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2 ผลการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร  และสวนที ่3 สารสนเทศของคณะ ผลการดําเนินงานดังกลาวจะ
นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคณะ ตลอดจนการวางแผนตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ ซึ่ง
ในป 2563 คณะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางและนโยบายเพ่ือสรางองคกรสูการเปนสถาบันช้ันนําในอนาคต 
 ความสําเร็จทีป่รากฏในรายงานฉบับน้ีคงเกิดขึ้นไมได หากขาดความรวมมือรวมใจในการ
ปฏิบัติงานจากทุกภาคสวนภายในคณะศิลปศาสตร และหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จึงขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  คณะกรรมการทุกฝาย  
คณาจารยและเจาหนาที่ทุกฝายที่ต้ังใจปฏิบัติหนาที่ รวมถึงทีมผูจัดทํารายงานประจําปจนเกิดเปนผลงาน 
ดังปรากฏในเอกสารเลมน้ี 
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ประวัติและความเปนมา 

 
คณะศิลปศาสตรแรกเริ่มเปนสถาบันภาษาและวัฒนธรรมที่มีภารกิจหลักจัดการเรียนการสอน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปดานภาษา มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ใหกับนักศึกษาในคณะตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปการศึกษา 2540 สถาบันภาษาและวัฒนธรร      ดออมไดเปดสอนหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
และในปการศึกษา 2541 ไดเปดสอนหลักสูตรที่สองคือศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการทองเที่ยว ตอมาสถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรมไดรับการปรับสถานะเปนคณะศิลปศาสตร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตามพระ
ราชกฤษฎีกาการจัดต้ังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2542 

จากปการศึกษา 2542 ถึงปจจุบัน คณะศิลปศาสตรเปดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวม
ทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ไดแก ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาการทองเที่ยว สาขา
การพัฒนาสังคม สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม สาขาภาษาญี่ปุน สาขา
ภาษาจีน สาขาประวัติศาสตร สาขาศิลปะการแสดง และสาขานิเทศศาสตร(การประชาสัมพันธ) ในระดับ
ปริญญาโทเปดสอนรวม 4 หลักสูตร ไดแก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตรและการพัฒนา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
นวัตกรรมการทองเที่ยว ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาไทย นอกจากน้ียังมีหลักสูตรวิชาโทในระดับ
ปริญญาตรีเพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพใหแกบัณฑิต 

ปจจุบัน คณะศิลปศาสตรมีการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทุกดานของสถาบันอุดมศึกษา 
ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

วิสัยทัศน 
“คณะช้ันนําดานการสอนและการวิจัยภาษา สังคมวัฒนธรรมในอีสานและภูมิภาคลุมนํ้าโขง” 
A leading institution for teaching and researching language, society and culture of 

Isan and the Mekong Region 
 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตรที่มีคุณภาพ หลักสูตรไดมาตรฐาน

และเปนที่ยอมรับ 
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางดานภาษา สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคลุมนํ้าโขง

เพ่ือพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน  
3. บริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนสังคมอยางมีสวนรวม  
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิญญาทองถิ่นเพ่ือสรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
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สถานที่ตั้ง 
 

 คณะศิลปศาสตร มีที่ต้ังอยู ณ อาคารคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตําบลเมืองศรี
ไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งน้ีอาณาเขตของคณะศิลปศาสตรมีจํานวน 2 อาคาร อาคาร
แรกมี 4 ช้ัน ช้ันที่ 1 เปนพ้ืนที่ในสวนของสํานักงานเลขานุการ ประกอบดวยสํานักงานเลขานุการ งาน
ธุรการ งานการเงิน งานบุคลากร งานแผนและพัฒนา งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานประชาสัมพันธ 
งานพัสดุ งานอาคาร งานผลิตและบริการเอกสาร และยานพาหนะ หองทํางานของคณบดี รองคณบดี 
ผูชวยคณบดี หองพักคณาจารย และโรงละคร ซึ่งสามารถจัดการแสดงและ/หรือการประชุมไดถึง 400 ที่น่ัง 
ช้ันที่ 2 เปนศูนยการเรียนแบบพ่ึงตนเอง (Self – Access learning Center : SAC) ช้ันที่ 3 เปนสวนของ
หองจัดการเรียนการสอน และช้ันที่ 4 เปนหองพักคณาจารย อาคารที่สอง ช้ัน 1 เปนสวนของหองเรียน 
หองทัวรจําลอง ช้ันสองและสามเปนหองพักอาจารยและหองเรียน 
 
 

ดอกไมและสีประจําคณะ 

“ดอกจาน” มีช่ือเรียกทางวิทยาศาสตรวา Buetea monosperma อยูในวงศ PAPILIONOIDEAE 
(Leguminosae) หรือช่ือสามัญที่รูจักกันดีคือดอกทองกวาว หรือกาว ซึ่งเปนดอกไมพ้ืนเมืองสัญลักษณของ
ภาคอีสาน มีคุณสมบัติอดทนตอสภาพแวดลอมสามารถชูชองามสะพรั่งในฤดูแลง เปรียบเหมือนคณะศิลป
ศาสตร ที่เปนสวนหน่ึงของสังคมอีสาน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความเปนผูนํา และมีจิตสํานึกในการรับใชสังคม สวนสีประจําคณะคือสีแสด อันเปนสีของดอกจาน 

 
 

เพลงประจําคณะ 
เพลง : ศลิปศาสตรรวมใจ 
เนื้อรอง : อาจารยจันทิมา เอียมานนท 
ทํานอง : อาจารยอารีรัตน เรืองกําเนิด 
ขับรอง : อาจารยทรงพล อินทเศียร 

 
ดวยจิตอันกาวไกล ดวยใจยึดมั่นความดี นําความรักความผูกพันของนองพ่ี คือศักด์ิศรีแหงศรัทธา

ของปวงชน รวมใจกันสรางสรรค นอมนําคุณธรรมทุกแหงหน ทรงคุณคาทั่วสากล ใหคนรับรูความเกรียง
ไกร  

ศิลปศาสตร ประกาศ กูกองรองเพลงฝนอันย่ิงใหญรวมสูฝาฟนผองภัย ไมหว่ันไหวกาวไปรวมกัน 
รอยใจเหลาพ่ีนองผองเพ่ือน ยํ้าเตือนดวงจิตสถิตมั่น ดอกจานจักเบงบานตราบนิรันดร รักมั่นกันไวมิลืมเลย  
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โครงสรางการแบงสวนราชการคณะ 
ในปงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตรไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการแบงสวนราชการ โดย

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจกิายน 2561 ไดมีมติอนุมัติใหยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบงสวนราชการภายในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2553 เพ่ือลดความซ้ําซอนของภาระงาน ทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการบริหารงานบุคคลซึ่งเปนภาระงานของหลักสูตร ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมี
ความรวดเร็ว และเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ  โดยจากเดิมที่คณะศิลปศาสตรมี 4 สาขาวิชา แต
ละสาขาวิชามีหลักสูตรตางๆ บริหารจัดการอยูภายใตสาขาวิชา ไดปรับเปลี่ยนใหบุคลากรอยูภายใตสังกัด
สํานักงานเลขานุการ และแยกเปนการบริหารงานหลักสูตร และการบรหิารบุคคล 

โดยปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ และโครงสรางการบริหารงาน ดังแผนภาพ 
 

โครงสรางการแบงสวนราชการคณะศิลปศาสตร 
 
 
 
 
 

คณะศิลปศาสตร 

สํานักเลขานุการ 
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โครงสรางการบริหารงานคณะศิลปศาสตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

หัวหนาสํานักเลขานุการ 

รองคณบดีฝายบริหาร 

คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

ผูชวยคณบดี 
ฝายประกันคณุภาพการศึกษา 

- งานแผนและงบประมาณ 
- งานวิจัย 
- งานบริการวิชาการ 
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานวารสาร 
- ศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาค 
ลุมนํ้าโขง 

- งานวิชาการ 
- ศูนยการเรียนแบบ
พ่ึงตนเอง 

- งานบุคคล 
- งานการเงิน 
- งานธุรการ 
- งานโสตทัศนูปกรณ 
- งานคอมพิวเตอร 
- งานอาคารสถานที่ 

- งานกิจการนักศึกษา - งานประกันคุณภาพ 

- งานวิเทศสัมพันธ 
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สวนท่ี 2 
รายงานผลการดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการดําเนินงานคณะศิลปศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

คณะรายงานเปรียบเทียบผลการดําเนินงานยอนหลัง ดังน้ี 
 

1) ดานการผลิตบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตรเปดสอนในระดับปริญญาตรีจํานวน 10 หลักสูตร และปรญิญาโทจํานวน 5 

หลักสูตร  โดยมีหลักสูตรที่ไมไดดําเนินการเปดรับนักศึกษา และอยูในระหวางการพัฒนาหลักสูตรใหมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของแนวโนมดานการศึกษา ทั้งน้ี ในป 2563 คณะเปดรับนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี จํานวน 9 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจํานวน 2 หลักสูตร จํานวนหลักสูตรเปรยีบเทียบดังตารางที่ 1 
และมีจํานวนนักศึกษาดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระหวางป 2561 -2563 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน 10 10 10 5 5 4 15 15 14 
จํานวนหลักสูตรท่ีปรบัปรุง
มาตรฐานตามกรอบ TQF. 

10 9 8 2 3 2 12 12 10 

จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติ
เปดใหม 

- - 1 2 - - 2 - 1 

จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปด
หลักสูตร  
หมายเหตุ :  
* ขออนุมัติปดเรียบรอยแลว 
แตยังมีนักศึกษาคงคาง 
** ปดสมบูรณ 

- 1* 1* 1 1*+ 
1** 

2* 1 3 3 

 
ตารางที่ 2  จาํนวนนักศึกษาช้ันปที่ 1-4 คณะศิลปศาสตร    

หลักสูตร จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2560 2561 2562 2563 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสือ่สาร 59 107 103 97 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนและการสื่อสาร 50 80 73 80 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยและการสื่อสาร 73 78 50 50 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 76 108 104 82 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 15 9 - - 
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม 45 54 46 36 
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หลักสูตร จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2560 2561 2562 2563 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร 18 - - - 
ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร 51 72 58 67 
ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว 84 100 126 96 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง 

16    

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน - - - 14 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกชีววิทยา - - - 21 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกเคมี - - - 16 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกฟสิกส - - - 16 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาคณิตศาสตร - - - 41 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาภาษาไทย - - - 46 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาภาษาอังกฤษ - - - 39 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาดนตรีศึกษา - - - 13 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาพลศึกษา - - - 33 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเทคโนโลยี - - - 14 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาสังคมศึกษา - - - 37 
รวม 487 608 560 798 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2560 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 7 6 2 3 
นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ - - 7 6 
การสอนภาษาอังกฤษ 8 14 - - 
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง - 2 - - 
รวม 15 22 9 9 

 
ตารางที่ 3 จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอในคณะศิลปศาสตรและจํานวนนักศึกษายืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา   
ระหวางป 2559 -2563 

ป แผน ผูสมัคร ยืนยันสิทธิ์  รอยละตามแผน เขาศึกษา 
2559 560 3371 483 86.25 483 
2560 510 3654 487 95.29 487 
2561 510 1721 623 122.16 608 
2562 500 1539 581 116.20 560 
2563 880 5548 814 92.5 814 
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สําหรับคุณภาพของหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ในการดําเนินงานที่ผานมา
คณะผานเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งถือวาอยูในระดับมาตรฐาน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการเรียนการสอนในระดับปานกลาง 

