จัดโครงการในวันศุกร์ที่ 11  มีนาคม  2559 ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สํานักงานอธิกาบดี (หลังใหม่) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับแหล่งข้อมูลการหางาน
และวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนการทํางาน และ (2) เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับการศึกษาต่อทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 

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

1. ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น   จํานวน  1  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
2. ทุนเรียนดี    จํานวน  1  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
3. ทุนกิจกรรมเด่น    จํานวน  1  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
4. ทุนส่งเสริมการเรียน  จํานวน  64 ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
5. ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ถึงภาคฤดูร้อน  ในปี

การศึกษาที่ผ่านมา ระหว่าง 3.50 ขึ้นไป ทนุการศึกษาละ 1,500 บาท  95 ทุน 
6. ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ถึงภาคฤดูร้อน  ในปี

การศึกษาที่ผ่านมา ระหว่าง 3.25-3.49 ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท 95 ทุน 
 
ทุนการศึกษาท่ีรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    
1. ทุนหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
2. อิฐรัตน์ 
3. รศ.ดร.อรุณี วิริยะจิตรา 
4. แสงทอง 
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5. หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
6. มูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี  คนตรง 
7. มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปภัมถ์ 
8. เทสโก้โลตัส เพ่ือนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย 
9. วิจิตรพงศ์พันธ์ุเพ่ือส่งเสริมศาสนาการศึกษาและสังคม 
10. นางแพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง 
11. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ 
12. เพ่ือสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาคณะศิปศาสตร์ 
13. สานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 59 
14. ทุนพระราชทนช่วยเหลือเด็กยากจน (ต่อเน่ือง) 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 ประจําปีการศึกษา 2558 
21. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หน่ึง 
22. เศรษฐกิจพอเพียง 
23. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายนางสาวจิรสุดา  สายโสม) 
24. ทุนการศึกษาสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐ 
25. อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ประจําปีการศึกษา 2559 
26. ทุนอาจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรมและคุณเนตรดาว รองสวัสด์ิ 
27. มีจิตศรัทธาผู้ประกอบการถ่ายภาพ ประจําปีการศึกษา 2559 
28. อาจารย์ศราวุธ  โภคา 

 
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
 คณะศิลปศาสตร์ได้ดําเนินโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมอีสานใต้ และภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงสู่
อาเซียน” โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้ดําเนินโครงการดังน้ี 
 
 1) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในบริบทท้องถิ่น
อีสานและอาเซียน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2558 
(เพ่ิมเติม) น้ัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 ณ หมู่บ้านภู ตําบลบ้านเป้า อําเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 44 คน 
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2) โครงการการตระหนักรู้ประชาคมอาเซียนผ่านมุมมองอันหลากหลาย ภายใต้โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2559 โดยได้เชิญวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ความรู้แก่บุคลากร
และนักศึกษา ดังน้ี 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  
 บรรยายหัวข้อ:  “Theorizing on the Filipino Communicative Perceptions and Behaviors” 
   และ  “Effects of Self-Presentation and Deception Motives to Online Dating  
     Communication Behaviors among Young Adult Filipino Tinder Users” 
 วิทยากร:  Assistant Professor Jonalou San Juan Labor  
 
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะศิลปะศาสตร์ 
 บรรยายหัวข้อ  “Aligning Curriculum, Teaching and Assessment: Case of   
   Singaporean Schools” และ “Professional Learning and Researching on  
   Formative Assessment in Singaporean Schools” 
 วิทยากร:  Assistant Professor Dr. Leong Wei Shin 
 
 วันที่ 25 มีนาคม 2559  
 บรรยายหัวข้อ  “Management on community-based tourism” และ “Community-based  
    tourism in Southeast Asia” 
 วิทยากร:  Dr. Peter Richards 

 
3) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “ไปอาเซียน เปลี่ยนโลกทัศน์” หรือ “Go ASEAN! A Transformative 

Experience” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2559 เพ่ือเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2559 (14 วัน) ณ 
Hue University College of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีอาจารย์ผู้ดูแล 1 คน และมี
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 คน 

4 )  โครงการรั บ นักศึ กษาจาก  University of Foreign Language Studies - Danang University 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาละทะเบียนเรียนในรายวิชา 1421 331 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ
รายวิชา 1421 344 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพและแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ สังคมและวัฒนธรรม ประจําปีภาค
การศึกษาฤดูร้อน 2558 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวนทั้งสิ้น 35 คน โดย
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว นักศึกษาก็ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ด้วย 

5) โครงการเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาจาก HUCFL สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคณะศิลป
ศาสตร์ได้รับนักศึกษาจาก Hue University Colleague of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม 
จํานวน 12 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 29 วัน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 
12 กันยายน 2559 โดยมีกิจกรรมที่นักศึกษาชาวเวียดนามได้ทําร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ตลอดระยะเวลา
เข้าร่วมโครงการ เช่น การเข้าสังเกตการณ์เรียนการสอนในช้ันเรียน การฝึกสอนภาษาอังกฤษ การทัศนศึกษา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
  โครงการ“งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานคร้ังที่ 1”  โดยเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ จัดในวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์อันเป็นการสร้างการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพและกิจกรรมทาง
สังคม  โดยมีกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมให้ความรู้  “การพัฒนาในด้านวิชาชีพและด้านวิชาการในการทํางาน”  
สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ถึงประสบการณ์ เส้นทางการทํางาน หลังจากจบการศึกษาและกิจกรรม “ไข
รหัสอาชีพสู่ความสําเร็จ” ศิษย์เก่าร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทํางานให้แก่นักศึกษา  และเพ่ือให้
ศิษย์เก่าได้นําประสบการณ์การทํางานที่แลกเปลี่ยนไปพัฒนางานในหน่วยงานที่ศิษย์เก่าปฏิบัติอยู่ 
10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศอาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศอินโดนีเซีย 
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11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษา 
  คณะศิลปศาสตร์มีจํานวนนักศึกษาตกออกแจกแจงได้ ดังตาราง 
 

หลักสูตร 

      นักศึกษาตกออก  
       ปี 2557 

 
นักศึกษาตกออก  

         ปี 2558-2559 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 
หลักสูตรการทอ่งเที่ยว 1 0 0 1 0 0 0 0 
หลักสูตรภาษาไทยและการสือ่สาร 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 
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขง 2 0 0 2 0 0 0 0 
หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเทีย่ว 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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  จากตารางเพ่ือลดการตกออกของจํานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557-2559 คณะศิลปศาสตร์ 
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการติดตาม ดูแล ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น กิจกรรมอบรมอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือให้ความรู้ และแนวปฏิบัติในการให้คําแนะนําปรึกษาให้กับนักศึกษา กิจกรรมโฮมรูมนักศึกษาทุกช้ันปี 
เพ่ือแนะนําการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดจนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา อีกทั้ง จัด
กลุ่มผลการเรยีนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนใกล้เคียงกันเรียนในกลุ่มการเรียนเดียวกัน ทั้งน้ี เพ่ือไม่ให้ผลการ
เรียนของนักศึกษาแตกต่างกันมากในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ณ   ปี
การศึกษา 2558 และ 2559   ไมม่ีนักศึกษาตกออกเลย 
 
13. การจัดบริการด้านอาคารสถานท่ี ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   พ้ืนที่คณะศิลปศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 อาคาร ซึ่งมีรายละเอียดการใช้พ้ืนที่ของแต่ละตึกดังตาราง  

ชื่ออาคารเรียน จํานวนห้อง 
พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

เริ่มใชเ้ม่ือ พ.ศ 

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

เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคม 

มาตรการ 
 2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการศึกษา ตํารา 

และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
 2.3 ส่งเสริมและกํากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และ

สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   
 2.4 จัดระบบและกลไก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ

ตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (คงเดิม) 
 2.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21   

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

 งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์และบุคลากรทําโครงการวิจัย เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ปีงบประมาณ 2559 
    1. โครงการวิจัยทั่วไป 10 โครงการ จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อโครงการ  

2. โครงการวิจัยในช้ันเรียน/สถาบัน 8 โครงการ  จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 25,000  บาทต่อโครงการ  
3. โครงการวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนในชุมชน  1 โครงการ จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 

50,000 บาทต่อโครงการ 
 
 นอกจากน้ี งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์  ยังจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปีงบประมาณ 

2559  เพ่ือเสริมความรู้ และประสบการณ์การทําวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย และเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยให้มีศักยภาพ มีความรู้ และทักษะ ในการเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์ กิจกรรม อบรมการเบิกจ่าย
การเงิน พัสดุ และจรรยาบรรณนักวิจัย รวมทั้งทําสัญญารับทุนวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2559 

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ 

20 0 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์  กิจกรรม นําเสนอ
โครงการวิจัย  

ในวันอังคารที่  2 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 
09.00-16.00 น. ห้องประชุมดอกจาน 4,6 

19 8,540 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์  กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2559 

วันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 09.00-
16.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ 

36 36,655.09 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์  กิจกรรม “การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ” ประจําปีงบประมาณ 2559 

วันที่ 25-26 เดือนพฤษภาคม 2559 ณ 
ห้องดอกจาน 3 คณะศลิปศาสตร์ 

54 67,252.50 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์  กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ  2559 

ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 
09.00-16.00 น.  

47 22,933.65 

รวม 176 135,381.24 
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3. การส่งเสรมิให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

  คณะศิลปศาสตร์มีการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักศึกษา โดยการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ เช่น บุคลากรท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็น
บุคลากรดีเด่น ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณในเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือให้ได้ทราบอย่างทั่วถึง    
อีกทั้งได้ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของหมาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีการจัดขึ้น
ทุกปี  
 
4. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 
  ในปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดโครงการอบรมและ
สัมมนาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเพ่ิมพูนความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สําคัญและจําเป็นมาก โดยมี
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยโดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ตามประกาศ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเกณฑ์ในการจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะโดยรวม   
 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี งบประมาณ จํานวน

ผู้เข้าร่วม 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความวิจัยและวิชาการ 

30 เมษายน 2559 
คณะศิลปศาสตร์ 

43,410 36 คน 

2 โครงการอบรมการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2559 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 
คณะศิลปศาสตร์ 

63,135 54 คน 

3 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

22 กรกฎาคม 2559 
คณะศิลปศาสตร์ 

25,540 48 คน 

 
5. การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้มีจัดสรรทุนเพ่ือการเตรียมพร้อมอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาการเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนโดยการให้ทุนศึกษาดูงานหรืออบรมต่างประเทศแก่อาจารย์ผู้ที่สนใจ
มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา 
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กลยุทธ์ที ่3 พฒันาขีดความสามารถดา้นการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเปน็มหาวิทยาลยัวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค

ลุ่มน้ําโขง และอาเซียน   โดยพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือส่งเสริมการวิจัย และสง่เสริมและสนับสนนุความ

ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 
3.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดําเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล      
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม       
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้น

ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และอาเซียน ทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย     
3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเช่ียวชาญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และความมี

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย       
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย 

การเรียนการสอน และบริการวิชาการ และเช่ือมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม 
3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ       

 
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดําเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
   คณะศิลปศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย  โดยมี
คณะกรรมการวิจัยซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกสาขาวิชา ร่วมกําหนดขั้นตอนการขอสนับสนุนการวิจัยและดําเนินงานวิจัย
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ และส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยอย่าง
กว้างขวางและต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่คณะ  โดยมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยโดยใช้
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ และมีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 
การนําเสนอบทความท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ   
  คณะจึงมีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรในสังกัดโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการทําวิจัยผ่านกิจกรรมโครงการพัฒนางานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือเปิดเวทีให้ ซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และรับคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญ ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ  2559 โดยมีการเชิญวิทยากรให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เพ่ือเสริมความรู้ และ
ประสบการณ์การทําวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร และสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
การวิจัย  การพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย จํานวน 5 โครงการ มีรายละเอียด ดังน้ี  
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์ กิจกรรม อบรมการเบิกจ่าย
การเงิน พัสดุ และจรรยาบรรณนักวิจัย รวมทั้งทําสัญญารับทุนวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2559 

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ 

20 0 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์  กิจกรรม นําเสนอ
โครงการวิจัย  

ในวันอังคารที่  2 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 
09.00-16.00 น. ห้องประชุมดอกจาน 4,6 

19 8,540 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์  กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2559 

วันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 09.00-
16.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ 

36 36,655.09 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์  กิจกรรม “การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ” ประจําปีงบประมาณ 2559 

วันที่ 25-26 เดือนพฤษภาคม 2559 ณ 
ห้องดอกจาน 3 คณะศลิปศาสตร์ 

54 67,252.50 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์  กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ  2559 

ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 
09.00-16.00 น.  

47 22,933.65 

รวม 176 135,381.24 
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งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการพัฒนางานวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคลากรในสังกัดโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการทําวิจัย ผ่านการอบรม การบรรยาย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ  2559  ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 -
16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน 3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ในการทําวิจัย
การเรียนการสอน เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนในการทําวิจัยการเรียนการสอน และกระตุ้นให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ใน
การทําวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 48 คน และจัดกิจกรรม “การทําวิจัยเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” ประจําปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 25-26 เดือนพฤษภาคม 2559 เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเพ่ือสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของอาจารย์ 
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2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 

 2.1 โครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  
   จํานวนงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา 
(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 
2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

1 มองผ่านความวิกลจริต: การต่อต้านขัดขืนและการค้นหา
ตัวตนของผู้หญิงในงานวรรณกรรมยุคทศวรรษที่ 1960-
1970 ของเจเน็ต เฟรม, มาร์กาเร็ต แอดวูดและว.วินิจฉัยกุล

ผศ.รุ่งทิพย์ อันมัย - 35,000  

2 การใช้ภาษาแม่ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนใน
ชุมชนพหุภาษา 

นายเฉลิมชัย วงศ์รักษ์ - 35,000  

3 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 
2560 

นายปริวรรต สมนึก - 35,000  

4 ภาพสะท้อนการทุจริตในรวมเรื่องสั้นชุด ฉันจะไม่ปล่อยมอื
เธอ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

นายทรงภพ ขุนมธุรส - 35,000  

5 การศึกษาวิเคราะห์รุกขชาติสําคัญในวัฒนธรรมเขมร ผศ.ชาญชัย คงเพียรธรรม - 35,000  
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
้

โครงการ

6 ลูกอีสานในฐานะวรรณกรรมโลก นายราม ประสานศักดิ์ - 35,000  

7 การศึกษาภาษาศาสตร์แขนงตัง(กัม)-สุย ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ - 35,000  

8 คําแสดงโภชนลักษณ์ในภาษาไทย: ศึกษาจากตําราแม่ครัว
หัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ 

นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ - 35,000  

9 ประสิทธิผลของวิชาภาษาและใช้เหตุผลต่อการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ในการวิพากษ์
แยกแยะการใช้เหตุผลวิบัติในงานเขียน  

นายชนัญญ ูบูรณ์เจริญ - 25,000  

10 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

นางสาวอรนุช ปวงสุข - 25,000  

11 การพัฒนาเครื่องมือการสื่อความหมายของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านปากน้ํา ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายสุวภัทร ศรีจองแสง - 40,000  

12 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านความทรงจําร่วมของ
ชุมชนบ้านคูเมือง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 

นางสาวสุรีรัตน์ บุบผา - 30,000  

13 การศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมบุญผะเหวด: กรณีศึกษาวัด ผศ. ชญานนท์ แสงศรีจันทร ์ - 30,000  
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
้

โครงการ

บ้านดอนกลาง ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี กับ 
แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

14 แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
ผือของหมู่บ้านหนองโอง ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายสุรสม กฤษณะจูฑะ - 30,000  

15 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์
ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

นายสุวภัทร ศรีจองแสง - 30,000  

16 รูปปั้นนูนต่ําในวัด: ภาพสะท้อนคติความเชื่อของช่างชาว
เวียดนามผ่านงานพุทธศิลป์ในจังหวัดอุบลราชธานี  

ผศ.วัชรี ศรีคํา   - 30,000  

รวมงบประมาณ  520,000   
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2.2 โครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
   คณะศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก/แหล่งทุนต่างๆ เพื่อดําเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ เช่น สกว. สกอ. 
หน่วยงานรัฐบาล หน่วยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ดังนี้ 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา 
(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 
2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

1 พุทธศิลป์เพื่อการศึกษาเรียนรู้พุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
วิถีชุมชน 

นายพิสิทธิ์ กอบบุญ  232,020   

2 recovering and valuing wetland agroecological systems 
and local knowledge for water security and community 
resilience in the Mekhong region 

รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์ 211,968   

3 พัฒนาการรูปแบบวิธีสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษาตั้งแต่สมัยราชการที่ 5 จนถึงปัจจุบัน 

นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 666,490   

4 ประเมินผลแผนงานขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาวะ นายสุรสม กฤษณะจูฑะ 402,000  

5 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีอีสานใต้บนฐานอัตลักษณ์
ทางการท่องเที่ยว 

นายสุวภัทร ศรีจองแสง 157,900  

6 โครงการย่อยที่ 1 อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยววิถีอีสานใต้ นายสุวภัทร ศรีจองแสง 411,100  



 
58 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา 
(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 
2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

7 การขับเคลื่อนศิลปะและวันธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร ์ และ
คณะ 

392,813  

 รวม  2,474,291   

 
 
 

ตารางจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขาผูร้บัผิดชอบโครงการ ประจําปงีบประมาณ 2559 
 

รายละเอียด/สาขา ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ภาษาและวรรณคดีตะวันออก มนุษยศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ รวม 
จํานวนโครงการ 6 7 5 5 23 
งบประมาณ 190,000 1,461,323 669,000 673,968 2,994,291 
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 งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 แยกเป็นสาขาวิชา   
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  จากตารางแผนภูมิ งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2556-2558 พบว่า 
งบประมาณที่ได้รับน้อยลงจากเดิม และมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากผู้รับทุนวิจัยไม่สามารถดําเนินโครงการได้
ตามระยะเวลาที่กําหนดและขอขยายเวลาการวิจัย ทําให้ไม่ได้เสนอของบประมาณในปีถัดไป  งบประมาณ 2559     
 
 ปีงบประมาณ 2559  คณะศิลปศาสตร์มีอาจารย์ที่ได้รับงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 25 คน ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจํานวน 23  โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,994,291 บาท เฉลี่ยทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559 ต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา เท่ากับ 29,071 บาท ดังตารางข้างต้น 
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 3.1 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ  

 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

1. กนกวรรณ มะโนรมย์ วิทยากรอบรมการนําเสนอผลงาน
ด้วยภาษาอังกฤษ 

25 พ.ค. 59 ถึง 26 พ.ค. 59 โรงแรมลายทอง จังหวัด
อุบลราชธานี 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 

2. กนกวรรณ มะโนรมย์ วิทยากร Writeshop for Research 

Finding Analysis and Conference paper 
Writing 

31 มี.ค. 59 ถึง 3 เม.ย. 59 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. คําล่า มุสิกา วิทยากรโครงการวัฒนธรรมล้านนา-
ล้านช้างและการฏิบัติทักษะดนตรี
ลาวเดิม 

17 มี.ค. 59 ถึง 20 มี.ค. 59 โรงแรมราชภัฎกรีนวิว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

4. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

25 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

5. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ วิทยากรเพื่อร่วมเสวนาทางวิชาการ
เปิดประตูสู่สากล (GLOBAL 

Connection Week) 

21 พ.ย. 58 ถึง 23 พ.ย. 58 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6. ชาญชัย คงเพียรธรรม วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษา
และวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อวิชาชีพ
ครู 

25 ก.พ. 59 ถึง 29 ก.พ. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุ
รัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

7. ชิดหทัย ปุยะติ วิทยากรโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อ
ผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) 

4 มี.ค. 59 ถึง 7 มี.ค. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
ราษฎร์ธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
ธานี 



 
61 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

8. ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ วิทยากรในการจัดเวทีประชาคมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2560-

2562) 

19 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 สํานักงานเทศบาลวาริน
ชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

สํานักงานเทศบาลวารินชําราบ 

9. ทรงภพ ขุนมธุรส วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

10 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 

10. ทรงภพ ขุนมธุรส วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

9 มิ.ย. 59 ถึง 9 มิ.ย. 59 อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

11. ทรงภพ ขุนมธุรส วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

7 มิ.ย. 59 ถึง 7 มิ.ย. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 

12. ทรงภพ ขุนมธุรส วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

3 มิ.ย. 59 ถึง 3 มิ.ย. 59 อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 



 
62 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

13. ธนพรรณ ธาน ี วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปี
งบประมาณ 2559 

24 ก.พ. 59 ถึง 25 ก.พ. 59 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอํานาจเจริญ 

จังหวัดอํานาจเจริญ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อํานาจเจริญ 

14. ธนพรรณ ธาน ี วิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อเรื่องการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการแต่งกายให้ถูก
ระเบียบมหาวิทยาลัย 

6 ม.ค. 59 ถึง 9 ม.ค. 59 อําเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15. นงลักษณ ์สูงสุมาลย์ โครงการฝึกอบรมล่ามสําหรับการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ภาษา
ลาว) 

28 มิ.ย. 59 ถึง 2 ก.ค. 59 โรงแรมวีวิช จังหวัด
ขอนแก่น 

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 

16. นงลักษณ ์สูงสุมาลย์ 

วิทยากรบรรยายรายวิชาภาษาถิ่น 

14 ม.ค. 59 ถึง 19 ม.ค. 59 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ชาว สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติชาชนลาว 

17. นงลักษณ ์สูงสุมาลย์ โครงการอบรมภาษาประเทศเพื่อน
บ้านสมาชิกอาเซียน (ภาษาลาว) เพื่อ
การสื่อสาร 

22 ธ.ค. 58 ถึง 24 ธ.ค. 58 ตชด.22 ค่ายกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตชด.22ค่ายกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ 

18. เนตรดาว เถาถวิล 
วิทยากรหัวข้อสังคมไทยในโลก

18 พ.ค. 59 ถึง 18 พ.ค. 59 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์ สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

ปัจจุบัน (1) นพลัสแวนด้าแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 

19. เนตรดาว เถาถวิล วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องอิทธิพล
ของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

21 เม.ย. 59 ถึง 24 เม.ย. 59 โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20. บุญช ูภูศรี โครงการฝึกอบรมล่ามสําหรับการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ภาษา
ลาว) 

28 มิ.ย. 59 ถึง 2 ก.ค. 59 โรงแรมวีวิช จังหวัด
ขอนแก่น 

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 

21. บุญช ูภูศรี วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

10 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

22. บุญช ูภูศรี วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

9 มิ.ย. 59 ถึง 9 มิ.ย. 59 อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

23. บุญช ูภูศรี วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

7 มิ.ย. 59 ถึง 7 มิ.ย. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

24. บุญช ูภูศรี วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

3 มิ.ย. 59 ถึง 3 มิ.ย. 59 อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

25. เปรมสิทธิ์ ศรีโพนทอง โครงการบ่มเพาะแกนนําชูช่อดอก
กันเกรา 

9 ก.ค. 59 ถึง 11 ก.ค. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

26. เปรมสิทธิ์ ศรีโพนทอง วิทยากรในหัวข้อทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการและกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กลุ่มอุตสาหกรรมแปร
รูปปลาสัมจังหวัดยโสธร 

26 พ.ย. 58 ถึง 27 พ.ย. 58 โรงแรมเจ.พี.เอ็ม
เมอรัลด์ จังหวัดยโสธร 

หอการค้าจ้งหวัดยโสธร 

27. พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ วิทยากรบรรยายหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และการใช้สื่อสารสนเทศพัฒนาการ
บริหารจัดการธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย 

12 ก.ค. 59 ถึง 12 ก.ค. 59 เขื่อนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

28. พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ Syntax 

and Semantics 

23 พ.ย. 58 ถึง 26 พ.ย. 58 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

29. พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษใน
ประชาคมอาเซียน 

12 ก.ค. 59 ถึง 12 ก.ค. 59 อําเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 

องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
เดช 

30. พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

25 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาบิทยาลรณอุบลราชธานี 

31. พิสิทธิ์ กอบบุญ วิทยากรร่วมเสวนาเรื่องทางรอดของ
วิชาวรรณคดีไทยในระดับอุดมศึกษา 

27 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา นครปฐม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

32. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-

3 เกี่ยวกับการสอน อาน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความและแนว
การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 

11 ก.ค. 59 ถึง 13 ก.ค. 59 สนง.พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

สํานักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

33. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ อบรมการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1 ก.ค. 59 ถึง 3 ก.ค. 59 โรงเรียนไกลกังวล 
กรุงเทพฯ 

มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

34. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ วิทยากรโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 

17 มิ.ย. 59 ถึง 19 มิ.ย. 59 โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัด
เชียงใหม่ 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

35. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ อบรมการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

10 มิ.ย. 59 ถึง 12 มิ.ย. 59 โรงเรียนไกลกังวล 
กรุงเทพฯ 

มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

36. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้
วิทยากรบรรยายในการประชุมอบรม

3 พ.ค. 59 ถึง 5 พ.ค. 59 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

เรื่อง การพัฒนาข้อสอบเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

กษัตริย์ กรุงเทพฯ 

37. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ บรรยายในหัวข้อแนวคิดพื้นฐานของ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

14 มี.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 59 โรงเรียนราชินีบน 
กรุงเทพฯ 

โรงเรียนราชินีบน 

38. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ วิทยากรโครงการจัดการการจัดการ
ความรู้ด้านผลิตบัณฑิต กิจกรรมการ
วางแผนการสร้างแบบทดสอบ (Test 

blueprint) 

