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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท ารายงานประจ าปี 2561  ขึ้นเพ่ือสรุปผลการ

ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์  

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์  และส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ

ของคณะศิลปศาสตร์  

ในรอบปงีบประมาณ 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยพัฒนาการ

เรียนการสอนให้เป็นไปในลักษณะการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education)  เพ่ือยกระดับ

การเรียนการสอนให้มีคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพที่จะปรับตัวในโลกที่พลิกผัน (Disrupted 

World) ในเวลาเดียวกัน ทุกหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ สะท้อนให้เห็นถึง

ความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่

หยุดยั้ง  

ยิ่งไปกว่านั้น ความน่าภาคภูมิใจในรอบปีที่ผ่านมา คือ บุคลากรและนักศึกษาของคณะศิลป

ศาสตร์ได้รับรางวัลจากผลงานที่ดีเยี่ยมทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ

อย่างมาก รวมทั้งบุคลากรของคณะได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตงานวิจัย งานด้านบริการวิชาการ การท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศที่มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน เพ่ือเป็น

ส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงอีสานสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการโครงการ

ต่างๆ  ไม่ว่า การสร้างความร่วมมือด้านการเรียนรู้ทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตร การส่งเสริมการให้

ความรู้ด้านภาษาอาเซียน การร่วมมือวิจัยกับภาคีเครือข่ายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง การจัดค่ายเยาวชนเปิด

โลกทัศน์อาเซียน  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการผ่านการบรรยายและเสวนาจาก

นักวิชาการต่างประเทศในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามรายงานที่ปรากฏในรายงานประจ าปีฉบับนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้  

หากขาดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนภายในคณะศิลปศาสตร์ และหน่วยงาน

ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์จึงขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
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คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณาจารย์และ
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แผนภูมิที่ 8  เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ  140 

 จ าแนกตามระดับการศึกษา ในปีงบประมาณ 2560 - 2561  

แผนภูมิที่ 9 จ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ 142 

 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ 142 

 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2560 - 2561 
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ลักษณะองค์กร 

คณะศิลปศาสตร์ 
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1. สภาพแวดล้อมขององค์กร  
 

คณะศิลปศาสตร์  แรกเริ่มเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ที่มีภารกิจหลักจัดการเรียนการสอน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษา   มนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2540  สถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้เปิดสอนหลักสูตรใน

ระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

และในปีการศึกษา 2541 ได้เปิดสอนหลักสูตรที่สองคือศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว  ต่อมา

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้รับการปรับสถานะเป็นคณะศิลปศาสตร์   ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2542  เหตุผลส าคัญในการปรับเป็นคณะศิลปศาสตร์  

เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและสาขาขาดแคลน 

ขณะเดียวกันให้คงภารกิจหลักเดิมไว้  คือ การจัดการเรียนการสอนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา

ทุกคณะ ในปีการศึกษา 2543 คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต   สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เพ่ือสนองตอบความต้องการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรครูสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปัจจุบันคณะ

ศิลปศาสตร์มีการด าเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทุกด้านของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
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หลักสูตรและบริการ 
 
ในปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาโทเปิดสอนรวม 5 หลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ระดับปริญญาตรี  10 หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์  

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
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พันธกิจคณะศิลปศาสตร ์
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ ใน

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศนค์ณะศิลปศาสตร์ 
 

ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมอีสานใต้ และภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
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ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 

สายวิชาการ 
   ในปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน
ทั้งสิ้น 130 คน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 7 คน ปริญญาโท 80 คน และปริญญา
เอก จ านวน 43 คน  
 

ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/ 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 4 22 16 42 
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 3 19 14 36 
สาขาวิชาสังคมศาสตร ์ - 8 9 17 
สาขาวิชามนุษยศาสตร ์ - 26 9 35 

รวม 7 80 43 130 
ร้อยละ  5.38 61.54 33.08 100 
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 สายสนับสนุนวิชาการ 
 ในปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น  33 คน จ าแนก
เป็นข้าราชการจ านวน 4  คน พนักงานมหาวิทยาลัย 23 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 คน และ ลูกจ้าง
ชั่วคราว จ านวน 3 คน ลดลงจากปี 2560 จ านวน 1 คน  
 

ตารางที่ 2  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามประเภทการจ้าง 

 

 

 

สินทรัพย ์
 
คณะศิลปศาสตร์มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2 อาคาร คือ อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  และ อาคาร

ปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งมีรายละเอียดการใช้พื้นที่ของแต่ละตึกดังตาราง  

 

ชื่ออาคารเรียน จ านวนห้อง 
พ้ืนที่ใช้สอย 

(ตารางเมตร) 
เร่ิมใช้เมื่อ พ.ศ 

อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 31 3,240 2537 

อาคารปฏิบัติการทางภาษา  55 6,400 2544 

 

 

 

 

 

 

สายสนับสนนุ
วิชาการ 

ปี 2560  ปี 2561  

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

 
ลูก

จ้า
งป

ระ
จ า

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

 รวม 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

 
ลูก

จ้า
งป

ระ
จ า

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

 

รวม 

จ านวน 4 24 3 3 34 4 23 3 3 33 

ร้อยละ 11.76 70.58 8.82 8.82 100 12.12 69.69 9.09 9.09 100 
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2. ความสัมพันธ์ขององค์กร 

 
คณะศิลปศาสตร์บริหารจัดการภายในโดยประกอบด้วยโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะ

ศิลปศาสตร์ ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะศิลปศาสตร ์
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คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

คณะศิลปศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์

เพ่ือให้การบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง

คณะกรรมการประจ าคณะประกอบด้วย 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ค าคง   คณบดีคณะศิลปศาสตร์           

2.  นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    

4.  นายสุรสม กฤษณะจูฑะ     รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า       

6.  นายจักรพันธ์ แสงทอง     ผู้แทนคณาจารย์ประจ า     

7.  นางสาวฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์     หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 

9.  นายค าล่า  มุสิกา      หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       

10. นายนพพร  ช่วงชิง      หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  
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สรุปผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ 
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กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรที่
ได้มีการเปิดการเรียนการสอนให้เป็น “การศึกษาเชิงผลลัพธ์” (Outcome-based Education-OBE) โดย
เป็นการศึกษาที่เน้นการออกแบบ "กระบวนการ" เพ่ือเปลี่ยนแปลงผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็น
ผลจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหลักส าคัญของ OBE คือต้องมีเป้าหมาย (Goal) ที่ก าหนดเป็นรูปธรรมด้วย
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) และผู้เรียนทุกคนต้องประสบความส าเร็จ (Accomplishment) 
นอกจากนี้ หลักสูตรต่างๆได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือให้บัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ 
รับผิดชอบ ตลอดจนมีทักษะการท างานอย่างรอบด้าน  
 คณะศิลปศาสตร์มีกิจกรรมการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความร่วมมือทั้งทางด้าน
วิชาการ การวิจัย การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การบริการวิชาการ และการรับรองอคันตุกะจากประเทศ
ต่างๆ  
 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานประชุมวิชาการเป็นจ านวน 2 ครั้งในรอบปี คือ การประชุมวิชาการ
ท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานเปิดบ้านศิลปศาสตร์  เพื่อสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะศิลปศาสตร์และโรงเรียน 
ชุมชน องค์กรในเขตพ้ืนที่ให้บริการ นับเป็นการเชื่อมโยงคณะศิลปศาสตร์กับเครือข่ายชุมชนต่างๆเพ่ือ
ยกระดับและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป     
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สรุปผลการด าเนินงาน  
 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

• คณะศิลปศาสตร์มีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ทั้งสิ้น 510 คน มี
นักศึกษารายงานตัวเข้าเรียน 486 คน คิดเป็นร้อยละ 95.29 ของแผนการรับ 

• คณะศิลปศาสตร์มีแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร ทั้งสิ้น 33 คน มี
นักศึกษารายงานตัวเข้าเรียน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 115 ของแผนการรับ 

• บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  ของคณะศิลปศาสตร์มีจ านวนทั้งสิ้น 393 คน 
เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี จ านวน 382 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 11 คน   

• ในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561-กันยายน 2561) คณะศิลปศาสตร์ 
ด าเนินการเปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร เป็น
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี (วิชาเอกและวิชาโทสาขาวิชาเดียวกัน) จ านวน 10 หลักสูตร และ
ปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร ในปีนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF. จ านวน 12 หลักสูตร ขออนุมัติเปิดใหม่ จ านวน 2 
หลักสูตร และขออนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร  

• การปรับปรุงหลักสูตรมุ่งสู่ “การศึกษาเชิงผลลัพธ์” (Outcome-based Education-OBE) 
 

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

• การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร มีการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะ
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4 โครงการ 

• คณะศิลปศาสตร์จัดสรรและได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยต่างๆ จ านวน 13 โครงการ 

• คณะศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก/แหล่งทุนต่างๆ เพ่ือด าเนิน
โครงการวิจัย จ านวน 14 โครงการ 

• ผลงานการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติ  นานาชาติ การตีพิมพ์บทความ ในรอบ
ปีงบประมาณ 2561 มีดังนี้ คือ การน าเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติ จ านวน 
52 ผลงาน การน าเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ จ านวน 23 ผลงาน 
บทความการตีพิมพ์เผยแพร่ 31 บทความ  

• บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 
ประจ าปี 2561 
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ด้านการบริการวิชาการ 

• ในรอบปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการบริการ
วิชาการ มีทั้งสิ้น 7 โครงการ 

• โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีได้รับงบประมาณภายนอก จ านวน 3 โครงการ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

• ในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวน 14 โครงการ รวมงบประมาณ 1,330,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจ านวน 1,809 คน 

• การเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน จ านวน 5 ผลงาน 

ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 

• คณะศิลปศาสตร์มีกิจกรรมการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ 

การวิจัย การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการบริการวิชาการ โดยเป็นความร่วมมือในด้านการ

พัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การส่งนักศึกษาไปศึกษา ณ 

สถาบันความร่วมมือต่างประเทศ ตามแผนการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การ

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศมาฝึกสอนและแลกเปลี่ยน

ทางภาษาและวัฒนธรรม การฝึกอบรมส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ และการรับรอง

อาคันตุกะจากประเทศต่างๆที่มาเยี่ยมเยือนคณะศิลปศาสตร์เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

และการจัดการเรียนการสอน 
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ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์ในปีงบประมาณ 

2561 มีรายละเอียดดังนี้  

 
1.1 การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีวิธีการรับนักศึกษาดังนี้ 

 
 1. วิธีการรับนักศึกษา  
 คณะศิลปศาสตร์ได้รับนักศึกษา 2 วิธี คือ วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) และวิธีรับตรง 
ดังนี้ 

- วิธีรับผ่านส่วนกลาง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการการคัดเลือกจากองค์ประกอบ
ตามทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด โดยก าหนดสัดส่วนประมาณร้อยละ 20  

- วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยก าหนด โดยก าหนด
สัดส่วนประมาณ ร้อยละ 80 โดยแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ และ วิธีรับตรงตามโควตา 
รายละเอียดดังนี้ 
 วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ พ้ืนที่อีสาน และ 
พ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ดังนี้  
  (1) รับตรงพ้ืนที่อีสาน  ส าหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรี สะเกษ อ านาจเจริญ 
มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  โดยไม่แยกสัดส่วนจ านวนที่จะรับเข้าศึกษาระหว่าง
โรงเรียนที่อยู่นอกเขตอ าเภอเมืองและโรงเรียนที่อยู่ในเขตอ าเภอเมือง 
  (2) รับตรงพ้ืนที่ภาคอ่ืน ส าหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย (ยกเว้น 
20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความหลากหลายใน
ด้านวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 
 วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยก าหนดเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1) 
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  2) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3) กลุ่มโควตาขยายโอกาสทาง
การศึกษา และ 4) กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ  ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์เปิดรับนักศึกษาตามวิธีรับตรงตามโควตา 
เพียง 1 กลุ่มเท่านั้นคือ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  ประกอบด้วย การรับโควตาเรียนดีชนบท  โดยการ
คัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีและมีภูมิล าเนาในชนบท เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ให้การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
เป็นไปตามความร่วมมือในการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ
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และผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การด าเนินการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเข้า
ศึกษาให้เป็นไปตามที่ข้ันตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

2. คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คุณสมบัติท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภทการรับ

โดยวิธีรับตรง ไว้ดังนี้  
1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นต้น (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
และจะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.2 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิต
ฟ่ันเฟือนไม่ประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 
 กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ 1.1 ถึง 1.2 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภทการรับ 

 2.1 วิธีรับตรงตามพ้ืนที ่
2.1.1 รับตรงพ้ืนที่อีสาน เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และที่ตั้ง

ของโรงเรียนอยู่ใน 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด                
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไข
การสมัครตามคณะ/สาขาวิชาก าหนด 

2.1.2  รับตรงพ้ืนที่ภาคอ่ืน เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และที่ตั้งของโรงเรียน
อยู่ในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม ทั่วประเทศ (ยกเว้น จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่มีคุณสมบัติและ
เงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชาก าหนด 

2.2 วิธีรับตรงตามโควตา 
เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัต

ลักษณ์ของคณะมหาวิทยาลัยและประกาศ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์เปิดรับอยู่  1 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ โดยแบ่งออกเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม  
โดยการรับตรงตามโควตา เป็นโควตาเรียนดีชนบท ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีและ
มีภูมิล าเนาในชนบทเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นคืน
สู่ชุมชนอย่างแท้จริง  ให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นไปตามความร่วมมือในการคัดเลือกบุคคล
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เข้าศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การ
ด าเนินการรับสมัครและการคัดเลือกเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ขั้นตอนวิธีการและหลักเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประจ าปีการศึกษา 
2556 

2) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ  ไม้เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ
และจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

3) ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเท่า 4 ภาคเรียน อยู่ในล าดับที่ไม่
เกินร้อยละ 20 ของสายชั้น ภายหลังการจัดเรียงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนทั้งหมดของ
สายชั้นแล้ว 

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

5) องค์ประกอบการตัดสินคัดเลือก พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 
การสอบสัมภาษณ์ตามท่ีคณะ/หลักสูตรก าหนด 
 

3. เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์ 
เกณฑ์การคัดเลือกโควตาพ้ืนที่ โควตาภาคอ่ืน และโควตารับตรงทั่วไป มีดังต่อไปนี้ 
1. คุณสมบัติผู้สมัคร 

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

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

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

3. การด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
จะตดัสินให้ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกของคณะกรรมการ

สอบในแต่ละสาขาวิชา 
4. การตัดสิน 
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     จะเรียงคะแนนสัมภาษณ์ตามล าดับจากมากไปน้อย กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้
เข้าศึกษาในล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน หลายคน คณะศิลปศาสตร์จะพิจารณาจากการเรียงล าดับ GPA 
ของกลุ่มสาระวิชาที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก เกณฑ์การตัดสิน 
GAT  30% 
GPAX  20% 
สัมภาษณ์ 50% 

 
1.2 การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

การรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีวิธีการรับนักศึกษาดังนี้ 
 
 วิธีการรับนักศึกษา  
 ปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 5 หลักสูตร โดย
การเปิดรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษานั้น เปิดรับสมัครทั้งช่วงภาคต้นปีการศึกษา 
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม และภาคปลายปีการศึกษา ระหว่างเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาซึ่งก าหนดโดยหลักสูตร และผู้สมัครต้อง
ท าการสมัครผ่านระบบของส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  
 การสอบเข้าศึกษา 
 ส าหรับการสอบรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามีทั้งการสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ โดยเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของหลักสูตร 
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1.3 ผลการรับนักศึกษาเข้าศึกษา  
 
การรับเข้าระดับปริญญาตรี 
 

คณะศิลปศาสตร์มีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ทั้งสิ้น 510 คน มีนักศึกษา
รายงานตัวเข้าเรียน 486 คน คิดเป็นร้อยละ 95.29 ของแผนการรับ โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลผลการ
รับเข้าระหว่างปี 2558-2560 ดังนี้ 

 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของแต่ละหลักสูตรระหว่างปี 2558-2560 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตร 

2558 2559 2560 

แผ
นก

าร
รับ

 

ผู้ส
มัค

ร 

ผล
กา

รร
ับ 

ร้อ
ยล

ะ 

แผ
นก

าร
รับ

 

ผู้ส
มัค

ร 

ผล
กา

รร
ับ 

ร้อ
ยล

ะ 

แผ
นก

าร
รับ

 

ผู้ส
มัค

ร 

ผล
กา

รร
ับ 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

50 1457 44 88 70 1036 106 151.4 70 1084 56 80 

การท่องเท่ียว 60 418 70 116.7 70 481 84 120 70 490 85 121.4 

การพัฒนาสังคม 70 236 62 88.6 70 222 56 80 60 201 44 73.3 

ภาษาไทยและการสื่อสาร 50 335 50 100 70 322 53 75.8 50 412 72 144 

ภาษาจีนและการสื่อสาร 50 455 70 140 50 326 28 56 50 413 53 106 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 50 274 83 166 50 281 52 104 50 423 76 152 

นิเทศศาสตร์ 60 387 51 85 50 390 37 74 50 359 50 100 

ประวัติศาสตร์ 30 129 33 110 50 155 28 56 30 164 19 63.3 

ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

30 65 25 83.3 40 48 13 32.5 40 47 15 37.5 

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 40 80 19 47.5 40 110 26 65 40 61 16 40 

รวม 490 3836 507 103.5 560 3371 483 86.25 510 3654 486 95.29 
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การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะศิลปศาสตร์มีแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร ทั้งสิ้น 33 คน มีนักศึกษา
รายงานตัวเข้าเรียน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 115 ของแผนการรับ  

การเปรียบเทียบข้อมูลการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างปี 2558-2560 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตรระหว่างปี 2558-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร 
2558 2559 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

การสอนภาษาอังกฤษ 15 12 13 9 13 17 

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 10 - 10 9 5 7 

ประวัติศาสตร ์ 10 5 5 - 0 - 

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 5 1 5 2 5 3 

ภาษาไทย 10 2 10 5 10 11 
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1.4 การส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558-2560  
 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  ของคณะศิลปศาสตร์มีจ านวนทั้งสิ้น 393 คน 
เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี จ านวน 382 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 11 คน  โดยมีรายละเอียดการ
ส าเร็จการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2560 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบการส าเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตรระหว่างปี 2558-2560 
 

ระดับ สาขา 
ปีการศึกษาส าเร็จ 

รวม 
2558 2559 2560 

ปริญญาตรี 

การท่องเที่ยว 62 53 41 156 
การพัฒนาสังคม 54 52 36 142 

นิเทศศาสตร ์ 33 36 34 103 
ประวัติศาสตร ์ 18 17 11 46 

ภาษาจีน 1 - - 1 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 25 64 78 167 
ภาษาญี่ปุ่น 7 1 1 9 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 20 42 63 125 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 30 42 40 112 

ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร - 9 19 28 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 45 42 54 141 

ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุม่น้ าโขง - - 5 5 

ปริญญาโท 
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 8 6 9 23 
นวัตกรรมการท่องเที่ยว 2 1 2 5 

รวม 305 365 393 1,063 
 
ที่มา : งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล และส านักงานบณัฑิตศึกษา; 27 กันยายน 2561 
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1.5 การพัฒนาหลักสูตร 
 
 ในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561-กันยายน 2561) คณะศิลปศาสตร์ 
ด าเนินการเปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี (วิชาเอกและวิชาโทสาขาวิชาเดียวกัน) จ านวน 10 หลักสูตร และปริญญาโท จ านวน 5 
หลักสูตร ในปีนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ 
TQF. จ านวน 12 หลักสูตร ขออนุมัติเปิดใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร และขออนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน 1 
หลักสูตร  
 

ตารางท่ี 6 รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอน 10 5 15 
จ านวนหลักสตูรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF. 10 2 12 
จ านวนหลักสตูรที่ขออนุมัตเิปิดใหม่ - 2 2 
จ านวนหลักสตูรที่ขออนุมัติปดิหลกัสูตร - 1 1 
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ตารางที่ 7 การปรับปรุงหลักสูตรจ าแนกตามสาขา 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   2 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (ปรับปรุง) -  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 
(เดิม สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) 

 (ปรับปรุง)  

สาขามนษุยศาสตร์   6 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ปรับปรุง) -  

สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์ (ปรับปรุง)  (ปิด)  

สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ (ปรับปรุง) -  

สาขาวิชาภูมภิาคลุม่น้ าโขงศึกษา (ปรับปรุง)   

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
(เดิม สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว) 

 (ปรับปรุง)  

สาขาสังคมศาสตร์   2 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ปรับปรุง) -  

สาขาวิชาภูมภิาคลุม่น้ าโขงศึกษา  (ใหม่)  

สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   5 

สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร (ปรับปรุง) -  

สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร (ปรับปรุง) -  

สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นและการสื่อสาร (ปรับปรุง) -  

สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร (ปรับปรุง) -  

สาขาวิชาภาษาไทย - (ใหม่)  

รวม 10 5 15 
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 ยิ่งไปกว่านั้น ทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมุ่ง
สู่ “การศึกษาเชิงผลลัพธ์” (Outcome-based Education-OBE) โดยเป็นการศึกษาที่เน้นการออกแบบ 
"กระบวนการ" เพ่ือเปลี่ยนแปลงผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหลัก
ส าคัญของ OBE คือต้องมีเป้าหมาย (Goal) ที่ก าหนดเป็นรูปธรรมด้วยผลการเรียนรู้  (Learning 
Outcome) และผู้เรียนทุกคนต้องประสบความส าเร็จ (Accomplishment) นอกจากนี้ หลักสูตรต่างๆได้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้บัณฑิตของคณะ
ศิลปศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ ตลอดจนมีทักษะ
การท างานอย่างรอบด้าน และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ได้
จัดอบรม การพัฒนาหลักสูตร Outcome-based Education โดยเชิญคุณภูษณิศา นวลสกุล หัวหน้า
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาเป็น
วิทยากร ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าว เป็น
การแสดงความมุ่งมั่นของคณะศิลปศาสตร์ที่จะพัฒนาหลักสูตรต่างๆให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นๆไป 

¶   
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1.6 การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

คณะศิลปศาสตร์มีกิจกรรมการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัย 

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการบริการวิชาการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) โครงการศึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าภาคสนาม เป็นโครงการที่คณะศิลปศาสตร์

ร่วมกับองค์กรบริการจัดการน้ า International Water Centre (IWC) ประเทศออสเตรเลีย โดยมี

นักวิชาการ นักศึกษาชาวต่างประเทศจาก University of Queensland และ Monash University 

ประเทศออสเตรเลีย เดินทางมาเข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ด าเนินโครงการทุกปี 

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ใน

ครั้งนี้ด้วย 

2) โครงการ MK32: Professional Development of Water Governance and Regional 

Development Practitioners in the Mekong Basin เป็นโครงการให้ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าใน

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก International Water Management Institute 

(IWIM) ด าเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ก าหนดสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2561 มีศูนย์วิจัย

สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีนักศึกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ด้วยจ านวน 3 คน   

3) โครงการวิจัยร่วมกับ University of Alberta ประเทศแคนาดา ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการใช้

ความรู้พ้ืนบ้านในการจัดการทรัพยากรข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างลุ่มน้ าส าคัญๆ ได้แก่ 

ลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าอะเมซอน และลุ่มน้ าในประเทศแคนาดา  โครงการด าเนินการภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่างสถานบันวิชาการนานาชาติ โดยได้รับงบประมาณด าเนินงานวิจัย รวมทั้งการสนับสนุน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่นักศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา จากทุน

รัฐบาลประเทศแคนนาดา ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา และศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเป็นผู้ดูแลโครงการ 

4) โครงการส่งนักศึกษาไปศึกษา ณ สถาบันความร่วมมือต่างประเทศ ตามแผนการศึกษาใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รายละเอียดดังนี้ 

4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ได้ด าเนินการส่งนักศึกษาใน

หลักสูตร จ านวน 24 คน เดินทางไปศึกษา  ณ University of Social Sciences and Humanities, 
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Vietnam National University, Hanoi (VNU-USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเดินทางเมื่อ

เดือนสิงหาคม 2561 ก าหนดระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา 

4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา ได้ด าเนินการส่งนักศึกษาในหลักสูตร

จ านวนทั้งสิ้น 18 คน เดินทางไปศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาความร่วมมือต่างประเทศ ตามกลุ่มวิชาภาษา

ของนักศึกษาในหลักสูตร ก าหนดระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 รายละเอียดดังนี้ 

- กลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม นักศึกษาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Hanoi University 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จ านวน 7 คน 

- กลุ่มวิชาภาษาจีน นักศึกษาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Guangxi Normal University for 

Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 7 คน 

- กลุ่มวิชาภาษาเขมร นักศึกษาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ University of Battambang 

ประเทศกัมพูชา จ านวน 1 คน 

- กลุ่มวิชาภาษาลาว นักศึกษาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Champasack University 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 3 คน 

5) การรับนักศึกษาปริญญาโทชาวต่างประเทศจาก University of San Diego ประเทศ

สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยในความร่วมมือ มาฝึกสอน และแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ คณะ

ศิลปศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระหว่างเดือนมกราคม 2561 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2 คน 

6) โครงการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้

โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 (เงินรายได้) ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการส่งนักศึกษาไปอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ

แลกเปลี่ยนระยะสั้น เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2561 ณ 

New South Wales International English College ประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

จ านวน 2 คน ได้รับงบประมาณจัดสรรจากส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7) โครงการฝึกอบรมส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการอบรมด้านภาษา สังคม 

และวัฒนธรรม ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคคลทั่ วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ศูนย์บริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับนักศึกษาจาก University of Foreign Language 

Studies, The University of Danang ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 

จ านวน 44 คน มาฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 

1 – 30 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ โดยนักศึกษาหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสารได้เข้า

ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  
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8) โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการอบรมด้านภาษา สังคม และ

วัฒนธรรม ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคคลทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนย์บริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับนักศึกษาจาก University of Foreign Languages, Hue 

University ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 17 คน มาฝึกอบรม

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ 

9) งานรับรองอาคันตุกะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้รับรองอาคันตุกะจาก

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ดังนี้ 

- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 รับรองและพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารและ

คณาจารย์จาก Pannasastra University of Cambodia ประเทศกัมพูชา จ านวน 12 ท่าน 

- วันที่ 23 เมษายน 2561 รับรองและพูดคุยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ

อาสาสมัครญี่ปุ่นจากหน่วยงาน Japan Foundation จ านวน 1 ท่าน 

- วันที่ 25 เมษายน 2561 รับรองและพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก School of 

Languages, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย  จ านวน 2 

ท่าน 
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1.7 การให้ทุนการศึกษา 
 
 คณะศิลปศาสตร์ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี ท ากิจกรรม และ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปศาสตร์มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา/
256 คน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,055,570 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)  
 
ตารางที่ 8 รายละเอียดทุนการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

ล ำดับ ช่ือทุนกำรศึกษำ จ ำนวนผู้รับทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน

ทุนกำรศึกษำจำกภำยนอก

1 หลักสูตรภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 2 12,000         24,000                

 4 5,000          20,000                

1 ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ 4 5,000          20,000                

3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 20,000         60,000                

5 15,000         75,000                

13 10,000         130,000               

4 ทนุพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน 1 10,000         10,000                

5 จูน & ปรีย์ 2 1,500          3,000                  

6 นักศึกษาทีบ่ าพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (จิตอาสา) 2 1,500          3,000                  

7 ช่วยเหลือฉุกเฉิน 1 7,500          7,500                  

8 มลูนิธิเปรม ติณสูลานนท ์ 1 8,000          8,000                  
9 หลักสูตรอนุภูมภิาคลุ่มน  าโขงศึกษา 1 5,000          5,000                  

10 วิจิตรพงศ์พันธ์ุเพ่ือส่งเสริมศาสนาการศึกษาและสังคม 3 20,000         60,000                
11 เทสโก้โลตัส เพ่ือนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย 2 15,000         30,000                
12 มลูนิธิช่วยนักเรียนทีข่าดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2 8,000          16,000                

1 10,000         10,000                
13 ศราวุฒิ โภคา 1 3,000          3,000                  
14 รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา 2 3,000          6,000                  
15 สมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 1 20,000         20,000                
16 อิฐรัตน์ 3 5,250          15,750                
17 มลิูนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 1 25,000         25,000                
18 มลูนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 1 30,000         30,000                
19 เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2 20,000         40,000                

รวม 58 621,250             
ทุนกำรศึกษำจำกเงินรำยได้คณะศิลปศำสตร์

1 เรียนดีกรณีพิเศษ (3.25-3.49) 53 1,500          79,500                

เรียนดีกรณีพิเศษ (3.50 ขึ นไป) 80 2,000          160,000               

2 ส่งเสริมการศึกษา 53 3,000          159,000               

3 เรียนดีกิจกรรมเด่น 3 3,000          9,000                  

4 กิจกรรมเด่น 9 3,000          27,000                

รวม 198 434,500             

รวมท้ังส้ิน 256 1,055,750          
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ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม 
สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 
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 คณะศิลปศาสตร์ มีระบบการด าเนินงานวิจัย ผ่านกลไกคณะกรรมการงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถในการท าวิจัยแก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ คณะกรรมการวิจัยจะเป็นผู้วาง
แผนการท างาน ก าหนดประเด็นวิจัย และก ากับติดตามการด าเนินงานในรอบปี โดยมีคณะกรรมการใน
ระดับคณะเป็นผู้ก ากับทิศทางการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ คณะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
เป็นฐานข้อมูลในระดับคณะและฐานข้อมูล DMS ของมหาวิทยาลัยช่วยในการก ากับดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถประมวลการด าเนินงานอย่างรวดเร็วและน าข้อมูลมาใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ส าหรับกลไกการบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยได้ใช้แนวทางการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ผลงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส่งมอบข้อมูลประจ าปีที่เกี่ยวข้องมอบให้กับ
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เป็นผู้ด าเนินงานต่อ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2551 
 

2.1 การพัฒนางานวิจัย 
 
ในด้านการส่งเสริมการท างานวิจัย คณะได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะ โดยเน้น

พัฒนานักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
ในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรในสังกัด คณะได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญในการท าวิจัย ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการวิจัยและการพัฒนางานที่
เกี่ยวข้อง บุคคลากรจะรับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีจ านวน 4 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้  
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ตารางท่ี 9 รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 กิจกรรมอบรมเง่ือนไขการรับทุน
โครงการวิจัย เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 
14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมดอก
จาน 6 คณะศิลปศาสตร์ 

6 - 

2. โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2561  กิจกรรม :  อบรมการเบิกจ่าย
การเงิน และพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 และ
วันศุกร์ที่  10 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องดอก
จาน 4 คณะศิลปศาสตร์ 

60 
 

0 

3. โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 กิจกรรม การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ -วิจัย สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 11 (ลงนามในหนังสือแสดงเจตจ านง
ความร่วมมือทางวิชาการ) 

วันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ 
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัด
เชียงใหม่   

3 10,000 

4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
เขียนข้อเสนอโครงการ การเขียนบทความ และการ
น าเสนอผลงาน 

วันศุกร์ที่  10 สิงหาคม 2561 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม
ดอกจาน 7 คณะศลิปศาสตร ์

25 960 

รวม 94 10,960 
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2.2 งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน 
 
 1. โครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  
 คณะศิลปศาสตร์จัดสรรและได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

ตารางท่ี 10 รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

 

จ านวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการ
เดิม 

โครงการ
ใหม่  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

1 การพัฒนากจิกรรมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์ ชุมชนบ้านกว้างท่า
เยี่ยม อ าเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร  

นางสาวยวุดี จิตต์โกศล  24,000   

2 การศึกษาความส าคัญของฉาก
ในบทละครโน กรณีศึกษาฉาก
วัดคิโยะมิสุ ในบทละครโนเร่ือง 
“ทะมุระ” และ “ยยุะ” 

นางสาววนัสนันทน ์ สุกทน  24,000   

3 การศึกษาภาษาศาสตร์แขนง
จ้วง-ไตกลุ่มภาษาพบใหม่ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 

รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ - 24,000   

4 การศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก และ
โรงเรียนหัวเฉียว 2 ในจังหวัด
อุบลราชธาน ี  

นางประภาพร ศศิประภา - 24,000   

5 ทุนวัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการด ารงชีพ ที่
ยั่งยืน กรณีศึกษาอ าเภอเดช
อุดม จังหวัดอบุลราชธาน ี

นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค - 24,000   

6 โบราณวัตถุศิลปะเขมร
สมัยก่อนเมืองพระนครในอีสาน
ใต้ ร่องรอยหลักฐานการเจริญ
ขึ้นของวัฒนธรรมเขมรโบราณ 
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 15 

นางวรรณพรรธน์ เฟรนซ์ - 24,000   
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

 

จ านวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการ
เดิม 

โครงการ
ใหม่  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

7 การประยกุต์ใช้การเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคมในชั้นเรียนเพื่อ
เพิ่มทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา:
กรณีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นางฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ - 15,000   

8 ผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โมเดล
กราฟฟกิที่มีต่อความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น
ของนักศึกษามหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ - 15,000   

9 The Theme-Based Model 
of CBI English for Health 
Science Class 

ผศ.สุพัฒน ์กู้เกียรติกูล - 15,000   

10 การใช้โปรแกรมชว่ยเรียน
ภาษาอังกฤษ English 
Discoveries ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นายชนัญญู บูรณ์เจริญ  10,000.00    

11 ค าแสดงโภชนลักษณ์ในต ารา
อาหารไทยและลาว: การศึกษา
เปรียบเทียบ 

นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   50,000.00    

12 ประวัติศาสตร์และความรู้
ท้องถิ่น : การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม กรณีศึกษาบ้านศรี
ไคออก ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี 

นางสาวณัฏฐ์ชวัล   
โภคาพานิชวงษ์  

30,000.00    

13 อ านาจ ตัวตน และการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์ผา่นการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชั้น
เรียน : กรณีศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี  

นางฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ  5,000.00    

รวมงบประมาณที่ได้รบัการอนุมัต ิ284,000 บาท 
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 2. โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
  
 คณะศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก/แหล่งทุนต่างๆ เพ่ือ
ด าเนินโครงการวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 11 รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งทุน 

ประเภทโครงการ 
โครงการ

เดิม 
โครงการ

ใหม่  
1 ผู้หญิงกับธรรมาภบิาลที่ดิน

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร  

รศ.กนกวรรณ มะโนรมย ์ 224,200 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

  

2 วิถีพนันวยัใส กรณีศึกษา
เยาวชนที่เคยอยู่ในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็ก
จังหวัดอุบลราชธาน ี

รศ.กนกวรรณ มะโนรมย ์ 159,700 ศูนย์ศึกษาปัญหาการ
พนัน 

  

4 ความเป็นธรรมทางสังคม
และธรรมาภบิาลที่ดินในเขต
พื้นที่เศรษฐกิจในภาคอีสาน
และภาคเหนือประเทศไทย  

รศ.กนกวรรณ มะโนรมย ์ 298,700 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

  

5 การค้าชายแดนนอกระบบ 
เง่ือนไข กลไก และการ
จัดการของหนว่ยงานรัฐ 
กรณีศึกษาชายแดนไทย-
ลาว 

ผศ.เนตรดาว เถาถวิล 305,800 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

  

6 การสร้างธรรมาภิบาลการ
บริหารจัดการที่ดินชายแดน
แบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร 

นายสุรสม กฤษณะจูฑะ  
ผศ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 

284,625 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

  

7 การท่องเท่ียววัฒนธรรม
ชาวนา วิถขี้าว ปลา นา น้ า 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

นายค าล่า มุสิกา 231,978.33 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

  

8 การบริหารจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา 
ฟ้อนกลองตุ้มจังหวัด
อุบลราชธาน ี

นายค าล่า มุสิกา 386,540 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

  

9 โครงการจัดตั้งศูนย์นวัต- 
กรรมการบริหารจัดการน้ า 

นายค าล่า มุสิก  
นายวศิน โกมุท 

136,750 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

  

10 กระบวนการการหนุนเสริม
การสร้างระบบกลไกและ
พื้นที่รูปธรรมรองรับสังคมผู้

นายวศิน โกมุท  151,345 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 
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สูงวัย อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

11 แนวทางการจัดการความ
ปลอดภัยในการจราจรทาง
ถนนโดยรอบและภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นายจกัเรศ อิฐรัตน์  9,500 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

  

12 โครงการศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาเมืองเขมราฐ  
อ าเภอเขมราฐ  จังหวัด
อุบลราชธาน ี

นายจกัเรศ อิฐรัตน์  
นายวศิน โกมุท 
นายค าล่า มุสิกา 
นางสาววิชุลดา พิไลพันธ ์

200,000 สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน 

  

13 ก าเนิดตลาดสด ตลาดนัด 
และผู้ค้ารายย่อยในภาค
อีสาน 

ผศ.สมศร ีชัยวณิชยา 240,000 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

  

14 โครงการวิจัยพฤติกรรมสุข
ภาวะของเด็กและเยาวชน 
ในโครงการขับเคลื่อนงาน
ด้านเด็กและเยาวชนแบบ
บูรณาการระดับจังหวัด 
อุบลราชธาน ี

นายทรงพล อินทเศียร  
ผศ.วัชรี ศรีค า  

150,000 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

  

รวมงบประมาณที่ได้รบัการอนุมัต ิ2,894,638.33 บาท 

 
 3. โครงการและงบประมาณการวิจัยจ าแนกตามสาขา 

 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 12 จ านวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขาผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

รายละเอียด/สาขา ภาษาและ
วรรณคดี
ตะวันตก 

ภาษาและ
วรรณคดี
ตะวันออก 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม 

จ านวนโครงการ 4 5 7 14 30 
งบประมาณ(บาท) 124,000 137,000 1,110,393 1,807,245 3,178,638 
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2.3 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 

ผลงานการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติ นานาชาติ การตีพิมพ์บทความ ในรอบ
ปีงบประมาณ 2561 มีดังต่อไปนี้ 
 
การน าเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติ 

1) นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล An Investigation into Intercultural Knowledge in 
University English Textbooks, Proceedings of The 44th National Graduate 
Research Conference (NGRC 44). Ubon Ratchathani University. October 

2) นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล The Effect of Explicit Instruction on Acquisition of 
Noun Phrases. Proceedings of The 1st National Conference on Humanities 
and Social Sciences 2018. Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University 
June 22, 2018 

3) นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล A Survey of Grade ๙ Students’ Use of Reading 
Strategies.  Proceedings of The 1st National Conference on Humanities and 
Social Sciences 2018. Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University. 
June 22, 2018 

4) นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล Evaluation of English Textbook “Smile 6” in 
Content and Design. Proceedings of The 1st National Conference on 
Humanities and Social Sciences 2018. Faculty of Liberal Arts, Ubon 
Ratchathani University. June 22, 2018 

5) นายสิทธิชัย เทพสุระ “การสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : ศึกษากล
วิธีการใช้ภาษาในสโลแกนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” 
งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561. 

6) นางสาวณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล “กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ : ศึกษาวิเคราะห์
ค าท านายในใบเซียมซีของส านักพิมพ์เลี่ยงเซียง”งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ 
ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561. 

7) นายณัฐวุฒิ สุขประสงค์ “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านการศึกษาวิเคราะห์ค า
ขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาษาจีน” งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ 
ครั้งที ่3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561. 
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8) นางสาวชิดหทัย ปุยะติ “วาทกรรมความเป็นจีนในประวัติวรรณกรรมจีนโพ้นทะเลใน
ประเทศไทย” งานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

9) นางสาวชิดหทัย ปุยะติ “ภาพสะท้อนความรักและวรรณศิลป์ในซือจิง” การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 
4.0 

10) ผศ.บุญชู ภูศรี “พุทธศาสนาล้านช้างในพุทธศตวรรษที่ 21-22” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พ้ืนถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2 “ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
วัฒนธรรมประเพณีในอีสาน” 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ 
จังหวัดอุดรธานี 

11) นางประภาพร ศศิประภา “การท่องเที่ยวเชิงวรรณกรรม : สุนทรียะแห่งการเดินทางใน
วัฒนธรรมจีน” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ วันที่ 9 กันยายน 2560 

12) นายสุทธินันท์ ศรีอ่อน ท้าวเต่าน้อย: พระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านอีสานกับการสื่อ
ความหมายทางวัฒนธรรม การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  วันที่ 31 
สิงหาคม 2560 

13) ผศ.สารภี ขาวดี การปรับใช้อนุภาคตัวละครจากนิทานไทยในวรรณกรรมเยาวชน เช่น 
เรื่อง เจ้าชายไม่วิเศษ งานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

14)  ผศ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ กลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวิสัยทัศน์ของเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา งานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

15) ผศ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ กลวิธีทางภาษากับการสื่ออัตลักษณ์เมียฝรั่งในเรื่องเล่า
ประสบการณ์การท่องเที่ยว ชุด “แม่วาดเมียบียอร์น” ของ จันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน 
งานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

16) ผศ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ การศึกษาลีลาการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาหลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (น าเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ใน 
proceedings มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

17) ผศ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ Development of Phonic Spelling Reading Skill Teaching 
: A Study of Thai Language Textbooks from the Reign of King Rama V to 
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the Present การน าเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ใน proceedings 
มหาวิทยาลัยการค้าและการต่างประเทศกวางตุ้ง เมืองกวางเจา ประเทศจีน 

18) นายสัมพันธ์  สุวรรณเลิศ การละเล่นของหลวงแทงวิไสย: มุมมองด้านที่มาจากวิธี
การละเล่น “ไทย มลายู และจีน” งานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

19) นายพรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ รูปแบบการปฏิบัติงานเชิงเครือข่ายของพหุภาคีในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมชาติพันธุ์กูย บ้านกู่ ต าบลกู่ อ าเภอปรางค์กู่ 
จังหวัดศรีสะเกษ งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

20) นายพรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาตามหาพระแก้ว
เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี งานประชุมวิชาการ
ท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 
พฤษภาคม 2561 

21) นายพรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน งานประชุม
วิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1 วันที่ 29  มิถุนายน2561 ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 

22) นายพรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายแดน
และประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2560-2561 งานประชุม
วิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ วันที่ 30 มีนาคม 2561 

23) นายพรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุ่มน้ า  แม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งานประชุม
วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

24) นายพรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการน าเที่ยวในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามของผู้น าเที่ยวในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5 วันที่ 8 มิถุนายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

25)  นางสาวพัชรี ธานี แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561) 

26) นางสาวพัชรี ธานี แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

27) ผศ.อารีรัตน์ เรืองก าเนิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากวัสดุเหลือใช้ผ้ามัดหม่ี 
ชุมชนบ้านห้องแซง ต าบลห้องแซง อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร งานประชุมวิชาการ
ท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 
พฤษภาคม 2561 

28)  นางสาวกันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ Improving Food and Beverage Service Skills on 
Waitress at 105 Golden Elephant Thai Restaurant in Ho Chi Minh City, 
Vietnam งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

29) นางสาวกันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ การพัฒนาเวปไซด์เพื่อส่งเสริมการตลาด SEO ออนไลน์ของ
บริษัทพาราไดซ์ อินเตอร์ทัวร์ จ ากัด งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

30) นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด การสร้างเว็ปไซต์เพื่อส่ือคามหมายด้วยบาร์โค้ดสองมิติ (QR 
code) ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านกู่ ต าบลกู่ อ าเภอปรางค์กู่ 
จังหวัดศรีสะเกษ งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

31) นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดอุบลราชธานี ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  งานประชุมวิชาการท่องเที่ยว
ระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

32) ผศ.ปริวรรต สมนึก แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส าหรับผู้สูงวัย
ตามวิถีวัฒนธรรมชุมชนโบราณ “ซีซ่วน” จังหวัดอุบลราชธานี. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติทางการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 วันที่ 23-2 พฤษภาคม 2561 คณะศิลป
ศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. 

33) ผศ.ปริวรรต สมนึก การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ ระหว่างชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์. งานประชุม
วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

34) ผศ.ปริวรรต สมนึก รูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการให้บริการของกลุ่มนัก
ท่องเทียวผู้สูงวัย ต่อศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเทียวและโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษา อุบลราชธานี รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1 “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” วันที่ 
28-29  มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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35) ผศ.ปริวรรต สมนึก ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างย่ังยืน “Amazing Thailand Tourism 
Year 2018” บนพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวโดยใช้หลัก Service 
Mind. งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

36) ผศ.ปริวรรต สมนึก รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์บ้านแก้งสว่าง 
ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  งานประชุมวิชาการท่องเที่ยว
ระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

37) ผศ.ปริวรรต สมนึก คุณค่าจากประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่การท างานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ นครศรีธรรมราช 

38) ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง การวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2560 งานประชุมวิชาการ
ท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 
พฤษภาคม 2561 

39) ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกทางการท่องเที่ยว ถนนคนเดิน
เขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้ง
ที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

40) ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง การพัฒนาสินค้าที่ระลึกจากผ้าฝ้ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
แม่บ้านทอผ้าและตัด เย็บชุมชนบ้านหนองสนม ต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ครั้งที่ 1 “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” วันที่ 28-29  
มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง. 

41) ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจการเกษตรอ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1 “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
วันที่ 28-29  มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง. 

42) นางสาวยุวดี จิตต์โกศล การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ของ
ชุมชนบ้านสนวนนอก อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1 “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อ
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คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” วันที่ 28-29  มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง. 

43) นางสาวยุวดี จิตต์โกศล แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะทางแพทย์ทางเลือกกับ
สมุนไพรไทย กรณีศึกษา: ราชธานีอโศก(บ้านราชเมืองเรือ) จังหวัดอุบลราชธานี. งาน
ประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561) 

44) นางสาวยุวดี จิตต์โกศล คู่มือแนะน าร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง
อุบลราชานี จังหวัดอุบลราชธานี. งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561) 

45) นางสาวยุวดี จิตต์โกศล การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของบ้านลาดเจริญ 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 3, คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

46) นายธีระพล อันมัย นางนริศรา แสงเทียน นายกฤษกร ไสยกิจ นางสาววิชุดา สายสมุทร 
ภาพสะท้อนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. งานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

47) นายจักรพันธ์ แสงทอง ‘ศาสนาชินโตแบบชาวบ้าน: ระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคม
ญี่ปุ่น’ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย 
ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 กันยายน 2560 

48) นางสาวณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิช การธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นชาติและการต่อรองทางสังคม
ผ่านศาสนาของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

49) ผศ.วัชรี ศรีค า ปัญหาการก าหนดสถานะบุคคลของคนไร้สัญชาติ: กรณีศึกษาอ าเภอ  แม่
สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. งานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

50) รศ.สมหมาย ชินนาค วิถีชีวิต การปรับตัว เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามชาติของ
พระนักศึกษาข้ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม, ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 สิงหาคม 2560 

51) นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้ง
ที ่12 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

52) นายวศิน โกมุท แนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัด
ชายแดน: กรณีศึกษาจังหวัด อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาต ิ

1) นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ Development of Phonic Spelling Reading Skill 
Teaching : A Study of Thai Language Textbooks from the Reign of King 
Rama V to the Present การน าเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ใน 
proceedings มหาวิทยาลัยการค้าและการต่างประเทศกวางตุ้ง เมืองกวางเจา ประเทศจีน 

2) นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด The Development of Creative Tourism Activities 
for Candle Festival in UbonRatchathani Province Silpakorn International 
Conference 15th, 19-20 October 2017, Bangkok 

3) ผศ.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร “Fused Images of Women in entertainment 
Discourse:  A Literary Analysis of Popular Country Songs”.ประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 หัวข้อ "Embodying 
Worlds New Conditions and Values" ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม โรงแรมดิอิมพิเรียล แม่ปิง 

4) ผศ.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร “Psychoanalysis of Young Adult Native American in 
The Absolutely True Diary of A Part-time Indian by Sherman Alexie”. 
Paper presented at The ๕th Social Sciences, Arts and   Media International 
Conference 2018 (SSAMIC 2018). 14-15 June 2018  Srinakharinwirot University, 
Bangkok, Thailand. 

5) ผศ. ปรียาภรณ์ เจริญบุตร “Perspectives on True Love in the Movie 
Adaptations of Fairy Tales –Maleficent and Snow White & the 
Huntsman”. Paper presented at The ๕th Social Sciences, Arts and   Media 
International Conference 2018 (SSAMIC 2018). 14-15 June 2018  
Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. 

6) นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล Kijpoonphol, W., Linh, N. D. & Thonglong, J. (2018). 
Communication Problems between Front Office Staff and Non-Thai 
Guests. Proceedings of The 2nd Work Integrated Learning National 
Conference: Employability and Engagement. March 26-27, 2018 

7) นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล ผ.ศ. ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล นางสาวฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ การ
ส ารวจลักษณะทางสัทศาสตร์ของค าภาษาอังกฤษที่ยากต่อการสะกดส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอีสานใต้.  Proceedings of the Liberal Arts and 
Management Sciences National and International Conference and Exhibition. 
Prince of Songkla University, Surat Thani Campus. May 23-26, 2018 
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8) นายณัฐวุฒิ สุขประสงค์ “A Comparative Study of Address Terms in Thai and 
Chinese Leaders’ New Year Speeches” ประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 หัวข้อ "Embodying Worlds New Conditions 
and Values" ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมดิอิมพิเรียล
แม่ปิง 

9) นางสาวชิดหทัย ปุยะติ “从泰华长篇小说探讨20 世纪50至60年代泰国华文教

育话题” จัดโดย Putonghua Training and Testing Center, The Education 
University of Hongkong วันที ่ 8-9 ธันวาคม 2560 

10) นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ Conceptual Metaphors of GRUE Colour in 
Vietnamese Language The 13th International Conference on Humannities 
and Social Sciences มหาวทิยาลัยขอนแก่น 13-15 พ.ย. 2559 

11) นางสาววนัสนันทน์ สุกทน นัยยะส าคัญของฉากวัดคิโยะมิสุในบทละครโน เรื่อง“ทะมุระ” 
Proceeding of 13 th International Conference on Humanities & Social Sciences 
2017, Khon Kaen University, Thailand. 2-3 November 2017.pp. 2461-2476 

12) นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว Japanese Cultural Diplomacy in Mekong Sub-
region.. Proceeding of 13 th International Conference on Humanities & Social 
Sciences 2017, Khon Kaen University, Thailand. 2-3 November 2017.pp. 2305-
2319 

13) ผศ.ปริวรรต สมนึก Development Guidelines of Health Tourism for Elders in 
Si Suan Village in Ubon Ratchathani Province Thailand. Proceedings of the 
1st International Conference Sustainable Tourism Development in the Central 
Vietnam and ASEAN. Institute of Social Sciences of Central Region, Danang, 
Vietnam, 8 July, 2018 

14) ผศ.ปริวรรต สมนึก Development of Community-based Tourism in Ban 
Khok Muang (Thailand) and Banteay Chhmar (Cambodia). Proceedings of 
the 12 th GMSARN International Conference 2017 on “Energy Connectivity, 
Environment, and Development in GMS” November 28-30, 2017 at Danang, 
Vietnam. 

15) ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง The Development of creative tourism activities of 
candle festival in Ubon Ratchathani province, Thailand. Proceedings of 
the 15th Anniversary Conference and Exhibition The Integration of Arts, 
Creativity, & Management. Silpakorn University International College. 19-20 
October, 2017 
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16) นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล The Development of Bicycle Routes to Promote 
Cultural Tourism at Ubon Ratchathani Province. Proceedings of the 15th 
Anniversary Conference and Exhibition The Integration of Arts, Creativity, & 
Management. Silpakorn University International College. 19-20 October, 2017 

17) ผศ. สุวภัทร ศรีจองแสง The Potentiality of Tourism Interpretation of 
Elephant Study Center in Taklang Community, Klapoh Subdistrict, 
Tahtoom District, Surin Province, Thailand. SUIC International Journal 
(Business & Management, Tourism & Hospitality, Arts & Design), 2017, Volume 
1, Issue 1.page 45-64. 

18) นายธีระพล อันมัย วิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกับเสรีภาพการ
สื่อสาร และการแสดงความคิดเห็นในยุค คสช. การประชุมวิทยุชุมชนนานาชาติ มุมมอง
วิทยุชุมชนในประเทศไทยและบริบทสากล โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันที่ 14 พ.ย. 
2560 

19) นายจักรพันธ์ แสงทอง‘A Criticism on Dhammic Socialism of Buddhadasa 
Bhikkhu’ การประชุม , 13th International Conference on Humanities and Social 
Sciences (IC-HUSO) 2017 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

20) ผศ.วัชรี ศรีค า Risks and Risk Management of Fish Gage Culture in the Mun 
River in Ubon Ratchathani The 13th International Conference on 
Humannities and Social Sciences มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13-15 พ.ย. 2559 

21) รศ.สมหมาย ชินนาค The Indigenous Knowledge of “LouangPla” (Fishing 
Sites) Management In-between Areasin the Mekong River along Thai – 
Laos border” Paper presented at the GMSARN International Conference 2017 
(GMSARN 2017), 27 November – 1 December, 2017, Danang, Vietnam 

22) รศ.สมหมาย ชินนาค “Salt” and “Fishes”: The Economic Relationship along 
the both side of Phnom Dangrek Mountain between Southern Isan, 
Thailand and Tonle Sap Basin,Cambodia. Paper presented at the 13th 
International Conference on “Southeast Asian Cultural Values: Preservation in 
Community Spirit”, December 15-16, 2017, Phnom Penh Hotel, Phnom Penh 
City, Cambodia. 

23) รศ.สมหมาย ชินนาค “Development of Burmese Learning and Teaching in 
Thailand”  Paper prepared for the presentation at the 2nd International 
Conference on Burma/Myanmar Studies. 16-18 February 2018,Mandalay, 
Myanmar 
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บทความการตีพิมพ์เผยแพร่ 

  
1) นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล, ผ.ศ. ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล  

Anukul, N., Kookiattikoon, S. & Kijpoonphol, W. (2018). Comparing task-based  

language teaching and traditional instruction on vocabulary learning 

development of Grade 9 students. วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 14 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-

ธันวาคม 2561). 

2) นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล 

Pongpuen, T., Kimura, L. N., Kijpoonphol, W. & Anupan, J. (2018). An Effect of 

a Direct Method on 5th Grade Students’ Acquisition of Verb Inflection 

Morphemes (- S, - ES, - ED, - ING  International Journal of Research 

(Volume 6 Issue 6 – June 2018) pp. 310-321 

3) นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล  

Chaiyapho, P. & Kijpoonphol, W. (2018). The Effect of Explicit Instruction by 

Using Phrase Structure Rules on Acquisition of Noun Clause. International 

Journal of Research (Volume 6 Issue 6 – June 2018) pp. 310-321 

4) นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล 

Khienwong, P., Kijpoonphol, W. & Kimura, L. N. (2018). Using Task-Based 

Learning to Develop The 10th Graders’ English Speaking Skill. International 

Journal of Humanities and Social Science Invention (Volume 7 - Issue 7-

Version-3- July -2018) pp. 46-51. 

5) ผศ.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 

Development and Finding Efficiency of the Assisted Instruction in Reading 

English by Integrating the Translation : A Case Study of Students at  Ubon 

Ratchathani Rajabhat University. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้า 377-

391. 

6) ผศ.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์   

Ordering peace: Thailand’s 2016 constitutional referendum Contemporary 

Southeast Asia, 39, 65-95. 
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7) ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี  

“เทคนิคการเพ่ิมเสียง อะ กลางค า ในเอกสารใบลานอักษรไทยน้อย”.  Veridian E-

Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน-ธันวาคม 2560), 662-687. 

8) นายพัน  พงษ์ผล 

ฆ้องปะเนาะ: ดนตรี พิธีกรรม และความเชื่อ ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยบนที่ราบสูงในลาว

ตอนใต้, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ฉบับที่ 2 29 ธันวาคม 2560นาย

สูงในลาว 

9)  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  

A study polysemy of the word ăn “to eat” in Vietnamese: Cognitive linguistics 

theory  ใน วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ) 

10) รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ  

การศึกษาภาษาศาสตร์แขนงจ้วง-ไตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารอารยธรรม

ศึกษาโขง-สาละวิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน) หน้า 15-52 

11) รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ  

ภาพสะท้อนการสื่อสารของรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมความเอ้ือเฟ้ือในสังคมจีนปัจจุบัน. 

วารสารภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.6 (2) 

12) รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ  

การศึกษาภาษาศาสตร์แขนงต้ง-สุ่ยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารจีนศึกษา. 

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 11. (1) , 65-113 

13) รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ  

การพรรณนาภาษาปู้ยังในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลป

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (ปีที่17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) หน้า 

160-202 

14) รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ  

การพรรณนาภาษาเท็นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.วารสารนิด้าภาษาและการ

สื่อสาร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 22 (32), 60-102 

15) นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว  

แรงงาน Freeter ในสังคมญี่ปุ่น: สถานการณ์ ปัญหาและมาตรการภาครัฐ วารสารวิชาการ

เฉลิมกาญจนา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2. pp. 302-318 
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16) ผศ.บุญชู ภูศรี  

“การประกอบสรางและพลวัตประวัติศาสตรทองถิ่นจากภายใน : กรณีอ าเภอเมืองสรวง จัง

หวัดรอยเอ็ด”. วารสารใบลาน. ปีที่ 2 ฉบับที ่2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2560) หน้า 19-61 

17) ผศ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้  

การศึกษาค าแสดงโภชนลักษณ์ในต าราอาหารไทย: ศึกษาจากต าราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่าน

ผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ วารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

18) ผศ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้  

โครงสร้างค าเรียกชื่ออาหารไทย: ศึกษาจากต าราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาส

กรวงศ์ วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

19) นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน   

ครุพัน : สหัสวัตถุศักดิ์สิทธิ์กับบทบาทหน้าที่ในวัฒนธรรมอีสาน วารสารไทยศึกษา  ฉบับ

ภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปะ  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  ปีที่  13  ฉบับที่  2  (กรกฏาคม – ธันวาคม  2560)  หน้า  123-151 

20) ผศ.ปริวรรต สมนึก  

การพัฒนาเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนข้ามพ้ืนที่ระหว่างชุมชนบ้านทรายมูล 

และชุมชนบ้านโพธิ์ศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีวารสารศิลปศาสตร์ คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 

หน้า 70-112 

21) ผศ.ปริวรรต สมนึก  

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมกรรมการท่องเที่ยว 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560. วารสารบริหารการศึกษา

บัวบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปี

ที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 หน้า 597.  

22) ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง  

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ต าบลศรีสุข 

อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์. วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 หน้า 21-45. 
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23) นางสาวยุวดี จิตต์โกศล  

การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านสนวนนอก อ าเภอห้วยราช 

จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 14 

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 หน้า 46-69 

24) นางนริศรา แสงเทียน  

“ภาพสะท้อนการสื่อสารของรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูวัฒนธรรมความเอ้ือเฟ้ือในสังคมจีน

ปัจจุบัน”. วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 6 ฉบับ 2 กรกฎาคม 2560. 

25) ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ  

รูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ พ.ศ. 2553-2559. 

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication 

Innovation) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2/2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

26) รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์ 

Peri-urban Agriculture in Ubon Ratchathani City: Pressure and Persistence. 

Journal of Mekong Studies. 14(1): 20-31. 

27) รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์ 

New Findings from the Mun Tributaries research in Northeast Thailand. Catch 

and Culture. 13(10): 34-41. 

28) ผศ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 

“Social Well-being in Thailand 2016: Survey Report” The Senchu Social 

Well-being Review. no.4. pp.75-93.December 2017. 

29) รศ.สมหมาย ชินนาค 

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเก่ียวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า อ าเภอวา

รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 

(กค-ธค 2560) 

30) รศ.สมหมาย ชินนาค 

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์: ประสบการณ์ของนัก

มานุษยวิทยาคนหนึ่ง” วารสาร มจร.อุบลปริทัศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 

2560): 181-202 
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31) ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 

ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ, สุรีย์  ธรรมิกบวร , สุรสม   กฤษณะจูฑะ โรงเรียนผู้สูงอายุกับการพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นอีสาน วารสารบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 หน้า 133-162 

 

โครงการวิจัยที่ท าร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น 

 
1) การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างกลุ่มรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยการรับรองกันเอง

ของกลุ่มเกษตรกร (PGS) ผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี  

ผู้วิจัย: ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ นายสุรสม กฤษณะจูฑะ  

หน่วยงานที่วิจัยร่วม: คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

งบประมาณ 50,000 บาท 

2) Shared Situational Analysis of the Context for Environmental Conservation in the 

Lower Mekong Region  

ผู้วิจัย: รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์  

หน่วยงานที่วิจัยร่วม: Lower Mekong Network(LMN) The biodiversity consultancy 

งบประมาณ 115,500 บาท 

3) โครงการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาเมืองเขมราฐ  อ าเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  

ผู้วิจัย: นายจักเรศ อิฐรัตน์ นายวศิน โกมุท นายค าล่า มุสิกา นางสาววิชุลดา พิไลพันธ์  

หน่วยงานที่วิจัยร่วม: คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

งบประมาณ 136,750 บาท 

4) โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ า  

ผู้วิจัย: นายวศิน โกมุท นายค าล่า มุสิกา 

หน่วยงานที่วิจัยร่วม: ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะรัฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

งบประมาณ 136,750 บาท 
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2.4 รางวัลด้านการวิจัย 
 

 บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 
ประจ าปี 2561 คือ รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย 
เชี่ยวชาญการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็น
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยท างานวิจัยร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
กับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น องค์กร SUMERNET Thailand, โครงการ MK32 Mekong Fellowship, 
University of Wisconsin, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา เป็น
ต้น และท างานวิจัยเพ่ือสังคมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มาจาก
ผลกระทบของเขื่อนในลุ่มน้ าโขง และได้ด าเนินการความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดน
ศึกษาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2558 ที่ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านชายแดนศึกษา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านชายแดนศึกษา อีกทั้งความร่วมมือในการ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และองค์ความรู้ใการพัฒนาเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดย รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ เป็นตัวแทนประสานงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้เครือข่ายดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่าย
นโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว.) 
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สร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
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งานบริการวิชาการด้านความรู้ทางภาษา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์และวัฒนธรรมในแถบ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญของคณะศิลปศาสตร์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขั้นพ้ืนฐาน

ทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น โดยบูรณาการองค์

ความรู้จากการศึกษาวิจัย การจัดการเรียนการสอน เพ่ือน ามาใช้ในการบริการวิชาการเพ่ือชุมชนสังคม 

โดยมีการสนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ

แก่ชุมชน การยกระดับการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรทั้ง

ภาครัฐและเอกชน และขยายเครือข่ายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วน และได้จัดท าแผนปฏิบัติงานบริการ

วิชาการ มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนการประกันคุณภาพระดับสถาบัน จากนั้น ท าการ

ก าหนดทิศทางของงานวิจัย และก าหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์และก าหนดกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติ

งาน อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านการบริการวิชาการ โดยให้ความส าคัญกับ

กระบวนการมีส่วนร่วมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่จะรับบริการวิชาการจากคณะและ

มหาวิทยาลัย  

 

1) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 

 
ในรอบปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการบริการ

วิชาการ มีทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 13 รายละเอียดโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
วันเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1 การจัดการเรียนการ

สอนภาษาไทยเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผศ.ภาสพงศ์     
ผิวพอใช ้

69,800 1 กันยายน  
2561 

1.ครูอาจารย์ผู้สอน
ภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา อุดมศึกษาใน
เขตอีสานใต้  
2.คณาจารย์และบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

150 

2 การประชุมวิชาการ
หลักสูตรภาษาจีน 
ระดับปริญญาตรีบัณฑิต 
สถาบันอุดมศึกษา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางประภาพร  
ศศิประภา 

200,000 26 พฤษภาคม   
2561 

1. นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. ครูผู้สอนภาษาจีน หรือ
ภาษาตา่งประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา 3. 
นักศึกษาหลกัสูตร
ภาษาจีน มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีมีส่วนรว่มใน
การน าเสนอผลงานจ านวน 
5 เร่ือง และร่วมประชุม 
200 คน  
4. นักศึกษาจากสถาบัน
อื่น มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอผลงาน สถาบันละ 
5 เร่ือง รวม 20 เร่ืองขึ้น
ไป และร่วมประชุม 50 
คน  
5. คณาจารย์ผู้สอน
ภาษาจีนใน
สถาบันอุดมศึกษามีส่วน
ร่วมรับฟัง 10 คน  

250 

3 การพัฒนาศักยภาพยวุ
มัคคุเทศก์เพื่อเรียนรู้
การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 

นางสาวยวุดี  
จิตต์โกศล 

150,000 24-26 
พฤศจิกายน 
2560 

โรงเรียนเครือข่ายรอบ
มหาวิทยาลัย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือโรงเรียนเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย 
นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลุยอุบลราชธาน ี

60 

4 กิจกรรมวัน
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษา

นายสุรศักดิ์ 
วิฑูรย ์

100,000 26 มกราคม 
2561 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายและคุณครู
โรงเรียนในเขตภาค

300 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

วันเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ตอนปลาย (English 
Day) ครั้งที่ 10 

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างเฉพาะพื้นที่
บริการ 10 จังหวัดของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ เจ้าหน้าที ่และ
นักศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์ 

5 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ นางสาวรุจิวรรณ  
เหล่าไพโรจน ์

150,000 31 สิงหาคม 
2561 

อาจารย์ นักวิชาการ 
นักเรียนและครูแนะแนว
ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่
บริการ 

750 

6 โครงการ พุ่งเป้า:การ
พัฒนาทักษะภาษาที่
สองในโรงเรียน
เครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 

รศ.เมชฌ สอด
ส่องกฤษ 

200,000 8 มิถุนายน 
2561 

1. นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 200 คน 2. 
ครูผู้สอนภาษาจีน หรือ
ภาษาตา่งประเทศของ
โรงเรียนเครือข่าย
พันธมิตร จ านวนผู้ร่วม
โครงการ 1. นักศึกษา
หลักสูตรภาษาจีน มีสว่น
ร่วมในการออกให้บริการ
ทางวิชาการ จ านวน 200 
คน 2. ผู้รับบริการ 
โรงเรียนละ 30 คน 10 
โรงเรียน รวมเป็น 300 
คน โดยเลือกจ านวน 10 
โรงเรียน ที่อยู่ในเขต
อ าเภอวารินช าราบ จาก
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
พันธมิตร 

500 

7 โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 

นางสาวเขมจิรา 
หนองเป็ด 

200,000 11-14 
กรกฎาคม 2561  

ประชาชนในท้องถิ่น 
สมาชิกกลุ่มอาชีพ หรือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้น
ห้องแซง จ านวน 20คน 2. 
เยาวชนในชุมชนบ้านห้อง
แซง จ านวน 10 คน 3. 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 
20 คน 4. นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะศิลป
ศาสตร์ จ านวน 10 คน  

60 

สรุป จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 1,069,800  บาท  จ านวนผู้เข้าร่วม 2,070 คน 



55 
 

 

ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

 
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ และมีการก าหนดนโยบายบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ เพ่ือท า

หน้าที่วางแผน ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา ติดตามการด าเนินโครงการบริการวิชาการ และจัดท าแผนปฏิบัติ

งานโดยใช้ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน สังคม ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย ในการจัดท าแผน

เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และมีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับบริการวิชาการ

แก่สังคมของมหาวิทยาลัย  คณะได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยพิจารณาใน

ด้านการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ของคณะ เพ่ือให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่

เกี่ยวข้อง  แผนการใช้ประโยชน์กับนักศึกษา  ได้ก าหนดให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการ

เรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก าหนดให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการในการน าความรู้จากห้องเรียนไปถ่ายทอด เผยแพร่ สร้าง

ประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคม ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้และน าผลจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้

ประโยชน์ และโครงการที่อยู่ภายใต้แผนได้ระบุผลการใช้ประโยชน์โดยระบุการน าผลการจัดโครงการไป

บูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 7 โครงการ ซึ่งทั้งหมดเป็น

โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าและมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน  ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 14  รายละเอียดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

ล า
ดับ

 

ชื่อโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

การบูรณาการ 

นัก
ศึก

ษา
 

ชุม
ชน

 

โร
งเร

ียน
 

1 โครงการ เปิดบ้านศิลปศาสตร์ /  / อย่างน้อย 1 รายวิชาจากทุกหลักสูตรของศิลป
ศาสตร์ 

2 โครงการ การพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์เพื่อ
เรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

/  / วิชา1449 333 หลักการมัคคุเทศก์ หลักสูตรการ
ท่องเที่ยว นักศึกษาชั้นป ี: 3 

3 โครงการ กิจกรรมวันภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day) ครั้งที่ 10 

/ /  วิชา ภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาเอก และหมวดวิชาเอกเลือก หลักสตูร 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  นกัศึกษาชั้นปี : 
1,2,3,4 
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ล า
ดับ

 
ชื่อโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

การบูรณาการ 

นัก
ศึก

ษา
 

ชุม
ชน

 

โร
งเร

ียน
 

4 โครงการ การประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน 
ระดับปริญญาตรีบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

/  / วิชา การศึกษาอิสระ หลักสูตร ภาษาจนีและการ
สื่อสาร นักศึกษาชั้นปี : 1,2,3,4 

5 โครงการ พุ่งเป้า:การพัฒนาทกัษะภาษาที่สองใน
โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 

/  / วิชา 1.ปริทรรศน์การสอนภาษาจีนเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 2.วัฒนธรรมจีน หลกัสูตร 
ภาษาจีนและการสื่อสาร นักศึกษาชั้นปี : 1,2,3,4 

6 โครงการ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

/  / วิชาวิชา 1411 206 วาทการ และ วิชา 1411440 
การสอนภาษาไทย หลักสูตร ภาษาไทยและการ
สือ่สาร นักศึกษาชั้นปี : 1 

7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 

/  / รายวิชา 1449 741การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึก
เพื่อการท่องเท่ียว  

 

 

2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับงบประมาณภายนอก 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับงบประมาณภายนอกในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 3 

โครงการดังนี้ 

 

ตารางท่ี 15  รายละเอียดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับงบประมาณภายนอก 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
วันเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1 ฝึกอบรมส าหรับ

นักศึกษาชาว
ต่างประเทศ ส าหรับ
นักศึกษาจาก 
University of 
Foreign Language 
Studies – The 
University of 
Danang 

นางสาวกิตติญา  
พรหมพา 

308,000 1 กรกฎาคม 
2561 – 31 
สิงหาคม 2561 

นักศึกษาจาก University 
of Foreign Language 
Studies – The 
University of Danang 

44 

2 ฝึกอบรมเทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาจาก 
University of 

นางสาวกิตติญา  
พรหมพา 

102,000 23 กรกฎาคม 
2561 – 17 
สิงหาคม 2561 

นักศึกษาจาก University 
of Foreign Language, 
Hue University   

17 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

วันเวลา กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

Foreign Language, 
Hue University   

3 การเตรียมความพร้อม
ในประเด็นที่ส าคัญของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ การ
แลกเปลี่ยนการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 
การนิเทศของ
คณาจารย์นิเทศจาก
สถาบันการศึกษา
ทางด้านการท่องเท่ียว
และการโรงแรมของ
ประเทศอาเซียน
ระหว่างประเทศไทย
และราชอาณาจักร
กัมพูชา 

ผศ.ปริวรรต 
สมนึก 

400,000 
(ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา) 

22 กันยายน - 1 
ตุลาคม 2561   

นักศึกษาสหกิจนานาชาติ
ของไทย คณาจารย์นิเทศ
จากสถาบันเครือข่ายใน
ประเทศไทย เจ้าหน้าที่
สหกิจศึกษาของไทย 
สถานศึกษาเครือข่ายใน
ต่างประเทศ กัมพูชา 
สถานประกอบการใน
ต่างประเทศ  

33 

สรุป จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 810,000  บาท  จ านวนผู้เข้าร่วม 94 คน 
 

การบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 

1,879,800 บาท จ านวน 10 โครงการ โดยจ าแนกตามต้นสังกัดผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้ 

  

ตารางที่ 16 จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขา

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

รายละเอียด/
สาขา 

ภาษาและ
วรรณคดี
ตะวันตก 

ภาษาและ
วรรณคดี
ตะวันออก 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาย
สนับสนุน
วิชาการ 

รวม 

จ านวน
โครงการ 

1 4 3 - 2 10 

งบประมาณ 100,000 619,800.00 750,000 - 410,000 1,879,800 
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3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม  
คณะศิลปศาสตร์ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะใน

ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในการให้

ความรู้ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ในด้านการท่องเที่ยว คณะ

ศิลปศาสตร์ได้ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน 

นอกจากนี้ คณะยังได้สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “ผู้หญิงในลุ่มน้ าโขง: ความหลากหลายของความรู้ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และทรัพยากร” 

ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร  The Professional Development of Water Governance and Regional 

Development Practitioners in the Mekong Basin Program -MK32 โดยศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน   

คณะศิลปศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 คือ  โครงการ 
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 
1 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มี
ผู้เข้าร่วม คือ ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาในเขตอีสาน
ใต้ และผู้สนใจทั่วไป วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในขณะที่โครงการ เปิดบ้านศิลปศาสตร์ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือ อาจารย์ นักวิชาการ 
นักเรียนและครูแนะแนวในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่บริการ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงาน
ทางวิชาการและหลักสูตรต่างๆของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพ่ือสร้างเครือข่าย
วิชาการ การให้บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะศิลปศาสตร์และโรงเรียน /
ชุมชน /องค์กรในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 
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ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน   
 
 คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมีโครงการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  ในปีงบประมาณ 2561   
มีการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์เพ่ือเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าในทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งสามารถสื่อสาร
คุณค่าทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวและ
งานบริการ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย โดยผ่านการพัฒนาทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหลักการมัคคุเทศก์ ให้เยาวชน
สามารถฝึกปฏิบัติการเป็นยุวมัคคุเทศก์ที่ดี มีจิตบริการและมีความช านาญในพ้ืนที่การท่องเที่ยว เล็งเห็น
ถึงคุณค่าทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเอง ตลอดจนเพื่อฝึกฝนทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยว
กับเยาวชน อันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
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สืบสานและสร้างองค์ความรู้ 
ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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คณะศิลปศาสตร์มีวิสัยทัศน์คือ “ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมในอีสานใต้

และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” โดยมีพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการมุ่งผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้

และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการวิชาการอย่าง

มีส่วนร่วม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมียุทธศาสตร์ที่สนับสนุนงานดังกล่าวคือ การอนุรักษ์ สืบสาน 

ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาบุคลากร และ

ชุมชน ตระหนักรู้ถึงคุณค่า และร่วมสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขง โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ศึกษา ค้นคว้า วิจัย   รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ระดับชาติและนานาชาติ ที่ส าคัญคือ 

สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวนั้นกลับสู่ชุมชน  เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นพลังส าคัญในการ

พัฒนาประเทศชาติ 

คณะศิลปศาสตร์วางระบบการท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวางแผนการด าเนินงาน 

ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน และ

สอดคล้องกับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย การก ากับติดตามและการปรับปรุงการ

ท างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์เป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

คณะก าหนดให้มีระบบก ากับติดตามการด าเนินโครงการ โดยติดตามให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งก าหนดให้

ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุก 3 เดือน คือ  

ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559   

ครั้งที่ 2  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560   

ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560  

ครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560   

เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการตามแผนแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดส่งรายงานผลการด าเนิน

โครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งท าการประเมินผลส าเร็จการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดใน

โครงการ ในระดับคณะ หน่วยงานท าการรวบรวมผลการด าเนินงานเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในระดับ

แผนงานและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม

ประเพณี มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ อย่างมีส่วนร่ วม 
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โดยส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรม

นักศึกษา ในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

จ านวน 14 โครงการ รวมงบประมาณ 1,330,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจ านวน 1,809 คน  

 

ตารางท่ี 17 รายละเอียดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  
ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งบประมาณ วันเวลา จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
การบูรณาการการเรียนการ
สอน 

1 ผู้เฒ่าเล่าความหลัง 
สานสัมพันธ์คนสองวัย 

รศ.กนกวรรณ 
มะโนรมย ์  

90,000 13 เมษายน 
2561 และ 12 
พฤษภาคม 
2561 

195 
 

-วิชาการสือ่สารเพื่อการ
สร้างสรรค์สังคม -วิชา
วรรณกรรม ภาพยนตร์ กบั
สังคม  
-วิชาสัมมนา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การพัฒนาสังคม 

2 รวบรวมและสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุพ์ืชต่างๆ
ของป่าต้นน้ าร่องก่อ 

ผศ.ปริวรรต 
สมนึก 

65,000 28-29 
มกราคม 
2561 

40 วิชาการจัดการทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชน หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการท่องเท่ียว 
และวิชาโทการทอ่งเที่ยว และ
นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ 

3 อนุรักษ์และสื่อ
ความหมายอัตลักษณ์
ลายบั้งไฟโบราณใน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

ผศ.สุวภัทร  
ศรีจองแสง 

120,000 1 ตุลาคม 
2560-30 
กันยายน 
2561 

200 วิชา การจัดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการท่องเท่ียว 
และวิชาโทการทอ่งเที่ยว และ
นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ 

4 ชายคาเร่ืองสั้น ครั้งที่ 
3 : ส่งเสริมการเขียน
และการจัดพิมพ์เร่ือง
สั้นในภูมิภาคอีสาน 

นายธีระพล  
อันมัย 

120,000 31 
พฤษภาคม 
2561 

300 บูรณาการในหลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที ่1-4 
และหลักสูตรภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร นกัศึกษาชั้นปีที่ 1-
4 

5 โครงการสีสรรพ์
วรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 
รักษ์วรรณกรรม 
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ไทย ใช่เรื่องยาก 

นางกมลวัฒน์ 
เล็กนาวา 

100,000  16 สิงหาคม 
2561  

350 วิชา การอา่นและการฟังอยา่ง
มีวิจารณญาณ, ภาษากับสังคม
และวัฒนธรรม, พัฒนาการ
วรรณกรรมไทย, คติชนวิทยา, 
การวิจยัทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย, การวิจยัทาง
ภาษาและวรรณกรรมไทย  

6 โครงการศิลปะสื่อ
ประเด็นสิ่งแวดล้อม

นายสรพจน ์ 
เสวนคุณากร 

55,000  19-20 
มีนาคม 2561 

262 วิชา 1431101 มนุษย์กบั
สุนทรียภาพ , 1447483 การ
แสดงและการก ากับการแสดง 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ วันเวลา จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

การบูรณาการการเรียนการ
สอน 

และวัฒนธรรมชุมชน
ลุ่มน้ าโขง 

และการเตรียความพร้อม
ส าหรับการแสดง หลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป, หลกัสูตรนิเทศ
ศาตรบัณฑิต และหมวดวิชา
เลือกเสร ีสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 

7 พจนานุกรมค าศัพท์
ภาษาตระกูลไท กลุ่ม
ภาษาพบใหม่ใน
ประเทศจีนตอนใต้ 

นางประภาพร 
ศศิประภา 

100,000  1 ตุลาคม 
2560- 30 
กันยายน 
2561 

ส ารวจ/
รวบรวม/
จัดท า
ฐานข้อมูล 

1.ภาษาศาสตร์จีน  
2.วิชาปริทรรศน์ภาษาและ
วรรณกรรมในประเทศลุ่มน้ า
โขง 
 

8 เก็บความเก่าเล่าเร่ือง
ริมฝ่ังแม่น้ ามูล จังหวัด
อุบลราชธาน ี

นางสาว 
อภินันท์ 
สงเคราะห์ 

100,000  1 ตุลาคม 
2560- 30 
กันยายน 
2561 

20 นักศึกษาในรายวิชา 1432214 
การอ่านและวิเคราะหห์ลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ท ากิจกรรม
ร่วมกับโครงการในเก็บข้อมูล
ภาคสนาม จัดท าแผนที่เดินดิน
ชุมชนริมแม่น้ ามูล พร้อมกับ
วาดภาพชุมชนในอดีตประกอบ
ตามค าบอกเล่าของผู้ที่อยู่ใน
พื้นที่ และจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

9 การศึกษาเพือ่พัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน : การ
จัดท าฐานข้อมูลทาง
ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
ในประเทศจีนตอนใต้
(กลุ่มภาษาพบใหม่) 
โครงการที่ 4 (ต่อเนื่อง
จากโครงการ ปี งปม.
2559-2560) 

รศ.เมชฌ  
สอดส่องกฤษ 

   100,000  1 ตุลาคม 
2560-30 
กันยายน 
2561 

ส ารวจ/
รวบรวม/
จัดท า
ฐานข้อมูล 

1.น าไปใช้บรรยายในวิชา
ภาษาศาสตร์จีน หวัข้อ 
ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ใน
ประเทศจีนตอนใต้ 
ภาษาศาสตร์จีน หลักสูตร
ภาษาจีนและการสื่อสาร 2.
น าไปใช้บรรยายในวิชา
ปริทรรศน์ภาษาและ
วรรณกรรมในประเทศลุ่มน้ า
โขง ในรายวิชาปริทรรศน์ภาษา
และวรรณกรรมในลุ่มน้ าโขง 

10 นาคสถานในภาค
อีสานของไทย 

รศ.ชาญชัย  
คงเพียรธรรม 

    80,000  
 
 
 

1 ตุลาคม 
2560-30 
กันยายน 
2561 

ส ารวจ/
รวบรวม/
จัดท า
ฐานข้อมูล 

ไม่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

11 การรวบรวมองค์
ความรู้ประวัติพระอริย
สงฆ์ผู้มีบทบาทเป็น
ผู้น าภูมิปัญญาและ
ผูน้ าชุมชนในอ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี : 
วัดทุ่งศรีเมือง วัดมณี

ผศ.สมศร ี 
ชัยวณิชยา 

100,000  สิงหาคม 
2561 

100 บูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชา 1432 324 
ประวัติศาสตร์อุบลราชธานี คือ 
ให้นักศึกษาได้ชมนิทรรศการ
และฟังเสวนาวิชาการเรื่อง   
“อุปลสังฆาจารย ์สุขุมาภิชาน
ธ ารง” รวมทั้งการศึกษา
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ วันเวลา จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

การบูรณาการการเรียนการ
สอน 

มหาวนาราม และวัด
มหาวนาราม 

เอกสารใบลานที่มีข้อมูล
เกี่ยวกบัพระอรยิสงฆ์เจ้าใน
เมืองอุบลราชธาน ี

12 ผลิตหนังสือภาพรวม
ความเชื่อชาวอีสาน 
(คะล า) ฉบับ
แปลภาษาไทย – 
ญี่ปุ่น 

นางสาว 
วนัสนันทน์  
สุกทน 

95,000  
 

1 เดือน
ตุลาคม 
2560-30 
เดือนกันยายน 
2561 

30 วิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
บูรณาการกับหัวขอ้การเรียน
การสอนเกี่ยวกับเชื่อ ให้
นักศึกษาส ารวจ รวบรวมขอ้มูล
ความเชื่อของชาวอีสานและ
ชาวญี่ปุ่น โดยน ามา
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ภาพ
สะท้อนหรือทัศนะแนวคิดของ
ชาวไทยอีสานและชาวญี่ปุ่นว่า
เหมือนหรือแตกตา่งกันอยา่งไร 
และกิจกรรมประยุกต์ใช้กบั
ความรู้ภาษาญี่ปุ่นโดยการให้
นักศึกษาทดลองแปลคะล าเป็น
ภาษาญี่ปุ่น 

13 วรรณกรรมจีนส่งเสริม
คุณธรรม 

นางสาวชิดหทัย 
ปุยะต ิ

150,000  20 กุมภาพันธ์ 
2561 

212 วิชาเร่ืองสั้นจีนสมัยใหม่ 
หลักสูตรภาษาจีนและการ
สื่อสาร นักศึกษาชั้นปี : 3-4 
นักศึกษาเลือกวรรณกรรมที่
สนใจ และจัดการแสดงละคร
เวทีภาษาจีน 1 เร่ือง เพื่อเป็น
ภาคนิพนธ์ส าหรับวิชานี ้

14 การสืบทอดฮีตสิบสอง:
บุญผะเหวดของชาว
อีสาน 

 นาย สุรศักดิ์ 
บุญอาจ 

55,000  11-12
กุมภาพันธ์ 
2561 

100 การบูรณาการกับการเรียนการ
สอนวิชา วรรณกรรมอีสาน 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์อีสาน โดยมอบ
นักศึกษาเข้ารว่มศึกษาพร้อม
เก็บข้อมูลความรู้ที่ได้จากการ
เข้าร่วมพิธกีรรมบุญผะเหวด 
ตั้งแต่เร่ิมงานจนสิ้นสุดพิธีกรรม 
และน าเสนอหน้าหน้าชั้นเรียน 

รวมงบประมาณ 1,330,000  บาท ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,809 คน 
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ตารางท่ี 18 จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงบประมาณที่ได้รับ แยกตามสาขา
ผู้รับผิดชอบโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

รายละเอียด/
สาขา 

ภาษาและ
วรรณคดี
ตะวันตก 

ภาษาและ
วรรณคดี
ตะวันออก 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม 

จ านวน
โครงการ 

1 6 6 1 10 

งบประมาณ 120,000 625,000 495,000 90,000 1,330,000 
 
 

การเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขงและอาเซียน 

 
ผลจากการด าเนินงานโครงการข้างต้น ผู้รับผิดชอบโครงการได้เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่าน

กิจกรรมของโครงการ หลายโครงการได้ผลิตต ารา เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปโดยแพร่ในรูปแบบ

เอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (http://research.la.ubu.ac.th/index.php/renovate-home/ 

promo-production) ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 

 

ช่ือหนังสือ   “นาคสถานในภาคอีสานของไทย” 
เดือน/ปี ท่ีเผยแพร่    วันท่ี 27 มิถุนายน  พ.ศ.2561 
ผู้จัดท า รศ.ชาญชัย คงเพียรธรรม 
โครงการ นาคสถานในภาคอีสานของไทย 

 
 

 
 
 
 
 

 

สื่อวิดีทัศน์ “นิทานพื้นบ้านอีสานในรูปแบบของการ์ตูน เรื่อง 
หลวงพ่อกับเณรน้อย” 
เดือน/ปี ท่ีเผยแพร่    วันท่ี 16 กรกฎาคม  พ.ศ.2561 
ผู้จัดท า รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์ 
โครงการ ผู้เฒ่าเล่าความหลัง สานสัมพันธ์คนสองวัย 
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 ช่ือหนังสือ   ภาพรวมความเช่ือชาวอีสาน (คะล า) ฉบับแปลภาษา
ไทย – ญี่ปุ่น 
เดือน/ปี ท่ีเผยแพร่    วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 
ผู้จัดท า นางสาววนัสนันทน์ สุกทน 
โครงการ ผลิตหนังสือภาพรวมความเช่ือชาวอีสาน (คะล า) ฉบับ
แปลภาษาไทย – ญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหนังสือ “อุปลสังฆาจารย์ สุขุมาภิชานธ ารง” 
เดือน/ปี ท่ีเผยแพร่ วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 
ผู้จัดท า ผศ.สมศรี ชัยวณิชยาและคณะ 
โครงการ “การรวบรวมองค์ความรู้ประวัติพระอริยสงฆ์ผู้มีบทบาท
เป็นผู้น าภูมิปัญญาและผู้น าชุมชนในอ าเภอเมืองอุบลราชธานี : วัด
ทุ่งศรีเมือง วัดมณีมหาวนาราม และวัดมหาวนาราม” 

 

ช่ือหนังสือ   “พจนานุกรมภาษาตระกูลไท กลุ่มภาษาพบใหม่” 
เดือน/ปี ท่ีเผยแพร่    วันท่ี 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 
ผู้จัดท า รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ 
โครงการ พจนานุกรมค าศัพท์ภาษาตระกูลไท กลุ่มภาษาพบใหม่
ในประเทศจีนตอนใต้ 

 

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คณะได้ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับ

มหาวิทยาลัย ทั้งก่อนจัดท าโครงการเพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้ท้องถิ่น และสามารถจัดเก็บรวบรวมและ

เผยแพร่ รวมถึงต่อยอดความรู้น าดับถัดไป นอกจากนี้ ในระหว่างท าโครงการและการปิดโครงการได้มีการ

แลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยในส่วน

ของคณะได้มีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ด้วย  

 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี

สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 

ในด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม

ประเพณี มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ 

ได้ด าเนินโครงการที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นและนานาชาติ เช่น โครงการ “การศึกษาเพ่ือพัฒนาและ



67 
 

เสริมสร้างศักยภาพคน: การจัดท าฐานข้อมูลทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้(กลุ่มภาษา

พบใหม่) โครงการที่ 4” (ต่อเนื่องจากโครงการ ปี งปม.2559-2560) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลภาษาศาสตร์ชาติ

พันธุ์ตระกูลไทในประเทศจีนตอนใต้ กลุ่มภาษาพบใหม่ และโครงการ ผลิตหนังสือภาพรวมความเชื่อชาว

อีสาน (คะล า) ฉบับแปลภาษาไทย – ญี่ปุ่น เพ่ือใช้เป็นสื่อส าหรับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นร่วมกับการเผยแพร่

ความเชื่อเรื่องคะล าของชาวอีสานส าหรับกลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคณะมีศักยภาพใน

การส่งต่อถา่ยทอดความรู้ท้องถิ่นไปสู่ระดับนานาชาติ 
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5 
 

 
 
 
 
 
 

บริหารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง 

ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
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1) การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
คณะศิลปศาสตร์มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ

ราชการ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน

และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน ดังนี้ 

ด้านบริหารและงบประมาณ  ได้แก่ การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  KM Job sharing /  

Polling และปรับปรุงระบบการให้บริการ เป็นต้น 

ด้านนักศึกษา ได้แก่ ปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาเชิงรุก สร้างเครือข่ายวิชาการกับ 

โรงเรียน การผลิตสื่อ Social Media และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร   

ด้านหลักสูตร  ได้แก่  พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย (innovative curriculum) การปรับปรุง 

หลักสูตรเป็นแบบคู่ขนาน การเปิดหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับผู้เรียนและความเปลี่ยนแปลงของ

โลก เช่น  พัฒนาหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง  หลักสูตรวิชาเอกคู ่หลักสูตรนานาชาติ/ร่วมผลิต พัฒนา

รายวิชาให้ทันสมัย เน้นทักษะ ปฏิบัติ และฝึกประสบการณ์ หลักสูตรมหาบัณฑิตเชื่อมโยงกับ

หน่วยวิจัยและวารสารต่าง ๆ เป็นต้น 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่ จัดภาระงานสอนและกลุ่มเรียนที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

จัดกลุ่มวิชาและจ านวนรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ พัฒนาระบบ computer based testing มาใช้

ในการสอบ พัฒนาระบบคลังข้อสอบ  และโครงการจัดท าเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น 

ด้านบริการวิชาการ  ได้แก่  มุ่งสู่การบริการวิชาการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมรายได้  หน่วยบริการ 

วิชาการเขตพ้ืนที่ในเมือง  ทัวร์จ าลอง  หลักสูตรอบรม รายวิชา ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

ด้านวิจัย  ได้แก่  สนับสนุนงบวิจัย โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งโครงการวิจัย สร้างหน่วยวิจัยที่ 

เป็นรูปธรรม  เชื่อมโยงกับหลักสูตรมหาบัณฑิต เชื่อมโยงกับวารสารทั้งในและต่างประเทศ  

เชื่อมโยงกับ International Conference  KPI งบวิจัยภายนอก  

ด้านบุคลากร  ได้แก่  ทบทวนแผนอัตราก าลัง/ ค่า FTES ที่แท้จริง  ปรับลดอัตราเงินรายได้  

สนับสนุนให้อาจารย์หาทุนศึกษาต่อภายนอก  วิเคราะห์ภาระงานที่เหมาะสม  

 

กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม  

คณะมีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ และภารกิจจากส่วนกลางให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือ

ด าเนินการแทน  โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และประธานหลักสูตร  และมี

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยผ่านกลไกคณะ

กรรมการบริหารคณะ 

file:///D:/งานพี่แอ/การประชุมคณะ/การประชุม%20ปี%202561/ประชุมบุคลากรคณะ/10%20พ.ค%2061/1Management.pptx
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ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

คณะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสในการเข้าร่วมในการรับรู้ ท าความเข้าใจ

แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมบุคลากรคณะ  และบุคลากรทุกคนมี

ส่วนร่วมในการร่างเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน  ก่อนน าไปใช้จริง 

คณะมีหลักมุ่งเน้นฉันทามติโดยการหาข้อตกลงทั่วไปในเบื้องต้นในกลุ่มของบุคลากรที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย มีกระบวนการหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ โดยบุคลากร

ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน มีการประชุมบุคลากรเพ่ือหารือเรื่องต่าง ๆ 

ทีทุ่กคนมีส่วนได้ส่วนเสีย   

 

ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน  

คณะศิลปศาสตร์ มีการบริหารราชการที่มีแนวทางการก ากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวนการ

ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศมาช่วยในการท างานทุกด้ านซึ่งช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ทั้งด้านงานบุคคล วิชาการ การเงิน งานวิจัย ฯลฯ 

 

ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

คณะใช้อ านาจกฎหมาย   กฎระเบียบข้อบังคับ   ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ   โดยมี

ระเบียบแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมใช้ได้กับบุคลากรทุกคนของคณะ  โดยมีการจัดท าประกาศ เรื่อง เกณฑ์การ

สรรหาหัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตรภาระงานและค่าตอบแทน   

 

2) การจัดการความรู้ (KM)   
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ การจัดการความรู้ และถ่ายทอดความรู้ ในปีการศึกษา 2559 

โดยมีประเด็นหลักด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ซึ่งในด้านการเรียนการสอนนั้นก าหนดประเด็น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการคิดค านวณต้นทุนต่อหน่วย FTES และการบริหารความเสี่ยงในระดับ

หลักสูตร ด้านการวิจัยมีการก าหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานวิจัยเพื่อขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ และในปีการศึกษา 2560 นี้ เพ่ือให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด  คณะศิลปศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการถอดบทเรียนและสกัดองค์ความรู้

ที่เกิดกับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งก่อน มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเพ่ือเป็นการขยายผลที่เกิดจากองค์ความรู้

ดังกล่าว อันจะน าสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ตลอดจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในล าดับต่อไป   โดยในปี



71 
 

การศึกษานี้คณะฯ ก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับ

ประสบการณ์การขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะเพ่ิมเติม และประเด็นการบูรณาการ

งานวิจัยกับการเรียนการสอน  เพ่ือให้สามารถสนองตอบการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของคณะเพ่ือบรรลุ

เป้าหมาย คือ กระบวนการและเทคนิคการท างาน การขอต าแหน่งทางวิชาการ การบูรณาการงานวิจัย

และการเรียนการสอน อีกทั้งสกัดความรู้ KM ในประเด็นเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

ในคณะและประสบการณ์การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน เพ่ือเผยแพร่ เป็นลายลักษณ์อักษร

ทางเว็บไซต์ของคณะ ให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ได้อย่างทั่วถึง  คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการเกี่ยวกับ

การจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2560   

ด้านงานวิจัย  ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการของคณาจารย์ในคณะ  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  13  มิถุนายน  2561   โดย รศ.กนกวรรณ  มะโนรมย์  

เป็นวิทยากร  มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  32  คน    

ด้านการผลิตบัณฑิต  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การบูรณาการ

งานวิจัยกับการเรียนการสอน  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  13  มิถุนายน  2561   โดย ผศ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  เป็น

วิทยากร  มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  22  คน 

 

3) การบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบและกลไก นโยบาย โครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน และเสนอเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับมหาวิทยาลัย 
และจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือลด/ควบคุม ให้เกิดเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ต่างๆน้อยที่สุด ในรอบปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปศาสตร์มีความเสี่ยงที่เสนอแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมท้ังสิ้น 5 กิจกรรม/โครงการ ซึ่งด าเนินการครบกิจกรรม/โครงการ  
 เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลป
ศาสตร์ตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง เปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่ามีความเสี่ยงลดลงและยอมรับได้ เช่น ความ
เสี่ยงด้านการเงิน มีการด าเนินงานติดตามลูกหนี้เงินยืม ท าให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น เป็นต้น 

 

4) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
 คณะศิลปศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดการด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีผู้บริหารดูแลก ากับการด าเนินงานของ
หน่วยงานภายในให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้และ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ และ
มหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน ในรอบป ี
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    คณะศิลปศาสตร์ด าเนินงานตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และคณะให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนเป็นส่วน

หนึ่งของระบบประกันคุณภาพ  

 คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ในปี

การศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2557 ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบาย โดยมีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจตลอดจนการพัฒนาคณะ  ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัย ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และ

สถาบัน ปีการศึกษา 2560 โดยมหาวิทยาลัย มีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เช่นเดิม ตามระบบการประกันคุณภาพที่คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น ตามคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ .ศ. 

