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สารจากคณบดีคณะศิลปศาสตร
ในรอบปงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตรเผชิญกับความทาทายจากสถานการณภายนอก
โดยเฉพาะสถานการณโควิดเฉกเชนเดียวกับคณะและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งทําใหคณะตองปรับตัวรับมือ
ตอบสนองตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ New normal อยางเหมาะสม ทั้งการพัฒนาบุคลากรและการ
จัดหาเครื่องมืออุปกรณสถานที่ที่เอื้อตอการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มกําลัง รวมถึงการคําถึง
ถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดําเนินงานกิจกรรมทุกดาน อีกทั้ง คณะมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน
การทํางานระหวางปเพื่อคนหาตัวตนความเปนศิลปศาสตรรวมกัน ภายใตสถานการณดังกลาวถือเปนโจทย
ที่ทาทายในอนาคตที่คณะจะวางแผนดําเนินงานใหแตละฝายงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อใหคณะบรรลุ
วิสัยทัศนในการเปน “คณะศิลปศาสตรชั้นนําในภูมิภาคลุมน้ําโขงดานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม” ใน
อนาคต
รายงานประจําป 2564 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งดําเนินงาน
ครอบคลุมภารกิจหลักทุกดานของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสว นประกอบที่สําคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา สวนที่
2 ผลการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร และสวนที่ 3 สารสนเทศของคณะ ผลการดําเนินงานดังกลาวจะ
นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคณะ ตลอดจนการวางแผนตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ความสําเร็จที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เกิดขึ้นจากความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานจากทุกภาค
สวนภายในคณะศิลปศาสตรและหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอขอบคุณบุคลากร
ของคณะ มหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร คณะกรรมการทุกฝาย คณาจารยและ
เจาหนาที่ทุกฝายที่ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ รวมถึงทีมผูจัดทํารายงานประจําปจนเกิดเปนผลงาน ดังปรากฏใน
เอกสารเลมนี้
รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คําคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร
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สวนที่ 1
ลักษณะองคกร

2

ประวัติและความเปนมา
คณะศิลปศาสตรแรกเริ่มเปนสถาบันภาษาและวัฒนธรรมที่ มีภารกิจหลักจัดการเรียนการสอน
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไปด า นภาษา มนุ ษยศาสตร และสังคมศาสตร ใหกับ นักศึ ก ษาในคณะตา งๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปการศึกษา 2540 สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
ไดเปดสอนหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
และในปการศึกษา 2541 ไดเปดสอนหลักสูตรที่สองคือศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการทองเที่ยว ตอมาสถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรมไดรับการปรับสถานะเปนคณะศิลปศาสตร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตาม
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2542
คณะศิลปศาสตรเปดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ไดแก ศิลปศา
สตรบัณฑิตการทองเที่ยว ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาสังคม ศิลปศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร ศิลปศาสตร
บั ณ ฑิ ต ภาษาจี น และการสื่ อ สาร ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต ภาษาญี่ ปุ น และการสื่ อ สาร ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
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
สาขานวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการและศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภูมิภาคลุมน้ําโขง
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิชาโทในระดับปริญญาตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชี พ ให แ ก บั ณ ฑิ ต ป จ จุ บั น คณะศิ ล ปศาสตร มี ก ารดํ า เนิ น งานครอบคลุ ม ภารกิ จ หลั ก ทุ ก ด า นของ
สถาบันอุดมศึกษา ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน

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

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตรที่มีคุณภาพ หลักสูตรไดมาตรฐาน
และเปนที่ยอมรับ
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางดานภาษา สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคลุมน้ําโขง
เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
3. บริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนสังคมอยางมีสวนรวม
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
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สถานที่ตั้ง
คณะศิลปศาสตร มีที่ตั้งอยู ณ อาคารคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตําบลเมือง
ศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้อาณาเขตของคณะศิลปศาสตรมีจํานวน 2 อาคาร
อาคารแรกมี 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เปนพื้นที่ในสวนของสํานักงานเลขานุการ ประกอบดวยสํานักงานเลขานุการ
งานธุ ร การ งานการเงิ น งานบุ ค ลากร งานแผนและพั ฒ นา งานวิ ช าการ งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา งาน
ประชาสัมพันธ งานพัสดุ งานอาคาร งานผลิตและบริการเอกสาร และยานพาหนะ หองทํางานของคณบดี
รองคณบดี ผูชวยคณบดี หองพักคณาจารย และโรงละคร ซึ่งสามารถจัดการแสดงและ/หรือการประชุมได
ถึง 400 ที่นั่ง ชั้นที่ 2 เปนศูนยการเรียนแบบพึ่งตนเอง (Self – Access learning Center : SAC) ชั้นที่ 3
เปนสวนของหองจัดการเรียนการสอน และชั้นที่ 4 เปนหองพักคณาจารย อาคารที่สอง ชั้น 1 เปนสวนของ
หองเรียน หองทัวรจําลอง ชั้นสองและสามเปนหองพักอาจารยและหองเรียน

ดอกไมและสีประจําคณะ

“ดอกจาน” มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตรวา Buetea monosperma อยูในวงศ PAPILIONOIDEAE
(Leguminosae) หรือชื่อสามัญที่รูจักกันดีคือดอกทองกวาว หรือกาว ซึ่งเปนดอกไมพื้นเมืองสัญลักษณของ
ภาคอีสาน มีคุณสมบัติอดทนตอสภาพแวดลอมสามารถชูชองามสะพรั่งในฤดูแลง เปรียบเหมือนคณะศิลป
ศาสตร ที่เปนสวนหนึ่งของสังคมอีสาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความเปนผูนํา และมีจิตสํานึกในการรับใชสังคม สวนสีประจําคณะคือสีแสด อันเปนสีของดอกจาน

เพลงประจําคณะ

เพลง : ศิลปศาสตรรวมใจ
เนื้อรอง : อาจารยจันทิมา เอียมานนท
ทํานอง : อาจารยอารีรัตน เรืองกําเนิด
ขับรอง : อาจารยทรงพล อินทเศียร
ดวยจิตอันกาวไกล ดวยใจยึดมั่นความดี นําความรักความผูกพันของนองพี่ คือศักดิ์ศรีแหงศรัทธา
ของปวงชน รวมใจกันสรางสรรค นอมนําคุณธรรมทุกแหงหน ทรงคุณคาทั่วสากล ใหคนรับรูความเกรียง
ไกร
ศิลปศาสตร ประกาศ กูกองรองเพลงฝนอันยิ่งใหญรวมสูฝาฟนผองภัย ไมหวั่นไหวกาวไปรวมกัน
รอยใจเหลาพี่นองผองเพื่อน ย้ําเตือนดวงจิตสถิตมั่น ดอกจานจักเบงบานตราบนิรันดร รักมั่นกันไวมิลืมเลย
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โครงสรางการแบงสวนราชการคณะ

ในปงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตรไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการแบงสวนราชการ โดย
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติอนุมัติใหยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบงสวนราชการภายในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2553 เพื่อลดความซ้ําซอนของภาระงาน ทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการบริหารงานบุคคลซึ่งเปนภาระงานของหลักสูตร ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมี
ความรวดเร็ว และเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยจากเดิมที่คณะศิลปศาสตรมี 4 สาขาวิชา แต
ละสาขาวิชามีหลักสูตรตางๆ บริหารจัดการอยูภายใตสาขาวิชา ไดปรับเปลี่ยนใหบุคลากรอยูภายใตสังกัด
สํานักงานเลขานุการ และแยกเปนการบริหารงานหลักสูตร และการบริหารบุคคลโดยปรับโครงสรางการ
แบงสวนราชการ และโครงสรางการบริหารงาน ดังแผนภาพ

โครงสรางการแบงสวนราชการคณะศิลปศาสตร
คณะศิลปศาสตร
สํานักเลขานุการ
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โครงสรางการบริหารงานคณะศิลปศาสตร
คณบดี
รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการประจําคณะ
ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา

ผูชวยคณบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหนาสํานักเลขานุการ
- งานบุคคล
- งานการเงินและพัสดุ
- งานธุรการ
- งานโสตทัศนูปกรณ
- งานคอมพิวเตอร
- งานอาคารสถานที่

- งานวิชาการ

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

- งานกิจการนักศึกษา
- งานวิเทศสัมพันธ

- งานประกันคุณภาพ
- ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง
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สวนที่ 2
รายงานผลการดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา

คณะฯ รายงานเปรียบเทียบผลการดําเนินงานยอนหลัง ดังนี้

1) ดานการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตรเปดสอนในระดับปริญญาตรีจํานวน 10 หลักสูตร และปริญญาโทจํานวน 5 หลักสูตร
โดยมีหลักสูตรที่ไมไดดําเนินการเปดรับนักศึกษา
และอยูในระหวางการพัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของแนวโนมดานการศึกษา โดยในป 2563 คณะศิลปศาสตรมีแผนรับนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นอัน
เนื่องมาจากการเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ ในป 2564 คณะเปดรับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 8 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจํานวน 2 หลักสูตร จํานวนหลักสูตรเปรียบเทียบดังตาราง
ที่ 1 และมีจํานวนนักศึกษาดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระหวางป 2562 -2564
รายละเอียดหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง
มาตรฐานตามกรอบ TQF.
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติ
เปดใหม
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติ
ปดหลักสูตร

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564
10
10
10
5
4
5
15
14
15
9
8
8
3
2
3
12
10
11
-

1

1

-

-

-

-

1

1

1*

1*

1*

1*+
1**

2*

1*+
1**

3

3

3

หมายเหตุ :
* ขออนุมัติปดเรียบรอยแลว
แตยังมีนักศึกษาคงคาง
** ปดสมบูรณ

ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 คณะศิลปศาสตร
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม
ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนและการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยและการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาคณิตศาสตร

จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน)
2561
2562
2563
2564
100
126
96
79
54
46
36
37
72
58
67
67
80
73
80
77
108
104
82
97
78
50
50
72
14
9
107
103
97
104
21
30
41
28
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หลักสูตร

จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน)
2561
2562
2563
2564
37
28
16
26
13
29
14
29
33
30
16
30
46
29
39
30
608
560
798
822
จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน)
2561
2562
2563
2564
6
2
3
2
14
7
6
1
2
22
9
9
3

ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาสังคมศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟสกิ ส
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รวม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
รวม

ตารางที่ 3 จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอในคณะศิลปะศาสตรและจํานวนนักศึกษายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
ระหวางป 2560 -2564
ป
2560
2561
2562
2563
2564

แผน
510
510
500
880
880

ผูสมัคร
3654
1721
1539
5548
4561

ยืนยันสิทธิ์
487
623
581
814
835

รอยละตามแผน
95.29
122.16
116.20
92.5
94.89

เขาศึกษา
487
608
560
814
822
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จํานวนผูสมัครและยืนยันสิทธิ์ ป 2560-2564
6000

5548

5000

4561
3654

4000
3000

1721

2000
1000

510

487

1539
623

510

581

500

880

814

880

835

0
2560

2561

2562
แผน

ผูสมัคร

2563

2564

ยืนยันสิทธิ์

แผนภูมิที่ 1 จํานวนผูสมัครและยืนยันสิทธิ์ ป 2560-2564
สําหรับคุณภาพของหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ในการดําเนินงานที่ผานมา
คณะผานเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งถือวาอยูในระดับมาตรฐาน
และนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการเรียนการสอนในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4 คะแนนประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ยอนหลัง 5 ป (2559-2563)
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
การทองเที่ยว
การพัฒนาสังคม
นิเทศศาสตร
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ศึกษาศาสตร
ระดับปริญญาโท
นวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
ภาษาไทย
หมายเหตุ

2559

2560

ปการศึกษา
2561
2562

2.04
3.16
2.44
3.07
2.86
3.08
2.59
3.10
-

2.60
3.36
2.80
3.42
3.28
3.24
2.58
2.97
-

3.21
3.15
3.18
3.43
3.13
3.30
3.21
3.27
-

3.32
3.28
2.85
3.53
3.21
2.93
2.99
3.50
-

3.47
3.54
2.97
3.61
3.15
3.46
3.04
3.55
2.67

3.57
3.02

3.13
2.96

3.41
3.25

3.38
3.31

3.47
3.34

ผลการประเมินระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 หลักสูตร ที่มีผลการประเมินลดลง คือ
หลักสูตรนิเทศศาสตร หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร และหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

2563
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ผลการประเมินคุณภาพศึกษาระดับคณะ ประจําป 2557-2563
3.50
2.73

3.00

3.06

2.88

3.26

3.17

3.30

2561

2562

2563

2.50
2.00
1.50

1.13

1.00
0.50
0.00
2556

2557

2558

2559

2560

2564

แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพศึกษาระดับคณะ ประจําป 2557-2563
ตารางที่ 5 ภาพรวมระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
ป
ระดับ

2559
80.00

2560
79.60

2561
82.88

2562
85.00

2563
76.31

หมายเหตุ : ขอมูลจากรายงานสรุปภาวการณมีงานทําของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปการศึกษา 2562 (รุนที่ 29) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยผลการสํารวจรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขาอยูในระดับปานกลาง และความพึง
พอใจของนายจางโดยรวมอยูในระดับที่นาพึงพอใจดังแสดงในตารางที่ 6 และ 7
ตารางที่ 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา
ป
ระดับ

2559
57.48

2560
53.99

2561
67.78

2562
44.18

2563*
n/a

หมายเหตุ : ขอมูลจากรายงานสรุปภาวการณมีงานทําของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปการศึกษา 2562 (รุนที่ 29) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*อยูระหวางรวบรวมขอมูลจากบัณพิตทีจ่ ะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ตารางที่ 7 รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ป
ระดับ

2558
81.60

2559
79.60

2560
84.80

2561
75

2563*
n/a

หมายเหตุ : ขอมูลจากรายงานสรุปภาวการณมีงานทําของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปการศึกษา 2562 (รุนที่ 29) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*อยูระหวางรวบรวมขอมูลจากบัณพิตทีจ่ ะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2564
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2) ดานการวิจัย
คณะศิลปศาสตรมีแนวทางสงเสริมใหเกิดการพัฒนาบุคลากรสูการเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพและผลิตผล
งานวิชาการที่จะนําไปสูการสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนทั้งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ดาน
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย การหาแหลงทุนสนับสนุนจากภายนอก ทําใหคณะศิลปศาสตรมีนักวิจัยหนาใหม
เพิ่มขึ้น จากขอมูลนักวิจัยแยกตามหลักสูตร รวมทั้งหมด คิดเปนรอยละ 57.75 เมื่อเทียบกับจํานวนคณาจารย
ประจํา ดังแสดงในขอมูลตารางที่ 7
ตารางที่ 8 จํานวนอาจารยประจําที่ทํางานวิจัยในรอบ 5 ป
หลักสูตร/กลุม วิชา

หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
หลักสูตรการพัฒนาสังคม
หลักสูตรประวัติศาสตร
หลักสูตรนิเทศศาสตร
หลักสูตรการทองที่ยว
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
หลักสูตรศึกษาศาสตร
รวม

จํานวนบุคลากรในหลักสูตร

จํานวนผูที่ทําวิจัยในรอบ 5 ป*

44
15
16
9
6
9
10
9
3
9
130

9
12
13
8
1
9
5
4
3
64

หมายเหตุ: *นับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานสอนในป 2564
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จํานวนอาจารยประจําที่ทํางานวิจัยในรอบ 5 ป
45

44

40
35
30
25
20

16

15

15

12

13

9

10

9

9 9

8

6

5
0

จํานวนบุคลากรในหลักสูตร
จํานวนผูที่ทําวิจัยในรอบ 5 ป

10

9
5

9
4

1
ภาษาอังก ภาษาไทย การพัฒนา ประวัติศา
สังคม
สตร
ฤษและ และการ
สื่อสาร
การ
สื่อสาร
44
15
16
9
9

12

13

8

จํานวนบุคลากรในหลักสูตร

0
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ ภาษาและ ศึกษาศาส
ตร
และการ นและการ วัฒนธรรม
สื่อสาร อาเซียน
สื่อสาร

นิเทศ
ศาสตร

การทอง
ที่ยว

6

9

10

9

3

9

1

9

5

4

3

0

จํานวนผูที่ทําวิจัยในรอบ 5 ป

แผนภูมิที่ 3 จํานวนอาจารยประจําที่ทํางานวิจัยในรอบ 5 ป

โครงการวิจัย ประจําป 2564

แหลง
อื่นๆ ,
60.61 %

3 3

เงินรายได
39.39 %

แผนภูมิที่ 4 โครงการวิจัย ประจําป 2564
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ตารางที่ 9 จํานวนโครงการวิจัย ประจําป 2560-2564
ปงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณสนับสนุนจาก
แหลงอื่น ๆ
รวม

2560
22
15

2561
13
14

2562
18
7

2563
13
25

2564
13
20

รวม
79
81

37

27

25

38

33

160

ตารางที่ 10 งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจากโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560-2564
ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564

ภายนอก
4,631,435.00
2,894,638.33
1,294,220.00
7,490,675.00
5,486,502.80

ภายใน
992,600.00
279,000.00
849,100.00
560,000.00
200,000.00

งบทั้งหมด
5,624,035.00
3,173,638.33
2,143,320.00
8,050,675.00
5,686,502.80

งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจากโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ
2560-2564
7,490,675.00

8,000,000.00
7,000,000.00

5,486,502.80

6,000,000.00
5,000,000.00

4,631,435.00

4,000,000.00
2,894,638.33

3,000,000.00
2,000,000.00

1,294,220.00
992,600.00

1,000,000.00
0.00

560,000.00

849,100.00

279,000.00

200,000.00

ภายนอก

2560
4,631,435.00

2561
2,894,638.33

2562
1,294,220.00

2563
7,490,675.00

2564
5,486,502.80

ภายใน

992,600.00

279,000.00

849,100.00

560,000.00

200,000.00

ภายนอก

ภายใน

แผนภูมิที่ 5 งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจากโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560-2564
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ตารางที่ 11 จํานวนการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพตอการเผยแพรผลงานทั้งหมด
ปงบประมาณ

จํานวนผลงาน
ตีพิมพทั้งหมด

2560
2561
2562
2563
2564
รวม

83
120
96
112
118
529

ผลงานตีพิมพใน
วารสารฐาน
นานาชาติ
2
0
5
1
5
13

ผลงานตีพิมพใน
วารสารที่อยูในฐาน
TCI
20
35
31
31
20
137

ผลงานตีพิมพใน
proceedings
61
85
60
74
93
373

จํานวนการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพตอการเผยแพรผลงานทั้งหมด
120
100
80
60
40
20
0
จํานวนผลงานตีพิมพทั้งหมด
ผลงานตีพิมพในวารสารฐานนานาชาติ
ผลงานตีพิมพในวารสารที่อยูในฐาน
TCI
ผลงานตีพิมพในproceedings

120

85

83
61
20

118

112

96
60

35

93

74

31

31

20

0

5

1

5

2560
83
2

2561
120
0

2562
96
5

2563
112
1

2564
118
5

20

35

31

31

20

61

85

60

74

93

2

แผนภูมิที่ 6 จํานวนการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพตอการเผยแพรผลงานทั้งหมด
3) ดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สําหรับการใหบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาษาทั้งภาษาไทยและตางประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 11

มีบริการดานการฝกอบรมการสอน

ตารางที่ 12 จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับงบประมาณ
แผนดิน ประจําป 2560-2564
ปงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการ
โครงการทํานุฯ

2560
7
8

2561
7
14

2562
9
13

2563
12
9

2564
5
1

รวม
40
45
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4) ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตารางที่ 13 สรุปรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2560-2564 (เงินรายไดคณะศิลปศาสตร)
ป
งบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564

หมายเหตุ

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) (ปปจ จุบนั )
48,764,987.50
46,609,214.20
28,583,966.25
25,526,945.10
23,332,066.47

คงเหลือ
(บาท)
-6,007,532.27
18,945,254.44
7,341,568.18
15,766,682.14
15,665,029.47

1. อางอิงขอมูล ตามระบบUBUFMIS ณ 30 กันยายน 2564
2. รายรับเงินรายได ปงบประมาณ 2560-2564 แบงเปนรายไดในป งบประมาณนั้นๆ และรายไดคาธรรมเนีย มปเกา(ทุ น สะสม
หนวยงาน) ซึ่งไมแสดงในรายไดในปปจจุบัน หากพิจารณารายไดทั้งสิ้น(รายรับจริง)แลว จะมีความแตกตางกันอยางมากกับรายรับ
ปปจจุบัน ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2560-2561 มีรายไดจากเงินจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาเปนจํานวนมากอยางมีนัยสําคัญ
เนื่ อ งจากเปลี่ย นแปลงนโยบายการจั ด สรรค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เป น แบบเหมาจ า ย ทํ า ให ก ารจั ด สรร
คาธรรมเนียมการศึกษาปงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตรไดรับเงินจัดสรรนอย แลวสะสมมาจัดสรรฯในปงบประมาณถัดมา จึง
ทําใหเงินจัดสรรในปงบประมาณ 2560 และ 2561 มีจํานวนมาก รายละเอียดดังนี้
3. รายจายเงินรายได ปงบประมาณ 2560-2563 ไดรวมคาเสื่อมราคาและตัดจําหนายแลว ซึ่งเปนคาใชจายไมไดเกิดขึ้นจริง และ
ปงบประมาณ 2564 อยูระหวางการคํานวณคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย ทั้งนี้ รายจายคาครุภัณฑและสิ่งกอสรางไมไดรวมอยูใน
รายจายปปจ จุบัน เนื่องจากเปนหมวดสินทรัพย

สรุปรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2560-2564
(เงินรายไดคณะศิลปศาสตร)
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
แผน

2560

2561

2562

2563

2564

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

แผนภูมิที่ 7 สรุปรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2560-2564 (เงินรายไดคณะศิลปศาสตร)
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ตารางที่ 14 รายรับจากแหลงเงินรายได
รายไดเงินจัดสรร
คาธรรมเนียม
ปงบประมาณ
การศึกษา (บาท)
(ปปจจุบัน)
2560
25,015,722.57
2561
30,727,482.50
2562
31,180,532.50
2563
37,120,559.50
2564
35,266,186.58

รายไดเงินจัดสรร
คาธรรมเนียมป
เกา(ทุนสะสม
หนวยงาน)
45,360,310.00
9,029,626.70
13,232,325.00
2,637,662.68
2,648,756.30

รวมรายไดเงิน
จัดสรร
คาธรรมเนียม
การศึกษาทั้งสิ้น
70,376,032.57
39,757,109.20
44,412,857.50
39,758,222.18
37,914,942.88

รายไดจาก
แหลงอื่น)

รวมรายไดทั้งสิ้น

17,741,732.66
24,214,605.00
2,834,714.19
1,608,150.67
3,730,909.36

88,117,765.23
63,971,714.20
47,247,571.69
41,366,372.85
41,645,852.24

รายรับจากแหลงเงินรายได
รายไดจากแหลงอื่น),
3,730,909.36
รายไดเงินจัดสรร
คาธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายไดเงินจัดสรร
(บาท), 35,266,186.58
คาธรรมเนียมการศึกษา
รายได
เ
งิ
น
จั
ดสรร
ทั้งสิ้น, 37,914,942.88
คาธรรมเนียมปเกา(ทุน
สะสมหนวยงาน),
2,648,756.30

แผนภูมิที่ 8 รายรับจากแหลงเงินรายได

17
5) ดานบุคลากร
คณะศิลปศาสตร มีบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เปนคณาจารยประจําในระดับอาจารย จํานวน
96 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 29 คน และรองศาสตราจารย จํานวน 7 คน รวม 132 คน
มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 32 คน จําแนกเปนปฏิบัติงาน จํานวน 2 คน ปฏิบัติการ
จํานวน 10 คน ชํานาญการ 15 คน ลูกจางประจํา (ระดับ 2) จํานวน 1 คน ลูกจางประจํา (ระดับ 3) จํานวน
1 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 3 คน
ตารางที่ 15 จํานวนบุคลากร
ปงบประมาณ
สายวิชาการ

2560
130
108
18
4
33
2
11
14
1
2
3
163

2561
130
105
21
4
33
2
11
14
1
2
3
163

2562
131
95
31
5
33
2
11
14
1
2
3
164

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
สายสนับสนุน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ลูกจางประจํา (ระดับ 2)
ลูกจางประจํา (ระดับ 3)
ลูกจางชั่วคราว
รวม
*หมายเหตุ
1. ขอมูลระหวาง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
2. Ms.IWAMI Sayo ตําแหนง อาจารย ลาออก ณ วันที่ 1 มิ.ย.64
3. นางสายสุนี ชัยมงคล ตําแหนง อาจารย ลาออก ณ วันที่ 16 มิ.ย.64
1) จํานวนอัตรากําลังสายวิชาการ
ตารางที่ 16 จํานวนอัตรากําลังสายวิชาการ (ชาวไทย)
ลําดับที่
หลักสูตร
ขาราชการ
1
หลักสูตรการทองที่ยว
2
หลักสูตรการพัฒนาสังคม
4
3
หลักสูตรนิเทศศาสตร
1
4
หลักสูตรประวัติศาสตร
3
5
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
1
6
หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
7
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
2
8
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
9
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
13
10
หลักสูตรศึกษาศาสตร
1
รวม
24

2563
130
94
30
6
32
2
10
15
1
1
3
162

พนักงาน
9
12
5
6
6
5
13
2
22
8
88

2564
132
96
29
7
32
2
10
15
1
1
3
164

รวม
9
16
6
9
7
5
15
2
35
9
113
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ตารางที่ 17 จํานวนอัตรากําลังสายวิชาการ (ชาวตางประเทศ)
ลําดับที่
หลักสูตร
1
หลักสูตรการทองที่ยว
2
หลักสูตรการพัฒนาสังคม
3
หลักสูตรนิเทศศาสตร
4
หลักสูตรประวัติศาสตร
5
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
6
หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
7
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
8
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
9
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
10
หลักสูตรศึกษาศาสตร
รวม

จํานวน
3
5
1
10
19

2) จํานวนแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
ตารางที่ 18 จํานวนบุคลากรแยกตามคุณวุฒิทางการศึกษา (ชาวไทย)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หลักสูตร
หลักสูตรการทองที่ยว
หลักสูตรการพัฒนาสังคม
หลักสูตรนิเทศศาสตร
หลักสูตรประวัติศาสตร
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
หลักสูตรศึกษาศาสตร
รวม

ป.ตรี
0

คุณวุฒิ
ป.โท
4
6
6
7
5
5
9
1
17
4
64

ป.เอก
5
10
2
2
6
1
18
5
48

รวม
9
16
6
9
7
5
15
2
35
9
113
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ตารางที่ 19 จํานวนบุคลากรแยกตามคุณวุฒิทางการศึกษา (ชาวตางประเทศ)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หลักสูตร
หลักสูตรการทองที่ยว
หลักสูตรการพัฒนาสังคม
หลักสูตรนิเทศศาสตร
หลักสูตรประวัติศาสตร
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
หลักสูตรศึกษาศาสตร
รวม

ป.ตรี
3
6

คุณวุฒิ
ป.โท
3
2
1
3

ป.เอก
1

8

9

1

3) จํานวนบุคลากรแยกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตารางที่ 20 จํานวนบุคลากรแสดงตําแหนงทางวิชาการ (ชาวไทย)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
5
1
10
19

หลักสูตร
หลักสูตรการทองที่ยว
หลักสูตรการพัฒนาสังคม
หลักสูตรนิเทศศาสตร
หลักสูตรประวัติศาสตร
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
หลักสูตรศึกษาศาสตร
รวม

อาจารย
6
9
5
7
5
4
9
1
24
7
76

ผศ.
3
5
1
2
1
1
5
10
1
29

รศ.
2
1
1
1
1
1
7

ศ.
0

รวม
9
16
6
9
7
5
15
2
35
9
113

หลักสูตร
หลักสูตรการทองที่ยว
หลักสูตรการพัฒนาสังคม
หลักสูตรนิเทศศาสตร
หลักสูตรประวัติศาสตร
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
หลักสูตรศึกษาศาสตร
รวม

อาจารย
3
5
1
10
19

ผศ.
0

รศ.
0

ศ.
0

รวม
3
5
1
10
19

ตารางที่ 21 จํานวนบุคลากรแสดงตําแหนงทางวิชาการ (ชาวตางประเทศ)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม

20
สายสนับสนุนวิชาการ
ในป 2564 คณะศิลปศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 32 คน จําแนกเปน
ขาราชการจํานวน 4 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 23 คน ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน และ ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 3 คน
ตารางที่ 22 ประเภทการจางสายสนับสนุนวิชาการ
หนวยงาน