17 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รําไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

39. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนคู่มือครูของครูโรงเรียนวังไกล
กังวล ประจําภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 

7 ม.ค. 59 ถึง 10 ม.ค. 59 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

40. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนคู่มือครูของครูโรงเรียนวังไกล
กังวล ประจําภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 

17 ธ.ค. 58 ถึง 20 ธ.ค. 58 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

41. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนคู่มือครูของครูโรงเรียนวังไกล
กังวล ประจําภาคเรียนที่ 1 ปี

19 พ.ย. 58 ถึง 22 พ.ย. 58 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

การศึกษา 2559 

42. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project 

Based Learning : PBL) 

5 ต.ค. 58 ถึง 7 ต.ค. 58 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จังหวัดสมุทรสาคร 

โรงเรียนอัสสัมชัญ 

43. เมชฌ สอดส่องกฤษ 

วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรียน
ภาษาจีน เรียนอะไรได้บ้าง 

20 ส.ค. 59 ถึง 20 ส.ค. 59 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

44. เมชฌ สอดส่องกฤษ วิทยากรบรรยายหัวข้อ การเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการ
เขียนผลงานวิชาการด้านภาษาจนี 

6 มิ.ย. 59 ถึง 9 มิ.ย. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

45. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรบริหารการแพทย์และ
สาธารณสุข รุ่นที่ 8 เรื่อง พัฒนาทีมสู่
เป้าหมายกิจกรรมภาคสนาม 

31 พ.ค. 59 ถึง 5 มิ.ย. 59 ไอธารารีสอร์ทแอนด์
สปา จังหวัดพชรบุรี 

สํานักการแพทย์ 

46. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรโครงการฝีกอบรมหลักสูตร
บริหารพยาบาลด้านการแพทย์ รุ่นที่ 
11 บรรยายหัวข้อ การพัฒนาทีมสุ่
เป้าหมายด้วยกิจกรรม Walk Rally 

1 มี.ค. 59 ถึง 6 มี.ค. 59 โรงแรมเดอะไทด์ รี
สอร์ท จังหวัดชลบุรี 

สํานักการแพทย์ 

47. ยุวดี จิตต์โกศล พัฒนาเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ
ให้แก่ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน 

18 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 โรงแรมอัมพวา รีสอร์ท 
แอนด์สปา จังหวัดสมุทร

สํานักการแพทย์ 



 
68 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

ชํานาญงาน ระดับชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ 

สงคาม 

48. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพงาน
ด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

19 ม.ค. 59 ถึง 24 ม.ค. 59 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค 
สวีท กรุงเทพฯ 

กระทรวงแรงงาน 

49. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพงาน
ด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

12 ม.ค. 59 ถึง 18 ม.ค. 59 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค 
สวีท กรุงเทพฯ 

กระทรวงแรงงาน 

50. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพงาน
ด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

22 ธ.ค. 58 ถึง 27 ธ.ค. 58 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค 
สวีท กรุงเทพฯ 

กระทรวงแรงงาน 

51. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพการให้บริการ 

19 ธ.ค. 58 ถึง 26 ธ.ค. 58 โรงแรมไอยรา แกรนด์
พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก 

กระทรวงแรงงาน 



 
69 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

52. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพงาน
ด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 ธ.ค. 58 ถึง 7 ธ.ค. 58 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค 
สวีท กรุงเทพฯ 

กระทรวงแรงงาน 

53. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรจัดฝึกอบรมข้าราชการใหม่
ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 13 

20 พ.ย. 58 ถึง 24 พ.ย. 58 กรุงเทพฯ กระทรวงแรงงาน 

54. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนคณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ 

กิจกรรมพัฒนาภาษาอาเซียน 

2 พ.ค. 59 ถึง 2 พ.ค. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

55. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ วิทยากรอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งภาษาอาเซียนบวกสาม 

9 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี 

56. ลักษมี นวมถนอม คีมูระ โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

25 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

57. วริยาภรณ ์เตียวเจริญ ฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual 

Education สําหรับครูชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 และ 5 ภาค

21 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

58. วัชรี ศรีคํา วิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ การ
เขียนบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ 

5 มี.ค. 59 ถึง 5 มี.ค. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

59. ศุภมน อาภานันท์ วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

10 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

60. ศุภมน อาภานันท์ วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

9 มิ.ย. 59 ถึง 9 มิ.ย. 59 อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

61. ศุภมน อาภานันท์ วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

7 มิ.ย. 59 ถึง 7 มิ.ย. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

62. ศุภมน อาภานันท์ วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

3 มิ.ย. 59 ถึง 3 มิ.ย. 59 อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

63. ศุภฤกษ์ ชัยรัตน ์ วิทยากรหัวข้อ ละครเคียวเง็น 

ศิลปะการแสดงโบราณของญี่ปุ่น 

20 มี.ค. 59 ถึง 23 มี.ค. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา 

64. สมหมาย ชินนาค อภิปรายในหัวข้อ การพัฒนาอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงกับทิศทาง
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

31 ส.ค. 59 ถึง 2 ก.ย. 59 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

65. สายสุนี ชัยมงคล ฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual 

Education สําหรับครูชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 และ 5 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

21 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

66. สุทธิพงศ ์เพิ่มพูล โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

25 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

67. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

12 ก.ย. 59 ถึง 13 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
มุกดาหาร 

68. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล 
วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

22 ส.ค. 59 ถึง 23 ส.ค. 59 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัยมุกดาหาร 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
มุกดาหาร 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

69. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

15 ส.ค. 59 ถึง 16 ส.ค. 59 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัยมุกดาหาร 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
มุกดาหาร 

70. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

25 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

71. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 
Morphology in Generative Grammar 

17 มี.ค. 59 ถึง 21 มี.ค. 59 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หาราศาสตร์ กรงุเทพฯ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ 

72. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ Syntax 

and Semantics 

29 ต.ค. 58 ถึง 1 พ.ย. 58 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หาราศาสตร์ กรงุเทพฯ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ 

73. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล ค่ายพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนในโครงการ Education Hub 

3 ต.ค. 58 ถึง 6 ต.ค. 58 จังหวัดนครราชสมีา Ed ์ucation Hubนครราชสีมา 

74. สุรศักดิ์ วิฑูรย์ โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

10 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

75. สุรศักดิ์ วิฑูรย์ โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

9 มิ.ย. 59 ถึง 9 มิ.ย. 59 อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

76. สุรศักดิ์ วิฑูรย์ โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

8 มิ.ย. 59 ถึง 8 มิ.ย. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

77. สุรศักดิ์ วิฑูรย์ โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

27 พ.ค. 59 ถึง 27 พ.ค. 59 โรงเรียนตชด.บ้านแก่ง
ศรีโคตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

78. สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual 

Education สําหรับครูชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 และ 5 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

21 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

79. สุรสม กฤษณะจูฑะ วิทยากรในงานเวทีประเมินผลและ
สรุปบทเรียนการดําเนินงาน 

29 ส.ค. 59 ถึง 30 ส.ค. 59 โรงแรมบ้านสวนคุณตา 
กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัด

ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุข
ภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

อุบลราชธานี 

80. สุรสม กฤษณะจูฑะ วิทยากรบรรยายเรื่องบทเรียนจาก
กิจกรรมการพัฒนาของรัฐ 

29 เม.ย. 59 ถึง 29 เม.ย. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

81. สุรสม กฤษณะจูฑะ 

วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคม
วัฒนธรรมกับความเสี่ยง 

24 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 โรงแรมบัดดี้ โอเรียล
ทอล ริเวอร์ไซต์ อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

82. สุรสม กฤษณะจูฑะ วิทยากรในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และสรุปบทเรียนการจัด
การศึกษาของผู้มีปัญหาสถานะ
บุคคลและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่
ชาวแดนลาว 

20 พ.ย. 58 ถึง 22 พ.ย. 58 จังหวัดหนองคาย ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุข
ภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน 

83. เสาวดี กงเพชร โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

25 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

84. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ Freedom of Espression 7 ก.ค. 59 ถึง 9 ก.ค. 59 จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

85. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

21 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

86. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ 
วิทยากรรับเชิญในการประชุม
วิชาการ เรื่อง Isan and ASEAN 

6 พ.ย. 58 ถึง 7 พ.ย. 58 โรงแรมPullman 

กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

Internation 

87. อภินันท์ สงเคราะห์ วิทยารบรยายในหัวข้อ ประติมาณ
วิทยาในศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู
และศิลปกรรมเขมรในประเทศไทย 

11 มี.ค. 59 ถึง 14 มี.ค. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

88. อรนุช ปวงสุข โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

10 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

89. อรนุช ปวงสุข โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

9 มิ.ย. 59 ถึง 9 มิ.ย. 59 อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

90. อรนุช ปวงสุข โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

8 มิ.ย. 59 ถึง 8 มิ.ย. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

91. อรนุช ปวงสุข โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

27 พ.ค. 59 ถึง 27 พ.ค. 59 โรงเรียนตชด.บ้านแก่ง
ศรีโคตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

92. อรนุช ปวงสุข วิทยากรอบรมการนําเสนอผลงาน
ด้วยภาษาอังกฤษ 

25 พ.ค. 59 ถึง 26 พ.ค. 59 โรงแรมลายทอง จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

93. อรนุช ปวงสุข ฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual 

Education สําหรับครูชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 และ 5 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

21 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

94. อรนุช ปวงสุข ค่ายพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนในโครงการ Education Hub 

3 ต.ค. 58 ถึง 6 ต.ค. 58 จังหวัดนครราชสมีา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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4. งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใช้ประโยชน ์ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลของ
อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() สรุปวัตถุประสงค์และ/หรือ
ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที ่

ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน ์

หน่วยงานนําไปใช้
ประโยชน ์

วิจัย สร้างสรรค์
1 นายคําล่า มุสกิา  “โครงการการอนุรักษ์พิธีกรรมและ

การแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้ม
จังหวัด อุบลราชธานี” 

    เพื่อให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนหา
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ชุมชน ให้ร่วมสืบสานเอกลกัษณ์
ทางวัฒนธรรม พิธีกรรม และการ
แต่งกายในพิธีกรรม 

บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการขับเคลื่อน
การใช้ประโยชน์ความรู้ 
จากงานวิจัยในเชิง
วิชาการ  

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และศูนย์
มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การ
มหาชน) 

2 นายสุวภัทร ศรี
จองแสง  

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 
กรณีศึกษาบ้านปากน้ํา ตําบลกุด
ลาด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

   เพื่อนําเสนอรูปแบบของสินค้า
ของที่ระลึกที่สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
และอัตลักษณข์องแหล่งท่องเที่ยว 

นํามาพัฒนาสินค้าของ
ที่ระลึกของชุมชน 

ชุมชนบ้านปากน้ํา 
ตําบลกุดลาด 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

3 รศ.สมหมาย ชิน
นาค  

โครงการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อจัดทํา
ทําเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว 
พม่า เวียดนาม และบาฮาซา
มาเลเซีย/อินโดนีเซีย  

   เพื่อจัดทําทําเนียบผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม 
และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย 

ใช้เป็นข้อมูลวิชาการ
จัดส่งให้มหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศ 

สกอ. 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลของ
อาจารย์และ

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() สรุปวัตถุประสงค์และ/หรือ
ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่

ลักษณะการใช้
ประโยชน์

หน่วยงานนําไปใช้
ประโยชน ์

4 นายสุรสม 
กฤษณะจูฑะ 

แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือของ
หมู่บ้านหนองโอง ตําบลโนนสัง 
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

   เพื่อสร้างข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการสร้างกลุ่มอาชีพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ 

นํามาพัฒนาการสร้าง
กลุ่มแปรรูปของชุมชน 

ชุมชนหมู่บ้านหนอง
โอง ตําบลโนนสัง 
อําเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

5 นายสุรสม 
กฤษณะจูฑะ ประเมินผลแผนงานขับเคลื่อนความ

มั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาวะ 

   เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
และยกระดับการทํางานในการ
ขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทาง
อาหาร 

ประกอบการพิจารณา สสส. 

 

 

 

 

5. โครงการวิจัยที่ทําร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
หน่วยงาน 
ที่วิจัยร่วม 

งบประมาณ 

(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิมต่อเนื่อง

ถึงปี 2559 
โครงการใหม่ ปี 

2559 
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recovering and valuing wetland 
agro-ecological systems and local 
knowledge for water security and 
community resilience in the Mekong 
region 

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

211,968 15 ต.ค. 2557-31 
ส.ค. 2559 
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6. รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจําปี 2559 
 
  บุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์ ดร.คําล่า มุสิกา อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับการประเดิมผลงานช้ินแรก ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร พัฒนาองค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในสาขามานุษยวิทยาและสาขาที่
เก่ียวข้อง รวมถึงการจัดกรรมทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเผยแพร่
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆประเดิมผลงานช้ินแรก คือ การยกระดับความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “โครงการการอนุรักษ์
พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มจังหวัด อุบลราชธานี”   

   และ ผศ.ดร.พิสิทธ์ิ กอบบุญ อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรับรางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี 2559 เรื่อง แนวคิดและบทบาทวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย 
 

  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
มากท่ีสุด คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2558  ห้องประชุมดอกจาน 
6 คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุด ประจําปี
งบประมาณ 2559 และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้สร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 
 
7. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ 
 คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัย recovering and valuing 
wetland agro-ecological systems and local knowledge for water security and community 
resilience in the Mekong region โดยมี รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย และ  มหาวิทยาลัยอันยาง เวียดนาม มหาวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SUMERNET Thailand) 
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กลยุทธ์ที่ 4  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขต
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

มาตรการ 
4.1 กําหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับ

การวิจัยและการเรียนการสอน 
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือการ

เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
4.4 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และชุมชน 
4.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน 
4.7 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เพ่ือรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน 
 
1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

  คณะศิลปศาสตร์เล็งเห็นว่างานบริการวิชาการด้านความรู้ทางภาษา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์
และวัฒนธรรมในแถบภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เป็นภารกิจที่สําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขั้นพ้ืนฐานทาง
การศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น โดยองค์ความรู้บูรณา
การจากการศึกษาวิจัย การจัดการเรียนการสอน เพ่ือนํามาใช้ในการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ โดยมี
การสนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆแก่
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เพ่ือรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และขยาย
เครือข่ายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วน รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบ งานบริการวิชาการแก่สังคมได้
กําหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์  ลักษณะงาน  และแผนงาน/โครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์ของงานบริการ
วิชาการแก่สังคม  
     ๑. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน องค์กรและชุมชนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

     ๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา การท่องเที่ยว ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขง 

    ๓. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

      ๔. ส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือชุมชนใน
เขตพ้ืนที่เป้าหมาย และเพ่ือนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
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2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
 

คณะศิลปศาสตร์มีระบบการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการงานบริการวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์ และมีการกําหนดนโยบายบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ เพ่ือทําหน้าที่วางแผน กํากับดูแล ให้
คําปรึกษา ติดตามการดําเนินโครงการบริการวิชาการ และจัดทําแผนปฏิบัติงานโดยใช้ผลการสํารวจความต้องการ
ของชุมชน สังคม ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย ในการจัดทําแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ
มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย  คณะได้จัดทําแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยพิจารณาในด้านการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ของคณะ เพ่ือให้เกิดการ
สร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่เก่ียวข้อง  แผนการใช้ประโยชน์กับนักศึกษา  ได้กําหนดให้มีการบูรณา
การงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้กําหนดให้มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการในการนําความรู้จากห้องเรียนไปถ่ายทอด 
เผยแพร่ สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคม ทั้งน้ี เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้และนําผลจากการเข้าร่วมโครงการ
ไปใช้ประโยชน์ และโครงการที่อยู่ภายใต้แผนได้ระบุผลการใช้ประโยชน์โดยระบุการนําผลการจัดโครงการไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ยกตัวอย่างเช่น ๑.) โครงการ การถ่ายทอด
ความรู้ด้านวรรณกรรมจีนสู่ประชาชน โดยการนําเน้ือหาของการบริการวิชาการเข้าสอดแทรกในสาระวิชาที่ทําการ
สอนวิชาวรรณคดีจีน หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร นักศึกษาชั้นปี : ๓-๔ นักศึกษาจะต้องเลือกวรรณกรรมที่
สนใจ และจัดการแสดงละครเวทีภาษาจีน ๑ เรื่อง เพ่ือเป็นภาคนิพนธ์สําหรับวิชาน้ี และ ๒.) โครงการการพัฒนา
เยาวชนเป็นยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ โดยการนําเน้ือหาของการบริการวิชาการเข้าสอดแทรกใน
สาระวิชาที่ทําการสอน วิชา ๑๔๔๙ ๓๐๐ หลักสูตรการท่องเที่ยว นักศึกษาช้ันปี ๓ 
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๒.๑. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๑๓ โครงการ 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ วันจัด กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 
(คน) 

๑ การถ่ายทอดความรู้ด้านวรรณกรรมจีนสู่
ประชาชน 

นางสาวชิด
หทัย ปุยะติ 

๑๐๐,๐๐๐ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ 

ครูผู้สอนภาษาจนี นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป 

๒๐๐ 

๒ เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและ
วัฒนธรรมจีน  

นางประภาพร 
ศศิประภา 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ 

ผู้ให้บริการเป็นคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
ภาษาจีน และผู้รับบริการที่เป็นนักเรียนระดับก่อน
อุดมศึกษา  

๕๐๐ 

๓ การพัฒนาเยาวชนเป็นยุวมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ 

นางสาวยุวดี 
จิตต์โกศล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๐, ๒๗
กุมภาพันธ์ และ 
๑๒ มีนาคม  

๒๕๕๙ 

โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖ ใน โรงเรียนลือคําหาญวาริน
ชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

๕๐ 

๔ ค่ายภาษาเวียดนามเพื่อเยาวชน 
(Vietnamese Camp for Youth) 

นางสาวรุจิ
วรรณ เหล่า
ไพโรจน์ 

๑๐๘,๐๐๐ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘-๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๙ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔- ม. ๖) 
ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๘๐ 

๕ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอน
ให้กับ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งมิได้
ศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  

นางสาววชิรา
ภรณ์ กิจ
พูนผล  

๖๖,๙๐๐ ๒-๑๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

เป็นครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ
อาชีวศึกษา ในเขตอีสานตอนล่าง  สอน
ภาษาอังกฤษเป็นหลักมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีและ
ยังสอนวิชานี้อยู่  จบปริญญาตรี โดยไม่มีวุฒิ
การศึกษาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก 

๔๐ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ วันจัด กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 
(คน) 

๖ แข่งขันทักษะความรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นใน
การสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในภูมภิาคอีสาน
ใต้ (Nihongo Go Go!) 

นางสาววนัส
นันทน์ สุกทน 

๖๘,๐๐๐ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๔-๖ จาก
สถาบันการศึกษาในเขตอีสานใต้ และ นักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ 

๒๕๐ 

๗ อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียนสําหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นระดับ
มัธยมศึกษา 

นางวิศรุตา 
เฟอร์รารา 

๕๕,๘๐๐ ๒๐-๒๑ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ 

ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยระดับมัธยมศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน  

๙๐ 

๘ อบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาครัง้ที่ ๔ ย้อนอดีตดินแดน
ลุ่มน้ําโขง 

ผศ.อนันท์ธนา 
เมธานนท์ 

๑๕๐,๐๐๐ ๘-๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

ครู อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระวิชาประวัติศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
อํานาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม คณาจารย์และ
นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสนตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

๑๕๐ 

9 กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day) 
ครั้งที่ ๘ 

นางสาวอรนุช 
ปวงสุข 

๑๒๐,๐๐๐ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๙ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครู
โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เฉพาะพื้นที่บริการ ๑๐ จังหวัดของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์  

๓๕๐ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ วันจัด กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 
(คน) 

๑๐ การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีนในเขตอีสานใต้ 
ครั้งที่ ๖/๑ : การสร้างสื่อการเรียนสอน
ภาษาจีนจากเพลงจีนสําหรับเด็ก  

นายเมชฌ 
สอดส่องกฤษ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘-๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๙ 

ครูผู้สอนภาษาจนีระดับก่อนอุดมศึกษา ผู้สนใจ
ทั่วไป และนักเรียนระดับก่อนอุดมศึกษา 

๕๐๐ 

๑๑ นักข่าวเยาวชนอุบลราชธานี นายธีระพล 
อันมัย 

๙๐,๐๐๐ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘-๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๙ 

นักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนละ ๔ คนพร้อม
อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน 

๓๐ 

๑๒ การพัฒนาความรู้และทกัษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
การเล่านิทาน 

นางกชรัตน์ 
จันทร์งาม 

๒๐๐,๐๐๐ ๕ กุมภาพันธ์.
๒๕๕๙-๓๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน 

๒๐๐ 

๑๓ 
อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ 

นางฐิตารัตน์ 
พันธุ์ชนะ 

๓๐,๐๐๐ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

ประชาชนผู้มีภูมิลําเนาในหมู่บ้านหนองโอง ตําบล
โนนสัง อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓๐ 

   ๑,๒๘๘,๗๐๐   ๒,๔๗๐ 

 
2.2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น (ไม่รวมโครงการบริการวิชาการจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ซึ่งจะใช้ข้อมูลตามเอกสารงบประมาณของกอง
แผนงาน) จํานวน ๕ โครงการดังนี้ 
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ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน วันที่ดําเนนิการ

คุณสมบัติผูร้่วม
โครงการ 

จํานวนผู้
ร่วม

โครงการ 
๑ โครงการการเสริมและ

พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสขุ
ภาวะอีสานตอนล่าง 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
โรงเรียนสขุภาวะที่มีการบรหิาร
จัดการและการจัดการเรียนรูใ้น
โรงเรียนครบ 5 องค์ประกอบของ
โรงเรียนสขุภาวะ 

นางปิ่นวดี ศรี
สุพรรณ 

๖,๓๓๑,๔๐๐ สสส. 

