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สารจากคณบดีคณะศิลปศาสตร 

 
 
 

ในรอบปงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตรเผชิญกับความทาทายจากสถานการณภายนอก
โดยเฉพาะสถานการณโควิดเฉกเชนเดียวกับคณะและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ   ซ่ึงทําใหคณะตองปรับตัวรับมือ 
ตอบสนองตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ New normal อยางเหมาะสม ท้ังการพัฒนาบุคลากรและการ
จัดหาเครื่องมืออุปกรณสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มกําลัง รวมถึงการคําถึง
ถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดําเนินงานกิจกรรมทุกดาน อีกท้ัง คณะมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน
การทํางานระหวางปเพ่ือคนหาตัวตนความเปนศิลปศาสตรรวมกัน ภายใตสถานการณดังกลาวถือเปนโจทย
ท่ีทาทายในอนาคตท่ีคณะจะวางแผนดําเนินงานใหแตละฝายงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือใหคณะบรรลุ
วิสัยทัศนในการเปน “คณะศิลปศาสตรชั้นนําในภูมิภาคลุมน้ําโขงดานการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม” ใน
อนาคต 

รายงานประจําป 2564 ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2564       
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงดําเนินงาน
ครอบคลุมภารกิจหลักทุกดานของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแกชุมชน และการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสวนประกอบท่ีสําคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนํา สวนท่ี 
2 ผลการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร  และสวนท่ี 3 สารสนเทศของคณะ ผลการดําเนินงานดังกลาวจะ
นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคณะ ตลอดจนการวางแผนตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ  
 ความสําเร็จท่ีปรากฏในรายงานฉบับนี้เกิดข้ึนจากความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานจากทุกภาค
สวนภายในคณะศิลปศาสตรและหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอขอบคุณบุคลากร
ของคณะ มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  คณะกรรมการทุกฝาย  คณาจารยและ
เจาหนาท่ีทุกฝายท่ีตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงทีมผูจัดทํารายงานประจําปจนเกิดเปนผลงาน ดังปรากฏใน
เอกสารเลมนี้ 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คําคง 
คณบดีคณะศิลปศาสตร 
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สวนท่ี 1   

ลักษณะองคกร 
 



2 
 

ประวัติและความเปนมา 
 

คณะศิลปศาสตรแรกเริ่มเปนสถาบันภาษาและวัฒนธรรมท่ีมีภารกิจหลักจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปดานภาษา มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ใหกับนักศึกษาในคณะตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปการศึกษา 2540   สถาบันภาษาและวัฒนธรรม        ไดเปดสอนหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
และในปการศึกษา 2541 ไดเปดสอนหลักสูตรท่ีสองคือศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการทองเท่ียว ตอมาสถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรมไดรับการปรับสถานะเปนคณะศิลปศาสตร  เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตาม
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2542 

คณะศิลปศาสตรเปดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมท้ังสิ้น 10 หลักสูตร    ไดแก ศิลปศา
สตรบัณฑิตการทองเท่ียว ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาสังคม ศิลปศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร ศิลปศาสตร
บัณฑิตภาษาจีนและการสื่อสาร ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาญ่ีปุนและการสื่อสาร ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทยและการสื่อสาร ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ศึกษา
ศาสตรบัณฑิต 10 วิชาเอก วิชาเอกดนตรีศึกษา วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
วิชาสังคมศึกษา และวิชาเอกชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร วิชาเอกเคมี วิชาเอกเทคโนโลยี วิชาเอกฟสิกส โดย
มีคณะวิทยาศาสตรรวมรับผิดชอบหลักสูตร  ในระดับปริญญาโทเปดสอนรวม 4 หลักสูตร ไดแก ศิลปศาสต
รมหาบัณฑิตสาขาภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการและศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภูมิภาคลุมน้ําโขง  

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิชาโทในระดับปริญญาตรีเพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพใหแกบัณฑิต ปจจุบัน คณะศิลปศาสตรมีการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทุกดานของ
สถาบันอุดมศึกษา ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

วิสัยทัศน 
“คณะศิลปศาสตรช้ันนําในภมิูภาคลุมน้ําโขงดานการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

A Leading faculty of Liberal arts for Social Innovation Development in tbe GMS Region. 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตรท่ีมีคุณภาพ หลักสูตรไดมาตรฐาน

และเปนท่ียอมรับ 
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางดานภาษา สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคลุมน้ําโขง

เพ่ือพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน  
3. บริการวิชาการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนสังคมอยางมีสวนรวม  
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง 
   



3 
 

สถานท่ีตั้ง 
 

 คณะศิลปศาสตร มีท่ีตั้งอยู ณ อาคารคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ตําบลเมือง
ศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ท้ังนี้อาณาเขตของคณะศิลปศาสตรมีจํานวน 2 อาคาร 
อาคารแรกมี 4 ชั้น ชั้นท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีในสวนของสํานักงานเลขานุการ ประกอบดวยสํานักงานเลขานุการ 
งานธุรการ งานการเงิน งานบุคลากร งานแผนและพัฒนา งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งาน
ประชาสัมพันธ งานพัสดุ งานอาคาร งานผลิตและบริการเอกสาร และยานพาหนะ หองทํางานของคณบดี 
รองคณบดี ผูชวยคณบดี หองพักคณาจารย และโรงละคร ซ่ึงสามารถจัดการแสดงและ/หรือการประชุมได
ถึง 400 ท่ีนั่ง ชั้นท่ี 2 เปนศูนยการเรียนแบบพ่ึงตนเอง (Self – Access learning Center : SAC) ชั้นท่ี 3 
เปนสวนของหองจัดการเรียนการสอน และชั้นท่ี 4 เปนหองพักคณาจารย อาคารท่ีสอง ชั้น 1 เปนสวนของ
หองเรียน หองทัวรจําลอง ชั้นสองและสามเปนหองพักอาจารยและหองเรียน 
 
 

ดอกไมและสีประจําคณะ 
“ดอกจาน” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตรวา Buetea monosperma อยูในวงศ PAPILIONOIDEAE 

(Leguminosae) หรือชื่อสามัญท่ีรูจักกันดีคือดอกทองกวาว หรือกาว ซ่ึงเปนดอกไมพ้ืนเมืองสัญลักษณของ
ภาคอีสาน มีคุณสมบัติอดทนตอสภาพแวดลอมสามารถชูชองามสะพรั่งในฤดูแลง เปรียบเหมือนคณะศิลป
ศาสตร ท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมอีสาน เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความเปนผูนํา และมีจิตสํานึกในการรับใชสังคม สวนสีประจําคณะคือสีแสด อันเปนสีของดอกจาน 

 
 

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

ดวยจิตอันกาวไกล ดวยใจยึดม่ันความดี นําความรักความผูกพันของนองพ่ี คือศักดิ์ศรีแหงศรัทธา
ของปวงชน รวมใจกันสรางสรรค นอมนําคุณธรรมทุกแหงหน ทรงคุณคาท่ัวสากล ใหคนรับรูความเกรียง
ไกร  

ศิลปศาสตร ประกาศ กูกองรองเพลงฝนอันยิ่งใหญรวมสูฝาฟนผองภัย ไมหวั่นไหวกาวไปรวมกัน 
รอยใจเหลาพ่ีนองผองเพ่ือน ย้ําเตือนดวงจิตสถิตม่ัน ดอกจานจักเบงบานตราบนิรันดร รักม่ันกันไวมิลืมเลย  
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โครงสรางการแบงสวนราชการคณะ 
ในปงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตรไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการแบงสวนราชการ โดย

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติอนุมัติใหยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบงสวนราชการภายในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2553 เพ่ือลดความซํ้าซอนของภาระงาน ท้ังในดานการจัดการเรียนการสอนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการบริหารงานบุคคลซ่ึงเปนภาระงานของหลักสูตร ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหมี
ความรวดเร็ว และเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ  โดยจากเดิมท่ีคณะศิลปศาสตรมี 4 สาขาวิชา แต
ละสาขาวิชามีหลักสูตรตางๆ บริหารจัดการอยูภายใตสาขาวิชา ไดปรับเปลี่ยนใหบุคลากรอยูภายใตสังกัด
สํานักงานเลขานุการ และแยกเปนการบริหารงานหลักสูตร และการบริหารบุคคลโดยปรับโครงสรางการ
แบงสวนราชการ และโครงสรางการบริหารงาน ดังแผนภาพ 

 

โครงสรางการแบงสวนราชการคณะศิลปศาสตร 
 
 
 
 
 

คณะศิลปศาสตร 

สํานักเลขานุการ 
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โครงสรางการบริหารงานคณะศิลปศาสตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- งานวิชาการ - งานกิจการนักศึกษา 

คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยคณบด ี
ฝายกิจการนักศึกษา 

ผูชวยคณบด ี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหนาสํานักเลขานุการ 

- งานแผนและงบประมาณ 
- งานวิจัย 
- งานบริการวิชาการ 
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานจัดการความรู 
- งานวารสาร 
- ศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาค 
ลุมน้ําโขง 

- งานบคุคล 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานธุรการ 
- งานโสตทัศนูปกรณ 
- งานคอมพิวเตอร 
- งานอาคารสถานท่ี 

- งานวิเทศสัมพันธ 

- งานประกันคุณภาพ 
- ศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง 



6 
 

 
 

 
สวนท่ี 2  

รายงานผลการดําเนินการ       
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
คณะฯ รายงานเปรียบเทียบผลการดําเนินงานยอนหลัง ดังนี้ 
 

1) ดานการผลิตบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตรเปดสอนในระดับปริญญาตรีจํานวน 10 หลักสูตร และปริญญาโทจํานวน 5 หลักสูตร  

โดยมีหลักสูตรท่ีไมไดดําเนินการเปดรับนักศึกษา และอยูในระหวางการพัฒนาหลักสูตรใหมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของแนวโนมดานการศึกษา โดยในป 2563 คณะศิลปศาสตรมีแผนรับนักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึนอัน
เนื่องมาจากการเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ท้ังนี้ ในป 2564 คณะเปดรับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 8 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจํานวน 2 หลักสูตร จํานวนหลักสูตรเปรียบเทียบดังตาราง
ท่ี 1 และมีจํานวนนักศึกษาดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนระหวางป 2562 -2564 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอน 10 10 10 5 4 5  15 14 15 
จํานวนหลักสตูรท่ีปรับปรุง
มาตรฐานตามกรอบ TQF. 

9 8 8 3 2 3  12 10 11 

จํานวนหลักสตูรท่ีขออนุมัติ
เปดใหม 

- 1 1 - - -  - 1 1 

จํานวนหลักสตูรท่ีขออนุมัต ิ
ปดหลักสูตร  
หมายเหตุ :  
* ขออนุมัติปดเรียบรอยแลว  
แตยังมีนักศึกษาคงคาง 
** ปดสมบูรณ 

1* 1* 1* 1*+ 
1** 

2* 1*+  
1** 

3 3 3 

 
ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1-4 คณะศิลปศาสตร    

หลักสูตร จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2561 2562 2563 2564 

ศิลปศาสตรบัณฑติ การทองเท่ียว 100 126 96 79 
ศิลปศาสตรบัณฑติ การพัฒนาสังคม 54 46 36 37 
ศิลปศาสตรบัณฑติ นิเทศศาสตร 72 58 67 67 
ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาจีนและการสื่อสาร 80 73 80 77 
ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 108 104 82 97 
ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาไทยและการสื่อสาร 78 50 50 72 
ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน - - 14 - 
ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 9 - - - 
ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 107 103 97 104 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกชีววิทยา - - 21 30 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาคณติศาสตร - - 41 28 
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หลักสูตร จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2561 2562 2563 2564 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาสังคมศกึษา - - 37 28 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกเคม ี - - 16 26 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกดนตรีศึกษา - - 13 29 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกเทคโนโลย ี - - 14 29 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกพลศึกษา - - 33 30 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกฟสกิส - - 16 30 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย - - 46 29 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ - - 39 30 
รวม 608 560 798 822 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2561 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 6 2 3 2 
การสอนภาษาอังกฤษ 14 - - - 
นวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ - 7 6 1 
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 2 - - - 

รวม 22 9 9 3 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอในคณะศิลปะศาสตรและจํานวนนักศึกษายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
ระหวางป 2560 -2564 

ป แผน ผูสมัคร ยืนยันสิทธิ์  รอยละตามแผน เขาศึกษา 
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 
2564 880 4561 835 94.89 822 
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แผนภูมิท่ี  1 จํานวนผูสมัครและยืนยันสิทธิ์ ป 2560-2564 

สําหรับคุณภาพของหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ในการดําเนินงานท่ีผานมา
คณะผานเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงถือวาอยูในระดับมาตรฐาน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการเรียนการสอนในระดับปานกลาง 
 
 ตารางท่ี 4    คะแนนประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ยอนหลัง 5 ป (2559-2563) 

หลักสูตร ปการศึกษา 
 2559 2560 2561 2562 2563 

ระดับปริญญาตรี      
การทองเท่ียว 2.04 2.60 3.21 3.32 3.47 
การพัฒนาสังคม 3.16 3.36 3.15 3.28 3.54 
นิเทศศาสตร 2.44 2.80 3.18 2.85 2.97 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 3.07 3.42 3.43 3.53 3.61 
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 2.86 3.28 3.13 3.21 3.15 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 3.08 3.24 3.30 2.93 3.46 
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 2.59 2.58 3.21 2.99 3.04 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3.10 2.97 3.27 3.50 3.55 
ศึกษาศาสตร - - - - 2.67 
ระดับปริญญาโท      
นวัตกรรมการทองเท่ียวและการบริการ 3.57 3.13 3.41 3.38 3.47 
ภาษาไทย 3.02 2.96 3.25 3.31 3.34 
หมายเหต ุ      ผลการประเมินระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 หลักสูตร ที่มีผลการประเมินลดลง คือ  

หลักสูตรนิเทศศาสตร หลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร และหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
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แผนภูมิท่ี  2  ผลการประเมินคุณภาพศึกษาระดับคณะ ประจําป 2557-2563 

ตารางท่ี 5 ภาพรวมระดับความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 
ป 2559 2560 2561 2562 2563 

ระดับ 80.00 79.60 82.88 85.00 76.31 
หมายเหตุ : ขอมูลจากรายงานสรุปภาวการณมีงานทําของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปการศึกษา 2562 (รุนที่ 29) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 โดยผลการสํารวจรอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขาอยูในระดับปานกลาง และความพึง
พอใจของนายจางโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจดังแสดงในตารางท่ี 6 และ 7 
 
ตารางท่ี 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา 

ป 2559 2560 2561 2562 2563* 
ระดับ 57.48 53.99 67.78 44.18 n/a 

หมายเหตุ : ขอมูลจากรายงานสรุปภาวการณมีงานทําของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปการศึกษา 2562 (รุนที่ 29) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 *อยูระหวางรวบรวมขอมูลจากบัณพิตทีจ่ะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 

 
ตารางท่ี 7 รอยละความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 

ป 2558 2559 2560 2561 2563* 
ระดับ 81.60 79.60 84.80 75 n/a 

หมายเหตุ : ขอมูลจากรายงานสรุปภาวการณมีงานทําของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปการศึกษา 2562 (รุนที่ 29) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
*อยูระหวางรวบรวมขอมูลจากบัณพิตทีจ่ะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 
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2) ดานการวิจัย 
 คณะศิลปศาสตรมีแนวทางสงเสริมใหเกิดการพัฒนาบุคลากรสูการเปนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพและผลิตผล
งานวิชาการท่ีจะนําไปสูการสนับสนุนการเรียนการสอน  สนับสนุนท้ังเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ดาน
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย การหาแหลงทุนสนับสนนุจากภายนอก  ทําใหคณะศิลปศาสตรมีนักวิจัยหนาใหม
เพ่ิมข้ึน จากขอมูลนักวิจัยแยกตามหลักสูตร รวมท้ังหมด คิดเปนรอยละ 57.75  เม่ือเทียบกับจํานวนคณาจารย
ประจํา ดังแสดงในขอมูลตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 8 จํานวนอาจารยประจําท่ีทํางานวิจัยในรอบ 5 ป 
หลักสูตร/กลุมวิชา จํานวนบุคลากรในหลักสูตร จํานวนผูท่ีทําวิจัยในรอบ 5 ป* 

หลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 44 9 
หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร 15 12 
หลักสตูรการพัฒนาสังคม 16 13 
หลักสตูรประวัติศาสตร 9 8 
หลักสตูรนิเทศศาสตร 6 1 
หลักสตูรการทองท่ียว 9 9 
หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร 10 5 
หลักสตูรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 9 4 
หลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3 3 
หลักสตูรศึกษาศาสตร 9 - 

รวม  130 64 
 หมายเหตุ: *นับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานสอนในป 2564 
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แผนภูมิท่ี  3 จํานวนอาจารยประจําท่ีทํางานวิจัยในรอบ 5 ป 

 

      แผนภูมิท่ี  4  โครงการวิจัย ประจําป 2564 
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ตารางท่ี 9  จํานวนโครงการวิจัย ประจําป 2560-2564 
 ปงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

งบประมาณเงินรายได 22 13 18 13 13 79 
งบประมาณสนับสนุนจาก
แหลงอ่ืน ๆ 

15 14 7 25 20 81 

รวม  37  27  25 38 33 160 
 
ตารางท่ี 10 งบประมาณท่ีไดรับสนับสนุนจากโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560-2564   

