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บทสรุปผู้บริหาร 

ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 
40,228,700 บาท  จ าแนกเป็นงบประมาณแผนดิน จ านวนทั้งสิ้น 766,200 บาท งบประมาณเงินรายได้จ านวน 
39,462,500 บาท ตามล าดับ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

คณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

ท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปี

การศึกษา 2560 จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 355 และมีบัณฑิตที่จบและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 280 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 270 คน  ปริญญาโท 10 คน ผลการ

ส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมและรายด้านและด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ

บัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 88.64 

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

การด าเนินงานและพัฒนาด้านการวิจัย เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะรัฐศาสตร์ได้ให้

ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนา

องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนด

หลักเกณฑ์ในการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการท างานวิจัยของคณะฯ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย และการ

เผยแพร่งานวิจัยของหน่วยงาน บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจั ย โดยมี

กองทุนงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน 

 
 ในปี 2559 คณะรัฐศาสตร์  ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจ านวนโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 
1 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 443,250 บาท 
 

 
 
 
 
 



ค าน า 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราฃธานี เริ่มก่อตั้งจากสาขาวิชาที่สังกัดอยู่กับคณะนิติศาสตร์และ

รัฐศาสตร์ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ช่วยสอนวิชาพ้ืนฐาน และวิชาต่างๆ ในหลักสูตรรัฐศาสตร์ ต่อมา
ปรากฏว่าตลาดแรงงานทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน ด้วยแนวโน้มของ
การกระจายอ านาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐแนวใหม่  กอปร
กับการศึกษาทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีความโดดเด่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็น
วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติโดยตรง 
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ข้อมูลทั่วไปของคณะรัฐศาสตร์ 
 
ประวัติความเป็นมา  
 ชื่อหน่วยงาน   คณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่ตั้ง 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 34190       
โทรศัพท์  045-353940-2  โทรสาร  045-353941  
ประวัติความเป็นมาของคณะรัฐศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มก่อตั้งจากสาขาวิชาที่สังกัดอยู่กับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ โดย
มีคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ช่วยสอนวิชาพ้ืนฐาน และวิชาต่างๆ ในหลักสูตรรัฐศาสตร์ ต่อมาปรากฏว่า
ตลาดแรงงานทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน ด้วยแนวโน้มของการกระจาย
อ านาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐแนวใหม่  กอปรกับการศึกษา
ทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีความโดดเด่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นวิชาชีพที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติโดยตรง ขณะเดียวกันความต้องการของผู้เรียนในพ้ืนที่มี
เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
จึงมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทางวิชาการและการเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางสาขาวิชา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยเหตุผลทางการขยายตัวทางวิชาการ ประจวบกับการสนับสนุนทางวิชาการ
จาก ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ซึ่งได้เข้ามาเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในปลายปี พ.ศ.2547 และได้ริเริ่มให้เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ใน ระดับ
ปริญญาเอกเมื่อปี พ.ศ.2548 คณะรัฐศาสตร์ จึงได้รับการจัดตั้งเป็นคณะโดยผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 
 ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีฐานะเป็นส่วนงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 โดยมี
การแบ่งส่วนงานภายในคณะแยกเป็น 3 ส่วนงาน คือ ส านักงานเลขานุการ สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งคณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน
นักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 355 คน  และมีบัณฑิตที่จบและเข้า
ปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 280 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 270 คน  ปริญญาโท 10 คน 
 
 
 
 
 
 



สัญลักษณ์  
  ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 
 
 
 
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์  
   
ปรัชญา  “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานคุณธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย”   
วิสัยทัศน์   “เป็นสถาบันชั้นน าด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน”  
อัตลักษณ์  “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” 
เอกลักษณ ์ “ภูมิปัญญาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งภูมิภาคอาเซียน” 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหาร 
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รัฐประศาสนศาสตร์ 



รายช่ือคณะกรรมการประจ าคณะ 
1. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช   คณบดีคณะรัฐศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
แผน และประกันคุณภาพการศึกษา       กรรมการ 
3. ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย 
และวิเทศน์สัมพันธ์          กรรมการ 
4. นายปัฐวี โชติอนันต์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
            กรรมการ 
5. ดร.ดารุณี พุ่มแก้ว  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทิวา พ่วงกลัด หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง  กรรมการ 
7. ดร.ประเทือง  ม่วงอ่อน  หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 
8. ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
9. นางสาวพิสมัย  ศรีเนตร  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ  
10. นางสาวนงลักษณ์ มีสุข  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร 
1. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช   คณบดีคณะรัฐศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
แผน และประกันคุณภาพการศึกษา      กรรมการ 
3. ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย 
และวิเทศน์สัมพันธ์         กรรมการ 
4. นายปัฐวี โชติอนันต์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทิวา พ่วงกลัด หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง กรรมการ 
7. ดร.ประเทือง  ม่วงอ่อน  หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
8. ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
9นางสาวพิสมัย  ศรีเนตร  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ  
10. นางสาวนงลักษณ์  มีสุข ผู้ปฏิบัติงานบริหาร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. คณะรัฐศาสตร์มีบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความตั้งใจ

ท างานและมีความพร้อมในการพัฒนาคณะ   
2. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง มี

ผลกระทบและสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
3. บุคลากรของคณะตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วม

ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในคณะ  
5. นักศึกษามีคุณภาพ และได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
6. หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ

ของสังคม ชุมชน และเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับในวง
กว้าง 

7. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม 

1. จ านวนบทความวิจัย และบทความวิชาการมีน้อย  
2. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก  
3. สัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษายังไม่เหมาะสม 
4. ระบบจัดการสวัสดิการ สวัสดิภาพ และขวัญ ก าลังใจ