 

๑๕ กันยายน 
๒๕๕๙-๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

โรงเรียนในภาค
อีสานตอนล่างที่
สนใจเข้าร่วม 

ไม่น้อย
กว่า 50 
โรงเรียน 

2 อบรมหลักสูตรภาษาลาว  เพื่อให้ผู้เรียนฝกึทักษะการสื่อสาร 
ลาว ในระดับพื้นฐานที่จําเป็นต่อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ศูนย์บริการ
วิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร ์

๑๕๐,๐๐๐ สํานักงาน
ประกันสังคม 

๑-๓ ตุลาคม 
๒๕๕๘ 

สํานักงาน
ประกันสังคม 

๑๐๐ 

3 คอร์สอบรมการยกระดับ
การบริการสู่ความเป็นเลิศ   

เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับ
การบริการสู่ความเป็นเลิศ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร ์

๑๐,๐๐๐ หน่วยงานศูนย์
รถยนต์อุบลออ
โต้เซอร์วิส 

๒๑-๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

พนักงาน บ.วิน 
อินเตอร์เนชั่น
แนล คอร์
ปอเรชั่น จํากัด 

๒๐ 

4 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเวียดนาม 

เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดระดับ
ทักษะภาษาเวียดนามระดับต้น 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การสอนภาษาเวียดนามให้ครูและ
อาจารย์ 

นางสาวรุจิ
วรรณ เหล่า
ไพโรจน์ 

๗๐๐,๐๐๐ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

๒๗ มิ.ย.๒๕๕๙-
๓๑ ส.ค.๒๕๕๙ 

อาจารย์ผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษา 
อาจารย์
มัธยมศึกษา
สังกัด สพฐ. 
และอบจ. และ
นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

๘๙ 
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ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน วันที่ดําเนนิการ

คุณสมบัติผูร้่วม
โครงการ 

จํานวนผู้
ร่วม

โครงการ 
ต่างๆ 
ระดับอุดมศึกษา 

5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาลาว 

เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดระดับ
ทักษะความสามารถทางภาษา
ลาวสําหรับคนไทย 

นางสาวนง
ลักษณ์ สูงสุ
มาลย์ 

๗๐๐,๐๐๐ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

๒๗ มิ.ย.๒๕๕๙-
๓๑ ส.ค.๒๕๕๙ 

อาจารย์ผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษา 
อาจารย์
มัธยมศึกษา
สังกัด สพฐ. 
และอบจ. และ
นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
ต่างๆ 
ระดับอุดมศึกษา 

๘๙ 

รวม 7,891,400 บาท 
 
 
 
ตารางจํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขาผู้รับผิดชอบโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

รายละเอียด/สาขา ภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก 

ภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก 

มนุษยศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ ศูนย์บริการ
วิชาการ 

รวม 

จํานวนโครงการ ๓ ๘ ๓ ๒ ๒ ๑๗ 
งบประมาณ ๓๘๖,๙๐๐ ๑,๙๓๑,๘๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๖,๓๖๑,๔๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๙,๑๘๐,๑๐๐ 
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๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณ

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการ
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3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (ถ้ามี) 
(หน่วยงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (ไม่มี) 
 
4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชน หน่วยงานกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่มี) 
 
5. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ หน่วยงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่มี) 
 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และชุมชน   

 คณะศิลปศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 255๙ คือ  ได้ดําเนิน 
โครงการกิจกรรมวันภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day) ครั้งที่ 8  โดยจัดกิจกรรม 
ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การจัดโครงการบริการวิชาการในครั้ง
น้ี เป็นการบูรณาการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน กับ กิจกรรมสันทนาการ 
เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา
ภาษาอังกฤษของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ และเพ่ือประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ (โดยเฉพาะหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมโครงการโครงการ  
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7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน   
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการจัดโครงการ การพัฒนาเยาวชนเป็นยุว
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของ
ตนเอง พร้อมทั้งสามารถอธิบาย บรรยาย ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวได้ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 
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กลยุทธ์ที ่5 สืบสาน เผยแผ ่ฟื้นฟู และอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน รวมท้ังเรียนรู้

วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าํโขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้

ให้นักศึกษาและบคุลากรตระหนักถึงคณุคา่ของศลิปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน และประเทศในอาเซียน 
 
มาตรการ 
 5.1 กําหนดกรอบและนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มนํ้าโขง

และอาเซียน 
 5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มปีระสิทธิภาพ   เพ่ือให้เกิด

การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา   
 5.3 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหลง่เรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่

องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
และอาเซียน 

 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี

สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 
 
1. กรอบและนโยบายการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้ําโขง
และอาเซียน 
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการกําหนดนโยบายงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  
และมีคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์  มีการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี 2559 และ
กําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการงานทํานุบํารุงฯ 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ 
 

 
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา   
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ  2559 ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีแผนการบูรณาการกับ การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 12 โครงการ จํานวน
งบประมาณ 1,054,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจํานวน 1,450 คน  มีรายละเอียด ดังน้ี  
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม แผนการบูรณาการ 

แผ่นดิน รายได้ 

1 การจัดทําฐานข้อมูลทางการวิจัยภาษาศาสตร์
เชิงประวัติ:พจนานุกรมภาษาไทย-จีน-จีน
โบราณ 
 

นางประภาพร ศศิ
ประภา 

100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

100 วิชา ภาษาศาสตร์ภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขงและวิชา ภาษาศาสตร์

จีน   

2 ฐานข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อ
สายจีนในอุบลราชธานี เรื่องจารึกในศาสน
สถานจีน 
 

นางสาวชิดหทัย ปุยะติ 100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

100 วิชาวัฒนธรรมจีน 

3 การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยภาษาตระกูล
ไท(ไต-ปู้อี-จ้วง) ในประเทศจีนตอนใต้ยูนนาน
และกวางสี 

รศ.เมชฌ สอด
ส่องกฤษ 

100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

200 วิชาภาษาศาสตร์ลุ่มน้ําโขง 

4 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเหล่าเสือโก้ก 
ตําบลเหล่าเสื้อโก้กกิ่งอําเภอเหล่าเสือโก้ก 
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายสุวภัทร ศรีจอง
แสง 

100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

100 วิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
รายวิชาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 

5 การสืบทอดฮีตสิบสอง:บุญผะเหวดขอชาว
อีสาน 

ผศ. ชญานนท์ แสงศรี
จันทร ์

55,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

100 วิชาวรรณกรรมอีสาน 
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม แผนการบูรณาการ 

แผ่นดิน รายได้ 

6 "สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 วรรณกรรม 
ศิลปะ และวัฒนธรรม" 

ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ 100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

250 วิชาวรรณกรรณไทยร่วมสมัย
,วิชาวรรณกรรมกับสังคม 
วิชาภาษากับสังคมและ
วัฒนธรรม 

7 ชายคาเรื่องสั้น ครั้งที่ 2 : ส่งเสริมการเขียน
และการจัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน 

นาย ธีระพล อันมัย 100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

250 วิชามนุษย์กับการสื่อสารวิชา
มนุษย์กับการสื่อสารและ
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

8 การออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านขา้วหอมมะลิ
อินทรีย์ปลอดสารพิษในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

นายสุวภัทร ศรีจอง
แสง 

100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

110 วิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว รายวิชา หลักการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน  

9 ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือของชาวอีสาน นางแพรวพรรณ หอ
กิจรุ่งเรือง 

100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

-  วิชาการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

10 ความเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาษาและ
พิธีกรรมที่ใช้ในการบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม
ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในจ.
อุบลราชธานี 
 
 
 

ผศ. อนันท์ธนา เมธา
นนท์ 

70,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

100 วิชา Vietnamese 
Translation  
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ตารางจํานวนโครงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขาผู้รับผิดชอบโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

รายละเอียด/สาขา ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ภาษาและวรรณคดีตะวันออก มนุษยศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ รวม 
จํานวนโครงการ - 8 5 1 14 
งบประมาณ - 614,000 470,000 30,000 1,114,000 

ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม แผนการบูรณาการ 

แผ่นดิน รายได้ 

11 พิธีกรรมบุญผะเหวด:กรณีศึกษาในแขวง
เวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ผศ. ชญานนท ์แสงศรี
จันทร ์

87,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

80 วิชาการเรียนการสอนวิชา 
วิชาวรรณกรรมอีสาน  

12 การศึกษาและรวบรวมนิทานพื้นบ้านอีสาน
ฉบับภาษาญี่ปุ่น 
 

นางสาว เสาวลักษณ์ 
หีบแก้ว 

42,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 
 
 

60 วิชาการแปลไทย-ญี่ปุ่น 4 

13 การรวบรวมภูมิปัญญาการทอเสื่อ   นางปิ่นวดี ศรีสุพรรณ  30,000 1 ก.พ.2559 -
30 ก.ย. 2559 

50 วิชาสื่อกับการพัฒนา และ
วิชาสังคมชนบทและสังคม

เมือง 
14 การศึกษารวบรวมศิลปะสกุลช่างญวนที่

ปรากฏในวัด จังหวัดอุบลราชธานี 
นางสาวรุจิวรรณ เหล่า

ไพโรจน์ 
 30,000 1 ก.พ.2559 -

30 ก.ย. 2559 
วัด 10 
แห่ง  

- 

   1,054,000 60,000  1,500  
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3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัยภาษาตระกูลไท(ไต – ปู้อี – จ้วง) 
ในประเทศจีนตอนใต้ยูนนานและกวางสี เพ่ือสร้างฐานข้อมูลสําหรับการวิจัยทางภาษาศาสตร์ในลุ่มนํ้าโขงและ
อาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายในการเก็บข้อมูล ศึกษาวิจัย และจัดทําเป็น “ฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัยทางภาษาศาสตร์ลุ่ม
นํ้าโขง และอาเซียน: บทเรียนภาษาไต – ปู้อี – จ้วง ” เพ่ือใช้ในการศึกษาภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุของชาติและ
นานาชาติต่อไป และโครงการ พิธีกรรมบุญผะเหวด : กรณีศึกษาในแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพ่ือศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับรูปแบบของพิธีกรรมบุญผะเหวด ในแขวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ การสืบทอดฮีตสิบสอง: บุญผะเหวดของชาวอีสาน เป็นจารีต
ประเพณีที่บรรพบุรุษชาวอีสานกระทําสืบต่อกันมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานจนถึงปัจจุบัน รวมท้ังในฐานะท่ีชาว
อีสานยังสืบทอดฮีตคองดังกล่าวในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่าง
มากเช่นปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สืบทอดฮีตคองของชาวอีสานโดยการเข้าร่วมพิธีกรรมจริง อีกทั้งเพ่ือ
ทําความเข้าใจเก่ียวกับพิธีกรรมบุญผะเหวดที่ชาวอีสานปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 
 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน และนานาชาติ 
  คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “วรรณกรรม ศิลปะ และ
วัฒนธรรม” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นวรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่
ช่วยทําให้องค์ความรู้นี้ยังสามารถสืบทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สอดแทรกความคิด ทัศนคติ สภาพสังคม และ
กระบวนทัศน์ให้แก่ผู้อ่านและผู้ฟังจนมาถึงปัจจุบัน นอกจากน้ันยังมีการแสดงนิทรรศการ ที่นําวรรณกรรม ศิลปะ 
และวัฒนธรรม มานําเสนออย่างน่าสนใจและช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ผู้ฟังและผู้ชมได้ดีย่ิงขึ้น อันจะก่อให้เกิดการ
กระตุ้นการสืบทอดวรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม ในยุคสมัยปัจจุบัน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอนุรักษ์วรรณกรรม 
ศิลปะ และวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 
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กลยุทธ์ที ่6 พฒันาระบบบรหิารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสนิใจ โดยพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพือ่การบริหาร พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน 

เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
มาตรการ 

6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   
6.1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัย

ไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
6.1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น

รูปธรรม 
6.1.3 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
6.1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ

สนับสนุน  
6.1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
6.1.6 มีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  

6.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 
6.2.1 ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจาย

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเร่งด่วน 
6.2.2 ทบทวนหลักการและกําหนดมาตรการในการบริหารอัตรากําลัง เช่น ทบทวนสัดส่วน

อัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบอัตรากําลัง เป็นต้น 
6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย

ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ใน
การตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย      
6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่
เก่ียวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร 

6.5.2 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
6.5.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

6.6 พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทําแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 

6.8 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
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6.9 ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน  

 
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   

 1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
พัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม (ถ้ามี) 

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

          1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม (ถ้ามี) 

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

          1.3 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

คณะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสในการเข้าร่วมในการรับรู้ ทําความเข้าใจแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่เก่ียวข้อง ในการประชุมบุคลากรคณะ  และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ร่างเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน  ก่อนนําไปใช้จริง 

คณะมีหลักมุ่งเน้นฉันทามติโดยการหาข้อตกลงทั่วไปในเบ้ืองต้นในกลุ่มของบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
กระบวนการหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเสนอเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน มีการประชุมบุคลากรเพ่ือหารือเรื่องต่างๆ ที่ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสีย   

          1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน (ถ้ามี) 

คณะศิลปศาสตร์ มีการบริหารราชการที่มีแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการทํางานทุกด้านซึ่งช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านงาน
บุคคล วิชาการ การเงิน งานวิจัย ฯลฯ 
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          1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
          คณะใช้อํานาจกฎหมาย   กฎระเบียบข้อบังคับ   ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ   โดยมีระเบียบแนว
ปฏิบัติที่เป็นธรรมใช้ได้กับบุคลากรทุกคนของคณะ  โดยมีการจัดทําประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสรรหาหัวหน้า
สาขาวิชา และประธานหลักสูตรภาระงานและค่าตอบแทน   
 1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
 คณะได้มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ผ่านกลไกของคณะกรรมการจัดการความรู้ งาน
วิชาการ (ผลิตบัณฑิต) และงานวิจัย และนําเสนอต่อคณะกรรมการคณะเพื่อพิจารณา และมีการจัดเก็บองค์ความรู้
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ รวมถึงผ่านการประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ และนําแนวปฏิบัติที่ดี
จากการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 
 คณะศิลปศาสตร์มีโครงการ/กิจกรรม จัดการประชุมเพ่ือกําหนดนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยเร่งด่วน 
 มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือประชุมทบทวนหลักการและกําหนดมาตรการในการบริหารอัตรากําลัง เช่น 
การวิเคราะห์อัตรากําลังทบทวนสัดส่วนอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม และเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลการบริหารกรอบอัตรากําลัง   
 
3. ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
4. พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะ  
 คณะศิลปศาสตร์มีการกํากับติดตามและการประเมินผลการทํางานของคณะโดยกําหนดให้มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้บุคลากรซักถามข้อสงสัย และ
บันทึกเป็นรายงานการประชุม 
 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 คณะศิลปศาสตร์มีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่
เก่ียวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร  มีระบบการประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 มีระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่หน่วยงานใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
มาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส  เช่น 

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

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

 คณะศิลปศาสตร์มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย       

  1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR คณะศิลปศาสตร์ปีการศึกษา  2559 พร้อมคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา  2559 
  2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 

   3) มีการนําผลการประเมินคุณภาพประจําปีการศึกษา 2558 ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ 
  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา 

  

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลประเมินปี 2557 ผลประเมิน 2558 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน

รวมเฉลี่ย 2.61 ปานกลาง 3.65 ดี 

  
 หมายเหตุ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 
2.61 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 อยู่ใน
ระดับดี  เมื่อนําผลการประเมนิ ปีการศึกษา 2557-2558 มาเปรียบเทียบกัน ผลต่าง +1.04 

 
8. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบและกลไก นโยบาย โครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และเสนอเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับมหาวิทยาลัย และจัดโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือลด/ควบคุม ให้เกิดเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆน้อยที่สุด ในรอบ
ปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์มีความเสี่ยงที่เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม/
โครงการ ซึ่งดําเนินการครบกิจกรรม/โครงการ  
 เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์ตามตัว
บ่งช้ีความเสี่ยง เปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่ามีความเสี่ยงลดลงและยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน มีการ
ดําเนินงานติดตามลูกหน้ีเงินยืม ทําให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น เป็นต้น 
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9. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
 คณะศิลปศาสตร์มีกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมด้านการปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร ในปีงบประมาณ 2559 เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องนํ้า ที่จอดรถ โรงอาหาร ต่างๆ เป็นต้น   
  
10. ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลด
ภาวะโลกร้อน  
 คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ/กิจกรรมท่ี ดําเนินการเพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในปีงบประมาณ 2558 เช่น กิจกรรมรณรงค์
ปลูกต้นไม้  รณรงค์ประหยัดพลังงาน  เป็นต้น  
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กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากร
และผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   

 1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
พัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม (ถ้ามี) 

1. หลักประสทิธิผล คณะศิลปศาสตร์ มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน โดยทีมบริหารมีการกําหนดนโยบายการทํางาน  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

- เป็นสถาบันที่มคีวามพร้อมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการแบบองค์รวม และเติบโต
ได้ 

- การบริหารจัดการ  มีหลักธรรมาภิบาล  มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้มี
การจัดการระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 

-   โครงสร้างองค์กร  จะมีการปรับปรุงโครงสร้างภายในที่เป็นระบบ  จัดการกระบวนการ 

ภายในให้สอดคล้องกับการเติบเติบที่ย่ังยืน  และสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากร 

     -   การสื่อสารองค์กร  จะมีการส่งเสริมการสื่อสารที่ถา่ยทอดระบบการทํางานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  และส่งเสริมการสื่อสารสองทาง 

2. นโยบายด้านเสริมสร้างความสามัคค ี มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพ่ือเป็น 

ฐานในการขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตได้  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาสู่ความเป็นผู้นําวิชาการ การ
วิจัย และการเรียนการสอนในภูมิภาคอีสานใต้และลุม่นํ้าโขง 

3. แผนการดําเนินงานฝ่ายบริหาร / ฝ่ายแผนและสารสนเทศ  

3.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์คณะ พ.ศ. 2560 - 2564 

3.2 ปรับแผนงบประมาณ 2559 และแผนปฏิบัติการทุกด้าน 

3.3 ปรับปรุงโครงสร้างภายในสํานักงานเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ทํา KPI และ 
สมรรถนะบุคลากร 

3.4 การสื่อสารภายในองค์กรที่สง่เสริมการทํางานร่วมกัน (Two-way communication) 

3.5 ปรับปรุงการติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับ
จากองค์กรภายนอก 

3.6 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานแบบเช่ือมโยง 

3.7 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือการทํางานที่สนับสนุนคณะ มภูีมิทัศน์โดยรอบสวยงาม 
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4. แผนการดําเนินงานฝ่ายวิชาการ 

4.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และประเทศ 

4.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21  

4.3 ปรับปรุงโครงสร้างและการดําเนินงานของคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับเกณฑ์ฯ
ใหม่ (พ.ศ.2558) 

4.4 สร้างและขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ  

4.5 พัฒนาและส่งเสริมการเปิดหลักสูตรที่มกีารเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

4.6 สนับสนุนกิจกรรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ 

4.7 พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการ (ผลงานอาจารย์ประจําหลักสูตร นักศึกษา และสาย
สนับสนุนวิชาการ) 

5. แผนการดําเนินงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา  

5.1 พัฒนางานวิจัยของคณะให้ได้รับการตีพิมพ์ และสามารถนํามาขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการได้  

5.2 สนับสนุนการทําวิจัยตามยุทธศาสตร์ UBU และประเทศ เน้นการวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนได้ 

5.3 พัฒนาระบบสวัสดิการ สิ่งสนับสนุนงานวิจัย เช่น ห้อง Research การอบรม รางวัล
นักวิจัยดีเด่นประจําปี 

5.4 โครงการจัดพิมพ์หนังสือและตํารา และพัฒนาวารสารคณะศิลปศาสตร์ TCI กลุ่ม 1, E-
Journal 

5.5 สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ ของอาจารย์ และนักศึกษา 

5.6 เพ่ิมงานวิจัยระดับนานาชาติ ผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

6. แผนการดําเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา  

6.1 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษาแบบครบ
วงจร 

6.2 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาตนและสังคมท้องถิ่น 

6.3 ยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาก่อนการทํางาน 

6.4 พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า 

6.5 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ  

6.6 ส่งเสริมและสรรหาทุนและสวัสดิการนักศึกษา 

6.7 ภูมิทัศน์สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

7. แผนการดําเนินงานฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

การบริการวิชาการแก่สังคม  
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7.1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม  

7.2 แผนการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่าและเน้น
แบบมีส่วนร่วม 

7.3 พัฒนาระบบประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมอย่างมี
ส่วนร่วม 

7.4 พัฒนาอบรมบุคลากรในการให้บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

7.1 จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

7.2 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  8.  แผนการดําเนินงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

      8.1  จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความร่วมมือกับการศึกษานานาชาติ ประสานงาน
หลักสูตรร่วมระหว่างประเทศ 

                                   8.2 ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลีย่นระหว่าง นศ.ในโครงการ
วิเทศ 

                                   8.3 บูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

          1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม (ถ้ามี) 

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

          1.3 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

คณะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสในการเข้าร่วมในการรับรู้ ทําความเข้าใจแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมบุคลากรคณะ  และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ร่างเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน  ก่อนนําไปใช้จริง 

คณะมีหลักมุ่งเน้นฉันทามติโดยการหาข้อตกลงทั่วไปในเบ้ืองต้นในกลุ่มของบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
กระบวนการหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเสนอเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน มีการประชุมบุคลากรเพ่ือหารือเรื่องต่างๆ ที่ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสีย   
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          1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน (ถ้ามี) 

คณะศิลปศาสตร์ มีการบริหารราชการที่มีแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการทํางานทุกด้านซึ่งช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านงาน
บุคคล วิชาการ การเงิน งานวิจัย ฯลฯ 

          1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

          คณะใช้อํานาจกฎหมาย   กฎระเบียบข้อบังคับ   ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ   โดยมีระเบียบแนว
ปฏิบัติที่เป็นธรรมใช้ได้กับบุคลากรทุกคนของคณะ  โดยมีการจัดทําประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสรรหาหัวหน้า
สาขาวิชา และประธานหลักสูตรภาระงานและค่าตอบแทน   
2. การจัดการความรู้ (KM)   
คณะได้จัดกิจกรรม Mini KM  ตามแผนการจัดการความรู้ (KM Plan)  ปีงบประมาณ  2559  ดังน้ี 

1. การจัดการและการบริหารการเงินและพัสดุสําหรับการจัดการโครงการ  โดย งานการเงิน 
พัสดุ และงานวิจัย  จัดขึ้นเมือ่วันที่  29  มกราคม  2559  โดยผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน 

2. ภาษาอังกฤษในการทํางานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  โดย นางจิราภรณ์  สมิธ  จดัขึ้น 
เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2559  ทั้งน้ี ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่สามารถนําไปสื่อสารกับอาจารย์ชาว
ต่างประเทศได้  รวมถึงทราบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น วัฒนธรรมการทักทาย
กันเสมอเมื่อพบกันของชาวต่างประเทศ เป็นต้น 

3. การใช้ระบบ Info เพ่ือการบริหารงานของคณะสําหรับผูบ้ริหาร โดยงานคอมพิวเตอร์  ซึ่งจัด 
ขึ้นเมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน  2558   
 
                   4.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จัดเมื่อวันที่ 22 ก.ค 2559
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน  เกิดการแลกเปลี่ยน  ในการทําวิจัยการเรียนการสอน  และเผยแพร่ไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายใน
รูปแบบของเอกสารสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และลงเว็บไซต์คณะ 
                    5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรือ่ง การเขียนแบบ มคอ.2 รายละเอียดของ
หลักสูตร จัดเมื่อวันที่ 15 ก.ค 2559  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  อาจารย์คณะศิลปศาสตร์  จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันระหว่างผู้มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การเขียนแบบ 
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร  คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งจะทําให้หลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแบบ 
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านบุคลากร 

1. จําแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร 
  สายวิชาการ 
  - ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 122 
คน  จําแนกเป็นข้าราชการ จํานวน 29 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 85 คน และลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 8 คน  
 

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2558 ปี 2559 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันตก 

15 23 5 43 13 22 4 39 4 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก 

5 25 5 35 4 24 4 32 3 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 7 13 0 20 5 13 0 18 2 
สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ 

7 26 0 33 7 26 0 33 0 

รวม 34 87 10 131 29 85 8 122 9 
ร้อยละ  25.95 66.41 7.63 100 23.77 69.67 6.56 100 7.45 

 
-  นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภท 
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- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2558 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559 
 

 
 
  สายสนบัสนุนวิชาการ 
  - ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น  34 คน จําแนกเป็น
ข้าราชการจํานวน 4  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 24 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 คน และ ลูกจ้างช่ัวคราว  
จํานวน 3 คน  

ภาควิชา/
สาขา/

หน่วยงาน 

ปี 2558  ปี 2559  
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ลูกจ้าง
ประจํา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม

ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ลูกจ้าง
ประจํา 

 

 ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

สํานักงาน
คณบดี 
 

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 8.82 100 11.76 70.59 8.82 8.82 100  
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- นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามประเภท  
 

 
 
 
 
- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2559 
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2. จําแนกตามระดับการศึกษา  
สายวิชาการ 

  - ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 122 
คน  จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน ปริญญาโท 76 คน และปริญญาเอกจํานวน 42
คน  
 

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/ 
ปริญญาตร ี

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 3 22 14 39 
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 2 19 11 32 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ - 10 8 18 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ - 25 8 33 

รวม 5 76 41 122 

ร้อยละ  4.10 62.30 33.60 100 

 
     - นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวน ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
111 รายงานประจําปี 2559  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาละยอุบลราขธานี 

- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559  

 

          
 
 
 

  สายสนบัสนุนวิชาการ 
  - ในปี 2559 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 34 คน จําแนกตามระดับการศึกษาเป็น
ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีจํานวน 4  คน   ปริญญาตรีจํานวน 19  คน   ปริญญาโท 6 คน และ ปริญญาเอก
จํานวน………-……คน  
 

หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา 
ตํ่ากว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

สํานักงานคณบดี 
 

4 19 11 - 34 

รวม 4 19 11 - 34 
ร้อยละ  14.71 61.76 23.53 - 100 

 
 
 
 
 
 
 

 
- นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา 
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- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามระดับ

การศึกษา ในปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ ปี 2559  
 

 
  
 
3. จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ 
 - ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 122 คน 
จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 103 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 15 คน   รอง
ศาสตราจารย์ จํานวน 4 คน และศาสตราจารย์ จํานวน 0 คน  
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ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2558 ปี 2559 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันตก 

39 4 0 0 43 35 4 0 0 39 4 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก 

29 5 1 0 35 26 5 1 0 32 3 

สาขาวิชา
สังคมศาสตร ์ 14 4 2 0 20 14 2 2 0 18 2 

สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ 28 4 1 0 33 28 4 1 0 33 0 

รวม 110 17 4 0 131 103 15 4 0 122 9 

ร้อยละ  83.97 12.98 3.05 0 100 84.43 12.30 3.27 0 100 7.38 

 
   - นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ  

 

 
- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ใน

ปีงบประมาณ 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558  
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4. บุคลากรลาศึกษาต่อ 
   - ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  มีบุคลากรลาศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 3 คน  จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังน้ี 
 
 สายวิชาการ  
ลําดับท่ี ชื่อ- สกุล ระดับ

ปริญญา 
สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

1 นายพุทธราช  มาสงค ์ ปริญญาเอก สาขาวิชา 
ภาษาและ      
การสื่อสาร  

สถาบันพัฒน-       
บริหารศาสตร์ 

ทุนการศึกษา
สําหรับอาจารย์
คณะศิลปศาสตร์
เพ่ือศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก 
2 นายพลวิเชียร  ภูกองไชย ปริญญาเอก สาขาวิชา      

สังคมวิทยา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนส่วนตัว 

3 นายจักรพันธ์  แสงทอง ปริญญาเอก สาขาวิชา       
ปรัชญาและ

ศาสนาตะวันออก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนส่วนตัว 

 
 สายสนบัสนุนวิชาการ  
ลําดับท่ี ชื่อ- สกุล ระดับปริญญา สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

 - - - - - 
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ด้านงบประมาณ 

  ในปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น 12,857,631.54 บาท(สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
สามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์) จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวนทั้งสิ้น 2,076,500.00 บาท งบประมาณเงิน
รายได้จํานวน 10,781,131.54 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินกองทนุส่งเสริมฯ รวม 

ยอดยกมา - 19,308,041.79 50,215,244.84 69,523,286.63

  บวก ได้รับจดัสรร 2,234,900.00 19,096,130.10 8,986,662.50 30,317,692.60

  หัก   รายจ่าย 2,234,900.00 20,356,767.45 12,794,387.17 35,386054.62

คงเหลือ(ยกไป) 0.00 18,047,404.44 46,407,520.17 64,454,924.61

 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินกองทนุส่งเสริมฯ รวม 

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

  บวก ได้รับจดัสรร 2,087,900.00 18,315,515.71 7,397,525.00 27,800,940.71

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

คงเหลือ(ยกไป) 0.36 20,018,736.04 30,176,956.60 50,195,693.00
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินกองทนุส่งเสริมฯ รวม 