ปงบประมาณ ภายนอก ภายใน งบท้ังหมด 
2560 4,631,435.00 992,600.00 5,624,035.00 
2561 2,894,638.33 279,000.00 3,173,638.33 
2562 1,294,220.00 849,100.00 2,143,320.00 
2563 7,490,675.00 560,000.00 8,050,675.00 
2564 5,486,502.80 200,000.00 5,686,502.80 

 

 
แผนภูมิท่ี  5  งบประมาณท่ีไดรับสนับสนุนจากโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560-2564 
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ตารางท่ี 11 จํานวนการตีพิมพในวารสารท่ีมีคุณภาพตอการเผยแพรผลงานท้ังหมด 
ปงบประมาณ จํานวนผลงาน

ตีพิมพท้ังหมด 
ผลงานตีพิมพใน

วารสารฐาน
นานาชาติ 

ผลงานตีพิมพใน
วารสารท่ีอยูในฐาน 

TCI 

ผลงานตีพิมพใน
proceedings 

2560 83 2 20 61 
2561 120 0 35 85 

 2562 96 5 31 60 
2563 112 1 31 74 
2564  118 5 20  93 
รวม 529 13 137 373 

 

 
 

แผนภูมิท่ี  6 จํานวนการตีพิมพในวารสารท่ีมีคุณภาพตอการเผยแพรผลงานท้ังหมด 

3) ดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 สําหรับการใหบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีบริการดานการฝกอบรมการสอน
ภาษาท้ังภาษาไทยและตางประเทศ ดังแสดงในตารางท่ี 11  
 

ตารางท่ี 12 จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับงบประมาณ
แผนดิน ประจําป 2560-2564 

ปงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
โครงการบริการวิชาการ 7 7 9 12  5 40 

โครงการทํานุฯ 8 14 13 9  1  45 
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4) ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตารางท่ี 13 สรุปรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2560-2564 (เงินรายไดคณะศิลปศาสตร) 

ป 
งบประมาณ  

แผน  รายรับเงินรายได 
(บาท)(ปปจจุบัน) 

 รายจายเงินรายได 
(บาท) (ปปจจุบัน) 

คงเหลือ 
(บาท) 

2560 33,566,300.00 42,757,455.23 48,764,987.50 -6,007,532.27 
2561 31,804,800.00 54,942,087.50 46,609,214.20 18,945,254.44 

2562 32,430,835.00 34,015,246.69 28,583,966.25 7,341,568.18 

2563 39,599,900.00 38,728,710.17 25,526,945.10 15,766,682.14 

2564 40,745,500.00   38,997,095.94 23,332,066.47  15,665,029.47  
หมายเหต ุ

1. อางอิงขอมูล ตามระบบUBUFMIS ณ 30 กันยายน 2564 
2. รายรับเงินรายได ปงบประมาณ 2560-2564 แบงเปนรายไดในปงบประมาณนั้นๆ และรายไดคาธรรมเนียมปเกา(ทุนสะสม

หนวยงาน) ซ่ึงไมแสดงในรายไดในปปจจุบัน หากพิจารณารายไดทั้งส้ิน(รายรับจริง)แลว จะมีความแตกตางกันอยางมากกับรายรับ
ปปจจุบัน ท้ังนี้ ในปงบประมาณ 2560-2561 มีรายไดจากเงินจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาเปนจํานวนมากอยางมีนัยสําคัญ
เนื่องจากเปล่ียนแปลงนโยบายการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปนแบบเหมาจาย ทําใหการจัดสรร
คาธรรมเนียมการศึกษาปงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตรไดรับเงินจัดสรรนอย แลวสะสมมาจัดสรรฯในปงบประมาณถัดมา จึง
ทําใหเงินจัดสรรในปงบประมาณ 2560 และ 2561 มีจํานวนมาก รายละเอียดดังนี้ 

3. รายจายเงินรายได ปงบประมาณ 2560-2563 ไดรวมคาเส่ือมราคาและตัดจําหนายแลว  ซ่ึงเปนคาใชจายไมไดเกิดขึ้นจริง และ 
ปงบประมาณ 2564 อยูระหวางการคํานวณคาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย  ทั้งนี้ รายจายคาครุภัณฑและส่ิงกอสรางไมไดรวมอยูใน
รายจายปปจจุบัน เนื่องจากเปนหมวดสินทรัพย 

 

 
แผนภูมิท่ี  7 สรุปรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2560-2564 (เงินรายไดคณะศิลปศาสตร) 

 

2560 2561 2562 2563 2564

แผน 33,566,300.00 31,804,800.00 32,430,835.00 39,599,900.00 40,745,500.00

รายรับเงินรายได (บาท)(ปปจจุบัน) 42,757,455.23 54,942,087.50 34,015,246.69 38,728,710.17 38,997,095.94

รายจายเงินรายได (บาท) (ปปจจุบัน) 48,764,987.50 46,609,214.20 28,583,966.25 25,526,945.10 23,332,066.47
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ตารางท่ี 14  รายรับจากแหลงเงินรายได 

ปงบประมาณ 

รายไดเงินจัดสรร
คาธรรมเนียม

การศึกษา (บาท) 
(ปปจจุบัน) 

รายไดเงินจัดสรร
คาธรรมเนียมป
เกา(ทุนสะสม
หนวยงาน) 

รวมรายไดเงิน
จัดสรร

คาธรรมเนียม
การศึกษาท้ังสิ้น 

รายไดจาก
แหลงอ่ืน) 

รวมรายไดท้ังสิ้น 

2560 25,015,722.57 45,360,310.00 70,376,032.57 17,741,732.66 88,117,765.23 

2561 30,727,482.50 9,029,626.70 39,757,109.20 24,214,605.00 63,971,714.20 

2562 31,180,532.50 13,232,325.00 44,412,857.50 2,834,714.19 47,247,571.69 

2563 37,120,559.50 2,637,662.68 39,758,222.18 1,608,150.67 41,366,372.85 

2564 35,266,186.58 2,648,756.30 37,914,942.88 3,730,909.36 41,645,852.24 
 

แผนภูมิท่ี  8  รายรับจากแหลงเงินรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดเงินจัดสรร

คาธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท), 35,266,186.58
รายไดเงินจัดสรร

คาธรรมเนียมปเกา(ทุน

สะสมหนวยงาน), 

2,648,756.30

รวมรายไดเงินจัดสรร

คาธรรมเนียมการศึกษา

ทั้งส้ิน, 37,914,942.88

รายไดจากแหลงอื่น), 

3,730,909.36

รายรับจากแหลงเงินรายได
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5) ดานบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร มีบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีเปนคณาจารยประจําในระดับอาจารย จํานวน 

96 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 29 คน และรองศาสตราจารย จํานวน 7 คน รวม 132 คน 
 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 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 และลูกจางชั่วคราว จํานวน 3 คน 
 

 ตารางท่ี 15  จํานวนบคุลากร  
ปงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 
สายวิชาการ 130 130 131 130 132 

อาจารย 108 105 95 94 96 
ผูชวยศาสตราจารย 18 21 31 30 29 
รองศาสตราจารย 4 4 5 6 7 

สายสนับสนนุ 33 33 33 32 32 
ปฏิบัติงาน 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติการ 11 11 11 10 10 
ชํานาญการ 14 14 14 15 15 
ลูกจางประจํา (ระดบั 2) 1 1 1 1 1 
ลูกจางประจํา (ระดบั 3) 2 2 2 1 1 
ลูกจางช่ัวคราว 3 3 3 3 3 

รวม 163 163 164 162 164 
 *หมายเหตุ  
1. ขอมูลระหวาง วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
2. Ms.IWAMI  Sayo ตําแหนง อาจารย  ลาออก ณ วันท่ี 1 มิ.ย.64 
3. นางสายสุนี ชัยมงคล ตําแหนง อาจารย  ลาออก ณ วันท่ี 16 มิ.ย.64 
1) จํานวนอัตรากําลังสายวิชาการ  
ตารางท่ี 16 จํานวนอัตรากําลังสายวิชาการ (ชาวไทย) 

ลําดับท่ี หลักสูตร ขาราชการ พนักงาน รวม 
1 หลักสตูรการทองท่ียว - 9 9 
2 หลักสตูรการพัฒนาสังคม 4 12 16 
3 หลักสตูรนิเทศศาสตร 1 5 6 
4 หลักสตูรประวัติศาสตร 3 6 9 
5 หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร 1 6 7 
6 หลักสตูรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร - 5 5 
7 หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร 2 13 15 
8 หลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน - 2 2 
9 หลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 13 22 35 
10 หลักสตูรศึกษาศาสตร 1 8 9 
  รวม 24 88 113 
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ตารางท่ี 17 จํานวนอัตรากําลังสายวิชาการ (ชาวตางประเทศ) 
ลําดับท่ี หลักสูตร จํานวน 

1 หลักสตูรการทองท่ียว - 
2 หลักสตูรการพัฒนาสังคม - 
3 หลักสตูรนิเทศศาสตร - 
4 หลักสตูรประวัติศาสตร - 
5 หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร 3 
6 หลักสตูรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 5 
7 หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร - 
8 หลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 1 
9 หลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 10 
10 หลักสตูรศึกษาศาสตร - 
  รวม 19 

 
2) จํานวนแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา 
ตารางท่ี 18  จํานวนบุคลากรแยกตามคณุวุฒิทางการศึกษา (ชาวไทย) 

ลําดับท่ี หลักสูตร 
คุณวุฒิ 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 หลักสตูรการทองท่ียว - 4 5 9 
2 หลักสตูรการพัฒนาสังคม - 6 10 16 
3 หลักสตูรนิเทศศาสตร - 6 - 6 
4 หลักสตูรประวัติศาสตร - 7 2 9 
5 หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร - 5 2 7 
6 หลักสตูรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร - 5 - 5 
7 หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร - 9 6 15 
8 หลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน - 1 1 2 
9 หลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - 17 18 35 
10 หลักสตูรศึกษาศาสตร - 4 5 9 
  รวม 0 64 48 113 
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ตารางท่ี 19 จํานวนบุคลากรแยกตามคุณวุฒิทางการศึกษา (ชาวตางประเทศ) 

ลําดับท่ี หลักสูตร 
คุณวุฒิ 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 หลักสตูรการทองท่ียว - - - - 
2 หลักสตูรการพัฒนาสังคม - - - - 
3 หลักสตูรนิเทศศาสตร - - - - 
4 หลักสตูรประวัติศาสตร - - - - 
5 หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร - 3 - 3 
6 หลักสตูรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 3 2 - 5 
7 หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร - - - - 
8 หลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน - 1 - 1 
9 หลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 6 3 1 10 
10 หลักสตูรศึกษาศาสตร     
  รวม 8 9 1 19 

 

3) จํานวนบุคลากรแยกตามตําแหนงทางวิชาการ 
ตารางท่ี 20 จํานวนบุคลากรแสดงตําแหนงทางวิชาการ (ชาวไทย) 

ลําดับท่ี หลักสูตร อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 
1 หลักสตูรการทองท่ียว 6 3 - - 9 
2 หลักสตูรการพัฒนาสังคม 9 5 2 - 16 
3 หลักสตูรนิเทศศาสตร 5 1 - - 6 
4 หลักสตูรประวัติศาสตร 7 2 - - 9 
5 หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร 5 1 1 - 7 
6 หลักสตูรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 4 1 - - 5 
7 หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร 9 5 1 - 15 
8 หลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 1 - 1 - 2 
9 หลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 24 10 1 - 35 
10 หลักสตูรศึกษาศาสตร 7 1 1 - 9 
  รวม 76 29 7 0 113 

ตารางท่ี 21 จํานวนบุคลากรแสดงตําแหนงทางวิชาการ (ชาวตางประเทศ) 
ลําดับท่ี หลักสูตร อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 

1 หลักสตูรการทองท่ียว - - - - - 
2 หลักสตูรการพัฒนาสังคม - - - - - 
3 หลักสตูรนิเทศศาสตร - - - - - 
4 หลักสตูรประวัติศาสตร - - - - - 
5 หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร 3 - - - 3 
6 หลักสตูรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 5 - - - 5 
7 หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร - - - - - 
8 หลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 1 - - - 1 
9 หลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 10 - - - 10 
10 หลักสตูรศึกษาศาสตร - - - - - 
  รวม 19 0 0 0 19 
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สายสนับสนุนวิชาการ 
 ในป 2564 คณะศิลปศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 32 คน จําแนกเปน
ขาราชการจํานวน 4 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 23 คน ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน และ ลูกจางชั่วคราว  
จํานวน 3 คน  
ตารางท่ี 22 ประเภทการจางสายสนับสนุนวิชาการ 

 
หนวยงาน 

ป 2564  
ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจางประจํา 

 
ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม 

สํานักงานคณบด ี 4 23 2 3 32 

รอยละ 12.50 71.87 6.25 9.37 100 

 
ขอมูลปจจัยความผูกพันของบุคลากรคณะศิลปศาสตร  

ขอมูลท่ัวไป 
1. จํานวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร หาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประเภทขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว (ชาวไทย) รวมท้ังสิ้น 145 คน มีผูตอบแบบสํารวจปจจัยความ
ผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําป พ.ศ. 2564 จํานวนท้ังหมด 48 คน คิดเปนรอยละ 
33.10 

2. ประเภทบุคลากร ผูตอบแบบสํารวจปจจัยความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําป พ.ศ. 2564 จํานวนท้ังหมด 48 คน แบงเปน ขาราชการ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20.83 พนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 79.17   

ขอมูลความผูกพัน 
บุคลากรคณะศิลปศาสตร หาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีบุคลากรประเภทขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว (ชาวไทย) รวมท้ังสิ้น 145 คน มีผูตอบแบบสํารวจปจจัยความ
ผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คิดเปนรอยละ 33.10 (48)   

ขอมูลความผูกพัน 
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวนท้ังหมด 48 คน สรุปผลไดวา บุคลากรมีความผูกพันท้ังหมด คิดเปนรอย

ละ 64.58 (31) โดยแบง เปนบุคลากรสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 63.89 (23) บุคลากรสายสนับสนุน คิดเปน
รอยละ 67.26 (8) โดยเรียงลําดับปจจัยความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้  
 

ตารางท่ี 23 แสดงปจจัยความผูกพัน 
บุคลากร จํานวนตอบ 

แบบสํารวจ 
จํานวน

ผูกพัน(คน) 
รอยละ
ผูกพัน 

ปจจัยความผูกพัน 

สายวิชาการ 36 
 

23 
 
 
 
 

 

63.89 
 
 
 
 

 

1. การไดรับมอบหมายภาระงานท่ีทาทายความสามารถ 
2. การมีทีมงานหรือเพ่ือนรวมงานท่ีดี 
3. การไดรับการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 
4. การไดรับการยอมรับจากผูบังคบับัญชาและเพ่ือนรวมงาน 
5. การไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเหน็ เสนอแนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
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บุคลากร จํานวนตอบ 
แบบสํารวจ 

จํานวน
ผูกพัน(คน) 

รอยละ
ผูกพัน 

ปจจัยความผูกพัน 

สายสนับสนนุ 12 
 
 

8 
 
 
 
 

67.26 
 
 
 
 

1. การไดรับการยอมรับจากผูบังคบับัญชาและเพ่ือนรวมงาน 
2. การมีทีมงานหรือเพ่ือนรวมงานท่ีดี 
3. การไดรับมอบหมายภาระงานท่ีทาทายความสามารถ 
4. การไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง
การดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
5. มีสถานท่ี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานท่ีด ี
6. หนวยงานมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรบั 

 
ตารางท่ี 24 จํานวนและรอยละความผูกพัน แยกรายขอ 

สายวิชาการ ปจจัยความผูกพัน 
ของสายวิชาการ 

 

สายสนับสนนุ ปจจัยความผูกพัน 
ของสายสนับสนุน 

 
ผูกพัน
(คน) 

รอยละ ผูกพัน
(คน) 

รอยละ 

27 
 

   75 
 

 1. การไดรับมอบหมายภาระงานท่ีทา
ทายความสามารถ 

    12 
 

  100 
 

1. การไดรับการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

26    72.22  2. การมีทีมงานหรือเพ่ือนรวมงานท่ีดี     11    91.67 2. การมีทีมงานหรือเพ่ือนรวมงานท่ีดี 

26 72.22 
3. การไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากร 

 10 
 

  83.33 
 

3. การไดรับมอบหมายภาระงานท่ีทา
ทายความสามารถ 

25 
 

69.44 
 

 4. การไดรับการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

10 
 

 83.33 
 

 

4. การไดรับโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 

25 
 

   69.44 
 

 5. การไดรับโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 

10 
 

83.33 
 
 

5.มีสถานท่ี อุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการปฏบัิติงานท่ีด ี

- - - 10 83.33 6.หนวยงานมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรบั 
 

ตารางท่ี 25 อัตราการลาออกของบุคลากร 

ลําดับท่ี สถานะ ปการศึกษา หมายเหตุ 
2562 2563 2564 รวม 

1 ลาออก 2 3 2 7  ป 2562 
1.Mr. Gary T. Daigle เนื่องจากไดงานใหมที่ตางประเทศ  
2.นางวรรณพรรธน เฟรนซ  เนื่องจากตองการเปลี่ยนยายภูมิลําเนาและ
สถานที่ทํางานไปยังประเทศอังกฤษ ป 2563 
ป 2563 
1. Ms. La Thi Thu Thuy เนื่องจากไดงานใหม  
2. นางสาวรุจิวรรณ เหลาไพโรจน 
เพ่ือยายกลับภูมิลําเนาเพ่ือดูแลครอบครัว  
3. นายสมปราชญ นาวาเรือน 
เพ่ือดูแลและดําเนินกิจการรวมกับครอบครัว ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 
ป 2564 
1.Ms.IWAMI Sayo  เพ่ือยายถ่ินที่อยูอาศัย 
2.นางสายสุนี ชัยมงคล   เพ่ือดูแลครอบครัว 
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5.3 การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา 
คณะศิลปศาสตรสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการเขารวมอบรม ประชุม 