 
ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

ป 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ระดับ 83.05 90.79 80.00 79.60 82.88 85.00 

 

 โดยผลการสํารวจรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขาอยูในระดับปานกลาง และ
ความพึงพอใจของนายจางโดยรวมอยูในระดับที่นาพึงพอใจดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4 
 
ตารางที่ 5 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา 

ป 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ระดับ 65.06 56.52 57.48 53.99 67.78 n/a 

 
ตารางที่ 6 รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 

ป 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ระดับ 84.30 81.80 81.60 79.60 84.80 84.80 n/a 

 
2) ดานการวิจัย 

 คณะศิลปศาสตรมีแนวทางสงเสริมใหเกิดการพัฒนาบุคลากรสูการเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพและ
ผลิตผลงานวิชาการที่จะนําไปสูการสนับสนุนการเรียนการสอน  สนับสนุนทั้งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย ดานเงินทุนสนับสนุนการวิจัย การหาแหลงทุนสนับสนุนจากภายนอก  ทําใหคณะศิลปศาสตรมี
นักวิจัยหนาใหมเพ่ิมขึ้น จากขอมูลนักวิจัยแยกตามหลักสูตร รวมทั้งหมด คิดเปนรอยละ 57.75  เมื่อเทียบ
กับจํานวนคณาจารยประจํา ดังแสดงในขอมูลตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 จํานวนอาจารยประจําที่ทํางานวิจัยในรอบ 5 ป 

หลักสูตร/กลุมวิชา จํานวนบุคลากรในหลักสูตร จํานวนผูที่ทาํวิจัยในรอบ 5 ป* 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 43 17 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 15 5 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 10 13 
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 10 4 
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3 2 
การพัฒนาสังคม 16 13 
ประวัติศาสตร 9 9 
นิเทศศาสตร 6 2 
การทองเที่ยว 9 9 
กลุมศิลปะการแสดง 4 0 
กลุมพลศึกษา 5 0 

รวม 130 74 

 หมายเหตุ: *นับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานสอนในป 2563 
 
ตารางที่ 8 งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจากโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2558-2563   

ปงบประมาณ ภายนอก ภายใน งบทั้งหมด 
2559 2,474,291 520,000 2,994,291 
2560 4,631,435 992,600 5,624,035 
2561 2,894,638 284,000 3,178,638 
2562 1,294,220 849,100 2,143,320 
2563 7,259,525 342,500 7,602,025.67 

 
ตารางที่ 9 จํานวนการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพตอการเผยแพรผลงานทั้งหมด 

ปงบประมาณ จํานวนผลงานตีพิมพทั้งหมด ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารที่อยูใน
ฐาน TCI 

2558 25 20 
2559 29 17 
2560 45 17 
2561 66 7 

  2562 49 13 
2563 48 15 
รวม 262 89  
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3) ดานการบริการวิชาการและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 สําหรับการใหบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีบริการดานการฝกอบรมการสอน
ภาษาทั้งภาษาไทยและตางประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 10  
 
ตารางที่ 10 จาํนวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับ
งบประมาณแผนดิน ประจําป 2559-2563 

ปงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
โครงการบริการวิชาการ 13 7 7 9 12 48 

โครงการทาํนฯุ 12 8 14 13 9 56 

 
4) ดานการบริหารการเงนิและงบประมาณ 
พบวา คณะเผชิญกับภาวะความไมแนนอนดานการเงินและงบประมาณ อันเน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งไมสอดคลองกับการจายเงินและสงผลตอการบริหาร
การเงินที่ซับซอน และเปนโจทยทาทายในการดําเนินงานใหมีรายรับเพ่ิมขึ้น และเกิดการบริหารการเงินใหมี
ประสิทธิภาพและมีความคลองตัว 

 
ตารางที่ 11 สรุปรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2559 -2563 (เงินรายไดคณะศิลปศาสตร) 

ลําดับ ป 
งบประมาณ  

แผน  รวมรับ   รวมจาย  คงเหลือ 

1 2559 32,443,200.00 22,851,049.62 46,463,092.99 -23,612,043.37 
2 2560 33,566,300.00 88,117,815.23 48,355,253.50 39,762,561.73 
3 2561 31,804,800.00 63,971,714.20 45,026,459.76 18,945,254.44 
4 2562 32,430,835.00 34,015,246.69 26,673,678.51 7,341,568.18 
5 2563 39,599,900.00 38.728,710.17 22,962,028.03 15,766,682.14 
 เฉลี่ย 32,377,785.40 40,368,119.22 38,719,630.25 7,181,161.85 
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5) ดานบคุลากร 
คณะศิลปศาสตร มีบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เปนคณาจารยประจําในระดับอาจารย จํานวน 

94 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 30 คน และรองศาสตราจารย จํานวน 6 คน รวม 130 คน 
 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 32 คน จําแนกเปนปฏิบัติงาน จํานวน 2 คน ปฏิบัติการ
จํานวน 10  คน ชํานาญการ 15 คน ลูกจางประจํา (ระดับ 2) จํานวน 1 คน  ลูกจางประจํา (ระดับ 3) จํานวน 
1 คน และลูกจางช่ัวคราว จํานวน 3 คน 
 

ปงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 
สายวิชาการ 122 130 130 131 130 

อาจารย 103 108 105 95 94 
ผูชวยศาสตราจารย 15 18 21 31 30 

รองศาสตราจารย 4 4 4 5 6 
สายสนบัสนุน 30 30 30 30 29 

ปฏิบัติงาน 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติการ 16 11 11 11 10 

ชํานาญการ 9 14 14 14 15 
ลูกจางประจํา (ระดับ 2) 1 1 1 1 1 
ลูกจางประจํา (ระดับ 3) 2 2 2 2 1 

รวม 152 160 160 161 159 

        *หมายเหตุ สายสนับสนุนมีลูกจางช่ัวคราว จํานวน 3 ราย 
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ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 1  
จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐาน เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุมน้าํโขง 

คณะศิลปศาสตรมีการกําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินการ
ตางเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายของยุทธศาสตรที่วางไว ผลการดําเนินงาน มีดังน้ี 

 

 1. การรับนักศึกษา 
 1.1 วิธีการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตรไดรับนักศึกษา 2 วิธี คือ วิธีรับผาน
สวนกลาง (Admissions) และวิธีรับตรง ดังน้ี 

1) วิธีรับผานสวนกลาง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกจากองคประกอบที่ที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด โดยกําหนดสัดสวนประมาณรอยละ 20  

2) วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจะดําเนินคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนด
สัดสวนประมาณ รอยละ 80 โดยแบงเปน 2 วิธี ไดแก วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ และ วิธีรับตรงตามโควตา  
 ทั้งน้ี คณะไดมกีารประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ทั้งการประชาสัมพันธรวมกับมหาวิทยาลัย การรบั
ผานกิจกรรมคาย และการประชาสัมพันธในพ้ืนที่เปาหมายโดยตรง 
 

 1.2 ผลการรบันักศึกษาปการศึกษา 2563 
ป 2563 คณะศิลปศาสตรเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 9 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศลิปศา

สตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาจีนและการสื่อสาร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาญี่ปุนและ
การสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาการทองเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  จํานวน 814 คน  นักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาไทย หลกัสตูรศิลปศาสตร มหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมการทองเที่ยว
และบริการ จํานวน 9 คน  จาํนวนนักศึกษาทุกช้ันป ดังตารางที่ 12 
 

ตารางที่ 12 ผลการรับนักศึกษาปการศึกษา 2563 
ระดับปริญญาตรี แผนการรับ ผลการรับ จํานวนคงอยู* 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 90 104 104 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 60 50 50 
ภาษาจีนและการสื่อสาร  60 80 80 
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร  70 83 83 
การพัฒนาสังคม 80 36 36 
นิเทศศาสตร 60 69 69 
การทองเที่ยว 100 98 98 
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 60 15 15 
ศึกษาศาสตร 300 279 279 
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ระดับปริญญาตรี แผนการรับ ผลการรับ จํานวนคงอยู* 
รวม 880 814 814 

ระดับปริญญาโท แผนการรับ ผลการรับ จํานวนคงอยู 
ภาษาไทย 10 2 2 
นวัตกรรมการทองเที่ยว 5 7 6 

รวม 15 9 8 
หมายเหตุ: *ขอมูลเฉพาะนักศึกษารหัส 63 
 

 1.3 ผูสําเร็จการศึกษา 
 ในปงบประมาณ 2563 ผูสําเร็จการศึกษาจะเปนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2562   
ซึ่งคณะศิลปศาสตรมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 388 คน เปนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 372 คน 
ระดับปริญญาโท จํานวน 16 คน ดังน้ัน เพ่ือเปนการแสดงขอมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับ ทุก
หลักสูตร จึงขอนําเสนอขอมูลการสําเร็จการศึกษายอนหลัง 3 ป ต้ังแตปการศึกษา 2560-2562 ดังตาราง  
 

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 3 ป ยอนหลัง 2560-2562 

ระดับ สาขา 
ปการศึกษาสําเร็จ 

รวม 
2560 2561 2562 

ปริญญาตร ี

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 54 52 68 174 

ภาษาไทยและการสื่อสาร 41 40 53 134 

ภาษาจีนและการสื่อสาร 78 68 25 171 

ภาษาญี่ปุน 2 - - 2 

ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 65 57 50 172 

ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 19 25 10 54 

การพัฒนาสังคม 36 59 44 139 

ประวัติศาสตร 11 19 16 46 

นิเทศศาสตร 34 35 35 104 

การทองเที่ยว 41 55 58 154 

ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมนํ้าโขง 5 16 13 34 

ปริญญาโท 

ภาษาไทย - 3 2 5 

นวัตกรรมการทองเที่ยว 2 7 - 9 

นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ - 2 1 3 

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 9 4 2 15 

การสอนภาษาอังกฤษ   9 9 

ประวัติศาสตร - 1 - 1 

ภูมิภาคลุมนํ้าโขงศึกษา - 2 2 4 

รวม 397 445 388 1,230 
ที่มา : เว็บไซตงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ; 10 พฤศจิกายน 2563 
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 2. การพัฒนาหลักสูตร 
 ในปการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตรดําเนินการเปดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ 
จํานวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร และปริญญาโท จํานวน 4 
หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF. จํานวน 10 หลักสูตร   
ขออนุมัติเปดใหม จํานวน 1 หลักสูตร และขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 
 
ตารางที่ 14 แสดงจํานวนหลักสูตรตามมาตรฐานตามกรอบ TQF  

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 10 4 14 
จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF. 8 2 10 
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดใหม 1 - 1 
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปดหลักสูตร 1 2 3 

 
ตารางที่ 15 แสดงหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาขาวิชาตาง ๆ   

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 

ภาษาไทยและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 

ภาษาจีนและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 

ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 

การพัฒนาสงัคม (ปรับปรุง) - 1 

ประวัติศาสตร  (ปด) - 1 

นิเทศศาสตร (ปรับปรุง) - 1 

การทองเที่ยว (ปรับปรุง) - 1 

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ควบรวมหลักสูตรภาษาเวียดนาม กับ 
หลักสูตรภูมิภาคลุมนํ้าโขงศึกษา) 