บุคลากรยังไม่เพียงพอ 
5. ขาดความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของผู้บริหาร 
6. จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทาง

วิชาการมีน้อย 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. องค์กรภายนอกระดับนานาชาติ ให้ความสนใจและให้

ความส าคัญกับคณะรัฐศาสตร์  
2. คณะได้รับการยอมรับจากตลาดในฐานะเป็นหน่วยงาน

ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ระดับคณะ ในพื้นที่อีสานใต้ 

3. คณะตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการก้าวสู่ 
การเป็นผู้น าประชาคมอาเซียน 

4. มีแหล่งทุนในการด าเนินงานวิจัย บริการวิชาการท่ี
หลากหลายและเพียงพอ 

 

1. ระบบการท างานของมหาวิทยาลัย ไม่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานที่รวดเร็ว และคล่องตัวภายในคณะ 

2. เงินงบประมาณมีไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานใน
คณะ 

3. โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
คณะในก ากับยังไม่ชัดเจน 
 

 



 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะรัฐศาสตร์ มีการด าเนินภารกิจตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและ
ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต , ด้านวิจัย, ด้านบริการวิชาการ ,ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม , 
และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต  
 คณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง
ท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปี
การศึกษา 2560 จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 355 คน   และมีบัณฑิตที่จบและเข้าปริญญาบัตรในปี
การศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 280 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 270 คน  ปริญญาโท 10 คน โดยคณะ
รัฐศาสตร์ มีผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ที่ ร้อยละ 81.64 
 

ระดับการศึกษา ปี 2559 ปี 2560 เพิ่ม-ลดลง ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 450 355 -95 21.8 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก - - - - 

รวมทุกระดบั 450 355 -95 21.8 
 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 280 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 270 คน  
ปริญญาโท 10 คน  โดยมีผลการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และผลการส ารวจความ
พึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต ดังตาราง  

 

ระดับ
การศึกษา 

 2559   2560  
เพิ่ม -
ลดลง 

ร้อยละ ได้งานท า ยังไม่ได้งาน
ท า/ไม่ศึกษา

ต่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 

ได้งานท า ยังไม่ได้งานท า/
ไม่ศึกษาต่อ 

ก าลัง 
ศึกษาต่อ 

ปริญญาตร ี 84.17   88.64   + 4.47  

ปริญญาโท         
ปริญญาเอก         
รวมทุกระดบั 84.17   88.64   +4.47  

 

 
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

การด าเนินงานและพัฒนาด้านการวิจัย เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะรัฐศาสตร์ได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนด



หลักเกณฑ์ในการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการท างานวิจัยของคณะฯ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย และการ
เผยแพร่งานวิจัยของหน่วยงาน บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจั ย โดยมี
กองทุนงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน 

ในปี 2560 คณะรัฐศาสตร์  ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจ านวนโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 4 
โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,443,250 บาท 

รายชื่อโครงการวจิัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 
1 โครงการการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด 3 
จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ 
และจังหวัดยโสธร 

อ.ประเทือง ม่วงอ่อน อ ง ค์ ก า ร ก า ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

443,250 บาท 

2 ส ารวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกแยงเหนือ โซน 3 จังหวัด ได้แก่ 
จั งหวัด อุบลราชธานี  สุ ริ นทร์  สกลนครและ
อ านาจเจริญ   

ดร.จันทรา  ธนะวัฒนา
วงศ์ 

สถาบันบริหาร
จัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์กร
มหาชน)   

2,400,000 บาท 

3 โครงการการน านโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติใน
ภาคการเกษตร : ศึกษากรณีการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

นางสาวปิยมาศ  ทัพ
มงคลและคณะ 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
ภายใต้ "โครงการ
ความร่วมมือเพื่อ
พัฒนา บ ทบ า ท
ของ ม. อุบลฯ ใน
การท างานวิจั ย
เพื่อสนับสนุนการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
พัฒนาจังหวัด" 

300,000 บาท 

4 โครงการกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยาง
จังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนานโยบายยางพาราระดับ
จังหวัด 

นางสาวรจนา  ค าดี
เกิดและคณะ 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
ภายใต้ "โครงการ
ความร่วมมือเพื่อ
พัฒนา บ ทบ า ท
ของ ม.อุบลฯใน
การท างานวิจัย
เพื่อสนับสนุนการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
พัฒนาจังหวัด" 

300,000 บาท 

(ตารางที่ 1 รายชื่อโครงการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์)  



 

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดิน - - 
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย/เงินรายได้จากคณะ - - 
3 เงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 4  3,443,250 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 4 3,443,250 บาท 

 

ด้านการบริการวิชาการ 
การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ของคณะรัฐศาสตร์ เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะ

รัฐศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา 
ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการจัดท าระบบบริหารการบริการวิชาการ 
ของคณะรัฐศาสตร์  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา ตลอดจน
ส่งเสริมการบริการวิชาการ ของคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ และการเผยแพร่
กิจกรรมบริการวิชาการของหน่วยงาน บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
วิชาการ  
 
 ในปี 2560 คณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 4 
โครงการ  จ านวนทั้งสิ้น 990,000 บาท และเข้าผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการจ านวน 600 คน  
 
รายช่ือโครงการบริการวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 

1 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถชุมชนและ
สร้างกลไกความร่วมมือในการจัดการภัย
พิบัต ิ

ดร .ประเทือง  ม่ ว ง อ่อน 
และคณะ 

เงินงบประมาณ 370,000 บาท 

2 โครงการการส่งเสริมความรู้และการบริหาร
จัดการที่ดินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง 

ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ เงินงบประมาณ 370,000 บาท 

3 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสู่สห
กิจศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