สัมมนา โดยมีท้ังสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายไดในการพัฒนาในพ้ืนท่ีอ่ืน และกิจกรรมในระดับคณะ ท้ังนี้
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ทําใหบุคลากรมีโอกาสเขารับการอบรมพัฒนาตนเองนอย
เนื่องจากความกังวลตอความเสี่ยงดานสุขภาพ โดยบุคลากรคณะฯ ไดรับการพัฒนาตนเองรอยละ 86.16 
 
ตารางท่ี 26 สรุปการพัฒนาตนเองผานการเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา แยกรายหลักสูตร 

ลําดับท่ี หลักสูตร จํานวน
บุคลากร 

จํานวนบุคลากรท่ีเขา
รวมอบรม 

รอยละการเขารับการ
อบรม 

1 หลักสตูรการทองท่ียว 9 9 100 

2 หลักสตูรการพัฒนาสังคม 16 15 93.75 

3 หลักสตูรนิเทศศาสตร 6 1 16.67 

4 หลักสตูรประวัติศาสตร 9 8 88.89 

5 หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร 10 10 100 

6 หลักสตูรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 9 9 100 

7 หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร 15 13 86.66 

8 หลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3 1 33.34 

9 หลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 45 36 80 

10 หลักสตูรศึกษาศาสตร 9 9 100 

11 สํานักงานเลขานุการ 32 29 90.62 

 รวม 164 137 85.36  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1  
จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ  

และเปนท่ียอมรับในภมูิภาคลุมนํ้าโขง 
 

คณะศิลปศาสตรมีการกําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินการ
ตางเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายของยุทธศาสตรท่ีวางไว ผลการดําเนินงาน มีดังนี้ 
 1.1 การรับนักศึกษา 
 1.1.1 วิธีการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตรไดรับนักศึกษา 2 วิธี คือ วิธีรับผาน
สวนกลาง (Admissions) และวิธีรับตรง ดังนี้ 

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

2) วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจะดําเนินคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนด
สัดสวนประมาณ รอยละ 80 โดยแบงเปน 2 วิธี ไดแก วิธีรับตรงตามพ้ืนท่ี และ วิธีรับตรงตามโควตา  
 ท้ังนี้ คณะไดมีการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ท้ังการประชาสัมพันธรวมกับมหาวิทยาลัย การรับ
ผานกิจกรรมคาย และการประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีเปาหมายโดยตรง 
 

 1.1.2 ผลการรับนักศึกษาปการศึกษา 2564 
ป 2564 คณะศิลปศาสตรเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 9 หลักสูตร จํานวน 835 คน  

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร จํานวน 3 คน  จํานวนนักศึกษาทุกชั้นป ดังตารางท่ี 27 
 

ตารางท่ี 27 ผลการรับนักศึกษาปการศึกษา 2564 
ระดับปริญญาตรี แผนการรับ ผลการรับ จํานวนคงอยู* 
หลักสตูรการจัดการการทองเท่ียวและการบริการ 100  81 79 
หลักสตูรการพัฒนาสังคม 80 37 37 
หลักสตูรนิเทศศาสตร 60 67 67 
หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร 60 78 77 
หลักสตูรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 70 98 97 
หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร  60 73 72 
หลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 60 - - 
หลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 90  104 104 
หลักสตูรศึกษาศาสตร 300 297 289 

รวม 880 835 822 
ระดับปริญญาโท แผนการรับ ผลการรับ จํานวนคงอยู 
ภาษาไทย 5  2 2 
นวัตกรรมการทองเท่ียว 10 1 1 

รวม 15 3 3 
หมายเหตุ: *ขอมูลเฉพาะนกัศึกษารหัส 64  
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1.1.3 ผูสําเร็จการศึกษา 
 ในปงบประมาณ 2564 ผูสําเร็จการศึกษาจะเปนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2563   
ซ่ึงคณะศิลปศาสตรมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 400 คน เปนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 390 คน 
ระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน ดังนั้น เพ่ือเปนการแสดงขอมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับ ทุก
หลักสูตร จึงขอนําเสนอขอมูลการสําเร็จการศึกษายอนหลัง 3 ป ตั้งแตปการศึกษา 2561-2563 ดังตาราง  
 

ตารางท่ี 28 แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 3 ป ยอนหลัง 2561-2563 
ระดับ สาขา ปการศึกษาสําเร็จ รวม 

2561 2562 2563 

ปริญญาตร ี หลักสตูรการจัดการการทองเท่ียวและการบริการ 55 58 76 189 

หลักสตูรการพัฒนาสังคม 59 44 29 132 

หลักสตูรนิเทศศาสตร 35 35 37 107 

หลักสตูรประวัติศาสตร 19 16 16 51 

หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร 68 25 38 131 

หลักสตูรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 57 50 59 166 

หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร 40 53 61 154 

หลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุมนํ้าโขง 16 13 8 37 

หลักสตูรภาษาเวียดนามและการสือ่สาร 25 10 12 47 

หลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 52 68 54 174 

ปริญญาโท ภาษาไทย 3 2 7 12 

การสอนภาษาอังกฤษ  9 1 10 

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 4 2 - 6 

นวัตกรรมการทองเท่ียว 7 - 2 9 

นวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ 2 1 - 3 

ประวัติศาสตร 1 - - 1 

ภูมิภาคลุมนํ้าโขงศึกษา 2 2 - 4 

รวม 445 388 400 1,233 

 ที่มา : เวบ็ไซตงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ; 10 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 1.2. การพัฒนาหลักสูตร 
 ในปการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตรดําเนินการเปดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ 
จํานวนท้ังสิ้น 14 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร และปริญญาโท จํานวน 4 
หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF จํานวน 10 หลักสูตร   
ขออนุมัติเปดใหม จํานวน 1 หลักสูตร และขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
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ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนหลักสูตรตามมาตรฐานตามกรอบ TQF  
รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอน 10 4 14 
จํานวนหลักสตูรท่ีปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF. 8 2 10 
จํานวนหลักสตูรท่ีขออนุมัตเิปดใหม 1 - 1 
จํานวนหลักสตูรท่ีขออนุมัติปดหลกัสูตร 1 2 3 

 
ตารางท่ี 30 แสดงหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาขาวิชาตาง ๆ   

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

การทองเท่ียว (ปรับปรุง) - 1 

การพัฒนาสังคม (ปรับปรุง) - 1 

การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(เดิม สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) 

- (ปด) 1 

นวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ - (ปรับปรุง) 1 

นิเทศศาสตร (ปรับปรุง) - 1 

ประวัติศาสตร   (ปด) - 1 

ภาษาจีนและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 

ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 

ภาษาไทย - (ปรับปรุง) 1 

ภาษาไทยและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(ควบรวมหลักสูตรภาษาเวียดนาม กับ 
หลักสตูรภมูิภาคลุมนํ้าโขงศึกษา) 

(ปรับปรุง) - 1 

ภูมิภาคลุมนํ้าโขงศึกษา - (ปด) 1 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (ปรับปรุง) - 1 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ใหม) - 1 

รวม 10 4 14 
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แผนภูมิท่ี  9  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

 หมายเหต ุ ศษ.บ เปนหลักสตูรความรวมมือระหวางคณะกับวิทยาศาสตร และเปนปแรกของการเปดหลักสตูร 

1.3 จํานวนนักศึกษา 
 ในปการศึกษา 2564 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีคงอยูรวมท้ังสิ้น คน 2,477 คน และระดับ
ปริญญาโท รวมท้ังสิ้น 49 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 31 และ 32 
 

ตารางท่ี 31 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1-4 คณะศิลปศาสตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 

2561 2562 2563 2564 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 59 107 103 104  
ภาษาจีนและการสื่อสาร 50 80 73  77 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 73 78 50  72 
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 76 108 104  97 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 15 9 - - 
การพัฒนาสังคม 45 54 46 37  
ประวัติศาสตร 18 - - - 
นิเทศศาสตร 51 72 58  67 
การทองเท่ียว 84 100 126  79 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุมนํ้าโขง 16 - - - 
ศึกษาศาสตร - - -  289 
รวม 487 608 560 822  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
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ตารางท่ี 32 จํานวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2564 
ภาษาไทย 7 6 2 2  
นวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ - - 7 1  
การสอนภาษาอังกฤษ 8 14 - -  
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง - 2 -  - 
รวม 15 22 9  3 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ท่ีมุงเนนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมนํ้าโขงอยางย่ังยืน 
 

2.1 การสนับสนุนดานการวิจัย   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย จํานวน

ท้ังสิ้น 22 โครงการ รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้น 5,686,502.80 บาท แบงเปน งบประมาณรายได จํานวน 
200,000.00  บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ จํานวน   5,486,502.80  บาท ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 33  แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 งบประมาณรายไดคณะ 13 200,000.00 
2 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ 9 5,486,502.80 

 รวมท้ังสิ้น 22 5,686,502.80 

 
2.2 ผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัล 

 

ตารางท่ี 34 แสดงประเภทผลรางวัลท่ีไดรับจากงานวิจัย 
ชื่อ-สกลุ ประเภทรางวัล รายละเอียดผลงาน 

ผศ.ดร.ปนวดี ศรสีุพรรณ รางวัลนักวิจัยท่ีมผีลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการมากท่ีสุดดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 15 

ตีพิมพบทความในระหวางป 2562 - 
2563TCI ฐาน 1 จํานวน 3 บทความ 
TCI ฐาน 2 จํานวน 2 บทความ  

ดร.วศิน  โกมุท นักวิจัยผูมผีลงานท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 15 

มีผลงานวิจยัท่ีไดรับรางวัลเปนท่ี
ประจักษและสรางช่ือเสียงใหกับ
มหาวิทยาลยั เชน "โครงการการ
ขับเคลื่อนศลิปะและวัฒนธรรมเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี" 

ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 
ระดับดีเดน กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 15 

บทความวิจัยเรื่อง  “การพัฒนา
ผลิตภณัฑของท่ีระลึกในพ้ืนท่ีแหลง
ทองเท่ียวโดยชุมชนบานกุม อ.โขงเจียม 
จ.อุบลราชธานี บนฐานของทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมชุมชน” 
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2.3 การนําผลงานวิจัยไปเผยแพรและใชประโยชน   
ตารางท่ี 35  แสดงการนําผลงานวจิัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพรและใชประโยชน  

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ผลงาน ใชประโยชนดาน 
1 รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย  

ผศ.ดร.ปนวดี ศรสีุพรรณ 
นายธวัช มณีผอง 
ดร.สรุสม กฤษณะจูฑะ 

โครงการวิจัยการศึกษาเรื่องเลาและประสบการณ
เก่ียวกับผลกระทบอุทกภยัเชิงปฏบัิติการแบบมสีวน
รวมสูความสามารถในการรับมือภยัพิบัติอยางยั่งยืนใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

นโยบายจังหวัดดานการจัดการ
ภัยพิบัต ิ

2 รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย  
ผศ.ดร.ปนวดี ศรสีุพรรณ 
นายธวัช มณีผอง 
ผศ.ดร.ณฏัฐชวัล โภคาพานิช
วงษ 

การพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงบูรณาการแบบรวมมือเพ่ือ
แกปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจรญิ 

-การแกไขปญหาความยากจนใน
พ้ืนท่ี 
-การพัฒนาศักยภาพองคกร
ชุมชนในพ้ืนท่ี 

3 ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค การศึกษากลวิธีการแปลขอมลูของปราสาทหินเขมรใน
ภาคอีสานตอนลางของไทยเปนภาษาจีน 

เผยแพรผลงานวิจยัใหกับ
นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร 
และผูท่ีสนใจ  

 

2.4 ผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2564 
ตารางท่ี 36 การสรุปผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2564 

วิธีการเผยแพร จํานวน 
บทความวิจัย/วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรใน Proceedings ระดับชาต/ินานาชาติ  93 
บทความวิจัย/วิชาการท่ีตีพิมพในวารสารท่ีอยูในฐาน TCI 20 
บทความวิจัย/วิชาการท่ีตีพิมพในวารสารท่ีอยูในฐาน Scopus 5 
การนําไปใชประโยชน 3 
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 0 
งานสรางสรรคตีพิมพเผยแพรอ่ืนๆ 0 

รวมท้ังหมด 121 
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บทความวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพในฐานนานาชาติ scopus (Q1Q2) ระดับนานาชาติ Q1 Q2 ในฐานขอมูล scopus   ประจําปงบประมาณ 2564 

ลําดับ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ชื่อเจาของผลงาน วันท่ีเผยแพร 

1 Gender Dynamics and the Complexities of Cattle 
Ownership in North-Eastern Thailand 
สถานะ (1) บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารตางประเทศ
หรือระดับนานาชาต ิ
จํานวนผูเขียนบทความ 1 คน สัดสวนท่ีทํา 100 % 

Asia-Pacific Social Science Review  
อยูในฐานขอมูล Scopus 
จังหวัดท่ีพิมพ Manila  
หนวยงานท่ีพิมพ De La Sally University 
ปท่ี 2021 ฉบับท่ี 3  
เลขหนา 260-274 

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย วันเดือนปท่ีเผยแพร  
9 กันยายน 2564 

2 Review of Love, Money and Obligation: Transnational 
Marriage in a Northeastern Thai Village by Patcharin 
Lapanun 
สถานะ (1) บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารตางประเทศ
หรือระดับนานาชาต ิ
จํานวนผูเขียนบทความ 1 คน สัดสวนท่ีทํา 100 % 

Southeast Asian Studies  
อยูในฐานขอมูล Scopus 
จังหวัดท่ีพิมพ Japan  
หนวยงานท่ีพิมพ Center for Southeast Asian 
Studies Kyoto University 
ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2  
เลขหนา 323-326 

ผศ.ดร.เสาวนีย ตรีรตัน อเลก
ซานเดอร 

วันเดือนปท่ีเผยแพร  
26 สิงหาคม 2564 

3 Election commissions and non-democratic outcomes: 
Thailand’s contentious 2019 election 
ลักษณะการเผยแพรผลงาน : (1) บทความวิจัย ท่ีตีพิมพใน
วารสารตางประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
จํานวนผูเขียนบทความ 2 คน [ผูเขียนรวม]  
สัดสวนท่ีทํา 45 % 

Politics 
อยูในฐานขอมูล Scopus 
จังหวัดท่ีพิมพ United Kingdom 
หนวยงานท่ีพิมพ Sage 

ผศ.ดร.เสาวนีย ตรีรตัน อเลก
ซานเดอร 

วันเดือนปท่ีเผยแพร  
15 เมษายน 2564 
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บทความวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพในฐานนานาชาติ scopus (Q1Q2) ระดับนานาชาติ Q1 Q2 ในฐานขอมูล scopus   ประจําปงบประมาณ 2564 

ลําดับ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ชื่อเจาของผลงาน วันท่ีเผยแพร 

4 Sticky rice in the blood: Isan people’s involvement in 
Thailand’s 2020 anti-government protests 
ลักษณะการเผยแพรผลงาน : (1) บทความวิจัย ท่ีตีพิมพใน
วารสารตางประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
จํานวนผูเขียนบทความ 1 คน [ผูเขียนหลัก]  
สัดสวนท่ีทํา 100 % 

ช่ือวารสาร Critical Asian Studies 
อยูในฐานขอมูล Scopus 
จังหวัดท่ีพิมพ United States  
หนวยงานท่ีพิมพ Taylor & Francis Online 

ผศ.ดร.เสาวนีย ตรรีัตน  
อเลกซานเดอร 

วันเดือนปท่ีเผยแพร  
15 กุมภาพันธ 2564  
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ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี หรือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกจิ 

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหนาโครงการ 

1 การศึกษาเรื่องเลาและประสบการณเก่ียวกับผลกระทบอุทกภัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสูความสามารถในการรับมือภยั
พิบัติอยางยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี 
นําไปใชในเตรียมการวางแผนรับภยัพิภัยหรือบรรเทาความ
เดือดรอนภายหลังจากเกิดภัยพิบัติ 

1.รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย  
2.ผศ.ดร.ปนวดี ศรสีุพรรณ  
3.นายธวัช มณีผอง  
4.ดร.สรุสม กฤษณะจฑูะ  

2  โครงการวิจัย การพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงบูรณาการแบบรวมมือเพ่ือ
แกปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา กรณีศึกษา
พ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจรญิ 
นําไปใชสะทอนปญหาความยากจนและวางแผนการแกปญหา 

1.รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย  
2.ผศ.ดร.ปนวดี ศรสีุพรรณ 
3.นายธวัช มณีผอง  
4.ผศ.ดร.ณฏัฐชวัล โภคาพานิชวงษ   

 
2.5 โครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ในปงบประมาณ 2564 

 ในปงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตรไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักวิจัยของคณะ ดังนี้ 
1. อบรมเง่ือนไขการรับทุนโครงการวิจัย และการเบิกจายเงินรายได  คณะศิลปศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2564 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และเง่ือนไขในการดําเนินโครงการวิจัย และการเบิกจาย
โครงการวิจัย เงินรายได คณะศิลปศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2564  วันท่ี 15 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00-
12.00 น. ณ หองประชุมดอกจาน 7 คณะศิลปศาสตร  จํานวนผูเขารวมโครงการ 14 คน  