ขาราชการ

สํานักงานคณบดี
รอยละ

4
12.50

ป 2564
พนักงาน
ลูกจางประจํา
มหาวิทยาลัย
23
2
71.87
6.25

ลูกจาง
ชั่วคราว
3
9.37

รวม
32
100

ขอมูลปจจัยความผูกพันของบุคลากรคณะศิลปศาสตร
ขอมูลทั่วไป
1. จํ า นวนบุ ค ลากรคณะศิ ล ปศาสตร หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประเภทข า ราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว (ชาวไทย) รวมทั้งสิ้น 145 คน มีผูตอบแบบสํารวจปจจัยความ
ผูกพันของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําป พ.ศ. 2564 จํานวนทั้งหมด 48 คน คิดเปนรอยละ
33.10
2. ประเภทบุคลากร ผูตอบแบบสํารวจปจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําป พ.ศ. 2564 จํานวนทั้งหมด 48 คน แบงเปน ขาราชการ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20.83 พนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 79.17
ขอมูลความผูกพัน
บุ ค ลากรคณะศิ ล ปศาสตร หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มี บุ ค ลากรประเภทข า ราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว (ชาวไทย) รวมทั้งสิ้น 145 คน มีผูตอบแบบสํารวจปจจัยความ
ผูกพันของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คิดเปนรอยละ 33.10 (48)
ขอมูลความผูกพัน
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งหมด 48 คน สรุปผลไดวา บุคลากรมีความผูกพันทั้งหมด คิดเปนรอย
ละ 64.58 (31) โดยแบง เปนบุคลากรสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 63.89 (23) บุคลากรสายสนับสนุน คิดเปน
รอยละ 67.26 (8) โดยเรียงลําดับปจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
ตารางที่ 23 แสดงปจจัยความผูกพัน
บุคลากร

สายวิชาการ

จํานวนตอบ จํานวน
แบบสํารวจ ผูกพัน(คน)
36

23

รอยละ
ผูกพัน
63.89

ปจจัยความผูกพัน
1. การไดรับมอบหมายภาระงานทีท่ าทายความสามารถ
2. การมีทีมงานหรือเพื่อนรวมงานที่ดี
3. การไดรับการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร
4. การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
5. การไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน

21
บุคลากร

จํานวนตอบ จํานวน
แบบสํารวจ ผูกพัน(คน)

สายสนับสนุน

12

รอยละ
ผูกพัน

8

67.26

1. การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
2. การมีทีมงานหรือเพื่อนรวมงานที่ดี
3. การไดรับมอบหมายภาระงานทีท่ าทายความสามารถ
4. การไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง
การดําเนินงานเพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
5. มีสถานที่ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานที่ดี
6. หนวยงานมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

ตารางที่ 24 จํานวนและรอยละความผูกพัน แยกรายขอ
สายวิชาการ
ปจจัยความผูกพัน
ของสายวิชาการ
ผูกพัน รอยละ
(คน)
27
75
1. การไดรับมอบหมายภาระงานที่ทา
ทายความสามารถ
26
72.22 2. การมีทีมงานหรือเพื่อนรวมงานที่ดี
26
25
25
-

3. การไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากร
69.44 4. การไดรับการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
72.22

69.44
-

ปจจัยความผูกพัน

5. การไดรับโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนวทางการดําเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบตั ิงาน
-

สายสนับสนุน
ผูกพัน รอยละ
(คน)
12
100
11

91.67

10

83.33

10

83.33

10

83.33

10

83.33

ปจจัยความผูกพัน
ของสายสนับสนุน
1. การไดรับการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
2. การมีทีมงานหรือเพื่อนรวมงานที่ดี
3. การไดรับมอบหมายภาระงานทีท่ า
ทายความสามารถ
4. การไดรับโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบตั ิงาน
5.มีสถานที่ อุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ดี
6.หนวยงานมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

ตารางที่ 25 อัตราการลาออกของบุคลากร
ลําดับที่

สถานะ

1

ลาออก

2562

2

ปการศึกษา

2563

3

2564

2

รวม

7

หมายเหตุ
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
เพื่อยายกลับภูมิลําเนาเพื่อดูแลครอบครัว
3. นายสมปราชญ นาวาเรือน
เพื่อดูแลและดําเนินกิจการรวมกับครอบครัว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน
2563
ป 2564
1.Ms.IWAMI Sayo เพื่อยายถิ่นที่อยูอาศัย
2.นางสายสุนี ชัยมงคล เพื่อดูแลครอบครัว
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5.3 การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา
คณะศิลปศาสตรสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการเขารวมอบรม ประชุม
สัมมนา โดยมีทั้งสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายไดในการพัฒนาในพื้นที่อื่น และกิจกรรมในระดับคณะ ทั้งนี้
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ทําใหบุคลากรมีโอกาสเขารับการอบรมพัฒนาตนเองนอย
เนื่องจากความกังวลตอความเสี่ยงดานสุขภาพ โดยบุคลากรคณะฯ ไดรับการพัฒนาตนเองรอยละ 86.16
ตารางที่ 26 สรุปการพัฒนาตนเองผานการเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา แยกรายหลักสูตร
ลําดับที่

หลักสูตร

จํานวน
บุคลากร

1

หลักสูตรการทองที่ยว

9

2

หลักสูตรการพัฒนาสังคม

3

จํานวนบุคลากรที่เขา รอยละการเขารับการ
รวมอบรม
อบรม

9

100

16

15

93.75

หลักสูตรนิเทศศาสตร

6

1

16.67

4

หลักสูตรประวัติศาสตร

9

8

88.89

5

หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร

10

10

100

6

หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร

9

9

100

7

หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร

15

13

86.66

8

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

3

1

33.34

9

หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

45

36

80

10

หลักสูตรศึกษาศาสตร
สํานักงานเลขานุการ

9

9

100

32

29

90.62

164

137

85.36

11

รวม
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ผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1
จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐาน เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ
และเปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง
คณะศิลปศาสตรมีการกําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินการ
ตางเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของยุทธศาสตรที่วางไว ผลการดําเนินงาน มีดังนี้
1.1 การรับนักศึกษา
1.1.1 วิธีการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตรไดรับนักศึกษา 2 วิธี คือ วิธีรับผาน
สวนกลาง (Admissions) และวิธีรับตรง ดังนี้
1) วิธีรับผานสวนกลาง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกจากองคประกอบที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด โดยกําหนดสัดสวนประมาณรอยละ 20
2) วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจะดําเนินคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนด
สัดสวนประมาณ รอยละ 80 โดยแบงเปน 2 วิธี ไดแก วิธีรับตรงตามพื้นที่ และ วิธีรับตรงตามโควตา
ทั้งนี้ คณะไดมีการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ทั้งการประชาสัมพันธรวมกับมหาวิทยาลัย การรับ
ผานกิจกรรมคาย และการประชาสัมพันธในพื้นที่เปาหมายโดยตรง
1.1.2 ผลการรับนักศึกษาปการศึกษา 2564
ป 2564 คณะศิลปศาสตรเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 9 หลักสูตร จํานวน 835 คน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร จํานวน 3 คน จํานวนนักศึกษาทุกชั้นป ดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 ผลการรับนักศึกษาปการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการจัดการการทองเที่ยวและการบริการ
หลักสูตรการพัฒนาสังคม
หลักสูตรนิเทศศาสตร
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
หลักสูตรศึกษาศาสตร
รวม
ระดับปริญญาโท
ภาษาไทย
นวัตกรรมการทองเที่ยว
รวม

หมายเหตุ: *ขอมูลเฉพาะนักศึกษารหัส 64

แผนการรับ
100
80
60
60
70
60
60
90
300
880
แผนการรับ
5
10
15

ผลการรับ
81
37
67
78
98
73
104
297
835
ผลการรับ
2
1
3

จํานวนคงอยู*
79
37
67
77
97
72
104
289
822
จํานวนคงอยู
2
1
3
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1.1.3 ผูสําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ 2564 ผูสําเร็จการศึกษาจะเปนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2563
ซึ่งคณะศิลปศาสตรมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 400 คน เปนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 390 คน
ระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน ดังนั้น เพื่อเปนการแสดงขอมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับ ทุก
หลักสูตร จึงขอนําเสนอขอมูลการสําเร็จการศึกษายอนหลัง 3 ป ตั้งแตปการศึกษา 2561-2563 ดังตาราง
ตารางที่ 28 แสดงจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 3 ป ยอนหลัง 2561-2563
ระดับ

สาขา

ปริญญาตรี

หลักสูตรการจัดการการทองเที่ยวและการบริการ
หลักสูตรการพัฒนาสังคม
หลักสูตรนิเทศศาสตร
หลักสูตรประวัติศาสตร
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมภิ าคลุม น้ําโขง
หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสือ่ สาร
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
นวัตกรรมการทองเที่ยว
นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ
ประวัติศาสตร
ภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา
รวม

ปริญญาโท

ปการศึกษาสําเร็จ
2561 2562 2563
55
58
76
59
44
29
35
35
37
19
16
16
68
25
38
57
50
59
40
53
61
16
13
8
25
10
12
52
68
54
3
2
7
9
1
4
2
7
2
2
1
1
2
2
445 388 400

รวม
189
132
107
51
131
166
154
37
47
174
12
10
6
9
3
1
4
1,233

ที่มา : เว็บไซตงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ; 10 พฤศจิกายน 2564

1.2. การพัฒนาหลักสูตร
ในปการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร ดําเนิน การเปดการจัดการเรียนการสอนในหลั กสูตรต าง ๆ
จํานวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร และปริญญาโท จํานวน 4
หลั กสู ต ร โดยดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ งหลั กสูตรใหเปน ไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF จํานวน 10 หลักสูตร
ขออนุมัติเปดใหม จํานวน 1 หลักสูตร และขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
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ตารางที่ 29 แสดงจํานวนหลักสูตรตามมาตรฐานตามกรอบ TQF
รายละเอียดหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF.
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัตเิ ปดใหม
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปด หลักสูตร

ตารางที่ 30 แสดงหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาขาวิชาตาง ๆ
รายละเอียดหลักสูตร

การทองเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(เดิม สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ)
นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ
นิเทศศาสตร
ประวัติศาสตร
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(ควบรวมหลักสูตรภาษาเวียดนาม กับ
หลักสูตรภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา)
ภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
รวม

ปริญญาตรี
10
8
1
1

ปริญญาโท
4
2
2

รวม
14
10
1
3

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

(ปรับปรุง)
(ปรับปรุง)
-

(ปด)

1
1
1

(ปรับปรุง)
 (ปด)
(ปรับปรุง)
(ปรับปรุง)
(ปรับปรุง)
(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)
(ปรับปรุง)
-

1
1
1
1
1
1
1
1

(ปรับปรุง)
(ใหม)
10

(ปด)
4

1
1
1
14
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
ภาษาไทย
นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ
ศึกษาศาสตร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
ภาษาจีนและการสื่อสาร
นิเทศศาสตร
การพัฒนาสังคม
การทองเที่ยว

3.34
3.47
2.67
3.55
3.04
3.46
3.15
3.61
2.97
3.54
3.74
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

แผนภูมิที่ 9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
หมายเหตุ ศษ.บ เปนหลักสูตรความรวมมือระหวางคณะกับวิทยาศาสตร และเปนปแรกของการเปดหลักสูตร

1.3 จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2564 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีคงอยูรวมทั้งสิ้น คน 2,477 คน และระดับ
ปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 49 คน รายละเอียดดังตารางที่ 31 และ 32
ตารางที่ 31 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4 คณะศิลปศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
การพัฒนาสังคม
ประวัติศาสตร
นิเทศศาสตร
การทองเที่ยว
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิ าคลุม น้ําโขง
ศึกษาศาสตร
รวม

จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน)
2561
2562
2563
2564
59
107
103
104
50
80
73
77
73
78
50
72
76
108
104
97
15
9
45
54
46
37
18
51
72
58
67
84
100
126
79
16
289
487
608
560
822

28
ตารางที่ 32 จํานวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย
นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ
การสอนภาษาอังกฤษ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
รวม

จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน)
2560
2561
2562
2564
7
6
2
2
7
1
8
14
2
15
22
9
3
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ทีม่ ุงเนนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน
2.1 การสนับสนุนดานการวิจัย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย จํานวน
ทั้ งสิ้ น 22 โครงการ รวมเป น งบประมาณทั้ งสิ้ น 5,686,502.80 บาท แบงเปน งบประมาณรายได จํานวน
200,000.00 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่น ๆ จํานวน 5,486,502.80 บาท ดังนี้
ตารางที่ 33 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค
ลําดับ
1
2

แหลงเงิน
งบประมาณรายไดคณะ
งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
13
9
22

2.2 ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล
ตารางที่ 34 แสดงประเภทผลรางวัลที่ไดรับจากงานวิจัย
ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.ปนวดี ศรีสุพรรณ

ดร.วศิน โกมุท

ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง

ประเภทรางวัล
รางวัลนักวิจัยที่มผี ลงานตีพมิ พใน
วารสารวิชาการมากทีส่ ุดดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15
นักวิจัยผูมผี ลงานที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
ระดับดีเดน กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

เงิน (บาท)
200,000.00
5,486,502.80
5,686,502.80

รายละเอียดผลงาน
ตีพิมพบทความในระหวางป 2562 2563TCI ฐาน 1 จํานวน 3 บทความ
TCI ฐาน 2 จํานวน 2 บทความ
มีผลงานวิจยั ที่ไดรับรางวัลเปนที่
ประจักษและสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัย เชน "โครงการการ
ขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ การ
พัฒนาเชิงพื้นที่ อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี"
บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ผลิตภัณฑของที่ระลึกในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวโดยชุมชนบานกุม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี บนฐานของทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมชุมชน”
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2.3 การนําผลงานวิจัยไปเผยแพรและใชประโยชน
ตารางที่ 35 แสดงการนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพรและใชประโยชน

ลําดับ
1

2

3

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย
ผศ.ดร.ปนวดี ศรีสุพรรณ
นายธวัช มณีผอง
ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย
ผศ.ดร.ปนวดี ศรีสุพรรณ
นายธวัช มณีผอง
ผศ.ดร.ณัฏฐชวัล โภคาพานิช
วงษ
ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค

ผลงาน
โครงการวิจัยการศึกษาเรื่องเลาและประสบการณ
เกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมสูความสามารถในการรับมือภัยพิบัติอยางยั่งยืนใน
จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบรวมมือเพื่อ
แกปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา
กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ

ใชประโยชนดาน
นโยบายจังหวัดดานการจัดการ
ภัยพิบัติ
-การแกไขปญหาความยากจนใน
พื้นที่
-การพัฒนาศักยภาพองคกร
ชุมชนในพื้นที่

การศึกษากลวิธีการแปลขอมูลของปราสาทหินเขมรใน เผยแพรผลงานวิจยั ใหกับ
ภาคอีสานตอนลางของไทยเปนภาษาจีน
นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร
และผูทสี่ นใจ

2.4 ผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2564
ตารางที่ 36 การสรุปผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2564

วิธีการเผยแพร
บทความวิจัย/วิชาการทีไ่ ดรับการตีพิมพเผยแพรใน Proceedings ระดับชาติ/นานาชาติ
บทความวิจัย/วิชาการทีต่ ีพิมพในวารสารที่อยูในฐาน TCI
บทความวิจัย/วิชาการทีต่ ีพิมพในวารสารที่อยูในฐาน Scopus
การนําไปใชประโยชน
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
งานสรางสรรคตีพิมพเผยแพรอื่นๆ
รวมทั้งหมด