น า ง ส า ว วิ ภ า พ ร ร ณ  
ตระกูลสันติรัตน์ และคณะ 

เงินงบประมาณ  100,000 บาท 

4 โครงการรัฐธรรมนูญกับสังคมการเมืองไทย นางสาวเพียงกมล มานะ
รัตน์ และคณะ 

เงินงบประมาณ 150,000 บาท 

(ตารางท่ี 2 รายชื่อโครงการบริการวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ) 
 



 
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ จ านวนผู้เข้าอบรม เงิน (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดิน 4 600 990,000.- 
2 เงินรายได้และแหล่งทุนภายนอก    
 รวมทั้งสิ้น 4 600 990,000.- 

 

 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะรัฐศาสตร์ เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่
คณะรัฐศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา 
ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และมีการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของคณะรัฐศาสตร์  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา ตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะรัฐศาสตร์   

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็น หนึ่งในสี่ภารกิจหลักของคณะรัฐศาสตร์ คือ การเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชา และ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการ เพ่ือให้เกิดระบบ กลไกลการ
ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยก าหนดให้มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริการ จัดการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามจุดเน้นของคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และ กิจกรรมของนักศึกษา 

 
 ในปี 2560 คณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น 
2 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 200,000 บาท และเข้า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 230 คน  

 

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนผู้
เข้าอบรม 

เงิน (บาท) 

1 ส่งเสริมเยาวชน นกัศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า 
ความงามของศิลปะ 

- - - 

2 การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
การอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของอีสานและของชาต ิ

2 80 148,000.- 

3 มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรมใน
ระดับ และรูปแบบต่างๆ 

1 150 52,000.- 

4 มุ่งเน้นการส่งเสรมิการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี/โดยด าเนนิการตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

- - - 



5 การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมอื
กับจังหวัด 

- - - 

 รวมทั้งสิ้น 3 150 200,000.- 
 

รายช่ือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 

1 โครงการการศึกษาองค์ความรู้และชีวประวัติของปราชญ์
ชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ผศ.อรุณี สัณฐิติวณิชย์ เงินงบประมาณ 100,000 บาท 

2 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของพลเมืองผ่านศิลปวัฒนธรรมหมอล าการเมือง 

นางสาวรจนา  ค าดี
เกิด 

เงินงบประมาณ 52,000 บาท 

3 โครงการสืบสานบุญมหากฐินสามัคคีชาวสิงห์แสด ครั้งท่ี 9 นายปฐวี  โชติอนันต์ เงินงบประมาณ 48,000 บาท 
รวม 200,000 บาท 

 
(ตารางท่ี 3 รายชื่อโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะรัฐศาสตร์) 
 
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 

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

2. เร่งสร้างความเข้มแข็งทางกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐสาสตร์และคู่สัญญา
ระหว่างประเทศในยุโรปและเอเชีย ที่เกิดจากการด าเนินโครงการร่วมกันของคุลากรและอาจารย์กับหน่วยงาน
ภายนอก 

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

4. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการถ่ายโอนส าหรับการสะสมและพัฒนาความรู้ทาง
ปัญญา 

 



 

ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2560 
 ในปี 2560 คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 กล่าวน าในภาพรวมของหน่วยงาน โดยจากกลยุทธ์ เป้าประสงค์และมาตรการที่ก าหนดข้างต้นนั้น 
หน่วยงานได้มีการก าหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม ในการด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้
บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ ที่วางไว้ และผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์และมาตรการใน
ภาพรวมเป็นอย่างไร และจ าแนกเป็นประเด็นดังนี้ 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาทางด้นรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน ผลิตบัณฑิต
เข้าสู่กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
 
 

เป้าประสงค์    
 1. พัฒนาระบบรับเข้านักศึกษาทุกหลักสูตรในเชิงรุก  
 2. พัฒนาทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน (หลักสูตร บุคลากร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
 4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
 5. พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษา  
 มาตรการ 
 1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและดึงดูดนักเรียนผู้มี 
ความสามารถพิเศษหรือผู้มีศักยภาพสูง 
 1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครบถ้วนทุก
หลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การหา
ประสบการณ์จากการท างานจริง การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น  
 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน
คุณธรรมและความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคม 



 

 1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยและมีความสุข 
 1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตคณะเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 1.10 สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอุดมศึกษา 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ    
 1.12 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา 
 
   

1. การรับนักศึกษา 
 1.1 วิธีการรับนักศึกษา  
  คณะรัฐศาสตร์มีการรับนักศึกษาในระบบรับกลาง (Admission) โดยผ่านงานรับเข้าของ
มหาวิทยาลัยคือเป็นร้อยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมดท่ีรับเข้า และการรับตรง (โควตา) ร้อยละ 20 ของการรับเข้า  
 1.2 จ านวนนักศึกษา  
 จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 355 คน   
 

หลักสูตร 

ปี 2559  ปี 2560  การ
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญ
ญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญ
ญาโท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

หลักสตูรรัฐประศาสน
ศาสตร ์

450   450 337   337 (25.11) 

หลักสตูรการปกครอง 539   539 557   557 3.33 
หลักสตูรการบริหาร
องค์การ 

359   359 437   437 21.72 

รวม    1,348 1,331   1,331 (1.26) 

 
(ตารางท่ี 4 จ านวนนักศึกษา) 
 



 

 
(แผนภูมิที่ 1 จ านวนนักนักศึกษา) 

 
 
 

วิธีรับเข้าศึกษา แผนรับ จ านวนรับ ลงทะเบียนจริง 
ร้อยละของ 

แผนรับ : ลงทะเบียนจริง 
1. รับตรงตามพื้นท่ี     
2. รับตรงตามโควตา     
3. รับนักศึกษาต่างชาติ      

4. Admissions 350 420 355 101.43 
รวม 350 420 355 101.43 

 