 
 

  2. โครงการบริหารงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564 กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู การพัฒนา
กลไกการทํางานวิจัยดวยทุนสวนตัว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ความเขาใจ และพัฒนากลไก
การทํางานวิจัยดวยทุนสวนตัว ระหวางหนวยงาน ไดแก คณะบริหารศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะนิติศาสตร จัด
กิจกรรมวันพุธท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ณ หองประชุมแสนสขุ (BUS303) ชั้น 3  อาคาร
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ปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการวิจัยระดับคณะศิลปศาสตร 
คณะบริหารศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะนิติศาสตร จํานวนผูเขารวม 19 คน  

3. โครงการบริหารงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงาน
โครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติจากเงินรายไดคณะและทุนวิจัยสวนตัว ป 2563 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารวมอบรมและผูทรงคุณวุฒิ และเพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรูและ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย วันท่ี 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมดอกจาน 3 
คณะศิลปศาสตร จํานวนผูเขารวม 29 คน 
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4. กิจกรรม บรรยายพิเศษ(ออนไลน) หัวขอ “นวัตกรรมการเรียนการสอน: แนวทางการสรางการ

เรียนรูและการวิจัย” โดย ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล อนันตวรสกุล  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมกระตุนใหบุคลากร คณะศิลปศาสตร พัฒนาการทํางานวิจัยและ
โครงการวิจัย และเพ่ือสงเสริมพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยแกอาจารย วันศุกรท่ี 30 กรกฎาคม  2564 เวลา 
13.00-15.00 น. หองประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และระบบออนไลน 
Google Meet จํานวนผูเขารวมโครงการ 13 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู หัวขอ "ม.อุบลฯ กับการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม" 

วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมกระตุนใหบุคลากร คณะศิลปศาสตร พัฒนาการทํางานวิจัยและโครงการวิจัย และเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยแกอาจารย  ในวันพุธท่ี 25 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30-11.00 น.  ณ 
หองประชุมดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และระบบออนไลน Google Meet  
จํานวนผูเขารวม 19 คน 
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2.6 โครงการวิจัยของคณะศิลปศาสตร ท่ีดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2564 
 ในป 2564 บุคลากรของคณะไดดําเนินงานโครงการวิจัยท้ังแหลงงบประมาณภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจํานวน 33 โครงการ รายละเอียด ดังตารางท่ี 37 
 
ตารางท่ี 37 แสดงโครงการวิจัยของคณะศิลปศาสตรในปงบประมาณ 2564 

ลําดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

แหลงทุน 

1 พัฒนาการทางการเมืองของอาณาจักรเขมร
โบราณ ครสิตศตวรรษท่ี 10-12 ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

นางสาวอภินันท สงเคราะห 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 

2 ประวัติศาสตรความสัมพันธของอาณาจักร 
ลานชางและอาณาจักรไดเวียต ระหวางกลาง
คริสตศตวรรษท่ี 14 - ตนคริสตศตวรรษท่ี 18 

นางสาวสุธิดา ตันเลศิ 
ผศ.อนันทธนา เมธานนท 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 

3 การศึกษาเชิงวิเคราะหบทละครของพระ 
เจาวรวงศเธอ พระองคเจาเฉลมิเขตรมงคล 

ผศ.ดร.ภาสพงศ ผิวพอใช 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 

4 ารศึกษาการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
บริเวณเทือกเขาพนมดงรักเพ่ือการกอสรางใน
สมัยโบราณ: กรณีศึกษาการวิเคราะหวัสดุ
ประสานอิฐท่ีโบราณสถานภูปราสาท อําเภอ 
นํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.สรุีรตัน บุบผา 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 

5 การอางเหตผุลบกพรองของปญหา 
พระสัทธรรมปฏิรูปในสังคมไทย 

ดร.จักรพันธ แสงทอง 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 

6 บทบาทภาคประชาสังคมญี่ปุนในชวง
สถานการณวิกฤตโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

ผศ.เสาวลักษณ หีบแกว 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 

7 A Study of the Fourth Year Students 
Intercultural Competence at a Higher 
Education Institution in Ubon 
Ratchathani Province 

ดร.ณัฏยา ศรีศักดา 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 

8 สุนทรียศาสตรและการเมืองในภาพยนตรของ
คงเดช จาตุรันตรัศม ี

ผศ.สรุศักดิ์ บุญอาจ 
 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 

9 ผลกระทบและการปรับตัวในการดํารงชีพของ
คนชนบทจากการแพรระบาดของโควิด 19 

ผศ.พฤกษ เถาถวิล 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 

10 หมอมอใบไม: การวิเคราะหภูมิปญญหา
พิธีกรรมทํานายดวงชะตาในจังหวัด
อุบลราชธานีตามแนวภาษาศาสตร 

ดร.วรธนิก โพธิจักร 
 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 

11 เจาชีวิต : เรื่องเลาทางประวัตศิาสตรและความ
ทรงจํา 

รศ.ดร.พิสิทธ์ิ กอบบุญ 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร  

12 กลยุทธการเพ่ิมคุณคาการตลาดสาํหรับการ
ทองเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาของ 10 วัด 
นาเท่ียวในจังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก 
ดร.นวทิวา สีหานาม 
ดร.พรชัย ศักดิศ์ิริโสภณ 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 
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ลําดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

แหลงทุน 

13 การใชประโยชนจากการใหขอมูลปอนกลับท่ี
ไดรับจากโปรแกรม Grammarly  
เพ่ือพัฒนาการทักษะเขียนภาษาอังกฤษ 

ดร.ทรงพล อินทเศียร 
ดร.ณัฏยา ศรีศักดา 
นางสาวอัจฉรา สมิล ี

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 

14 แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมาย 
แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร บานคูเมือง 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ยุวดี จติตโกศล 
 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

รายได  
คณะศลิปศาสตร 

15 โครงการ การพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือรองรับ
นักทองเท่ียวกลุมผูสูงอายุในเขตพัฒนาการ
ทองเท่ียววิถีชีวิตลุมแมนํ้าโขงในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดอุบลราชธานีเช่ือมโยงลาวใต 

นางสาวเขมจริา หนองเปด  
ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

ทุนสนับสนุนการวิจัย
พ้ืนฐาน 
 
 

16 แผนงานวิจัย การวิจัยเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
จังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือเปนตนแบบดาน
บริการสุขภาพขามแดนในเขตอีสานใต 

รศ.สมหมาย ชินนาค 
นางวิศรุตา โมราชาต ิ
 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

ทุนสนับสนุนการวิจัย
พ้ืนฐาน 

17 โครงการยอย การศึกษาสถานการณและบริบท
ท่ีเก่ียวของกับบริการดานสุขภาพของพ้ืนท่ี
ชายแดนประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว 

รศ.สมหมาย ชินนาค 
 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

ทุนสนับสนุนการวิจัย
พ้ืนฐาน 

18 โครงการยอย การศึกษาความเปนไปไดของการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพของนักทองเท่ียวญี่ปุน 
เพ่ือเสรมิสรางศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีให
เปนเมืองตนแบบดานบริการสุขภาพขามแดน
ในเขตอีสานใต 

นางวิศรุตา โมราชาต ิ 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

ทุนสนับสนุนการวิจัย
พ้ืนฐาน 

19 การยกระดับคณุคาและมลูคาภูมปิญญาทองถ่ิน
การทําเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 
บนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือสรางรายไดแก
ชุมชน 

ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง 19 มีนาคม 2564 – 
18 มีนาคม 2565 

สํานักงานการวิจัย
แหงชาติ 

20 การสรางความรูรวมเพ่ือสรางอํานาจทองถ่ินใน
การจัดการแมนํ้าโขงของผูหญิง 

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโน
รมย 

1 มกราคม 2564 – 
31 ธันวาคม 2564 

สถาบันสิ่งแวดลอม
สตอกโฮลม 

21 การพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายไดทองถ่ิน 
ระยะท่ี 2 

ดร.วศิน โกมุท 1 มีนาคม 2564 – 
31 ธันวาคม 2564 

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสรมิ
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม 

22 โครงการยอย การสํารวจสถานการณปญหา
และการพัฒนาระบบความรูสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาในประเทศไทย 
 

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโน
รมย 
ดร.สรุสม กฤษณะจูฑะ 
ผศ.ดร.ณฏัฐชวัล โภคา
พานิชวงษ 

1 ธันวาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564 

สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

23 การศึกษาอุปสงคและอุปทานเรื่องท่ีอยูอาศัย
และบิการสนับสนุนสําหรับผูสูงอายุท่ีมีรายได
นอยและมีความจําเปนตองรับความชวยเหลือ
จากรัฐ 

ผศ.ดร.ปนวดี ศรสีุพรรณ 1 พฤษภาคม 2564 
– 30 มิถุนายน 
2564 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
นโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

แหลงทุน 

24 ท่ีปรึกษาดําเนินงานโครงการ เรื่องการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของ
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุน 
ลอยนํ้าในเข่ือนสริินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

นายนพพร ชวงชิง 27 เมษายน 2564 -
22 มกราคม 2565 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

25 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีและแกปญหา
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยําจังหวัด
อุบลราชธานี 

ดร.สรุสม กฤษณะจูฑะ 15 พฤษภาคม 
2564 – 14 
พฤษภาคม 2565 

สํานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ 
(สอวช.) 

26 รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูออนไลนเพ่ือ
พัฒนาทักษะและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานีในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

นางกมลวัฒน เล็กนาวา 19 มีนาคม 2564 – 
18 ธันวาคม 2564 

รายไดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

27 การจัดการความรูและขยายผลการจัดการ
ทรัพยากรลุมนํ้าลาํโดมใหญ 

ดร.คําลา มสุิกา 1 มิถุนายน 2564 – 
31 พฤษภาคม 
2565 

สํานักงานการวิจัย
แหงชาติ 

28 การศึกษามุมมองคติความเช่ือเรื่องเทพเจาและ
ศาสนาของคนญี่ปุนผานวรรณกรรมบทละคร
โนใน 

นางสาววนัสนันทน สุกทน 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

ทุนวิจัยสวนตัว 

29 ขอผิดพลาดในการเขียนภาษาลาวของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปการศกึษา 2560 - 
2562 

Loylounant 
Oudhomyath 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

ทุนวิจัยสวนตัว 

30 การศึกษาแรงจูงใจและความกังวลท่ีสงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิดานภาษาของผูเรยีนภาษาญี่ปุน: 
กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุนและ
การสื่อสารมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

MISHIMA Kumiko 
MASAKI Koji 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

ทุนวิจัยสวนตัว 

31 การสังเคราะหงานวิจัยทางดานสังคม 
วัฒนธรรมจีนและการเรยีนการสอนภาษาจีน 
ในประเทศไทย (ป พ.ศ. 2553- 2563) 

ดร.ณัฐพัชร เตชะรุงไพศาล 
นางประภาพร ศศิประภา 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

ทุนวิจัยสวนตัว 

32 การศึกษาคํายมืภาษาไทยท่ีปรากฏใน 
ศาสตรฺาแลฺบงของเขมร 

รศ.ดร.ชาญชัย คงเพียร
ธรรม 

1 กุมภาพันธ 2564 
– 31 มกราคม 
2565 

ทุนวิจัยสวนตัว 

33 EAL and ENL writers tense usage in 
reporting and reported clauses: A 
corpus study of academic citations 

นายอธิคม เทียนทอง 1 มิถุนายน 2564 – 
31 พฤษภาคม 
2565 

ทุนวิจัยสวนตัว 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานการบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 

ปงบประมาณ 2564  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการบริการ 
วิชาการแกสังคม จํานวนท้ังสิ้น 4  โครงการ และกิจกรรมภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 9 กิจกรรม   
 

3.1 โครงการบริการวิชาการแกสังคม  
คณะมีโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2564  จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 
1. การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งท่ี 2  หัวขอ “คล่ี-คลาย-

ญาย-เคล่ือน”  
การประชุมวิชาการประจําปดานมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเกิดข้ึนจากความรวมมือของเครือขาย

สาขาวิชาดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา นักวิชาการ
สาขาอ่ืน รวมถึงนิสิตนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ไดมีโอกาสนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ดานสังคม วัฒนธรรม การเมือง รวมถึงดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และเพ่ือกระชับและขยายเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการดานมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  โดยมี ผศ.ดร.ปนวดี ศรีสุพรรณ เปน
หัวหนาโครงการ ดําเนินโครงการจัดประชุมวันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเเรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา บุคคลท่ัวไป โดยมีผูลงทะเบียนเขารวมงาน 247 คน บทความและ
บทคัดยอท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนท้ังสิ้น 51 ผลงาน แบงการ
นําเสนอเปน 14 หองยอย ใน 12 ประเด็น นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอเปนกลุม (Panel) ท้ังหมด 10 ประเด็น 
รวมท้ัง กิจกรรมการเสวนาเปดตัวหนังสือ จํานวน 5 เลม  
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 2. การศึกษาแนวทางการสรางเสนทางการคาขายชายแดนของกลุมผูประกอบการจังหวัด
อุบลราชธานีและประเทศเพ่ือนบาน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)  

เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ความรวมมือทางการคาชายแดนในการ
ยกระดับอุตสาหกรรมเดนในพ้ืนท่ีผาน
การประ ชุมร วม เครื อข า ย ระ เ บี ยง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2  ตลอดจนสรางและกระตุน
เศรษฐกิจของของจังหวัดอุบลราชธานีให
เปนศูนยกลางการซื้อขายและผสาน
ความร วมมื อของ เครื อข ายการค า
ชายแดนของกลุมผูประกอบการจังหวัด
อุบลราชธานีกลุมจังหวัดอีสานตอนลาง 
2 และประเทศเพ่ือนบาน (สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
กัมพูชา และ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เ วียดนาม )   โดยมี  นางสาวเขมจิรา  
หนองเปด เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
ไ ด รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น จ า ก
ห อ ก า ร ค า จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี   
ดําเนินการระหวางวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 
2564 – 28 กุมภาพันธ 2564   
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 3. โครงการพัฒนาความรูความสามารถดานการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21   
 เปนโครงการบริการวิชาการแบบไมมีคาใชจาย ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินรายไดคณะศิลป
ศาสตร  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการวิชาการดานทักษะดานการเปนพิธีกรมืออาชีพ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับพิธีกรผูเชี่ยวชาญ จัดกิจกรรมในรูปแบบการอบรมออนไลน Google Meet  และ ZOOM  ได
จัดกิจกรรม ดังนี ้ 
 กิจกรรมท่ี 1 คอรส “เสนทางสูการเปนพิธีกรมืออาชีพ (อยากเปนพิธีกรปง ฟงทางนี้)”  วันท่ี 5-6 
สิงหาคม 2564  มีผูเขารวม จํานวน 96 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมท่ี 2 อบรมลามภาษาตางประเทศเบ้ืองตน  วันท่ี 19 สิงหาคม 2564  มีผูเขารวม จํานวน 
104 คน   
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 4. โครงการ  Internatoinal Conference on English Language Studies 2021 (ICELS 

2021)  

 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีใหนักวิจัย  ครูอาจารย  และนักศึกษาท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศได
นําเสนอผลวิจัยและผลงานวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไดตีพิมพในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุม และเพ่ือสรางความเขมแข็งของเครือขายทางวิชาการกับอีก 3 มหาวิทยาลัย ไดแก 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใชงบประมาณจาก
เงินรายไดคณะศิลปศาสตร และงบประมาณจากคาลงทะเบียน   โดยมี ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ  เปนหัวหนา
โครงการ  ดําเนินการจัดประชุมในรูปแบบการอบรมออนไลน ระหวาง วันท่ี 27-28 สิงหาคม 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวนผูเขารวม 160 คน 
 

 
 
3.2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ  
 คณะดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคมภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการจํานวน 9 โครงการ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 38 กิจกรรมภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาํบลแบบบูรณาการ  
(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 

ลําดับ ชื่อกิจกรรม ผูรับผิดชอบกิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1 การพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู ตําบล 

คูเมือง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
นางสาวเขมจริา  หนองเปด ตําบลคเูมือง  

อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

2 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ตําบล 
ชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง ตําบลชองเม็ก  
อําเภอสริินธร  
จังหวัดอุบลราชธานี 

3 การสงเสริมการทองเท่ียวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

นายจักเรศ อิฐรตัน ตําบลหนองผือ  
อําเภอเขมราฐ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

4 การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
(พิพิธภัณฑบานดงเย็น) 
 
 

นางสาววิชุลดา พิไลพันธ ตําบลขามปอม  
อําเภอเขมราฐ  
จังหวัดอุบลราชธานี 
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ลําดับ ชื่อกิจกรรม ผูรับผิดชอบกิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ 
5 การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

(พิพิธภัณฑตําบลเจยีด) (วัดถํ้าพระศิลาทอง)  
(วัดพระธาตภุูเขาเงิน) 

นางสาววิชุลดา พิไลพันธ ตําบลขามเจียด  
อําเภอเขมราฐ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

6 การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
(พิพิธภัณฑบานขุนภรูีประศาสน ถนนคนเดิน) 

ดร.คําลา มสุิกา ตําบลเขมราฐ  
อําเภอเขมราฐ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