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

  บวก ได้รับจดัสรร 2,076,500.00 7,709,806.54 3,071,325.00 12,857,631.54

  หัก   รายจ่าย 2,076,499.99 23,302,440.68 11,592,779.99 36,971,720.66

คงเหลือ(ยกไป) 0.01 4,426,101.90 21,655,501.61 26,081,603.52

 
- แผนภูมิเปรยีบเทียบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทยีบกับปี 2558 และ ปี 2557  
(ดังกราฟต่อไปน้ี) 
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- แผนภูมิเปรยีบเทียบงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 และ ปี 2557  
(ดังกราฟต่อไปน้ี) 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บรหิาร 
 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทํารายงานประจําปี 2559  ขึ้นเพ่ือสรุปผล 
การดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์  
ส่วนที่ 2  ผลการดําเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์  และส่วนที่ 3 ข้อมลูสารสนเทศของ
คณะศิลปศาสตร์ 
  ในรอบปี 2559 คณะศิลปศาสตร์มีความโดดเด่นด้านการบริการวิชาการภาษาและวัฒนธรรม
ลุ่มนํ้าโขง โดยมีหน่วยงานจากภายนอกให้ความไว้วางใจในการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียน จาก
หลายเขตการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงการจัดค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์อาเซียนให้กับสํานักงาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นต้น 
 
 ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับคณะและระดับหลักสูตร โดยมีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม การรับครูอาสาสมัครภาษาจีนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน 
ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Wisconsin นอกจากน้ี อาจารย์ในคณะยังมีความ
ร่วมมือระดับนานาชาติในการทําวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการผ่านการบรรยายและเสวนาจาก
นักวิชาการต่างประเทศอีกด้วย 
 การเป็นมหาวิทยาลัยในภาคอีสานตอนใต้และสถานท่ีต้ังที่อยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศใน
กลุ่มGMS (Laos, Cambodia and Vietnam) ทําให้มีโอกาสในการสร้างจุดเด่นด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือต่างๆได้ที่เก่ียวกับอีสานใต้และ GMS  
 
 ในด้านการพัฒนาวิชาการของนักศึกษา นักศึกษาได้รับรางวัลซึ่งสร้างช่ือเสียงให้กับคณะอย่างมาก 
อาทิเช่น 

1) นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการตอบ 
คําถามการท่องเท่ียว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยคณะการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สาขาวิขาการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ดังกล่าว และมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นที่ปรึกษา ซี่งผลการแข่งขันปรากฏว่า สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลป
ศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเท่ียวและการโรงแรม HOS 
FAIR ครั้งที่ 4 ณ คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

2) นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ 
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน สุนทรพจน์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงโลก (change the world speech contest) 
ในหัวข้อ คุณค่าของความเป็นคน จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสน์สากล และโรงเรียนสอนพูดเพ่ือการทูตจอมพล ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยมีทั้งหมด ๙ สถาบันทั่วประเทศเข้า
ร่วมการแข่งขันในครั้งน้ี ซึ่ง นางสาวปรางคณิต บุญเผย ช้ันปีที่ ๒ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 



สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันสุนทรพจน์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงโลก (change the world 
speech contest) ในหัวข้อ คุณค่าของความเป็นคน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท ทุนเรียนฟรีมูลค่า 
๑๒,๐๐๐ บาท ๑คอร์ส จากโรงเรียนสอนการพูดจอมพล กรุงเทพ  ซึ่งการประกวด Change the world 
speech contest โครงการประกวดสุนทรพจน์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงโลกน้ี   เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ มี
วัตถุประสงค์มุ่งสร้างผู้นําเยาวชนที่มีความรู้ ความดี และมีความสามารถด้านภาษา เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ทั้ง
ต่อตนเองและสังคม เตรียมพร้อมด้านคุณธรรม ศีลธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และสง่างามใน
เวทีประชาคมโลก 
  

3) นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เข้าร่วมการการแข่งขันโต้วาทีภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14-15 
พฤศจิกายน 2558  ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้หัวข้อ “ความสามารถ สําคัญ
กว่า วุฒิการศึกษา” โดยนักศึกษาจากหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งน้ี ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดได้แก่
นายอานนท์ สัมฤทธ์ิ นายวุฒิชัย จําปาสา  นางสาวน้ําทิพย์ ทองทิพย์  นางสาวประภารัตน์ แก้วคํามา  นายฐิติ
พงศ์ พันธ์นิกุล นางสาวจุฑามาศ ไชยโกฎ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมได้แก่  รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ดร.ชิดหทัย ปุ
ยะติ อาจารย์ประภาพร ศศิประภา และอาจารย์ชาวจีน อาจารย์ Zhou Tingting และ อาจารย์ Zhao 
Xiaowen ในการน้ี นายวุฒิชัย จําปาสา ยังได้รับรางวัล ผู้โต้วาทียอดเย่ียม ในการแข่งขันครั้งน้ีอีกด้วย 
 

4) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 3 คน ได้แก่ น.ส. สวันนา เกิด 
ศักด์ิ ณ แวงน้อย น.ส.นริศรา ย่ิงได้ชม และน.ส.มลวดี  บุญจวบ ในฐานะทีมแข่งขันตัวแทนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเก่ียวกับ GMS-ASEAN ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ในหัวข้อ“Asian Perspectives on Peace and Development : Questioning the Future of 
GMS and ASEAN” ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 7 สถาบัน 4 ประเทศ (เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และไทย)  
 
 ในด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายในและภายนอกสถาบัน จํานวน 22 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,235,065.00 บาท (สามล้านสอง
แสนสามหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน) และมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับทั้งหมด 25 บทความ  โดยแบ่งเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จํานวน 6 บทความ  
และผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติจํานวน 3 บทความ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จํานวน 9 บทความ  บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จํานวน 
7 บทความ     
 



 ในด้านการบรกิารวิชาการ คณะศิลปศาสตร์มีผลงานด้านบริการวิชาการท่ีมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการบริการวิชาการ จํานวน  12 โครงการ 
งบประมาณรวม 1,258,700.00 บาท โดยมุง่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  อันจะเกิดประโยชน์
และผลกระทบต่อสังคม 
 ในด้านการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดินเพ่ือดําเนินโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน  12 โครงการ  งบประมาณ 1,054,000 
บาท  ซึ่งโครงการทั้งหมดมีพ้ืนที่ดําเนินการทั้งในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง   
 
 



 
รายงานประจําปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประวัติคณะ 
 

คณะศิลปศาสตร์  แรกเริ่มเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ที่มีภารกิจหลักจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษา   มนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์    ให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2540  สถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเป็น
หลักสูตรแรก    คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และในปีการศึกษา 2541 
ได้เปิดสอนหลักสูตรที่สองคือศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว   ต่อมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้รับ
การปรับสถานะเป็นคณะศิลปศาสตร์   ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2542  เหตุผลสําคัญในการปรับเป็นคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตศิลป
ศาสตร์ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและสาขาขาดแคลน  ขณะเดียวกันให้คงภารกิจหลักเดิมไว้  คือ   
การจัดการเรียนการสอนวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ให้กับนักศึกษาทุกคณะ ในปีการศึกษา 2543 คณะศิลปศาสตร์
ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ   เพ่ือสนองตอบความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จากปีการศึกษา 2542 - ปัจจุบัน   คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ได้แก่   ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
สาขาการท่องเท่ียว   สาขาการพัฒนาสังคม  สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดี
เวียดนาม  สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขาภาษาจีน   สาขาประวัติศาสตร์  สาขาศิลปะการแสดง  และสาขานิเทศ
ศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) ในระดับปริญญาโทเปิดสอนรวม 4 หลักสูตร  ได้แก่  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์  ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตสาขานวัตกรรมการท่องเท่ียว  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาไทย นอกจากน้ียังมีหลักสูตรวิชาโท
ในระดับปริญญาตรีเพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่บัณฑิต      ปัจจุบันคณะศิลป
ศาสตร์มีการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทุกด้านของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่   การจัดการเรียนการสอน   
การวิจัย    การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สรุปผลการดําเนนิงานของคณะศลิปศาสตร์   
 คณะศิลปศาสตร์นําเสนอภาพรวมของการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ของคณะ เพ่ือ
เช่ือมโยงในการดําเนินงาน ด้านต่างๆ ดังน้ี  
 
  ด้านการผลิตบัณฑิต   

  คณะศิลปศาสตร์มีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ 15 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี  
10 หลักสูตรและปริญญาโท 5 หลักสูตร  จํานวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2559 รวมเป็นจํานวน 509 คน 
จําแนกตามเป็นระดับการศึกษาปริญญาตรี  483 คน  ปริญญาโท 26 คน จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2558  จํานวน 304 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 294 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน   
ซึ่งรายงานผลการสํารวจดังน้ี ดังน้ี 

ตารางภาวะการมีงานทํา ปกีารศึกษา 2558 
 

หลักสูตร 

ผู้สาํเร็จ

การศึกษา 

(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตที่ได้งานทํา  บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทํา 

จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ จํานวน

(คน) 

ร้อยละ จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ 

การท่องเที่ยว 62 61 98.39% 59 96.72% 2       3.28 % 
การพัฒนาสังคม 54 50 92.59% 48 96.00% 2       4.00 % 
นิเทศศาสตร ์ 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. ร้อยละการมีงานทําทั้งหมด = จํานวนผู้ได้งานได้ทําทั้งหมด-ผู้ได้งานทําระหว่างศึกษา) x 100   
                                / (จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด-ผู้กําลังศึกษาต่อ-ผู้ได้งานทํา 
       ระหว่างศึกษา-ผู้ติดเกณฑ์ทหาร-ผู้อุปสมบท) 
   2.อยู่ระหว่างรอเอกสารยืนยันจากกองแผนงาน 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์   

  คณะศิลปศาสตร์ได้ดําเนินงานด้านการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2559  จํานวน  23 โครงการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 2,994,291 บาท  เป็นเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก 2,474,291 บาท และเงินทุน
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้รวม 520,000 บาท 
 

  

  
  
 
ด้านการบริการวิชาการ 
   ในปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 
จํานวนทั้งสิ้น 22 โครงการ  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 9,150,100 บาท และ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ไม่รวมโครงการบริการวิชาการจากเงินอุดหนุน
รัฐบาล  จํานวน 5 โครงการ จํานวน  7,891,400  บาท    
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จํานวนโครงการบริการวิชาการแยกตามสาขาวิชา 

 

 
 

 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   จํานวน 12 โครงการ 
เป็นงบประมาณแผ่นดินจํานวน  1,054,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจํานวน 8,092 คน  
 
ตารางจํานวนโครงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและงบประมาณท่ีได้รับ แยกตามสาขาผู้รบัผดิชอบโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

รายละเอียด/
สาขา 

ภาษาและ
วรรณคดี
ตะวันตก 

ภาษาและ
วรรณคดี
ตะวันออก 

มนุษยศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ รวม 

จํานวนโครงการ - 8 5 1 14 
งบประมาณ - 614,000 470,000 30,000 1,114,000 
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ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 คณะศิลปศาสตร์มีกิจกรรมการดําเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ในรอบปี 2559 จํานวน 7  
โครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ 
 

 1) โครงการ MK32: Professional Development of Water Governance and Regional 
Development Practitioners in the Mekong Basin เป็นโครงการให้ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่งนํ้าในภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขงโดยได้รับงบประมาณสนันสนุนจาก  International Water Management Institute (IWIM) ดําเนินการ
ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2557 กําหนดสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2560 มีศูนย์วิจัยสงัคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  

 
 2) โครงการวิจัย “Recovering and valuing wetland agro-ecological systems and local 

knowledge for water security and community resilience in the Mekong region” โดยได้รับ
งบประมาณจาก องค์กร SUMERNET มีศนูย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ดําเนินงาน
ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Research Centre for Rural Development, An Giang University และ 
Northern Agriculture and Forestry College (NAFC) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 
จนถึงเดือนกันยายน 2559 
 

 3) โครงการวิจัย “Fisheries Impacts of Hydropower Dams on Thai Mekong Tributary Rivers” 
ร่วมกับ University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดดําเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 
ปี ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 มีศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
4) โครงการการตระหนักรู้ประชาคมอาเซียนผ่านมุมมองอันหลากหลาย ภายใต้โครงการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2559 โดยได้เชิญวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ความรู้แก่บุคลากร
และนักศึกษา ดังน้ี Assistant Professor Jonalou San Juan Labor จาก University of the Philippines 
ประเทศฟิลิปปินส์ และ Assistant Professor Dr. Leong Wei Shin จาก National Institute of Education, 
Nanyang Technological University (NIE/NTU) ประเทศสิงคโปร ์

 
5) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “ไปอาเซียน เปลี่ยนโลกทัศน์” หรือ “Go ASEAN! A Transformative 

Experience” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปี งบประมาณ 2559ระหว่าง
วันที่ 10 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2559 (14 วัน) ณ Hue University College of Foreign 
Languages มีอาจารย์ผู้ดูแล 1 คน และมีนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการทั้งสิ้น 12 คน 

 
6 )  โครงการรั บ นักศึ กษาจาก  University of Foreign Language Studies - Danang University 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาละทะเบียนเรียนในรายวิชา 1421 331 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ
รายวิชา 1421 344 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพและแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ สังคมและวัฒนธรรม ประจําปีภาค
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การศึกษาฤดูร้อน 2558 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวนทั้งสิ้น 35 คน พร้อมน้ี 
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารและเพิ่มการตระหนักรู้ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2559 ณ คณะศิลปศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาเพ่ิมเติม 

 
7) โครงการเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาคณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาจาก HUCFL สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคณะศิลป
ศาสตร์ได้รับนักศึกษาจาก Hue University Colleague of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม 
จํานวน 12 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 29 วัน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 
12 กันยายน 2559 

 
 
ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปี 2559 
 ในปี 2559  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ทั้ง 7 กลยุทธ์  โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ จําแนก
ตามกลยุทธ์ ดังน้ี 
 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ือง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็น
ที่ยอมรับของสังคม 
มาตรการ 

1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 

1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ครบถ้วน

ทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม การหา

ประสบการณ์จากการทําจริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
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1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง  

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกรักท้องถิ่นและความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข 

1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  
1.10  สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและ

หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน  
1.12 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
1.13 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษาและให้นักศึกษา

สามารถจบได้ตามระยะเวลาในหลักสูตร  
1.14 พัฒนาระบบบริการจัดการอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
 จากกลยุทธ์ เป้าประสงค์และมาตรการที่กําหนดข้างต้นน้ัน คณะศิลปศาสตร์ได้มีการกําหนดนโยบาย 
แนวทาง มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินการต่างเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์และ
มาตรการต่างๆ ที่วางไว้ และซึ่งผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์และมาตรการจําแนกเป็นประเด็นดังน้ี 
   
1. การรับนักศึกษา 
 1.1 วิธีการรับนักศึกษา  
  ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้รับนักศึกษา 2 วิธี คือ วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) 
และวิธีรับตรง ดังน้ี 

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

2. วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนดสัดส่วน
ประมาณ ร้อยละ 80 โดยแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ และ วิธีรับตรงตามโควตา รายละเอียดดังน้ี 
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  2.1 วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาจากพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ พ้ืนที่อีสาน 
และ พ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ดังน้ี จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มกุดาหาร สกลนคร 
นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
  (1) รับตรงพ้ืนที่อีสาน  สําหรบันักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ดังน้ี จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มกุดาหาร 
สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น เลย หนองบัวลําภู 
อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
โดยไม่แยกสัดส่วนจํานวนที่จะรับเข้าศึกษาระหว่างโรงเรียนที่อยู่นอกเขตอําเภอเมืองและโรงเรียนที่อยู่ในเขต
อําเภอเมือง 
  (2) รับตรงพ้ืนที่ภาคอ่ืน สําหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย (ยกเว้น 20 
จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความหลากหลายในด้าน
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต 
  2.2 วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยกําหนดเป็น 4 กลุม่ได้แก่ (1) กลุ่มผูม้ี
ความสามารถพิเศษ  (2) กลุม่ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (3) กลุม่โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา และ
(4) กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ  ทั้งน้ีคณะศิลปศาสตร์เปิดรับนักศึกษาตามวิธีรับตรงตามโควตา เพียง 1 กลุม่เท่าน้ันคือ 

กลุ่มที ่(1) กลุม่ผู้มีความสามารถพิเศษ  ประกอบด้วย 
-  โควตาเรียนดีชนบท  โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีและมีภูมิลําเนาในชนบท 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหม้ีการผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพตามความต้องการของท้องถิ่นคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ให้การ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นไปตามความร่วมมอืในการคัดเลือกบุคคล เข้าศกึษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี การดําเนินการรับสมัครและการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
คุณสมบัติผูส้มัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1. คุณสมบัติทัว่ไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภทการ
รับโดยวิธีรับตรง ไว้ดังน้ี  

1.1 เป็นผูท้ี่กําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กําลงัศึกษาอยู่ในช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันต้น 
(ปวช.) ช้ันปีที่ 3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2557 และจะต้องสําเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันต้น (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) เมื่อจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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1.2 เป็นผูม้ีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน
ไม่ประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ประกอบวิชาชีพ 
 กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงจากข้อ 1.1 ถึง 1.2 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือก
ฯ เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ตามข้ันตอนต่อไป 
 

 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภทการรับ 
 2.1 วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ 

2.1.1 รับตรงพ้ืนที่อีสาน  เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และที่ต้ัง 
ของโรงเรียนอยู่ใน 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะ
เกษ อํานาจเจริญ มกุดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ 
ขอนแก่น เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
ที่มีคุณสมบัติและเง่ือนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด 

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

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

2.2.1 โควตาเรยีนดีชนบท 
 โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีและมีภูมิลาํเนาในชนบทเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิต 
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง  ให้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
เป็นไปตามความร่วมมือในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศกึษา องค์กรภาครัฐและผู้แทน
ภาคประชาชนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีการดําเนินการรับสมัครและการคัดเลือกเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่
ขั้นตอนวิธีการและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

1) เป็นผู้ที่กําลังศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ประจําปีการศึกษา  
2556 

2) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ  ไม้เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ 
ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 
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3) ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเท่า 4 ภาคเรยีน อยู่ในลําดับที่ไม่ 
เกินร้อยละ 20 ของสายช้ัน ภายหลังการจัดเรียงระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสมของนักเรียนทั้งหมดของสายช้ันแล้ว 

4) เป็นผู้ที่กําลังศกึษาในสถานศกึษาที่อยู่นอกเขตอําเภอเมือง 
และอยู่ในพ้ืนทีบ่ริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มกุดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม 
กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
 

5) องค์ประกอบการตัดสินคัดเลือก พิจารณาจากค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ค่าคะแนนเฉล่ียกลุ่ม 
สาระ การสอบสัมภาษณ์ตามท่ีคณะ/หลักสตูรกําหนด 
 

การดําเนินรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทน
ภาคประชาชนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี การดําเนินการ รับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ขั้นตอน  

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

2556 
2.2 เป็นผูท้ี่ร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพ 

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

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

2.5 ผู้สมคัรต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สมัครเขา้รับการ 
คัดเลือกระยะเวลา 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ของคณะศลิปศาสตร ์
1. รับตรงพ้ืนที่อีสาน และพ้ืนที่ภาคอ่ืน 

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

 
เกณฑ์การคัดเลือก 
โควตาพ้ืนที่ โควตาภาคอ่ืน และโควตารับตรงทั่วไป 

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

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

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

3. การดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
จะตัดสินให้ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกของคณะกรรมการสอบในแต่

ละสาขาวิชา 
 

4. การตัดสิน 
     จะเรียงคะแนนสัมภาษณ์ตามลําดับจากมากไปน้อย กรณทีี่ผู้สมคัรได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา

ในลําดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน หลายคน คณะศิลปศาสตร์จะพิจารณาจากการเรียงลําดับ GPA ของกลุ่มสาระ
วิชาที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 

ค่านํ้าหนัก เกณฑ์การตัดสิน 
GAT  30% 
GPAX  20% 
สัมภาษณ ์ 50% 
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1.2 จํานวนนักศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 521 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 503 คน ระดับ
ปริญญาโท 18 คน มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จํานวน 1,356 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,307 8น ระดับปริญญาโท จํานวน 49 คน  
 

หลักสูตร 
ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

ภาษอังกฤษและการสื่อสาร 66   65 44   44 106   106 
การท่องเที่ยว 55   52 70   69 84   84 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 45   43 50   49 53   53 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 25   21 25   25 13   13 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 94   87 70   70 28   28 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 78   69 83   82 52   52 

ประวัติศาสตร์ 26   23 33   33 28   28 
การพัฒนาสังคม 41   33 62   61 56   56 
นิเทศศาสตร์ 41   36 51   51 37   37 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 19   14 19   19 26   26 
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  10  10  14  14  14  14 
นวัตกรรมการท่องเที่ยว  7  7  -  0  -  0 
ภาษาไทย  -  0  4  4  4  4 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา  1  1  -  0  -  0 

รวม 443 18 0 461 503 18 0 521 483 18 0 501 
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 1.3 ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2559 ผู้สําเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558  ซึ่ง
คณะศิลปศาสตร์มีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 304 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 294 คน ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 10 คน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแสดงข้อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับ ทุกหลักสูตร 
จึงขอนําเสนอข้อมูลการสําเร็จการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556-2558 ดังตาราง 

ระดับ สาขา วิชาเอก 
ปีการศึกษาสําเร็จ 

รวม 
2556 2557 2558

ปริญญาตร ีภาคปกติ 

การท่องเที่ยว - 38 31 62 131
การพัฒนาสังคม - 39 49 54 142
นิเทศศาสตร ์ - 23 24 33 80
ประวัติศาสตร์ - 14 14 18 46
ภาษาจีน - 24 1 1 26
ภาษาจีนและการสื่อสาร - 0 25 25 50
ภาษาญี่ปุ่น - 29 16 7 52
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  - - 20 20
ภาษาไทยและการสื่อสาร - 35 17 30 82
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 52 45 44 141
ศิลปะการแสดง - 6 2 -* 8

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

ปริญญาโท 

การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

- 
6 5 8 19

นวัตกรรมการท่องเที่ยว - 0 1 2 3
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 3 0 -* 3
สังคมศาสตร์และการพัฒนา การพัฒนาสังคม 2 3 -* 5
สังคมศาสตร์และการพัฒนา ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา 0 2 -* 2

รวม 271 236 304 811
หมายเหตุ: * ไม่มีนักศึกษาคงเหลือในหลักสตูรในปีการศึกษานั้นๆ เน่ืองจากสําเร็จการศึกษาหมดเรียบร้อยแล้ว 
ที่มา : หน้าเว็บไซต์งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล, 4 มกราคม 2560 
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2. การพัฒนาหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์ เปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น 15 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (วิชาเอกและวิชาโท สาขาวิชาเดียวกัน) จํานวน 10 หลักสูตร และ
ปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF. จํานวน 
10 หลักสูตร ขออนุมัติเปิดใหม่ จํานวน 5 หลักสูตร ดังน้ี 
 

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

  หมายเหตุ : มีหลักสูตรวิชาโทที่ไม่มีวิชาเอก อีก 1 หลักสูตร ได้แก่ วิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา 
 

ตารางแสดงหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาขาวิชาต่างๆ คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ปรับปรุง) - 1 
มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ปรับปรุง)  (ใหม่) 2 
มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ปรับปรุง) - 1 
สังคมศาสตร์/สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  (ใหม่) - 1 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

- (ปรับปรุง) 1 

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

รวม 10 5 15 
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รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2558

จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน 11 10 10 4 5 5 15 15 15 
จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐาน
ตามกรอบ TQF. 