   
1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 รับพระราชทานมีบัณฑิตท่ีจบและเข้าปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 280 คน แบ่งเป็น 
ระดับปริญญาตรี 270 คน  ปริญญาโท 10 คน  
  ผลการติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 88.64 และ
ยังไม่ได้งานท า คิดเป็นร้อยละ 11.36 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมและรายด้านและด้าน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 81.60 
 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
 คณะได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง
ท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF. จ านวน 3 หลักสูตร  
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รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครอง บริหารองค์การ 

ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2560 



 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 3  - 3 
จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF. 3  - 3 
จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม่ - - -  
จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร - - -  

(ตารางท่ี 5 จ านวนหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์)  
สามารถจ าแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา ภาควิชาต่างๆ ได้ดังนี้ 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

สาขาวิชาการปกครอง 1  - 1 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการ
ปกครองท้องถิ่น 

1   1 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1  - 1 
รวม 3   3 

(ตารางท่ี 6 จ านวนภาควิชาต่างๆ ของคณะรัฐศาสตร์)  
 

3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โครงการ ในรอบปี 2560 ที่คณะรัฐศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีจ านวน 2 
โครงการ ( 7 โครงการย่อย) 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี

สถานที ่
งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 

1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

ก.พ.2559 190,000 100 

2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ต.ค.59-ก.ย.60 100,000 400 

 
(ตารางท่ี 7 โครงการในการพัฒนาหลักสูตร)  
 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 

ประสบการณ์จากการท าจริงหรอืสหกิจศึกษา 

  คณะรัฐศาสตร์ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม ปลูกฝัง

จริยธรรม มีศีลธรรมอันดีงานตลอกจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษารัฐศาสตร์เพื่อให้

นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการโดยประกอบด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการ



 

เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาต่างๆ มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสมทบเป็นค่าจ่ายใน

การเรียนให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน เพื่อให้สามารถเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดได้มีการส ารวจ

ความต้องการการจ าเป็นของนักศึกษา มีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ ห้องสมุด สถานที่อ่านหนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา มี

การจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ และคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ประสบการณ์จากการ
ท าจริงหรือสหกิจศึกษา 

ที ่ รายชื่อกจิกรรม/โครงการ หน่วยงานทีจ่ัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน เวลา ที่จัด สถานที่ 

จ านวนผู้เข้ารว่ม 
(คน) 

1 
ค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนา
ชุมชน ครั้งที่ 11 

สโมสรนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ 

 
100,000.- 

มค. 60  
 

300 

2 
เชิดชูเกียรติบัณฑิตคณะ
รัฐศาสตร์  

สโมสรนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ 

30,000.- ธ.ค.59 

 

คณะรัฐศาสตร์ 422 

3 

โครงการสัมนาเชิง
ปฏิบัติการทะเบียน
กิจกรรมนักศึกษาและการ
จัดท าแผนกิจการ
นักศึกษา 

สโมสรนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ 

30,000.- ธ.ค.59 

 

อ.สิรินธร  50 

4 
โครงการรัฐศาสตร์
วิชาการ คร้ังที่ 5 

สโมสรนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ 

50,000 30 มีค. 60 คณะรัฐศาสตร์ 154 

5 
โครงการสิงห์อีสาน
สัมพันธ์ครั้งที่ 7 

สโมสรนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ 

50,000 ธ.ค.59  305 

6 
โครงการฟุตบอลประเพณี
สิงห์ 

สโมสรนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ 

50,000 พ.ย.60 คณะรัฐศาสตร์ 100 

 
(ตารางท่ี 8 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
  คณะรัฐศาสตร์ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม ปลูกฝังจริยธรรม มีศีลธรรม

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

 

6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  คณะรัฐศาสตร์ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
สถานที ่

งบประมาณ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  

   

 1.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

ธ.ค.59 -ม.ค.
60 

12,000 100 

 2.โครงการเสวนาวิชาการบัณฑิตศึกษา มี.ค.60 12,000 50 
 3.โครงการอบรมการเขียนและการเผยแพร่บทความทาง

วิชาการ 
มิ.ย.60 12,000 100 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ     
 1.โครงการ ฟุตบอลประเพณี 3 สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 

4 
ม.ค.60 39,000 150 

 2.โครงการ ประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ม.ค.60 30,000 200 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม     
 1.โครงการค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 8 มี.ค.60 20,000 200 
 2.โครงการสิงห์แสดตอบแทนสังคม ก.ย.60 10,000 150 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม     
 1.โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมของนักศึกษา

สาขาวิชาการปกครอง (ประชาสัมพันธ์การแต่งกายให้
ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

มี.ค. 60 1,000 200 

 2.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา
สิงห์แสด 

ก.พ.60 3,000 200 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม    



 

 1.โครงการสืบสานบุญกฐินสามัคคีชาวสิงแสด ครั้งที่ 5 พ.ย.59 70,000 300 
รวมทั้งสิ้น  209,000 2,250 

(ตารางท่ี 9 โครงการส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์)  
 
7. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
 ในการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ทุนสนับสนุน จ านวน 35 ทุน เป็นจ านวน
เงิน 719,200 บาท 
 

ที ่ ชื่อทุนการศึกษา ประเภททุน จ านวนทุน รวมเงินทุน 
1 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร รุ่นท่ี 1 
-คณะรัฐศาสตร์ 

ต่อเนื่อง 2 164,000.- 

2 ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
-รัฐศาสตร์ 

ต่อเนื่อง 1 106,000 

3 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษาหรับนิสิต นักศึกษาพิการ 
-คณะรัฐศาสตร์ 

ต่อเนื่อง 1 10,200.- 

4 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 
-คณะรัฐศาสตร์ 

ต่อเนื่อง 1 30,000.- 

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

ต่อเนื่อง 1 30,000.- 
 

6 สมาคมอีสานมหานครชิคาโก้แห่งรัฐ
อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 
-คณะรัฐศาสตร์ 