7 การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
(ชุมชนผูไทบานปาขา) 

ดร.คําลา มสุิกา ตําบลหนองสมิ  
อําเภอเขมราฐ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

8 การสงเสริมการทองเท่ียวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม  

นางสาวอภินันท สงเคราะห ตําบลหนองนกทา อําเภอ
เขมราฐ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

9 การสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน  ดร.เหมวรรณ เหมะนัค ตําบลนาแวง  
อําเภอเขมราฐ  
จังหวัดอุบลราชธานี 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 4 
ปลูกฝงแนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ สืบสาน ประเพณีทองถ่ิน 

และพัฒนาแหลงเรียนรูดาน ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน 
ในภูมิภาคลุมนํ้าโขง ตลอดจนเกิดสํานึกรักบานเกิดและองคกร 

 
ในปงบประมาณ 2564  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเชื่อมโยง
กับความตองการของพ้ืนท่ี มีโครงการท่ีดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนโครงการท่ีไดรับ
งบประมาณสนบัสนุนจากงบประมาณแผนดิน รวมจํานวนท้ังสิ้น 1 โครงการ คือ โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
ชื่อโครงการเศรษฐกิจสรางสรรคจากหมากจองระยะท่ี 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับผูท่ีมีสวน
เก่ียวของในเรื่องของ “ฐานการเรียนรูหมากจอง และเสนทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแหงชาติภูจองนายอยใน
มิติกายภาพ พฤกษศาสตร ความเชื่อ การใชประโยชน การขยายพันธ และการอนุรักษ และเพ่ือสรางมัคคุเทศก
หรือนักสื่อความหมายทองถ่ิน ท่ีประกอบดวย ฝายสันทนาการอุทยานแหงชาติภูจองนายอย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในพ้ืนท่ี (โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี บานแกงเรือง อําเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี) และตัวแทนชุมชนหมูบานทองเท่ียวโอทอปนวัตวิถีบานแกงเรือง  
  โครงการดังกลาวไดดําเนินการตามแผนของโครงการจํานวน 7 ครั้ง 7 กิจกรรมตามลําดับเหตุการณ
ดังตอไปนี้ 

1. กิจกรรมชี้แจงโครงการใหกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ระหวางวันท่ี 11-13 มกราคม 2564  
ณ ศาลากลางบานแกงเรือง หมูท่ี 3 ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
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2. กิจกรรมสํารวจพ้ืนท่ีเสนทางศึกษาธรรมชาติแกงกะเลา วันท่ี 18 มีนาคม 2564 อุทยานแหงชาติ 
ภูจองนายอย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 3. กิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระราชนนี (บานแกง
เรือง)  วันท่ี  20 พฤษภาคม 2564  ชุมชนบานแกงเรือง และเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติภูจองนายอย อําเภอนา
จะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันท่ี 15-20 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุมอุทยานแหงชาติภู
จองนายอย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 5. กิจกรรมทดลองนําเท่ียวของนักทองเท่ียวทดลอง วันท่ี 22 สิงหาคม 2564 ณ ฐานเรียนรูหมากจอง
ของอุทยานแหงชาติจองนายอย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 6. กิจกรรมสงมอบปายสื่อความหมายหมากจองจํานวน 10 ปายใหกับอุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
จองนายอย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  วันท่ี 28 สิงหาคม 2564 
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 7. กิจกรรมคืนขอมูลใหกับชุมชนบานแกงเรือง โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บานแกงเรือง)  
และเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติภูจองนายอย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 5 
บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัต 

การเปลี่ยน แปลงทางสังคมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอือ้ตอการเรียนรูและการทํางาน
อยางมีความสุขและยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐาน และสรางสภาพแวดลอม 

ท่ีเอื้อตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข 
 

 
5.1 การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล   
 คณะฯ มีการดําเนินงานใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล ดังนี้ 

 1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถายทอดวิสัยทัศน/กลยุทธ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู
การพัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอยางเปนรูปธรรม   

1. หลักประสิทธิผล คณะศิลปศาสตร มีผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการ มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาหมายท่ีชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน โดยทีมบริหารมีการกําหนดนโยบายการทํางาน  ดังนี้ 
   1. ดานบริหารและงบประมาณ ไดแก การเพ่ิมรายได ลดรายจาย KM Job sharing /  
Polling และปรับปรงุระบบการใหบริการ 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 หลักสูตรมหาบัณฑิตเชื่อมโยงกับหนวยวิจัยและวารสารตาง ๆ  
    2.3 ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก จัดภาระงานสอนและกลุมเรียนท่ีสะทอน
ตนทุนท่ีแทจริง จัดกลุมวิชาและจํานวนรายวิชาศึกษาท่ัวไปใหกระชับข้ึน และสนับสนุนการสงเสริมโครงการ
จัดทําเอกสารประกอบการสอน เปนตน 
   3. ดานวิจัย ไดแก การสรางเครือขายทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ การสงเสริมเผยแพรผลงานทางวิชาการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) การทํางานวิจัยระหวางนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูง 
   4. ดานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม ไดแก มุงสูการบริการวิชาการเชิงรุกเพ่ือ
เพ่ิมรายได หนวยบริการวิชาการเขตพ้ืนท่ีในเมือง หลักสูตรอบรม รายวิชาสําหรับนักศึกษาตางชาติ   
   5. ดานบุคลากร ไดแก ทบทวนแผนอัตรากําลัง/คา FTES ท่ีแทจริง หาชองทางปรับลดอัตรา
เงินรายไดอยางเปนระบบ สนับสนุนใหอาจารยหาทุนศึกษาตอภายนอก วิเคราะหภาระงานท่ีเหมาะสม  
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          1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรม  

คณะมีการถายโอนอํานาจการตัดสินใจ  และภารกิจจากสวนกลางใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ  เพ่ือ
ดําเนินการแทน  โดยมีการแตงตั้งรองคณบดี  ผูชวยคณบดี  ประธานหลักสูตร  และหัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ   และมีเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนท้ังสายวิชาการ   โดยผานกลไกการประชุม
บุคลากรสายวิชาการ   ในท่ีประชุมบุคลากร  และสายสนับสนุน  ผานกลไกการประชุมสํานักงานเลขานุการ  
และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรตามลําดับ 

 
          1.3 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหตอบสนองตอผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย  

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

คณะมีหลักมุงเนนฉันทามติโดยการหาขอตกลงในเบื้องตน   ในกลุมของบุคลากรท่ีมีสวนไดสวนเสีย   
มีกระบวนการหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับผลประโยชนหรือเสียประโยชน   มีการประชุมบุคลากรเพ่ือ
หารือเรื่องตาง ๆ  ท่ีทุกคนมีสวนรวม  และมีระบบการใหบริการท่ีทันสมัย และตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการไดรวดเร็ว  โดยคณะมีระบบฐานขอมูลของคณะ  ไมวาจะเปนระบบขอมูลบุคลากร  ระบบทํา
ขอสอบ  ระบบนักเรียนทุน  ระบบภาระงานสอนและคาสอนเกิน  ฐานขอมูลบัณฑิตสึกษา  ระบบการจอง
รถยนตคณะ  เปนตน 

 
          1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน  

คณะศิลปศาสตร มีการบริหารราชการท่ีมีแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีมีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาชวยในการทํางานทุกดานซ่ึงชวยในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ท้ังดาน
งานบุคคล วิชาการ การเงิน งานวิจัย  เชน  ระบบฐานขอมูลการประเมินเลื่อนเงินเดือนสายวิชาการและสาย
สนับสนนุ   ระบบวนัลา   ระบบการจองหอง  ระบบลูกหนี้  ประกาศเงินโอน  เปนตน  

 

          1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
          คณะใชอํานาจกฎหมาย   กฎระเบียบขอบังคับ   ดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ   โดยมีระเบียบ
แนวปฏิบัติท่ีเปนธรรมใชไดกับบุคลากรทุกคนของคณะ  เชน  การปรับปรุงหลักเกณฑการเบิกจายคาสอนเกิน  
การปรับปรุงหลักเกณฑการจัดสรรและอนุมัติคาใชจายในการเขารวมอบรม  ประชุม  และสัมมนาทางวิชาการ 
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5.2 การจัดการความรู (KM) 
 คณะศิลปศาสตรสงเสริมการนําการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและการพัฒนา
องคกรผานการบูรณาการในดานตางๆ ท้ังดานวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีกิจกรรมการจัดการ
ความรูในงานวิจัยไดแก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนากลไกการทํางานวิจัยดวยทุนสวนตัว กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานโครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติจากเงินรายไดคณะและทุนวิจัยสวนตัว ป 2563 – 
2564 และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู หัวขอ "ม.อุบลฯ กับ การสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม" โดย
กิจกรรมดังกลาวไดนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในคณะกรรมการวิจัยของคณะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
งานวิจัยของคณะตอไป 

ท้ังนี้ ในป 2564 บุคลากรของคณะศิลปศาสตร  ไดเขารวมกิจกรรมจัดการความรู UBU-KM Fair 
2021 ประจําป 2564 จัดโดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2564 
โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การเสวนา และการ
นําเสนอผลงานของบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ในรูปแบบ Show & share สําหรับผลการพัฒนา
งาน แนวปฏิบัติท่ีดี โดยบุคลากรของคณะ คือ ผศ.สุรศักดิ์  บุญอาจ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 
ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ในการนําเสนอผลงาน เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด-19 
(Teaching during COVID-19)" ซ่ึงเปนการ Show& Share ผลงานการพัฒนางาน แนวปฏิบัติ ท่ีดีดาน
นวัตกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอน Active Learning รูปแบบใหม ๆ หรือเทคนิคการสอนออนไลน 
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5.3 ผลงานเดนของบุคลากร 
1. รองศาสตราจารยสมหมาย  ชินนาค อาจารยประจําหลักสูตรการพัฒนา ไดรับเกียรติบัตรเปน

อาจารยดีเดน สาขารับใชสังคม ของสภาอาจารย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป 2563  เม่ือวันจันทรท่ี 
22 มีนาคม 2564 
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สวนท่ี 3 

ขอมูลสารสนเทศ 
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ขอมูลสารสนเทศของคณะศิลปศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
3.1 ดานการผลิตบัณฑิต 
ตารางท่ี 39 จํานวนนักศึกษา คณะศิลปศาสตร 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2561 2562 2563 2564 

ศิลปศาสตรบัณฑติ การทองเท่ียว 100 126 96 79 
ศิลปศาสตรบัณฑติ การพัฒนาสังคม 54 46 36 37 
ศิลปศาสตรบัณฑติ นิเทศศาสตร 72 58 67 67 
ศิลปศาสตรบัณฑติ ประวัติศาสตร     
ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาจีนและการสื่อสาร 80 73 80 77 
ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 108 104 82 97 
ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาไทยและการสื่อสาร 78 50 50 72 
ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน - - 14 - 
ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 107 103 97 104 
ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 9 - - - 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาคณติศาสตร - - 41 28 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาสังคมศกึษา - - 37 28 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกเคม ี - - 16 26 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกชีววิทยา - - 21 30 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกดนตรีศึกษา - - 13 29 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกเทคโนโลย ี - - 14 29 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกพลศึกษา - - 33 30 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกฟสกิส - - 16 30 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย - - 46 29 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ - - 39 30 
รวม 608 560 798 822 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน) 
2561 2562 2563 2564 

การสอนภาษาอังกฤษ 14 - - - 
ภาษาไทย 6 2 3 2 
นวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ - 7 6 1 
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 2 - - - 
รวม 22 9 9 3 
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3.2 ดานบุคลากร 
 สายวิชาการ ในป 2564 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 130 คน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย  จํานวน 7 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 29 คน อาจารย จํานวน 94 คน 
 

ตารางท่ี 40 แสดงขอมูลสายวิชาการตามตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิ 

ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร 
ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ  

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

1 หลักสตูรการจัดการการทองเท่ียวและการบริการ 0 4 2 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
2 หลักสตูรการพัฒนาสังคม 0 5 4 9 0 0 5 5 0 1 1 2 0 0 0 0 16 
3 หลักสตูรนิเทศศาสตร 0 5 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
4 หลักสตูรประวัติศาสตร 0 6 1 7 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
5 หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร 0 5 3 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10 
6 หลักสตูรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 2 6 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
7 หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร 0 5 4 9 0 1 4 5 0 0 1 1 0 0 0 0 15 
8 หลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
9 หลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 6 18 9 33 0 2 8 10 0 0 1 1 0 0 0 0 44 
10 หลักสตูรศึกษาศาสตร 0 4 3 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9 
 รวม 8 60 26 94 0 6 23 29 0 1 6 7 0 0 0 0 130 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
หมายเหตุ * รวมลูกจางชาวตางประเทศ 
ภาษาอังกฤษและการส่ือสารและการส่ือสาร *ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 10 ราย 
ภาษาจีนและการส่ือสาร *ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 3 ราย 
ภาษาญี่ปุนและการส่ือสาร *ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 4 ราย 
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน * ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 1 ราย 
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สายสนับสนุนวิชาการ 
 ในป 2564 คณะศิลปศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 32 คน จําแนกเปน
ขาราชการจํานวน 4 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 23 คน ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน และ ลูกจางชั่วคราว  
จํานวน 3 คน  
 
ตารางท่ี 41 แสดงอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการตามประเภทการจาง ป 2563-2564 

สํานักงาน
คณบดี 

ป 2563 ป 2564 
ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม 

4 23 2 3 32 4 23 2 3 32 

 
ตารางท่ี 42  อัตราการลาออกของบุคลากร 

ลําดับท่ี สถานะ 
ปการศึกษา 

หมายเหตุ 
2562 2563 2564 รวม 

1 ลาออก 2 3 2 7  ป 2562 
1.Mr. Gary T. Daigle เนื่องจากไดงานใหมที่ตางประเทศ  
2.นางวรรณพรรธน เฟรนซ  เนื่องจากตองการเปล่ียนยาย
ภูมิลําเนาและสถานที่ทํางานไปยังประเทศอังกฤษ 
ป 2563 
1. Ms. La Thi Thu Thuy เนื่องจากไดงานใหม  
2. นางสาวรุจิวรรณ เหลาไพโรจน 
เพื่อยายกลับภูมิลําเนาเพื่อดูแลครอบครัว  
3. นายสมปราชญ นาวาเรือน 
เพื่อดูแลและดําเนินกจิการรวมกับครอบครัว ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 
1 มิถุนายน 2563 
ป 2564 
1.Ms.IWAMI Sayo เพื่อยายถิ่นที่อยูอาศัย 
2.นางสายสุนี ชัยมงคล เพื่อดูแลครอบครัว 

 

3.3  ดานงบประมาณ 
ดานงบประมาณ 
  ในปงบประมาณ 2564 ณ 30 กันยายน 2564 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเงิน
สะสมคงเหลือเงินรายไดคณะศิลปศาสตร โดยแบงเปนอยูเงินคงเหลือสะสมอยูกับมหาวิทยาลัย จํานวน 
138,398,128.40 บาท (หนึ่งรอยสามสิบแปดลานสามแสนเกาหม่ืนแปดพันหนึ่งรอยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสตางค) 
และเงินคงเหลือสะสมอยูกับคณะศิลปศาสตร จํานวน 5,942,597.90 บาท (หาลานเกาแสนสี่หม่ืนสองพันหา
รอยเกาสิบเจ็ดบาทเกาสิบสตางค) รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 144,340,726.30 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบสี่ลานสาม
แสนสี่หม่ืนเจ็ดรอยยี่สิบหกบาทสามสิบสตางค)  และไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2564 จากแหลง
เงินงบประมาณแผนดิน และแหลงเงินรายได ดังนี้ 
 1. เงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 2,000,700.00 บาท (สองลานเจ็ดรอยบาทถวน) มีรายจาย 
จํานวน 2,000,700.00 บาท (สองลานเจ็ดรอยบาทถวน) มีเงินคงเหลือ 0.00 บาท (ศูนยบาทถวน) การเบิกจาย 
คิดเปนรอยละ 100  
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 2. เงินรายไดคณะศิลปศาสตร มีรายรับระหวางป 38,997,095.94 บาท (สามสิบแปดลานเกาแสน
เกาหม่ืนเจ็ดพันเกาสิบหาบาทเกาสิบสี่สตางค) หักรายจายระหวางป จํานวน 23,332,066.47 บาท (ยี่สิบสาม
ลานสามแสนสามหม่ืนสองพันหกสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค) มีเงินคงเหลือ 15,665,029.47 บาท (สิบหาลาน
หกแสนหกหม่ืนหาพันยี่สิบเกาบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)  
 
ตารางท่ี 43 งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 เงินงบประมาณ เงินรายได รวม 

ยอดยกมา - - - 

บวก ไดรับจดัสรร 2,000,700.00 38,997,095.97 40,997,795.94 

หัก   รายจาย 2,000,700.00 23,332,066.47 25,332,766.47 

คงเหลือ(ยกไป) 0.00 15,665,029.47 15,665,029.47 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร 

 
รายละเอียด
หลักสูตร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

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) 

 
(ปด) 

 
(ปด) 

- - - 1 1 1 

ภูมิภาคลุมนํ้า
โขงศกึษา 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปด) 

 
(ปด) 

- - - 1 1 1 

ภาษาและ
วัฒนธรรม
อาเซียน 
(ควบรวมภาษา
เวียดนามและ
ภูมิภาคลุมนํ้า
โขงศึกษา) 

  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

- - - 1 1 1 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

- - -  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

1 1 1 

นวัตกรรมการ
ทองเท่ียวและ
บริการ 

- - -  
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

 
(ปรับปรุง) 

1 1 1 
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รายละเอียด
หลักสูตร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

ภูมิภาคลุมนํ้า
โขงศกึษา 

- - -  
(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 ข 
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเอง ประชุม/อบรม/สัมมนา ของบุคลากรคณะ 

ตารางท่ี 44 ตัวอยางการเขารวมกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรคณะ (ขอมูลจากระบบเดินทางไปราชการ) 
 
บุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษและการส่ือสาร  

ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

1.  ดร.ณัฏยา  ศรีศักดา อ่ืน ๆ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเตรยีมความพรอมสู
ธุรกิจบริการดานโรงแรม 

จังหวัดอุบลราชธานี 27 ก.พ. 64 

2.  ดร.ทรงพล  อินทเศียร อ่ืน ๆ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเตรยีมความพรอมสู
ธุรกิจบริการดานโรงแรม 

จังหวัดอุบลราชธานี 27 ก.พ. 64 

3.  นายลําพูน มีภาพ อบรม โครงการ GP CPR แตมฝน (เปนวิทยากร) โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภเิษก 28 ส.ค. 64 
4.  ผศ.ดร.วชิราภรณ  กิจพูนผล อ่ืน ๆ  กิจกรรมฝกทักษะการสื่อสารและนําชมสถานท่ี

ทองเท่ียวดวยภาษาอังกฤษ 
อุทยานแหงชาติแกงตะนะ อําเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

20-21 ก.พ. 64 

  อ่ืน ๆ  กิจกรรมการสรางความเขาใจกับโรงเรียนเรื่องการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครูหลักสตูรศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

จังหวัดอุบลราชธานี 27 พ.ย. 63 

5.  ผศ.ดร.สุพัฒน  กูเกียรติกูล ประชุม 
 

ประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

โรงแรมวีวา จังหวัดสงขลา 8-10 เม.ย. 64 

  ประชุม ประเมินผลงานทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

1 -3เม.ย. 64 

  อบรม โครงการ Research Zone (2019) : Phase 163 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ กรุงทพฯ 
(ออนไลน) 

22 มี.ค. 64 

6.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร อ่ืน ๆ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเตรยีมความพรอมสู
ธุรกิจบริการดานโรงแรม 

จังหวัดอุบลราชธานี 27 ก.พ. 64 

11. 
 