จํานวน
93
20
5
3
0
0
121
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บทความวิชาการ ที่ไดรับการตีพิมพในฐานนานาชาติ scopus (Q1Q2) ระดับนานาชาติ Q1 Q2 ในฐานขอมูล scopus ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ

ชื่อบทความ

1

Gender Dynamics and the Complexities of Cattle
Ownership in North-Eastern Thailand
สถานะ (1) บทความวิชาการที่เผยแพรในวารสารตางประเทศ
หรือระดับนานาชาติ
จํานวนผูเขียนบทความ 1 คน สัดสวนที่ทํา 100 %

2

3

ชื่อวารสาร

Asia-Pacific Social Science Review
อยูในฐานขอมูล Scopus
จังหวัดที่พิมพ Manila
หนวยงานที่พิมพ De La Sally University
ปที่ 2021 ฉบับที่ 3
เลขหนา 260-274
Review of Love, Money and Obligation: Transnational Southeast Asian Studies
Marriage in a Northeastern Thai Village by Patcharin
อยูในฐานขอมูล Scopus
Lapanun
จังหวัดที่พิมพ Japan
สถานะ (1) บทความวิชาการที่เผยแพรในวารสารตางประเทศ หนวยงานที่พิมพ Center for Southeast Asian
Studies Kyoto University
หรือระดับนานาชาติ
ปที่ 10 ฉบับที่ 2
จํานวนผูเขียนบทความ 1 คน สัดสวนที่ทํา 100 %
เลขหนา 323-326
Election commissions and non-democratic outcomes:
Thailand’s contentious 2019 election
ลักษณะการเผยแพรผลงาน : (1) บทความวิจัย ที่ตีพิมพใน
วารสารตางประเทศ หรือระดับนานาชาติ
จํานวนผูเขียนบทความ 2 คน [ผูเขียนรวม]
สัดสวนที่ทํา 45 %

Politics
อยูในฐานขอมูล Scopus
จังหวัดที่พิมพ United Kingdom
หนวยงานที่พิมพ Sage

ชื่อเจาของผลงาน
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย

วันที่เผยแพร
วันเดือนปที่เผยแพร
9 กันยายน 2564

ผศ.ดร.เสาวนีย ตรีรตั น อเลก วันเดือนปที่เผยแพร
ซานเดอร
26 สิงหาคม 2564

ผศ.ดร.เสาวนีย ตรีรตั น อเลก วันเดือนปที่เผยแพร
ซานเดอร
15 เมษายน 2564

32
บทความวิชาการ ที่ไดรับการตีพิมพในฐานนานาชาติ scopus (Q1Q2) ระดับนานาชาติ Q1 Q2 ในฐานขอมูล scopus ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ

ชื่อบทความ

4

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

ชื่อวารสาร
ชื่อวารสาร Critical Asian Studies
อยูในฐานขอมูล Scopus
จังหวัดที่พิมพ United States
หนวยงานที่พิมพ Taylor & Francis Online

ชื่อเจาของผลงาน
ผศ.ดร.เสาวนีย ตรีรัตน
อเลกซานเดอร

วันที่เผยแพร
วันเดือนปที่เผยแพร
15 กุมภาพันธ 2564
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ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชเพื่อการพัฒนาพื้นที่ หรือเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

1

การศึกษาเรื่องเลาและประสบการณเกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสูความสามารถในการรับมือภัย
พิบัติอยางยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี
นําไปใชในเตรียมการวางแผนรับภัยพิภัยหรือบรรเทาความ
เดือดรอนภายหลังจากเกิดภัยพิบตั ิ
โครงการวิจัย การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบรวมมือเพื่อ
แกปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา กรณีศึกษา
พื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ
นําไปใชสะทอนปญหาความยากจนและวางแผนการแกปญหา

2

ชื่อหัวหนาโครงการ
1.รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย
2.ผศ.ดร.ปนวดี ศรีสุพรรณ
3.นายธวัช มณีผอง
4.ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
1.รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย
2.ผศ.ดร.ปนวดี ศรีสุพรรณ
3.นายธวัช มณีผอง
4.ผศ.ดร.ณัฏฐชวัล โภคาพานิชวงษ

2.5 โครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ในปงบประมาณ 2564
ในปงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตรไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักวิจัยของคณะ ดังนี้
1. อบรมเงื่อนไขการรับทุนโครงการวิจัย และการเบิกจายเงินรายได คณะศิลปศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2564 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และเงื่อนไขในการดําเนินโครงการวิจัย และการเบิกจาย
โครงการวิจัย เงินรายได คณะศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.0012.00 น. ณ หองประชุมดอกจาน 7 คณะศิลปศาสตร จํานวนผูเขารวมโครงการ 14 คน

2. โครงการบริหารงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนา
กลไกการทํางานวิจัยดวยทุนสวนตัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ความเขาใจ และพัฒนากลไก
การทํางานวิจัยดวยทุนสวนตัว ระหวางหนวยงาน ไดแก คณะบริหารศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะนิติศาสตร จัด
กิจกรรมวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ณ หองประชุมแสนสุข (BUS303) ชั้น 3 อาคาร

34
ปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการวิจัยระดับคณะศิลปศาสตร
คณะบริหารศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะนิติศาสตร จํานวนผูเขารวม 19 คน

3. โครงการบริหารงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน
โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติจากเงินรายไดคณะและทุนวิจัยสวนตัว ป 2563 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารวมอบรมและผูทรงคุณวุฒิ และเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูและ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย วันที่ 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
เรี ย นรู แ ละการวิ จั ย ” โดย ผู ช ว ยศาสตราจารย อ รรถพล อนั น ตวรสกุ ล คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิ ทยาลั ย วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อส ง เสริ มกระตุน ให บุค ลากร คณะศิล ปศาสตร พัฒ นาการทํางานวิจั ย และ
โครงการวิจัย และเพื่อสงเสริมพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยแกอาจารย วันศุกรที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา
13.00-15.00 น. หองประชุมดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระบบออนไลน
Google Meet จํานวนผูเขารวมโครงการ 13 คน

5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ "ม.อุบลฯ กับการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม"
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกระตุนใหบุคลากร คณะศิลปศาสตร พัฒนาการทํางานวิจัยและโครงการวิจัย และเพื่อ
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยแกอาจารย ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-11.00 น. ณ
ห องประชุ มดอกจาน 3 คณะศิ ล ปศาสตร มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี และระบบออนไลน Google Meet
จํานวนผูเขารวม 19 คน

36
2.6 โครงการวิจัยของคณะศิลปศาสตร ที่ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2564
ในป 2564 บุคลากรของคณะไดดําเนินงานโครงการวิจัยทั้งแหลงงบประมาณภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจํานวน 33 โครงการ รายละเอียด ดังตารางที่ 37
ตารางที่ 37 แสดงโครงการวิจัยของคณะศิลปศาสตรในปงบประมาณ 2564

ลําดับ

ชื่อโครงการ

1

พัฒนาการทางการเมืองของอาณาจักรเขมร
โบราณ คริสตศตวรรษที่ 10-12 ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ประวัติศาสตรความสัมพันธของอาณาจักร
ลานชางและอาณาจักรไดเวียต ระหวางกลาง
คริสตศตวรรษที่ 14 - ตนคริสตศตวรรษที่ 18
การศึกษาเชิงวิเคราะหบทละครของพระ
เจาวรวงศเธอ พระองคเจาเฉลิมเขตรมงคล
ารศึกษาการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
บริเวณเทือกเขาพนมดงรักเพื่อการกอสรางใน
สมัยโบราณ: กรณีศึกษาการวิเคราะหวัสดุ
ประสานอิฐที่โบราณสถานภูปราสาท อําเภอ
น้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
การอางเหตุผลบกพรองของปญหา
พระสัทธรรมปฏิรูปในสังคมไทย
บทบาทภาคประชาสังคมญี่ปุนในชวง
สถานการณวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
A Study of the Fourth Year Students
Intercultural Competence at a Higher
Education Institution in Ubon
Ratchathani Province
สุนทรียศาสตรและการเมืองในภาพยนตรของ
คงเดช จาตุรันตรัศมี
ผลกระทบและการปรับตัวในการดํารงชีพของ
คนชนบทจากการแพรระบาดของโควิด 19
หมอมอใบไม: การวิเคราะหภูมิปญ
 ญหา
พิธีกรรมทํานายดวงชะตาในจังหวัด
อุบลราชธานีตามแนวภาษาศาสตร
เจาชีวิต : เรื่องเลาทางประวัตศิ าสตรและความ
ทรงจํา
กลยุทธการเพิม่ คุณคาการตลาดสําหรับการ
ทองเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาของ 10 วัด
นาเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี

2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12

นักวิจัย

ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ
นางสาวอภินันท สงเคราะห 1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

รายได
คณะศิลปศาสตร

นางสาวสุธิดา ตันเลิศ
ผศ.อนันทธนา เมธานนท

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

รายได
คณะศิลปศาสตร

ผศ.ดร.ภาสพงศ ผิวพอใช

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

รายได
คณะศิลปศาสตร
รายได
คณะศิลปศาสตร

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

รายได
คณะศิลปศาสตร
รายได
คณะศิลปศาสตร

ดร.ณัฏยา ศรีศักดา

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

รายได
คณะศิลปศาสตร

ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

รายได
คณะศิลปศาสตร
รายได
คณะศิลปศาสตร
รายได
คณะศิลปศาสตร

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

รายได
คณะศิลปศาสตร
รายได
คณะศิลปศาสตร

ดร.สุรีรตั น บุบผา

ดร.จักรพันธ แสงทอง
ผศ.เสาวลักษณ หีบแกว

ผศ.พฤกษ เถาถวิล
ดร.วรธนิก โพธิจักร
รศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ
ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก
ดร.นวทิวา สีหานาม
ดร.พรชัย ศักดิศ์ ิริโสภณ

แหลงทุน

37
ลําดับ

ชื่อโครงการ

13

การใชประโยชนจากการใหขอมูลปอนกลับที่
ไดรับจากโปรแกรม Grammarly
เพื่อพัฒนาการทักษะเขียนภาษาอังกฤษ
แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมาย
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร บานคูเมือง
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการ การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวกลุมผูส ูงอายุในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขงในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานีเชื่อมโยงลาวใต
แผนงานวิจัย การวิจัยเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเปนตนแบบดาน
บริการสุขภาพขามแดนในเขตอีสานใต
โครงการยอย การศึกษาสถานการณและบริบท
ที่เกี่ยวของกับบริการดานสุขภาพของพื้นที่
ชายแดนประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว
โครงการยอย การศึกษาความเปนไปไดของการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของนักทองเที่ยวญี่ปุน
เพื่อเสริมสรางศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีให
เปนเมืองตนแบบดานบริการสุขภาพขามแดน
ในเขตอีสานใต
การยกระดับคุณคาและมูลคาภูมปิ ญญาทองถิ่น
การทําเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
บนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางรายไดแก
ชุมชน
การสรางความรูร วมเพื่อสรางอํานาจทองถิ่นใน
การจัดการแมน้ําโขงของผูหญิง
การพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายไดทองถิ่น
ระยะที่ 2

14
15

16
17
18

19

20
21

22

โครงการยอย การสํารวจสถานการณปญ
 หา
และการพัฒนาระบบความรูส ังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาในประเทศไทย

23

การศึกษาอุปสงคและอุปทานเรื่องที่อยูอาศัย
และบิการสนับสนุนสําหรับผูสูงอายุที่มีรายได
นอยและมีความจําเปนตองรับความชวยเหลือ
จากรัฐ

นักวิจัย

ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

รายได
คณะศิลปศาสตร

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

รายได
คณะศิลปศาสตร

นางสาวเขมจิรา หนองเปด
ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

ทุนสนับสนุนการวิจัย
พื้นฐาน

รศ.สมหมาย ชินนาค
นางวิศรุตา โมราชาติ

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

ทุนสนับสนุนการวิจัย
พื้นฐาน

รศ.สมหมาย ชินนาค

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

ทุนสนับสนุนการวิจัย
พื้นฐาน

นางวิศรุตา โมราชาติ

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

ทุนสนับสนุนการวิจัย
พื้นฐาน

ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง

19 มีนาคม 2564 – สํานักงานการวิจัย
18 มีนาคม 2565 แหงชาติ

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโน
รมย
ดร.วศิน โกมุท

1 มกราคม 2564 –
31 ธันวาคม 2564
1 มีนาคม 2564 –
31 ธันวาคม 2564

ดร.ทรงพล อินทเศียร
ดร.ณัฏยา ศรีศักดา
นางสาวอัจฉรา สิมลี
ผศ.ดร.ยุวดี จิตตโกศล

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโน
รมย
ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
ผศ.ดร.ณัฏฐชวัล โภคา
พานิชวงษ
ผศ.ดร.ปนวดี ศรีสุพรรณ

แหลงทุน

สถาบันสิ่งแวดลอม
สตอกโฮลม
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
1 ธันวาคม 2563 – สถาบันวิจัยสังคม
31 มีนาคม 2564 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
1 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
– 30 มิถุนายน
นโยบายสุขภาพ
2564
ระหวางประเทศ

38
ลําดับ
24

25

26

27
28
29
30

31
32
33

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

ที่ปรึกษาดําเนินงานโครงการ เรื่องการประเมิน นายนพพร ชวงชิง
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของ
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุน
ลอยน้ําในเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแกปญหา
ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยําจังหวัด
อุบลราชธานี
รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูอ อนไลนเพื่อ นางกมลวัฒน เล็กนาวา
พัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19
การจัดการความรูและขยายผลการจัดการ
ดร.คําลา มุสิกา
ทรัพยากรลุม น้ําลําโดมใหญ
การศึกษามุมมองคติความเชื่อเรื่องเทพเจาและ
ศาสนาของคนญี่ปุนผานวรรณกรรมบทละคร
โนใน
ขอผิดพลาดในการเขียนภาษาลาวของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2560 2562
การศึกษาแรงจูงใจและความกังวลที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ดานภาษาของผูเรียนภาษาญี่ปุน:
กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุนและ
การสื่อสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การสังเคราะหงานวิจัยทางดานสังคม
วัฒนธรรมจีนและการเรียนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทย (ป พ.ศ. 2553- 2563)
การศึกษาคํายืมภาษาไทยที่ปรากฏใน
ศาสตฺราแลฺบงของเขมร
EAL and ENL writers tense usage in
reporting and reported clauses: A
corpus study of academic citations

นางสาววนัสนันทน สุกทน

ระยะเวลาดําเนิน
แหลงทุน
โครงการ
27 เมษายน 2564 - การไฟฟาฝายผลิตแหง
22 มกราคม 2565 ประเทศไทย
15 พฤษภาคม
2564 – 14
พฤษภาคม 2565

สํานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ
(สอวช.)
19 มีนาคม 2564 – รายไดมหาวิทยาลัย
18 ธันวาคม 2564 อุบลราชธานี