ต่อเนื่อง 2 20,000.- 

7 วิจิตรพงศ์พันธ์  เพื่อส่งเสริมศาสนา 
การศึกษาและสังคม 
-รัฐศาสตร์ 

รายปี 4 80,000.- 

8 วัดป่าสถิตย์ธาราราม 
-คณะรัฐศาสตร์ 

รายปี 2 4,000.- 

9 ผู้มีจิตศรัทธาผู้ประกอบการถ่ายภาพ 
-รัฐศาสตร์ 

รายปี 1 20,000.- 

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

รายปี 
 

 
 

 
 



 

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

 
 
รายปี 

10 
4 
2 
 
4 

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

รวมจ านวนทั้งสิน้ 35 719,200.- 

 (ตารางท่ี 10 จ านวนทุนการศึกษา)  
 

 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา  2560 คณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษา
ที่เป็นผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 410 คน  
 
 การแนะแนวและการจัดหางาน 
 คณะรัฐศาสตร์มีกิจกรรมเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ เป็นกระบวนการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความถนัด  ความสนใจ  บุคลิกภาพ และทักษะ ของตนเอง และให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของการแนะแนวอาชีพ  การแนะแนวอาชีพ เป็นกระบวนการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพได้ตรงกับความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ และทักษะ ของตนเอง และให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  
 เนื่องจากการให้บริการสนเทศทางการแนะแนว เป็นงานบริการที่ส าคัญ ที่จะให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ แก่นักศึกษา ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการเลือกอาชีพ การปฏิบัติตนให้เข้ากับสังคม และรายละเอียดต่างๆ 
ที่นอกเหนือไปจากเนื้อหาของวิชาที่เรียน อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการเรียนและค าแนะน า
ส าหรับนักศึกษาใหม่  ตารางเรียน/ห้องเรียน  ข้อบังคับการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้ โดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์การพ้น
สภาพนักศึกษา (Retired)  และการติดสถานภาพรอพินิจ (On Probation)   ซึ่งมีความส าคัญและจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ  จึงได้จัด
โครงการ “แนะแนวสัมพันธ์สัญจร” ขึ้น     เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการของแผนกแนะแนวและจัดหางาน 
การช่วยเหลือและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง    อีกทั้งยังเป็นการ
ให้บริการที่ช่วยประหยัดเวลา และให้บริการแก่นักศึกษาได้เป็นจ านวนมากอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 คณะรัฐศาสตร์ได้มีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาท้ังที่ก าลังจะจบการศึกษาในโครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา โดยเนื้อหาในโครงการจะสอดแทรกการบรรยายการใช้ชีวิตในการท างาน การพัฒนาบุคลาภาพ ทั้ง
การแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาละเทศ และการแต่งหน้า แต่งผม ฯลฯ 
 
 ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปี

สถานที ่
งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 

1 โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
ของนักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง 
(ประชาสัมพันธ์การแต่งกายให้ถูก
ระเบียบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

มี.ค. 60 1,000 200 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมนักศึกษาสิงห์แสด 

ก.พ.60 3,000 200 

  
 
8. การด าเนินงานและการมีส่วนร่วมกับประชาคมอาเซียน 
 คณะรัฐศาสตร์ได้มาการจัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยจัดทั้งในคณะฯ 
เอง และร่วมกับมหาวิทยาลัย ฯ เช่นโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่สังคมซึ่งจัดโครงการโดยการพา
นักศึกษาเดินทางไปดูงานจากหน่วยงานที่ให้บริการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับต่างประเทศซึ่งงานวิเทศน์สัมพันธ์ได้เป็นเจ้าภาพในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน)  
 และอีกทั้งคณะรัฐศาสตร์ ยังได้มีการด าเนินโครงการวิจัย และบริการวิชาการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษา และเป็นคณะท างานของโครงการ อาทิเช่นโครงการ โครงการการส่งเสริม
ความรู้และการบริหารจัดการที่ดินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
 คณะรัฐศาสตร์โดยได้มีการจัดโครงการที่มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เช่นโครงการคืนสู่
เหย้าซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร อาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสานสัมพันธ์พี่น้อง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสานสัมพันธ์พ่ีน้อง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพโครงการ เอ้ินขวัญน้องพ่ีประเพณีสิงห์แสด 
 
 
 
 
 



 

10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 คณะรัฐศาสตร์ได้จัดโครงการ Getting to Know the United Nations  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ และให้นักศึกษา ได้ท าความรู้จัก และรู้ถึงบทบาทในการด าเนินภารกิจขององค์กร
สหประชาชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงานองค์กรสหประชาชาติ ในการร่วมด าเนินโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปโครงการ Getting to Know the United Nations 
 
 
11. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 จัดบริการด้านอาคารสถานที่ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 

ชื่ออาคารเรียน จ านวนห้อง 
พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ 

อาคารเรียนรวม 3 21 2,937 2539 

อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ 52 3,392 2560 

 

(ตารางท่ี 11 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่) 
 
 
 



 

12. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจ าปี 
 -   จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล หรือการเข้าประกวด แข่งขัน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ได้รับรางวัล [ระบุจ านวนพร้อมทั้งแสดงรายละเอียด] ดังนี้ (แบ่งประเภทตาม ) 
1. รางวัลระดับภูมิภาค   จ านวน  อันดับเหรียญรางวัล 
2. รางวัลระดับในประเทศ  จ านวน  อันดับเหรียญรางวัล 
3. รางวัลระดับต่างประเทศ จ านวน  อันดับเหรียญรางวัล 

ล าดบั ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงาน/สถานที่รับรางวัล วัน/เดือน/ป ี
     

     

     