9 9 9 1 1 1 10 10 10 

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

1 - - 1 - - 2 - - 

 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

-  
(ใหม)่ 

 
(ใหม)่ 

1 2 2 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

สังคมศาสตร์/สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาจีน
และการสื่อสาร 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาไทย
และการสื่อสาร 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษา
เวียดนามและการสื่อสาร 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 


(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

มนุษยศาสตร์/สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
(ปิด) 

- - - - - 1 - - 
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รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก/สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 


(ใหม่) 


(ใหม่) 


(ใหม่) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก/สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษและเป็นภาษาต่างประเทศ 

- - - 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 1 1 1 

สังคมศาสตร์/สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา - - - 
(ปิด) 

- - 1 - - 
มนุษยศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว - - - 

(ใหม่) 
 

(ใหม่) 
 

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

(ใหม่) 
 

(ใหม่) 
 

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

(ใหม่) 
 

(ใหม่) - 1 1 
รวม 11 10 10 4 5 5 15 15 15 
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3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนี้ 
ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาจีนและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์หลักสูตรภาษาจีน 3 กันยายน 2559 15,000 อ.เมชฌ  สอดส่องกฤษ 
2 กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนําเที่ยวภาษาจีน 4-6 พฤศจิกายน 2559 46,730 อ.ชิดหทัย  ปุยะติ 

รวม 2  กิจกรรม  61,730 บาท 
 

 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาอังกฤษและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ริเริ่มโดยนักศึกษา การใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
15-19 สิงหาคม 2559 3,200 อ.ธิราพร  ศรีบุญยงค์ 

2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
YSEALI U.S. Election Debate Camp 2016 

20-21 สิงหาคม 2559 4,712 อ.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์

3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
ผ่าน โครงการ ETA International Symposium on English 
Teaching Asian Youth Forum 

11-13 พฤศจิกายน 2559 10,000 อ.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์

4 กิจกรรมอบรมการทําข้อสอบภาษาอังกฤษ 15 ตุลาคม 2559 8,500 อ.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์
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ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาอังกฤษและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
5 กิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษา 4 สิงหาคม 2559 ,24 

พฤศจิกายน 2559, 12 
มกราคม 2560, 4 
พฤษภาคม 2560 

1,000 อ.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์

6 กิจกรรมการจดัทําหนังสือตําราภาษาอังกฤษของรายวิชาใน
หลักสูตร 

1 ตุลาคม 2559 - 31 
ธันวาคม 2559 

10,000 อ.วริยาภรณ์  เตียวเจริญ 

7 กิจกรรมการจดัทําหนังสือตําราภาษาอังกฤษของรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

1 ตุลาคม 2559 - 31 
ธันวาคม 2559 

10,000 อ.ราม ประสานศักดิ์ 

8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการฝึกงาน 19 สิงหาคม 2559 1,000 อ.ปรียาภรณ์  เจริญบุตร 
9 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่ริเริ่มโดยนักศึกษา สาน

สัมพันธ์น้องพี่ผ่านกิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ 
14 สิงหาคม 2559 3,500 อ.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์

10 กิจกรรมพี่บัณฑิตเล่าประสบการณ์แบ่งปันน้องรับขวัญพี่บัณฑิต 15 พฤศจิกายน 2559 15,000 อ.อัจฉรา สิมล ี
11 กิจกรรมนํานักศึกษาฝึกสอน พฤศจิกายน - ธันวาคม 

2559 
6,500 อ.สายสุนี  ชัยมงคล 

รวม 11 กิจกรรม  73,412 บาท 
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ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมประวัติศาสตร ์ วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและเรียนรูแ้หล่งโบราณคดีใน

เขตจังหวัดอุดรธานี 
21 -23 ตุลาคม 2559 4,840 อ.สุรีรัตน์ บุปผา 

2 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   5 - 12 ตุลาคม 2559 16,600 อ.จักรพันธ์  แสงทอง 
3 กิจกรรมเรียนรูแ้หล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีในอีสานใต้ ตุลาคม 2559 4,840 อ.วรรณพรรธน์  เฟรนซ์ 
4 กิจกรรมสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 7 ตุลาคม 2559 10,000 อ.วิชุลดา  พิไลพันธ์ 
5 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 12-13 พฤศจิกายน 2559 5,000 อ.อภินันท์  สงเคราะห์ 
6 กิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์พิษณุโลก  ศรีสัชนาลัย  

สุโขทัย กําแพงเพชร 
10-12 ธันวาคม 2559 49,200 อ.อภินันท์  สงเคราะห์ 

รวม 6 กิจกรรม  90,480 บาท 

 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมการเตรียมพร้อมสู่วิชาชีพล่ามและนักแปลภาษาญีปุ่่น 20 สิงหาคม 2559 -21 

สิงหาคม 2559 
25,790 อ.วิศรุตา  เฟอร์รารา 

2 กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องสถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยและการ
ใช้งานโปรแกรม SPSS 16.0 for windows 

15 ตุลาคม 2559 11,500 อ.วิศรุตา  เฟอร์รารา 

3 กิจกรรมนํานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ
ภาษาญี่ปุ่น ครัง้ที่ 11 

19 พฤศจิกายน 2559 22,400 อ.วนัสนันทน์  สุกทน 
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ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
4 กิจกรรมนิทรรศการญี่ปุ่น ปี 2016 11 พฤศจิกายน 2559 49,600 อ.เสาวลักษณ์  หีบแก้ว 
5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 13 ธันวาคม 2559 23,000 อ.ศุภฤกษ์  ชัยรัตน์ 
6 กิจกรรมสานสมัพันธ์ซากุระเกมส์ ครั้งที่ 1  8 ตุลาคม 2559 30,440 อ.วนัสนันทน์  สุกทน 
7 กิจกรรมโฮมรูมนักศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 9 ตุลาคม 2559 5,000 อ.เสาวลักษณ์  หีบแก้ว 
8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศกึษาชั้นปีที่ 1 11-21 กรกฎาคม 2559 14,900 อ.วิศรุตา  เฟอร์รารา 

รวม 8 กิจกรรม 182,630 บาท 
 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมนิเทศศาสตร ์ วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมการเขยีนบทความและบทบรรณาธิการ 22 สิงหาคม 2559 3,000 อ.ธีระพล  อันมัย 
2 กิจกรรมเทคนิคการสัมภาษณ์ข่าว 9 กันยายน 2559 8,000 อ.ธีระพล  อันมัย 
3 กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับการคิดเชิง

สร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 
31 ตุลาคม 2559,14 
พฤศจิกายน 2559 

4,800  อ.สุรศักดิ์  บุญอาจ 

4 กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรด้านสื่อมวลชนของ
ประเทศเวียดนาม 

19,26 ตุลาคม 2559 3,600  อ.สุรศักดิ์  บุญอาจ 

5 กิจกรรมคิด:สรา้งสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร ์ 11 ,25 พฤศจิกายน 2559 27,200 อ.ธีระพล  อันมัย 
รวม 5 กิจกรรม  46,600 บาท 
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ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้าํโขง วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมบรรยายพิเศษในรายวิชา 1454282 เศรษฐกิจในภูมิภาค

ลุ่มน้ําโขง 
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 8,400 อ.มิตต  ทรัพย์ผุด 

2 กิจกรรมเรียนรูภ้าคสนามอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 1-3 พฤศจิกายน 2559 34,600 อ.สมหมาย  ชินนาค 
รวม 2 กิจกรรม 43,000 บาท 

 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมการพัฒนาสงัคม วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมสานสมัพันธ์จิตอาสาเพื่อชุมชน 13-28 สิงหาคม 2559 7,000 อ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 
2 กิจกรรมการเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
11 ตุลาคม 2559 - 8 
พฤศจิกายน 2559 

7,500 อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 

3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการภาคสนาม 26-27 สิงหาคม 2559 1,000 อ.กนกวรรณ  มะโนรมย์ 
4 กิจกรรมการศกึษาชุมชนเข้มแข็ง 12 พฤศจิกายน 2559 4,000 อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 
5 กิจกรรมการศกึษาดูงานการจัดทําแผนของเทศบาล 5 พฤศจิกายน 2559 4,000 อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 
6 กิจกรรมการเสวนา Gen Ed ตอน ข้าม/ผ่าน/เพศ 11 พฤศจิกายน 2559 8,400 อ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 
7 กิจกรรมดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี และด่านตรวจคนเข้า

เมืองด่านช่องเม็ก 
16 พฤศจิกายน 2559 4,000 อ.ตระการ  ถนอมพันธ์ 

8 กิจกรรมเรียนรูผ้ลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมไบโอเอทานอล
ต่อระบบนิเวศมนุษย์ 

15 ตุลาคม 2559 4,000 อ.กนกวรรณ  มะโนรมย์ 

9 กิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษา 13 ตุลาคม 2559 0 อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 
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ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมการพัฒนาสงัคม วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
10 กิจกรรมการศกึษาชุมชนเข้มแข็ง 21 พฤศจิกายน 2558 4,020 อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 

รวม 10 กิจกรรม  29,420 บาท 
 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาไทยและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 25-27 พฤศจิกายน 2559 10,000 อ.วรรณภา  ชํานาญกิจ 
2 กิจกรรมการนําเสนอผลงานการฝึกงาน 15 ตุลาคม 2559 10,000 อ.กมลวัฒน์  เล็กนาวา 
3 กิจกรรมโฮมรูม-โฮมไทย 25 สิงหาคม 2559 0 อ.วรรณภา  ชํานาญกิจ 
4 กิจกรรม "ภาษา สังคม วัฒนธรรม" 3 พฤศจิกายน 2559 6,345 อ.ชญานนท์  แสงศรีจันทร ์

รวม 4 กิจกรรม  26,345 บาท 
 

ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ําโขง 
1 พฤศจิกายน 2559 5,000 อ.สุวภัทร  ศรีจองแสง 

2 กิจกรรมการเรยีนรู้การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18-21 พฤศจิกายน 2559 5,000 อ.สุวภัทร  ศรีจองแสง 
3 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตการทอ่งเที่ยวของหลักสูตรการท่องเที่ยว

ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 
8-13 ธันวาคม 2559 10,000 อ.ปริวรรต  สมนึก 
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ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
4 กิจกรรมการเรยีนรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อําเภอ

โขงเจียม 
19-20 พฤศจิกายน 2559 5,000 อ.ปริวรรต  สมนึก 

5 กิจกรรมการเรยีนรู้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการวิจัยในพื้นที่
ชุมชนการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
สมุทรสงคราม  

2-6 พฤศจิกายน 2559 10,000 อ.ปริวรรต  สมนึก 

6 กิจกรรมดูพิธีการเข้าออกราชอาณาจักรไทย ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมืองมุกดาหาร 

7 พฤศจิกายน 2559 5,000 อ.ตระการ  ถนอมพันธ์ 

7 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ฯ 18-21 ธันวาคม 2559 40,000 อ.วชิราภรณ์  กิจพูนผล 
8 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตการทอ่งเที่ยวของหลักสูตรท่องเทีย่วที่

สําเร็จการศึกษาในปี 2558 
8-13 ธันวาคม 2559 10,000 อ.ปริวรรต  สมนึก 

9 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรการ
ท่องเที่ยว รุ่นที่ 3 

ตุลาคม 2559 15,000 อ.พัชรี  ธานี 

10 กิจกรรมการฝกึทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการปฏิบัติงานนํา
เที่ยว 

18-24 ธันวาคม 2559 110,000 อ.กันยรัชนิ์  ศรีจันทร ์

รวม 10 กิจกรรม  215,000 บาท 
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ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรมภาษาเวียดนามและการสื่อสาร วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 15-20 กันยายน 2559 5,000 อ.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 
2 กิจกรรมการแปลสู่ความสําเร็จ 4 พฤศจิกายน 2559 3,600 อ.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 
3 กิจกรรมการเรยีนรู้วิธีการพิมพ์อักษรก๊วกหงือ 20 ตุลาคม 2559 2,600 อ.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 
4 กิจกรรมจําลองสถานการณ์การสนทนาภาษาเวียดนามกับ

เจ้าของภาษาที่มาศึกษาหรือทํางานในจังหวัดอุบลราชธานี  
21 ตุลาคม 2559 3,600 อ.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 

5 กิจกรรมประสานใจพี่น้องเวียดนามและการสื่อสาร  2 กันยายน 2559 4,500 อ.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 
รวม 5 กิจกรรม  19,300  บาท 
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4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม ประสบการณ์จากการทําจริงหรือสหกิจศึกษา 
  คณะศิลปศาสตร์มีโครงการ/กิจรรมที่ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในรูแบบต่างๆ เช่น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติใน

ห้องปฏิบัติการ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาหลกัสูตรต่างๆ   ซึ่งได้นําเสนอรวมไว้ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแล้ว 
 
5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอนและแหลง่เรียนรูส้ื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ ์วารสารในและ

ต่างประเทศ ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง  
 

 ประเภทสิง่สนับสนนุ 

การเรียนรู ้

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
หมายเหตุ 

จํานวน หน่วย จํานวน หน่วย จํานวน หน่วย 

1.หนังสือ ตํารา 25,357 เล่ม 24,457  เล่ม  24,950 เล่ม เพิ่ม 521 
2.วิทยานิพนธ์ 
ภาษาต่างประเทศ 135 เล่ม -  เล่ม          -   เล่ม ไม่มีเพิ่ม 

3.วิทยานิพนธ์ ภายในประเทศ 320 เล่ม 360  เล่ม        390 เล่ม เพิ่ม 30 

4.1 วารสารวิชาการ 5 ชื่อเรื่อง 13 
 ชื่อ
เรื่อง         16 ชื่อเรื่อง เพิ่ม 3 

4.2 นิตยสารบันเทิง 21 ชื่อเรื่อง 23 
 ชื่อ
เรื่อง         20 ชื่อเรื่อง ลด 3 

4.3 หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 5 ชื่อเรื่อง 5 
 ชื่อ
เรื่อง           6 ชื่อเรื่อง เพิ่ม 1 
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4.4 หนังสือพิมพ์
ภาษาต่างประเทศ 3 ชื่อเรื่อง 3 

 ชื่อ
เรื่อง           3 ชื่อเรื่อง  เท่าเดิม 

5.สื่อโสตทัศนวัสดุ 1911 รายการ 2,131 
 
รายการ  2,451 รายการ เพิ่ม 320 

6.ฐานข้อมูล         -             -            -     

ฐานข้อมูลสํานักวิทย
บริการ และ สกอ. 
จํานวน 19 ฐาน 
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6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการนอกหลักสูตร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  
 

  
โครงการ/กิจกรรม 

 ประจําปีงบประมาณ 2559 
  

สอดคล้อง TQF 
  

ผู้รับผิดชอบ 
วันดําเนนิงาน 

   งบประมาณ 
 ที่ขออนุมัต ิ

 งบประมาณ  
 ใช้ไป  

จํานวนผู ้
เข้าร่วม 

คุณธรรม ความรู้ ทางปัญญา ความสัมพันธ์ 
การ

วิเคราะห ์

1 
อบรมแกนนํานักศึกษาและการจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2558 

 /  /  /  /  /  งานกิจฯ  28 - 29 พ.ค.58 
       

26,330.0  
    

25,950.00  
17 

2 รับน้องเข้าหอใน  ประจําปีการศึกษา  2558  /      /    สโมฯ  15 - 17 ก.ค.58 
         

6,400.0  
      

3,895.00  
20 

3 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําปี  2558 (คณะฯ)  /  /  /  /    งานกิจฯ  22 ก.ค.,3 ส.ค. 58 
       

73,000.0  
    

41,788.00  
565 

4 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม SPSS    /  /    /  งานกิจฯ  29 ก.ค. 58 
         

5,500.0  
      

4,868.00  
30 

5 พี่น้องสานสัมพันธ์และแต่งแต้มดอกจาน  ประจําปีการศึกษา  2558  /    /  /    สโมฯ  
28 ก.ค.,3-9 ส.ค. 

58 
       

48,000.0  
    

43,896.00  
561 

6 วันไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2558  /  /  /  /    สโมฯ  20 ส.ค. 58 
       

21,150.0  
    

19,334.00  
763 

7 การประกวดเฟรชชี่บอยแอนด์เกิร์ล คณะศิลปศาสตร์ ประจําปี 2558      /  /    สโมฯ  11 ก.ย. 58 
       

49,000.0  
    

48,691.00  
559 

8 
โครงการการแข่งขันกีฬาภายในและการประกวดแสตนเชียร์และเชียร์
ลีดเดอร์ ประจําปีการศึกษา 2558 

     /  /    สโมฯ  16 - 27 ก.พ. 59 
       

53,000.0  
 52,960.50  230 

9 
“จิตอาสาพัฒนาคณะภาคเรียนที่ 1 “รณรงค์ป้องกันยุงลาย” ประจําปี
การศึกษา  2558” 

 /  /  /      สโมฯ  9 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58 
       

11,500.0  
      

1,200.00  
136 

10 
“ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา (เดินเท้าไป
วัดหนองป่าพง)  ประจําปีการศึกษา 2558” 

 /  /  /  /    สโมฯ  14 พ.ย. 58 
         

2,000.0  
      

1,704.00  
ส่ง

ส่วนกลาง 
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โครงการ/กิจกรรม 

 ประจําปีงบประมาณ 2559 
  

สอดคล้อง TQF 
  

ผู้รับผิดชอบ 
วันดําเนนิงาน 

   งบประมาณ 
 ที่ขออนุมัต ิ

 งบประมาณ  
 ใช้ไป  

จํานวนผู ้
เข้าร่วม 

คุณธรรม ความรู้ ทางปัญญา ความสัมพันธ์ 
การ

วิเคราะห ์

11 
“รณรงค์นักศึกษาศลิปศาสตร์ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 
ประจําปีการศึกษา  2558” 

 /  /  /  /    สโมฯ  18 พ.ย. 58 
         

9,150.0  
      

4,087.00  
45 

12 
“งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา  2558”  โดย
เครือข่ายศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ 

 /  /  /  /    ศิษย์เก่า  21 พ.ย. 58 
       

22,840.0  
    

22,199.75  
130 

13 “ลองกระทง” ประจําปีการศึกษา  2558”  /  /  /  /    สโมฯ  25 พ.ย. 58 
         

5,000.0  
      

1,915.00  
123 

14 
อบรมให้ความรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา “เสวนาเชิงปฏิบัติการคนรุ่นใหม่
เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

 /  /  /  /    งานกิจฯ  12 ก.พ. 59 
       

29,600.0  
    

25,099.10  
60 

15 
อบรมให้ความรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา “วัยเรียน วัยใส รู้ทันอย่างเข้าใจ
ไม่มีเสี่ยง” ประจําปีการศึกษา 2558 

 /  /  /  /    งานกิจฯ  3 มี.ค. 59 
         

9,300.0  
 8,095.00  236 

16 รักษ์บ้านศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  2558  /  /  /  /    สโมฯ  20 ก.พ. 59 
       

15,460.0  
 16,384.00  108 

17 ค่ายศิลปศาสตร์อาสาพัฒนา  /  /  /  /    สโมฯ  4-6 มี.ค. 59 
       

37,120.0  
 30,135.00  27 

18 แนะแนวการศึกษาต่อและการจัดหางานก่อนสําเร็จการศึกษา  /  /  /  /    งานกิจฯ  11 มี.ค. 59 
         

5,750.0  
 4,956.00  118 

19 “จิตอาสาพัฒนาคณะภาคเรียนที่ 2 “คณะศิลปศาสตร์น่าอยู่”  /  /  /  /    งานกิจฯ  มี.ค. - เม.ย. 59  ไม่มีงบ    -    

20 โครงการ เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2559    /  /      งานกิจฯ  19 เ.ม.ย. 59 
         

7,550.0  
      

2,647.00  
509 

21 
แนะแนวการให้ความรู้การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปสําหรับงานราชการ ประจําปีการศึกษา 2558 

 /  /  /  /    งานกิจฯ  22 เม.ย. 59 
       

22,100.0  
    

15,953.16  
164 

22 
“ร่วมแรง แข็งขัน สานสัมพันธ์ อาสาพัฒนา  ครั้งที่  3  ประจําปี
การศึกษา  2558” 

 /  /  /  /    งานกิจฯ  22 - 24 เม.ษ. 59 
       

19,400.0  
    

14,788.00  
30 

23 
ปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 16 ประจําปีการศึกษา2558 (เตรียมความ
พร้อมบัณฑิต) 

 /  /  /  /    งานกิจฯ  13 พ.ค. 59 
       

26,450.0  
    

20,000.00  
206 
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โครงการ/กิจกรรม 

 ประจําปีงบประมาณ 2559 
  

สอดคล้อง TQF 
  

ผู้รับผิดชอบ 
วันดําเนนิงาน 

   งบประมาณ 
 ที่ขออนุมัต ิ

 งบประมาณ  
 ใช้ไป  

จํานวนผู ้
เข้าร่วม 

คุณธรรม ความรู้ ทางปัญญา ความสัมพันธ์ 
การ

วิเคราะห ์

24 อําลาดอกจาน ช่อที่ 16  ประจําปีการศึกษา 2558  /  /  /  /    สโมฯ  13 พ.ค. 59 
       

53,700.0  
    

52,723.00  
230 

25 ชุมนุม                     

   - ชุมนุม English Crezy Club    /  /  /  /  สโมฯ  19 - 21 ก.พ.59 
       

19,540.0  
 19,212.00  76 

  
 - แข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese 
Got Talent (ชุมนุมม่านมังกร) 

 /  /  /  /    สโมฯ  23 ก.พ. 59 
       

25,000.0  
 25,000.00  102 

   - ค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น (ชุมนุมรักษ์ท้องถิ่น)  /  /  /  /    สโมฯ  21 - 22 ก.พ. 59 
       

20,000.0  
 20,000.00  55 

   - อบรมแกนนํา ชุมนุม ShutterAutoGraph  /  /  /  /    สโมฯ  27 - 28 ก.พ. 59 
       

11,960.0  
 10,522.16  23 

   - อาสารณรงค์เพื่อสังคมผ่านภาพ ชุมนุม ShutterAutoGraph  /  /  /  /    สโมฯ  ก.พ. - พ.ค. 59 
         

8,000.0  
 7,000.00    

   - การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้นําเชียร์( ชุมนุมเชยร์)  /  /  /  /    สโมฯ  9 -10 เม.ย. 59 
       

19,940.0  
    

16,167.46  
20 

30 
ทุนเรียนดีกรณีพิเศษ 

           งานกิจฯ  ภายเรียบนที่ 2 
     

100,000.0  
  

297,500.00  
97 

31 
ทุนส่งเสริมการศึกษา   

           งานกิจฯ  ภายเรียบนที่ 2 
     

200,000.0  
    

87,000.00  
29 

32 
โครงการบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดินครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 

           งานกิจฯ  22 ก.พ. 59 
         

2,000.0  
         

500.00  
116 

33 
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการงานกิจการนักศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2558            งานกิจฯ  ตลอดปีการศึกษา 

         
1,000.0  

      
9,000.00  

49 

34 
โครงการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2558            งานกิจฯ  ตลอดปีการศึกษา 

         
1,000.0  

           
-    

98 

35 
โครงการนักศึกษาทํางานระหว่างเรียนประจําปีการศึกษา 2558 

           งานกิจฯ  ตลอดปีการศึกษา 
       

70,000.0  
    

10,050.00  
3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 ประจําปีงบประมาณ 2559 
  

สอดคล้อง TQF 
  

ผู้รับผิดชอบ 
วันดําเนนิงาน 

   งบประมาณ 
 ที่ขออนุมัต ิ

 งบประมาณ  
 ใช้ไป  

จํานวนผู ้
เข้าร่วม 

คุณธรรม ความรู้ ทางปัญญา ความสัมพันธ์ 
การ

วิเคราะห ์

36 
สวัสดิการนักศึกษาและวินัยนักศึกษา (กรณี ค่าสวัสดิการฉุกเฉิน เช่น 
อุบัติเหตุ เสียชีวิต)            งานกิจฯ  ตลอดปีการศึกษา 

       
30,000.0  

           
-    

0 

37 
งานติดตามบัณฑิต เรื่องภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี และประเมินแบบสอบถามผู้ให้บัณฑิต            งานกิจฯ  ภายเรียบนที่ 2 

         
3,000.0  

           
-    

0 

รวม 
 
1,070,740.0 

 
965,220.13    
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7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
 งานกิจการนักศึกษาเป็นงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทํากิจกรรมของนักศึกษา การใหบ้ริการ 

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

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

คณะได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศกึษา เพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพในการทํางาน ได้แก่  

          (1) โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 16 (เตรียมความพร้อมบัณฑิต) จัดในวันที่ 13 พฤษภาคม  2559 
ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครงาน พร้อมทั้งแนะนํา
นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน การเตรียมตัวเพ่ือให้ได้งาน รวมถึงลักษณะ
บัณฑิตที่นายจ้างพึงประสงค์  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ดีในการได้งานทํา 
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          (2)  โครงการ“งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานคร้ังที่ 2”  โดยเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ จัดในวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์อันเป็นการสร้างการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพและ
กิจกรรมทางสังคม  โดยมีกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมให้ความรู้  “การพัฒนาในด้านวิชาชีพและด้านวิชาการในการ
ทํางาน”  สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ถึงประสบการณ์ เส้นทางการทํางาน หลังจากจบการศึกษาและ
กิจกรรม “ไขรหัสอาชีพสู่ความสําเร็จ” ศิษย์เก่าร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทํางานให้แก่นักศึกษา  
และเพ่ือให้ศิษย์เก่าได้นําประสบการณ์การทํางานที่แลกเปลี่ยนไปพัฒนางานในหน่วยงานที่ศิษย์เก่าปฏิบัติอยู่ 

 
           (3) โครงการอบรม กพ. จัดโครงการในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับแหล่งทุนการศึกษาต่อจาก
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2) เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาต่อ (ก.พ.) และ (3) เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) แก่นักศึกษา  
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            (4) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการจัดหางานก่อนสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558” 
จัดโครงการในวันศุกร์ที่ 11  มีนาคม  2559 ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สํานักงานอธิกาบดี (หลังใหม่) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับแหล่งข้อมูลการหางาน
และวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนการทํางาน และ (2) เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับการศึกษาต่อทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 

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

1. ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น   จํานวน  1  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
2. ทุนเรียนดี    จํานวน  1  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
3. ทุนกิจกรรมเด่น    จํานวน  1  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
4. ทุนส่งเสริมการเรียน  จํานวน  64 ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 
5. ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ถึงภาคฤดูร้อน  ในปี

การศึกษาที่ผ่านมา ระหว่าง 3.50 ขึ้นไป ทนุการศึกษาละ 1,500 บาท  95 ทุน 
6. ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ถึงภาคฤดูร้อน  ในปี

การศึกษาที่ผ่านมา ระหว่าง 3.25-3.49 ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท 95 ทุน 
 