ผศ.ดร.เสาวดี  กงเพชร อ่ืน ๆ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเตรยีมความพรอมสู
ธุรกิจบริการดานโรงแรม 

จังหวัดอุบลราชธานี 27 ก.พ. 64 
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บุคลากรหลักสูตรประวัติศาสตร  
ลําดับ

ท่ี 
บุคลากรหลักสูตรประวัติศาสตร ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

1. นายจักเรศ  อิฐรตัน ประชุม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลยั) 

อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 มีนาคม 2564 

  ประชุม โครงการพัฒนาภาคีเครือขายโครงการวิจัยเรื่องการ
จัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรคฯ 

อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ 11 สิงหาคม 2564 

  ประชุม ประชุมหารือภาคีเครือขายโครงการพัฒนาภาคี
เครือขายโครงการวิจยัเรื่องการจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมเพ่ือสงเสรมิเศรษฐกิจสรางสรรค 

จังหวัดอุบลราชธานี 16 สิงหาคม 2564 

  ประชุม ประชุมหารือภาคีเครือขายโครงการพัฒนาภาคี
เครือขายโครงการวิจยัเรื่องการจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมเพ่ือสงเสรมิเศรษฐกิจสรางสรรคฯ 

อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ 20 สิงหาคม 2564 

  อบรม กิจกรรมเพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยน Cultural Mapping 
template 

ระบบออนไลน Application Zoom 28 สิงหาคม 2564 

  อบรม กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมฯ 

ผานระบบออนไลน 28 สิงหาคม 2564 

2. นางสาววิชุลดา  พิไลพันธ ประชุม โครงการเครือขายอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
สัญจร ประจาํป 2563 

จังหวัดสงขลา ปตตานี 26-30 พฤศจิกายน 2563 

   โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ(1ตําบล 1 มหาวิทยาลยั) 

อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 มีนาคม 25654 

  ประชุม โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพ้ืนท่ี 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 28 มีนาคม 2564,  
1 ,6 เมษายน 2564 

  ประชุม เวทีพัฒนาโจทยและจัดทํากรอบการวิจัย 
ปงบประมาณ 2565 

ระบบออนไลน Application Zoom 31 กรกฎาคม 2564 
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ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตรประวัติศาสตร ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

  ประชุม โครงการพัฒนาภาคีเครือขายโครงการวิจัยเรื่องการ
จัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรคฯ 

อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ 11 สิงหาคม 2564 

3. ผศ.ดร.สมศรี  ชัยวณิชยา สัมมนา  นิทรรศการและเสวนาวิชาการ มนู มัง เมือง 
อุบลราชธานีศรีวนาลัย 

ศูนยการคาเซ็นทรลัพลาซา จังหวัด
อุบลราชธานี 

3 ตุลาคม 2563 

4. ดร.สรุีรตัน  บุบผา สัมมนา นิทรรศการและเสวนาวิชาการ มูน มัง เมือง 
อุบลราชธานีศรีวนาลัย 

ศูนยการคาเซ็นทรลัพลาซา จังหวัด
อุบลราชธานี 

3 ตุลาคม 2563 

  สัมมนา กิจกรรมตามรอยแหงอารยธรรม จังหวัดอุบลราชธานี 19 ธันวาคม 2563 
5. ผศ.ดร.อนันทธนา  เมธานนท สัมมนา กิจกรรมตามรอยแหงอารยธรรม จังหวัดอุบลราชธานี 19 ธันวาคม 2563 
6. นางสาวอภินันท  สงเคราะห ประชุม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลยั) 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 มีนาคม 2564 

  ประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพศูนยพัฒนาคณุภาพชีวิตและสงเสรมิอาชีพ
ผูสูงอายุ (ศพอส.) จังหวัดอุบลราชธานี 

โรงแรมรีเจนทพาเลซ จังหวัด
อุบลราชธานี 

19-20 มีนาคม 2564 

 
บุคลากรหลักสูตรภาษาจีนและการส่ือสาร  

ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตร 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 

ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

1. ผศ.ดร.ชิดหทัย  ปุยะต ิ สัมมนา กิจกรรมเลาผานมติิทางดานวัฒนธรรมจีน ครั้งท่ี 3  20 กุมภาพันธ 2564 
2. ดร.ณัฐพัชร    เตชะรุงไพศาล สัมมนา กิจกรรมเลาผานมติิทางดานวัฒนธรรมจีน ครั้งท่ี 3 จังหวัดอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ 2564 
3. ดร.ณัฐวุฒิ  สุขประสงค ประชุม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th International 

Conference on Chinese as a Second 
Languages Research (CASLAR-6) ผานระบบ
ออนไลน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฎัศรสีะเกษ 

30 กรกฎาคม-1สิงหาคม 2564 

4. นางสาวประภาพร  ศศิประภา สัมมนา กิจกรรมเลาผานมติิทางดานวัฒนธรรมจีน ครั้งท่ี 3 จังหวัดอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ 2564 
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ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตร 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 

ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

5. รศ.ดร.เมชฌ  สอดสองกฤษ ประชุม กรรมการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาชา
วิชาภาษาจีน 

มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

1-3 ธันวาคม 2563 

6. นางสาววกุล นิมิตโสภณ ประชุม กรรมการวิพากษสารนิพนธของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน ช้ันปท่ี 4 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

 30 ตุลาคม 2563 

  สัมมนา กิจกรรมเลาผานมติิทางดานวัฒนธรรมจีน ครั้งท่ี 3 จังหวัดอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ 2564 
7. ดร.สุวภัทร  จันทรพวง ประชุม กรรมการวิพากษสารนิพนธของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาจีน ช้ันปท่ี 4 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราช 

30 ตุลาคม 2563 

 
บุคลากรหลักสูตรนิเทศศาสตร  

ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตรนิเทศศาสตร ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

1. นางสาววิชุดา  สายสมุทร อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกลยุทธการสื่อสาร
องคกร 

โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2 เมษายน 2564 

 

บุคลากรหลักสูตรการทองเท่ียว  
ลําดับ

ท่ี 
บุคลากรหลักสูตรการทองเท่ียว ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

1. นางสาวเขมจริา หนองเปด ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรูเครือขาย
อีสานตุมโฮมเสริมสรางพลเมืองดจิิทัลและพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการแหลงเรียนรูดานนิเวศนสื่อสุขภาวะ 

โรงแรมเอ็ม แกรนด จังหวัดรอยเอ็ด 28-29 พฤศจิกายน 2563 

  ประชุม ประชุมคณะทํางานสงเสรมิและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี 
ดานการแสดงสินคาและบริการ 

หองประชุมสํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี 

22 ธันวาคม 63 

  อ่ืนๆ กิจกรรมการเรียนรูการออกแบบและพัฒนาของท่ี
ระลึกพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว 

จังหวัดอุบลราชธานี 28 กุภาพันธ 64 
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ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตรการทองเท่ียว ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

ในจังหวัดอุบลราชธานี 
  สัมมนา สัมมนาประชาสัมพันธ Festival Economy และ

พัฒนาเครือขายผูจัดงานสญัจร จังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 26 มีนาคม 64 

  อบรม การเพมมลูคาของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนผาน
การพัฒนาผลิตภณัฑของท่ีระลึกในพ้ืนท่ีแหลง
ทองเท่ียวโดยชุมชนบานกม อ.โขงเจียม จ.อุบล 

ชุมชนบานกม อ.โขงเจียม จ.อุบล 19-23 พฤษภาคม 64 

  ประชุม โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคจากหมากจอง  
ระยะท่ี 1 

อุทยานภูจองนายอย บานแกงเรือง 
อ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

15-20,22-24,28,31  
สิงหาคม 64 

  ประชุม โครงการจดัทําแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับป 
พ.ศ.2566-2570 

รร.บานสวนคุณตา อ.วารินชําราบ 
จ.อุบลราชธานี 

26 สิงหาคม 64 

2. นางสาวคําพา ยิ่งคง ประชุม การศึกษาความเหมาะสมเพ่ือเตรยีมประกาศพ้ืนท่ี
พิเศษ เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนฯ 

ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วร.สร. 16 มิถุนายน 64 

  สัมมนา การพัฒนาสินคา ผลิตภณัฑชุมชน การบริการโดยใช
ความร เทคโนโลยี  
ภูมิปญญาฯ 

อ.เมือง จ.สุรินทร 18 -20 มิถุนายน 64 

  ประชุม โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคจากหมากจอง  
ระยะท่ี 1 

อุทยานภูจองนายอย บานแกงเรือง  
อ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

15-20,22-24,28,31  
สิงหาคม64 

3. ดร.นวทิวา สีหานาม อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการถายภาพเพ่ือการ
สื่อสารองคกร สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

หองประชุมศรีเมืองใหม สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

5 เมษายน 64 

  ประชุม โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคจากหมากจอง  
ระยะท่ี 1 

อุทยานภูจองนายอย บานแกงเรือง 
อ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

15-20,22-24,28,31  
สิงหาคม64 

4. ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก นําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับ
นานาชาติ ICUE2020 On Environment and 
Climate Change 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 19-23 ตุลาคม 63 
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ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตรการทองเท่ียว ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

  สัมมนา เขารวมสัมมนาหัวขอ โควิด 19 กับธุรกิจโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

15 มีนาคม 64 

  อบรม international seminar on sustainable rural 
tourism development 

University of malaysia sabalh 
(Online) 

7 เมษายน 64 

  สัมมนา เทคนิคการเขียนตํารา หนังสือทางดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร 

กองการเจาหนาท่ี 19 เมษายน 64 

  ประชุม โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคจากหมากจอง  
ระยะท่ี 1 

อุทยานภูจองนายอย บานแกงเรอืง  
อ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

15-20,22-24,28,31  
สิงหาคม 64 

5. ดร.พรชัย ศักดิศ์ิริโสภณ ประชุม รวมงานเปดตัวกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคจาก
ฐานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมอีสานใต 

โรงแรมสีมาธานี  
จังหวัดนครราชสีมา 

8-9 ธันวาคม 63 

  อบรม โครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการเรือ่งการเขียน
บทความวิชาการ/วิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ ครั้งท่ี 10.1 ประจําป 2564 

กรุงเทพฯ 6-7 มีนาคม 64 

  อบรม หลักสตูรพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการศึกษา โรงแรมรอยัลคลิฟบีชโฮเตล็ พัทยา  
จ.ชลบุร ี

21-24 เมษายน 64 

6. นางสาวพัชรี ธานี นําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

กิจกรรมการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน
อยางสรางสรรคบานบากชุม ตําบลโนนกอ  
อําเภอสริินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

บานบากชุม อําเภอสริินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

11 ตุลาคม 63 

7. ผศ.ดร.ยุวดี จติตโกศล สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Smart Service 
บริการวิถีใหม สูตลาดอนไลนกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ
ธุรกิจบริการท่ีมีมลูคาสูง 

โรงแรมสุนียแกรนด โฮเตล แอน
คอนเวนช่ัน จังหวัดอุบลราชธานี 

27 พฤศจิกายน 63 

  อบรม อบรมหลักสูตรสถิติและการวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรม SPSS (ข้ันสูง) 

ออนไลน 5 สิงหาคม 64 
- 16 กันายน 64 

8. ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก อบรม การเพ่ิมมลูคาของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนผาน
การพัฒนาผลิตภณัฑของท่ีระลึกในพ้ืนท่ีแหลง
ทองเท่ียวโดยชุมชนบานกม  

ชุมชนบานกม อ.โขงเจียม จ.อุบล 19-23 พฤษภาคม 64 
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ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตรการทองเท่ียว ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

อ.โขงเจียม จ.อุบล 
  ประชุม โครงการจดัทําแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับป 

พ.ศ.2566-2570 
รร.บานสวนคุณตา อ.วารินชําราบ  
จ.อุบล 

26 สิงหาคม 64 

9. ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง ประชุม กิจกรรม 2021 เท่ียวอําเภอสริิธร เมืองสองเข่ือน 
เยือนวิถีไทย-ลาว และงานครบรอบ 49 ป  
เข่ือนสิรินธร 

อําเภอสริินธร จังหวัดอุบลราชธานี 26 พฤศจิกายน 63 

  ประชุม ประชุมคณะทํางานสงเสรมิและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี 
ดานการแสดงสินคาและบริการ 

หองประชุมสํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี 

22 ธันวาคม 63 

  ประชุม กิจกรรมการเรียนรูการออกแบบและพัฒนาของท่ี
ระลึกพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว 
ในจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 28 กุมภาพันธ 64 

  สัมมนา สัมมนาประชาสัมพันธ Festival Economy และ
พัฒนาเครือขายผูจัดงานสญัจร จังหวัดอุบลราชธานี 

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 26 มีนาคม 64 

 
บุคลากรหลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร  

ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตร 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 

ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

1. ผศ.ดร.ณัชวินนท แสงศรจีันทร ประชุม ภาระงานสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร ประจําป 
พ.ศ.2563 โรงแรมบานสวนคณุตา กอลฟ รีสอรท  

จังหวัดอุบลราชธานี 29 ตุลาคม 63   

  นําเสนอผลงาน ทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิจัย ครั้งท่ี 10 

มหาวิทยาลยัพะเยา 26 - 31 มกราคม 64 

2. นางสาวนงลักษณ สูงสุมาลย การสัมมนา การสัมมนาทางวิชาการการผลติและพัฒนาครภูายใต
บริบทการคัดกรองสูเสนทางวิชาชีพครู 

ศูนยศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลยั
ราชภัฎศรีสะเกษ 

7 พฤศจิกายน 63 

3. ผศ.ดร.บุญชู ภศูร ี ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอภาษาไทยถ่ินกับการ
เปลี่ยนแปลงไปสูอนาคต 

โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ 9-10  ตุลาคม 63 
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ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตร 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 

ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

  การสัมมนา สัมมนาหัวขอเทคโนโลยีกับใบลานและประชุมกลุม
อนุรักษและศึกษาคมัภรีพระไตรปฎกใบลาน 

ศูนยพุทธศาสตรศึกษา อําเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6 -9 พฤศจิกายน 63 

  ประชุม การพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ประจําปการศึกษา 2563 (ระยะท่ี 2) 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราช
ภัฎ 
ศรีสะเกษ 

15 -16 กรกฎาคม 64 

4. รศ.ดร.พิสิทธ์ิ กอบบุญ   สัมมนา นิทรรศการและเสวนาวิชาการ มูน มัง เมือง 
อุบลราชธานีศรีวนาลัย  

ศูนยการคาเซ็นทรลัพลาซา จังหวัด
อุบลราชธานี 

3 ตุลาคม 63 

5. ผศ.ดร.ภาสพงศ ผิวพอใช   ประชุม กิจกรรมพัฒนาภาระงานสายสนับสนุน คณะศิลป
ศาสตร ประจาํป พ.ศ.2563 

โรงแรมบานสวนคณุตา กอลฟ 
 รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี 

29 ตุลาคม 63 

  ประชุม เชิงปฏิบัติการจดัทําเกณฑการตรวจขอสอบ O-NET 
วิชาภาษาไทยรูปแบบอัตนัย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
ประจําปการศึกษา 2563 