 
13. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษา 
 คณะรัฐศาสตร์ได้มีกระบวนการ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร มีกิจกรรม/
โครงการเพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาใหม่ ช่วยลดร้อยละการตกออกของนักศึกษา อาทิเช่น กิจกรรม
การติวน้องก่อนสอบ โครงการเตรียมความพร้อมฯ โครงการรัฐศาสตร์วิชาการ เพ่ือช่วยเพ่ิมองค์ความรู้ และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างชั้นปี เพ่ือช่วยส่งเสริมการปรับตัวจากชีวิตนักเรียนมัธยม เข้าสู่ชีวิต
นักศึกษาในรั่วมหาวิทยาลัยฯ  
 จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามรับการศึกษาปริญญาตรี 355 คน  และมี
จ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น 1,331 คน  
 

หลักสูตร 

ปี 2559  ปี 2560  การ
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญ
ญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญ
ญาโท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

หลักสตูรรัฐประศาสน
ศาสตร ์

450   450 337   337 (25.11) 

หลักสตูรการปกครอง 539   539 557   557 3.33 
หลักสตูรการบริหาร
องค์การ 

359   359 437   437 21.72 

รวม    1,348 1,331   1,331 (1.26) 

 
(ตารางท่ี 4 จ านวนนักศึกษา) 
 



 

 
(แผนภูมิที่ 1 จ านวนนักนักศึกษา) 
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รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครอง บริหารองค์การ 

ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2560 



 

ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการวิจัย สร้างนวัตกรรมทางสังคมและองค์ความรู้ใหม่ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น ในภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงได้อย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ :  1. ก าหนดทิศทางการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ เป็น 9 ทิศทาง 
  2. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม 
  3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  4. การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมไปเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ 

1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 คณะรัฐศาสตร์ มีโครงการการบริหารกลไก ในการสนับสนุนการท าวิจัยในเชิงรุก จ านวน 2 โครงการ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  
 

โครงการ/กิจกรรม คณะ/หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม งบประมาณ 
โครงการอบรมสมันาการ
เขียนบทความวิชาการ 

รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลฯ  

1 วัน 20 20,000.- 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อการ
วิจัย 

รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลฯ  

1วัน 30 15,000.- 

  
2. งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน 
 2.1 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  
 คณะรัฐศาสตร์มีจ านวนบุคลากร ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัย จากหน่วยงานภายในจ านวน 
2 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

 

จ านวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 2560 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2560 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

1 ปรากฏการณ์ทรมัป์ : การ

เลือกตั้งประธานาธิบดีใน

ปี ค.ศ. 2016 และบท

สะท้อนการเปลี่ยนแปลง

ของการเมืองอเมริกา 

ดร.ณรุจน์  วศิน

ปิยมงคล 

 25,000.-  / 

2 การประเมินผลโครงการ ดร.ศรัณย์ สุดใจ  25,000.-  / 



 

ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ

สังคม  : กรณีศึกษา

บริษัทประชารัฐรัก

สามัคคีอุบลราชธานีจ ากัด 

 
 
2.2 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
  คณะรัฐศาสตร์ มีบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 1 ทุน 
คือ ดร.ประเทอง  ม่วงอ่อน ดังรายละเอียดต่อไป   

ล าดับที ่ ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม
สิ้นสุดปี 2560 

โครงการใหม่ 
ปี 2560 

1 โครงการ ส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขต 2 จังหวัด 
ได้แก่อุบลราชธานี และ
ยโสธร    

ดร.ประเทอง  ม่วงอ่อน 443,250  / 

 

 ในปีงบประมาณ 2560  คณะรัฐศาสตร์ มี ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวน 1 โครงการ ได้รับ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 443,250 บาท  
  
  



 

 3.1  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  

 
ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์/หน้าท่ีลงพิมพ์/ 

บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1 ดร.ดารุณี  พุ่มแก้ว เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและความเหลื่อมล้ าการคลัง

ท้องถิ่นในประเทศไทย 

 / วารสารสถาบันพระปกเกล้า 

2 ดร.ดารุณี  พุ่มแก้ว Pumkaew.D (2559). Intergovernmental 

Transfer in Thailand : A Test of Horizontal 

Equity 

 / Thai Journal of Public Administration,NIDA 

3 ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน  แนวทางปราบคอร์รัปช่ันอย่างได้ผล : เปรียบเทียบ

ไทยกับประเทศอื่น   

 / วารสารการบริหารท้องถิ่น  

4. ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ ์ โครงการส ารวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่าย

พันธมิตร ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน 3 

ตามโครงการส ารวจเกษตรกรใน 36 พ้ืนท่ี 

 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดนิ (องค์การมหาชน) 

5. ผศ.ดร.อรณุี  สัณฐติิวณิชย ์ ฐานปรัชญาของระบบราชการในอุดมคติ  The  

philosophical foundation of ideal-type 

bureaucracy 

 / Kasetsart Journal of Social Sciences 38 (2017) 679-

688 

รวม    
 



 

ผลการด าเนินงานกลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชน และท้องถิ่น  สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ : 1. บริการวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ตามความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความเข้มเข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น 

 
2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 คณะรัฐศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดบริการวิชาการ จ านวน 4 โครงการ จ านวน
เงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 990,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจ านวน 620 คน  มีรายละเอียด ดังนี้  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ 
แผ่นดิน รายได้ 

1 โครงการเพิม่ขีดความสามารถชุมชนและสร้าง
กลไกความร่วมมือในการจัดการภยัพิบัต ิ

นางสาวพิสมัย  
ศรีเนตร 

370,000.-  100 

2 โครงการการส่งเสรมิความรู้และการบริหาร
จัดการที่ดินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง 

ดร.จันทรา  ธนะ
วัฒนาวงศ์ 

370,000.-  120 

3 โครงการรัฐธรรมนูญกับสังคมการเมืองไทย นางสาวเพียงกมล  
มานะรตัน ์

150,000.-  150 

4 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสูส่หกิจ
ศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาววิภาพรรณ  
ตระกลูสันติรัตน ์