2559 
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ระบบและกลไกดังที่แสดงข้างต้น  คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการตามกระบวนการตั้งแต่ 

 

การวางแผน (Plan) โดย 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็น

คณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา 

ผู้แทนคณาจารย์ที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้แทนอาจารย์จากทุกสาขาวิชา ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุน

ทุกคนถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งท าหน้าที่และความ

รับผิดชอบสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และ

เป้าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตลอดจนก ากับ ติดตามดูแล 

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้   

2. มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ .ศ. 2557 มอบให้กับ

ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะซึ่งในคู่มือประกันคุณภาพ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายใน แผนการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานทั้งระดับ

หลักสูตร และระดับคณะ/ระดับส านัก เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

3. มีการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับระดับคณะ เพ่ือท าหน้าที่ในการควบคุม 

ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบระดับ

หลักสูตร ได้แก่ งานประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา งานวิชาการ งานบริหาร งานบุคคล งานแผน 

งานวิจัย และงานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและทุกงานรับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้ที่คณะก าหนดให้ ดังนี้  

ตารางท่ี 19 การมอบหมายความรับผิดชอบในการประกันคุณภาพการศึกษา   
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต   
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม รองคณบดฝี่ายวิชาการ นางพัชรี  ลิมปิทีปราการ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก รองคณบดฝี่ายบริหารและ

แผน 
นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รองคณบดฝี่ายบริหารและ
แผน 

นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ นางนวลละออง  อุทามนตร ี

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นางละอองดาว  เพชรแก้ว 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
นายวรวัช  สมภาวะ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย   
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

รองคณบดฝี่ายวิจัย นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  รองคณบดฝี่ายวิจัย นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว 
2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  รองคณบดฝี่ายวิจัย นางฐิตินันท์ ภูนิคม 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม  รองคณบดฝี่ายวิจัย นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รองคณบดฝี่ายวิจัย นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน 

คณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส านักงาน 

นางสาวกชพรรณ บญุฉลวย 
นางสาวพัทนี  เจริญทัศน ์
นางสาวปิยะธิดา  พุฒพิมพ์ 
นางฐิตินันท์  ภูนิคม 
นางสาวมิณฑิตา  โสภา 

5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพการศึกษา
หลักสตูร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ/รองคณบดีฝา่ย
วิชาการ 

นางสาวมิณฑิตา  โสภา 
นางพัชรี  ลิมปิทีปราการ 

 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพ (DO) 

คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมเพ่ือแจ้งนโยบาย 

การควบคุม การก ากับติดตามความก้าวหน้าการรายงานผลการด าเนินการ รอบ 6  เดือน รอบ 9 เดือน 

และรอบ 12 เดือน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 

การตรวจสอบคุณภาพ (Check) 

งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ก ากับติดตาม ตรวจทานการรายงานผลการประเมินตนเอง 

(SAR) ของหลักสูตร และคณะ  ตามองค์ประกอบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ของหลักสูตระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร  ก่อนการตรวจ

ประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 24 

กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2561 
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การปรับปรุงคุณภาพ (Act) 

งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ได้ก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรทั้งปริญญาตรี และระดับ

ปริญญาโท จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  และคณะศิลปศาสตร์ได้มีการส่งแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ให้กับมหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงาน แยกเป็นส่วน 3 ส่วน คือ 

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมาจาก ผู้บริหาร หัวหน้า

สาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ ซึ่งท าหน้าที่และความรับผิดชอบ

สร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย

ในการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ   ตลอดจนก ากับ ติดตามดูแล รายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และส่งเสริมการประกันคุณภาพของคณะให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้  

2. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธาน ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตเป็นกรรมการ และนักวิชาการศึกษาเป็น  เลขานุการ 

โดยมีอ านาจหน้าที่ กลั่นกรองเปิด-ปิด การปรับปรุงหลักสูตร การเปิดรายวิชา ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 

กลั่นกรองผลการเรียน การขอเทียบโอน การขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา การจัดตารางเรียนตารางสอบและ

พิจารณาแนวทางและวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  

ทั้งนี้งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการสรุปผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพน าเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินงาน

ตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะให้ความส าคัญกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ นอกจากนี้ คณะ

ศิลปศาสตร์ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และ

จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร  

ด้านแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการและก ากับ

ติดตามการด าเนินกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และคณะให้มี

ประสิทธิภาพ และมีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับการด าเนินการในระดับสถาบัน และส่ งบุคลากร

ดังกล่าว รวมทั้งผู้บริหารคณะ และผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ 

และสถาบันในคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และของ

มหาวิทยาลัย 
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นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ฝ่าย

งานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับต่าง ๆ ได้แก่ การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์และการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพ 

คณะจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 20 % ให้กับแต่ละหลักสูตรเพ่ือด าเนินกิจกรรม

ภายในหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

๒๑ โดยมีระบบสารสนเทศ อันได้แก่ ระบบ E-document  ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะศิลปศาสตร์  

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา (REG)  ฐานข้อมูลการเงิน  kku  ฐานข้อมูลบุคลากร (IUBU)  ฐานข้อมูลวิจัย 

คณะศิลปศาสตร์ และ UBU TQF Mapper และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการส ารวจความพึงพอใจการประเมินการสอน

ของอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้การด าเนิน งานของหลักสูตร

เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายที่เหมาะสมและชัดเจนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 8 ข้อ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภาย ใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบาย โดยมีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจตลอดจนการพัฒนาคณะ  ได้ร่วมเป็น
คณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2557 ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ 
ได้ม ี 

   ระบบ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ  งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ด าเนินงานตามมติ
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพให้
สอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ
ของคณะ ตลอดจนวางระบบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในคณะ เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ภายใต้องค์ประกอบ 6   องค์ประกอบ และระดับคณะ 5 
องค์ประกอบ  ตามคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ .ศ. 2557  ซึ่งในคู่มือประกัน
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คุณภาพ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน แผนการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทาง
การติดตามผลการด าเนินงานทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ/ระดับส านัก เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกัน     

   กลไก  ที่ส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศิลปศาสตร์  คือได้แต่งตั้งผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือก ากับและการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้
วัดการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ค าสั่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี  มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ค าสั่งคณะอนุกรรมการ  ตามค าสั่งของคณะศิลปศาสตร์  โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดดังกล่าวมาจาก ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และ
บุคลากรที่รับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  ซึ่งท าหน้าที่และความรับผิดชอบสร้างระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเป้าหมายในการประกัน
คุณภาพทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ   ตลอดจนก ากับ ติดตามดูแล รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ และส่งเสริมการประกันคุณภาพของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 
 

ตารางท่ี  20 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปรียบเทียบปี 2558-2560  
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

ผลประเมินปี 2558 ผลประเมิน 2559 ผลประเมิน 2560 

คะแนน 
ผลการ

ประเมิน 
คะแนน 

ผลการ

ประเมิน 
คะแนน 

ผลการ

ประเมิน 

รวมเฉลี่ย 3.65 ดี 3.67 ดี 3.52 ดี 
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ตารางท่ี 21 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบ 
ศิลปศาสตร์ 

I P O รวม ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต  1.96   4.50   2.86   2.96  พอใช้ 

2. การวิจัย  5.00   5.00   5.00   5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ  -     3.00   -     3.00  พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    -     3.00   -     3.00  พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ  -     3.50   -     3.50  พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ  2.72   3.86   3.93   3.52  ดี 

 
หมายเหตุ - คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 13 ตัวบ่งช้ี 
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6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
พัฒนาบุคลากรเพือ่ขับเคลื่อนคณะสู่ความเป็นเลิศ 
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1) การพัฒนาศักยภาพของบุคลลากร 
 

ตารางท่ี 22 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประเภทการประชุม 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

1 กชพรรณ บุญฉลวย ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการ

ปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติช่วงกอ่น

ปิดงบประมาณ พ.ศ. 2561และ

เตรียมความพร้อมกอ่นเปิด

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

24 ส.ค. 61 24 ส.ค. 61 

2 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมคณะท างานเตรียมการจัด

งานเสวนาเชิงวิชาการรับฟังความ

คิดเห็น ครั้งที่ 3/2561 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ อาคาร

รัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ 

20 ก.ย. 61 22 ก.ย. 61 

3 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมผู้ประสานงานและนกัวิจยั 

ฝ่าย 1 ประจ าปี 2561 

โรงแรม VIE ราชเทว ีกรุงเทพฯ 12 ก.ย. 61 13 ก.ย. 61 

4 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประขุมคณะท างานเตรียมการจัด

งานเสวนาเชิงวิชาการรับฟังความ

คิดเห็น ครั้งที่ 2/2561 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ก.ย. 61 4 ก.ย. 61 

5 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมพัฒนาข้อเสนอชุด

โครงการวิจัยและปฏบิัติการรณรงค์ 

วัยใสไม่พนัน ในภาคอีสาน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 ส.ค. 61 29 ส.ค. 61 

6 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ผู้ด าเนินรายการและร่วมอภิปราย

ในการประชุมวิชาการประจ าปีดา้น

มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้ง

ที่ 1 หัวข้อ เช่ือม ข้าม เผชิญหน้า 

ณ จุดคัด 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ 24 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 

7 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมคณะท างานเตรียมการจัด

งานเสวนาเชิงวิชาการรับฟังความ

คิดเห็น ครั้งที่ 1/2561 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 ส.ค. 61 21 ส.ค. 61 

8 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย

ด้านชายแดนศึกษา ครั้งที่ 5/2561 

คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6 ส.ค. 61 7 ส.ค. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

9 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมให้ค าปรึกษาและร่วมให้

ความคิดเห็นต่อการจัดท า

ยุทธศาสตร์ฝ่ายวิจยัเพื่อท้องถิ่น 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 

กรุงเทพฯ 

1 ส.ค. 61 2 ส.ค. 61 

10 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) 

รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการ 

การพนันในมุมมองของชาวบ้านใน

พื้นที่การขับเคลื่อนธรรมนุญ

สุขภาพต าบล กรณีศึกษาบ้านขอ่ย 

ต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 มิ.ย. 61 29 มิ.ย. 61 

11 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมคณะกรรมกาจัดการประชุม

วิชาการประจ าปีด้านมานษุยวิทยา

และสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ 26 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61 

12 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์รายงานการ

วิจัย ในการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง

ก าเนิดและพัฒนาการตลาดสดและ

ผู้ค้ารายย่อย ในภาคอีสาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

24 มิ.ย. 61 24 มิ.ย. 61 

13 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมน าเสนอ (ร่าง) รายงานวจิัย

ฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจชุด

การเรียนรู้การป้องกันการพนัน

ส าหรับเด็กและเยาวชน 

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 12 มิ.ย. 61 12 มิ.ย. 61 

14 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมสรุปรายงานผลการศึกษา

โครงการวิจัยความเป็นธรรมทาง

สังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขต

เศรษฐกิจในภาคอีสานและ

ภาคเหนือประเทศไทย ฉบับ

สมบูรณ์ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 

กรุงเทพฯ 

10 มิ.ย. 61 11 มิ.ย. 61 

15 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ร่วมการเสวนาวิชาการโลกพนัน

ของเยาวชนไทย สถานการณ์ 

ผลกระทบและการป้องกัน 

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 9 พ.ค. 61 10 พ.ค. 61 

16 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นและ

มุมมองต่อการด าเนินงานการ

ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 

กรุงเทพฯ 

8 เม.ย. 61 9 เม.ย. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

การลดความเหลื่อมล้ าและการ

แก้ปัญหาความยากจน 

17 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชมทุนวิจยัมหาบัณฑิต สกว. 

ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ รุ่น

ที่ 14 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ 

กรุงเทพฯ 

17 มี.ค. 61 17 มี.ค. 61 

18 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

เข้าร่วมประชุมเพื่อการเตรียมจัด

ประชุมวิชาการประจ าปีด้าน

มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้ง

ที่ 1 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ 15 ก.พ. 61 15 ก.พ. 61 

19 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษกับ

การจัดการผลกระทบจากการ

พัฒนา (กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก) 

จังหวัดตาก 14 ธ.ค. 60 16 ธ.ค. 60 

20 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมเพื่อการเตรียมจัดประชุม

วิชาการประจ าปีด้านมานษุยวิทยา

และสังคมวิทยา 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ 12 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 

21 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมรายงานความก้าวหนา้

โครงการ ความเป็นธรรมทางสังคม

และธรรมาภบิาลที่ดินในเขต

เศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและ

ภาคเหนือ ประเทศไทย 

คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 พ.ย. 60 18 พ.ย. 60 

22 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 

Curriculum Training และ The 

2017 Greater Mekong Forum 

on Water, Food and Energy 

เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

พม่า 

24 ต.ค. 60 27 ต.ค. 60 

23 รศ.กนกวรรณ  

มะโนรมย ์

ประชุมหารือการเตรียมการจัด

ประชุมวิชาการนานาชาติ 

Curriculum Training และ 

Greater Mekong Forum on 

Water, Food and Energy ของ 

Center for Social 

Development Studies 

(CSDS),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

15 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

24 กมลวัฒน์ เล็กนาวา ประชุมวิชาการเรื่องโลกกับธรรม 

ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์

อีสาน 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น 

21 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 

25 กรณ์ระวี ศรีเจิม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ด าเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

10 ก.ย. 61 10 ก.ย. 61 

26 กฤษกร ไสยกิจ โครงการซักซ้อมความเข้าใจในแนว

ทางการประเมินคุณภาพภายใน

ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร 

คณะ/ส านัก 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

5 ก.ค. 61 6 ก.ค. 61 

27 กันยรัชนิ์ ศรีจันทร ์ วิทยากรโครงการชุมชนท่องเท่่ียว 

OTOP นวัตวถิ ี

อ าเภอพบิูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธาน ี

16 ก.ย. 61 17 ก.ย. 61 

28 เขมจิรา หนองเป็ด ชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ

อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 

อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 19 มิ.ย. 61 19 มิ.ย. 61 

29 เขมจิรา หนองเป็ด โครงการส่งเสริมการสร้างอัต

ลักษณ์ท่องเท่ียวอุบลราชธาน ี

(Brand Ubon) 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุบลราชธาน ี

15 ม.ค. 61 15 ม.ค. 61 

30 ค าพา ยิ่งคง ประชุมคณะท างานโครงการศึกษา

ความสามารถในการรองรับ

นักท่องเที่ยวของพื้นที ่(Carrying 

Capacity) ครั้งที่ 2 

พิพิธภัณฑสถานจ้งหวัดก าแพงเพชร

เฉลิมพระเกียรต ิ

24 ก.ย. 61 25 ก.ย. 61 

31 ค าพา ยิ่งคง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนด

กรอบและแนวคิดในการจัดท า

เส้นทางศรัทธาสู่การท่องเท่ียววัด

เก่าแก่ของจังหวัดที่มีความส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ 

โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ 

รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธาน ี

15 มี.ค. 61 16 มี.ค. 61 

32 ค าล่า มุสิกา ประชุมคณะท างานสรุป

รายละเอียดเส้นทางศรัทธาสูก่าร

ท่องเที่ยววัดเก่าแก ่

โรงแรมสตาร์เวลส์ บาหลี จังหวัด

นครรราชสีมา 

26 ก.ย. 61 27 ก.ย. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

33 ค าล่า มุสิกา ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่

ผู้แทนวัดเก่าแก่ของจังหวัดที่มี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์สู่

การท่องเท่ียววิถีพุทธเช่ือมโยง

เส้นทางการท่องเท่ียวระหว่าง 5 

จังหวัด 

จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร สกลนคร 

บึงกาฬ นครพนม 

17 มิ.ย. 61 21 มิ.ย. 61 

34 ค าล่า มุสิกา ประชุมคณะท างานในการศึกษา

รายละเอียดเส้นทางศรัทธาสูก่าร

ท่องเที่ยวและส ารวจวัดส าคัญใน

จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย ์

สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ

อุบลราชธาน ีเพื่อจัดท าเส้นทาง

การท่องเท่ียววัดเก่าแก่ของจังหวัด

ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์

ของเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอีสาน

ใต้ 

โรงแรมโคราช โฮเต็ล จังหวัด

นครราชสีมา 

10 พ.ค. 61 12 พ.ค. 61 

35 ค าล่า มุสิกา ประชุมวิชาการเรื่องโลกกับธรรม 

ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์

อีสาน 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น 

21 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 

36 ค าล่า มุสิกา ประชุมทีมวิจยัโครงการวิจยั 

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรม

การบริหารจัดการน้ า 

มหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธาน ี

จังหวัดอุบลราชธาน ี

12 ม.ค. 61 12 ม.ค. 61 

37 ค าล่า มุสิกา ประชุมคณะท างานโครงการศูนย์

วัฒนธรรมเฉลิมราชต าบลชีทวน 

บ้านชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัด

อุบลราชธาน ี

21 พ.ย. 60 21 พ.ย. 60 

38 จักรพันธ ์แสงทอง ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอด

บทเรียนสู่การเเขียนและประชุมพี่

เล้ียงโครงการเพาะพันธ์่ปัญญา 

ครั้งที่ 4/2561 

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพ์อร์ต 

กรุงเทพฯ 

14 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61 

39 จักรพันธ ์แสงทอง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน

บทบาทศึกษานิเทศก์ในการพัฒนา

ครูด้วยกระบวนการสอนคิด 

โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ 9 พ.ค. 61 11 พ.ค. 61 

40 จักรพันธ ์แสงทอง เข้าร่วมกิจกรรม PLC ครูแกนน า

โครงการเพาะพันธุป์ัญญาอีสาน-ใต้

และการประชุมฝกึปฏบิัติการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธาน ี

9 มี.ค. 61 11 มี.ค. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

เขียนบทความวิจัยโครงการ

เพาะพันธุป์ัญญาส าหรับครู 

41 เฉลิมชัย วงศ์รักษ ์ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขา

ภาษาอังกฤษ ผ่านกจิกรรมการ

บรรยายพิเศษหวัข้อ การใช้

คลังข้อมูลภาษาในการวิเคราะห์

งานเขียนของผู้เรียน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม 

26 เม.ย. 61 27 เม.ย. 61 

42 ชาคริยา ชุมมวล ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลกัเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธาน ี

13 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 

43 ชิดหทัย ปยุะต ิ ประชุมวิชาการระดับชาตจิีนศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนนย์

รังสิต กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

5 ก.ย. 61 8 ก.ย. 61 

44 ชิดหทัย ปยุะต ิ โครงการวิจัยการสอนและการเรียน

ภาษาจีนในชั้นเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการ

เรียนศิลป์ ภาษาจีน 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กรุงเทพฯ 

3 ก.ค. 61 6 ก.ค. 61 

45 ชิดหทัย ปยุะต ิ น าเสนอบทความในการประชุม

วิชาการระดับชาติด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

22 มิ.ย. 61 22 มิ.ย. 61 

46 เชาวนันท์  ทะนอก น าเสนอบทความในการประชุม

วิชาการระดับชาติด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

22 มิ.ย. 61 22 มิ.ย. 61 

47 ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ ประชุมสรุปผลการจัดการองค์

ความรู ้

สนง. ปปส. ภาค1 จังหวัดปทุมธาน ี 13 ก.ย. 61 15 ก.ย. 61 

48 ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ด้านอิเลิร์นนิง 2561 The 9th 

TCU Internation e-learning 

Conference 2018 "MOOCs 

and Beyond" 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ

เทค บางนา กรุงเทพฯ 

18 ก.ค. 61 21 ก.ค. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

49 ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

กรุงเทพฯ 

24 พ.ค. 61 26 พ.ค. 61 

50 ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ ์ CALL FOR PAPERS (ICELS 

2018) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา 

2 ส.ค. 61 5 ส.ค. 61 

51 ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ ์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการ

จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

International Conference on 

English Language Studies 

(ICELS 2018) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา 

21 พ.ค. 61 21 พ.ค. 61 

52 ณัฏฐ์ชวัล  

โภคาพานิชวงษ ์

ประชุมวิชาการประจ าปีด้าน

มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้ง

ที่ 1 เช่ือม ขา้ม เผชิญหน้า ณ 

จุดตัด 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 

53 ณัฏฐ์ชวัล  

โภคาพานิชวงษ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

22 มิ.ย. 61 22 มิ.ย. 61 

54 ณัฏฐ์ชวัล  

โภคาพานิชวงษ ์

ประชุมคณะกรรมการโครงการราก

แก้ว ครั้งที่ 1/2560 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 60 

55 ณัฐพัชร ์ 

เตชะรุ่งไพศาล 

การบรรยายพิเศษในหัวขอ้ การ

วิจัยเชิงวัฒนธรรม 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

21 ก.ย. 61 22 ก.ย. 61 

56 ณัฐพัชร ์ 

เตชะรุ่งไพศาล 

ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟัง

และให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาภาษาจีน ครั้งที่ 1 

โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 17 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 

57 ผศ.ท านอง วงศ์พุทธ ประชุมวิชาการเรื่องโลกกับธรรม 

ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์

อีสาน 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น 

21 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 

58 ธิราพร ศรีบุญยงค์ ประชุมสภามหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ีครั้งที่ 8/2561 

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

25 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

59 ธีระพล อันมยั ประชุมวิทยุชุมชนนานาชาต ิ

มุมมองวิทยุชุมชนในประเทศไทย

และบริบทสากล 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 14 พ.ย. 60 20 พ.ย. 60 

60 นงลักษณ ์สูงสุมาลย์ ประชุมวิชาการเรื่องโลกกับธรรม 

ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์

อีสาน 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น 

21 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 

61 นันสุดา ขาววงษ ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน

หลักการและนโยบายบัญช ี

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ จังหวัด

อุบลราชธาน ี

19 เม.ย. 61 19 เม.ย. 61 

62 นิโลบล นาคพลังกูล ประชุมติดตามความกา้วหน้าและ

วิเคราะห์ผลงานโครงการวิจยัเร่ือง

ความเป็นอื่นในวรรณกรรม

อุษาคเนย์สมัยใหม ่ส าหรับการ

สร้างเสริมชีวิตที่ดีและยั่งยืนใน

สังคมพหุวัฒนธรรมส าหรับประเทศ

ไทยและอาเซียน 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรเอเซีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

20 ก.ย. 61 22 ก.ย. 61 

63 นิโลบล นาคพลังกูล เทศการและการประชุมวิชาการ

ระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 

3 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ 18 ก.ย. 61 20 ก.ย. 61 

64 ผศ.เนตรดาว เถาถวิล ประชุมวิชาการทางวัฒนธรรม

แห่งชาติ วจิัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 

กรุงเทพฯ 

2 ส.ค. 61 3 ส.ค. 61 

65 ผศ.เนตรดาว เถาถวิล ประชุมวิชาการระดับชาติดา้น

ชายแดนศึกษาและการพัฒนา

ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 เร่ือง คน

และทรัพยากรในลุ่มน้ าโขงภายใต้

สภาวะความไม่แน่นอน การ

เปลี่ยนแปลง? การปรับตวั? และ

การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง? 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

เชียงราย 

15 มิ.ย. 61 18 มิ.ย. 61 

66 ผศ.เนตรดาว เถาถวิล ประชุมน าเสนอรายงานฉบับ

สมบูรณ์ของชุดโครงการความ

มั่นคงของมนุษย์ชายแดน ลาว-

ไทย-เมียนมา ในบริบทการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ และประชุม

วางแผนด าเนินโครงการวิจยัของ

โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

20 พ.ค. 61 22 พ.ค. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้าน

ชายแดนศึกษา ระยที่ 2 

67 ผศ.เนตรดาว เถาถวิล ประชุมเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษกับ

การจัดการผลกระทบจากการ

พัฒนา (กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดมุกดาหาร) 

จังหวัดมุกดาหาร 30 เม.ย. 61 30 เม.ย. 61 

68 ผศ.เนตรดาว เถาถวิล ประชุมชุดโครงการวิจัยความมั่นคง

ของมนุษย์ในพื้นที่ชายแดนลาว-

ไทย-เมียนมาร์ในบริบทการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจ 

จังหวัดเชียงราย 25 ก.พ. 61 1 มี.ค. 61 

69 ผศ.เนตรดาว เถาถวิล ประชุมรายงานความก้าวหนา้

โครงการ การค้าชายแดนนอกระบ 

เง่ือนไข กลไกและการจัดการของ

หน่วยงานรัฐ กรณีศึกษาชายแดน

ไทย-ลาว 

คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 พ.ย. 60 19 พ.ย. 60 

70 ผศ.บุญชู ภูศร ี ประชุมโครงการพัฒนากลไกและ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก นนทบุรี 

11 ก.ค. 61 12 ก.ค. 61 

71 ผศ.บุญชู ภูศร ี ประชุมวิชาการเรื่องโลกกับธรรม 

ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์

อีสาน 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น 

21 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 

72 ผศ.ปริวรรต สมนึก ประชุมเพื่อรับฟังค าชี้แจงการ

น าเสนอโครงการส่งเสริมการจัด

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ท างานในสถาบันอุดมศึกษาให้

สอดคล้องกับข้อก าหนดโครงการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณา

การกับการท างานใน

สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

23 ม.ค. 61 23 ม.ค. 61 

73 ผศ.ปรียาภรณ์  

เจริญบุตร 

Perspectives on True Love in 

the Movie Adaptations of 

Fairytales-Maleficent and 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กรุงเทพฯ 

13 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 



89 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

Snow White & the Huntsman 

ในการประชุม 5th Social 

Sciences, Arts and Media 

International Conference 

2018 (SSAMIC 2018) 

74 ผศ.ปรียาภรณ์  

เจริญบุตร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop 

ในโครงการเทศกาลลิขสิทธิ์และ

เนื้อหาส าหรับสื่อเพือ่เด็กและ

เยาวชน International 

Children's Content Rights Fair 

ICCRF 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ 

จังหวัดเชียงใหม่ (ททท.) 