1 มิถุนายน 2564 – สํานักงานการวิจัย
31 พฤษภาคม
แหงชาติ
2565
1 ตุลาคม 2563 - ทุนวิจัยสวนตัว
30 กันยายน 2564

Loylounant
Oudhomyath

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

ทุนวิจัยสวนตัว

MISHIMA Kumiko
MASAKI Koji

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

ทุนวิจัยสวนตัว

ดร.ณัฐพัชร เตชะรุงไพศาล 1 ตุลาคม 2563 นางประภาพร ศศิประภา 30 กันยายน 2564

ทุนวิจัยสวนตัว

รศ.ดร.ชาญชัย คงเพียร
ธรรม
นายอธิคม เทียนทอง

1 กุมภาพันธ 2564 ทุนวิจัยสวนตัว
– 31 มกราคม
2565
1 มิถุนายน 2564 – ทุนวิจัยสวนตัว
31 พฤษภาคม
2565

39

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานการบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง
ปงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม จํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ และกิจกรรมภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 9 กิจกรรม
3.1 โครงการบริการวิชาการแกสังคม
คณะมีโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2564 จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 หัวขอ “คลี่-คลายญาย-เคลื่อน”
การประชุมวิชาการประจําปดานมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเกิดขึ้นจากความรวมมือของเครือขาย
สาขาวิชาดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา นักวิชาการ
สาขาอื่น รวมถึงนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสนําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ดานสังคม วัฒนธรรม การเมือง รวมถึงดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเพื่อกระชับและขยายเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการดานมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี ผศ.ดร.ปนวดี ศรีสุพรรณ เปน
หัวหนาโครงการ ดําเนินโครงการจัดประชุมวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเเรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป โดยมีผูลงทะเบียนเขารวมงาน 247 คน บทความและ
บทคัดยอที่ผานการพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนทั้งสิ้น 51 ผลงาน แบงการ
นําเสนอเปน 14 หองยอย ใน 12 ประเด็น นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอเปนกลุม (Panel) ทั้งหมด 10 ประเด็น
รวมทั้ง กิจกรรมการเสวนาเปดตัวหนังสือ จํานวน 5 เลม
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2. การศึ ก ษาแนวทางการสร า งเส น ทางการค า ขายชายแดนของกลุ ม ผู ป ระกอบการจั ง หวั ด
อุ บลราชธานี แ ละประเทศเพื่ อนบ า น (สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ความรวมมือทางการคาชายแดนในการ
ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมเดน ในพื้ น ที่ผาน
การประชุ ม ร ว มเครื อ ข า ยระเบี ย ง
เศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนลาง 2 ตลอดจนสรางและกระตุน
เศรษฐกิจของของจังหวัดอุบลราชธานีให
เป น ศู น ย ก ลางการซื้ อ ขายและผสาน
ความร ว มมื อ ของเครื อ ข า ยการค า
ชายแดนของกลุมผูประกอบการจังหวัด
อุบลราชธานีกลุมจังหวัดอีสานตอนลาง
2 และประเทศเพื่อนบาน (สาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ประเทศ
กั ม พู ช า และ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวี ย ดนาม) โดยมี นางสาวเขมจิ ร า
หนองเป ด เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
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
ดําเนินการระหวางวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.
2564 – 28 กุมภาพันธ 2564
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3. โครงการพัฒนาความรูความสามารถดานการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
เปนโครงการบริการวิชาการแบบไมมีคาใชจาย ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินรายไดคณะศิลป
ศาสตร มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให บ ริ ก ารวิ ช าการด า นทั ก ษะด า นการเป น พิ ธี ก รมื อ อาชี พ และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณกับพิธีกรผูเชี่ยวชาญ จัดกิจกรรมในรูปแบบการอบรมออนไลน Google Meet และ ZOOM ได
จัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 คอรส “เสนทางสูการเปนพิธีกรมืออาชีพ (อยากเปนพิธีกรปง ฟงทางนี้)” วันที่ 5-6
สิงหาคม 2564 มีผูเขารวม จํานวน 96 คน

104 คน

กิจกรรมที่ 2 อบรมลามภาษาตางประเทศเบื้องตน วันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีผูเขารวม จํานวน
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2021)

4. โครงการ Internatoinal Conference on English Language Studies 2021 (ICELS

มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีใหนักวิจัย ครูอาจารย และนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศได
นําเสนอผลวิจัยและผลงานวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไดตีพิมพในเอกสาร
สื บ เนื่ องการประชุ ม และเพื่ อสร า งความเขม แข็ง ของเครื อขา ยทางวิช าการกับ อีก 3 มหาวิทยาลัย ไดแ ก
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใชงบประมาณจาก
เงินรายไดคณะศิลปศาสตร และงบประมาณจากคาลงทะเบียน โดยมี ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ เปนหัวหนา
โครงการ ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ในรู ป แบบการอบรมออนไลน ระหว า ง วั น ที่ 27-28 สิ ง หาคม 2564 ณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวนผูเขารวม 160 คน

3.2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
คณะดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคมภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการจํานวน 9 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 38 กิจกรรมภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
1 การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ตําบล
คูเมือง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผูรับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวเขมจิรา หนองเปด

2

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ตําบล
ชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง

3

การสงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม

นายจักเรศ อิฐรัตน

4

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(พิพิธภัณฑบานดงเย็น)

นางสาววิชุลดา พิไลพันธ

พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลคูเมือง
อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ตําบลชองเม็ก
อําเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี
ตําบลหนองผือ
อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
ตําบลขามปอม
อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
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ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
5 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(พิพิธภัณฑตําบลเจียด) (วัดถ้ําพระศิลาทอง)
(วัดพระธาตุภูเขาเงิน)
6 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(พิพิธภัณฑบานขุนภูรีประศาสน ถนนคนเดิน)

ผูรับผิดชอบกิจกรรม
นางสาววิชุลดา พิไลพันธ
ดร.คําลา มุสิกา

7

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(ชุมชนผูไทบานปาขา)

ดร.คําลา มุสิกา

8

การสงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม

นางสาวอภินันท สงเคราะห

9

การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน

ดร.เหมวรรณ เหมะนัค

พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลขามเจียด
อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
ตําบลเขมราฐ
อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
ตําบลหนองสิม
อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
ตําบลหนองนกทา อําเภอ
เขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
ตําบลนาแวง
อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 4
ปลูกฝงแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ สืบสาน ประเพณีทองถิ่น
และพัฒนาแหลงเรียนรูดาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ในภูมิภาคลุม น้ําโขง ตลอดจนเกิดสํานึกรักบานเกิดและองคกร
ในปงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินงานดานทํานุบํ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเชื่อมโยง
กั บ ความต อ งการของพื้ น ที่ มี โ ครงการที่ ดํ า เนิ น งานด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป น โครงการที่ ไ ด รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน รวมจํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ คือ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
ชื่อโครงการเศรษฐกิจสรางสรรคจากหมากจองระยะที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคความรูใหกับผูที่มีสวน
เกี่ยวของในเรื่องของ “ฐานการเรียนรูหมากจอง และเสนทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแหงชาติภูจองนายอยใน
มิติกายภาพ พฤกษศาสตร ความเชื่อ การใชประโยชน การขยายพันธ และการอนุรักษ และเพื่อสรางมัคคุเทศก
หรือนักสื่อความหมายท องถิ่น ที่ประกอบดวย ฝายสันทนาการอุ ทยานแห งชาติภู จ องนายอย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต น ของโรงเรี ยนในพื้น ที่ (โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี บานแกงเรือง อําเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี) และตัวแทนชุมชนหมูบานทองเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบานแกงเรือง
โครงการดังกลาวไดดําเนินการตามแผนของโครงการจํานวน 7 ครั้ง 7 กิจกรรมตามลําดับเหตุการณ
ดังตอไปนี้
1. กิจกรรมชี้แจงโครงการใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ ระหวางวันที่ 11-13 มกราคม 2564
ณ ศาลากลางบานแกงเรือง หมูที่ 3 ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
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2. กิจกรรมสํารวจพื้นที่เสนทางศึกษาธรรมชาติแกงกะเลา วันที่ 18 มีนาคม 2564 อุทยานแหงชาติ
ภูจองนายอย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

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

5. กิจกรรมทดลองนําเที่ยวของนักทองเที่ยวทดลอง วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ณ ฐานเรียนรูหมากจอง
ของอุทยานแหงชาติจองนายอย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
6. กิจกรรมสงมอบปายสื่อความหมายหมากจองจํานวน 10 ปายใหกับอุทยานแหงชาติภูจองนายอย
จองนายอย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 สิงหาคม 2564
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7. กิจกรรมคืนขอมูลใหกับชุมชนบานแกงเรือง โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บานแกงเรือง)
และเจาหนาที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 31 สิงหาคม 2564
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 5
บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัต
การเปลี่ยน แปลงทางสังคมสรางสภาพแวดลอมที่เอือ้ ตอการเรียนรูแ ละการทํางาน
อยางมีความสุขและยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐาน และสรางสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข
5.1 การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
คณะฯ มีการดําเนินงานใหเกิดการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ดังนี้
1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถายทอดวิสัยทัศน/กลยุทธ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู
การพัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอยางเปนรูปธรรม
1. หลักประสิทธิผล คณะศิลปศาสตร มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีทิศทางยุทธศาสตรและเปาหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน โดยทีมบริหารมีการกําหนดนโยบายการทํางาน ดังนี้
1. ดานบริหารและงบประมาณ ไดแก การเพิ่มรายได ลดรายจาย KM Job sharing /
Polling และปรับปรุงระบบการใหบริการ เปนตน
2. ดานการผลิตบัณฑิต ไดแก
2.1 การพัฒนานักศึกษา ไดแก ปรับปรุงรูปแบบการรับเขานักศึกษาเชิงรุก สราง
เครือขายวิชาการกับโรงเรียน ใชสื่อ Social Media ประชาสัมพันธหลักสูตร เพิ่มงบประมาณกิจกรรมวิชาการ
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 จัดภาระงานสอนและกลุมเรียนที่สะทอน
ตนทุนที่แทจริง จัดกลุมวิชาและจํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปใหกระชับขึ้น และสนับสนุนการสงเสริมโครงการ
จัดทําเอกสารประกอบการสอน เปนตน
3. ดานวิจัย ไดแก การสรางเครือขายทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ การสงเสริมเผยแพรผลงานทางวิชาการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) การทํางานวิจัยระหวางนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง
4. ดานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม ไดแก มุงสูการบริการวิชาการเชิงรุกเพื่อ
เพิ่มรายได หนวยบริการวิชาการเขตพื้นที่ในเมือง หลักสูตรอบรม รายวิชาสําหรับนักศึกษาตางชาติ
5. ดานบุคลากร ไดแก ทบทวนแผนอัตรากําลัง/คา FTES ที่แทจริง หาชองทางปรับลดอัตรา
เงินรายไดอยางเปนระบบ สนับสนุนใหอาจารยหาทุนศึกษาตอภายนอก วิเคราะหภาระงานที่เหมาะสม
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1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรม
คณะมี ก ารถ า ยโอนอํ า นาจการตั ด สิ น ใจ และภารกิ จ จากส ว นกลางให กั บ หน ว ยงานอื่ น ๆ เพื่ อ
ดํ า เนิ น การแทน โดยมี การแต งตั้ งรองคณบดี ผูชว ยคณบดี ประธานหลักสู ต ร และหัว หนาสํา นั ก งาน
เลขานุการ และมีเกณฑ การประเมิ นการปฏิ บัติงานที่ชั ดเจนทั้ งสายวิชาการ โดยผานกลไกการประชุ ม
บุคลากรสายวิชาการ ในที่ประชุมบุคลากร และสายสนับสนุน ผานกลไกการประชุมสํานักงานเลขานุการ
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรตามลําดับ
1.3 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหตอบสนองตอผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย
คณะเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม มีโอกาสในการเขารวมในการรับรู ทําความเขาใจแสดง
ทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวของ ในการประชุมหลักสูตร การประชุมสํานักงานเลขานุการ การ
ประชุมบุคลากรคณะ และบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการรางเกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน กอนนําไปใช
จริง
คณะมีหลักมุงเนนฉันทามติโดยการหาขอตกลงในเบื้องตน ในกลุมของบุคลากรที่มีสวนไดสวนเสีย
มีกระบวนการหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับผลประโยชนหรือเสียประโยชน มีการประชุมบุคลากรเพื่อ
หารือเรื่องตาง ๆ ที่ทุกคนมีสวนรวม และมีระบบการใหบริการที่ทันสมัย และตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการไดรวดเร็ว โดยคณะมีระบบฐานข อมูล ของคณะ ไมวาจะเปนระบบขอมูลบุคลากร ระบบทํ า
ขอสอบ ระบบนักเรียนทุน ระบบภาระงานสอนและคาสอนเกิน ฐานขอมูลบัณฑิตสึกษา ระบบการจอง
รถยนตคณะ เปนตน
1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน
คณะศิลปศาสตร มีการบริหารราชการที่มีแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาชวยในการทํางานทุกดานซึ่งชวยในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งดาน
งานบุคคล วิชาการ การเงิน งานวิจัย เชน ระบบฐานขอมูลการประเมินเลื่อนเงินเดือนสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ระบบวันลา ระบบการจองหอง ระบบลูกหนี้ ประกาศเงินโอน เปนตน
1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
คณะใชอํานาจกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ ดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ โดยมีระเบียบ
แนวปฏิบัติที่เปนธรรมใชไดกับบุคลากรทุกคนของคณะ เชน การปรับปรุงหลักเกณฑการเบิกจายคาสอนเกิน
การปรับปรุงหลักเกณฑการจัดสรรและอนุมัติคาใชจายในการเขารวมอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ
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5.2 การจัดการความรู (KM)
คณะศิลปศาสตรสงเสริมการนําการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการพัฒนา
องคกรผานการบูรณาการในดานตางๆ ทั้งดานวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีกจิ กรรมการจัดการ
ความรูในงานวิจัยไดแก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนากลไกการทํางานวิจัยดวยทุนสวนตัว กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติจากเงินรายไดคณะและทุนวิจัยสวนตัว ป 2563 –
2564 และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ "ม.อุบลฯ กับ การสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม" โดย
กิจกรรมดังกลาวไดนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในคณะกรรมการวิจัยของคณะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
งานวิจัยของคณะตอไป
ทั้งนี้ ในป 2564 บุคลากรของคณะศิล ปศาสตร ไดเขารวมกิจ กรรมจั ดการความรู UBU-KM Fair
2021 ประจําป 2564 จัดโดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การเสวนา และการ
นําเสนอผลงานของบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ในรูปแบบ Show & share สําหรับผลการพัฒนา
งาน แนวปฏิ บั ติที่ดี โดยบุ คลากรของคณะ คือ ผศ.สุร ศักดิ์ บุญ อาจ ไดรับ รางวัล รองชนะเลิศ อัน ดับ 2
ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ในการนําเสนอผลงาน เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด-19
(Teaching during COVID-19)" ซึ่ ง เป น การ Show& Share ผลงานการพั ฒ นางาน แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด า น
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 เมื่อวันจันทรที่
22 มีนาคม 2564
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สวนที่ 3
ขอมูลสารสนเทศ
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ขอมูลสารสนเทศของคณะศิลปศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1 ดานการผลิตบัณฑิต
ตารางที่ 39 จํานวนนักศึกษา คณะศิลปศาสตร
หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม
ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนและการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยและการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาคณิตศาสตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาสังคมศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟสกิ ส
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รวม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
รวม

จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน)
2561
2562
2563
2564
100
126
96
79
54
46
36
37
72
58
67
67
80
73
80
77
108
104
82
97
78
50
50
72
14
107
103
97
104
9
41
28
37
28
16
26
21
30
13
29
14
29
33
30
16
30
46
29
39
30
608
560
798
822
จํานวนนักศึกษาแยกตามปการศึกษา (คน)
2561
2562
2563
2564
14
6
2
3
2
7
6
1
2
22
9
9
3
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3.2 ดานบุคลากร
สายวิชาการ ในป 2564 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 130 คน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย จํานวน 7 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 29 คน อาจารย จํานวน 94 คน
ตารางที่ 40 แสดงขอมูลสายวิชาการตามตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิ

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ
หลักสูตร
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี
1 หลักสูตรการจัดการการทองเที่ยวและการบริการ 0 4 2
6
0 0 3
3
0 0 0
0
0
2 หลักสูตรการพัฒนาสังคม
0 5 4
9
0 0 5
5
0 1 1
2
0
3 หลักสูตรนิเทศศาสตร
0 5 0
5
0 1 0
1
0 0 0
0
0
4 หลักสูตรประวัติศาสตร
0 6 1
7
0 1 1
2
0 0 0
0
0
5 หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
0 5 3
8
0 0 1
1
0 0 1
1
0
6 หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
2 6 0
8
0 1 0
1
0 0 0
0
0
7 หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
0 5 4
9
0 1 4
5
0 0 1
1
0
8 หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
0 2 0
2
0 0 0
0
0 0 1
1
0
9 หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
6 18 9 33 0 2 8 10 0 0 1
1
0
10 หลักสูตรศึกษาศาสตร
0 4 3
7
0 0 1
1
0 0 1
1
0
รวม
8 60 26 94 0 6 23 29 0 1 6
7
0
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ลําดับ
ที่

หมายเหตุ * รวมลูกจางชาวตางประเทศ
ภาษาอังกฤษและการสือ่ สารและการสือ่ สาร *ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 10 ราย
ภาษาจีนและการสื่อสาร *ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 3 ราย
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร *ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 4 ราย
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน * ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 1 ราย

ศาสตราจารย
โท เอก รวม
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0

รวม
9
16
6
9
10
9
15
3
44
9
130
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สายสนับสนุนวิชาการ
ในป 2564 คณะศิลปศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 32 คน จําแนกเปน
ขาราชการจํานวน 4 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 23 คน ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน และ ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 3 คน
ตารางที่ 41 แสดงอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการตามประเภทการจาง ป 2563-2564
สํานักงาน
คณบดี

ขาราช
การ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

4

23

ป 2563

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

รวม

ขาราช
การ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

2

3

32

4

23

ป 2564

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

รวม

2

3

32

ตารางที่ 42 อัตราการลาออกของบุคลากร
ลําดับที่
1

สถานะ
ลาออก

ปการศึกษา
2562 2563 2564
2
3
2

รวม
7

หมายเหตุ
ป 2562
1.Mr. Gary T. Daigle เนื่องจากไดงานใหมที่ตางประเทศ
2.นางวรรณพรรธน เฟรนซ เนื่องจากตองการเปลี่ยนยาย
ภูมิลําเนาและสถานที่ทํางานไปยังประเทศอังกฤษ
ป 2563
1. Ms. La Thi Thu Thuy เนื่องจากไดงานใหม
2. นางสาวรุจิวรรณ เหลาไพโรจน
เพื่อยายกลับภูมิลําเนาเพื่อดูแลครอบครัว
3. นายสมปราชญ นาวาเรือน
เพื่อดูแลและดําเนินกิจการรวมกับครอบครัว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
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
สะสมคงเหลื อเงิ น รายได ค ณะศิ ล ปศาสตร โดยแบงเปน อยูเงิน คงเหลือสะสมอยูกับ มหาวิท ยาลัย จํานวน
138,398,128.40 บาท (หนึ่งรอยสามสิบแปดลานสามแสนเกาหมื่นแปดพันหนึ่งรอยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสตางค)
และเงินคงเหลือสะสมอยูกับคณะศิลปศาสตร จํานวน 5,942,597.90 บาท (หาลานเกาแสนสี่หมื่นสองพันหา
รอยเกาสิบเจ็ดบาทเกาสิบสตางค) รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 144,340,726.30 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบสี่ลานสาม
แสนสี่หมื่นเจ็ดรอยยี่สิบหกบาทสามสิบสตางค) และไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2564 จากแหลง
เงินงบประมาณแผนดิน และแหลงเงินรายได ดังนี้
1. เงินงบประมาณแผน ดิน จํานวน 2,000,700.00 บาท (สองลานเจ็ดรอยบาทถว น) 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
เกาหมื่นเจ็ดพันเกาสิบหาบาทเกาสิบสี่สตางค) หักรายจายระหวางป จํานวน 23,332,066.47 บาท (ยี่สิบสาม
ลานสามแสนสามหมื่นสองพันหกสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค) มีเงินคงเหลือ 15,665,029.47 บาท (สิบหาลาน
หกแสนหกหมื่นหาพันยี่สิบเกาบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)
ตารางที่ 43 งบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินงบประมาณ

เงินรายได

รวม

ยอดยกมา

-

-

-

บวก ไดรับจัดสรร

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

56

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร
รายละเอียด
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร
การทองเที่ยว
ประวัติศาสตร
นิเทศศาสตร
การพัฒนา
สังคม
ภาษาจีนและ
การสื่อสาร
ภาษาไทยและ
การสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนและ
การสื่อสาร
ภาษาเวียดนาม
ภูมิภาคลุมน้ํา
โขงศึกษา
ภาษาและ
วัฒนธรรม
อาเซียน
(ควบรวมภาษา
เวียดนามและ
ภูมิภาคลุมน้ํา
โขงศึกษา)
การสอน
ภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
นวัตกรรมการ
ทองเที่ยวและ
บริการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

2562

2563

2564

2562

2563

2564

2562 2563 2564


(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)


(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปด)

(ปด)

(ปรับปรุง)


(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปด)

(ปด)

(ปรับปรุง)

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1


(ใหม)
-


(ปด)
-


(ปด)
-

2

2

2

1

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-


(ปรับปรุง)


(ปรับปรุง)


(ปรับปรุง)

1

1

1

-

-

-


(ปรับปรุง)


(ปรับปรุง)


(ปรับปรุง)

1

1

1
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รายละเอียด
หลักสูตร
ภูมิภาคลุมน้ํา
โขงศึกษา
ภาษาไทย
รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

2562

2563

2564

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

-

10

10

10


(ใหม)

(ใหม)
5


(ใหม)

(ใหม)
5


(ปด)

(ปรับปรุง)
5

2562 2563 2564
1

1

1

1

1

1

15

15

15
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ภาคผนวก ข
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเอง ประชุม/อบรม/สัมมนา ของบุคลากรคณะ

ตารางที่ 44 ตัวอยางการเขารวมกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรคณะ (ขอมูลจากระบบเดินทางไปราชการ)
บุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ลําดับ
บุคลากรหลักสูตร
ที่
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
1.
ดร.ณัฏยา ศรีศักดา

ประเภทการพัฒนา
อื่น ๆ

ประชุม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อเตรียมความพรอมสู
ธุรกิจบริการดานโรงแรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อเตรียมความพรอมสู
ธุรกิจบริการดานโรงแรม
โครงการ GP CPR แตมฝน (เปนวิทยากร)
กิจกรรมฝกทักษะการสื่อสารและนําชมสถานที่
ทองเที่ยวดวยภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการสรางความเขาใจกับโรงเรียนเรื่องการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครูหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต
ประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ประเมินผลงานทางวิชาการ

อบรม

โครงการ Research Zone (2019) : Phase 163

อื่น ๆ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อเตรียมความพรอมสู
ธุรกิจบริการดานโรงแรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อเตรียมความพรอมสู
ธุรกิจบริการดานโรงแรม

2.

ดร.ทรงพล อินทเศียร

อื่น ๆ

3.
4.

นายลําพูน มีภาพ
ผศ.ดร.วชิราภรณ กิจพูนผล

อบรม
อื่น ๆ
อื่น ๆ

5.

6.

ผศ.ดร.สุพัฒน กูเกียรติกูล

นางสาวสุวิภา ชมภูบตุ ร

11. ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร

ชื่อกิจกรรม

ประชุม

อื่น ๆ

สถานที่

วัน/เดือน/ป

จังหวัดอุบลราชธานี

27 ก.พ. 64

จังหวัดอุบลราชธานี

27 ก.พ. 64

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
อุทยานแหงชาติแกงตะนะ อําเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

28 ส.ค. 64
20-21 ก.พ. 64

โรงแรมวีวา จังหวัดสงขลา

8-10 เม.ย. 64

คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ กรุงทพฯ
(ออนไลน)
จังหวัดอุบลราชธานี

1 -3เม.ย. 64

จังหวัดอุบลราชธานี

27 ก.พ. 64

27 พ.ย. 63

22 มี.ค. 64
27 ก.พ. 64
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บุคลากรหลักสูตรประวัติศาสตร

ลําดับ
บุคลากรหลักสูตรประวัติศาสตร
ที่
1. นายจักเรศ อิฐรัตน

ประเภทการพัฒนา
ประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
อบรม
อบรม

2.

นางสาววิชุลดา พิไลพันธ

ประชุม

ประชุม
ประชุม

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

วัน/เดือน/ป

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
โครงการพัฒนาภาคีเครือขายโครงการวิจัยเรื่องการ
จัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรคฯ
ประชุมหารือภาคีเครือขายโครงการพัฒนาภาคี
เครือขายโครงการวิจยั เรื่องการจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค
ประชุมหารือภาคีเครือขายโครงการพัฒนาภาคี
เครือขายโครงการวิจยั เรื่องการจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคฯ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยน Cultural Mapping
template
กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมฯ
โครงการเครือขายอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
สัญจร ประจําป 2563
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ(1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
เวทีพัฒนาโจทยและจัดทํากรอบการวิจัย
ปงบประมาณ 2565

อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 มีนาคม 2564

อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

11 สิงหาคม 2564

จังหวัดอุบลราชธานี

16 สิงหาคม 2564

อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

20 สิงหาคม 2564

ระบบออนไลน Application Zoom

28 สิงหาคม 2564

ผานระบบออนไลน

28 สิงหาคม 2564

จังหวัดสงขลา ปตตานี

26-30 พฤศจิกายน 2563

อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 มีนาคม 25654

อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

28 มีนาคม 2564,
1 ,6 เมษายน 2564
31 กรกฎาคม 2564

ระบบออนไลน Application Zoom
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ลําดับ
ที่

บุคลากรหลักสูตรประวัติศาสตร

ประเภทการพัฒนา
ประชุม

3.

ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา

สัมมนา

4.

ดร.สุรีรตั น บุบผา

สัมมนา

ผศ.ดร.อนันทธนา เมธานนท
นางสาวอภินันท สงเคราะห

สัมมนา
สัมมนา
ประชุม

5.
6.

ประชุม

บุคลากรหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
ลําดับ
บุคลากรหลักสูตร
ที่
ภาษาจีนและการสื่อสาร
1. ผศ.ดร.ชิดหทัย ปุยะติ
2. ดร.ณัฐพัชร เตชะรุงไพศาล
3. ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค

4.

นางสาวประภาพร ศศิประภา

ประเภทการพัฒนา
สัมมนา
สัมมนา
ประชุม

สัมมนา

ชื่อกิจกรรม
โครงการพัฒนาภาคีเครือขายโครงการวิจัยเรื่องการ
จัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรคฯ
นิทรรศการและเสวนาวิชาการ มูน มัง เมือง
อุบลราชธานีศรีวนาลัย
นิทรรศการและเสวนาวิชาการ มูน มัง เมือง
อุบลราชธานีศรีวนาลัย
กิจกรรมตามรอยแหงอารยธรรม
กิจกรรมตามรอยแหงอารยธรรม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ (ศพอส.) จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมเลาผานมิติทางดานวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3
กิจกรรมเลาผานมิติทางดานวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th International
Conference on Chinese as a Second
Languages Research (CASLAR-6) ผานระบบ
ออนไลน
กิจกรรมเลาผานมิติทางดานวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3

สถานที่

วัน/เดือน/ป

อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

11 สิงหาคม 2564

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัด
อุบลราชธานี
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัด
อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงแรมรีเจนทพาเลซ
อุบลราชธานี

สถานที่

จังหวัด

3 ตุลาคม 2563
3 ตุลาคม 2563
19 ธันวาคม 2563
19 ธันวาคม 2563
1 มีนาคม 2564
19-20 มีนาคม 2564

วัน/เดือน/ป

20 กุมภาพันธ 2564
จังหวัดอุบลราชธานี
20 กุมภาพันธ 2564
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30 กรกฎาคม-1สิงหาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี

20 กุมภาพันธ 2564

62
ลําดับ
บุคลากรหลักสูตร
ที่
ภาษาจีนและการสื่อสาร
5. รศ.ดร.เมชฌ สอดสองกฤษ
6.
7.