100,000.-  300 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยลักษณะโครงการเป็นการจัดการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ภัยพิบัติ , การจัดการที่ดิน , 

รัฐธรรมนูญ , และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการออกฝึกงานและสมัครงาน ตามด าดับ 



 

 

ผลการด าเนินงานกลยุทธ์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามไว้ 
 
เป้าประสงค์ :  1. ส่งเสริมการเรียนรู้  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีท้องถิ่นในเขตอีสานใต้  
   
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา   

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

สถานที ่
ผู้เข้าร่วม 

แผ่นดิน รายได้ 
1 โครงการการศึกษาองค์ความรู้

และชีวประวตัิของปราชญ์ชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ผศ.อรณุี  สณัฐิติวณิชย ์ 100,000.-    

2 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองผ่านศิลปวัฒนธรรม
หมอล าการเมือง 

นางสาวรจนา  ค าดเีกิด 52,000.-  ก.พ. 2560  200 

3 โครงการสืบสานบุญมหากฐิน
สามัคคีชาวสิงห์แสด ครั้งท่ี 9 

นายปฐวี  โชติอนันต ์ 48,000.-  ก.ค. 2560 300 

 
 3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการ
เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และอาเซียน 
 คณะรัฐศาสตร์มีโครงการที่หน่วยงานศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน จ านวน 1 โครงการได้แก่ โครงการการศึกษาองค์ความรู้และ
ชีวประวัติของปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบคือ 
ผศ.อรุณี  สัณฐิติวณิชย์ งบประมาณ 100,000 บาท 
 



 

ผลการด าเนินงานกลยุทธ์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

และสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และองค์การเปี่ยมสุข 
เป้าประสงค์ :  1. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการบริหารองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล มี

มาตรฐาน และเป็นองค์การเปี่ยมสุข 
  2. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการบริหารองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล มี
มาตรฐาน และเป็นองค์การเปี่ยมสุข 
  3. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการบริหารองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล มี
มาตรฐาน และเป็นองค์การเปี่ยมสุข 
  4. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการบริหารองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล มี
มาตรฐาน และเป็นองค์การเปี่ยมสุข 
 
การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   

 คณะรัฐศาสตร์ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม ปลูกฝัง
จริยธรรม มีศีลธรรมอันดีงานตลอกจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการบริหารงานภายในของคณะ อาทิ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  มีจัด
งบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา แก่บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุก
ปีงบประมาณ 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
 คณะกรรมการประจ าคณะได้มีบทบาทส าคัญในการก าหนด ทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะรัฐศาสตร์ และท าหน้าที่ ก ากับดูแลเชิงนโยบายเพื่อให้การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการประจ าคณะมีองค์ประกอบและอ านาจ หน้าที่ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอ านาจตามความในข้อ 12 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน ของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.
2554 ดังนี้ 1. วางนโยบายและแผนงานของคณะรัฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับ คณะรัฐศาสตร์เพ่ือเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3. พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะ รัฐศาสตร์ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบหมาย 4. พิจารณาน าเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ 
คณาจารย์ภายในคณะรัฐศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัย 5. ก ากับ ติดตามการวัดผล ประเมินผล และควบคุม
มาตรฐาน การศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้คณะกรรมการประจ าคณะได้มีบทบาท
ส าคัญในการ ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามพันธกิจหลักของคณะ  รัฐศาสตร์ ทั้งนี้ 



 

คณะกรรมการประจ าคณะได้มีการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีผลการ
วิเคราะห์การ ประเมินตนเองและการประเมินการปฏิบัติหน้าของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
 
 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
 ผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์ได้มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม พัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ท างานได้เต็มตามศักยภาพ ด้วยการ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสายคณาจารย์ ด้านการจัดการเรียน การ
สอนด าเนินการถ่ายทอดความรู้โดย อาจารย์อรทัย เลียงจินดาถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คือ กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามกรอบ TQF รายวิชาการฝึก
ประสบการณ์ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา” 
ด้านการวิจัย ด าเนินการถ่ายทอดความรู้โดย อาจารย์ศิริพร ยศมูล รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คือ “กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสนับสนุนการ วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านงานวิจัยและงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์” และสายสนับสนุน ด้านเทคนิคในการท างานเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานด าเนินการ
ถ่ายทอดความรู้โดย นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ศรีโชค “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจ า” นอกจากนี้ 
ผู้บริหาร ยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และ น าเสนอผลงานวิชาการ เพ่ือเป็น
การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยผู้บริหารให้ค าแนะน าผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานและ ส่งบุคลากร
เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามแผนการพัฒนาตนเอง รายบุคคลของบุคลากร อาทิเช่น การส่งบุคลากรสาย
สนับสนุน วิชาการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าคู่มือการ ปฏิบัติงานเพ่ือการขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งการจัด สวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาลและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ได้มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ 
 
  1.1 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม  
  โดยคณะรัฐศาสตร์มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  “เป็นสถาบันชั้นน าด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับสากล” 
 ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์  



 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาทางด้นรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้

มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตเข้าสู่กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการวิจัย สร้างนวัตกรรมทาง

สังคมและองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชน และ

ท้องถิ่น  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์ ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดี

งามไว้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้องค์กรมีคุณภาพและ

บุคลากรมีความสุข พร้อมทั้งพัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

และเป็นที่ยอมรับ ของประชาชน 

 1.2 กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม  
แผนผังการบริหารงานภายในคณะรัฐศาสตร์ 
    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1.3 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้     
 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการจัดโครงการโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายองค์กร