โรงแรมบางกอก  
ชฎา กรุงเทพฯ 

19 -24  มีนาคม 64 

  อบรม ปราชญขาราชการครู เตรยีมสอบครูผชวย สังกัด 
สพฐ.ภาค ก และ ข (เกณฑใหมและเกณฑเกา)  

อุบลราชธานี 1 -16  มิถุนายน 64 

6. ดร.วรรณภา ชํานาญกิจ  
  

สัมมนา นิทรรศการและเสวนาวิชาการ มูน มัง เมือง 
อุบลราชธานีศรีวนาลัย ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 

จังหวัดอุบลราชธานี 3 ตุลาคม 63 

  สัมมนา สัมมนาทางวิชาการ ตลาดนัดอีสาน : ลมหายใจทาง
เศรษฐกิจและยุทธศาสตรกับทางเลือกของผูคาราย
ยอย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

5 -6 พฤศจิกายน 63 

7. นายสัมพันธ สุวรรณเลิศ สัมมนา นิทรรศการและเสวนาวิชาการ มูน มัง เมือง 
อุบลราชธานีศรีวนาลัย  

ศูนยการคาเซ็นทรลัพลาซา จังหวัด
อุบลราชธานี 

3 ตุลาคม 63 

  สัมมนา สัมมนาวิชาการเรื่องตลาดนัดอีสาน: ลมหายใจทาง
เศรษฐกิจและยุทธศาสตรกับทางเลือกของผูคาราย
ยอย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 5 -6 พฤศจิกายน 63 

8. ผศ.ดร.สารภี ขาวด ี   สัมมนา สัมมนาภาษาและวรรณกรรมเขมรวิจักษในวาระ
ครบรอบ 70 ป ความสัมพันธไทย-กัมพูชา 

มหาวิทยาลยัราชภฎับุรรีัมย 19 -20 ธันวาคม 63 
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ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตร 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 

ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

  ประชุม ประธานดําเนินการจดังานงานเฉลมิพระเกียรติ 66 
พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
วัดทักษิณ บานโสก 

อําเภอคอนสรรค จังหวัดชัยภูม ิ 31 มีนาคม 
-4 เมษายน 64 

  นําเสนอผลงาน นําเสนอผลงาน เรื่อง โครงการประชุมวิชการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 

มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี   2 สิงหาคม 64 

 
บุคลากรหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  

ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตร 
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

1. รศ.ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม วิทยากร การสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองตอ
ผูอาน 

มหาวิทยาลยัราชภฎัศรสีะเกษ 9 ตุลาคม 63 

 
บุคลากรหลักสูตรภาษาญ่ีปุนและการส่ือสาร เขารวมอบรม/ประชุม/สัมมนา จํานวน 5 คน 

ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตร 
ภาษาญ่ีปุนและการสื่อสาร 

ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

1. นางสาวชาคริยา ชุมมวล สัมมนา เสวนาวิชาการเรื่องพระศรีอาริยลงมาโปรดสัตว 
กรณีญีปุ่นกับลานนา 

ออนไลน 14 มกราคม 64 

  สัมมนา สัมมนาเรื่องคิดไมตก...ปญหาการสอนภาษาญี่ปุน 
(ออนไลน) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
กรุงเทพฯ 

20 กุมภาพันธ 64 

  อบรม เสวนา Book Talk by jsat หัวขอเรื่อง พอแมลูก
ญี่ปุนชาติเดยีวจิงหรือ? 

(online) 23 กรกฎาคม 64 

  สัมมนา สอนอะไรยังไงในวิชาลามภาษาญีปุ่น (ออนไลน) ออนไลน Japan Foundation 14 สิงหาคม 64 
2. นางสาววนัสนันทน สุกทน สัมมนา เสวนาวิชาการเรื่องพระศรีอาริยลงมาโปรดสัตว 

กรณีญีปุ่นกับลานนา 
ออนไลน 14 มกราคม 64 
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ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตร 
ภาษาญ่ีปุนและการสื่อสาร 

ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

  อบรม เสวนาญี่ปุนศึกษาในสถานการณปจจุบันและประชุม
หารือทิศทางความรวมมือทางดานญี่ปุนศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในภูมภิาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 11 -12 มนีาคม 64 

  อบรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนากลไกการ
ทํางานวิจัยดวยทุนสวนตัว 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

24 มนีาคม 64 

  อบรม google meet teaching and Learning Upgrade สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
ออนไลน 

8 มถุินายน 64 

  อบรม การเรยีนการสอนโดยใชหนังสือ อิโระโคะร ิ ออนไลน ผานระบบ Zoom Japan 
Foundation 

26 มิถุนายน 64 

3. นางสาววิศรุตา โมราชาต ิ อบรม เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน ออนไลน 19 เมษายน 64 
  อบรม โครงการพ่ีเลี้ยงนักวิจัยรุนใหม zoom meeting 22 เมษายน 64 
  อบรม เทคนิคการเขียนตําราท่ีด ี ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
29 เมษายน 64 

  อบรม อบรมการวัดผลและประเมินผลอยางไรในช้ันเรียน
ออนไลนดวย UBU LMS & SEB 
 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 14 พฤษภาคม 64 

4. นางสาวสุทธิดา พันธุโคตร สัมมนา เสวนาวิชาการเรื่องพระศรีอาริยลงมาโปรดสัตว 
กรณีญีปุ่นกับลานนา 

ออนไลน 14 ม.ค. 64 -14 ม.ค. 64 

  สัมมนา กรรมการตัดสินการแขงขันทักษะภาษาญี่ปุน โรงเรียนสิรินธร จ.สรุินทร 
(ออนไลน) 

14 ส.ค. 64 -14 ส.ค. 64 

5. ผศ.เสาวลักษณ หีบแกว สัมมนา เสวนาวิชาการเรื่องพระศรีอาริยลงมาโปรดสัตว 
กรณีญีปุ่นกับลานนา 

ออนไลน 14 ม.ค. 64 -14 ม.ค. 64 

  อบรม เสวนาญี่ปุนศึกษาในสถานการณปจจุบันและประชุม
หารือทิศทางความรวมมือทางดานญี่ปุนศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในภูมภิาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 11 มี.ค. 64 -12 มี.ค. 64 
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บุคลากรหลักสูตรศึกษาศาสตร  

ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตรศึกษาศาสตร  ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

1. ผศ.ดร.อรัญญา  บุทธิจักร อบรม ผูช้ีขาดและผุตดัสินกีฬาแบดมินตนั สมาคมกีฬา
แบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประจําปงบประมาณ 2564 

กรุงเทพมหานคร: ออนไลน 3-5 กันยายน 2564 

  นําเสนอผลงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 17 เกษตร
กําแพงแสน ตามรอยพอสานตอศาสตรแหงแผนดิน  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

2-3 ธันวาคม 2563 

2. นายสรพจน  เสวนคณุากร อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณาจารยและ
นักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

31 มีนาคม 2564 

3. นายสมภพ  โสพัฒน อบรม การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา ออนไลน 21 สิงหาคม 2564 
  อบรม การอนุรักษพลังงานและการใชนํ้าอยางประหยดั ณ อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
11 กันยายน 2563 

4. นายศราวุฒิ  โภคา อบรม การวัดประเมินผลในยคุ New Normal ออนไลน 20 สิงหาคม 2564 
 

 
ประชุม การสรางความเขาใจกับโรงเรยีนเรื่องการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูและประชาสัมพันธหลักสูตร
ศึกษาศาสตร 

หองศรีเมืองใหม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

27 พฤศจิกายน 2563 

5. รศ.ดร.พจน  ไชยเสนา อบรม การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา ออนไลน 21 สิงหาคม 2564 
6. นายพัน  พงษผล อบรม การพัฒนาอาจารยหลักสูตรศึกษาศาสตร ดานการ

วัดผลประเมินผล 
 13 สิงหาคม – 30 กันยายน 

2564 
  ประชุม การสรางความเขาใจกับโรงเรยีนเรื่องการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูและประชาสัมพันธหลักสูตร
ศึกษาศาสตร 

หองศรีเมืองใหม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

27 พฤศจิกายน 2563 

7. วาท่ีรอยตรี เชาวนันท  ทะนอก อบรม TOKYO 2020 กับการพัฒนากีฬาไทยในอนาคต ออนไลน 25 สิงหาคม 2564 
  วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาพล

ศึกษา มรภ.ราชภัฏศรีสะเกษ 
คณะศลิปะศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

18 มีนาคม 2564 

  อบรม ผูตัดสินบาสเก็ตบอล 3 คน กรุงเทพมหานคร 26-28 มีนาคม 2564 
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ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรหลักสูตรศึกษาศาสตร  ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

8. นายชญณัฐ  วิสัยจร อบรม ออกแบบและสรางงานอินโฟกราฟฟคอยางมืออาชีพ
ดวย Canva 

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

24  ีนาคม 2564 

9. ดร.คําลา  มุสิกา อบรม โครงการสงเสริมวิชาการดานนาฏศิลปและดิรยิางค
ศิลป 

ออนไลน 29-30 กรกฎาคม 2564 

  นําเสนอผลงาน นําเสนอผลงานทางวิชาการ ดานงานสรางสรรค
ศิลปะการแสดงรวมสมัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 14 สิงหาคม 2564 

  ประชุม ศิลปกรรมและการออกแบบในชวงเวลาแหงความ
พลิกผัน 

ออนไลน 19-20 สิงหาคม 2564 

  สัมมนา โครงการเครือขายอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
สัญจร ประจาํป 2563 

จ.สงขลา และ จ.ปตตานี 26-30 พฤศจิกายน 2563 
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ภาคผนวก 3 
กิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

ตารางท่ี 45 กิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ลําดับ ชื่อโครงการของชุมนมุ/สโมสรนกัศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

1 ECC New Generation Camp 2020 นางสาวอัจฉรา สมิล ี นายอภิวิชญ ศรสีรอย  ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563 
2 กิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร ครั้งท่ี 1  

“คายเฟรชช่ีศิลปศาสตรอาสา”  
นายศราวุฒิ โภคา นายปรเมศ ยกแสง พฤศจิกายน 2563-มกราคม 2564 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อสรางสรรค  
และการผลิตสื่อวีดีโอเพ่ือสังคม “หนังหนาหนาว” ครั้งท่ี 2 

นายกฤษกร ไสยกิจ นายเกริกชัย เลื่อมมหาชัย ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ 2564 

4 สงเสริมจิตอาสา อนุรักษแหลงทองเท่ียว นางสาวคําพา ยิ่งคง นางสาวชลธิชา ผุยมนตร ี กุมภาพันธ 2564-มีนาคม 2564 
5 อําลาดอกจาน ชอท่ี 21 ประจําปการศึกษา 2563 นายศราวุฒิ โภคา นางสาวพัชศรี อินทา กุมภาพันธ 2564-มีนาคม 2564 

 
ลําดับ ชื่อโครงการของงานกิจการนกัศึกษา ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

1 รับพระราชทานปริญญาบัตร  
คณะศลิปศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 

นางนวลละออง อุทามนตร ี พฤศจิกายน 2563-มกราคม 2564 

2 สงเสริมกิจกรรมจติอาสา คณะศลิปศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 นายวรวัช สมภาวะ พฤศจิกายน 2563-พฤษภาคม 2564 
3 เปดบานกิจรรม คณะศลิปศาสตร นายวรวัช สมภาวะ มกราคม 2564-มีนาคม 2564 
4 อบรมใหความรูกอนสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ผานระบบออนไลน  

“เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการหางานทําและอาชีพท่ีนาสนใจในสถานการณโควิด 19” 
นายจักรพันธ แสงทอง มกราคม 2564-มีนาคม 2564 

5 ปจฉิมนิเทศดอกจานชอท่ี 21 ประจําปการศึกษา 2563(รูปแบบออนไลน) นางสาวสุวภัทร จันทรพวง มกราคม 2564-เมษายน 2564 
6 อบรมแกนนํานักศึกษาและการจดัทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 นางพัชรี ลิมปทีปราการ เมษายน 2564-กรกฎาคม 2564 
7 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศลิปศาสตร  ประจาํปการศึกษา 2564 นายศราวุฒิ โภคา พฤษภาคม 2564-กรกฎาคม 2564 
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กิจกรรมจิตอาสาชวยงานของนักศึกษา ปการศึกษา 2563  จํานวนผูเขารวม 
ภาคการศึกษา 1/2563  
1) อาสาสมัครชวยงาน ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศลิปศาสตร ประจาํปการศึกษา 2563 ผูเขารวมจํานวน  17 คน 
2) อาสาสมัครชวยงาน พ่ีนองสานสัมพันธ แตงแตมดอกจานชอท่ี 24 ประจําปการศึกษา 2563 ผานระบบออนไลน 23 คน 
3) อาสาสมัครชวยงาน การประกวดผลงานนักศึกษานิเทศศาสตร Nitade Challenge 2020 11 คน 
4) อาสาสมัครชวยงาน บริการวิชาการแกสังคม “ดจิิตัลเจน รูเทาทันสื่อออนไลนปลอดภยั” 16 คน 
ภาคการศึกษา 2/2563  
1) อาสาสมัครชวยงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งท่ี 2 “คลี-่คลาย-ญาย-เคลื่อน” 34 คน 
2) สงเสริมกิจกรรมจิตอาสา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2563 521 คน 
3) อาสาสมัครชวยงาน พระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 104 คน 
4) อาสาสมัครชวยงาน “UBU Fact Checking” 10 คน 
5) อาสาสมัครชวยงาน ปจฉิมนิเทศดอกจานชอท่ี 21 ประจําปการศกึษา 2563 11 คน 
6) อาสาสมัครชวยงาน การประชุมวิพากษหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสตูรปรบัปรุงปการศึกษา 2565 4 คน 

หมายเหต ุ: ขอมูลจากระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วันที ่4 พฤศจิกายน 2564 

 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 กิจกรรม  

ลําดับ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

1 การนํานักศึกษาเขารวมงานประชุมวิชการเสนอผลงานวิชาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 14 ผศ.ดร.ยุวดี  จิตตโกศล 16-17 กรกฎาคม 2563 

2 การเตรียมความพรอมนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ ป 2563 ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก 27 มิถุนายน 2563 
3 การบรรยายรายวิชา 1449723 นวัตกรรมการจดัการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจทองเท่ียวและบริการ ดร.พรชัย  ศักดิ์ศริิโสภณ 18 สิงหาคม 2563 

4 งานประชุมวิชาการทองเท่ียวระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง 10-11 ตุลาคม 2563 
5 ทรัพยากรมนุษยของอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการในศตวรรษท่ี 21 ผศ.ดร.ยุวดี  จิตตโกศล 10-11 มกราคม 2564 

6 เตรียมความพรอมนักศึกษาปรญิญาโทหลักสูตรนวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ ป 2564 ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก 19 มิถุนายน 2564 
7 การนํานักศึกษาเขารวมงานประชุมวิชการเสนอผลงานวิชาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ผศ.ดร.ยุวดี  จิตตโกศล 22-23 กรกฎาคม 2564 
8 การนํานักศึกษาเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและตีพิมพบทความ ผศ.ดร.สารภี  ขาวด ี 2 สิงหาคม 2564 
9 โครงการอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรในการวิเคราะหขอมลูทางสถิต ิ ดร.พรชัย  ศักดิ์ศริิโสภณ 15 และ 22 สิงหาคม 2564 
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร จํานวน 28 กิจกรรม  
ลําดับ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลกัสตูรศึกษาศาสตร ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการคํานวณกอนเขาเรียนในหลกัสูตร นางละอองดาว เพชรแกว  11-13 มิถุนายน 2564 
2 ศิลปะกับการพัฒนาอารมณในศาสตรอ่ืน ดร.คําลา มสุิกา 5 กรกฎาคม  2564 
3 การจัดการเสริมสรางความรูดานปรัชญาการศึกษา   ผศ.ดร.วชิราภรณ  กิจพูนผล  22 และวันท่ี 29 มิถุนายน   2564 
4 เสรมิสรางความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬา   ผศ.ดร.อรัญญา  บุทธิจักร  10 กรกฎาคม    2564 
5 สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   ผศ.ดร.อรัญญา  บุทธิจักร  15-30 กรกฎาคม 2564 
6 สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2   ผศ.ดร.อรัญญา  บุทธิจักร  5-21 กรกฎาคม 2564 
7 สงเสริมทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครูพลศึกษา    ผศ.ดร.อรัญญา  บุทธิจักร  16 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2564 
8 เตรียมความพรอมดานพลศึกษา นายศราวุฒิ โภคา  2 กรกฎาคม 2564 
9 แลกเปลีย่นเรยีนรูการสังเกตการณงานโรงเรียน ผศ.ดร.วชิราภรณ  กิจพูนผล  18-20 มีนาคม 2564 
10 ทักษะการเปนผูตัดสินกีฬาฟุตบอลเบ้ืองตน นายศราวุฒิ โภคา  10-11 กรกฎาคม 256 
11 เตรียมความพรอมกอนไปสังเกตการณงานโรงเรยีนและประชาสัมพันธ

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
ผศ.ดร.วชิราภรณ  กิจพูนผล  1 เมษายน -  10 สิงหาคม 2564 

12 การพัฒนาอาจารยในหลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิตดานการวัดและ
ประเมินผล 