ประเภทการพัฒนา
ประชุม

นางสาววกุล นิมิตโสภณ

ประชุม

ดร.สุวภัทร จันทรพวง

สัมมนา
ประชุม

บุคลากรหลักสูตรนิเทศศาสตร

ลําดับ
บุคลากรหลักสูตรนิเทศศาสตร
ที่
1. นางสาววิชุดา สายสมุทร

บุคลากรหลักสูตรการทองเที่ยว

ลําดับ
บุคลากรหลักสูตรการทองเที่ยว
ที่
1. นางสาวเขมจิรา หนองเปด

ประเภทการพัฒนา
อบรม

ประเภทการพัฒนา
ประชุม
ประชุม
อื่นๆ

ชื่อกิจกรรม
กรรมการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชา
วิชาภาษาจีน
กรรมการวิพากษสารนิพนธของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน ชั้นปที่ 4
กิจกรรมเลาผานมิติทางดานวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3
กรรมการวิพากษสารนิพนธของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน ชั้นปที่ 4
ชื่อกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกลยุทธการสื่อสาร
องคกร

สถานที่

วัน/เดือน/ป

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
1-3 ธันวาคม 2563
จังหวัดพิษณุโลก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
20 กุมภาพันธ 2564
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราช
สถานที่
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วัน/เดือน/ป
2 เมษายน 2564

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

วัน/เดือน/ป

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่ นเรียนรูเครือขาย
อีสานตุมโฮมเสริมสรางพลเมืองดิจิทัลและพัฒนาพื้นที่
ปฏิบัติการแหลงเรียนรูด านนิเวศนสื่อสุขภาวะ
ประชุมคณะทํางานสงเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี
ดานการแสดงสินคาและบริการ
กิจกรรมการเรียนรูการออกแบบและพัฒนาของที่
ระลึกพื้นที่แหลงทองเที่ยว

โรงแรมเอ็ม แกรนด จังหวัดรอยเอ็ด

28-29 พฤศจิกายน 2563

หองประชุมสํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

22 ธันวาคม 63

จังหวัดอุบลราชธานี

28 กุภาพันธ 64

63
ลําดับ
ที่

บุคลากรหลักสูตรการทองเที่ยว

ประเภทการพัฒนา
สัมมนา
อบรม
ประชุม
ประชุม

2.

นางสาวคําพา ยิ่งคง

ประชุม
สัมมนา
ประชุม

3.

ดร.นวทิวา สีหานาม

อบรม
ประชุม

4.

ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก

นําเสนอผลงานทาง
วิชาการ

ชื่อกิจกรรม
ในจังหวัดอุบลราชธานี
สัมมนาประชาสัมพันธ Festival Economy และ
พัฒนาเครือขายผูจ ัดงานสัญจร จังหวัดอุบลราชธานี
การเพมมูลคาของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนผาน
การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวโดยชุมชนบานกม อ.โขงเจียม จ.อุบล
โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคจากหมากจอง
ระยะที่ 1
โครงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับป
พ.ศ.2566-2570
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่
พิเศษ เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนฯ
การพัฒนาสินคา ผลิตภัณฑชุมชน การบริการโดยใช
ความร เทคโนโลยี
ภูมิปญญาฯ
โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคจากหมากจอง
ระยะที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการถายภาพเพื่อการ
สื่อสารองคกร สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคจากหมากจอง
ระยะที่ 1
นําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับ
นานาชาติ ICUE2020 On Environment and
Climate Change

สถานที่
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วัน/เดือน/ป
26 มีนาคม 64

ชุมชนบานกม อ.โขงเจียม จ.อุบล

19-23 พฤษภาคม 64

อุทยานภูจองนายอย บานแกงเรือง
อ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
รร.บานสวนคุณตา อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วร.สร.

15-20,22-24,28,31
สิงหาคม 64
26 สิงหาคม 64

อ.เมือง จ.สุรินทร

18 -20 มิถุนายน 64

อุทยานภูจองนายอย บานแกงเรือง
อ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
หองประชุมศรีเมืองใหม สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
อุทยานภูจองนายอย บานแกงเรือง
อ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย

15-20,22-24,28,31
สิงหาคม64
5 เมษายน 64

16 มิถุนายน 64

15-20,22-24,28,31
สิงหาคม64
19-23 ตุลาคม 63

64
ลําดับ
ที่

บุคลากรหลักสูตรการทองเที่ยว

ประเภทการพัฒนา
สัมมนา
อบรม
สัมมนา
ประชุม

5.

ดร.พรชัย ศักดิศ์ ิริโสภณ

ประชุม
อบรม
อบรม

6.

นางสาวพัชรี ธานี

นําเสนอผลงานทาง
วิชาการ

7.

ผศ.ดร.ยุวดี จิตตโกศล

สัมมนา
อบรม

8.

ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก

อบรม

ชื่อกิจกรรม
เขารวมสัมมนาหัวขอ โควิด 19 กับธุรกิจโรงแรม

สถานที่

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
international seminar on sustainable rural University of malaysia sabalh
tourism development
(Online)
เทคนิคการเขียนตํารา หนังสือทางดานสังคมศาสตร กองการเจาหนาที่
และมนุษยศาสตร
โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคจากหมากจอง
อุทยานภูจองนายอย บานแกงเรือง
ระยะที่ 1
อ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
รวมงานเปดตัวกิจกรรมทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจาก โรงแรมสีมาธานี
ฐานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมอีสานใต
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการเรือ่ งการเขียน
กรุงเทพฯ
บทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 10.1 ประจําป 2564
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการศึกษา
โรงแรมรอยัลคลิฟบีชโฮเต็ล พัทยา
จ.ชลบุรี
กิจกรรมการเรียนรูการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
บานบากชุม อําเภอสิรินธร จังหวัด
อยางสรางสรรคบานบากชุม ตําบลโนนกอ
อุบลราชธานี
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Smart Service โรงแรมสุนียแกรนด โฮเตล แอน
บริการวิถีใหม สูต ลาดอนไลนกจิ กรรมเพิ่มศักยภาพ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
ธุรกิจบริการที่มีมลู คาสูง
อบรมหลักสูตรสถิติและการวิเคราะหขอมูลดวย
ออนไลน
โปรแกรม SPSS (ขั้นสูง)
การเพิ่มมูลคาของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนผาน
ชุมชนบานกม อ.โขงเจียม จ.อุบล
การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวโดยชุมชนบานกม

วัน/เดือน/ป
15 มีนาคม 64
7 เมษายน 64
19 เมษายน 64
15-20,22-24,28,31
สิงหาคม 64
8-9 ธันวาคม 63
6-7 มีนาคม 64
21-24 เมษายน 64
11 ตุลาคม 63
27 พฤศจิกายน 63
5 สิงหาคม 64
- 16 กันายน 64
19-23 พฤษภาคม 64

65
ลําดับ
ที่

บุคลากรหลักสูตรการทองเที่ยว

ประเภทการพัฒนา
ประชุม

9.

ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง

ประชุม
ประชุม
ประชุม
สัมมนา

บุคลากรหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
ลําดับ
บุคลากรหลักสูตร
ที่
ภาษาไทยและการสื่อสาร
1. ผศ.ดร.ณัชวินนท แสงศรีจันทร

ประเภทการพัฒนา
ประชุม
นําเสนอผลงาน

2.

นางสาวนงลักษณ สูงสุมาลย

การสัมมนา

3.

ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี

ประชุม

ชื่อกิจกรรม
อ.โขงเจียม จ.อุบล
โครงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับป
พ.ศ.2566-2570
กิจกรรม 2021 เที่ยวอําเภอสิริธร เมืองสองเขื่อน
เยือนวิถีไทย-ลาว และงานครบรอบ 49 ป
เขื่อนสิรินธร
ประชุมคณะทํางานสงเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี
ดานการแสดงสินคาและบริการ
กิจกรรมการเรียนรูการออกแบบและพัฒนาของที่
ระลึกพื้นที่แหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดอุบลราชธานี
สัมมนาประชาสัมพันธ Festival Economy และ
พัฒนาเครือขายผูจ ัดงานสัญจร จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อกิจกรรม
ภาระงานสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร ประจําป
พ.ศ.2563 โรงแรมบานสวนคุณตา กอลฟ รีสอรท
ทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 10
การสัมมนาทางวิชาการการผลิตและพัฒนาครูภายใต
บริบทการคัดกรองสูเสนทางวิชาชีพครู
ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอภาษาไทยถิ่นกับการ
เปลี่ยนแปลงไปสูอนาคต

สถานที่

วัน/เดือน/ป

รร.บานสวนคุณตา อ.วารินชําราบ
จ.อุบล
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

26 สิงหาคม 64
26 พฤศจิกายน 63

หองประชุมสํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

22 ธันวาคม 63

จังหวัดอุบลราชธานี

28 กุมภาพันธ 64

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่

26 มีนาคม 64

วัน/เดือน/ป

จังหวัดอุบลราชธานี

29 ตุลาคม 63

มหาวิทยาลัยพะเยา

26 - 31 มกราคม 64

ศูนยศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ
โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ

7 พฤศจิกายน 63
9-10 ตุลาคม 63

66
ลําดับ
ที่

บุคลากรหลักสูตร
ภาษาไทยและการสื่อสาร

ประเภทการพัฒนา
การสัมมนา
ประชุม

4.

รศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ

สัมมนา

5.

ผศ.ดร.ภาสพงศ ผิวพอใช

ประชุม
ประชุม
อบรม

6.

ดร.วรรณภา ชํานาญกิจ

สัมมนา
สัมมนา

7.

นายสัมพันธ สุวรรณเลิศ

สัมมนา
สัมมนา

8.

ผศ.ดร.สารภี ขาวดี

สัมมนา

ชื่อกิจกรรม
สัมมนาหัวขอเทคโนโลยีกับใบลานและประชุมกลุม
อนุรักษและศึกษาคัมภีรพระไตรปฎกใบลาน
การพัฒนาอาจารยเขาสูต ําแหนงทางวิชาการ
ประจําปการศึกษา 2563 (ระยะที่ 2)

สถานที่

ศูนยพุทธศาสตรศึกษา อําเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ
ศรีสะเกษ
นิทรรศการและเสวนาวิชาการ มูน มัง เมือง
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัด
อุบลราชธานีศรีวนาลัย
อุบลราชธานี
กิจกรรมพัฒนาภาระงานสายสนับสนุน คณะศิลป
โรงแรมบานสวนคุณตา กอลฟ
ศาสตร ประจําป พ.ศ.2563
รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี
เชิงปฏิบัติการจัดทําเกณฑการตรวจขอสอบ O-NET โรงแรมบางกอก
วิชาภาษาไทยรูปแบบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชฎา กรุงเทพฯ
ประจําปการศึกษา 2563
ปราชญขาราชการครู เตรียมสอบครูช
ผ วย สังกัด อุบลราชธานี
สพฐ.ภาค ก และ ข (เกณฑใหมและเกณฑเกา)
นิทรรศการและเสวนาวิชาการ มูน มัง เมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานีศรีวนาลัย ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
สัมมนาทางวิชาการ ตลาดนัดอีสาน : ลมหายใจทาง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เศรษฐกิจและยุทธศาสตรกับทางเลือกของผูคาราย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ยอย
นิทรรศการและเสวนาวิชาการ มูน มัง เมือง
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัด
อุบลราชธานีศรีวนาลัย
อุบลราชธานี
สัมมนาวิชาการเรื่องตลาดนัดอีสาน: ลมหายใจทาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เศรษฐกิจและยุทธศาสตรกับทางเลือกของผูคาราย
ยอย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สัมมนาภาษาและวรรณกรรมเขมรวิจักษในวาระ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี ัมย
ครบรอบ 70 ป ความสัมพันธไทย-กัมพูชา

วัน/เดือน/ป
6 -9 พฤศจิกายน 63
15 -16 กรกฎาคม 64
3 ตุลาคม 63
29 ตุลาคม 63
19 -24 มีนาคม 64
1 -16 มิถุนายน 64
3 ตุลาคม 63
5 -6 พฤศจิกายน 63
3 ตุลาคม 63
5 -6 พฤศจิกายน 63
19 -20 ธันวาคม 63

67
ลําดับ
ที่

บุคลากรหลักสูตร
ภาษาไทยและการสื่อสาร

ประเภทการพัฒนา
ประชุม

นําเสนอผลงาน

บุคลากรหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ลําดับ
บุคลากรหลักสูตร
ที่
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
1. รศ.ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม

ประเภทการพัฒนา
วิทยากร

ชื่อกิจกรรม
ประธานดําเนินการจัดงานงานเฉลิมพระเกียรติ 66
พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัดทักษิณ บานโสก
นําเสนอผลงาน เรื่อง โครงการประชุมวิชการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 9

สถานที่
อําเภอคอนสรรค จังหวัดชัยภูมิ

31 มีนาคม
-4 เมษายน 64

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

2 สิงหาคม 64

สถานที่

วัน/เดือน/ป

ชื่อกิจกรรม
การสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองตอ
ผูอาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

บุคลากรหลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร เขารวมอบรม/ประชุม/สัมมนา จํานวน 5 คน
ลําดับ
บุคลากรหลักสูตร
ที่
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร
1. นางสาวชาคริยา ชุมมวล

ประเภทการพัฒนา

สัมมนา
สัมมนา
อบรม

2.

นางสาววนัสนันทน สุกทน

สัมมนา
สัมมนา

ชื่อกิจกรรม

เสวนาวิชาการเรื่องพระศรีอาริยล งมาโปรดสัตว
กรณีญปี่ ุนกับลานนา
สัมมนาเรื่องคิดไมตก...ปญหาการสอนภาษาญี่ปุน
(ออนไลน)
เสวนา Book Talk by jsat หัวขอเรื่อง พอแมลูก
ญี่ปุนชาติเดียวจิงหรือ?
สอนอะไรยังไงในวิชาลามภาษาญีป่ ุน (ออนไลน)
เสวนาวิชาการเรื่องพระศรีอาริยล งมาโปรดสัตว
กรณีญปี่ ุนกับลานนา

วัน/เดือน/ป

สถานที่

9 ตุลาคม 63

วัน/เดือน/ป

ออนไลน

14 มกราคม 64

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
กรุงเทพฯ
(online)

20 กุมภาพันธ 64

ออนไลน Japan Foundation
ออนไลน

14 สิงหาคม 64
14 มกราคม 64

23 กรกฎาคม 64

68
ลําดับ
ที่

บุคลากรหลักสูตร
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร

ประเภทการพัฒนา
อบรม

อบรม

เสวนาญี่ปุนศึกษาในสถานการณปจ จุบันและประชุม
หารือทิศทางความรวมมือทางดานญี่ปุนศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนากลไกการ
ทํางานวิจัยดวยทุนสวนตัว
google meet teaching and Learning Upgrade

อบรม

การเรียนการสอนโดยใชหนังสือ อิโระโคะริ

อบรม
อบรม
อบรม

เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน
โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยรุนใหม
เทคนิคการเขียนตําราที่ดี

อบรม

อบรมการวัดผลและประเมินผลอยางไรในชั้นเรียน
ออนไลนดวย UBU LMS & SEB

สัมมนา

เสวนาวิชาการเรื่องพระศรีอาริยล งมาโปรดสัตว
กรณีญปี่ ุนกับลานนา
กรรมการตัดสินการแขงขันทักษะภาษาญี่ปุน

อบรม

3.

4.

นางสาววิศรุตา โมราชาติ

นางสาวสุทธิดา พันธุโคตร

สัมมนา
5.