ทุนการศึกษาท่ีรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    
1. ทุนหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
2. อิฐรัตน์ 
3. รศ.ดร.อรุณี วิริยะจิตรา 
4. แสงทอง 
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5. หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
6. มูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี  คนตรง 
7. มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปภัมถ์ 
8. เทสโก้โลตัส เพ่ือนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย 
9. วิจิตรพงศ์พันธ์ุเพ่ือส่งเสริมศาสนาการศึกษาและสังคม 
10. นางแพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง 
11. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ 
12. เพ่ือสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาคณะศิปศาสตร์ 
13. สานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 59 
14. ทุนพระราชทนช่วยเหลือเด็กยากจน (ต่อเน่ือง) 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 ประจําปีการศึกษา 2558 
21. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หน่ึง 
22. เศรษฐกิจพอเพียง 
23. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายนางสาวจิรสุดา  สายโสม) 
24. ทุนการศึกษาสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐ 
25. อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ประจําปีการศึกษา 2559 
26. ทุนอาจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรมและคุณเนตรดาว รองสวัสด์ิ 
27. มีจิตศรัทธาผู้ประกอบการถ่ายภาพ ประจําปีการศึกษา 2559 
28. อาจารย์ศราวุธ  โภคา 

 
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
 คณะศิลปศาสตร์ได้ดําเนินโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมอีสานใต้ และภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงสู่
อาเซียน” โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้ดําเนินโครงการดังน้ี 
 
 1) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในบริบทท้องถิ่น
อีสานและอาเซียน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2558 
(เพ่ิมเติม) น้ัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 ณ หมู่บ้านภู ตําบลบ้านเป้า อําเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 44 คน 
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2) โครงการการตระหนักรู้ประชาคมอาเซียนผ่านมุมมองอันหลากหลาย ภายใต้โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2559 โดยได้เชิญวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ความรู้แก่บุคลากร
และนักศึกษา ดังน้ี 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  
 บรรยายหัวข้อ:  “Theorizing on the Filipino Communicative Perceptions and Behaviors” 
   และ  “Effects of Self-Presentation and Deception Motives to Online Dating  
     Communication Behaviors among Young Adult Filipino Tinder Users” 
 วิทยากร:  Assistant Professor Jonalou San Juan Labor  
 
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะศิลปะศาสตร์ 
 บรรยายหัวข้อ  “Aligning Curriculum, Teaching and Assessment: Case of   
   Singaporean Schools” และ “Professional Learning and Researching on  
   Formative Assessment in Singaporean Schools” 
 วิทยากร:  Assistant Professor Dr. Leong Wei Shin 
 
 วันที่ 25 มีนาคม 2559  
 บรรยายหัวข้อ  “Management on community-based tourism” และ “Community-based  
    tourism in Southeast Asia” 
 วิทยากร:  Dr. Peter Richards 

 
3) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “ไปอาเซียน เปลี่ยนโลกทัศน์” หรือ “Go ASEAN! A Transformative 

Experience” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2559 เพ่ือเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2559 (14 วัน) ณ 
Hue University College of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีอาจารย์ผู้ดูแล 1 คน และมี
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 คน 

4 )  โครงการรั บ นักศึ กษาจาก  University of Foreign Language Studies - Danang University 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาละทะเบียนเรียนในรายวิชา 1421 331 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ
รายวิชา 1421 344 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพและแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ สังคมและวัฒนธรรม ประจําปีภาค
การศึกษาฤดูร้อน 2558 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวนทั้งสิ้น 35 คน โดย
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว นักศึกษาก็ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ด้วย 

5) โครงการเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาจาก HUCFL สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคณะศิลป
ศาสตร์ได้รับนักศึกษาจาก Hue University Colleague of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม 
จํานวน 12 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 29 วัน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 
12 กันยายน 2559 โดยมีกิจกรรมที่นักศึกษาชาวเวียดนามได้ทําร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ตลอดระยะเวลา
เข้าร่วมโครงการ เช่น การเข้าสังเกตการณ์เรียนการสอนในช้ันเรียน การฝึกสอนภาษาอังกฤษ การทัศนศึกษา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
  โครงการ“งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานคร้ังที่ 1”  โดยเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ จัดในวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์อันเป็นการสร้างการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพและกิจกรรมทาง
สังคม  โดยมีกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมให้ความรู้  “การพัฒนาในด้านวิชาชีพและด้านวิชาการในการทํางาน”  
สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ถึงประสบการณ์ เส้นทางการทํางาน หลังจากจบการศึกษาและกิจกรรม “ไข
รหัสอาชีพสู่ความสําเร็จ” ศิษย์เก่าร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทํางานให้แก่นักศึกษา  และเพ่ือให้
ศิษย์เก่าได้นําประสบการณ์การทํางานที่แลกเปลี่ยนไปพัฒนางานในหน่วยงานที่ศิษย์เก่าปฏิบัติอยู่ 
10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศอาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศอินโดนีเซีย 
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11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษา 
  คณะศิลปศาสตร์มีจํานวนนักศึกษาตกออกแจกแจงได้ ดังตาราง 
 

หลักสูตร 

      นักศึกษาตกออก  
       ปี 2557 

 
นักศึกษาตกออก  

         ปี 2558-2559 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 
หลักสูตรการทอ่งเที่ยว 1 0 0 1 0 0 0 0 
หลักสูตรภาษาไทยและการสือ่สาร 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 
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขง 2 0 0 2 0 0 0 0 
หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเทีย่ว 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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  จากตารางเพ่ือลดการตกออกของจํานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557-2559 คณะศิลปศาสตร์ 
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการติดตาม ดูแล ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น กิจกรรมอบรมอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือให้ความรู้ และแนวปฏิบัติในการให้คําแนะนําปรึกษาให้กับนักศึกษา กิจกรรมโฮมรูมนักศึกษาทุกช้ันปี 
เพ่ือแนะนําการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดจนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา อีกทั้ง จัด
กลุ่มผลการเรยีนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนใกล้เคียงกันเรียนในกลุ่มการเรียนเดียวกัน ทั้งน้ี เพ่ือไม่ให้ผลการ
เรียนของนักศึกษาแตกต่างกันมากในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ณ   ปี
การศึกษา 2558 และ 2559   ไมม่ีนักศึกษาตกออกเลย 
 
13. การจัดบริการด้านอาคารสถานท่ี ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   พ้ืนที่คณะศิลปศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 อาคาร ซึ่งมีรายละเอียดการใช้พ้ืนที่ของแต่ละตึกดังตาราง  

ชื่ออาคารเรียน จํานวนห้อง 
พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

เริ่มใชเ้ม่ือ พ.ศ 

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

เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคม 

มาตรการ 
 2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการศึกษา ตํารา 

และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
 2.3 ส่งเสริมและกํากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และ

สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   
 2.4 จัดระบบและกลไก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ

ตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (คงเดิม) 
 2.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21   

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

 งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์และบุคลากรทําโครงการวิจัย เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ปีงบประมาณ 2559 
    1. โครงการวิจัยทั่วไป 10 โครงการ จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อโครงการ  

2. โครงการวิจัยในช้ันเรียน/สถาบัน 8 โครงการ  จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 25,000  บาทต่อโครงการ  
3. โครงการวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนในชุมชน  1 โครงการ จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 

50,000 บาทต่อโครงการ 
 
 นอกจากน้ี งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์  ยังจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปีงบประมาณ 

2559  เพ่ือเสริมความรู้ และประสบการณ์การทําวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย และเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยให้มีศักยภาพ มีความรู้ และทักษะ ในการเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้เขา้ร่วม งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์ กิจกรรม อบรมการเบิกจ่าย
การเงิน พัสดุ และจรรยาบรรณนักวิจัย รวมทั้งทําสัญญารับทุนวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2559 

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ 

20 0 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์  กิจกรรม นําเสนอ
โครงการวิจัย  

ในวันอังคารที่  2 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 
09.00-16.00 น. ห้องประชุมดอกจาน 4,6 

19 8,540 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์  กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2559 

วันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 09.00-
16.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ 

36 36,655.09 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์  กิจกรรม “การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ” ประจําปีงบประมาณ 2559 

วันที่ 25-26 เดือนพฤษภาคม 2559 ณ 
ห้องดอกจาน 3 คณะศลิปศาสตร์ 

54 67,252.50 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์  กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ  2559 

ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 
09.00-16.00 น.  

47 22,933.65 

รวม 176 135,381.24 
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3. การส่งเสรมิให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

  คณะศิลปศาสตร์มีการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักศึกษา โดยการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ เช่น บุคลากรท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็น
บุคลากรดีเด่น ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณในเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือให้ได้ทราบอย่างทั่วถึง    
อีกทั้งได้ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของหมาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีการจัดขึ้น
ทุกปี  
 
4. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 
  ในปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดโครงการอบรมและ
สัมมนาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเพ่ิมพูนความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สําคัญและจําเป็นมาก โดยมี
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยโดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ตามประกาศ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเกณฑ์ในการจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะโดยรวม   
 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี งบประมาณ จํานวน

ผู้เข้าร่วม 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความวิจัยและวิชาการ 

30 เมษายน 2559 
คณะศิลปศาสตร์ 

43,410 36 คน 

2 โครงการอบรมการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2559 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 
คณะศิลปศาสตร์ 

63,135 54 คน 

3 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

22 กรกฎาคม 2559 
คณะศิลปศาสตร์ 

25,540 48 คน 

 
5. การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้มีจัดสรรทุนเพ่ือการเตรียมพร้อมอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาการเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนโดยการให้ทุนศึกษาดูงานหรืออบรมต่างประเทศแก่อาจารย์ผู้ที่สนใจ
มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา 
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กลยุทธ์ที ่3 พฒันาขีดความสามารถดา้นการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเปน็มหาวิทยาลยัวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค

ลุ่มน้ําโขง และอาเซียน   โดยพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือส่งเสริมการวิจัย และสง่เสริมและสนับสนนุความ

ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 
3.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดําเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล      
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม       
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้น

ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และอาเซียน ทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย     
3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเช่ียวชาญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และความมี

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย       
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย 

การเรียนการสอน และบริการวิชาการ และเช่ือมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม 
3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ       

 
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดําเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
   คณะศิลปศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย  โดยมี
คณะกรรมการวิจัยซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกสาขาวิชา ร่วมกําหนดขั้นตอนการขอสนับสนุนการวิจัยและดําเนินงานวิจัย
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ และส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยอย่าง
กว้างขวางและต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่คณะ  โดยมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยโดยใช้
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ และมีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 
การนําเสนอบทความท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ   
  คณะจึงมีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรในสังกัดโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการทําวิจัยผ่านกิจกรรมโครงการพัฒนางานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือเปิดเวทีให้ ซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และรับคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญ ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ  2559 โดยมีการเชิญวิทยากรให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เพ่ือเสริมความรู้ และ
ประสบการณ์การทําวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร และสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
การวิจัย  การพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย จํานวน 5 โครงการ มีรายละเอียด ดังน้ี  
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์ กิจกรรม อบรมการเบิกจ่าย
การเงิน พัสดุ และจรรยาบรรณนักวิจัย รวมทั้งทําสัญญารับทุนวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2559 

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ 

20 0 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์  กิจกรรม นําเสนอ
โครงการวิจัย  

ในวันอังคารที่  2 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 
09.00-16.00 น. ห้องประชุมดอกจาน 4,6 

19 8,540 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์  กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2559 

วันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 09.00-
16.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ 

36 36,655.09 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์  กิจกรรม “การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ” ประจําปีงบประมาณ 2559 

วันที่ 25-26 เดือนพฤษภาคม 2559 ณ 
ห้องดอกจาน 3 คณะศลิปศาสตร์ 

54 67,252.50 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะศลิปศาสตร์  กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ  2559 

ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 
09.00-16.00 น.  

47 22,933.65 

รวม 176 135,381.24 
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งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการพัฒนางานวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคลากรในสังกัดโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการทําวิจัย ผ่านการอบรม การบรรยาย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ  2559  ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 -
16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน 3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ในการทําวิจัย
การเรียนการสอน เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนในการทําวิจัยการเรียนการสอน และกระตุ้นให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ใน
การทําวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 48 คน และจัดกิจกรรม “การทําวิจัยเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” ประจําปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 25-26 เดือนพฤษภาคม 2559 เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเพ่ือสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของอาจารย์ 
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2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 

 2.1 โครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  
   จํานวนงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา 
(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 
2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

1 มองผ่านความวิกลจริต: การต่อต้านขัดขืนและการค้นหา
ตัวตนของผู้หญิงในงานวรรณกรรมยุคทศวรรษที่ 1960-
1970 ของเจเน็ต เฟรม, มาร์กาเร็ต แอดวูดและว.วินิจฉัยกุล

ผศ.รุ่งทิพย์ อันมัย - 35,000  

2 การใช้ภาษาแม่ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนใน
ชุมชนพหุภาษา 

นายเฉลิมชัย วงศ์รักษ์ - 35,000  

3 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 
2560 

นายปริวรรต สมนึก - 35,000  

4 ภาพสะท้อนการทุจริตในรวมเรื่องสั้นชุด ฉันจะไม่ปล่อยมอื
เธอ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

นายทรงภพ ขุนมธุรส - 35,000  

5 การศึกษาวิเคราะห์รุกขชาติสําคัญในวัฒนธรรมเขมร ผศ.ชาญชัย คงเพียรธรรม - 35,000  
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
้

โครงการ

6 ลูกอีสานในฐานะวรรณกรรมโลก นายราม ประสานศักดิ์ - 35,000  

7 การศึกษาภาษาศาสตร์แขนงตัง(กัม)-สุย ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ - 35,000  

8 คําแสดงโภชนลักษณ์ในภาษาไทย: ศึกษาจากตําราแม่ครัว
หัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ 

นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ - 35,000  

9 ประสิทธิผลของวิชาภาษาและใช้เหตุผลต่อการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ในการวิพากษ์
แยกแยะการใช้เหตุผลวิบัติในงานเขียน  

นายชนัญญ ูบูรณ์เจริญ - 25,000  

10 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

นางสาวอรนุช ปวงสุข - 25,000  

11 การพัฒนาเครื่องมือการสื่อความหมายของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านปากน้ํา ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายสุวภัทร ศรีจองแสง - 40,000  

12 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านความทรงจําร่วมของ
ชุมชนบ้านคูเมือง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 

นางสาวสุรีรัตน์ บุบผา - 30,000  

13 การศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมบุญผะเหวด: กรณีศึกษาวัด ผศ. ชญานนท์ แสงศรีจันทร ์ - 30,000  
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
้

โครงการ

บ้านดอนกลาง ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี กับ 
แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

14 แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
ผือของหมู่บ้านหนองโอง ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายสุรสม กฤษณะจูฑะ - 30,000  

15 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์
ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

นายสุวภัทร ศรีจองแสง - 30,000  

16 รูปปั้นนูนต่ําในวัด: ภาพสะท้อนคติความเชื่อของช่างชาว
เวียดนามผ่านงานพุทธศิลป์ในจังหวัดอุบลราชธานี  

ผศ.วัชรี ศรีคํา   - 30,000  

รวมงบประมาณ  520,000   
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2.2 โครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
   คณะศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก/แหล่งทุนต่างๆ เพื่อดําเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ เช่น สกว. สกอ. 
หน่วยงานรัฐบาล หน่วยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ดังนี้ 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา 
(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 
2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

1 พุทธศิลป์เพื่อการศึกษาเรียนรู้พุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
วิถีชุมชน 

นายพิสิทธิ์ กอบบุญ  232,020   

2 recovering and valuing wetland agroecological systems 
and local knowledge for water security and community 
resilience in the Mekhong region 

รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์ 211,968   

3 พัฒนาการรูปแบบวิธีสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษาตั้งแต่สมัยราชการที่ 5 จนถึงปัจจุบัน 

นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 666,490   

4 ประเมินผลแผนงานขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาวะ นายสุรสม กฤษณะจูฑะ 402,000  

5 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีอีสานใต้บนฐานอัตลักษณ์
ทางการท่องเที่ยว 

นายสุวภัทร ศรีจองแสง 157,900  

6 โครงการย่อยที่ 1 อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยววิถีอีสานใต้ นายสุวภัทร ศรีจองแสง 411,100  
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา 
(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม

สิ้นสุดปี 
2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

7 การขับเคลื่อนศิลปะและวันธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร ์ และ
คณะ 

392,813  

 รวม  2,474,291   

 
 
 

ตารางจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขาผูร้บัผิดชอบโครงการ ประจําปงีบประมาณ 2559 
 

รายละเอียด/สาขา ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ภาษาและวรรณคดีตะวันออก มนุษยศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ รวม 
จํานวนโครงการ 6 7 5 5 23 
งบประมาณ 190,000 1,461,323 669,000 673,968 2,994,291 
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 งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 แยกเป็นสาขาวิชา   
 

5875050

3543750

2231300
2556100

1641000

915100

1937824

992824945000

2994291
2,474,291

520000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2556 2557 2558 2559

งบท ัง้หมด
ภายนอก
ภายใน

 
 
  จากตารางแผนภูมิ งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2556-2558 พบว่า 
งบประมาณที่ได้รับน้อยลงจากเดิม และมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากผู้รับทุนวิจัยไม่สามารถดําเนินโครงการได้
ตามระยะเวลาที่กําหนดและขอขยายเวลาการวิจัย ทําให้ไม่ได้เสนอของบประมาณในปีถัดไป  งบประมาณ 2559     
 
 ปีงบประมาณ 2559  คณะศิลปศาสตร์มีอาจารย์ที่ได้รับงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 25 คน ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจํานวน 23  โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,994,291 บาท เฉลี่ยทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559 ต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา เท่ากับ 29,071 บาท ดังตารางข้างต้น 
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 3.1 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ  

 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

1. กนกวรรณ มะโนรมย์ วิทยากรอบรมการนําเสนอผลงาน
ด้วยภาษาอังกฤษ 

25 พ.ค. 59 ถึง 26 พ.ค. 59 โรงแรมลายทอง จังหวัด
อุบลราชธานี 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 

2. กนกวรรณ มะโนรมย์ วิทยากร Writeshop for Research 

Finding Analysis and Conference paper 
Writing 

31 มี.ค. 59 ถึง 3 เม.ย. 59 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. คําล่า มุสิกา วิทยากรโครงการวัฒนธรรมล้านนา-
ล้านช้างและการฏิบัติทักษะดนตรี
ลาวเดิม 

17 มี.ค. 59 ถึง 20 มี.ค. 59 โรงแรมราชภัฎกรีนวิว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

4. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

25 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

5. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ วิทยากรเพื่อร่วมเสวนาทางวิชาการ
เปิดประตูสู่สากล (GLOBAL 

Connection Week) 

21 พ.ย. 58 ถึง 23 พ.ย. 58 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6. ชาญชัย คงเพียรธรรม วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษา
และวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อวิชาชีพ
ครู 

25 ก.พ. 59 ถึง 29 ก.พ. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุ
รัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

7. ชิดหทัย ปุยะติ วิทยากรโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อ
ผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) 

4 มี.ค. 59 ถึง 7 มี.ค. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
ราษฎร์ธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
ธานี 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

8. ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ วิทยากรในการจัดเวทีประชาคมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2560-

2562) 

19 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 สํานักงานเทศบาลวาริน
ชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

สํานักงานเทศบาลวารินชําราบ 

9. ทรงภพ ขุนมธุรส วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

10 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 

10. ทรงภพ ขุนมธุรส วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

9 มิ.ย. 59 ถึง 9 มิ.ย. 59 อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

11. ทรงภพ ขุนมธุรส วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

7 มิ.ย. 59 ถึง 7 มิ.ย. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 

12. ทรงภพ ขุนมธุรส วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

3 มิ.ย. 59 ถึง 3 มิ.ย. 59 อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

13. ธนพรรณ ธาน ี วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปี
งบประมาณ 2559 

24 ก.พ. 59 ถึง 25 ก.พ. 59 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอํานาจเจริญ 

จังหวัดอํานาจเจริญ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อํานาจเจริญ 

14. ธนพรรณ ธาน ี วิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อเรื่องการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการแต่งกายให้ถูก
ระเบียบมหาวิทยาลัย 

6 ม.ค. 59 ถึง 9 ม.ค. 59 อําเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15. นงลักษณ ์สูงสุมาลย์ โครงการฝึกอบรมล่ามสําหรับการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ภาษา
ลาว) 

28 มิ.ย. 59 ถึง 2 ก.ค. 59 โรงแรมวีวิช จังหวัด
ขอนแก่น 

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 

16. นงลักษณ ์สูงสุมาลย์ 

วิทยากรบรรยายรายวิชาภาษาถิ่น 

14 ม.ค. 59 ถึง 19 ม.ค. 59 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ชาว สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติชาชนลาว 

17. นงลักษณ ์สูงสุมาลย์ โครงการอบรมภาษาประเทศเพื่อน
บ้านสมาชิกอาเซียน (ภาษาลาว) เพื่อ
การสื่อสาร 

22 ธ.ค. 58 ถึง 24 ธ.ค. 58 ตชด.22 ค่ายกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตชด.22ค่ายกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ 

18. เนตรดาว เถาถวิล 
วิทยากรหัวข้อสังคมไทยในโลก

18 พ.ค. 59 ถึง 18 พ.ค. 59 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์ สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

ปัจจุบัน (1) นพลัสแวนด้าแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 

19. เนตรดาว เถาถวิล วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องอิทธิพล
ของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

21 เม.ย. 59 ถึง 24 เม.ย. 59 โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20. บุญช ูภูศรี โครงการฝึกอบรมล่ามสําหรับการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ภาษา
ลาว) 

28 มิ.ย. 59 ถึง 2 ก.ค. 59 โรงแรมวีวิช จังหวัด
ขอนแก่น 

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 

21. บุญช ูภูศรี วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

10 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

22. บุญช ูภูศรี วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

9 มิ.ย. 59 ถึง 9 มิ.ย. 59 อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

23. บุญช ูภูศรี วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

7 มิ.ย. 59 ถึง 7 มิ.ย. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

24. บุญช ูภูศรี วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

3 มิ.ย. 59 ถึง 3 มิ.ย. 59 อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

25. เปรมสิทธิ์ ศรีโพนทอง โครงการบ่มเพาะแกนนําชูช่อดอก
กันเกรา 

9 ก.ค. 59 ถึง 11 ก.ค. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

26. เปรมสิทธิ์ ศรีโพนทอง วิทยากรในหัวข้อทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการและกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กลุ่มอุตสาหกรรมแปร
รูปปลาสัมจังหวัดยโสธร 

26 พ.ย. 58 ถึง 27 พ.ย. 58 โรงแรมเจ.พี.เอ็ม
เมอรัลด์ จังหวัดยโสธร 

หอการค้าจ้งหวัดยโสธร 

27. พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ วิทยากรบรรยายหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และการใช้สื่อสารสนเทศพัฒนาการ
บริหารจัดการธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย 

12 ก.ค. 59 ถึง 12 ก.ค. 59 เขื่อนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

28. พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ Syntax 

and Semantics 

23 พ.ย. 58 ถึง 26 พ.ย. 58 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



 
65 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

29. พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษใน
ประชาคมอาเซียน 

12 ก.ค. 59 ถึง 12 ก.ค. 59 อําเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 

องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
เดช 

30. พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

25 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาบิทยาลรณอุบลราชธานี 

31. พิสิทธิ์ กอบบุญ วิทยากรร่วมเสวนาเรื่องทางรอดของ
วิชาวรรณคดีไทยในระดับอุดมศึกษา 

27 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา นครปฐม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

32. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-

3 เกี่ยวกับการสอน อาน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความและแนว
การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 

11 ก.ค. 59 ถึง 13 ก.ค. 59 สนง.พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

สํานักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

33. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ อบรมการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1 ก.ค. 59 ถึง 3 ก.ค. 59 โรงเรียนไกลกังวล 
กรุงเทพฯ 

มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

34. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ วิทยากรโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 

17 มิ.ย. 59 ถึง 19 มิ.ย. 59 โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัด
เชียงใหม่ 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

35. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ อบรมการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

10 มิ.ย. 59 ถึง 12 มิ.ย. 59 โรงเรียนไกลกังวล 
กรุงเทพฯ 

มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

36. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้
วิทยากรบรรยายในการประชุมอบรม

3 พ.ค. 59 ถึง 5 พ.ค. 59 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

เรื่อง การพัฒนาข้อสอบเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

กษัตริย์ กรุงเทพฯ 

37. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ บรรยายในหัวข้อแนวคิดพื้นฐานของ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

14 มี.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 59 โรงเรียนราชินีบน 
กรุงเทพฯ 

โรงเรียนราชินีบน 

38. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ วิทยากรโครงการจัดการการจัดการ
ความรู้ด้านผลิตบัณฑิต กิจกรรมการ
วางแผนการสร้างแบบทดสอบ (Test 

blueprint) 

17 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รําไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

39. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนคู่มือครูของครูโรงเรียนวังไกล
กังวล ประจําภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 

7 ม.ค. 59 ถึง 10 ม.ค. 59 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

40. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนคู่มือครูของครูโรงเรียนวังไกล
กังวล ประจําภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 

17 ธ.ค. 58 ถึง 20 ธ.ค. 58 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

41. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนคู่มือครูของครูโรงเรียนวังไกล
กังวล ประจําภาคเรียนที่ 1 ปี

19 พ.ย. 58 ถึง 22 พ.ย. 58 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

การศึกษา 2559 

42. ภาสพงศ ์ผิวพอใช ้ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project 

Based Learning : PBL) 

5 ต.ค. 58 ถึง 7 ต.ค. 58 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จังหวัดสมุทรสาคร 

โรงเรียนอัสสัมชัญ 

43. เมชฌ สอดส่องกฤษ 

วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรียน
ภาษาจีน เรียนอะไรได้บ้าง 

20 ส.ค. 59 ถึง 20 ส.ค. 59 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

44. เมชฌ สอดส่องกฤษ วิทยากรบรรยายหัวข้อ การเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการ
เขียนผลงานวิชาการด้านภาษาจนี 