ผศ.ดร.วชิราภรณ  กิจพูนผล 20 สิงหาคม 2564   

13 ภาษา สังคม วัฒนธรรม ผศ.ดร.ณัชวินนท  แสงศรีจันทร  19 สิงหาคม 2564    
14 เสรมิบุคลิกและเทคนิคการสอน ดร.วรยิาภรณ  เตยีวเจริญ  21 สิงหาคม 2564 
15 การสงเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรูภูมิศาสตรโลก   นายมิตต  ทรัพยผุด  14-22  สิงหาคม 2564   
16 Inspiring talk วิชาชีพติวเตอรสอนพิเศษภาษาอังกฤษ     นายทรงวุฒิ ภัทรไชยกร  23  สิงหาคม 2564   
17 การซอมบํารุงและดูแลรักษาเครื่องดนตรี     นายพัน พงษผล  28-30  สิงหาคม 2564   
18 พัฒนาหลักสตูรทางพลศึกษา       วาท่ีรอยตรเีชาวนันท ทะนอก  21  สิงหาคม 2564 
19 นิเทศนักศึกษาท่ีโรงเรยีนและเพ่ิมความเช่ียวชาญในการนิเทศ ผศ.ดร.วชิราภรณ  กิจพูนผล  21  สิงหาคม 2564 
20 วันแหงความหลากหลายทางความสามารถ       นายสุรศักดิ์  วิฑูรย  22  สิงหาคม 2564 
21 เชิดชูนักศึกษาดีเดน และประกวดผลงานวีดโีอคลิปของนักศึกษา นายกันตพัฒน   ตรินันท  28-29  สิงหาคม 2564   
22 การพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดร.กรรณิการ  สุพิชญ  20,22,27,28,29 สิงหาคม 2564   
23 นิเทศนักศึกษาท่ีโรงเรยีนและเพ่ิมความเช่ียวชาญในการนิเทศ ผศ.ดร.วชิราภรณ  กิจพูนผล  31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2564 

User
ตัดงบประมาณ หัวตารางออก และคอลัมน์งบประมาณ
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ลําดับ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลกัสตูรศึกษาศาสตร ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
24 เตรียมความพรอมกอนไปโรงเรยีนและประชาสัมพันธหลักสตูรศึกษาศาสตร

บัณฑิตสําหรับนักศึกษารุนท่ี 2 
ผศ.ดร.วชิราภรณ  กิจพูนผล 15 สิงหาคม – 4  กันยายน 2564   

25 สรางสื่อการเรยีนรูทางการศึกษา (รูปแบผสมผสาน) และการจดัหาสื่อเสริม
ความรูสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ผศ.ดร.วชิราภรณ  กิจพูนผล  4-5 กันยายน 2564 

26 เสรมิสรางศรัทธาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายมิตต ทรัพยผดุ  2  กันยายน 2564   
27 พัฒนาอัตลักษณหลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   นายมิตต ทรัพยผดุ  31  สิงหาคม 2564   
28 เสรมิความเขาใจดานวิชาการนักศกึษาท้ัง 2 ช้ันปในหลักสูตร     ผศ.ดร.วชิราภรณ  กิจพูนผล 3-6 กันยายน 2564     

 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการส่ือสาร จํานวน 19 กิจกรรม  

ลําดับ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลกัสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
1 กิจกรรม Skills Series:Listening นางสาวจิรายุ สินศิร ิ 15 กรกฎาคม 2564 และ 19 สิงหาคม 2564 
2 กิจกรรมการประยุกตใชภาษาอังกฤษในการสรางนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ผศ.ดร.เฉลิมชัย  วงศรักษ 1 – 30 สิงหาคม 2564 
3 กิจกรรมพัฒนาทักษะเพ่ือการทํางานกับองคกรนานาชาต ิ ดร.ณัฏยา  ศรีศักดา 23 สิงหาคม 2564 
4 กิจกรรมเตรยีมความพรอมอาชีพพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน นายทรงวุฒิ  ภัทรไชยกร 28 ธันวาคม 2564 
5 กิจกรรม Inspiring talk วิชาติวเตอรสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ นายทรงวุฒิ  ภัทรไชยกร 23  สิงหาคม 2564 
6 กิจกรรมการสรางสรรควรรณกรรมเยาวชน ผศ.ดร.ปรียาภรณ  เจริญบุตร 11-22 สิงหาคม 2564 
7 กิจกรรมวรรณกรรมกับศลิปะ ผศ.ดร.ราม ประสานศักดิ ์ 26 พฤศจิกายน 2563 
8 กิจกรรมเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสตูรป 2564 ผศ.ดร.สุทธิพงศ  เพ่ิมพูล 24 – 30 พฤษภาคม 2564 
9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเตรยีมความพรอมสูธุรกิจดานโรงแรม ผศ.ดร.เสาวดี  กงเพชร 6 และ 27 กุมภาพันธ 2564 
10 การพัฒนาผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพระดับนานาชาต ิ ดร.อธิคม เทียนทอง 8 สิงหาคม 2564 
11 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหมทัีกษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ดร.อธิคม เทียนทอง 1-31 สิงหาคม 2564 
12  กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษา IS ดร.อธิคม เทียนทอง 15 ธันวาคม 2563 -  28 ธันวาคม 2564  
13 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากพ่ีสูนอง ดร.อธิคม เทียนทอง 14 ธันวาคม 2563 
14 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนในหลักสตูร (การพัฒนาเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน) 
ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข 24-25 กรกฎาคม 2564 

15 กิจกรรมพัฒนาหนังสือและตํารา ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564 
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ลําดับ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลกัสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
16 กิจกรรมใจประสานใจพ่ีนองเลี้ยงอําลา EC 21 หลักสูตรภาษาอังกฤษและ

การสื่อสาร 
นางสาวอัจฉรา สมิล ี 24 มีนาคม 2564 

17 กิจกรรม English Camp for EC Students นางสาวอัจฉรา สมิล ี 15 สิงหาคม 2564 
18 กิจกรรม Movie Night@ L.A. นางสาวอัจฉรา สมิล ี 18 ธันวาคม 2563 -  31 มีนาคม 2564 
19 กิจกรรม EC Chistmas Day 2020 นางสาวอัจฉรา สมิล ี 24 ธันวาคม 2563 
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร   จํานวน 14 กิจกรรม 
ลําดับ กิจกจิกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร    ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

1  กิจกรรม Infographic เพ่ืองานขาว นายธีระพล  อันมัย 12-13 ธันวาคม 2563 
2 กิจกรรมรัฐธรรมนูญกับสิทธิมนุษยชน นายธีระพล  อันมัย 16 ธันวาคม 2563 
3 กิจกรรม Comm Arts Profect # 1 นายธีระพล  อันมัย 15 มกราคม-15 มีนาคม 2564 
4 กิจกรรมโครงการผลิตสารคดีโทรทัศน นางสาววิชุดา  สายสมุทร 26-28 กุมภาพันธ 2564 
5 กิจรรม Mad Magazine นางสาววิชุดา  สายสมุทร 17 สิงหาคม 2564 
6 กิจกรรม Presenting Sharing นางสาววิชุดา  สายสมุทร 27 กรกฎาคม 2564 
7 กิจกรรมอบรมการใชโปรแกรมเพ่ือการออกแบบ นางสาววิชุดา  สายสมุทร 25 พฤศจิกายน 2, 9 ธันวาคม 2563 
8 กิจกรรมแบงปนประสบการณงานเขียนบท นายสรพจน  เสวนคณุากร 29 สิงหาคม 2564 
9 กิจกรรมสรางสรรคละครรวมสมัย  นายสรพจน  เสวนคณุากร 28 สิงหาคม 2564 
10 กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเก่ียวกับภาพยนตรศึกษา ผศ.สรุศักดิ์  บุญอาจ 2, 9 กุมภาพันธ 2564 
11 กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ

การโฆษณาและประชาสัมพันธ 
ผศ.สรุศักดิ์  บุญอาจ 3 กุมภาพันธ 3 มีนาคม 2564 

12 กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรดานการพูด ผศ.สรุศักดิ์  บุญอาจ 18, 15 กุมภาพันธ 2564 
13 กิจกรรม Speech Communication ผศ.สรุศักดิ์  บุญอาจ 17 สิงหาคม 7 กันยายน 2564 
14 กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเก่ียวกับกาคดิสรางสรรคในงาน

นิเทศศาสตร 
ผศ.สรุศักดิ์  บุญอาจ 12 สิงหาคม 6 กันยายน 2564 

 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตร  จํานวน 14 กิจกรรม   

ลําดับ กิจกจิกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร    ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
1  กิจกรรม ตามรอยแหงอารยธรรม ดร.สรุีรตัน  บุบผา 19 ธันวาคม 2563 
2 กิจกรรมการฝกคดิดวยจิตปญญา ดร.จักรพันธ  แสงทอง 21 มกราคม 2564 
3 กิจกรรมการฝกคดิดวยจิตปญญา ดร.จักรพันธ  แสงทอง 12, 19 กรกฎาคม 2564 
4 กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตรในมติิ

วัฒนธรรมและ  การบูรณะมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรใน
ตางประเทศ 

ผศ.อนันทธนา  เมธานนท 30 สิงหาคม 2564 
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการส่ือสาร  จํานวน 14 กิจกรรม   

ลําดับ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
1 กิจกรรมอบรมการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ผศ.ดร.ชิดหทัย  ปุยะต ิ 28-29 พฤศจิกายน 2563 
2 กิจกรรมเสวนาภาพยนตรจีน ผศ.ดร.ชิดหทัย  ปุยะต ิ 15 กุมภาพันธ 2564 
3 กิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูภาษาจีนผานสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ ผศ.ดร.ชิดหทัย  ปุยะต ิ 20 กุมภาพันธ 2564 
4 กิจกรรมโครงการฝกอบรมการเขียนตําราเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการสาขาภาษาจีน 
ผศ.ดร.ชิดหทัย  ปุยะต ิ 28 สิงหาคม 2564 

5 กิจกรรมโครงการปฏิบัติการเสรมิทักษะความรูดานวัฒนธรรมจีน ผศ.ดร.ณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล 23 มกราคม 2564 
6 กิจกรรมเรื่องเลาผานมิติทางดานวัฒนธรรมจีน ตอนท่ี 3 ผศ.ดร.ณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล 20 กุมภาพันธ 2564 
7 กิจกรรมการสอบสานนิพนธหลักสตูรภาษาจีน ผศ.ดร.ณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล 6 มีนาคม 2564 
8 กิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมพ้ืนฐานทางดานภาษาจีนและการใชชีวิต

ในรั้วมหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 3 
ผศ.ดร.ณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล 24-28 พฤษภาคม 2564 

9 กิจกรรมเรื่องภาษาศาสตรตะวันตกกับการวิจัยทางดานภาษาจีน ผศ.ดร.ณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล 31 กรกฎาคม 2564 
10 กิจกรรมพัฒนาเสริมทักษะการสืบคนเอกสารอางอิงโดยระบบสานสนเทศ

เพ่ือการวิจัยและการรูเทาทันสื่อสารสนเทศ 
ผศ.ดร.ณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล 27 กรกฎาคม 2564 

11 กิจกรรมเรื่องการเพ่ิมศักยภาพติดตอทางดานธุรกิจจีน ผศ.ดร.ณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล 25 สิงหาคม 2564 
12 กิจกรรมเสริมทักษะความรู การใช Google form และพัฒนาศักยภาพใน

การประมวลผลเชิงปฏิบัติการ 
ผศ.ดร.ณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล 31 สิงหาคม 2564 

13 กิจกรรมเสริมทักษะความรู เสรมิความรู การใช Google slide และ 
Intrographic 

ผศ.ดร.ณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล 11 กันยายน 2564 

14 กิจกรรมเตรยีมความพรอมฝกงานนักศึกษาหลักสตูรภาษาจีนและการ
สื่อสาร 

ดร.ณัฐวุฒิ  สุขประสงค 27 กุมภาพันธ 2564 

15 กิจกรรมศึกษาดูงานและฝกปฏิบัตกิารนําเท่ียวภาษาจีน ดร.ณัฐวุฒิ  สุขประสงค 24 กุมภาพันธ 2564 
16 โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน ปการศึกษา 2563 ดร.ณัฐวุฒิ  สุขประสงค 1 เมษายน-15 มิถุนายน 2564 
17 กิจกรรมพิธีมอบตัวเปนศิษยหลักสตูรภาษาจีน ดร.ณัฐวุฒิ  สุขประสงค 17 กรกฎาคม 2564 
18 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณหลังการฝกงาน ดร.ณัฐวุฒิ  สุขประสงค 10 กรกฎาคม 2564 
19 กิจกรรมอบรมใหความรูกอนสําเรจ็การศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 นางประภาพร  ศศิประภา 8 มีนาคม 2564 
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ลําดับ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
20 กิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อการเรยีนการสอนภาษาจีน ครั้งท่ี 4 หัวขอ

หลักสตูรการสรางสื่อออนไลนดวย Pow Toon 
นางประภาพร  ศศิประภา 19 กุมภาพันธ 2564 

21 กิจกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลในสํานักงานและพัฒนาบุคลิกภาพ นางประภาพร  ศศิประภา 1 มีนาคม 2564 
22 โครงการบรรยายทางวิชาการการแปลภาษาไทย-จีน รศ.ดร.เมชฌ  สอดสองกฤษ 22 สิงหาคม 2564 
23 กิจกรรมการใชสื่อออนไลนในการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในประเทศจีน ดร.สุวภัทร  จันทรพวง กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 
24 กิจกรรมประกวดสื่อสรางสรรคภาษาจีน ดร.ณัฐวุฒิ  สุขประสงค กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 

 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรการจัดการการทองเท่ียวและการบริการ  จํานวน  14  กิจกรรม   

ลําดับ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
1 โครงการทักษะการดําเนินงานและการเปนผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียว   ใน

รายวิชา 1449 332    การดําเนินงานนําเท่ียว 
นางสาวเขมจริา  หนองเปด 4 - 5   กันยายน   2564 

2 สานสมัพันธนองพ่ี   4  ช้ันป   หลักสูตรการทองเท่ียว    ประจําปการศึกษา  
2564 

นางสาวคําพา  ยิ่งคง 4-5  กันยายน  2564 

3 โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือเตรียมความพรอมสูการฝกงาน/สหกิจศึกษาตาม
ทักษะการเรยีนรูในศตวรรษ ท่ี 21 

ดร.นวทิวา  สีหานาม 1  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี 
15  กันยายน  2564 

4 การผลิตสื่อและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและ
การบริการ 

ดร.นวทิวา  สีหานาม 15 กันยายน  2564 

5 ทัศนศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจและการตลาดเชิงสรางสรรคในธุรกิจ
ทางการทองเท่ียวและการบริการ 

ผศ.ดร.ปริวรรต  สมนึก 28-29  สิงหาคม  25654 

6 การเตรียมความพรอมทางวิชาการและการใชชีวิตการเรียนรูผานระบบ
ออนไลนสําหรับนักศึกษาการทองเท่ียวและบริการ  ประจําปการศึกษา  
2564   

ดร.พรชัย  ศักดิ์ศริิโสภณ 1 -29  สิงหาคม  2564 

7 การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาทองเท่ียว    ดร.พรชัย  ศักดิ์ศริิโสภณ 15-22   สิงหาคม  2564 
8 เสวนาทางวิชาการผลกระทบทางการทองเท่ียวกับการแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19    
ดร.พรชัย  ศักดิ์ศริิโสภณ 21-29  สิงหาคม  2564 

9 การทองเท่ียวในชวงวิกฤตการแพรระบาดของโรค 
โควิด  19     

ผศ.ดร.ยุวดี  จิตตโกศล 27   สิงหาคม   2564 



79 
 

 
 

ลําดับ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
10 การเสวนาและการเรียนรูการจัดทําพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ผศ.ดร.สุวภัทร  ศรีจองแสง 21  สิงหาคม  2564 
11 โครงการทักษะการดําเนินงานและการเปนผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียว   ใน

รายวิชา 1449 332    การดําเนินงานนําเท่ียว 
นางสาวเขมจริา  หนองเปด 4 - 5   กันยายน   2564 

12 สานสมัพันธนองพ่ี   4  ช้ันป   หลักสูตรการทองเท่ียว    ประจําปการศึกษา  
2564 

นางสาวคําพา  ยิ่งคง 4-5  กันยายน  2564 

13 โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือเตรียมความพรอมสูการฝกงาน/สหกิจศึกษาตาม
ทักษะการเรยีนรูในศตวรรษ ท่ี 21 

ดร.นวทิวา  สีหานาม 1  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี 
15  กันยายน  2564 

14 การผลิตสื่อและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและ
การบริการ 

ดร.นวทิวา  สีหานาม 15 กันยายน  2564 

 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  จํานวน  1  กิจกรรม    

ลําดับ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
1 การเรยีนรูวิธีการพิมพอักษรกวกหงือ  (อักษรประจําชาติเวียดนาม) น.ส.สรอยสดุา  สุวรรณะ 29  มิถุนายน  2564 

 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร  จํานวน  4  กิจกรรม    

ลําดับ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลกัสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร ผูรับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
1 โครงการเก็บขอมูลภาคสนามในรายวิชาคติชนวิทยา ผศ.ดร.สารภี  ขาวด ี 23 และ 30 สิงหาคม  2564   
2 การนําเสนอผลการฝกงาน รายวิชา ฝกงาน 1411 499 นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล 27 สิงหาคม 2564 
3 เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ประจําปการศึกษา 2564  ผศ.ดร.บุญชู  ภูศร ี 12  มิถุนายน 2564 
4 โฮมรูม โฮมไทย ออนไลน ดร.สุทธินันท  ศรีออน 20  สิงหาคม 2564 
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