(ปรับปรุง) - 1 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ใหม) - 1 

ภาษาไทย - (ปรบัปรุง) 1 

นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ 
(เดิม สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว) 

- (ปรับปรุง) 1 

การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(เดิม สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) 

- (ปด) 1 

ภูมิภาคลุมนํ้าโขงศึกษา - (ปด) 1 

รวม 10 4 14 
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3. จํานวนนักศึกษา 
 ในปการศึกษา 2563 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีคงอยูรวมทั้งสิ้น คน 2,452 คน และระดับ
ปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 55 คน รายละเอียดดังตารางที่ 16 และ 17 
 

ตารางที่ 16  จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 คณะศิลปศาสตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2560 2561 2562 2563 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 59 107 103 97 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 50 80 73 80 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 73 78 50 50 
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 76 108 104 82 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 15 9   
การพัฒนาสังคม 45 54 46 36 
ประวัติศาสตร 18    
นิเทศศาสตร 51 72 58 67 
การทองเที่ยว 84 100 126 95 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมนํ้าโขง 16    
ศึกษาศาสตร    279 
รวม 487 608 560 786 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2560 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 7 6 2 3 
นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ - - 7 6 
การสอนภาษาอังกฤษ 8 14 - - 
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง - 2 - - 
รวม 15 22 9 9 
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ผลการดําเนนิงานตามยทุธศาสตรท่ี 2 
พัฒนางานวจิัยแบบมุงเปาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ท่ีมุงเนนการพัฒนาคณุภาพชีวติ
ของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน  
 

1. การสนับสนุนดานการวิจัย (จําแนกตามแหลงเงินเทียบกับปทีผ่านมา) 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย จํานวน

ทั้งสิ้น 22 โครงการ รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น 7,602,025.67 บาท แบงเปน งบประมาณรายได จํานวน 
342,500.00  บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ จํานวน    7,602,025.67 บาท ดังน้ี 

 
ตารางที่ 17 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

ลําดับ แหลงเงนิ จํานวน
โครงการ 

เงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน 0 0 
2 งบประมาณรายได 13 342,500.00   
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ 9 7,259,525.67 

 รวมทั้งสิน้ 22 7,602,025.67 
 
2. ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล 
 

ช่ือ-สกุล ประเภทรางวัล รายละเอียดผลงาน 
อาจารย ดร.คําลา  
มุสิกา 

นักวิจัยผูมีผลงานท่ีไดรับ
การเชิดชูเกียรตินักวิจัย 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ในงานประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 14 
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3. การนําผลงานวิจัยไปเผยแพรและใชประโยชน 

 ตารางที่ 18 แสดงการนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพรและใชประโยชน 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ผลงาน ใชประโยชนดาน 
1 รศ.ดร.กนกวรรณ  

มะโนรมย 
เกษตรสรางเมือง การกลายเปน
เมือง และการจัดความสัมพันธ
ระหวางเมืองกับภาคเกษตรกรรม 

เพ่ือประโยชนทางการศึกษาวิจัยและเพ่ือ
เผยแพรผลการศึกษาวิจัยใหผูที่สนใจใช
ประโยชน 

2 รศ.ดร.กนกวรรณ  
มะโนรมย 

อีสานหลังการพัฒนา: ทันสมยั ไค
แน แตบคัก 

เพ่ือประโยชนทางการศึกษาวิจัยและเพ่ือ
เผยแพรผลการศึกษาวิจัยใหผูที่สนใจใช
ประโยชน 

3 ผศ.ดร.ปริวรรต 
สมนึก 

การพัฒนารูปแบบเครือขายการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนขาม
พ้ืนที่ระหวางชุมชนบานทรายมูล 
และชุมชนบานโพธ์ิศรี อําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี 

เพ่ือประโยชนทางการศึกษาวิจัยและเพ่ือ
เผยแพรผลการศึกษาวิจัยใหผูที่สนใจใช
ประโยชน 

4 ผศ.ดร.ปนวดี  ศรี
สุพรรณ 

บทบาทของการคาชายแดนตอ
การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน 
กรณีศึกษาจุดผอนปรนชองอาน
มา จังหวัดอุบลราชธานี   

เพ่ือประโยชนทางการศึกษาวิจัยและเพ่ือ
เผยแพรผลการศึกษาวิจัยใหผูที่สนใจใช
ประโยชน 

 
4. ผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2563 

ตารางที่ 19 การสรุปผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจาํป 2563 
วิธีการเผยแพร จํานวน 

ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 4 
ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ 15 
เผยแพรผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12 
เผยแพรผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ 32 
การนําไปใชประโยชน 4 
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 0 
งานสรางสรรคตีพิมพเผยแพรอ่ืนๆ 0 

รวมทั้งหมด 67 
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5. โครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ในปงบประมาณ 2563 
1. อบรมเงื่อนไขการรับทุนโครงการวิจัย และการเบิกจายเงินรายได  คณะศิลปศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2563 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และเง่ือนไขในการดําเนินโครงการวิจัย และการเบิกจาย
โครงการวิจัย เงินรายได คณะศิลปศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2563  วันศุกรที่ 27 กันยายน 2562  เวลา 
14.00-16.00 น. ณ หองประชุมดอกจาน 7 คณะศิลปศาสตร  จํานวนผูเขารวมโครงการ 12 คน  

2. กิจกรรม อบรมการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มี
วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  ใหแกบุคลากรของคณะศิลปศาสตร  โดย โดย ผศ.ดร.นองเล็ก คุณวราดิศัย   ประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วันพุธที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.30 -12.00 น. ณ หองประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร  จํานวนผูเขารวมโครงการ 31 คน 

 

  
 
3. กิจกรรม:  เสวนา “จากกระบวนทัศน Teaching สู Learning” มีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวน

กระบวนทัศนการศึกษาและทําความเขาใจพลวัตการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนการศึกษา และการออกแบบ
การเรียนรูที่ เหมาะสมในศตวรรษที่21  โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ในวันที่ 16  กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00-16.30 น.  ณ หองประชุมดอกจาน 4  คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จํานวนผูเขารวมโครงการ 32 คน 
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4. กิจกรรม:  บรรยายพิเศษ “การทํางานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” มีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมความรู และประสบการณการทําวิจัยแกคณาจารยและบุคลากร และเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดย ศาสตราจารย.ดร.ปฐม หงสสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวันอังคารที่ 
11 สิงหาคม  2563  เวลา 08.30-12.30 น. ณ หองประชุมดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอุบลราชธานี   จํานวนผูเขารวมโครงการ 32 คน 

 
 
5. กิจกรรม นําเสนอโครงรางวิจัย เงินรายได คณะศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงคเพ่ือใหผูย่ืนเสนอขอทุนวิจัยเงินรายไดคณะศิลปะศาสตร และทุนวิจัยสวนตัว จํานวน 15 โครงการ 
ไดนําเสนอโครงรางวิจัยเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ จัดกิจกรรมในวันที่ 3  กันยายน  2563 ณ หอง
อเนกประสงค ช้ัน 2 คณะศิลปศาสตร และวันที่ 8 กันยายน 2563 หองประชุมดอกจาน  6 คณะศิลปะศาสตร 
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6. โครงการวิจัยของคณะศลิปศาสตร ที่ดําเนนิโครงการในปงบประมาณ 2563 
 

ตารางที่ 20 แสดงโครงการวิจัยของคณะศิลปศาสตรในปงบประมาณ 2563 
ลําดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย ระยะเวลาดําเนิน

โครงการ 
แหลงทุน 

1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการทองเท่ียว
เพ่ือรองรับการทองเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษา
บานโนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.ยุวดี จิตตโกศล 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

รายได คณะศิลปศาสตร 

2 กลวิธีการบริภาษในเพลงลูกทุงอีสานรวมสมัย ดร.กรรณิการ 
สุพิชญ 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

รายได คณะศิลปศาสตร 

3 ภูมิทัศนทางโบราณคดีเทือกเขาพนมดงรักฝง
ตะวันออกตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

นางสาวสุรีรัตน 
บุบผา 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

รายได คณะศิลปศาสตร 

4 วิถีชีวิตของวณิพกตาบอดในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธาน ี

นายพัน พงษผล 
 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

รายได คณะศิลปศาสตร 

5 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษาฝกงานในหลักสูตรการ
ทองเท่ียว จากมุมมองของแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

นางสาวนวทิวา สีหา
นาม 
 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

รายได คณะศิลปศาสตร 

6 ผลของการฝกโยคะตอความออนตัว ความ
คลองตัว การทรงตัว ความแข็งแรง ของ
กลามเนื้อ และความอดทนของกลามเนื้อใน
ผูหญิงสูงอายุ 

ผศ.ดร.อรัญญา 
บุทธิจักร 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

รายได คณะศิลปศาสตร 

7 เอกสารใบลานวัดหนองหลัก ตําบลเหลาบก 
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี : การ
จัดระบบใบลาน การศึกษาดานอักขรวิทยาและ
ประวัติศาสตรสังคม 

ผศ.ดร.บุญชู  ภูศร ี 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

รายได คณะศิลปศาสตร 

8 การพัฒนาเครือขายการทองเท่ียวขามพรมแดน 
ระหวางชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย ประเทศ
ไทยและชุมชนบันทายฉมาร   จังหวัดบันเตีย
เมียนเจย  ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ผศ.ปริวรรต  สมนึก 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

รายได คณะศิลปศาสตร 

9 การเพ่ิมคุณคาและมูลคาของทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนผานการพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึก 

ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจอง
แสง 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

รายได คณะศิลปศาสตร 

10 การพัฒนาการตลาดเชิงสรางสรรคเพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวของจังหวัดอุบลราชธานีสูการเปน
เมืองตนแบบเมืองทองเท่ียวชายแดนบน
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรค 

นางสาวเขมจิรา 
หนองเปด 
 
 
 
 

8 พฤษภาคม 2563 
– 7 พฤษภาคม 
2564 

รายได ม.อุบลราชธาน ี
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ลําดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

แหลงทุน 

11 การนําเสนออัตลักษณของชุมชนบน
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือรองรับการ
ทองเท่ียวชายแดน 

ผศ.ดร.สารภี ขาวด ี
 
 

8 พฤษภาคม 2563 
– 7 พฤษภาคม 
2564 

รายได ม.อุบลราชธาน ี

12 รูปแบบการพัฒนาการทองเท่ียวชายแดนบน
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคจงัหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจอง
แสง 
 
 

8 พฤษภาคม 2563 
– 7 พฤษภาคม 
2564 

รายได ม.อุบลราชธาน ี

13 ศักยภาพขององคประกอบทางการทองเท่ียว
เมืองชายแดนบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคของ
จังหวัดอุบลราชธานี (ภายใตชุด รูปแบบการ
พัฒนาการทองเท่ียวชายแดนบนฐานเศรษฐกิจ
สรางสรรคจงัหวัดอุบลราชธานี) 

ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจอง
แสง 
 
 
 
 

8 พฤษภาคม 2563 
– 7 พฤษภาคม 
2564 

รายได ม.อุบลราชธาน ี

14 การวิจัยความเหลื่อมล้ําในระดับโลก คําอธิบาย
วาดวยชนชั้นและความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย
รวมสมัย 

ผศ.ดร.ปนวดี ศรี
สุพรรณ 
 

1 กันยายน 2562 – 
30 พฤศจิกายน 
2563 

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) 

15 การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับสังคมผูสูงวัย อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

ดร.วศิน โกมุท 
 

30 กันยายน 
25632-31 มีนาคม 
2564 

สํานักงานการวิจยัแหงชาติ 
(วช.) 