6 ธ.ค. 60 7 ธ.ค. 60 

75 ผศ.ปิ่นวด ีศรีสุพรรณ ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการ

พัฒนาแบบส ารวจที่สอดคล้องกับ

บริบทของสังคมไทยของ

โครงการวิจัยภายใน การประเมิน

ต้นทุนทางสังคมจากการเล่นการ

พนันในประเทศไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27 ก.ย. 61 27 ก.ย. 61 

76 ผศ.ปิ่นวด ีศรีสุพรรณ ประชุมพัฒนาข้อเสนอชุด

โครงการวิจัยและปฏบิัติการรณรงค์ 

วัยใสไม่พนัน ในภาคอีสาน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 ส.ค. 61 29 ส.ค. 61 

77 ผศ.ปิ่นวด ีศรีสุพรรณ ประชุมวิชาการประจ าปีด้าน

มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้ง

ที่ 1 เช่ือม ขา้ม เผชิญหน้า ณ 

จุดตัด 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ 24 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 

78 ผศ.ปิ่นวด ีศรีสุพรรณ ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย

ด้านชายแดนศึกษา ครั้งที่ 5/2561 

คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6 ส.ค. 61 7 ส.ค. 61 

79 ผศ.ปิ่นวด ีศรีสุพรรณ น าเสนองานประชุมเรื่องเขต

เศรษฐกิจพิเศษกับการจัดการ

ผลกระทบจากการพัฒนา 

(กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดมุกดาหาร) 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 29 เม.ย. 61 30 เม.ย. 61 

80 ผศ.ปิ่นวด ีศรีสุพรรณ โครงการเสริมและพัฒนาเครือข่าย

โรงเรียนสุขภาวะภาคอีสาน

ตอนล่าง 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 17 ต.ค. 60 20 ต.ค. 60 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

81 รศ.พจน์ ไชยเสนา น าเสนอบทความในการประชุม

วิชาการระดับชาติด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

22 มิ.ย. 61 22 มิ.ย. 61 

82 พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ ประชุมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน

การพิจารณาหลักสูตรด้านการบิน 

บริษัทการบินไทย จ ากัด กรุงเทพฯ 22 เม.ย. 61 23 เม.ย. 61 

83 พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนด

กรอบและแนวคิดในการจัดท า

เส้นทางศรัทธาสู่การท่องเท่ียววัด

เก่าแก่ของจังหวัดที่มีความส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ 

โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ 

รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธาน ี

15 มี.ค. 61 16 มี.ค. 61 

84 พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ ประชุมโครงการพัฒนาฐานข้อมูล

แหล่งท่องเที่ยว ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

วิทยาลยับริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยั

แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม ่

3 ม.ค. 61 8 ม.ค. 61 

85 พัชร ีธาน ี ประชุมสภามหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ีครั้งที่ 8/2561 

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

25 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 

86 พัชร ีธาน ี ประชุมน าเสนอโครงการวิจยัเร่ือง

วิธีวิทยาและองค์ความรู้เกี่ยวกบั

มนุษย์และวัฒนธรรมจากผลงาน

นักมนุษยศาสตร์ นกัมานุษยวิทยา 

และนักรัฐศาสตร์ไทย 

โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ 26 ก.ค. 61 29 ก.ค. 61 

87 พัชร ีลิมปิทีปราการ ประชุมพัฒนาความรู้แก่

ผู้ประกันตน ปีงบประมาณ 2561 

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเตล แอนคอน

เวนชั่น จังหวัดอบุลราชธาน ี

13 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 

88 พัชร ีลิมปิทีปราการ การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลยัสู่ยุค

การเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 

สถานปฏิบัตกิารโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

8 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 

89 พัทนี เจริญทัศน์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการ

ปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติช่วงกอ่น

ปิดงบประมาณ พ.ศ. 2561และ

เตรียมความพร้อมกอ่นเปิด

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

24 ส.ค. 61 24 ส.ค. 61 

90 พัทนี เจริญทัศน์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน

หลักการและนโยบายบัญช ี

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ จังหวัด

อุบลราชธาน ี

19 เม.ย. 61 19 เม.ย. 61 



91 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

91 พัน พงษ์ผล ประชุมและเป็นกรรมการตัดสิน

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม

นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงหนือ 

ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

จังหวัดอุบลราชธานี (ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต1) 

19 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60 

92 ผศ.พิสิทธิ์ กอบบุญ ประชุมเพื่อส่งเสริมการรู้จักสิทธิ

รูจ้ักสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กับภาคี

เครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม 19 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61 

93 ผศ.พิสิทธิ์ กอบบุญ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน

การน าเรื่องรู้เท่าทันสื่อไปปรับใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา 

อสิตา อิโค รีสอร์ท จังหวัด

สมุทรสงคราม 

3 เม.ย. 61 6 เม.ย. 61 

94 ผศ.พิสิทธิ์ กอบบุญ ประชุมวิชาการเรื่องโลกกับธรรม 

ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์

อีสาน 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น 

21 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 

95 ผศ.พิสิทธิ์ กอบบุญ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

แนวทางการน าเรื่องการรู้เท่าทน

สื่อวิทย-ุโทรทัศน์ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน (กลุ่มภาค

อีสาน) 

มหาวิ่ทยาลัยราชภฎันครราชสีมา 10 ต.ค. 60 12 ต.ค. 60 

96 ผศ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช ้ กรรมการตัดสินผลงานนักเรียน

รอบคัดเลือกและรอบตัดสินเพื่อ

เข้าแข่งขันความสามารถด้าน

ภาษาไทย ระดับประเทศ โครงการ

รักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาหว์ัน

ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 

อาคาร สพฐ. กรุงเทพฯ 28 มิ.ย. 61 30 มิ.ย. 61 

97 มงคลชัย ล้อมวงษ ์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการ

ปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติช่วงกอ่น

ปิดงบประมาณ พ.ศ. 2561และ

เตรียมความพร้อมกอ่นเปิด

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

24 ส.ค. 61 24 ส.ค. 61 

98 มิณฑิตา โสภา โครงการซักซ้อมความเข้าใจในแนว

ทางการประเมินคุณภาพภายใน

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

5 ก.ค. 61 6 ก.ค. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร 

คณะ/ส านัก 

99 รศ.เมชฌ  

สอดส่องกฤษ 

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปผลการประเมินผลงานทาง

วิชาการ 

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

20 มิ.ย. 61 20 มิ.ย. 61 

100 รศ.เมชฌ  

สอดส่องกฤษ 

ประชุมตัดสินประเมินผลงานทาง

วิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

กรุงเทพฯ 

18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 

101 รศ.เมชฌ  

สอดส่องกฤษ 

ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อ

ประเมินการสอน 

มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัด

นครพนม 

15 พ.ย. 60 16 พ.ย. 60 

102 รุจิวรรณ  

เหล่าไพโรจน ์

การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลยัสู่ยุค

การเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 

สถานปฏิบัตกิารโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

8 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 

103 วชิราภรณ์ กจิพูนผล International Conference on 

Research & Publication 

Site Skills Training Campus 

Pampanga Philippines 

22 ส.ค. 61 27 ส.ค. 61 

104 วชิราภรณ์ กจิพูนผล The 9th TCU International e-

learning Conference 2018 

MOOCs and Beyond 

ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 18 ก.ค. 61 21 ก.ค. 61 

105 วชิราภรณ์ กจิพูนผล ประชุมระดับชาติและนานาชาต ิ

Liberal Arts and Management 

Sciences National and 

International Conference & 

Exhibitions (LAMS NICE 2018) 

โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี 22 พ.ค. 61 27 พ.ค. 61 

106 วชิราภรณ์ กจิพูนผล ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการ

จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

International Conference on 

English Language Studies 

(ICELS 2018) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา 

21 พ.ค. 61 21 พ.ค. 61 

107 วชิราภรณ์ กจิพูนผล การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน

การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการ

ท างาน ครั้งที่ 2 The 2nd Work 

Integrated Learning National 

Conference Employability 

and Sustainability 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จังหวัด

นครศรีธรรมราชและเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

24 มี.ค. 61 29 มี.ค. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

108 วนัสนันทน์ สุกทน ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลกัเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธาน ี

13 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 

109 วนัสนันทน์ สุกทน การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลยัสู่ยุค

การเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 

สถานปฏิบัตกิารโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

8 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 

110 วรธนิก โพธิจักร ประชุมวิชาการเรื่องโลกกับธรรม 

ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์

อีสาน 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น 

21 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 

111 วรรณพรรธน์ เฟรนซ์ ศูนย์กลาง-ชายขอบ ตัวตน-คนอื่น 

ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์ 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 

112 วรรณพรรธน์ เฟรนซ์ น าเสนอบทความในการประชุม

วิชาการระดับชาติด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

22 มิ.ย. 61 22 มิ.ย. 61 

113 วรรณพรรธน์ เฟรนซ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ 

สันสกฤตและการตวิทยาใน

อาเซียน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 26 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 

114 วรรณภา ช านาญกจิ ประชุมวิชาการเรื่องโลกกับธรรม 

ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์

อีสาน 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น 

21 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 

115 วรวัช สมภาวะ ประชุมพัฒนาความรู้แก่

ผู้ประกันตน ปีงบประมาณ 2561 

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเตล แอนคอน

เวนชั่น จังหวัดอบุลราชธาน ี

13 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 

116 วรารัตน ์พรหมสาขา 

ณ สกลนคร 

ประชุมโครงการวิจยัเร่ืองการ

จัดการขยะอิเล็คทรอนิกส์ฯ ใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

28 ส.ค. 61 28 ส.ค. 61 

117 วรารัตน ์พรหมสาขา 

ณ สกลนคร 

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการ

ปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติช่วงกอ่น

ปิดงบประมาณ พ.ศ. 2561และ

เตรียมความพร้อมกอ่นเปิด

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

24 ส.ค. 61 24 ส.ค. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

118 วรารัตน ์พรหมสาขา 

ณ สกลนคร 

ซักซ้อมการจัดท าขอ้มูลค่าเส่ือม

ราคาสินทรัพย ์

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4 ต.ค. 60 4 ต.ค. 60 

119 วศิน โกมุท ประชุมทีมวิจยัโครงการวิจยั 

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรม

การบริหารจัดการน้ า 

มหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธาน ี

จังหวัดอุบลราชธาน ี

12 ม.ค. 61 12 ม.ค. 61 

120 วศิน โกมุท ประชุม Symposium ท้องถิ่นกับ

การสร้างเมืองส าหรับอนาคต ถอด

บทเรียนจาก อปท. ที่ได้รับรางวัล

บริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 2560 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

กรุงเทพฯ 

6 พ.ย. 60 7 พ.ย. 60 

121 วศิน โกมุท เวทีคืนข้อมูลโครงการการ

สังเคราะห์รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวจิัยเป็น

ฐานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย

การศึกษาจากลา่งสู่บน 

โรงแรม TK PALACE HOTEL AND 

CONVENTION 

17 ต.ค. 60 19 ต.ค. 60 

122 ผศ.วัชร ีศรีค า ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอด

บทเรียนการด าเนินงานและจัดการ

ความรู้ในระดับจังหวัดอุบลราชธาน ี

อ าเภอพบิูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธาน ี

12 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 

123 ผศ.วัชร ีศรีค า โครงการซักซ้อมความเข้าใจในแนว

ทางการประเมินคุณภาพภายใน

ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร 

คณะ/ส านัก 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

5 ก.ค. 61 6 ก.ค. 61 

124 ผศ.วัชร ีศรีค า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอด

บทเรียนการด าเนินงานและจัด

ความรู้ในระดับจังหวัดอุบลราชธาน ี

อ าเภอปากช่อง จ้งหวัดนครราชสีมา 21 มิ.ย. 61 25 มิ.ย. 61 

125 ผศ.วัชร ีศรีค า ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอด

บทเรียนการด าเนินงานและจัดการ

ความรู้ในระดับจังหวัดอุบลราชธาน ี

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเตล แอนคอน

เวนชั่น จังหวัดอบุลราชธาน ี

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

126 ผศ.วัชร ีศรีค า ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อท าหน้าทีป่ระเมินผลงานทาง

วิชาการและจรยิธรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ 27 ก.พ. 61 28 ก.พ. 61 

127 วิชชุภงค์  

ลิมปิทีปราการ 

ประชุมพัฒนาความรู้แก่

ผู้ประกันตน ปีงบประมาณ 2561 

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเตล แอนคอน

เวนชั่น จังหวัดอบุลราชธาน ี

13 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

128 วิชุดา สายสมุทร โครงการซักซ้อมความเข้าใจในแนว

ทางการประเมินคุณภาพภายใน

ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร 

คณะ/ส านัก 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

5 ก.ค. 61 6 ก.ค. 61 

129 วิชุลดา พิไลพันธ ์ ประชุมวิชาการโครงการวจิัย ความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมของไทยในปริทรรศน์

ประวัติศาสตร์ 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ 22 มิ.ย. 61 25 มิ.ย. 61 

130 ศราวุฒ ิโภคา น าเสนอบทความในการประชุม

วิชาการระดับชาติด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

22 มิ.ย. 61 22 มิ.ย. 61 

131 ศุภฤกษ์ ชยัรัตน์ ประชุมเพื่อส่งเสริมการรู้จักสิทธิ

รู้จักสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กับภาคี

เครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม 19 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61 

132 ศุภฤกษ์ ชยัรัตน์ ประชุมวิชาการระดับชาต ิโลกกับ

ธรรม ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธ

ศิลป์อีสาน 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น 

21 ก.พ. 61 24 ก.พ. 61 

133 สมภพ โสพัฒน ์ น าเสนอบทความในการประชุม

วิชาการระดับชาติด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

22 มิ.ย. 61 22 มิ.ย. 61 

134 ผศ.สมศร ีชัยวณิชยา ประชุมคณะกรรมการจัดท าองค์

ความรู้ประวัติศาสตร์จากค าบอก

เล่า 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

กรุงเทพฯ 

20 ก.ย. 61 22 ก.ย. 61 

135 ผศ.สมศร ีชัยวณิชยา ประชุมคณะกรรมการจัดท าองค์

ความรู้ประวัติศาสตร์จากค าบอก

เล่า 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

กรุงเทพฯ 

19 ก.ค. 61 21 ก.ค. 61 

136 สมศร ีชัยวณิชยา ประชุมคณะกรรมการจัดท าองค์

ความรู้ประวัติศาสตร์จากค าบอก

เล่า 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

กรุงเทพฯ 

14 มิ.ย. 61 16 มิ.ย. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

137 ผศ.สมศร ีชัยวณิชยา ประชุมคณะกรรมการจัดท าองค์

ความรู้ประวัติศาสตร์จากค าบอก

เล่า 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

กรุงเทพฯ 

17 พ.ค. 61 19 พ.ค. 61 

138 ผศ.สมศร ีชัยวณิชยา ประชุมคณะกรรมการจัดท าองค์

ความรู้ประวัติศาสตร์จากค าบอก

เล่า 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

กรุงเทพฯ 

19 เม.ย. 61 21 เม.ย. 61 

139 ผศ.สมศร ีชัยวณิชยา ประชุมวิชาการเรื่องโลกกับธรรม 

ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์

อีสาน 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น 

21 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 

140 ผศ.สมศร ีชัยวณิชยา ประชุมคณะกรรมการจัดท าองค์

ความรู้ประวัติศาสตร์จากค าบอก

เล่า 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

กรุงเทพฯ 

19 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61 

141 ผศ.สมศร ีชัยวณิชยา ประชุมคณะกรรมการจัดท าองค์

ความรู้ประวัติศาสตร์จากค าบอก

เล่า 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

กรุงเทพฯ 

4 ม.ค. 61 6 ม.ค. 61 

142 ผศ.สมศร ีชัยวณิชยา ประชุมคณะกรรมการจัดท าองค์

ความรู้ประวัติศาสตร์จากค าบอก

เล่า 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

กรุงเทพฯ 

1 ธ.ค. 60 2 ธ.ค. 60 

143 ผศ.สมศร ีชัยวณิชยา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา

เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 25 พ.ย. 60 26 พ.ย. 60 

144 รศ.สมหมาย ชินนาค ประชุมติดตามความคืบหนา้การ

ด าเนินโครงการน าร่องตามแผน

ยุทธศาสตร์ความรว่มมือทาง

วิชาการระดับอุดมศึกษาระหวา่ง

ประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

24 ม.ค. 61 25 ม.ค. 61 

145 สรอ้ยสุดา สุวรรณะ ประชุม 13th International 

Conference on Humanities 

and Social Sciences (IC-HUSO) 

2017 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

146 ผศ.สารภี ขาวด ี ประชุมวิชาการเรื่องโลกกับธรรม 

ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์

อีสาน 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น 

21 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 

147 สุทธินันท์ ศรีอ่อน ประชุมวิชาการเรื่องโลกกับธรรม 

ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์

อีสาน 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น 

21 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 

148 สุทธินันท์ ศรีอ่อน น าเสนอบทความทางวิชาการใน

การประชุม 13th International 

Conference on Humanities 

and Social Sciences (IC-HUSO) 

2017 เร่ือง ภาพปฐมสมโพธิ ์

บทบาทหน้าที่ในการท านายชะตา

ชีวิตชาวผู้ไทค าบง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 

149 ผศ.สุรศักดิ์ ค าคง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือการน ากรณีศึกษาด้านการ

ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืนของ อพท. ไป

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาราศาสตร์ 

กรงุเทพฯ 

18 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 

150 สุรศักดิ์ ค าคง ประชุมชี้แจงแนวทางการน าคู่มือ

การใช้แบบประเมินการสอบ

สัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไปใช ้

โรแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 6 พ.ค. 61 8 พ.ค. 61 

151 ผศ.สุรศักดิ์ ค าคง ประชุมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน

การพิจารณาหลักสูตรด้านการบิน 

บริษัทการบินไทย จ ากัด กรุงเทพฯ 22 เม.ย. 61 23 เม.ย. 61 

152 ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ ประชุม 23rd ASEAN-JAPAN 

REGIONAL LEADERS FORUM 

2017 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 30 พ.ย. 60 5 ธ.ค. 60 

153 สุรศักดิ์ วิฑูรย ์ Community Livelihoods, 

Development and Water 

อ าเภอพบิูลมังสาหาร อ าเภอโขง

เจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี

25 พ.ย. 60 5 ธ.ค. 60 

154 สุรสม กฤษณะจูฑะ ประชุมเพื่อน าเสนอโครงการวจิัย

ฉบับสมบูรณ ์

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 

กรุงเทพฯ 

10 มิ.ย. 61 11 มิ.ย. 61 

155 สุรสม กฤษณะจูฑะ ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิขวัญ

ชุมชน 

จังหวัดสุรินทร ์ 16 พ.ค. 61 17 พ.ค. 61 



98 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

156 สุรสม กฤษณะจูฑะ ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 

Curriculum Training และ The 

2017 Greater Mekong Forum 

on Water, Food and Energy 

เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

พม่า 

23 ต.ค. 60 27 ต.ค. 60 

157 สุรสม กฤษณะจูฑะ The Curriculum Training & 

The 2017 Greater Mekong 

Forum on Water, Food and 

Energy 

Inyalake Hetel 22 ต.ค. 60 28 ต.ค. 60 

158 สุรีรัตน ์บุบผา โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วัดมณีวนาราม จังหวัดอบุลราชธาน ี 8 มิ.ย. 61 10 มิ.ย. 61 

159 สุรีรัตน ์บุบผา ประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ 

EARLY RICE WORKSHOP Rice 

in Southeast Asia-Past and 

Present 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ 3 ม.ค. 61 7 ม.ค. 61 

160 ผศ.สุวภัทร  

ศรีจองแสง 

ชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ

อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 

อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 19 มิ.ย. 61 19 มิ.ย. 61 

161 ผศ.สุวภัทร  

ศรีจองแสง 

โครงการส่งเสริมการสร้างอัต

ลักษณ์ท่องเท่ียวอุบลราชธาน ี

(Brand Ubon) 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุบลราชธาน ี

15 ม.ค. 61 15 ม.ค. 61 

162 ผศ.สุวภัทร  

ศรีจองแสง 

ประชุมเพื่อน าเสนอร่างรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 

2559 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

กรุงเทพฯ 

27 พ.ย. 60 28 พ.ย. 60 

163 ผศ.เสาวดี กงเพชร ประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ Leadership Training 

and Workshop และ 

Professional Development 

Workshop for RELO Grantees 

โรงแรม Hotel Windsor Suites & 

Convention กรุงเทพฯ 

22 มี.ค. 61 25 มี.ค. 61 

164 ผศ.เสาวดี กงเพชร ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เร่ือง Digital Literacy in English 

โรงแรม The Empress จังหวัด

เชียงใหม่ 

24 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

Language Learning and 

Teaching ครั้งที่ 38 

165 ผศ.เสาวดี กงเพชร Pre-Departure and 

Congratulatory Reception for 

2018 Endeavour Scholarships 

and Fellowships Recipients 

โรงแรมโฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 19 ธ.ค. 60 20 ธ.ค. 60 

166 ผศ.เสาวดี กงเพชร Thai Association of Applied 

Linguistics (TAAL) 

RELO GPF Witthayu Towers 5 ต.ค. 60 6 ต.ค. 60 

167 ผศ.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ 

อเลกซานเดอร์ 

Democracy Bought by 

Destruction of Nature 

Bangkok Liaison Office of 

CSEAS, Kyoto University 19D, 

55 Sukhumvit 23 

3 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61 

168 ผศ.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ 

อเลกซานเดอร์ 

The Culture Contexts of 

Disease Prevention: The Case 

of Cholangiocarcinoma in 

Mainland Southeast Asia 

จังหวัดพิษณุโลก 8 ก.ค. 61 12 ก.ค. 61 

169 เสาวลักษณ ์หบีแกว้ ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลกัเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธาน ี

13 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 

170 เสาวลักษณ ์หบีแกว้ การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลยัสู่ยุค

การเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 

สถานปฏิบัตกิารโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

8 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 

171 เหมวรรณ เหมะนัค ประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อบ.

วิจัย คร้ังที่ 12 วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

12 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 

172 อธิคม เทียนทอง ประชุมทางวิชาการ Innovation 

and Creativity: Constructing 

the Future of Language 

Learning 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา 

2 ส.ค. 61 4 ส.ค. 61 

173 ผศ.อนันท์ธนา     

เมธานนท์     

ประชุมวิชาการระดับชาต ิเวทีวจิัย

มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 อยู่

ด้วยกัน โลกเทคโนโลยี ความ

เหลื่อมล้ า และความเป็นอื่น 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด

นครปฐม 

6 ก.ย. 61 9 ก.ย. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

174 อรนุช ปวงสุข โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขา

ภาษาอังกฤษ ผ่านกจิกรรมการ

บรรยายพิเศษหวัข้อ การใช้

คลังข้อมูลภาษาในการวิเคราะห์

งานเขียนของผู้เรียน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม 

26 เม.ย. 61 27 เม.ย. 61 

175 อรัญญา บุทธิจักร ์ น าเสนอบทความในการประชุม

วิชาการระดับชาติด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

22 มิ.ย. 61 22 มิ.ย. 61 

176 อัจฉรา สิมล ี Community Livelihoods, 

Development and Water 

อ าเภอพบิูลมังสาหาร อ าเภอโขง

เจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี

25 พ.ย. 60 5 ธ.ค. 60 

177 อัญรินทร์ พินิจไชยกุล ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการ

ปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติช่วงกอ่น

ปิดงบประมาณ พ.ศ. 2561และ

เตรียมความพร้อมกอ่นเปิด

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

24 ส.ค. 61 24 ส.ค. 61 
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 ตารางท่ี 23 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประเภทการอบรม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

1 กชพรรณ บุญฉลวย อบรมการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่
ความสุขในการท างาน (R๒H) 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

14 ส.ค. 61 15 ส.ค. 61 

2 กชพรรณ บุญฉลวย โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEX 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

25 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61 

3 กชพรรณ บุญฉลวย กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

4 กชพรรณ บุญฉลวย โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจรติของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

5 กชพรรณ บุญฉลวย อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์
ความรู้สู่ความสุขในการท างาน (R2H) 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

26 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 

6 กชพรรณ บุญฉลวย อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครง
ร่างองค์กร (Organization Profile: OP) 

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 

7 กชพรรณ บุญฉลวย โครงการอบรมแนวทางการน าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

10 ม.ค. 61 10 ม.ค. 61 

8 กมลวัฒน์ เล็กนาวา อบรมก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
วัดประเมินผลตามการจัดการศึกษาแบบ 
Outcome-base Education (OBE) 

สถานปฏิบัตกิารโรงแรมและ
การท่องเท่ียว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 

9 กรณ์ระวี ศรีเจิม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ
จัดท าและวิธีการเขียนคู่มือการปฏบิัติงาน 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

17 ก.ค. 61 18 ก.ค. 61 

10 กรณ์ระวี ศรีเจิม กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

11 กรณ์ระวี ศรีเจิม โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

12 กรณ์ระวี ศรีเจิม อบรมเรื่องเขียนผลงานทาวิชาการ
อย่างไร...ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

9 ก.พ. 61 9 ก.พ. 61 

13 กฤษกร ไสยกิจ การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลยัสู่ยุคการ
เปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

8 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 

14 กันยรัชนิ ์ศรีจันทร ์ อบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ 
(National Trainer: NT) และผู้ประเมิน

กรุงเทพฯ 19 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

ระดับประเทศ (National Assessor: 
NA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

15 กิตติญา พรหมพา กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

16 เขมจิรา หนองเป็ด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นของ
ฝากและของที่ระลึกเพื่อการท่องเท่ียว 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 15 ก.ค. 61 17 ก.ค. 61 

17 เขมจิรา หนองเป็ด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นของ
ฝากและของที่ระลึกเพื่อการท่องเท่ียว 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 10 ก.ค. 61 10 ก.ค. 61 

18 เขมจิรา หนองเป็ด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นของ
ฝากและของที่ระลึกเพื่อการท่องเท่ียว 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 4 ก.ค. 61 8 ก.ค. 61 

19 เขมจิรา หนองเป็ด วิทยากรโครงการหมู่บ้าน OTOP เพือ่
การท่องเท่ียว (OTOP Village) 8 
เส้นทาง 

โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น 
โฮเต็ล จังหวัดอุบลราชธานี 
(สนง.พัฒนาชุมชมจ.อุบล) 

7 มิ.ย. 61 9 มิ.ย. 61 

20 ค าพา ยิ่งคง อบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษา 
หลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
รุ่นที่ 6 

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

21 มี.ค. 61 24 มี.ค. 61 

21 จักราวธุ นิลาศน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
แลกเปลี่ยนสหกจิศึกษานานาชาต ิ

โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ 
รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธาน ี

18 ก.ย. 61 18 ก.ย. 61 

22 จักราวธุ นิลาศน์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมพลกิ
โฉมอุดมศึกษา: MOOC 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

7 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61 

23 เชาวนันท์  ทะนอก อบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หวัข้อ
การฝึกสมรรถภาพทางกายขั้นสูง 

กรุงเทพฯ 5 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 

24 โชติกา ศรีโพนทอง อบรมเชิงปฏิบัติการพธิีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 
รอบ พระชนมพรรษา 

8 ธ.ค. 60 8 ธ.ค. 60 

25 ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริการด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยา
แบบบูรณาการ 

โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์
สปา จังหวัดเชียงราย 

14 มิ.ย. 61 18 มิ.ย. 61 

26 ฐิตินันท์ ภูนิคม กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

27 ฐิตินันท์ ภูนิคม โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

28 ผศ.ณัชวินนท์      
แสงศรีจันทร์ 

อบรมการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 3 

อาคารเรียนรวม 4 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

8 ก.พ. 61 8 ก.พ. 61 

29 ผศ.ณัชวินนท์  
แสงศรีจันทร์ 

อบรมแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEX) 

อาคารเทพรัตนสิริปภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

10 ม.ค. 61 10 ม.ค. 61 
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30 ณัฏฐ์ชวัล  
โภคาพานิชวงษ ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ
ชุดโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แผนบูรณา
การ 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

4 ก.ย. 61 5 ก.ย. 61 

31 ณัฏฐ์ชวัล  
โภคาพานิชวงษ ์

อบรมการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลตามการจัด
การศึกษาแลล Outcome-based 
Education (OBE) 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 

32 ณัฐวุฒ ิสุขประสงค์ อบรมการท่องเท่ียววิถีถิ่น วิถีไทย กลุ่ม
อีสานใต้ 

โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น 
โฮเต็ล จังหวัดอุบลราชธาน ี

1 ก.พ. 61 2 ก.พ. 61 

33 ธีระยุทธ ทองบ่อ โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

34 นงลักษณ ์สูงสุมาลย์ โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วัดมณีวนาราม จังหวัด
อุบลราชธาน ี

8 มิ.ย. 61 9 มิ.ย. 61 

35 นวลละออง อุทามนตร ี การจัดการเรียนการสอนดว้ยระบบ UBU 
LMS และการสร้างสื่อวิดีทัศน์
ประกอบการสอน 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

6 ก.ย. 61 6 ก.ย. 61 

36 นวลละออง อุทามนตร ี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ
จัดท าและวิธีการเขียนคู่มือการปฏบิัติงาน 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

19 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 

37 นวลละออง อุทามนตร ี โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

38 ผศ.เนตรดาว เถาถวิล อบรมการเบิกจา่ยการเงินและพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

8 พ.ย. 60 8 พ.ย. 60 

39 ผศ.ปริวรรต สมนึก ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
รุ่นที่ 6 

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

21 มี.ค. 61 24 มี.ค. 61 

40 ปาณฑรา ศิริทว ี กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

41 ปาณฑรา ศิริทว ี โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

42 ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ อบรมหลักสูตร การประเมินโครงการวิจยั
ที่ได้รับทุน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ 

18 มี.ค. 61 19 มี.ค. 61 

43 ปิยะธิดา พุฒพิมพ ์ อบรมการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่
ความสุขในการท างาน (R๒H) 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

14 ส.ค. 61 15 ส.ค. 61 
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44 ปิยะธิดา พุฒพิมพ ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ
จัดท าและวิธีการเขียนคู่มือการปฏบิัติงาน 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

17 ก.ค. 61 18 ก.ค. 61 

45 ปิยะธิดา พุฒพิมพ ์ กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

46 ปิยะธิดา พุฒพิมพ ์ โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

47 ปิยะธิดา พุฒพิมพ ์ อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์
ความรู้สู่ความสุขในการท างาน (R2H) 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

26 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 

48 ปิยะนุช สิงห์แก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิตการท า
วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา 

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

6 ส.ค. 61 7 ส.ค. 61 

49 ปิยะนุช สิงห์แก้ว กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

50 ปิยะนุช สิงห์แก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

27 ธ.ค. 60 27 ธ.ค. 60 

51 พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเข้าใจการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักสูตรการ
จัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อชุมชน
เชิงบูรณาการ (Certificate in CBT 
Integrated) 

โรงแรมเดอะริช จังหวัด
อุบลราชธาน ี

25 มิ.ย. 61 29 มิ.ย. 61 

52 พัชร ีลิมปิทีปราการ กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

53 พัทนี เจริญทัศน์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ
จัดท าและวิธีการเขียนคู่มือการปฏบิัติงาน 
รุ่นที่ 2 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

19 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 

54 พัทนี เจริญทัศน์ โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

55 พัทนี เจริญทัศน์ หลักสูตรการปฏบิัติงานการเงิน กรุงเทพฯ 8 ก.พ. 61 11 ก.พ. 61 

56 ผศ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช ้ โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
จังหวัดนครพนม 

2 มี.ค. 61 4 มี.ค. 61 

57 มงคลชัย ล้อมวงษ ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ
จัดท าและวิธีการเขียนคู่มือการปฏบิัติงาน 
รุ่นที่ 2 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

19 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 

58 มงคลชัย ล้อมวงษ ์ โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 
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สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

59 มิณฑิตา โสภา อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ
จัดท าและวิธีการเขียนคู่มือการปฏบิัติงาน 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

19 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 

60 มิณฑิตา โสภา โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEX 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

25 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61 

61 มิณฑิตา โสภา กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

62 มิณฑิตา โสภา อบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) หมวด 1 การน าองค์กร และ
หมวด 2 กลยุทธ 

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

24 เม.ย. 61 25 เม.ย. 61 

63 มิณฑิตา โสภา โครงการอบรมแนวทางการน าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

14 มี.ค. 61 14 มี.ค. 61 

64 มิณฑิตา โสภา อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครง
ร่างองค์กร (Organization Profile: OP) 

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

29 ม.ค. 61 30 ม.ค. 61 

65 มิณฑิตา โสภา โครงการอบรมแนวทางการน าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

10 ม.ค. 61 10 ม.ค. 61 

66 ยุวดี จิตต์โกศล อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การอุทธรร์และการร้องทุกข ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ส.ค. 61 23 ส.ค. 61 

67 ยุวดี จิตต์โกศล อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้
เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้โดยใช้ 
Google Tools, Effective & 
Interactive PowerPoint 

อาคารศูนย์สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16 ธ.ค. 60 20 ธ.ค. 60 

68 รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน ์ อบรมการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลตามการจัด
การศึกษาแลล Outcome-based 
Education (OBE) 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 

69 ฤทธิเดช วงษ์ปัญญา บรรยายพิเศษในหวัข้อ Incident 
Response and Security Awareness 
2018 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

26 ก.ค. 61 26 ก.ค. 61 

70 ฤทธิเดช วงษ์ปัญญา อบรมการใช้งานระบบ UBU LMS ด้วย
โปรแกรม Modle 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

18 ก.ค. 61 18 ก.ค. 61 

71 ฤทธิเดช วงษ์ปัญญา กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 
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72 ละอองดาว เพชรแกว้ การให้ค าปรึกษาและจิตวิทยาวยัรุ่นใน 
Generation Y Generation Z 

คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

13 ก.ย. 61 13 ก.ย. 61 

73 ละอองดาว เพชรแกว้ โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

74 ละอองดาว เพชรแกว้ อบรมเชิงปฏิบัติการพธิีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 
รอบ พระชนมพรรษา 

8 ธ.ค. 60 8 ธ.ค. 60 

75 ลักษณา ทองทศ กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

76 ลักษณา ทองทศ โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

77 วนัสนันทน์ สุกทน อบรมเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร...
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

9 ก.พ. 61 9 ก.พ. 61 

78 วรรณภา ช านาญกจิ อบรมก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
วัดประเมินผลตามการจัดการศึกษาแบบ 
Outcome-base Education (OBE) 

สถานปฏิบัตกิารโรงแรมและ
การท่องเท่ียว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 

79 วรัครศิร ิโหตระไวศยะ กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

80 วรัครศิร ิโหตระไวศยะ โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

81 วรารัตน์ พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

82 วศิน โกมุท อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน
อย่างง่าย ส าหรับสว่นราชการ 

โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ 29 ต.ค. 60 31 ต.ค. 60 

83 ผศ.วัชร ีศรีค า โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEX 

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

25 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61 

84 ผศ.วัชร ีศรีค า การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลยัสู่ยุคการ
เปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

8 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 

85 ผศ.วัชร ีศรีค า โครงการอบรมการก าหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้และการจัดประเมินผลตามการ
จัดการศึกษาแบบ Outcome-based 
Education(OBE) 

สถานปฏิบัตกิารโรงแรมและ
การท่องเท่ียว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 
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86 ผศ.วัชร ีศรีค า อบรมแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEX) 

อาคารเทพรัตนสิริปภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

10 ม.ค. 61 10 ม.ค. 61 

87 วิชชุภงค์  
ลิมปิทีปราการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตร LoRaWAN 
Workshop For Develooper 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

12 ก.ค. 61 12 ก.ค. 61 

88 วิชชุภงค์  
ลิมปิทีปราการ 

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

89 วิศรุตา เฟอร์รารา อบรมเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร...
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

9 ก.พ. 61 9 ก.พ. 61 

90 ศราวุฒ ิโภคา อบรมการฝึกสมรรถภาพทางกายขั้นสูง การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพฯ 

5 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 

91 ศักดิ์สิทธิ์ คณะเมอืง โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 

92 ผศ.สมศร ีชัยวณิชยา โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วัดมณีวนาราม จังหวัด
อุบลราชธาน ี

8 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 

93 สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ อบรมก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
วัดประเมินผลตามการจัดการศึกษาแบบ 
Outcome-base Education (OBE) 

สถานปฏิบัตกิารโรงแรมและ
การท่องเท่ียว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 

94 สิริชัย ภิบาลวงษ ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
แลกเปลี่ยนสหกจิศึกษานานาชาต ิ

โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ 
รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธาน ี

18 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61 

95 สิริชัย ภิบาลวงษ ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบ UBU LMS และ
การสร้างสื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

6 ก.ย. 61 7 ก.ย. 61 

96 สิริชัย ภิบาลวงษ ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ
จัดท าและวิธีการเขียนคู่มือการปฏบิัติงาน 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

19 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 

97 สิริชัย ภิบาลวงษ ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมพลกิ
โฉมอุดมศึกษา: MOOC 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

7 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61 

98 สุชินต ์ดรุณพันธ์ โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง
และคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สัญญาและพัสดุที่เกีย่วขอ้ง
กบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเตล 
แอนคอนเวนชั่น จังหวัด
อุบลราชธาน ี

12 ม.ค. 61 13 ม.ค. 61 

99 สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ฝึกอบรมล่ามส าหรับการชว่ยเหลือและ
คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย ์

โรงแรมไมด้า กรุงเทพฯ 9 มี.ค. 61 13 มี.ค. 61 

100 ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ อบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้เสียงจาก
ภายใน 

โรงแรมฮักสคูล จังหวัด
ขอนแก่น 

2 ต.ค. 60 4 ต.ค. 60 
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101 ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง อบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานกัวจิัย 
รุ่นที่ 19 

มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ 19 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 

102 ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นของ
ฝากและของที่ระลึกเพื่อการท่องเท่ียว 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 15 ก.ค. 61 17 ก.ค. 61 

103 ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นของ
ฝากและของที่ระลึกเพื่อการท่องเท่ียว 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 10 ก.ค. 61 10 ก.ค. 61 

104 ผศ.สุวภัทร ศรีจองแสง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นของ
ฝากและของที่ระลึกเพื่อการท่องเท่ียว 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 4 ก.ค. 61 8 ก.ค. 61 

105 เสาวลักษณ ์หบีแกว้ อบรมเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร...
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

9 ก.พ. 61 9 ก.พ. 61 

106 โสภาวรรณ พานพรม กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

107 โสภาวรรณ พานพรม หลักสูตรการใช้งาน MS Office และ 
Google Application ส าหรับงานธุรการ
และสารบรรณ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

25 เม.ย. 61 27 เม.ย. 61 

108 โสภาวรรณ พานพรม หลักสูตรการใช้งาน MS Office และ 
Google Application ส าหรับงานธุรการ
และสารบรรณ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

25 เม.ย. 61 26 เม.ย. 61 

109 โสภิดา พิมประภา อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิตการท า
วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา 

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

6 ส.ค. 61 7 ส.ค. 61 

110 โสภิดา พิมประภา กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 

111 อัญรินทร์ พินิจไชยกุล โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงั
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริตและพัฒนาวัฒนธรมและค่านยิม
สุจริตของหน่วยงาน 

โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 
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ตารางท่ี 24  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประเภทการสัมมนา 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

1 ค าพา ยิ่งคง สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักสูตร
การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้น าเท่ียว 

โรงแรมดุสิต ปริ้นเซล โคราช 
จังหวัดนครราชสีมา 

16 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 

2 ณัฐพัชร ์ 
เตชะรุ่งไพศาล 

สัมมนาวิชาการเรื่อง EAST ASIA IN 2018 จากที่
ประชุมสมัชชา ครั้งที่ 19 สู่ความเป็นมหาอ านาจ
โลกของจีน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ กรุงเทพฯ 

25 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 

3 ณัฐวุฒ ิสุข
ประสงค์ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 4 ป ี(2561-
2564) 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

27 มิ.ย. 61 28 มิ.ย. 61 

4 ผศ.ปิ่นวดี  
ศรีสุพรรณ 

PLC โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
โรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนล่าง 

จังหวัดศรีสะเกษ 9 ก.พ. 61 9 ก.พ. 61 

5 ผศ.พฤกษ์  
เถาถวิล 

สัมมนาวิชาการผลกระทบนโยบายสาธารณะต่อ
ท้องถิ่น มุมมองศาสตร์ข้ามสาขา-พัฒนศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 ส.ค. 61 31 ส.ค. 61 

6 พัชร ีธาน ี สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักสูตร
การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้น าเท่ียว 

โรงแรมดุสติ ปริ้นเซล โคราช 
จังหวัดนครราชสีมา 

16 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 

7 พัชร ีธาน ี สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพือ่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน Mini UKM ครั้งที่ 17 

มหาวิทยาลัยราชภฎัศรีสะเกษ 21 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60 

8 ผศ.พิสิทธิ์  
กอบบุญ 

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรยีนรู้เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
(Mini_UKM) ครั้งที่ 19 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

1 ส.ค. 61 3 ส.ค. 61 

9 มงคลชัย ล้อมวงษ ์ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจา้งฯ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ 
จอมเทียน จังหวัดชลบุร ี

22 มี.ค. 61 25 มี.ค. 61 

10 รุจิวรรณ เหล่า
ไพโรจน์ 

สัมมนาเร่ืองไทยเวียดนาม: มุมมองแห่งมิตรภาพ 
(Thai-Vietnamese: A Friendly Look 

ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการ
ต่างประเทศ กรุงเทพฯ 

7 พ.ค. 61 10 พ.ค. 61 

11 ละอองดาว เพชร
แก้ว 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 4 ป ี(2561-
2564) 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

27 มิ.ย. 61 28 มิ.ย. 61 

12 วนัสนันทน์ สุกทน สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2661 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 20 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61 

13 วรธนิก โพธิจักร Superdiversity & Coexistence in our 
Changing World 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ กรุงเทพฯ 

12 ก.ย. 61 14 ก.ย. 61 

14 วรรณภา  
ช านาญกจิ 

สัมมนาวิชาการ เรื่อง ก าเนิดและพัฒนาการตลาด
สดและผู้ค้ารายยอ่ย ในภาคอีสาน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 มิ.ย. 61 24 มิ.ย. 61 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที ่ ถึงวันที่ 

15 วรรณภา ช านาญ
กิจ 

สัมมนาทางวิชาการเรื่องวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ 26 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 

16 วรวัช สมภาวะ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 4 ป ี(2561-
2564) 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

27 มิ.ย. 61 28 มิ.ย. 61 

17 วศิน โกมุท เวทีน าเสนอผลการด าเนินงานวจิัยในระยะที่ 1 
ชุดโครงการองค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นกับ
งานวิจัยเพือ่ท้องถิ่นศูนย์ประสานงานวิจยัเพื่อ
ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภฎั
อุบลราชธาน ีจังหวัด
อุบลราชธาน ี

14 ก.ย. 61 14 ก.ย. 61 

18 วศิน โกมุท โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังคนให้สอดรับยุทธศาสตร์จังหวัด
อุบลราชธาน ีพ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน 
2562) 

โรงแรมเนวาด้า จังหวัด
อุบลราชธาน ี

19 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 

19 วิศรุตา เฟอร์รารา สัมมนา หัวข้อ การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
วิชาการแปลในมหาวิทยาลัยของไทย 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 20 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61 

20 ผศ.สมศร ี 
ชัยวณิชยา 

น าเสนอรายงานวจิัยในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
ก าเนิดและพัฒนาการตลาดสดและผู้ค้ารายย่อย 
ในภาคอีสานและเขา้ร่วมประชมุมสรุปการ
ด าเนินงานโครงการระยะที่ 1 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 มิ.ย. 61 25 มิ.ย. 61 

21 ผศ.สมศร ี 
ชัยวณิชยา 

สัมมนาทางวิชาการเรื่องวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ 26 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 

22 สัมพันธ์  
สุวรรณเลิศ 

สัมมนาวิชาการ เรื่อง ก าเนิดและพัฒนาการตลาด
สดและผู้ค้ารายยอ่ย ในภาคอีสาน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 มิ.ย. 61 24 มิ.ย. 61 

23 สัมพันธ์  
สุวรรณเลิศ 

สัมมนาทางวิชาการเรื่องวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ 26 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 

24 ผศ.สุรศักดิ์  
บุญอาจ 

สัมมนาปั้นแบรนด์ร้อยให้ได้ล้าน (ฉบับโก
อินเตอร์) 

กรุงเทพฯ 11 ม.ค. 61 12 ม.ค. 61 

25 สุรสม  
กฤษณะจูฑะ 

มหกรรมวิชาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว กวา่ทศวรรษ พฒันา
ครอบครัวอบอุ่น สร้างคุณค่าคน คือผลงานของ
เรา 

ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

26 ก.พ. 61 28 ก.พ. 61 

26 เสาวลักษณ ์ 
หีบแกว้ 

สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2661 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 20 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61 

27 ผศ.อนันท์
ธนา เมธานนท ์

สัมมนาประจ าป ีเอเวยีตะวันออกในป ี2018 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ กรุงเทพฯ 

25 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 

28 อรัญญา บุทธิจักร ์ สัมมนาผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินสมาคมกีฬา
แบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิการ
กีฬาแห่งประเทศไทย 

6 ก.ย. 61 10 ก.ย. 61 
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2) บุคลากรที่ได้รับรางวัลประจ าปี 2561 
 

ตารางที่ 25 บุคลากรที่ได้รับรางวัลประจ าปี 2561 
 

ล าดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงาน วัน/เดือน/ป ี
1 อาจารย์ค าล่า มุสิกา  

 

"วัฒนคุณาธร" ผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อ ประเภท
บุคคล ประจ าปี 2560 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

1 พฤศจิกายน 
2560 

2 ผศ.พิสิทธิ์  กอบบุญ  
 

ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากการ
คัดเลือกปูชนียบุคคลดา้น
ภาษาไทย ประจ าปี 2561  

กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 

13 มิถุนายน 2561 

3 อาจารย์พฤกษพรรณ 
บรรเทาทุกข์  

ทุนเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญา
โท-เอก สาขาวิชา Lanruage, 
Literacy, and Tecnology 
(หลักสูตร 5 ปี) ณ College of 
Education, Washington 
State University ตาม
โครงการ the 2018 Fulbright 
Thai Graduate Scholarship 
Program  

มูลนิธิการศึกษา
ไทย-อเมริกัน 
(Fulbright 
Thailand) 

ระหว่างวันที่ 15 
สิงหาคม 2561 – 
14 สิงหาคม 2566 

4 ผศ.เสาวดี กงเพชร  
 

ได้รับทุน2018 Endeavour 
scholarships and 
Fellowships ประเภท 
Executive Fellowship ของ
รัฐบาลออสเตรเลยี  เพื่อไป
ศึกษาดูงานและท าวิจยัระยะ
สั้น ด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ณ ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั    
วูลองกอง รัฐนิวเซาท์เวลส์ 
ประเทศออสเตรเลยี (School 
of Education, Faculty of 
Social Sciences, University 
of Wollong, New South 
Wales, Australia) 

ออสเตรเลีย 
ระหว่างวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2561 – 
30 มิถุนายน 2561 
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ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล 
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คณะศิลปศาสตร์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะมาโดยตลอด เพ่ือพัฒนาระบบงานของ

คณะเพ่ือรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล โดยมีรายละเอียดของการพัฒนาระบบสารสนเทศใน

ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

 

1. ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระบบภาระงานสอนอาจารย์
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ระบบแจกแจงเกรด Online

 

ระบบข้อมูลรายวิชา
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ระบบแจ้งวิชาโท Online

 

 

ระบบภาระการสอนและค่าสอนเกนิ 

 

เมนูออกจากระบบ 

ฟอร์มเพิ่มภาระงาน

สอน 

เมื่อกรอกรายวิชาครบกด

เพื่ออัพเดทข้อมูล 

ระบบจะแจ้งให้โหลด

ไฟล์เมื่อมีค่าสอนเกิน 

สั่งพิมพ์รายงาน 
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ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา 
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ระบบ E-learning LAMP

 

 

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
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2. ระบบสารสนเทศ ด้านการวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการแก่สังคม 

ระบบสถานการณ์ตดิตามงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ระบบติดตามกิจกรรมโครงการ 

 

 

3. ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ 

ระบบประเมิน สายวิชาการ  
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ระบบประเมิน สายสนับสนุน 

 

 

 

 

ระบบข้อมูลบุคคลกร 
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ระบบแฟ้มประวัติบุคคลกร 

 

 

ระบบวันลาของบุคลากร 
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ระบบฐานข้อมูลเก็บภาระงานสายสนันสนุน (TOR)

 

ระบบฐานข้อมูลต าแหน่งบริหาร / ต าแหน่งวชิาการ

 

 

ระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ (OT) 
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ระบบรายงานเดินทางไปราชการ

 

ระบบตารางจองรถ
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ระบบจองห้องผ่านเว็บ

 

 

ระบบประกาศ / ค าสั่ง
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ระบบจัดเก็บและค้นหารายงานการประชุมคณะ / สาขา 
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ระบบฐานข้อมูล FAQs (ค าถามที่พบบ่อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ระบบสารสนเทศ ด้านการเงนิและพัสดุ 
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ระบบทะเบียนคุมลกูหนีเ้งนิยมื 

 

 

ระบบประกาศเช็ค
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ระบบรายงานสถานะการเงนิของคณะ 

 

 

ระบบเบิกจ่ายวัสดุและครุภณัฑ์ 
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ข้อมูลสารสนเทศ 

คณะศิลปศาสตร์ 
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ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

ตารางท่ี 26 จ านวนนักศึกษาใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมท้ังหมด 
 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 56    
การท่องเที่ยว 85    
การพัฒนาสังคม 44    
ภาษาไทยและการสื่อสาร 72    
ภาษาจีนและการสื่อสาร 53    
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 76    
นิเทศศาสตร ์ 50    
ประวัติศาสตร ์ 19    
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 15    
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุม่น้ าโขง 16    
การสอนภาษาอังกฤษ  17   
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  6   
ภาษาไทย  10   
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  3   

รวม 486 คน 36 คน  522 คน 
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ตารางท่ี  27 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมท้ังหมด 
 ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 311    
การท่องเที่ยว 339    
การพัฒนาสังคม 219    
ภาษาไทยและการสื่อสาร 249    
ภาษาจีนและการสื่อสาร 233    
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 316    
นิเทศศาสตร ์ 202    
ประวัติศาสตร ์ 74    
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 60    
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุม่น้ าโขง 50    
การสอนภาษาอังกฤษ  30   
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  16   
ภาษาไทย  8   
ประวัติศาสตร ์  -   
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  5   

รวม 2,053 คน 59 คน  2,112 คน 
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ตารางท่ี 28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
 

สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

 
รวมท้ังหมด 

 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
การท่องเที่ยว 41   41 
การพัฒนาสังคม 36   36 
นิเทศศาสตร ์ 34   34 
ประวัติศาสตร ์ 11   11 
ภาษาจีน -   - 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 78   78 
ภาษาญี่ปุ่น 1   1 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 63   63 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 40   40 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 19   19 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 54   54 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุม่น้ าโขง 5   5 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

 9  9 

นวัตกรรมการท่องเที่ยว  2  2 
รวม 382 11  393 
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ด้านบุคลากร 
 

จ าแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร 
 สายวิชาการ 
 - ในปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 
130 คน  จ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน 27 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 90 คน และลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน 13 คน  
 
ตารางท่ี 29 จ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภท 

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2560 ปี 2561 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

 
ลูก

จ้า
งช

ั่วค
รา

ว
ชา

วต่
าง

ปร
ะเท

ศ 
 รวม 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

 
ลูก

จ้า
งช

ั่วค
รา

ว
ชา

วต่
าง

ปร
ะเท

ศ 
 รวม 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันตก 

13 24 5 42 13 24 5 42 - 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก 

3 26 8 37 3 27 6 36 -1 

สาขาวิชาสังคมศาสตร ์ 5 12  17 5 12  17 - 
สาขาวิชา
มนุษยศาสตร ์

6 28  34 6 29  35 1 

รวม 27 90 13 130 27 90 13 130  
ร้อยละ  20.77 69.23 10.00 100 20.77 69.23 10.00 100  

 
 
 
 
 



134 
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ปี 2560 ข้าราชการ ปี 2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2560 ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ

ปี 2561 ข้าราชการ ปี 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2561 ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ

แผนภูมิที่ 1 จ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภท 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2560- 2561 
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ปี 2560 ข้าราชการ ปี 2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2560 ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ปี 2560 รวม
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12.12

69.69

9.09 9.09

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว

 
 สายสนับสนุนวิชาการ 
 ในปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น  33 คน จ าแนก
เป็นข้าราชการจ านวน 4  คน พนักงานมหาวิทยาลัย 23 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 คน และ ลูกจ้าง
ชั่วคราว  จ านวน 3 คน  
 