แห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนามาตฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา Mini_UKM ซึ่งเป็นการจัดการความรู้มุ่งสู่

สถาบันแห่งการเรียนรู้โดยเป็นการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี 
UBUFMIS ใช้ในการจัดการระบบการรับเข้านักศกึษาและระบบบริหารการเงินและบัญชี 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                    
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ดังนี้ 

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

การอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงานแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ    

ผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและให้ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในต่อที่ประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่างต่อเนื่อง ในการน า
ระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารด าเนินงานของ
คณะและด าเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม  

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

 

 

 



 

 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลประเมินปี 2558 ผลประเมิน 2559 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 1.97 ต้องปรับปรุง 2.51 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2 4.89 ดีมาก 4.28 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 พอใช้ 3.00 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 4 4.00 ดี 3.00 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 5 4.00 ดี 4.50 ดี 

รวมเฉลี่ย 3.19 พอใช้ 3.30 พอใช้ 

(ตารางท่ี 21 ผลคะแนนประกันคุณภาพ) 
 
ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 คณะรัฐศาสตร์ได้มีกระบวนการและระบบกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัยปีงบประมาณละ 2 ครั้งตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 6 
 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง มองเห็นโอกาส และสามารถจัดการภารกิจขององค์การภายใต้การท างานร่วมกันอย่างเป็นสุข
  
เป้าประสงค์ :  1. บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีคุณภาพ ศักยภาพ สุขภาวะที่
ดี และทัศนคติที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  
  2. บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีคุณภาพ ศักยภาพ สุขภาวะที่
ดี และทัศนคติที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
 คณะกรรมการประจ าคณะได้มีบทบาทส าคัญในการก าหนด ทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะรัฐศาสตร์ และท าหน้าที่ ก ากับดูแลเชิงนโยบายเพื่อให้การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการประจ าคณะมีองค์ประกอบและอ านาจ หน้าที่ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอ านาจตามความในข้อ 12 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน ของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.
2554 ดังนี้ 1. วางนโยบายและแผนงานของคณะรัฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับ คณะรัฐศาสตร์เพ่ือเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3. พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะ รัฐศาสตร์ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบหมาย 4. พิจารณาน าเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ 
คณาจารย์ภายในคณะรัฐศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัย 5. ก ากับ ติดตามการวัดผล ประเมินผล และควบคุม
มาตรฐาน การศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้คณะกรรมการประจ าคณะได้มีบทบาท
ส าคัญในการ ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามพันธกิจหลักของคณะ  รัฐศาสตร์ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการประจ าคณะได้มีการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีผลการ
วิเคราะห์การ ประเมินตนเองและการประเมินการปฏิบัติหน้าของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
 ผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์ได้มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม พัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ท างานได้เต็มตามศักยภาพ ด้วยการ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสายคณาจารย์ ด้านการจัดการเรียน การ
สอนด าเนินการถ่ายทอดความรู้โดย อาจารย์อรทัย เลียงจินดาถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คือ กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามกรอบ TQF รายวิชาการฝึก
ประสบการณ์ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา” 
ด้านการวิจัย ด าเนินการถ่ายทอดความรู้โดย อาจารย์ศิริพร ยศมูล รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คือ “กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสนับสนุนการ วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านงานวิจัยและงานวิจัยที่น าไปใช้



 

ประโยชน์” และสายสนับสนุน ด้านเทคนิคในการท างานเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานด าเนินการ
ถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ ผู้บริหาร ยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และ 
น าเสนอผลงานวิชาการ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยผู้บริหารให้ค าแนะน าผ่านการ
ประเมินผลปฏิบัติงานและ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามแผนการพัฒนาตนเอง รายบุคคลของ
บุคลากร อาทิเช่น การส่งบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
คู่มือการ ปฏิบัติงานเพ่ือการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งการจัด สวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
1. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
2 คน  
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กราฟแสดงจ านวนอาจารย์  

2. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ 

 
ล าดับที ่ ชื่อ- สกุล ระดับ

ปริญญา 
สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

1 นายขวัญชัย เกิดแดน เอก    
2 นางสาวศิรสิุดา แสนอิว เอก  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 

3 นางสาววิศรา ไกรวัฒนพงศ์ เอก    
4 นายธนเชษฐ์ วิสัยจร เอก    
5 นายวรุตม์ อิงคถาวรวงศ ์ เอก    
6 นายชนะบูรณ์ อินทรพันธ์ เอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนส่วนตัว 

 

(ตารางท่ี  จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 

 

3. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 โดยคณะรัฐศาสตร์มรโครงการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
จ านวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ 2 วัน คณะรัฐศาสตร์ 20           30,000  



 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2 วัน คณะรัฐศาสตร์ 20 

          10,000  
3 โครงการพัฒนาอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ

หลักสูตรสู่ระบบประเมิณ 
2 วัน คณะรัฐศาสตร์ 20 

          20,000  

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

ผู้เข้าร่วม 
งบประมาณ 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสนับสนุน
การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

1 วัน คณะรัฐศาสตร์ 30 10,000.- 

 
5. การส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
 คณะรัฐศาสตร์มีการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมกับ
ทางมหาวิทยาลัยโดยตลอด  
6. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ * 
 คณะรัฐศาสตร์ มีเงินทุนสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ที่มีความ

ประสงค์จะท าการอบรม และทดสอบภาษา เพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ของบุคลากรสาย

วิชาการ ภายในคณะ อีกทั้งยังมีเงินสนับสนุน ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ทุกราย

ปีงบประมาณ 

7. การส่งเสริมสนับสนุนระดับคุณวุฒิทางการศึกษา 
  
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
งบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสูต่ าแหนง่
ทางวิชาการของคณาจารย์ ปี 2560 

 30 15,000.- 



 

 
 
 
 