16 การศึกษาเรื่องเลาและประสบการณเกี่ยวกับ
ผลกระทบอุทกภัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
สูความสามารถในการรับมือภัยพิบัติอยางย่ังยืน
ในจังหวัดอุบลราชธาน ี

รศ.ดร.กนกวรรณ มะ
โนรมย 
 
 
 

1 กุมภาพันธ 2563 
– 31 มกราคม 
2564 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

17 การพนันในอีสาน:มองผานบริบทวัฒนธรรม
ความเชื่อและวัฒนธรรมการเมือง 
 
 

รศ.ดร.กนกวรรณ มะ
โนรมย 
 
 
 

1 กรกฎาคม 2563 
– 30 มิถุนายน 
2564 

ศูนยศึกษาปญหาการพนัน 
คณะเศรษฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

18 การสรางสรรคศลิปะการแสดง จากอัตลักษณ
ชาวผูไทบานปาขา ตําบลหนองสิม อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี

ดร.คําลา มุสิกา 
 
 

1 มีนาคม 2563 – 
31 ธันวาคม 2563 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

19 การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพ่ือสรางแหลง
เรียนรุทางประวัติศาสตรและเปนสวนหนึ่งของ
เสนทางทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาววิชุลดา พิไล
พันธ 
 
 
 

1 มีนาคม 2563 – 
31 ธันวาคม 2563 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

แหลงทุน 

20 การพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงบูรณาการแบบรวมมือเพ่ือ
แกปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ 
 
 
 

รศ.ดร.กนกวรรณ มะ
โนรมย 
ผศ.ดร.ปนวดี ศรี
สุพรรณ 
ผศ.ดร.ณัฏฐชวัล โภ
คาพานิชวงษ 
นายธวัช มณีผอง 

15 พฤษภาคม 
2563 – 14 
พฤษภาคม 2564 

สํานักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาต ิ

21 Strengthening Pathways for Rights-Based 
Approaches in Mekong Hydropower: 
Towards Inclusive and Sustainable 
Growth 

รศ.ดร.กนกวรรณ มะ
โนรมย 

1 กรกฎาคม 2563 
– 31 ธันวาคม 
2565 
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1 กันยายน 2562 – 
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สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

 
3.3. การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา 
คณะศิลปศาสตรสงเสริมใหบุคลกรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการเขารวมอบรม ประชุม 

สัมมนา โดยมทีั้งสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายไดในการพัฒนาในพ้ืนที่อ่ืน และกิจกรรมในระดับคณะ โดย
บุคลากรในระดับหลักสูตรไดรับการพัฒนาตนเองรอยละ 100 

ทั้งน้ี งานวิจัย คณะศิลปศาสตร ไดสนับสนุนใหบุคลากรคณะเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายความรวมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้ง
ที่ 13  พลังแหงนวัตกรรมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ( Innovation Powered by Humanities and 
Social Sciences) สถานที่จดังาน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จดัโดย คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ “เครือขายความรวมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” ซึ่งคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็เปนเครือขายความรวมมือฯ ซึ่งเครือขายดังกก
ลาวเกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสําคัญขององคความรูทางดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหเกิดองคความรูใหม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือดําเนินกิจกรรมเผยแพรองคความรู เกิดความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความ
เขมแข็งของเครือขายความรวมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และเพ่ือพัฒนา
คุณภาพดานการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ คอื การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยเพ่ือ
เผยแพรผลงานระดับชาติหรือนานาชาติปละ 1 ครั้ง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาองคความรูทางดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรใหมีความเขมแข็งและกาวหนาดานวิชาการยิ่งขึ้น ปจจุบันรวม 23 สถาบัน 
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ตารางที่ 21 สรุปการพัฒนาตนเองผานการเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา แยกรายหลกัสูตร 
ลําดับ

ที่ 
หลักสูตร จํานวนบุคลากร จํานวนบุคลากรที่

เขารวมอบรม 
รอยละการเขารับ

การอบรม 
1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 42 42 100 

2 ภาษาไทยและการสื่อสาร 15 15 100 

3 ภาษาจีนและการสื่อสาร 10 10 100 

4 ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 9 9 100 

5 ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

3 3 100 

6 การพัฒนาสังคม 16 16 100 

7 ประวัติศาสตร 8 8 100 

8 นิเทศศาสตร 6 6 100 

9 การทองเที่ยว 9 9 100 

10 ภาษาและวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง 3 3 100 

11 กลุมศึกษาทั่วไป 9 9 100 

 รวม 115 115 100 
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ผลการดําเนนิงานตามยทุธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาบทบาทในการเปนผูนาดานการบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพือ่เสริมสรางความ
เขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง  
 

ปงบประมาณ 2563  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการ 
บริการวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 12  โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,195,000 บาท แบงเปน
งบประมาณแผนดิน จํานวน 12 โครงการ ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ใน 3 ประเด็นหลัก 
คือ 

1) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชนและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 
จํานวน 10 โครงการ 

2) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานอาชีพและสงเสรมิเศรษฐกจิฐานราก จํานวน 1  
โครงการ 
 3) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานสุขภาวะที่ดีของประชาชน  จํานวน 1 โครงการ 
 
ตารางที่ 22 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการบริการวิชาการ 
ลําดับ แหลงเงนิ จํานวน

โครงการ 
เงิน (บาท) 

1 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็ก
เยาวชนและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

10 983,000 
 

2 การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานอาชีพ
และสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1 112,000 

3 การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานสุข
ภาวะที่ดีของประชาชน 

1 100,000 
 

4 โครงการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

0 0 

 รวมทั้งสิน้ 12 1,195,000 
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กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการ  
 

 1. โครงการ อบรมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับครู มีวัตถุประสงคเพ่ือใหครูมีมุมมองที่
เปดกวางเห็นทิศทางของโลกในอนาคต รูศักยภาพของนักเรียนวาควรกาวไปในทิศทางใด และสงเสริมศักยภาพ
ครูใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

 
 
ไดดําเนินการจัดโครงการ 2 ครั้ง โดยจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 
หัวขออบรมเชิงปฏิบัติการ From Teaching to Coaching 
for Change “จากครูสูโคชเพ่ือการเปลี่ยนแปลง” ในวัน
ศุกรที่ 7 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี มีครูที่เขารวม
อบรม จํานวน 33 คน  และจัดครั้งที่ 2 หัวขอ “การออกแบบหองเรียนในยุค New Normal” ในวันศุกรที่ 17 
กรกฎาคม 2563 เวลา  09.00-16.30 น. โรงเเรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยากรคือ ผศ.อรรถพล 
อนันตวรสกุลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีครูที่เขารวม จํานวน 49 คน 
 

2. โครงการ การสอนภาษาบาลีและสันสกฤตสําหรับครูภาษาไทยยุค 4.0  
มีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือใหบริการทางวิชาการดานภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนไทย คูมือ และ

สื่อการสอนที่มปีระสิทธิภาพใหแกโรงเรียนเครือขายพันธมิตรอยางตอเน่ือง ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม 
2562  ไดดําเนินการ  
1. จัดทําคูมือการสอนสื่อการอสอนภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนภาษาไทย ประเภทตางๆ ไดแก  

1.1 สื่อประเภทหนังสือหรือคูมือการสอนภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนไทย 
1.2 สื่อการคนคําศัพทผานเว็บไซตโครงการ ดังน้ี http://www.palithai.com  

2. การจัดทําสื่อการสอนประเภทมัลติมีเดีย 
2.1 การบันทึกเสียงประสบการณนักศึกษาเก่ียวกับประสบการณการเรียนรูคําศัพทภาษาบาลีและ

สันสกฤตในภาษาไทย 
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2.2 การจัดทําสื่อวิดิทัศนบันทึกบทบรรยายของวิทยากรที่มีความรูและประสบการณการทําตําารา 
คูมือ และการทําขอสอบภาษาไทย 
3. การจัดทําสือ่ออนไลน 

3.1 สื่อการเรียนการสอนขอ 1 และขอ 2 จดัทําในรูปแบบ CD 
3.2 สื่อออนไลนบนเว็บไซตที่จัดท าขึ้น เพ่ือใหสามารถ Download ได  

4. การเผยแพรสื่อการเรียนการสอนใหกับผูรับบริการทางไปรษณียและการ Download ขอมลูจาก Website ที่
โครงการไดจัดทําขึ้นhttp://www.palithai.com/?fbclid=IwAR06Sl8A83FVu51uk19c 
 

 
 

3. โครงการอบรมพัฒนาผูนา
ชุมชนในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาวะ
สุขภาพชุมชนที่เขมแข็ง   เปนการบริการ
วิชาการแกสั งคม ด านการสร าง เสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ เปนการ
สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุข
ภาวะสุขภาพและบริการสุขภาพ เ พ่ือ
ยกระ ดับคุณภาพ ชี วิตของ ชุมชน  ซึ่ ง
สอดคลองกับมาตรการและแนวทางการ
พัฒนา กาหนดการนโยบายและจัดทา
แผนงานบริการวิชาการแบบบูรณาการที่มี
ทิศทางชัดเจน สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนทองถิ่นและสรางมูลคาเพ่ิมในดาน
การเสริมสรางสุขภาพที่ดีแก สังคม ชุมชน
และองคกร ซึ่ งจัดดาเนินโครงการ ใน
ระหวางวันที่  11-12 กรกฎาคม 2563 ณ 
หอประชุมโรงพยาบาล อาเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี จํานวนผูเขารวมโครงการ ทั้งหมด 65 คน 
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4 . โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาที่ตํารวจในเขตจังหวัด
อุบลราชธาน ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารขามวัฒนธรรมแกเจาหนาที่ทางการ 

เ พ่ืออบรมเชิงปฏิบั ติการ
การ พัฒนารู ปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใน
มิติกิจกรรมการทองเที่ยว
เ ชิ ง ส ร า ง ส ร ร ค  แ ห ล ง
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
ชุ ม ช น เ ชิ ง ส ร า ง ส ร ร ค  
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ช น เ ชิ ง
สรางสรรค และการสื่อสาร
การตลาดเชิงสรางสรรค  
อบรมเชิงปฏิบัติการระหวาง
วั น ที่  1,2,8,9 สิ ง ห า ค ม 
2563 จั ด อ บ ร ม ที่ ห อ ง
ประชุมดอกจาน 3 คณะ
ศิลปะศาสตร และวันที่ 15 
สิ ง ห า ค ม  2563  จั ด ทํ า
วิดีทัศนจําลองสถานการณ 
มีผู เขารวมเปนเจาหนาที่
ตํ า ร ว จ ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ส ถ า นี
ตํารวจภูธรวาริน ชําราบ 
และสถานีตํารวจภูธรสวางวี
ระวงศ  รวม จํานวน 45 คน  

 
5. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการและนําเสนอผลงานวิชาการ Online หลักสูตรภาษาจีน 

ระดับปริญญาตรีบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทําขึ้นเพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
นํา เสนอผลงานวิชาการ Online หลักสูตรภาษาจีน  ระดับปริญญาตรี บัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และเพ่ือสรางเครือขายทางวิชาการดานภาษาจีน กับสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สรางการรับรูเก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินการบรรยาย เรื่อง การท 
างานวิจัยดานภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อ 28 – 29 มกราคม  2563 มีจํานวนผูเขารวม 150 คน  นําเสนอ
โครงรางสารนิพนธหรือบทความวิจัย หรีอ บทความวิชาการ Online 
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6. โครงการ “สอนอานเขียนภาษาไทยตามแนวคิด brain-based learning (BBL)” วัตถุประสงค
เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดรับความรู และความเขาใจเก่ียวกับหลักและวิธีการจัดการเรียนการสอนอานเขียนใน
ระดับประถมศึกษาโดยใชแนวคิดสมองเปนฐาน โดยมีกลุมเปาหมายคือครูผูสอนภาษาไทย มีจํานวนผูเขารวม 
จํานวน 60 คน จัดอบรมวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมศรีเมืองใหม ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
 
 



30 
 

 
 

7. โครงการ การสงเสริมความรูดานการจัดการเรียนการสอน หัวขอ “เรียนอยางไรยุคโควิด” มี
วัตถุประสงคเพ่ือสราง
ความรูความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอนในชวง
สถานการณโควิด เพ่ือสราง
เครือขายในการสงเสริม
การเรียนรูแบบปกติใหมแก
เด็กและเยาวชน โดยมี
กลุมเปาหมายคือนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย มี
จํานวนผูเขารวม จํานวน 
191 คน จัดอบรมทั้งหมด 
จํานวน 4 ครั้ง คือ 1. วันที่ 
13 สิงหาคม 2563  ณ 
โรงเรียนอํานาจเจริญ 2. 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563  

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  3. วันที่ 20 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม 4. วันที่ 21 สิงหาคม 
2563   ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร   
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ผลการดําเนนิงานตามยทุธศาสตรท่ี 4 
ปลูกฝงแนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ สบืสาน ประเพณีทองถ่ิน และพัฒนาแหลงเรียนรูดาน 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตลอดจนเกิดสํานึกรักบานเกิดและ
องคกร  
 

ในปงบประมาณ 2562  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและเช่ือมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเช่ือมโยง
กับความตองการของพ้ืนที่ มีโครงการที่ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจํานวนทั้งสิ้น 9 โครงการ 
รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 680,000 บาท มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ทั้งสิ้น 415 คน และจัดทํา
ฐานขอมูลออนไลน ผูเขาชม 370 ครั้ง เปนโครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 
จํานวน 680,000 บาท  ดังน้ี 
 

ตารางที่ 23 แสดงแหลงทุนงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ จํานวนผูเขารวม เงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน 9 415 680,000 
2 งบประมาณรายได 0 0 0 
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ 0 0 0 

 รวมทั้งสิน้ 9 415 680,000 
 

การสนับสนนุดานการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตารางที่ 24 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จําแนกตามกลุม) จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

3 240,000 

2. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง เพ่ือใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร และประชาชน 

5 330,000 

3. สรางแหลงเรียนรูและเผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ 1 110,000 
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กิจกรรม/โครงการการสนับสนุนดานการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
  

1. โครงการ รอยภาพเลาเรื่องพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี เพ่ือรวบรวมภาพเกา ขอมูล
ช้ันตนเชนเอกสารราชการ ราชกิจจานุเบกษา และสัมภาษณบุคคลที่รวมสมัยกับอาคารพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติมาต้ังแตสมัยแรกสรางจนถึงปจจุบัน และเพ่ือจัดทํานิทรรศการ "รอยภาพเลาเรื่อง พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติอุบลราชธานี และเสวนาวิชาการรอยภาพเลาเรื่องความทรงจําพิพิธภัณฑกับชุมชนเมืองอุบลราชธานี 
ทําฐานขอมูลออนไลน ผูเขาชม 100 ครั้ง 

 
 

 
2. โครงการ วัฒนธรรมใบลานวัดมหาวนาราม และวัดใตพระเจาใหญองคต้ือ อําเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงคสํารวจ จัดระบบ ทําบัญชี เอกสารใบลานวัดมหาวนารามและ
วัดใตพระเจาใหญองคต้ือ และรวมรวม นําเสนอองคความรูดานอักษร ประวัติศาสตร และศาสนา จากเอกสาร
ใบลานวัดมหาวนาราม และวัดใตพระเจาใหญองคต้ือ การดําเนินงาน จัดเปน 2 ชวง คือ ชวงการจัดเก็บเอกสาร 
คณะผูจัดทําโครงการไดลงพ้ืนที่เก็บขอมูล 6คน เมื่อไดขอมูลมาแลว ไดนํามาบูรณาการกับรายวิชา 1411343 
อักษรอีสาน ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 46 คน โดยใหนักศึกษาฝ
กการตัดแตงอักษรใหคมชัด ใหอานอักษร วิเคราะหตัวอักษร และปริวรรตเปนภาษาไทยปจจุบัน พรอมนําเสนอ
ในรูปแบบของ power point กิจกรรมที่นําเสนอตอสาธารณะคือ นําเสนอผาน เฟซบุกแฟนเพจ อุบลใบลาน
เสวนา (https://www.facebook.com/อุบลในลานเสวนา)   
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3. โครงการ รองรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี    เพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลตางๆ ที่

เก่ียวของกับรองรอยของอารยธรรมเขมรที่อยูในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้ง
ประเพณีวิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายเขมร ใหเปนระบบ เกิดเปนองคความรูที่หนวยงานภาครัฐสามารถนําไปใช
พัฒนาประเทศในอนาคต รวบรวมขอมูลหนังสือ “รองรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี” และลง
เผยแพรออนไลน http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/localinformation/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการ การบูรณาการชุดความรูชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อสงเสริมพัฒนาพื้นที่เมืองเกาอุบล-วา
รินใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสรางสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง
รูปแบบหนังสือ และสื่อสารสนเทศภาษาไทย-จีน และนําผลงานที่ไดเผยแพรสูสาธารณะชน องคกรทองถิ่น 
หนวยงานดานการทองเที่ยว สถาบันการศึกษาใชประโยชนดานการเรียนการสอน ทําฐานขอมูลความรูเกี่ยวกับ
ชาวไทยเช้ือสายจีนอุบล-วาริน จัดพิมพเปนรูปเลมหนังสือ จํานวน 1 เลม  และแผนบันทึกขอมูลความรูเกี่ยวกบั
ชาวไทยเช้ือสายจีนอุบล-วาริน จํานวน 1 แผน และลงขอมูลในระบบออนไลน 
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5. โครงการ การพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายทางการทองเที่ยวเพือ่อนุรักษแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณคาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการมีสวนรวมของชุมชน และนักศึกษา และเพ่ือระบุถึงคุณคาและ
ความสําคัญทีจ่ะนําไปสูการพัฒนาเครื่องมือการสื่อความหมายทางการทองเที่ยว เพ่ือพัฒนาเครื่องมือการสื่อ
ความหมายและสงเสริมการเรียนรูและเขาใจในคุณคาและความสําคัญของเอกลักษณ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
อันนําไปสูการสงเสริมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรสําหรับนักทองเที่ยว เยาวชน ชาวบาน 
และนักศึกษาอยางย่ังยืน  จัดอบรมวันที่  24-26 มกราคม  2563 มผีูเขารวม ไดแก ผูนําชุมชน ชาวบานบานคู
เมือง นักศึกษาและคณาจารย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 55 คน 
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ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรที่ 5   
บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตการเปลี่ยน แปลงทางสังคม

สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสขุและยกระดับคุณภาพใหเปน
มาตรฐาน และสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและการทางานอยางมีความสขุ 
 
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   
 1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถายทอดวิสัยทัศน/กลยุทธ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู
การพัฒนาการดําเนนิงานทุกระดับอยางเปนรูปธรรม   

1. หลักประสทิธิผล คณะศิลปศาสตร มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีทิศทางยุทธศาสตรและเปาหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน โดยทีมบริหารมีการกําหนดนโยบายการทํางาน  ดังน้ี 
   1. ดานบริหารและงบประมาณ ไดแก การเพ่ิมรายได ลดรายจาย KM Job sharing /  
Polling และปรับปรุงระบบการใหบริการ เปนตน 
   2. ดานการผลิตบัณฑิต ไดแก 
    2.1 การพัฒนานักศึกษา  ไดแก ปรับปรุงรูปแบบการรับเขานักศึกษาเชิงรุก สราง
เครือขายวิชาการกับโรงเรียน ใชสื่อ Social Media ประชาสัมพันธหลักสูตร  เพ่ิมงบประมาณกิจกรรมวิชาการ
ลงหลักสูตร   
    2.2 ดานหลักสูตร ไดแก พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัย (innovative curriculum) 
ปรับปรุงหลักสูตรเปนแบบคูขนาน ศศ.บ./กศ.บ. เอกคู, 3+1  ปรับปรุงรายวิชาใหทันสมัยเนนทักษะ ปฏิบัติ 
และฝกประสบการณ หลักสูตรมหาบัณฑิตเช่ือมโยงกับหนวยวิจัยและวารสารตาง ๆ  
    2.3 ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก จัดภาระงานสอนและกลุมเรียนที่สะทอน
ตนทุนที่แทจริง จัดกลุมวิชาและจํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปใหกระชับขึ้น และสนับสนุนการสงเสริมโครงการ
จัดทําเอกสารประกอบการสอน เปนตน 
   3. ดานวิจัย ไดแก การสรางเครือขายทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ การสงเสริมเผยแพรผลงานทางวิชาการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) การทํางานวิจัยระหวางนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง 
   4. ดานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม ไดแก มุงสูการบริการวิชาการเชิงรุกเพ่ือ
เพ่ิมรายได หนวยบริการวิชาการเขตพ้ืนที่ในเมือง หลักสูตรอบรม รายวิชาสําหรับนักศึกษาตางชาติ   
   5. ดานบุคลากร ไดแก ทบทวนแผนอัตรากําลัง/คา FTES ที่แทจริง หาชองทางปรับลดอัตรา
เงินรายไดอยางเปนระบบ สนับสนุนใหอาจารยหาทุนศึกษาตอภายนอก วิเคราะหภาระงานที่เหมาะสม  
 
          1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรม (ถามี) 

คณะมีการถายโอนอํานาจการตัดสินใจ  และภารกิจจากสวนกลางใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ  เพ่ือ
ดําเนินการแทน  โดยมีการแตงต้ังรองคณบดี  ผูชวยคณบดี  ประธานหลักสูตร  และหัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ   และมีเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้งสายวิชาการ   โดยผานกลไกการประชุม
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บุคลากรสายวิชาการ   ในที่ประชุมบุคลากร  และสายสนับสนุน  ผานกลไกการประชุมสํานักงานเลขานุการ  
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรตามลําดับ 

 
          1.3 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหตอบสนองตอผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย (ถามี) 

คณะเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม   มีโอกาสในการเขารวมในการรับรู  ทําความเขาใจแสดง
ทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวของ  ในการประชุมหลักสูตร  การประชุมสํานักงานเลขานุการ  การ
ประชุมบุคลากรคณะ  และบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการรางเกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน  กอนนําไปใช
จริง 