6 มิ.ย. 59 ถึง 9 มิ.ย. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

45. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรบริหารการแพทย์และ
สาธารณสุข รุ่นที่ 8 เรื่อง พัฒนาทีมสู่
เป้าหมายกิจกรรมภาคสนาม 

31 พ.ค. 59 ถึง 5 มิ.ย. 59 ไอธารารีสอร์ทแอนด์
สปา จังหวัดพชรบุรี 

สํานักการแพทย์ 

46. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรโครงการฝีกอบรมหลักสูตร
บริหารพยาบาลด้านการแพทย์ รุ่นที่ 
11 บรรยายหัวข้อ การพัฒนาทีมสุ่
เป้าหมายด้วยกิจกรรม Walk Rally 

1 มี.ค. 59 ถึง 6 มี.ค. 59 โรงแรมเดอะไทด์ รี
สอร์ท จังหวัดชลบุรี 

สํานักการแพทย์ 

47. ยุวดี จิตต์โกศล พัฒนาเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ
ให้แก่ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน 

18 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 โรงแรมอัมพวา รีสอร์ท 
แอนด์สปา จังหวัดสมุทร

สํานักการแพทย์ 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

ชํานาญงาน ระดับชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ 

สงคาม 

48. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพงาน
ด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

19 ม.ค. 59 ถึง 24 ม.ค. 59 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค 
สวีท กรุงเทพฯ 

กระทรวงแรงงาน 

49. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพงาน
ด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

12 ม.ค. 59 ถึง 18 ม.ค. 59 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค 
สวีท กรุงเทพฯ 

กระทรวงแรงงาน 

50. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพงาน
ด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

22 ธ.ค. 58 ถึง 27 ธ.ค. 58 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค 
สวีท กรุงเทพฯ 

กระทรวงแรงงาน 

51. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพการให้บริการ 

19 ธ.ค. 58 ถึง 26 ธ.ค. 58 โรงแรมไอยรา แกรนด์
พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก 

กระทรวงแรงงาน 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

52. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพงาน
ด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 ธ.ค. 58 ถึง 7 ธ.ค. 58 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค 
สวีท กรุงเทพฯ 

กระทรวงแรงงาน 

53. ยุวดี จิตต์โกศล วิทยากรจัดฝึกอบรมข้าราชการใหม่
ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 13 

20 พ.ย. 58 ถึง 24 พ.ย. 58 กรุงเทพฯ กระทรวงแรงงาน 

54. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนคณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ 

กิจกรรมพัฒนาภาษาอาเซียน 

2 พ.ค. 59 ถึง 2 พ.ค. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

55. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ วิทยากรอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งภาษาอาเซียนบวกสาม 

9 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี 

56. ลักษมี นวมถนอม คีมูระ โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

25 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

57. วริยาภรณ ์เตียวเจริญ ฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual 

Education สําหรับครูชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 และ 5 ภาค

21 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี



 
70 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

58. วัชรี ศรีคํา วิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ การ
เขียนบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ 

5 มี.ค. 59 ถึง 5 มี.ค. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

59. ศุภมน อาภานันท์ วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

10 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

60. ศุภมน อาภานันท์ วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

9 มิ.ย. 59 ถึง 9 มิ.ย. 59 อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

61. ศุภมน อาภานันท์ วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

7 มิ.ย. 59 ถึง 7 มิ.ย. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

62. ศุภมน อาภานันท์ วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

3 มิ.ย. 59 ถึง 3 มิ.ย. 59 อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี



 
71 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

63. ศุภฤกษ์ ชัยรัตน ์ วิทยากรหัวข้อ ละครเคียวเง็น 

ศิลปะการแสดงโบราณของญี่ปุ่น 

20 มี.ค. 59 ถึง 23 มี.ค. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา 

64. สมหมาย ชินนาค อภิปรายในหัวข้อ การพัฒนาอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงกับทิศทาง
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

31 ส.ค. 59 ถึง 2 ก.ย. 59 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

65. สายสุนี ชัยมงคล ฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual 

Education สําหรับครูชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 และ 5 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

21 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

66. สุทธิพงศ ์เพิ่มพูล โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

25 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

67. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

12 ก.ย. 59 ถึง 13 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
มุกดาหาร 

68. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล 
วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

22 ส.ค. 59 ถึง 23 ส.ค. 59 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัยมุกดาหาร 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
มุกดาหาร 



 
72 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

69. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

15 ส.ค. 59 ถึง 16 ส.ค. 59 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัยมุกดาหาร 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
มุกดาหาร 

70. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

25 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

71. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 
Morphology in Generative Grammar 

17 มี.ค. 59 ถึง 21 มี.ค. 59 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หาราศาสตร์ กรงุเทพฯ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ 

72. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ Syntax 

and Semantics 

29 ต.ค. 58 ถึง 1 พ.ย. 58 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หาราศาสตร์ กรงุเทพฯ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ 

73. สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล ค่ายพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนในโครงการ Education Hub 

3 ต.ค. 58 ถึง 6 ต.ค. 58 จังหวัดนครราชสมีา Ed ์ucation Hubนครราชสีมา 

74. สุรศักดิ์ วิฑูรย์ โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

10 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี



 
73 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

75. สุรศักดิ์ วิฑูรย์ โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

9 มิ.ย. 59 ถึง 9 มิ.ย. 59 อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

76. สุรศักดิ์ วิฑูรย์ โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

8 มิ.ย. 59 ถึง 8 มิ.ย. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

77. สุรศักดิ์ วิฑูรย์ โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

27 พ.ค. 59 ถึง 27 พ.ค. 59 โรงเรียนตชด.บ้านแก่ง
ศรีโคตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

78. สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual 

Education สําหรับครูชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 และ 5 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

21 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

79. สุรสม กฤษณะจูฑะ วิทยากรในงานเวทีประเมินผลและ
สรุปบทเรียนการดําเนินงาน 

29 ส.ค. 59 ถึง 30 ส.ค. 59 โรงแรมบ้านสวนคุณตา 
กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัด

ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุข
ภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน 



 
74 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

อุบลราชธานี 

80. สุรสม กฤษณะจูฑะ วิทยากรบรรยายเรื่องบทเรียนจาก
กิจกรรมการพัฒนาของรัฐ 

29 เม.ย. 59 ถึง 29 เม.ย. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

81. สุรสม กฤษณะจูฑะ 

วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคม
วัฒนธรรมกับความเสี่ยง 

24 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 โรงแรมบัดดี้ โอเรียล
ทอล ริเวอร์ไซต์ อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

82. สุรสม กฤษณะจูฑะ วิทยากรในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และสรุปบทเรียนการจัด
การศึกษาของผู้มีปัญหาสถานะ
บุคคลและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่
ชาวแดนลาว 

20 พ.ย. 58 ถึง 22 พ.ย. 58 จังหวัดหนองคาย ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุข
ภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน 

83. เสาวดี กงเพชร โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

25 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

84. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ Freedom of Espression 7 ก.ค. 59 ถึง 9 ก.ค. 59 จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

85. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ โครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา 

21 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

86. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ 
วิทยากรรับเชิญในการประชุม
วิชาการ เรื่อง Isan and ASEAN 

6 พ.ย. 58 ถึง 7 พ.ย. 58 โรงแรมPullman 

กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี



 
75 รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

Internation 

87. อภินันท์ สงเคราะห์ วิทยารบรยายในหัวข้อ ประติมาณ
วิทยาในศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู
และศิลปกรรมเขมรในประเทศไทย 

11 มี.ค. 59 ถึง 14 มี.ค. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

88. อรนุช ปวงสุข โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

10 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

89. อรนุช ปวงสุข โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

9 มิ.ย. 59 ถึง 9 มิ.ย. 59 อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

90. อรนุช ปวงสุข โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

8 มิ.ย. 59 ถึง 8 มิ.ย. 59 อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

91. อรนุช ปวงสุข โครงการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทาน 

27 พ.ค. 59 ถึง 27 พ.ค. 59 โรงเรียนตชด.บ้านแก่ง
ศรีโคตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่บรรยาย องค์กรหน่วยงานที่จัด 

92. อรนุช ปวงสุข วิทยากรอบรมการนําเสนอผลงาน
ด้วยภาษาอังกฤษ 

25 พ.ค. 59 ถึง 26 พ.ค. 59 โรงแรมลายทอง จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

93. อรนุช ปวงสุข ฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual 

Education สําหรับครูชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 และ 5 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

21 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ 
อุบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

94. อรนุช ปวงสุข ค่ายพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนในโครงการ Education Hub 

3 ต.ค. 58 ถึง 6 ต.ค. 58 จังหวัดนครราชสมีา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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4. งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใช้ประโยชน ์ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลของ
อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() สรุปวัตถุประสงค์และ/หรือ
ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที ่

ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน ์

หน่วยงานนําไปใช้
ประโยชน ์

วิจัย สร้างสรรค์
1 นายคําล่า มุสกิา  “โครงการการอนุรักษ์พิธีกรรมและ

การแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้ม
จังหวัด อุบลราชธานี” 

    เพื่อให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนหา
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ชุมชน ให้ร่วมสืบสานเอกลกัษณ์
ทางวัฒนธรรม พิธีกรรม และการ
แต่งกายในพิธีกรรม 

บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการขับเคลื่อน
การใช้ประโยชน์ความรู้ 
จากงานวิจัยในเชิง
วิชาการ  

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และศูนย์
มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การ
มหาชน) 

2 นายสุวภัทร ศรี
จองแสง  

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 
กรณีศึกษาบ้านปากน้ํา ตําบลกุด
ลาด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

   เพื่อนําเสนอรูปแบบของสินค้า
ของที่ระลึกที่สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
และอัตลักษณข์องแหล่งท่องเที่ยว 

นํามาพัฒนาสินค้าของ
ที่ระลึกของชุมชน 

ชุมชนบ้านปากน้ํา 
ตําบลกุดลาด 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

3 รศ.สมหมาย ชิน
นาค  

โครงการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อจัดทํา
ทําเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว 
พม่า เวียดนาม และบาฮาซา
มาเลเซีย/อินโดนีเซีย  

   เพื่อจัดทําทําเนียบผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม 
และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย 

ใช้เป็นข้อมูลวิชาการ
จัดส่งให้มหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศ 

สกอ. 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุลของ
อาจารย์และ

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() สรุปวัตถุประสงค์และ/หรือ
ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่

ลักษณะการใช้
ประโยชน์

หน่วยงานนําไปใช้
ประโยชน ์

4 นายสุรสม 
กฤษณะจูฑะ 

แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือของ
หมู่บ้านหนองโอง ตําบลโนนสัง 
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

   เพื่อสร้างข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการสร้างกลุ่มอาชีพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ 

นํามาพัฒนาการสร้าง
กลุ่มแปรรูปของชุมชน 

ชุมชนหมู่บ้านหนอง
โอง ตําบลโนนสัง 
อําเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

5 นายสุรสม 
กฤษณะจูฑะ ประเมินผลแผนงานขับเคลื่อนความ

มั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาวะ 

   เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
และยกระดับการทํางานในการ
ขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทาง
อาหาร 

ประกอบการพิจารณา สสส. 

 

 

 

 

5. โครงการวิจัยที่ทําร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
หน่วยงาน 
ที่วิจัยร่วม 

งบประมาณ 

(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิมต่อเนื่อง

ถึงปี 2559 
โครงการใหม่ ปี 

2559 
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recovering and valuing wetland 
agro-ecological systems and local 
knowledge for water security and 
community resilience in the Mekong 
region 

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

211,968 15 ต.ค. 2557-31 
ส.ค. 2559 
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6. รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจําปี 2559 
 
  บุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์ ดร.คําล่า มุสิกา อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับการประเดิมผลงานช้ินแรก ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร พัฒนาองค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในสาขามานุษยวิทยาและสาขาที่
เก่ียวข้อง รวมถึงการจัดกรรมทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเผยแพร่
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆประเดิมผลงานช้ินแรก คือ การยกระดับความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “โครงการการอนุรักษ์
พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มจังหวัด อุบลราชธานี”   

   และ ผศ.ดร.พิสิทธ์ิ กอบบุญ อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรับรางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี 2559 เรื่อง แนวคิดและบทบาทวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย 
 

  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
มากท่ีสุด คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2558  ห้องประชุมดอกจาน 
6 คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุด ประจําปี
งบประมาณ 2559 และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้สร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 
 
7. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ 
 คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัย recovering and valuing 
wetland agro-ecological systems and local knowledge for water security and community 
resilience in the Mekong region โดยมี รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย และ  มหาวิทยาลัยอันยาง เวียดนาม มหาวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SUMERNET Thailand) 
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กลยุทธ์ที่ 4  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขต
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

มาตรการ 
4.1 กําหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับ

การวิจัยและการเรียนการสอน 
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือการ

เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
4.4 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และชุมชน 
4.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน 
4.7 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เพ่ือรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน 
 
1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

  คณะศิลปศาสตร์เล็งเห็นว่างานบริการวิชาการด้านความรู้ทางภาษา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์
และวัฒนธรรมในแถบภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เป็นภารกิจที่สําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขั้นพ้ืนฐานทาง
การศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น โดยองค์ความรู้บูรณา
การจากการศึกษาวิจัย การจัดการเรียนการสอน เพ่ือนํามาใช้ในการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ โดยมี
การสนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆแก่
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เพ่ือรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และขยาย
เครือข่ายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วน รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบ งานบริการวิชาการแก่สังคมได้
กําหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์  ลักษณะงาน  และแผนงาน/โครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์ของงานบริการ
วิชาการแก่สังคม  
     ๑. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน องค์กรและชุมชนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

     ๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา การท่องเที่ยว ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขง 

    ๓. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

      ๔. ส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือชุมชนใน
เขตพ้ืนที่เป้าหมาย และเพ่ือนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
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2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
 

คณะศิลปศาสตร์มีระบบการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการงานบริการวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์ และมีการกําหนดนโยบายบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ เพ่ือทําหน้าที่วางแผน กํากับดูแล ให้
คําปรึกษา ติดตามการดําเนินโครงการบริการวิชาการ และจัดทําแผนปฏิบัติงานโดยใช้ผลการสํารวจความต้องการ
ของชุมชน สังคม ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย ในการจัดทําแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ
มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย  คณะได้จัดทําแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยพิจารณาในด้านการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ของคณะ เพ่ือให้เกิดการ
สร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่เก่ียวข้อง  แผนการใช้ประโยชน์กับนักศึกษา  ได้กําหนดให้มีการบูรณา
การงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้กําหนดให้มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการในการนําความรู้จากห้องเรียนไปถ่ายทอด 
เผยแพร่ สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคม ทั้งน้ี เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้และนําผลจากการเข้าร่วมโครงการ
ไปใช้ประโยชน์ และโครงการที่อยู่ภายใต้แผนได้ระบุผลการใช้ประโยชน์โดยระบุการนําผลการจัดโครงการไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ยกตัวอย่างเช่น ๑.) โครงการ การถ่ายทอด
ความรู้ด้านวรรณกรรมจีนสู่ประชาชน โดยการนําเน้ือหาของการบริการวิชาการเข้าสอดแทรกในสาระวิชาที่ทําการ
สอนวิชาวรรณคดีจีน หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร นักศึกษาชั้นปี : ๓-๔ นักศึกษาจะต้องเลือกวรรณกรรมที่
สนใจ และจัดการแสดงละครเวทีภาษาจีน ๑ เรื่อง เพ่ือเป็นภาคนิพนธ์สําหรับวิชาน้ี และ ๒.) โครงการการพัฒนา
เยาวชนเป็นยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ โดยการนําเน้ือหาของการบริการวิชาการเข้าสอดแทรกใน
สาระวิชาที่ทําการสอน วิชา ๑๔๔๙ ๓๐๐ หลักสูตรการท่องเที่ยว นักศึกษาช้ันปี ๓ 
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๒.๑. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๑๓ โครงการ 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ วันจัด กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 
(คน) 

๑ การถ่ายทอดความรู้ด้านวรรณกรรมจีนสู่
ประชาชน 

นางสาวชิด
หทัย ปุยะติ 

๑๐๐,๐๐๐ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ 

ครูผู้สอนภาษาจนี นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป 

๒๐๐ 

๒ เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและ
วัฒนธรรมจีน  

นางประภาพร 
ศศิประภา 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ 

ผู้ให้บริการเป็นคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
ภาษาจีน และผู้รับบริการที่เป็นนักเรียนระดับก่อน
อุดมศึกษา  

๕๐๐ 

๓ การพัฒนาเยาวชนเป็นยุวมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ 

นางสาวยุวดี 
จิตต์โกศล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๐, ๒๗
กุมภาพันธ์ และ 
๑๒ มีนาคม  

๒๕๕๙ 

โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖ ใน โรงเรียนลือคําหาญวาริน
ชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

๕๐ 

๔ ค่ายภาษาเวียดนามเพื่อเยาวชน 
(Vietnamese Camp for Youth) 

นางสาวรุจิ
วรรณ เหล่า
ไพโรจน์ 

๑๐๘,๐๐๐ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘-๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๙ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔- ม. ๖) 
ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๘๐ 

๕ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอน
ให้กับ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งมิได้
ศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  

นางสาววชิรา
ภรณ์ กิจ
พูนผล  

๖๖,๙๐๐ ๒-๑๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

เป็นครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ
อาชีวศึกษา ในเขตอีสานตอนล่าง  สอน
ภาษาอังกฤษเป็นหลักมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีและ
ยังสอนวิชานี้อยู่  จบปริญญาตรี โดยไม่มีวุฒิ
การศึกษาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก 

๔๐ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ วันจัด กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 
(คน) 

๖ แข่งขันทักษะความรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นใน
การสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในภูมภิาคอีสาน
ใต้ (Nihongo Go Go!) 

นางสาววนัส
นันทน์ สุกทน 

๖๘,๐๐๐ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๔-๖ จาก
สถาบันการศึกษาในเขตอีสานใต้ และ นักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ 

๒๕๐ 

๗ อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียนสําหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นระดับ
มัธยมศึกษา 

นางวิศรุตา 
เฟอร์รารา 

๕๕,๘๐๐ ๒๐-๒๑ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ 

ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยระดับมัธยมศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน  

๙๐ 

๘ อบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาครัง้ที่ ๔ ย้อนอดีตดินแดน
ลุ่มน้ําโขง 

ผศ.อนันท์ธนา 
เมธานนท์ 

๑๕๐,๐๐๐ ๘-๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

ครู อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระวิชาประวัติศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
อํานาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม คณาจารย์และ
นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสนตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

๑๕๐ 

9 กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day) 
ครั้งที่ ๘ 

นางสาวอรนุช 
ปวงสุข 

๑๒๐,๐๐๐ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๙ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครู
โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เฉพาะพื้นที่บริการ ๑๐ จังหวัดของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์  

๓๕๐ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ วันจัด กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 
(คน) 

๑๐ การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีนในเขตอีสานใต้ 
ครั้งที่ ๖/๑ : การสร้างสื่อการเรียนสอน
ภาษาจีนจากเพลงจีนสําหรับเด็ก  

นายเมชฌ 
สอดส่องกฤษ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘-๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๙ 

ครูผู้สอนภาษาจนีระดับก่อนอุดมศึกษา ผู้สนใจ
ทั่วไป และนักเรียนระดับก่อนอุดมศึกษา 

๕๐๐ 

๑๑ นักข่าวเยาวชนอุบลราชธานี นายธีระพล 
อันมัย 

๙๐,๐๐๐ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘-๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๙ 

นักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนละ ๔ คนพร้อม
อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน 

๓๐ 

๑๒ การพัฒนาความรู้และทกัษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
การเล่านิทาน 

นางกชรัตน์ 
จันทร์งาม 

๒๐๐,๐๐๐ ๕ กุมภาพันธ์.
๒๕๕๙-๓๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน 

๒๐๐ 

๑๓ 
อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ 

นางฐิตารัตน์ 
พันธุ์ชนะ 

๓๐,๐๐๐ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

ประชาชนผู้มีภูมิลําเนาในหมู่บ้านหนองโอง ตําบล
โนนสัง อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓๐ 

   ๑,๒๘๘,๗๐๐   ๒,๔๗๐ 

 
2.2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น (ไม่รวมโครงการบริการวิชาการจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ซึ่งจะใช้ข้อมูลตามเอกสารงบประมาณของกอง
แผนงาน) จํานวน ๕ โครงการดังนี้ 
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ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน วันที่ดําเนนิการ

คุณสมบัติผูร้่วม
โครงการ 

จํานวนผู้
ร่วม

โครงการ 
๑ โครงการการเสริมและ

พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสขุ
ภาวะอีสานตอนล่าง 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
โรงเรียนสขุภาวะที่มีการบรหิาร
จัดการและการจัดการเรียนรูใ้น
โรงเรียนครบ 5 องค์ประกอบของ
โรงเรียนสขุภาวะ 

นางปิ่นวดี ศรี
สุพรรณ 

๖,๓๓๑,๔๐๐ สสส. 

 

๑๕ กันยายน 
๒๕๕๙-๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

โรงเรียนในภาค
อีสานตอนล่างที่
สนใจเข้าร่วม 

ไม่น้อย
กว่า 50 
โรงเรียน 

2 อบรมหลักสูตรภาษาลาว  เพื่อให้ผู้เรียนฝกึทักษะการสื่อสาร 
ลาว ในระดับพื้นฐานที่จําเป็นต่อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ศูนย์บริการ
วิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร ์

๑๕๐,๐๐๐ สํานักงาน
ประกันสังคม 

๑-๓ ตุลาคม 
๒๕๕๘ 

สํานักงาน
ประกันสังคม 

๑๐๐ 

3 คอร์สอบรมการยกระดับ
การบริการสู่ความเป็นเลิศ   

เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับ
การบริการสู่ความเป็นเลิศ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร ์

๑๐,๐๐๐ หน่วยงานศูนย์
รถยนต์อุบลออ
โต้เซอร์วิส 

๒๑-๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

พนักงาน บ.วิน 
อินเตอร์เนชั่น
แนล คอร์
ปอเรชั่น จํากัด 

๒๐ 

4 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเวียดนาม 

เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดระดับ
ทักษะภาษาเวียดนามระดับต้น 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การสอนภาษาเวียดนามให้ครูและ
อาจารย์ 

นางสาวรุจิ
วรรณ เหล่า
ไพโรจน์ 

๗๐๐,๐๐๐ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

๒๗ มิ.ย.๒๕๕๙-
๓๑ ส.ค.๒๕๕๙ 

อาจารย์ผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษา 
อาจารย์
มัธยมศึกษา
สังกัด สพฐ. 
และอบจ. และ
นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

๘๙ 
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ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทุน วันที่ดําเนนิการ

คุณสมบัติผูร้่วม
โครงการ 

จํานวนผู้
ร่วม

โครงการ 
ต่างๆ 
ระดับอุดมศึกษา 

5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาลาว 

เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดระดับ
ทักษะความสามารถทางภาษา
ลาวสําหรับคนไทย 

นางสาวนง
ลักษณ์ สูงสุ
มาลย์ 

๗๐๐,๐๐๐ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

๒๗ มิ.ย.๒๕๕๙-
๓๑ ส.ค.๒๕๕๙ 

อาจารย์ผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษา 
อาจารย์
มัธยมศึกษา
สังกัด สพฐ. 
และอบจ. และ
นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
ต่างๆ 
ระดับอุดมศึกษา 

๘๙ 

รวม 7,891,400 บาท 
 
 
 
ตารางจํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขาผู้รับผิดชอบโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

รายละเอียด/สาขา ภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก 

ภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก 

มนุษยศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ ศูนย์บริการ
วิชาการ 

รวม 

จํานวนโครงการ ๓ ๘ ๓ ๒ ๒ ๑๗ 
งบประมาณ ๓๘๖,๙๐๐ ๑,๙๓๑,๘๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๖,๓๖๑,๔๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๙,๑๘๐,๑๐๐ 



 

88 
รายงานประจําปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี 

 

๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณ

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการ
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3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (ถ้ามี) 
(หน่วยงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (ไม่มี) 
 
4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชน หน่วยงานกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่มี) 
 
5. การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ หน่วยงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่มี) 
 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และชุมชน   

 คณะศิลปศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 255๙ คือ  ได้ดําเนิน 
โครงการกิจกรรมวันภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day) ครั้งที่ 8  โดยจัดกิจกรรม 
ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การจัดโครงการบริการวิชาการในครั้ง
น้ี เป็นการบูรณาการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน กับ กิจกรรมสันทนาการ 
เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา
ภาษาอังกฤษของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ และเพ่ือประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ (โดยเฉพาะหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมโครงการโครงการ  
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7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน   
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการจัดโครงการ การพัฒนาเยาวชนเป็นยุว
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของ
ตนเอง พร้อมทั้งสามารถอธิบาย บรรยาย ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวได้ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 
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กลยุทธ์ที ่5 สืบสาน เผยแผ ่ฟื้นฟู และอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน รวมท้ังเรียนรู้

วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าํโขง และอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้

ให้นักศึกษาและบคุลากรตระหนักถึงคณุคา่ของศลิปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน และประเทศในอาเซียน 
 
มาตรการ 
 5.1 กําหนดกรอบและนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มนํ้าโขง

และอาเซียน 
 5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มปีระสิทธิภาพ   เพ่ือให้เกิด

การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา   
 5.3 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหลง่เรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่

องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
และอาเซียน 

 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี

สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 
 
1. กรอบและนโยบายการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้ําโขง
และอาเซียน 
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการกําหนดนโยบายงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  
และมีคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์  มีการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี 2559 และ
กําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการงานทํานุบํารุงฯ 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ 
 

 
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา   
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ  2559 ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีแผนการบูรณาการกับ การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 12 โครงการ จํานวน
งบประมาณ 1,054,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจํานวน 1,450 คน  มีรายละเอียด ดังน้ี  
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม แผนการบูรณาการ 

แผ่นดิน รายได้ 

1 การจัดทําฐานข้อมูลทางการวิจัยภาษาศาสตร์
เชิงประวัติ:พจนานุกรมภาษาไทย-จีน-จีน
โบราณ 
 

นางประภาพร ศศิ
ประภา 

100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

100 วิชา ภาษาศาสตร์ภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขงและวิชา ภาษาศาสตร์

จีน   

2 ฐานข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อ
สายจีนในอุบลราชธานี เรื่องจารึกในศาสน
สถานจีน 
 

นางสาวชิดหทัย ปุยะติ 100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

100 วิชาวัฒนธรรมจีน 

3 การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยภาษาตระกูล
ไท(ไต-ปู้อี-จ้วง) ในประเทศจีนตอนใต้ยูนนาน
และกวางสี 

รศ.เมชฌ สอด
ส่องกฤษ 

100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

200 วิชาภาษาศาสตร์ลุ่มน้ําโขง 

4 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเหล่าเสือโก้ก 
ตําบลเหล่าเสื้อโก้กกิ่งอําเภอเหล่าเสือโก้ก 
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายสุวภัทร ศรีจอง
แสง 

100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

100 วิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
รายวิชาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 

5 การสืบทอดฮีตสิบสอง:บุญผะเหวดขอชาว
อีสาน 

ผศ. ชญานนท์ แสงศรี
จันทร ์

55,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

100 วิชาวรรณกรรมอีสาน 
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ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม แผนการบูรณาการ 

แผ่นดิน รายได้ 

6 "สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 วรรณกรรม 
ศิลปะ และวัฒนธรรม" 

ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ 100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

250 วิชาวรรณกรรณไทยร่วมสมัย
,วิชาวรรณกรรมกับสังคม 
วิชาภาษากับสังคมและ
วัฒนธรรม 

7 ชายคาเรื่องสั้น ครั้งที่ 2 : ส่งเสริมการเขียน
และการจัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน 

นาย ธีระพล อันมัย 100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

250 วิชามนุษย์กับการสื่อสารวิชา
มนุษย์กับการสื่อสารและ
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

8 การออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านขา้วหอมมะลิ
อินทรีย์ปลอดสารพิษในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

นายสุวภัทร ศรีจอง
แสง 

100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

110 วิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว รายวิชา หลักการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน  

9 ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือของชาวอีสาน นางแพรวพรรณ หอ
กิจรุ่งเรือง 

100,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

-  วิชาการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

10 ความเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาษาและ
พิธีกรรมที่ใช้ในการบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม
ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในจ.
อุบลราชธานี 
 
 
 

ผศ. อนันท์ธนา เมธา
นนท์ 

70,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

100 วิชา Vietnamese 
Translation  
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ตารางจํานวนโครงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขาผู้รับผิดชอบโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

รายละเอียด/สาขา ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ภาษาและวรรณคดีตะวันออก มนุษยศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ รวม 
จํานวนโครงการ - 8 5 1 14 
งบประมาณ - 614,000 470,000 30,000 1,114,000 

ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม แผนการบูรณาการ 

แผ่นดิน รายได้ 

11 พิธีกรรมบุญผะเหวด:กรณีศึกษาในแขวง
เวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ผศ. ชญานนท ์แสงศรี
จันทร ์

87,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 

80 วิชาการเรียนการสอนวิชา 
วิชาวรรณกรรมอีสาน  

12 การศึกษาและรวบรวมนิทานพื้นบ้านอีสาน
ฉบับภาษาญี่ปุ่น 
 

นางสาว เสาวลักษณ์ 
หีบแก้ว 

42,000  1ต.ค.2558-30 
ก.ย. 2559 
 
 

60 วิชาการแปลไทย-ญี่ปุ่น 4 

13 การรวบรวมภูมิปัญญาการทอเสื่อ   นางปิ่นวดี ศรีสุพรรณ  30,000 1 ก.พ.2559 -
30 ก.ย. 2559 

50 วิชาสื่อกับการพัฒนา และ
วิชาสังคมชนบทและสังคม

เมือง 
14 การศึกษารวบรวมศิลปะสกุลช่างญวนที่

ปรากฏในวัด จังหวัดอุบลราชธานี 
นางสาวรุจิวรรณ เหล่า

ไพโรจน์ 
 30,000 1 ก.พ.2559 -

30 ก.ย. 2559 
วัด 10 
แห่ง  

- 

   1,054,000 60,000  1,500  
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3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัยภาษาตระกูลไท(ไต – ปู้อี – จ้วง) 
ในประเทศจีนตอนใต้ยูนนานและกวางสี เพ่ือสร้างฐานข้อมูลสําหรับการวิจัยทางภาษาศาสตร์ในลุ่มนํ้าโขงและ
อาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายในการเก็บข้อมูล ศึกษาวิจัย และจัดทําเป็น “ฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัยทางภาษาศาสตร์ลุ่ม
นํ้าโขง และอาเซียน: บทเรียนภาษาไต – ปู้อี – จ้วง ” เพ่ือใช้ในการศึกษาภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุของชาติและ
นานาชาติต่อไป และโครงการ พิธีกรรมบุญผะเหวด : กรณีศึกษาในแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพ่ือศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับรูปแบบของพิธีกรรมบุญผะเหวด ในแขวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ การสืบทอดฮีตสิบสอง: บุญผะเหวดของชาวอีสาน เป็นจารีต
ประเพณีที่บรรพบุรุษชาวอีสานกระทําสืบต่อกันมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานจนถึงปัจจุบัน รวมท้ังในฐานะท่ีชาว
อีสานยังสืบทอดฮีตคองดังกล่าวในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่าง
มากเช่นปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สืบทอดฮีตคองของชาวอีสานโดยการเข้าร่วมพิธีกรรมจริง อีกทั้งเพ่ือ
ทําความเข้าใจเก่ียวกับพิธีกรรมบุญผะเหวดที่ชาวอีสานปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 
 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน และนานาชาติ 
  คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “วรรณกรรม ศิลปะ และ
วัฒนธรรม” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นวรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่
ช่วยทําให้องค์ความรู้นี้ยังสามารถสืบทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สอดแทรกความคิด ทัศนคติ สภาพสังคม และ
กระบวนทัศน์ให้แก่ผู้อ่านและผู้ฟังจนมาถึงปัจจุบัน นอกจากน้ันยังมีการแสดงนิทรรศการ ที่นําวรรณกรรม ศิลปะ 
และวัฒนธรรม มานําเสนออย่างน่าสนใจและช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ผู้ฟังและผู้ชมได้ดีย่ิงขึ้น อันจะก่อให้เกิดการ
กระตุ้นการสืบทอดวรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม ในยุคสมัยปัจจุบัน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอนุรักษ์วรรณกรรม 
ศิลปะ และวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 
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กลยุทธ์ที ่6 พฒันาระบบบรหิารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสนิใจ โดยพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพือ่การบริหาร พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน 

เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
มาตรการ 

6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   
6.1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัย

ไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
6.1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น

รูปธรรม 
6.1.3 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
6.1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ

สนับสนุน  
6.1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
6.1.6 มีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  

6.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 
6.2.1 ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจาย

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเร่งด่วน 
6.2.2 ทบทวนหลักการและกําหนดมาตรการในการบริหารอัตรากําลัง เช่น ทบทวนสัดส่วน

อัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบอัตรากําลัง เป็นต้น 
6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย

ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ใน
การตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย      
6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่
เก่ียวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร 

6.5.2 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
6.5.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

6.6 พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทําแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 

6.8 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
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6.9 ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน  

 
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   

 1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
พัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม (ถ้ามี) 

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

          1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม (ถ้ามี) 

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

          1.3 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

คณะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสในการเข้าร่วมในการรับรู้ ทําความเข้าใจแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่เก่ียวข้อง ในการประชุมบุคลากรคณะ  และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ร่างเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน  ก่อนนําไปใช้จริง 

คณะมีหลักมุ่งเน้นฉันทามติโดยการหาข้อตกลงทั่วไปในเบ้ืองต้นในกลุ่มของบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
กระบวนการหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเสนอเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน มีการประชุมบุคลากรเพ่ือหารือเรื่องต่างๆ ที่ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสีย   

          1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน (ถ้ามี) 

คณะศิลปศาสตร์ มีการบริหารราชการที่มีแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการทํางานทุกด้านซึ่งช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านงาน
บุคคล วิชาการ การเงิน งานวิจัย ฯลฯ 
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          1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
          คณะใช้อํานาจกฎหมาย   กฎระเบียบข้อบังคับ   ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ   โดยมีระเบียบแนว
ปฏิบัติที่เป็นธรรมใช้ได้กับบุคลากรทุกคนของคณะ  โดยมีการจัดทําประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสรรหาหัวหน้า
สาขาวิชา และประธานหลักสูตรภาระงานและค่าตอบแทน   
 1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
 คณะได้มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ผ่านกลไกของคณะกรรมการจัดการความรู้ งาน
วิชาการ (ผลิตบัณฑิต) และงานวิจัย และนําเสนอต่อคณะกรรมการคณะเพื่อพิจารณา และมีการจัดเก็บองค์ความรู้
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ รวมถึงผ่านการประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ และนําแนวปฏิบัติที่ดี
จากการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 
 คณะศิลปศาสตร์มีโครงการ/กิจกรรม จัดการประชุมเพ่ือกําหนดนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยเร่งด่วน 
 มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือประชุมทบทวนหลักการและกําหนดมาตรการในการบริหารอัตรากําลัง เช่น 
การวิเคราะห์อัตรากําลังทบทวนสัดส่วนอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม และเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลการบริหารกรอบอัตรากําลัง   
 
3. ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
4. พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะ  
 คณะศิลปศาสตร์มีการกํากับติดตามและการประเมินผลการทํางานของคณะโดยกําหนดให้มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้บุคลากรซักถามข้อสงสัย และ
บันทึกเป็นรายงานการประชุม 
 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 คณะศิลปศาสตร์มีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่
เก่ียวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร  มีระบบการประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 มีระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่หน่วยงานใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
มาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส  เช่น 

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

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

 คณะศิลปศาสตร์มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย       

  1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR คณะศิลปศาสตร์ปีการศึกษา  2559 พร้อมคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา  2559 
  2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 

   3) มีการนําผลการประเมินคุณภาพประจําปีการศึกษา 2558 ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ 
  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา 

  

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลประเมินปี 2557 ผลประเมิน 2558 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน

รวมเฉลี่ย 2.61 ปานกลาง 3.65 ดี 

  
 หมายเหตุ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 
2.61 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 อยู่ใน
ระดับดี  เมื่อนําผลการประเมนิ ปีการศึกษา 2557-2558 มาเปรียบเทียบกัน ผลต่าง +1.04 

 
8. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบและกลไก นโยบาย โครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และเสนอเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับมหาวิทยาลัย และจัดโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือลด/ควบคุม ให้เกิดเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆน้อยที่สุด ในรอบ
ปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์มีความเสี่ยงที่เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม/
โครงการ ซึ่งดําเนินการครบกิจกรรม/โครงการ  
 เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์ตามตัว
บ่งช้ีความเสี่ยง เปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่ามีความเสี่ยงลดลงและยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน มีการ
ดําเนินงานติดตามลูกหน้ีเงินยืม ทําให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น เป็นต้น 
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9. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
 คณะศิลปศาสตร์มีกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมด้านการปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร ในปีงบประมาณ 2559 เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องนํ้า ที่จอดรถ โรงอาหาร ต่างๆ เป็นต้น   
  
10. ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลด
ภาวะโลกร้อน  
 คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ/กิจกรรมท่ี ดําเนินการเพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในปีงบประมาณ 2558 เช่น กิจกรรมรณรงค์
ปลูกต้นไม้  รณรงค์ประหยัดพลังงาน  เป็นต้น  
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กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากร
และผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   

 1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
พัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม (ถ้ามี) 

1. หลักประสทิธิผล คณะศิลปศาสตร์ มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน โดยทีมบริหารมีการกําหนดนโยบายการทํางาน  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

- เป็นสถาบันที่มคีวามพร้อมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการแบบองค์รวม และเติบโต
ได้ 

- การบริหารจัดการ  มีหลักธรรมาภิบาล  มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้มี
การจัดการระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 

-   โครงสร้างองค์กร  จะมีการปรับปรุงโครงสร้างภายในที่เป็นระบบ  จัดการกระบวนการ 

ภายในให้สอดคล้องกับการเติบเติบที่ย่ังยืน  และสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากร 

     -   การสื่อสารองค์กร  จะมีการส่งเสริมการสื่อสารที่ถา่ยทอดระบบการทํางานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  และส่งเสริมการสื่อสารสองทาง 

2. นโยบายด้านเสริมสร้างความสามัคค ี มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพ่ือเป็น 

ฐานในการขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตได้  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาสู่ความเป็นผู้นําวิชาการ การ
วิจัย และการเรียนการสอนในภูมิภาคอีสานใต้และลุม่นํ้าโขง 

3. แผนการดําเนินงานฝ่ายบริหาร / ฝ่ายแผนและสารสนเทศ  

3.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์คณะ พ.ศ. 2560 - 2564 

3.2 ปรับแผนงบประมาณ 2559 และแผนปฏิบัติการทุกด้าน 

3.3 ปรับปรุงโครงสร้างภายในสํานักงานเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ทํา KPI และ 
สมรรถนะบุคลากร 

3.4 การสื่อสารภายในองค์กรที่สง่เสริมการทํางานร่วมกัน (Two-way communication) 

3.5 ปรับปรุงการติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับ
จากองค์กรภายนอก 

3.6 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานแบบเช่ือมโยง 

3.7 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือการทํางานที่สนับสนุนคณะ มภูีมิทัศน์โดยรอบสวยงาม 
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4. แผนการดําเนินงานฝ่ายวิชาการ 

4.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และประเทศ 

4.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21  

4.3 ปรับปรุงโครงสร้างและการดําเนินงานของคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับเกณฑ์ฯ
ใหม่ (พ.ศ.2558) 

4.4 สร้างและขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ  

4.5 พัฒนาและส่งเสริมการเปิดหลักสูตรที่มกีารเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

4.6 สนับสนุนกิจกรรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ 

4.7 พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการ (ผลงานอาจารย์ประจําหลักสูตร นักศึกษา และสาย
สนับสนุนวิชาการ) 

5. แผนการดําเนินงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา  

5.1 พัฒนางานวิจัยของคณะให้ได้รับการตีพิมพ์ และสามารถนํามาขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการได้  

5.2 สนับสนุนการทําวิจัยตามยุทธศาสตร์ UBU และประเทศ เน้นการวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนได้ 

5.3 พัฒนาระบบสวัสดิการ สิ่งสนับสนุนงานวิจัย เช่น ห้อง Research การอบรม รางวัล
นักวิจัยดีเด่นประจําปี 

5.4 โครงการจัดพิมพ์หนังสือและตํารา และพัฒนาวารสารคณะศิลปศาสตร์ TCI กลุ่ม 1, E-
Journal 

5.5 สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ ของอาจารย์ และนักศึกษา 

5.6 เพ่ิมงานวิจัยระดับนานาชาติ ผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

6. แผนการดําเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา  

6.1 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษาแบบครบ
วงจร 

6.2 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาตนและสังคมท้องถิ่น 

6.3 ยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาก่อนการทํางาน 

6.4 พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า 

6.5 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ  

6.6 ส่งเสริมและสรรหาทุนและสวัสดิการนักศึกษา 

6.7 ภูมิทัศน์สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

7. แผนการดําเนินงานฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

การบริการวิชาการแก่สังคม  
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7.1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม  

7.2 แผนการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่าและเน้น
แบบมีส่วนร่วม 

7.3 พัฒนาระบบประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมอย่างมี
ส่วนร่วม 

7.4 พัฒนาอบรมบุคลากรในการให้บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

7.1 จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

7.2 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  8.  แผนการดําเนินงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

      8.1  จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความร่วมมือกับการศึกษานานาชาติ ประสานงาน
หลักสูตรร่วมระหว่างประเทศ 

                                   8.2 ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลีย่นระหว่าง นศ.ในโครงการ
วิเทศ 

                                   8.3 บูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

          1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม (ถ้ามี) 

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

          1.3 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

คณะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสในการเข้าร่วมในการรับรู้ ทําความเข้าใจแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมบุคลากรคณะ  และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ร่างเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน  ก่อนนําไปใช้จริง 

คณะมีหลักมุ่งเน้นฉันทามติโดยการหาข้อตกลงทั่วไปในเบ้ืองต้นในกลุ่มของบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
กระบวนการหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเสนอเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน มีการประชุมบุคลากรเพ่ือหารือเรื่องต่างๆ ที่ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสีย   

 



 

105รายงานประจําปี 2559 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน (ถ้ามี) 

คณะศิลปศาสตร์ มีการบริหารราชการที่มีแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการทํางานทุกด้านซึ่งช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านงาน
บุคคล วิชาการ การเงิน งานวิจัย ฯลฯ 

          1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

          คณะใช้อํานาจกฎหมาย   กฎระเบียบข้อบังคับ   ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ   โดยมีระเบียบแนว
ปฏิบัติที่เป็นธรรมใช้ได้กับบุคลากรทุกคนของคณะ  โดยมีการจัดทําประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสรรหาหัวหน้า
สาขาวิชา และประธานหลักสูตรภาระงานและค่าตอบแทน   
2. การจัดการความรู้ (KM)   
คณะได้จัดกิจกรรม Mini KM  ตามแผนการจัดการความรู้ (KM Plan)  ปีงบประมาณ  2559  ดังน้ี 

1. การจัดการและการบริหารการเงินและพัสดุสําหรับการจัดการโครงการ  โดย งานการเงิน 
พัสดุ และงานวิจัย  จัดขึ้นเมือ่วันที่  29  มกราคม  2559  โดยผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน 

2. ภาษาอังกฤษในการทํางานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  โดย นางจิราภรณ์  สมิธ  จดัขึ้น 
เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2559  ทั้งน้ี ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่สามารถนําไปสื่อสารกับอาจารย์ชาว
ต่างประเทศได้  รวมถึงทราบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น วัฒนธรรมการทักทาย
กันเสมอเมื่อพบกันของชาวต่างประเทศ เป็นต้น 

3. การใช้ระบบ Info เพ่ือการบริหารงานของคณะสําหรับผูบ้ริหาร โดยงานคอมพิวเตอร์  ซึ่งจัด 
ขึ้นเมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน  2558   
 
                   4.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จัดเมื่อวันที่ 22 ก.ค 2559
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน  เกิดการแลกเปลี่ยน  ในการทําวิจัยการเรียนการสอน  และเผยแพร่ไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายใน
รูปแบบของเอกสารสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และลงเว็บไซต์คณะ 
                    5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรือ่ง การเขียนแบบ มคอ.2 รายละเอียดของ
หลักสูตร จัดเมื่อวันที่ 15 ก.ค 2559  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  อาจารย์คณะศิลปศาสตร์  จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันระหว่างผู้มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การเขียนแบบ 
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร  คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งจะทําให้หลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแบบ 
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านบุคลากร 

1. จําแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร 
  สายวิชาการ 
  - ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 122 
คน  จําแนกเป็นข้าราชการ จํานวน 29 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 85 คน และลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 8 คน  
 

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2558 ปี 2559 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันตก 

15 23 5 43 13 22 4 39 4 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก 

5 25 5 35 4 24 4 32 3 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 7 13 0 20 5 13 0 18 2 
สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ 

7 26 0 33 7 26 0 33 0 

รวม 34 87 10 131 29 85 8 122 9 
ร้อยละ  25.95 66.41 7.63 100 23.77 69.67 6.56 100 7.45 

 
-  นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภท 
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- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2558 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559 
 

 
 
  สายสนบัสนุนวิชาการ 
  - ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น  34 คน จําแนกเป็น
ข้าราชการจํานวน 4  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 24 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 คน และ ลูกจ้างช่ัวคราว  
จํานวน 3 คน  

ภาควิชา/
สาขา/

หน่วยงาน 

ปี 2558  ปี 2559  
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ลูกจ้าง
ประจํา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม

ข้าราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ลูกจ้าง
ประจํา 

 

 ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

สํานักงาน
คณบดี 
 

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 8.82 100 11.76 70.59 8.82 8.82 100  
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- นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามประเภท  
 

 
 
 
 
- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2559 
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2. จําแนกตามระดับการศึกษา  
สายวิชาการ 

  - ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 122 
คน  จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน ปริญญาโท 76 คน และปริญญาเอกจํานวน 42
คน  
 

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/ 
ปริญญาตร ี

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 3 22 14 39 
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 2 19 11 32 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ - 10 8 18 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ - 25 8 33 

รวม 5 76 41 122 

ร้อยละ  4.10 62.30 33.60 100 

 
     - นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวน ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา  
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- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559  

 

          
 
 
 

  สายสนบัสนุนวิชาการ 
  - ในปี 2559 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 34 คน จําแนกตามระดับการศึกษาเป็น
ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีจํานวน 4  คน   ปริญญาตรีจํานวน 19  คน   ปริญญาโท 6 คน และ ปริญญาเอก
จํานวน………-……คน  
 

หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา 
ตํ่ากว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

สํานักงานคณบดี 
 

4 19 11 - 34 

รวม 4 19 11 - 34 
ร้อยละ  14.71 61.76 23.53 - 100 

 
 
 
 
 
 
 

 
- นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา 
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- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามระดับ

การศึกษา ในปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ ปี 2559  
 

 
  
 
3. จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ 
 - ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 122 คน 
จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 103 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 15 คน   รอง
ศาสตราจารย์ จํานวน 4 คน และศาสตราจารย์ จํานวน 0 คน  
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ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2558 ปี 2559 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันตก 

39 4 0 0 43 35 4 0 0 39 4 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก 

29 5 1 0 35 26 5 1 0 32 3 

สาขาวิชา
สังคมศาสตร ์ 14 4 2 0 20 14 2 2 0 18 2 

สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ 28 4 1 0 33 28 4 1 0 33 0 

รวม 110 17 4 0 131 103 15 4 0 122 9 

ร้อยละ  83.97 12.98 3.05 0 100 84.43 12.30 3.27 0 100 7.38 

 
   - นําเสนอแผนภูมิแสดงจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ  

 

 
- นําเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ใน

ปีงบประมาณ 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558  
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4. บุคลากรลาศึกษาต่อ 
   - ในปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  มีบุคลากรลาศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 3 คน  จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังน้ี 
 
 สายวิชาการ  
ลําดับท่ี ชื่อ- สกุล ระดับ

ปริญญา 
สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

1 นายพุทธราช  มาสงค ์ ปริญญาเอก สาขาวิชา 
ภาษาและ      
การสื่อสาร  

สถาบันพัฒน-       
บริหารศาสตร์ 

ทุนการศึกษา
สําหรับอาจารย์
คณะศิลปศาสตร์
เพ่ือศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก 
2 นายพลวิเชียร  ภูกองไชย ปริญญาเอก สาขาวิชา      

สังคมวิทยา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนส่วนตัว 

3 นายจักรพันธ์  แสงทอง ปริญญาเอก สาขาวิชา       
ปรัชญาและ

ศาสนาตะวันออก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนส่วนตัว 

 
 สายสนบัสนุนวิชาการ  
ลําดับท่ี ชื่อ- สกุล ระดับปริญญา สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

 - - - - - 
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ด้านงบประมาณ 

  ในปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น 12,857,631.54 บาท(สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
สามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์) จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวนทั้งสิ้น 2,076,500.00 บาท งบประมาณเงิน
รายได้จํานวน 10,781,131.54 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินกองทนุส่งเสริมฯ รวม 

ยอดยกมา - 19,308,041.79 50,215,244.84 69,523,286.63

  บวก ได้รับจดัสรร 2,234,900.00 19,096,130.10 8,986,662.50 30,317,692.60

  หัก   รายจ่าย 2,234,900.00 20,356,767.45 12,794,387.17 35,386054.62

คงเหลือ(ยกไป) 0.00 18,047,404.44 46,407,520.17 64,454,924.61

 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินกองทนุส่งเสริมฯ รวม 

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

  บวก ได้รับจดัสรร 2,087,900.00 18,315,515.71 7,397,525.00 27,800,940.71

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

คงเหลือ(ยกไป) 0.36 20,018,736.04 30,176,956.60 50,195,693.00
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินกองทนุส่งเสริมฯ รวม 

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

  บวก ได้รับจดัสรร 2,076,500.00 7,709,806.54 3,071,325.00 12,857,631.54

  หัก   รายจ่าย 2,076,499.99 23,302,440.68 11,592,779.99 36,971,720.66

คงเหลือ(ยกไป) 0.01 4,426,101.90 21,655,501.61 26,081,603.52

 
- แผนภูมิเปรยีบเทียบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทยีบกับปี 2558 และ ปี 2557  
(ดังกราฟต่อไปน้ี) 
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- แผนภูมิเปรยีบเทียบงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 และ ปี 2557  
(ดังกราฟต่อไปน้ี) 
 
 
 
 
 
 