ตารางท่ี 30 จ านวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภท 

 

ปี 2560  ปี 2561  

เพ่ิมขึ้น
/ลดลง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

 
ลูก

จ้า
งป

ระ
จ า

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

 รวม 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

 
ลูก

จ้า
งป

ระ
จ า

 
 

 ล
ูกจ

้าง
ชั่ว

คร
าว

  
 

รวม 

ส านักงาน
คณบด ี
 

4 24 3 3 34 4 23 3 3 34 - 

รวม 4 24 3 3 34 4 23 3 3 33 -1 
ร้อยละ 11.76 70.58 8.82 8.82 100 12.12 69.69 9.09 9.09 100  

 
 
แผนภูมิที่  3 จ านวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภท  
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แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2560 - 2561 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.76

70.58

8.82 8.8212.12

69.69

9.09 9.09

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
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แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละสายวิชาการ จ าแนกตามระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี (คน) ปริญญาโท (คน) ปริญญาเอก (คน)

จ าแนกตามระดับการศึกษา  
 
สายวิชาการ 

  ในปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน
ทั้งสิ้น 130 คน  จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 7 คน ปริญญาโท 80 คน และ
ปริญญาเอกจ านวน 43 คน  
 
ตารางท่ี  29 จ านวน ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามระดับการศึกษา  

 

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/ 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 4 22 16 42 
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 3 19 14 36 
สาขาวิชาสังคมศาสตร ์ - 8 9 17 
สาขาวิชามนุษยศาสตร ์ - 26 9 35 

รวม 7 80 43 130 

ร้อยละ  5.38 61.54 33.08 100 

 
แผนภูมิที่ 5  แสดงจ านวน ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามระดับการศึกษา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 
 

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2560 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561 
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปี 2560 ปี 2561
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 สายสนับสนุนวิชาการ 
 ในปี 2561 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 33 คน จ าแนกตามระดับการศึกษา
เป็นระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 4  คน   ปริญญาตรีจ านวน 18  คน   ปริญญาโท 11 คน  
 

ตารางท่ี  31  จ านวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 
 
แผนภูมิที่  7 จ านวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 
 

 

12.12

54.54

33.33

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท

 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 

ปริญญา
เอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ส านักงานคณบดี 
 

4 18 11 - 33 

รวม 4 18 11 - 33 
ร้อยละ  12.12 54.54 33.33 - 100 
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แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบจ านวน ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามระดับ
การศึกษา ในปีงบประมาณ 2560 - 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11.76

52.94

35.29

12.12

54.54

33.33

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
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จ าแนกตามต าแหน่งวชิาการ 
 
 ในปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 
122 คน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 103 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
15 คน   รองศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน และศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน  
 
ตารางท่ี 31 จ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2560 ปี 2561 

เพิ่มขึ้น 
อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันตก 

36 6 0 0 41 35 7 0 0 42 1 

สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก 

32 4 1 0 37 29 6 1 0 36 1 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
12 3 2 0 18 12 3 2 0 17 1 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
28 5 1 0 34 29 5 1 0 35 1 

รวม 108 18 4 0 130 105 21 4 0 130  

ร้อยละ  83.08 13.85 3.08 0 100 80.77 16.15 3.08 0 100  
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ปี 2561

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ รวม

แผนภูมิที่ 8 จ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ในปีงบประมาณ 2560 - 2561 
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4. บุคลากรลาศึกษาตอ่ 
 ในปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีบุคลากรลาศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1 คน  จ าแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 32 บุคลากรลาศึกษาต่อ สายวิชาการ 
  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- สกุล ระดับ
ปริญญา 

สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

1 นางสาวพฤกษพรรณ 
บรรเทาทุกข ์

ปริญญาเอก Language, 
Literacy and 
Technology 

College of 
Education, 
Washington 

State University 
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ทุนโครงการ The 
2018 Fulbright 
Thai Graduate 
Scholarship 

Program  
โดยการสนับสนุน

ของ มูลนิธิ
การศึกษาไทย - 

อเมริกัน 
(Fulbright 
Thailand) 

 
ตารางท่ี 33 บุคลากรลาศึกษาต่อ สายสนับสนุนวิชาการ 
  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- สกุล ระดับ
ปริญญา 

สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

1 นางสาวกรณร์ะวี  
ศรีเจิม 

ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
ศึกษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ส่วนตัว 
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ตารางท่ี 34 งบประมาณคณะศิลปศาสตร์เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2560 กับปีงบประมาณ 2561 
 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย 

เงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ 
88,115,595.23 48,900,416.07 63,971,714.20 46,153,809

.90 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

คณะศิลปศาสตร์(งบด าเนินงาน) 
1,881,900 1,881,899.67 1,481,400 1,481,400 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
คณะศิลปศาสตร์ (เงินอุดหนุน) 

1,669,300 1,669,300 2,399,800 2,399,800 
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ด้านกิจกรรมในหลักสูตร 
 

 คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนในรายวิชา เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนได้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี 35 กิจกรรมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมในหลกัสูตรภาษาจนีและ
การสื่อสาร 

วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมนิทรรศการสืบเส้นสาย
ลายศลิป์จีน 

28 พฤศจิกายน 2560 5,000 อ.ชิดหทัย  ปุยะต ิ

2 กิจกรรมอบรมการสอบวัดระดับ
ภาษาจีน (HSK) 

1 กุมภาพันธ์ 2561- 
30 เมษายน 2561 

7,200 อ.ชิดหทัย ปุยะต ิ

3 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ก่อน
ส าเรจ็การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 

9 พฤษภาคม 2561 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อ.ประภาพร ศศิประภา 

4 กิจกรรมการสอบสารนิพนธ์
หลักสตูรภาษาจีน 

24 กุมภาพันธ์ 2561 / 
19 พฤษภาคม 2561 

17,720 อ.ชิดหทัย ปุยะต ิ

5 กิจกรรมงานเลี้ยงอ าลานักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 (บายเนียร์) 

11 พฤษภาคม 2561 18,750 อ.ณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล 

รวม 5 กิจกรรม  48,670  บาท 
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ตารางท่ี 36 กิจกรรมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 
ล าดับ
ที ่

กิจกรรมในหลกัสูตรประวัติศาสตร์ วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมการบรรยายพเิศษโดยวิทยากร
ภายนอก หัวข้อ หลักฐานการตีความและ
หัวข้อทางอยุธยา  

23 กุมภาพันธ์ 2561 8,000 อ.วิชุลดา พิไลพันธ ์

2 กิจกรรม เสรมิทักษะการเรียนรู้ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21  

30 มีนาคม 2561 900 อ.จักเรศ อิฐรัตน ์

3 กิจกรรม “อบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์” 

31 มีนาคม 2561 3,808 ผศ.อนันทน์ธนา เมธานนท์ 

4 กิจกรรม พ่ีน้องประวตัิศาสตรส์าน
สัมพันธ์  อ.จักรพันธ์  ประวัติศาสตร์ 2-
60 

28 เมษายน 2561 6,900 อ.จักรพันธ์ แสงทอง 

5 กิจกรรมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร ์ 4 พฤศจิกายน 2560 5,000 อ.อภินันท์  สงเคราะห ์

6 กิจกรรมการวิเคราะหภ์าชนะดินเผาใน
พิพิธภัณฑสถาน 

17-19 พฤศจิกายน 
2560 

1,920 อ.สุรีรตัน์  บุบผา 

7 กิจกรรมโครงการเรียนรู้แหล่ง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในจงัหวัด
อุบลราชธาน ี

24 พฤศจิกายน 
2560 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อ.วรรณพรรธน์  เฟรนซ ์

8 กิจกรรมโครงการเรียนรู้แหล่ง
ประวัติศาสตร์  และโบราณคดีในอีสานใต ้

25-26 พฤศจิกายน 
2560 

3,040 อ.วรรณพรรธน์  เฟรนซ ์

9 กิจกรรมโครงการบูรณาการเรียนการสอน
รายวิชา 1432214 การอ่านและวเิคราะห์
ทางประวัติศาสตร์ กับโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ช่ือโครงการเกบ็ความเก่า
เล่าเรื่องริมแม่น้ ามูล จังหวดัอุบลราชธานี 

25 พฤศจิกายน 
2560 

5,000 อ.อภินันท์  สงเคราะห ์

รวม  9  กิจกรรม 34,568 บาท 
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ตารางท่ี 37 กิจกรรมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
  

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรมในหลักสูตรภาษาญ่ีปุ่น
และการสื่อสาร 

วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมสานสัมพันธ์ซากุระเกม ครั้งท่ี 
2 

11 พฤศจิกายน 2560 31,940 อ.วนัสนนันทน์  สุกทน 

2 กิจกรรมรับขวัญบณัฑิตหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น 

2 ธันวาคม 2560 16,000 อ.วิศรุตา  เฟอร์รารา 

3 โครงการ ประกวดสุนทรพจน์และ
เผยแพรภ่าษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเขต
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

19 มกราคม 2561 160,900 อ.ศุภฤกษ์  ชัยรัตน ์

4 กิจกรรม เตรียมความพร้อมส าหรบั
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 หลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ประจ าปี
การศึกษา 2561 ครั้งท่ี 4   

1-8 กรกฎาคม 2561 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อ.วนัสนันทน์ สุกทน 

5 กิจกรรม พ่ีสอนน้อง  แลกเปลี่ยน
เรียนรูส้ังคมและวัฒนธรรมญีปุ่่น   

7 พฤษภาคม 2561 –  
11 พฤษภาคม 2561 

5,000 อ.เสาวลักษณ์ หีบแก้ว 

รวม 5 กิจกรรม 213,840  บาท 
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ตารางท่ี 38 กิจกรรมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรมในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรม การบรรยายพิเศษจากวทิยากร
เกี่ยวกับการคดิเชิงสร้างสรรค์ในงาน
นิเทศศาสตร ์

30 ตุลาคม และ 20 
พฤศจิกายน 2560 

7,200 ผศ.สรุศักดิ์  บุญอาจ 

2 กิจกรรม “ศึกษางานด้าน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นอก
สถานท่ี ประจ าปีการศึกษา 2560” 

24 ตุลาคม 2560 1,000 อ.กฤษกร  ไสยกิจ 

3 กิจกรรม Speech Communication 14 , 21 พฤศจิกายน 
2560 

7,200 ผศ.สรุศักดิ์  บุญอาจ 

4 กิจกรรม กลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์และ
บริหารภาพลักษณ์องค์กร 

18 พฤศจิกายน 2560 10,242 อ.นริศรา  แสงเทียน 

5 กิจกรรมการบรรยายพเิศษจากวิทยากร
เกี่ยวกับการน าเสนอการจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ ์

10 และ 24 พฤศจิกายน 
2560 

7,200 ผศ.สรุศักดิ์  บุญอาจ 

6 กิจกรรม การบรรยายพิเศษจากวทิยากร
เกี่ยวกับประเด็นการจัดสัมมนาทางนิเทศ
ศาสตร ์

16 และ 23 พฤศจิกายน 
2560 

7,200 ผศ.สรุศักดิ์  บุญอาจ 

7 กิจกรรมการผลิตนติยสาร MAD MAG 1 พฤศจิกายน – 31 
ธันวาคม 2560 

15,000 อ.ธีระพล  อันมัย 

8 กิจกรรม เทคนคิการสร้างสรรค์งาน
โฆษณา   

19 กุมภาพันธ์ 2561 7,542 อ.นริศรา แสงเทยีน 

9 กิจกรรมนเิทศนักศึกษาฝึกงาน ปี
การศึกษา 2560  

1-31 กรกฎาคม 2561 20,884 อ.ธีระพล อันมัย 

10 กิจกรรมรู้รักษ์ รู้จักโรงละคร   15 กุมภาพันธ์ 2561 0 อ.กฤษกร ไสยกิจ 

11 กิจกรรมนเิทศศาสตร์ กีฬา สามัคคี ครั้ง
ที่ 4 

17 กุมภาพันธ์ 2561 11,400 อ.กฤษกร ไสยกิจ 

12 กิจกรรมเทคนิคการออกแบบสื่อสิง่พิมพ์
ด้วยโปรแกรม 

21,28 กุมภาพันธ์ 
2561/ 

 7 มีนาคม 2561 

5,490 อ.ธีระพล อันมัย 

13 กิจกรรมบรรเจิด ครั้งท่ี 8 27 มีนาคม 2561 20,000 อ.ธีระพล อันมัย 

รวม 13  กิจกรรม  121,358  บาท 
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ตารางท่ี 39 กิจกรรมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมในหลกัสูตรพัฒนาสังคม วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรม เรื่องเล่านักพัฒนา  2 พฤษภาคม 2561 4,000 อ.วศิน โกมุท 

2 กิจกรรม Mekong Development Field 
Study 2018  

26-29 เมษายน 2561 34,000 รศ.สมหมาย ชินนาค 

3 กิจกรรม SD อาสาท าดีเพื่อสังคม  20 มกราคม 2561 10,000 ผศ.ปิ่นวดี  ศรสีุพรรณ 

4 กิจกรรม การศึกษาชุมชนเข้มแข็ง การใช้
การพัฒนาทางเลือก  

29 เมษายน 2561 4,000 อ.เหมวรรณ เหมะนัค 

5 กิจกรรม โครงการการเรียนรู้การก ากับ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

2 พฤษภาคม 2561 2,400 อ.วศิน โกมุท 

6 กิจกรรม โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  

1 พฤษภาคม 2561 4,000 อ.วศิน โกมุท 

7 กิจกรรม เสวนาถกแถลงการเปลีย่นแปลง
วัฒนธรรม  

8 กุมภาพันธ์ 2561 10,800 ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 

8 กิจกรรมละครเพื่อสะท้อนสังคม  21 กุมภาพันธ์ 2561 4,000 ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 

9 กิจกรรมการศึกษาวาทกรรมการพัฒนา  25 มีนาคม 2561 4,000 อ.ณัฏฐชวัล  
โภคาพานิชวงษ ์

10 บันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม 
มานุษยวิทยากับการศึกษาชุมชน  

31 มีนาคม 2561 /  
28 เมษายน 2561 

4,000 อ.ณัฏฐชวัล  
โภคาพานิชวงษ ์

11 กิจกรรมการเชิญอาจารย์พิเศษสอน
เกี่ยวกับกระบวนการสร้างการมสีว่นร่วม
ของชุมชน 

11 ตุลาคม 2560 – 8 
พฤศจิกายน 2560 

4,000 อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 

12 กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การจัดการน้ า 
และเขื่อนปากมลู 

4 พฤศจิกายน 2560 4,000 รศ.กนกวรรณ   
มะโนรมย ์

13 กิจกรรมการศึกษาชุมชนเข้มแข็ง : การใช้
การพฒันาทางเลือก ณ หมู่บ้านราชธานี
อโศก 

19 พฤศจิกายน 2560 4,000 อ.เหมวรรณ  เหมะนัค 

14 กิจกรรมเรียนรู้ภาคสนามเกี่ยวกับชาติ ชาติ
พันธุ์ และการพัฒนาในพ้ืนท่ีสูง 

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

15 กิจกรรม การศึกษาภาคสนามด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

15 พฤศจิกายน 2560 4,000 ผศ.ปิ่นวดี  ศรสีุพรรณ 

16 กิจกรรมการพัฒนาบนฐานความรูช้าวบ้าน 
กรณีโรงงานน้ าตาล จังหวัดยโสธร 

4-5 พฤศจิกายน 2560 4,000 รศ.กนกวรรณ   
มะโนรมย ์
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรมในหลกัสูตรพัฒนาสังคม วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

17 กิจกรรมดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี 
และด่านตรวจคนเข้าเมืองดา่นช่องเม็ก 

31 ตุลาคม 2560 4,000 อ.สุรสม  กฤษณะจฑูะ 

18 กิจกรรมรับขวัญบณัฑิตพัฒนาสังคม รุ่นที่ 
10 

10 ธันวาคม 2560 10,000 อ.ณัฏฐ์ชวัล  
 โภคาพานิชวงษ ์

รวม 18 กิจกรรม   119,200  บาท 
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ตารางท่ี 40 กิจกรรมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมในหลกัสูตรภาษาไทยและ
การสื่อสาร 

วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรม ภาษา สังคม วัฒนธรรม 14 พฤศจิกายน 2560 5,100 ผศ.ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร ์

2 กิจกรรม เส้นทางนักเขียน 9-12 พฤศจิกายน 
2560 

6,160 อ.สัมพันธ์  สุวรรณเลิศ 

3 กิจกรรม “โครงการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในรายวิชาคติชนวิทยา” 

21-22 เมษายน 2561 15,640 ผศ.สารภี ขาวด ี

4 กิจกรรม “การพัฒนาทักษะการพดู” 30 มีนาคม 2561 5,000 ผศ.สารภี ขาวด ี

5 กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส าหรับช้ันปีท่ี 4  

พฤษภาคม 2561 8,000 อ.กมลวัฒน์ เล็กนาวา 

6 กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  

28-29 เมษายน 2561 8,000 อ.กมลวัฒน์ เล็กนาวา 

7 กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2  

พฤษภาคม 2561 8,000 อ.กมลวัฒน์ เล็กนาวา 

8 กิจกรรม บายเนียร์  28 เมษายน 2561 20,000 อ.กมลวัฒน์ เล็กนาวา 

9 กิจกรรมโครงการ เสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการวิจัยแก่อาจารย์และนักศกึษา   

22-23 กุมภาพันธ์ 
2561 

19,900 ผศ.พิสิทธิ์ กอบบุญ 

10 กิจกรรมโครงการจูงใจน้องจับจองเข้า
เรียน   

มิถุนายน –กันยายน 
2561 

5,000 อ.กมลวัฒน์ เล็กนาวา 

11 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส าหรับช้ันปีท่ี 3  

พฤษภาคม 2561 8,000 อ.กมลวัฒน์  เล็กนาวา 

12 กิจกรรมการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทยและการสื่อสาร 

1-2 ธันวาคม 2560 10,000 อ.นงลักษณ์  สูงสุมาลย ์

รวม  12  กิจกรรม  118,800  บาท 
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ตารางท่ี 41 กิจกรรมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรมในหลักสูตรการท่องเที่ยว วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรมการศึกษาดูงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

28-29 ตุลาคม 
2560 

33,830 อ.เขมจิรา  หนองเป็ด 

2 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย 

3-5 พฤศจิกายน 
2560 

6,000 ผศ.สุวภัทร  ศรีจองแสง 

3 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านแม่ก าปอง 

16-19 
พฤศจิกายน 2560 

6,000 ผศ.ปริวรรต  สมนึก 

4 กิจกรรม การเรยีนรู้ธุรกจิในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

11-12 
พฤศจิกายน 2560 

3,000 ผศ.สุวภัทร  ศรีจองแสง 

5 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนมมุมองการเป็น
ผู้ประกอบการด้านท่ีพักในยุคการท่องเที่ยว 
4.0 

23 พฤศจิกายน 
2560 

3,600 อ.นวทิวา  ศรีหานาม 

6 กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก ์ 17-20 ธันวาคม 
2560 

40,000 อ.วชิราภรณ์  กิจพูนผล 

7 กิจกรรมการวางแผนจดัน าเที่ยวและฝึก
ปฏิบัติการมัคคุเทศก์ภาคสนาม 

17-25 ธันวาคม 
2560 

50,000 อ.วกันยรัชนิ์ ศรีจันทร ์

8 กิจกรรมการเรียนรู้กฏหมายและภมูิศาสตร์เพื่อ
การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย   

8-11 กุมภาพันธ์ 
2561 

6,000 อ.ปริวรรต สมนึก 

9 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมนักศึกษาใหม่
หลักสตูรการท่องเที่ยว   

กรกฎาคม 2561 3,000 อ.นวทิวา พลทม 

10 กิจกรรมนเิทศนักศึกษาฝึกงาน การท่องเที่ยว  16-22 กรกฎาคม 
2561 

19,000 อ.นวทิวา พลทม 

11 กิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะนกัศึกษา
หลักสตูรการท่องเที่ยวเพื่อเตรยีมความพร้อมสู่
การท างานและการฝึกงาน 
สหกิจศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  

19-20 เมษายน 

2561, 

10-11 พฤษภาคม 

2561 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อ.นวทิวา พลทม 

12 กิจกรรม การพัฒนาทักษะเพื่อเตรยีมความ
พร้อมในการจัดเตรยีมการประชุม การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  

30 มีนาคม 2561 3,000 อ.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ 
 
 

13 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
ส านักงานและการสร้างเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน    

19-20 เมษายน 
2561, 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อ.นวทิวา พลทม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรมในหลักสูตรการท่องเที่ยว วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

10-11 พฤษภาคม 
2561 

14 การสร้างความพึงพอใจในการบรกิารด้วย
จิตวิทยา 

2 พฤษภาคม 
2561 

7,000 อ.ยุวดี จิตตโ์กศล 

15 กิจกรรม งานประชุมวิชาการท่องเที่ยว
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2  

21 พฤษภาคม 
2561 

5,000 อ.สุวภัทร ศรจีองแสง 

รวม  15  กิจกรรม 185,430 บาท 

 

ตารางท่ี 42 กิจกรรมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรมในหลักสูตรภาษาเวียดนามและ
การสื่อสาร 

วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรม การแปลสู่ความส าเร็จ 4 พฤศจิกายน 
2560 

3,600 อ.รุจิวรรณ  เหล่า
ไพโรจน ์

2 กิจกรรม ใจประสานใจพี่น้องเวียดนาม 25 พฤษภาคม 
2561 

12,900 อ.รุจิวรรณ เหล่า
ไพโรจน ์

รวม 2 กิจกรรม 16,500  บาท 
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ตารางท่ี 43 กิจกรรมในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อกิจกรรมในหลักสูตรนวัตกรรมการ

ท่องเท่ียว 
วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 กิจกรรม เรียนรู้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อ าเภอวารินช าราบ ภาคต้น/2560 

6-7 พฤศจิกายน 
2560 

18,960.00 อ.ปริวรรต สมนึก 

2 กิจกรรม บรรยายหัวข้อ สถิติในการวิจัยด้าน
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ประจ า
ภาคการศึกษาต้น ปี 2560 

15 22 29 ตุลาคม 
2560 

5,400.00 อ.ปริวรรต สมนึก 

3 กิจกรรม เรียนรู้นวัตกรรมกลยุทธ์การตลาด 
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปี 2560 

25 พฤศจิกายน 
2560 

5,080.00 อ.ปริวรรต สมนึก 

4 กิจกรรม อาจารย์พิเศษบรรยายหวัข้อ 
ประสบการณ์ในการจัดารเชิงกลยทุธ์ส าหรับ
ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ภาคปลาย/
2560 

10 มีนาคม 2561 9,550.00 อ.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ 

5 งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดบัชาติ ครั้งที่ 
2 

21 พฤษภาคม 
2561 

5,000.00 อ.สุวภัทร ศรจีองแสง 

รวม 5 กิจกรรม 43,990  บาท 
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ตารางที่ 44 กิจกรรมในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อกิจกรรมในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ 
วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 รับขวัญพี่มหาบณัฑติ กระชับมติรกับหลักสตูรฯ 12 ธันวาคม 
2560 

3,250.00 อ.วชิราภรณ์ กิจพูนผล 

2 เวทีเสวนาความกา้วหน้า IS/Thesis ภาค
1/2560 

23 ธันวาคม 
2560 

18,800.00 อ.วชิราภรณ์ กิจพูนผล 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรูภ้าษาที่
สองในศตวรรษที่21 โดย Dr. Akira Murakami 

20 เมษายน 
2561 

12,800.00 อ.วชิราภรณ์ กิจพูนผล 

4 Designing a Course for an English Camp 
for Onet Exam Preparation 

26 พฤษภาคม 
2561 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อ.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ ์

5 โครงการน านักศึกษาไปร่วมการประชุมวิชาการ
นานาชาติ (ICELS 2018) 

3-4 สิงหาคม 
2561 

10,420.00 อ.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ ์

6 การปฐมนิเทศและเตรียมความพรอ้มนักศึกษา
ในหลักสูตร 

21 กรกฎาคม 
2561 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อ.วชิราภรณ์ กิจพูนผล 

7 เวทีเสวนาความกา้วหน้า IS/Thesis ภาค
2/2560 

14 กรกฎาคม 
2561 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อ.วชิราภรณ์  กิจพูนผล 

รวม 7 กิจกรรม 45,270  บาท 

 

ตารางท่ี 45 กิจกรรมในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรมในหลักสูตรภูมิภาคลุม่น้ าโขง
ศึกษา 

วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 การเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนักศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาฯ ม.ขอนแก่น 

22-23 กุมภาพันธ์ 
2561 

11,330.00 ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ  

2 โครงการปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ม.ค. กันยายน 
2561 

13,000.00 รศ.สมหมาย  ชินนาค 

รวม 2 กิจกรรม 24,330  บาท 
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ตารางท่ี 46 กิจกรรมในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรมในหลักสูตรภาษาไทย วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1 การก ากับและติดตามการน าเสนอ
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ ์

15 ธันวาคม 
2560 

2,000.00 ผศ.ณัชวินนท ์ แสงศรีจันทร ์

2 การปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2561 

15,000.00 ผศ.ณัชวินนท ์ แสงศรีจันทร ์

รวม 2 กิจกรรม 17,000.00  บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