คณะมีหลักมุงเนนฉันทามติโดยการหาขอตกลงในเบ้ืองตน   ในกลุมของบุคลากรที่มีสวนไดสวนเสีย   
มีกระบวนการหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับผลประโยชนหรือเสียประโยชน   มีการประชุมบุคลากรเพ่ือ
หารือเรื่องตาง ๆ  ที่ทุกคนมีสวนรวม  และมีระบบการใหบริการที่ทันสมัย และตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการไดรวดเร็ว  โดยคณะมีระบบฐานขอมูลของคณะ  ไมวาจะเปนระบบขอมูลบุคลากร  ระบบทํา
ขอสอบ  ระบบนักเรียนทุน  ระบบภาระงานสอนและคาสอนเกิน  ฐานขอมูลบัณฑิตสึกษา  ระบบการจอง
รถยนตคณะ  เปนตน 

 
          1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน (ถามี) 

คณะศิลปศาสตร มีการบริหารราชการที่มีแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวนการ

ปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศมาชวยในการทํางานทุกดานซึ่งชวยในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งดาน

งานบุคคล วิชาการ การเงิน งานวิจัย  เชน  ระบบฐานขอมูลการประเมินเลื่อนเงินเดือนสายวิชาการและสาย

สนับสนุน   ระบบวันลา   ระบบการจองหอง  ระบบลูกหน้ี  ประกาศเงินโอน  เปนตน  

 

          1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวของ (ถามี) 
          คณะใชอํานาจกฎหมาย   กฎระเบียบขอบังคับ   ดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ   โดยมีระเบียบ
แนวปฏิบัติที่เปนธรรมใชไดกับบุคลากรทุกคนของคณะ  เชน  การปรับปรุงหลักเกณฑการเบิกจายคาสอนเกิน  
การปรับปรุงหลักเกณฑการจัดสรรและอนุมัติคาใชจายในการเขารวมอบรม  ประชุม  และสัมมนาทางวิชาการ 
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2. การจัดการความรู (KM) 

1. เดือนมีนาคม  2563  คณะมีเปาหมายที่จะจัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีในการสรางระบบการ 
สื่อสารอยางสรางสรรคในองคกร  แตตองชะลอการจัดกิจกรรมเน่ืองจากโรคระบาด โควิด-19 
       2. บุคลากรของคณะศิลปศาสตร จํานวน 2 ราย  ไดเขารวมนําเสนอผลงานพัฒนางาน / แนว
ปฏิบัติที่ดี  (UBU-KM Fair 2020)  เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
รายละเอียดดังน้ี 
  2.1 ผูชวยศาสตราจารยภาสพงศ  ผิวพอใช  ไดนําเสนอผลงาน “คูมือพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู ภาษาไทยโดยใชโมเดลกราฟฟติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โมเดลกราฟฟติ 
(Graffiti Model)”โดยไดรับรางวับรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท สายวิชาการ   
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  2.2  นางสาวปยะนุช  สิงหแกว  ตําแหนง เจาหนาที่วิจัยปฏิบัติการ  ไดนําเสนอผลงาน  “การ
สรางกลไกสนับสนุนทํางานวิจัยดวยทุนสวนตัว”  
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ผลงานเดนของบุคลากร 

 
1. นายคําลา  มุสิกา ตําแหนง อาจารย อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตร วิชาเอกดนตรีศึกษา 

สังกัดคณะศิลปศาสตร เขารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษมรดกไทยเปนผูสนับสนุนการดําเนินงาน                      

ดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ พุทธศักราช 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระที่ น่ังศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

 
 

 2. นายคําลา  มุสิกา ตําแหนง อาจารย อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตร วิชาเอกดนตรีศึกษา 

สังกัดคณะศิลปศาสตร ไดรับการเชิดชูเกียรตินักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานประชุมวิชาการ มอบ.

วิจัย ครั้งที่ 14 ณ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 

2563  
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สวนท่ี 3 
ขอมูลสารสนเทศ 
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ขอมูลสารสนเทศของคณะศิลปศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
3.1 ดานการผลิตบัณฑิต 
 
ตารางที่ 25  จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 คณะศิลปศาสตร 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2560 2561 2562 2563 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสือ่สาร 59 107 103 97 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนและการสื่อสาร 50 80 73 80 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยและการสื่อสาร 73 78 50 50 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 76 108 104 82 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 15 9   
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม 45 54 46 36 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร 18    
ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร 51 72 58 67 
ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว 84 100 126 96 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง 

16    

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน    14 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกชีววิทยา    21 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกเคมี    16 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกฟสิกส    16 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาคณิตศาสตร    41 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาภาษาไทย    46 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาภาษาอังกฤษ    39 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาดนตรีศึกษา    13 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาพลศึกษา    33 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเทคโนโลยี    14 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาสังคมศึกษา    37 
รวม 487 608 560 798 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2560 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 7 6 2 3 
นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ - - 7 6 
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หลักสูตร จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2560 2561 2562 2563 

การสอนภาษาอังกฤษ 8 14 - - 
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง - 2 - - 
รวม 15 22 9 9 
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3.2 ดานบุคลากร 
 สายวิชาการ ในป 2563 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 130 คน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย  จํานวน 6 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 30 คน อาจารย จํานวน 94 คน 
 

ตารางที่ 26  จํานวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร 

ลําดับที่ หลักสูตร 
ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร* 5 18 9 32  2 8 10   1 1     43 
2 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5 4 9  1 5 6         15 
3 ภาษาจีนและการสื่อสาร *  5 3 8   1 1   1 1     10 
4 ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร * 3 6  9  1  1         10 
5 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  2  2       1 1     3 
6 การพัฒนาสังคม  6 3 9   5 5  1 1 2     16 
7 ประวัติศาสตร  6 1 7  1 1 2         9 
8 นิเทศศาสตร  5  5  1  1         6 
9 การทองเท่ียว  4 2 6   3 3         9 
10 ศึกษาศาสตร กลุมศิลปะการแสดง  2 2 4             4 
11 ศึกษาศาสตร กลุมพลศึกษา  2 1 3   1 1   1 1     5 
 รวม    94    30    6     130 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
หมายเหตุ * รวมลูกจางชาวตางประเทศ 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสารและการสื่อสาร *ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 8 ราย 
ภาษาจีนและการสื่อสาร *ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 3 ราย 
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร *ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 5 ราย 
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน * ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 2 ราย



44 
 

 
 

สายสนบัสนุนวิชาการ 
 ในป 2563 คณะศิลปศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 32 คน จําแนกเปน
ขาราชการจํานวน 4 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 23 คน ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน และ ลูกจางช่ัวคราว  
จํานวน 3 คน  
ตารางที่ 27 ประเภทการจางสายสนับสนุนวิชาการ 

ภาควิชา/
สาขา/

หนวยงาน 

ป 2562  ป 2563  
ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจางประจํา ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวม ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจางป
ระจํา 

 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวม 

สํานักงาน
คณบดี 

4 23 3 3 33 4 23 2 3 32 

รวม 4 23 3 3 33 4 23 32 3 32 

รอยละ 12.12 67.00 9.09 9.09 100 12.50 71.87 6.25 9.37 100 

 
การทําใหบุคลากรมีความผูกพัน 
  ผลลัพธดานความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรคณะศิลปศาสตร ที่มีความพึงพอใจ
และความผูกพันอยางตอเน่ืองโดยมีคะแนนจากผลการสํารวจความสุข Happinometer ประจําป ในป 2560 – 
2562 จะพบวารอยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน และ รอยละของบุคลากรที่มีความผูกพันตอ
องคกร คณะศิลปศาสตร มีคาคะแนนที่สูงกวาเปาหมายที่กําหนด ยกเวนในปงบประมาณ 2561 รอยละของ
บุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกร คณะศิลปศาสตร มีคาคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ยเปาหมาย    
 
ตารางที่ 28 ผลการสํารวจความสุข Happinometer  

 
ป 

รอยละของบคุลากรที่มีความสุข 
ในการปฏิบัติงาน 

รอยละของบคุลากรที่มี 
ความผูกพันตอองคกร 

คาเฉลี่ยเปาหมาย คาคะแนนที่ได คาเฉลี่ยเปาหมาย คาคะแนนที่ได 
2560 100 100 100 100 
2561 80 88 92 80 
2562 50 65 คะแนนเต็ม 5 3.57  

 

  นอกจากน้ี คณะไดวิเคราะหความผูกพันของบุคลากร เพ่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบรวมกับ
ผลสํารวจ ไดแก อัตราการลาออกของบุคลากร ระหวางปการศึกษา 2559 – 2561 ซึ่งเปรียบเทียบจากปที่ผาน
มา พบวาอัตราการลาออกมีอัตราตํ่าลงจากป 2559 
 
ตารางที่ 29 อัตราการลาออกของบุคลากร 

ลําดับ
ที่ 

สถานะ 
ปการศึกษา 

หมายเหตุ 
2559 2560 2561 รวม 

1 ลาออก 3 4 2 9 อยูระหวางลาศึกษาตอ 15 ราย ซึ่งคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา ป 2562 จํานวน 1 ราย 
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3.3  ดานงบประมาณ 
ดานงบประมาณ 
  ในปงบประมาณ 2563 ณ 30 กันยายน 2563 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเงิน
สะสมคงเหลือ จํานวน 128,530,002.12 บาท (หน่ึงรอยย่ีสิบแปดลานหาแสนสามหมื่นสองบาทสิบสองสตางค) 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.เงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 2,225,300.00 บาท (สองลานสองแสนสองหมื่นหาพันสามรอย
บาทถวน) มีรายจาย จํานวน 2,225,300.00 บาท (สองลานสองแสนสองหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน) มีเงิน
คงเหลือ 0.00 บาท (ศูนยบาทถวน) คิดเปนรอยละการเบิกจาย 100  
 2. เงินรายไดคณะศิลปศาสตร มีเงินสะสมคงเหลือยกมา จํานวน  113,231,498.24 บาท (หน่ึงรอย
สิบสามลานสองแสนสามหมื่นหน่ึงพันสี่รอยเกาสิบแปดบาทย่ีสิบสี่สตางค) มีรายรับระหวางป 42,313,832.14
บาท (สี่สิบสองลานสามแสนหน่ึงหมื่นสามพันแปดรอยสามสิบสองบาทสิบสี่สตางค) รวมเปน 155,545,330.38 
บาท (หน่ึงรอยหาสิบหาลานหาแสนสี่หมื่นหาพันสามรอยสามสิบบาทสามสิบแปดสตางค) หักรายจายระหวางป 
จํานวน 22,962,028.03 บาท (ย่ีสิบสองลานเกาแสนหกหมื่นสองพันย่ีสิบแปดบาทสามสตางค) มีเงินคงเหลือ 
128,530,002.12 บาท (หน่ึงรอยย่ีสิบแปดลานหาแสนสามหมื่นสองบาทสิบสองสตางค)  
 
ตารางที่ 30 งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เงินงบประมาณ เงินรายได รวม 

ยอดยกมา - 113,231,498.24 113,231,498.24 

  บวก ไดรับจดัสรร 2,225,300.00 42,313,832.14 44,419,132.14 

  หัก   รายจาย 2,225,300.00 22,962,028.03 29,120,628.26 

คงเหลือ(ยกไป) 0.00 128,530,002.12 128,530,002.12 
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ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

คุณสมบัติผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
1. คุณสมบัติทัว่ไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแตละ

ประเภทการรับโดยวิธีรับตรง ไวดังน้ี  
1.1 เปนผูที่กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ กําลงัศึกษาอยูในช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันตน (ปวช.) ช้ันปที่ 3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปที ่2 ประจําปการศึกษา 2560 และ
จะตองสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันตน (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เมื่อจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.2 เปนผูมีรางกายและสุขภาพจิตสมบูรณ กลาวคือ ไมเปนผูทุพพลภาพไรความสามารถและจิตฟน
เฟอนไมประกอบ และตองมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาไมเปนอุปสรรคตอการศกึษาและ
การประกอบวิชาชีพ 
 กรณีผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงจากขอ 1.1 ถึง 1.2 คณะกรรมการจะไมพิจารณาผลการ
คัดเลือกฯ เพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ตามขั้นตอนตอไป 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะของแตละประเภทการรับ 
 2.1 วิธีรับตรงตามพ้ืนที่ 

2.1.1 รับตรงพ้ืนที่อีสาน  เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และ
ที่ต้ังของโรงเรียนอยูใน 20 จงัหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด 
ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร บุรีรัมย นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม 
กาฬสินธุ ขอนแกน เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ที่มีคุณสมบัติและเง่ือนไขการ
สมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด 

2.1.2  รับตรงพ้ืนที่ภาคอ่ืน เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 และที่ต้ังของ
โรงเรียนอยูในจังหวัดตางๆ ครอบคลุม ทั่วประเทศ (ยกเวน จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่มีคุณสมบัติ
และเง่ือนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากําหนด 

 
 2.2 วิธีรับตรงตามโควตา 

เปนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
และอัตลักษณของคณะมหาวิทยาลัยและประกาศ ซึ่งคณะศิลปศาสตรเปดรับอยู 1 กลุม คือ กลุมผูมี
ความสามารถพิเศษ โดยแบงออกเปนผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิชาการ และ ดานศิลปวัฒนธรรม 

2.2.1 โควตาเรยีนดีชนบท 
  โดยการคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีและมีภูมิลาํเนาในชนบทเพ่ือเปนการสงเสริม
ใหมีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการของทองถิ่นคืนสูชุมชนอยางแทจริง  ใหดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาเปนไปตามความรวมมือในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย สถานศึกษา 
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องคกรภาครัฐและผูแทนภาคประชาชนที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีการดําเนินการรับสมัครและการคัดเลือกเลือกบุคคลเขา
ศึกษาใหเปนไปตามที่ขั้นตอนวิธีการและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

1) เปนผูที่กําลังศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทยีบเทา ประจําป
การศึกษา 2556 

2) เปนผูมีรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณกลาวคือ  ไมเปนผูทุพพลภาพ ไร
ความสามารถและจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และตองมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาไมเปน
อุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

3) ผูสมัครจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเทา 4 ภาคเรยีน อยูในลําดับที่
ไมเกินรอยละ 20 ของสายช้ัน ภายหลังการจัดเรียงระดับผลการเรียนเฉลีย่สะสมของนักเรียนทั้งหมดของสายช้ัน
แลว 

4) เปนผูที่กําลังศกึษาในสถานศกึษาที่อยูนอกเขตอําเภอเมือง และอยูในพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 20 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ 
อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร บุรีรัมย นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ 
ขอนแกน เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  

5) องคประกอบการตัดสินคัดเลือก พิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ยสะสม คาคะแนนเฉลี่ย
กลุมสาระ การสอบสัมภาษณตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด 
 

การดําเนินรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย สถานศึกษา องคกร
ภาครัฐและผูแทนภาคประชาชนที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี การดําเนินการรับสมัครและการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาให
เปนไปตามที่ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

2.1 เปนผูที่กําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ประจําป
การศึกษา 2560 

2.2 เปนผูที่รางกายและสุขภาพจิตสมบูรณกลาวคือ ไมเปนผูทุพพลภาพไรความสามารถและ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ และตองมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาไมเปนอุปสรรคตอ
การศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

2.3 ผูสมคัรจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเทา 4 ภาคเรียน อยูในลาํดับที่
ไมเกินรอยละ 20 ของสายช้ันภายหลังการจัดเรียงระดับผลการเรียนเฉลีย่สะสมของนักเรียนทั้งหมดของสายช้ัน
แลว 

2.4 ผูสมคัรจะตองมีผลการเรียนเฉลี่สะสม (ม.4-6) หรือเทยีบเทา จํานวน 4 ภาคเรียน ไมตํ่า
กวา 2.00  

2.5 ผูสมคัรตองศึกษาอยูในสถานศึกษาในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สมัครเขารับ
การคัดเลือกระยะเวลา 
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เกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ของคณะศลิปศาสตร 
1. รับตรงพ้ืนที่อีสาน และพ้ืนที่ภาคอ่ืน 
 
สาขาวิชาที่เปดรับ 
ระดับปริญญาตร ี
1. สาขาวิชาภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
3. สาขาวิชาการทองเที่ยว 
4. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
5. สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 
6. สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 
7. สาขาวิชานิเทศศาสตร 

  
เกณฑการคัดเลือก 
โควตาพ้ืนที่ โควตาภาคอ่ืน และโควตารับตรงทั่วไป 
1. คุณสมบัติผูสมัคร 

1.1)  มผีลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) 
1.2)  GPAX  ไมตํ่ากวา 2.50 และ GPA ไมตํ่ากวา 2.50  พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยจาก  3  กลุม

สาระ ไดแก 
1)  กลุมสาระภาษาไทย 
2)  กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
3)  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจะมีสทิธ์ิสมัครเขารบัการคัดเลือก  

2.  ประกาศรายช่ือผูเขาสอบสัมภาษณ 
   เรียกเขาสอบสัมภาษณไมเกิน 5 เทาของจํานวนรับ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ GAT, 
GPAX และ GPA โดยเรียงลาํดับจากมากไปหานอย 

3. การดําเนินการสอบสัมภาษณ 
จะตัดสินใหผาน/ไมผาน โดยใหเปนไปตามเกณฑการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการสอบใน

แตละสาขาวิชา 
4. การตัดสิน 
     จะเรียงคะแนนสัมภาษณตามลําดับจากมากไปนอย กรณทีี่ผูสมคัรไดรับการคัดเลือกใหเขา

ศึกษาในลําดับสุดทายมีคะแนนเทากัน หลายคน คณะศิลปศาสตรจะพิจารณาจากการเรียงลําดับ GPA ของ
กลุมสาระวิชาที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 

คานํ้าหนัก เกณฑการตัดสิน 
GAT  30% 
GPAX  20% 
สัมภาษณ 50% 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

รายละเอียด
หลักสูตร 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 

 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

การทองเท่ียว  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ประวัติศาสตร  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ใหม) 

 
(ปด) 

 
(ปด) 

2 2 2 

นิเทศศาสตร  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

การพัฒนา
สังคม 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาจีนและ
การสื่อสาร 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาไทยและ
การสื่อสาร 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาญี่ปุนและ
การสื่อสาร 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภาษาเวียดนาม  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

ภูมิภาคลุมน้ํา
โขงศึกษา 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

- - -  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

1 1 1 

นวัตกรรมการ
ทองเท่ียวและ
บริการ 

- - -  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

1 1 1 

ภูมิภาคลุมน้ํา
โขงศึกษา 

- - -  
(ใหม) 

 
(ใหม) 

 
(ปด) 

1 1 1 

ภาษาไทย - - -  
(ใหม) 

 
(ใหม) 

 
(ปรับปรุง) 

1 1 1 

รวม 10 10 10 5 5 5 15 15 15 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรคณะ 

 
ตารางที่ 31 การเขารวมประชุม/อบรม/สมัมนาของบคุลากรคณะ 
(เฉพาะกรณเีดินทางไปราชการที่ใชงบพฒันาบคุลากรของคณะ) 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล  ประเภทการ

พัฒนา 
ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป 

สายวิชาการ 
1.  กันยรัชน์ิ  ศรีจนัทร ประชุม อบรมสรางการรับรูขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติ

บุคลากรดานการทองเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) 
โรงแรมรามาดา บาย วินแดม 
แบงคอก เจาพระยาปารค 
กรุงเทพฯ 

10-11 กันยายน 2563 

2.  กันยรัชน์ิ ศรีจนัทร ประชุม ประชุมวิชาการเพ่ือสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานและการลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

 โรงแรมรามา การเดนส 
กรุงเทพฯ 

30 มกราคม-1 กุมภาพันธ 
2563 

3.  เขมจิรา  หนองเปด ประชุม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5 th SUIC International 
Conference 2019 A New Paradigm of Management 
and Creativity 

โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน 
กรุงเทพฯ 

10-14 ธันวาคม 2562 

4.  จักรพันธ  แสงทอง ประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติ หัวขอพลังภาคประชาคมกับการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎศรีสะเกษ 

27-29 สิงหาคม 2563 

5.  จักเรศ  อิฐรัตน สัมมนา Andy Warhol: Pop Art, Van Gogh: Life and Art, พิลมก
ระจกเรื่องราวเหนือกาลเวลา 

กรุงเทพฯ 14-18 สิงหาคม 2563 

6.  ชาญชัย คงเพียรธรรม ประชุม ประชุมเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 13 นนทบุรี 9-11 มกราคม 2563 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล  ประเภทการ
พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป 

7.  ชิดหทัย  ปุยะติ อบรม โครงการบรรยายวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 
หัวขอแนวทางการเรียนการสอนวิชาการแปลและการลามจีน-
ไทย ไทย-จีน ในระดับอุดมศึกษา และครั้งที่ 4 หัวขอ การเขียน
บทความดานภาษาจีนอยางไรใหไดตีพิมพ 

กรุงเทพฯ 19-21 กุมภาพันธ 2563 

8.  ฐิตารัตน  พันธุชนะ กิจกรรม กิจกรรม Mekong Development Field Study 2020 ราชอาณาจักรกัมพูชา 15-19 กุมภาพันธ 2563 
9.  ฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ ประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติพหุวิทยาแหงภาษา วรรณกรรมและ

คติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซยีน ครั้งที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 19-22 ธันวาคม 2562 

10.  ณัชวินนท แสงศรี
จันทร 

ประชุม สัมมนาทางวิชาการเรื่องทักษะจําเปนเนนสมรรถนะเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครู 

โรงแรมเนวาดา คอนเวนช่ัน 
จังหวัดอุบลราชธานี  

2 มนีาคม 2563 

11.  ธวัช  มณีผอง สัมมนา สัมมนาเครือขายผูนําการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง มหาลัย
เถื่อน ปที่ 7 Reunion บานปา เมืองเถื่อน 

อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม 

15-20 มกราคม 2563 

12.  นพพร  ชวงชิง อบรม การประเมินผลลัพททางสังคมและการคํานวณผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน 

กรุงเทพฯ 16-19 สิงหาคม 2563 

13.  ประภาพร  ศศิประภา สัมมนา รวมฟงบรรยายพิเศษในหัวขอ แนวทางการเรียนการสอน
วิชาการแปลและการลามจีน-ไทย ไทย-จีน ในระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
บางเขนกรุงเทพฯ 

19-20 กุมภาพันธ 2563 

14.  ปนวดี  ศรีสุพรรณ กิจกรรม กิจกรรม Mekong Development Field Study 2020 ราชอาณาจักรกัมพูชา 15-19 กุมภาพันธ 2563 
15.  พรชัย ศักด์ิศิริโสภณ สัมมนา เสวนาวิชาการเรื่องผลกระทบของ COVID 19 และการปรบัตัว

ขององคการเพ่ือเขาสูวิถีปกติสุขใหม (New Normal 
Wellness) 

โรงแรมฮอลิเดย อิน เชียงใหม 18-21 กันยายน 2563 

16.  พฤกษ เถาถวิล ประชุม Rethinking Asian Capitalism and Society in the 21st 
Century: A comparative overview on 30 years of 
Vietnam's achievements  

Southern Institute of 
Social Science , Ho Chi 
Minh-City  Vietnam 

6-9 พฤศจิกายน 2562 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล  ประเภทการ
พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป 

17.  พัชรี ธานี อบรม ฝอบรมสรางการรับรูขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรดานการทองเที่ยวอาเซียน (MRA on TP)  

โรงแรมรามาดา บาย วินแดม 
แบงคอก เจาพระยาปารค 
กรุงเทพฯ 

10-11 กันยายน 2563 

18.  พิสิทธ์ิ  กอบบุญ สัมมนา 1.ฟลมกระจก:เรื่องราวเหนือกาลเวลา  2.มหกรรมงานวิจัย
แหงชาติ 2563 

หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร และศูนยการ
ประชุมเซ็นทรลัเวิลด กรุงเทพฯ 

30 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 
2563 

19.  มิตต  ทรัพยผดุ อบรม อบรมครูผูสอนภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา การสอนภาษา
ฝรั่งเศสเพ่ืออาชีพในฐานะวิชาเลือกสําหรับผูเรียนระดับตน 

คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7-10 ตุลาคม 2562 

20.  ยุวดี  จิตตโกศล สัมมนา สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ครัง้ที่ 6 
ประจําป 2563 (RDI for Disruptive Education: การวิจยั 
พัฒนา และนวัตกรรมในยุคการพลิกผันทางการศึกษา 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ 9-13 กันยายน 2563 

21.  รุงทิพย  อันมยั ประชุม เสวนางานวิจัยทุนนิยมวิพากษในวรรณกรรมไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา
พระจันทร กรงุเทพฯ 

8-12 พฤศจิกายน 2562 

22.  วรธนิก  โพธิจักร ประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ศิลปศาสตรวิชาการ ครั้งที่ 1 

มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด
เชียงใหม 

23-25 กรกฎาคม 2563 

23.  วศิน  โกมุท สัมมนา นิทรรศการ Van Gogh: Life and Art และนิทรรศการศลิป
วิทยากรจากสาสนสมเด็จ 

กรุงเทพฯ 4-8 กันยายน 2563 

24.  วิชุดา  สายสมทุร อบรม ICREATOR CONFERENCE 2020 (ONLINE) จังหวัดอุบลราชธานี 21-23 สิงหาคม 2563 
25.  ศราวุฒิ  โภคา อบรม โครงการอบรมผูฝกสอนและคลินิกเสริมทักษะฟุตบอลใหกับ

เยาวชน 
สนาม Ubon Sport Complex 
จังหวัดอุบลราชธานี 

19 กรกฎาคม 2563 

26.  สุพัฒน  กูเกียรติกูล ประชุม โครงการ Research Zone (2019) : Phase 150 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
กรุงทพฯ 

22-27 ธันวาคม 2562 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล  ประเภทการ
พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป 

27.  สุรศักด์ิ  บุญอาจ อบรม คายคัดเลือกผูนําเยาวชนโครงการหมูบานฤดูรอนเด็กนานาชาติ The Pine Resort จังหวัด
ปทุมธานี 

21-25 พฤศจกิายน 2562 

28.  สุรสม  กฤษณะจูฑะ กิจกรรม กิจกรรม Mekong Development Field Study 2020 ราชอาณาจักรกัมพูชา 15-19 กุมภาพันธ 2563 
29.  เหมวรรณ  เหมะนัค ประชุม การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้ง

ที่ 12 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

28 มีนาคม 2563 

30.  อธิคม  เทียนทอง อบรม อบรมเรื่อง Routes to Success in Writing and Publishing 
Articles in Scopus Index Journals 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 11-15 ธันวาคม 2562 

สายสนบัสนุน 
32. กชพรรณ บุญฉลวย ประชุม ประชุมเครือขายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8 เรื่อง 

การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัยยุค Digital Disruptive  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 

19-22 มกราคม 2563 

33. โชติกา  ศรีโพนทอง อบรม การพัฒนาพีอารดิจิทัล 4.0 หนวยงานภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร กรงุเทพฯ 

24-28 สิงหาคม 2563 

34. ธีระยุทธ  ทองบอ อบรม อบรมโซลาเซลสเบ้ืองตน รุน 30 โรงเรียนศรีแสงธรรม  จังหวัด
อุบลราชธานี 

14-15 มีนาคม 2563 

35. ปทมาสน  พานพรม อบรม ประชุมเครือขายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8 เรื่อง 
การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัยยุค Digital Disruptive 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 

 19-22 มกราคม 2563 

36. มงคลชัย ลอมวงษ อบรม โครงการฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพฯ 

1-2 สิงหาคม 2563 

37. ลักษณา  ทองทศ สัมมนา สัมมนาเรื่องการบริการหองสมุดยุค New Normal โรงแรมซีบรซีจอมเทียน จังหวัด
ชลบุรี 

24 กรกฎาคม 2563 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล  ประเภทการ
พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป 

38. วรารัตน  พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

อบรม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสนิ 
การคิดคาเสื่อมราคา การตรวจสอบพัสดุประจําป และการ
จําหนายพัสดุ 

โรงแรมบานสวนคุณตา กอลฟ 
รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี 

22-23 กุมภาพันธ 2563 

 
ตารางที่ 32 แสดงรายชื่อบคุลากรทีเ่ขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล  ประเภทการ

พัฒนา 
ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป 

1 ชาคริยา  ชุมมวล นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง กลวิธีการแปลช่ืออาหารไทย
เปนภาษาญี่ปุน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย ครั้ง
ที่ 14 Research and Innovation for All 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

3 กันยายน 2563 

2 ชาญชัย คงเพียร
ธรรม 

นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง ภาพสะทอนผูหญิงเขมรในนว
นิยายของเมา สมฌาง   ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พหุ
วิทยาการแหงภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที ่1 

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

19-23 ธันวาคม 2562 

3 ณัฐวุฒิ  สุข
ประสงค 

นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Thai-to-Chinese Translation 
of Culture-Specific Items in Khmer Ruins in Southern 
Isan of Thailand การประชุมวิชาการ The 12th International 
Conference of HUSOC Network 2018 Glocal Society: 
from Locale to Globality for a Sustainable Society  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพฯ 

23-27 ตุลาคม 2562 

4 ภาสพงศ  ผิวพอใช นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่องคําศัพทการประกอบอาหารและ
วัฒนธรรมการบริโภคของคนไทย:ศึกษาจากตําราวิธีทําอาหารไทย
และฝรั่งของพระสุจิตสุดา พ.ศ.2498  ในการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

19-23 ธันวาคม 2562 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล  ประเภทการ
พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป 

ระดับชาติ พหุวิทยาการแหงภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 

5 เมชฌ  สอด
สองกฤษ 

นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ANALYSIS OF INSOLVENCY 
RISKS AND FINANCIAL PERFORMANCES OF BANKS IN 
THAILAND  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง 31st 
Asian-Pacific Conference on International Accounting 
Issues 

กรุงวอรซอ  สาธารณรัฐ
โปแลนด 

11-20 ตุลาคม 2562 

6 ยุวดี  จิตตโกศล นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Designing an HR Chatbot to 
Support Human Resource Management 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5 th SUIC International 
Conference 2019 A New Paradigm of Management and 
Creativity  

โรงแรม Royal Orchid 
Sheraton กรงุเทพฯ 

11-13 ธันวาคม 2562 

7 รุจิวรรณ  เหลา
ไพโรจน 

นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Vietnamese Cutting Terms: 
An Ethnosemantic Study  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 15 
thInternational Conference on Humanities and Social 
Science (IC-HuSO 2019) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน 

10-12 พฤศจกิายน 2562 

8 วชิราภรณ  กิจ
พูนผล 

นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง TEACHING ENGLISH 
COLLOCATIONS TO ENHANCE STUDENTS' SPEAKING 
ABILITY ประชุมระดับนานาชาติ The 1st International 
Conference on Education Innovation and Development 
for Classrooms in the 21st Century 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

31 มกราคม-3กุมภาพันธ 
2563 

9 วรธนิก  โพธิจักร นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ปฏิสัมพนธและวาทกรรมการ
เลือกคูในรายการเทคมีเอาทไทยแลนด:ถูกชะตาทาหวใจ  ในการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

19-22 ธันวาคม 2562 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล  ประเภทการ
พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป 

ประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแหงภาษา วรรณกรรมและ
คติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซยีน ครั้งที่ 1 

10 วัชรี  ศรีคํา นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Impacts of Tourism 
Development in Sa Pa, Lao Cai, Veitnam ในการประชุม
วิชาการนานาชาติ 15th International Conference on 
Humanities and Social Sciences (IC-HUSO) 2019 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

10-12 พฤศจกิายน 2562 

11 สมหมาย  ชินนาค นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่องTransborder Medical 
Services as the ASEAN Connectivity in Practical: a Case 
study of Hospital Service Used by Cambodian Patients 
in Northeast Thailand  ในการประชุม The 15th 
International Conference on Asia Pacific Cultural Values: 
Challenges of Culture in the Technology age  

 Phnom Penh Hotel 
Combodia 

17-21 ธันวาคม 2562  

12 สารภี  ขาวดี นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของประเพณีบุญเดือน
สามในชุมชนไทกะเลิงบานมวง จังหวัดนครพนม    ในการประชุม
ระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 5 
ประจําป 2563  

มหาวิทยาลัยรงัสิต กรุงเทพฯ 1 พฤษภาคม 2563 

13 สุทธิพงศ  เพ่ิมพูล นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Gender inequality and 
female responses and examination of male dominant 
discourses in a thai TV Series   ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติของเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 12  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23-26 ตุลาคม 2562 

14 สุรศักด์ิ  บุญอาจ นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง FEMAIL CHARACTERS 
ANALYSIS IN THAI MOVIES PRODUCED BY THE GDH 559 

ยางกุง ประเทศเมียรมาร 28-31 มกราคม 2563 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล  ประเภทการ
พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป 

CO.,LTD  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International 
Conference on Arts, Education and Social Science 
(ICAES)  

15 สุวภัทร  ศรจีอง
แสง 

นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง The Model of creative 
tourism for Hongsang community in Amnatcharoen 
province   ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5 th SUIC 
International Conference 2019 A New Paradigm of 
Management and Creativity  

โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน 
กรุงทพฯ 

  11-17 ธันวาคม 2562 
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