ผศ.เสาวลักษณ หีบแกว

ชื่อกิจกรรม

สัมมนา
อบรม

สถานที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
ออนไลน
ออนไลน ผานระบบ Zoom Japan
Foundation
ออนไลน
zoom meeting
ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วัน/เดือน/ป
11 -12 มีนาคม 64
24 มีนาคม 64
8 มิถุนายน 64
26 มิถุนายน 64
19 เมษายน 64
22 เมษายน 64
29 เมษายน 64
14 พฤษภาคม 64

ออนไลน

14 ม.ค. 64 -14 ม.ค. 64

โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร
(ออนไลน)
ออนไลน

14 ส.ค. 64 -14 ส.ค. 64

เสวนาวิชาการเรื่องพระศรีอาริยล งมาโปรดสัตว
กรณีญปี่ ุนกับลานนา
เสวนาญี่ปุนศึกษาในสถานการณปจ จุบันและประชุม มหาวิทยาลัยขอนแกน
หารือทิศทางความรวมมือทางดานญี่ปุนศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 ม.ค. 64 -14 ม.ค. 64
11 มี.ค. 64 -12 มี.ค. 64
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บุคลากรหลักสูตรศึกษาศาสตร
ลําดับ
ที่
1.

บุคลากรหลักสูตรศึกษาศาสตร
ผศ.ดร.อรัญญา บุทธิจักร

ประเภทการพัฒนา
อบรม
นําเสนอผลงาน

2.

นายสรพจน เสวนคุณากร

อบรม

3.

นายสมภพ โสพัฒน

อบรม
อบรม

4.

นายศราวุฒิ โภคา

อบรม
ประชุม

5.
6.

รศ.ดร.พจน ไชยเสนา
นายพัน พงษผล

อบรม
อบรม
ประชุม

7.

วาที่รอยตรี เชาวนันท ทะนอก

อบรม
วิทยากร
อบรม

ชื่อกิจกรรม
ผูชี้ขาดและผุตดั สินกีฬาแบดมินตัน สมาคมกีฬา
แบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ 2564
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 เกษตร
กําแพงแสน ตามรอยพอสานตอศาสตรแหงแผนดิน
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณาจารยและ
นักศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
การอนุรักษพลังงานและการใชน้ําอยางประหยัด

สถานที่
กรุงเทพมหานคร: ออนไลน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ออนไลน
ณ อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การวัดประเมินผลในยุค New Normal
ออนไลน
การสรางความเขาใจกับโรงเรียนเรื่องการฝก
หองศรีเมืองใหม
มหาวิทยาลัย
ประสบการณวิชาชีพครูและประชาสัมพันธหลักสูตร อุบลราชธานี
ศึกษาศาสตร
การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
ออนไลน
การพัฒนาอาจารยหลักสูตรศึกษาศาสตร ดานการ
วัดผลประเมินผล
การสรางความเขาใจกับโรงเรียนเรื่องการฝก
หองศรีเมืองใหม
มหาวิทยาลัย
ประสบการณวิชาชีพครูและประชาสัมพันธหลักสูตร อุบลราชธานี
ศึกษาศาสตร
TOKYO 2020 กับการพัฒนากีฬาไทยในอนาคต
ออนไลน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาพล
คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัย
ศึกษา มรภ.ราชภัฏศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ผูตัดสินบาสเก็ตบอล 3 คน
กรุงเทพมหานคร

วัน/เดือน/ป
3-5 กันยายน 2564
2-3 ธันวาคม 2563
31 มีนาคม 2564
21 สิงหาคม 2564
11 กันยายน 2563
20 สิงหาคม 2564
27 พฤศจิกายน 2563
21 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม – 30 กันยายน
2564
27 พฤศจิกายน 2563
25 สิงหาคม 2564
18 มีนาคม 2564
26-28 มีนาคม 2564

70
ลําดับ
บุคลากรหลักสูตรศึกษาศาสตร
ที่
8. นายชญณัฐ วิสัยจร
9.

ดร.คําลา มุสิกา

ประเภทการพัฒนา
อบรม
อบรม
นําเสนอผลงาน
ประชุม
สัมมนา

ชื่อกิจกรรม
ออกแบบและสรางงานอินโฟกราฟฟคอยางมืออาชีพ
ดวย Canva
โครงการสงเสริมวิชาการดานนาฏศิลปและดิรยิ างค
ศิลป
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ดานงานสรางสรรค
ศิลปะการแสดงรวมสมัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
ศิลปกรรมและการออกแบบในชวงเวลาแหงความ
พลิกผัน
โครงการเครือขายอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
สัญจร ประจําป 2563

สถานที่

วัน/เดือน/ป

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ออนไลน

24 ีนาคม 2564
29-30 กรกฎาคม 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14 สิงหาคม 2564

ออนไลน

19-20 สิงหาคม 2564

จ.สงขลา และ จ.ปตตานี

26-30 พฤศจิกายน 2563
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ภาคผนวก 3
กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตารางที่ 45 กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ลําดับ
1
2
3
4
5
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อโครงการของชุมนุม/สโมสรนักศึกษา
ECC New Generation Camp 2020
กิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร ครั้งที่ 1
“คายเฟรชชี่ศิลปศาสตรอาสา”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อสรางสรรค
และการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อสังคม “หนังหนาหนาว” ครั้งที่ 2
สงเสริมจิตอาสา อนุรักษแหลงทองเที่ยว
อําลาดอกจาน ชอที่ 21 ประจําปการศึกษา 2563
ชื่อโครงการของงานกิจการนักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา
นางสาวอัจฉรา สิมลี
นายศราวุฒิ โภคา

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายอภิวิชญ ศรีสรอย
นายปรเมศ ยกแสง

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 2563-มกราคม 2564

นายกฤษกร ไสยกิจ

นายเกริกชัย เลื่อมมหาชัย

ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ 2564

นางสาวคําพา ยิ่งคง
นายศราวุฒิ โภคา

นางสาวชลธิชา ผุยมนตรี
นางสาวพัชศรี อินทา

กุมภาพันธ 2564-มีนาคม 2564
กุมภาพันธ 2564-มีนาคม 2564

รับพระราชทานปริญญาบัตร
คณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2562
สงเสริมกิจกรรมจิตอาสา คณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2563
เปดบานกิจรรม คณะศิลปศาสตร
อบรมใหความรูกอนสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ผานระบบออนไลน
“เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการหางานทําและอาชีพที่นาสนใจในสถานการณโควิด 19”
ปจฉิมนิเทศดอกจานชอที่ 21 ประจําปการศึกษา 2563(รูปแบบออนไลน)
อบรมแกนนํานักศึกษาและการจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนวลละออง อุทามนตรี

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
พฤศจิกายน 2563-มกราคม 2564

นายวรวัช สมภาวะ
นายวรวัช สมภาวะ
นายจักรพันธ แสงทอง

พฤศจิกายน 2563-พฤษภาคม 2564
มกราคม 2564-มีนาคม 2564
มกราคม 2564-มีนาคม 2564

นางสาวสุวภัทร จันทรพวง
นางพัชรี ลิมปทีปราการ
นายศราวุฒิ โภคา

มกราคม 2564-เมษายน 2564
เมษายน 2564-กรกฎาคม 2564
พฤษภาคม 2564-กรกฎาคม 2564
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กิจกรรมจิตอาสาชวยงานของนักศึกษา ปการศึกษา 2563

ภาคการศึกษา 1/2563
1) อาสาสมัครชวยงาน ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 ผูเขารวมจํานวน
2) อาสาสมัครชวยงาน พี่นองสานสัมพันธ แตงแตมดอกจานชอที่ 24 ประจําปการศึกษา 2563 ผานระบบออนไลน
3) อาสาสมัครชวยงาน การประกวดผลงานนักศึกษานิเทศศาสตร Nitade Challenge 2020
4) อาสาสมัครชวยงาน บริการวิชาการแกสังคม “ดิจิตัลเจน รูเ ทาทันสื่อออนไลนปลอดภัย”
ภาคการศึกษา 2/2563
1) อาสาสมัครชวยงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 “คลี-่ คลาย-ญาย-เคลื่อน”
2) สงเสริมกิจกรรมจิตอาสา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2563
3) อาสาสมัครชวยงาน พระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2562
4) อาสาสมัครชวยงาน “UBU Fact Checking”
5) อาสาสมัครชวยงาน ปจฉิมนิเทศดอกจานชอที่ 21 ประจําปการศึกษา 2563
6) อาสาสมัครชวยงาน การประชุมวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุงปการศึกษา 2565
หมายเหตุ : ขอมูลจากระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 กิจกรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การนํานักศึกษาเขารวมงานประชุมวิชการเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14
การเตรียมความพรอมนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ ป 2563
การบรรยายรายวิชา 1449723 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
งานประชุมวิชาการทองเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6
ทรัพยากรมนุษยของอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการในศตวรรษที่ 21
เตรียมความพรอมนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ ป 2564
การนํานักศึกษาเขารวมงานประชุมวิชการเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
การนํานักศึกษาเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและตีพิมพบทความ
โครงการอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ผูรับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.ยุวดี จิตตโกศล
ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก
ดร.พรชัย ศักดิ์ศริ ิโสภณ
ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง
ผศ.ดร.ยุวดี จิตตโกศล
ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก
ผศ.ดร.ยุวดี จิตตโกศล
ผศ.ดร.สารภี ขาวดี
ดร.พรชัย ศักดิ์ศริ ิโสภณ

จํานวนผูเขารวม
17 คน
23 คน
11 คน
16 คน
34 คน
521 คน
104 คน
10 คน
11 คน
4 คน

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
16-17 กรกฎาคม 2563
27 มิถุนายน 2563
18 สิงหาคม 2563
10-11 ตุลาคม 2563
10-11 มกราคม 2564
19 มิถุนายน 2564
22-23 กรกฎาคม 2564
2 สิงหาคม 2564
15 และ 22 สิงหาคม 2564
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร จํานวน 28 กิจกรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการคํานวณกอนเขาเรียนในหลักสูตร
ศิลปะกับการพัฒนาอารมณในศาสตรอื่น
การจัดการเสริมสรางความรูดา นปรัชญาการศึกษา
เสริมสรางความรูด านวิทยาศาสตรการกีฬา
สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สงเสริมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครูพลศึกษา
เตรียมความพรอมดานพลศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรูการสังเกตการณงานโรงเรียน
ทักษะการเปนผูต ัดสินกีฬาฟุตบอลเบื้องตน
เตรียมความพรอมกอนไปสังเกตการณงานโรงเรียนและประชาสัมพันธ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
การพัฒนาอาจารยในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตดานการวัดและ
ประเมินผล
ภาษา สังคม วัฒนธรรม
เสริมบุคลิกและเทคนิคการสอน
การสงเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรูภ ูมิศาสตรโลก
Inspiring talk วิชาชีพติวเตอรสอนพิเศษภาษาอังกฤษ
การซอมบํารุงและดูแลรักษาเครื่องดนตรี
พัฒนาหลักสูตรทางพลศึกษา
นิเทศนักศึกษาที่โรงเรียนและเพิ่มความเชี่ยวชาญในการนิเทศ
วันแหงความหลากหลายทางความสามารถ
เชิดชูนักศึกษาดีเดน และประกวดผลงานวีดโี อคลิปของนักศึกษา
การพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21
นิเทศนักศึกษาที่โรงเรียนและเพิ่มความเชี่ยวชาญในการนิเทศ

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางละอองดาว เพชรแกว
ดร.คําลา มุสิกา
ผศ.ดร.วชิราภรณ กิจพูนผล
ผศ.ดร.อรัญญา บุทธิจักร
ผศ.ดร.อรัญญา บุทธิจักร
ผศ.ดร.อรัญญา บุทธิจักร
ผศ.ดร.อรัญญา บุทธิจักร
นายศราวุฒิ โภคา
ผศ.ดร.วชิราภรณ กิจพูนผล
นายศราวุฒิ โภคา
ผศ.ดร.วชิราภรณ กิจพูนผล

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
11-13 มิถุนายน 2564
5 กรกฎาคม 2564
22 และวันที่ 29 มิถุนายน 2564
10 กรกฎาคม 2564
15-30 กรกฎาคม 2564
5-21 กรกฎาคม 2564
16 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2564
2 กรกฎาคม 2564
18-20 มีนาคม 2564
10-11 กรกฎาคม 256
1 เมษายน - 10 สิงหาคม 2564

ผศ.ดร.วชิราภรณ กิจพูนผล

20 สิงหาคม 2564

ผศ.ดร.ณัชวินนท แสงศรีจันทร
ดร.วริยาภรณ เตียวเจริญ
นายมิตต ทรัพยผุด
นายทรงวุฒิ ภัทรไชยกร
นายพัน พงษผล
วาที่รอยตรีเชาวนันท ทะนอก
ผศ.ดร.วชิราภรณ กิจพูนผล
นายสุรศักดิ์ วิฑูรย
นายกันตพัฒน ตรินันท
ดร.กรรณิการ สุพิชญ
ผศ.ดร.วชิราภรณ กิจพูนผล

19 สิงหาคม 2564
21 สิงหาคม 2564
14-22 สิงหาคม 2564
23 สิงหาคม 2564
28-30 สิงหาคม 2564
21 สิงหาคม 2564
21 สิงหาคม 2564
22 สิงหาคม 2564
28-29 สิงหาคม 2564
20,22,27,28,29 สิงหาคม 2564
31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2564
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ลําดับ
24
25
26
27
28

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
เตรียมความพรอมกอนไปโรงเรียนและประชาสัมพันธหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิตสําหรับนักศึกษารุนที่ 2
สรางสื่อการเรียนรูทางการศึกษา (รูปแบผสมผสาน) และการจัดหาสื่อเสริม
ความรูส ําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต
เสริมสรางศรัทธาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาอัตลักษณหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสริมความเขาใจดานวิชาการนักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปในหลักสูตร

ผูรับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.วชิราภรณ กิจพูนผล

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2564

ผศ.ดร.วชิราภรณ กิจพูนผล

4-5 กันยายน 2564

นายมิตต ทรัพยผดุ
นายมิตต ทรัพยผดุ
ผศ.ดร.วชิราภรณ กิจพูนผล

2 กันยายน 2564
31 สิงหาคม 2564
3-6 กันยายน 2564

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จํานวน 19 กิจกรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
กิจกรรม Skills Series:Listening
กิจกรรมการประยุกตใชภาษาอังกฤษในการสรางนวัตกรรมเพื่อชุมชน
กิจกรรมพัฒนาทักษะเพื่อการทํางานกับองคกรนานาชาติ
กิจกรรมเตรียมความพรอมอาชีพพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
กิจกรรม Inspiring talk วิชาติวเตอรสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการสรางสรรควรรณกรรมเยาวชน
กิจกรรมวรรณกรรมกับศิลปะ
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสูตรป 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อเตรียมความพรอมสูธุรกิจดานโรงแรม
การพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อตีพมิ พระดับนานาชาติ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อใหมที ักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษา IS
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจ ากพี่สนู อง
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร
(การพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน)
กิจกรรมพัฒนาหนังสือและตํารา

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวจิรายุ สินศิริ
ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศรักษ
ดร.ณัฏยา ศรีศักดา
นายทรงวุฒิ ภัทรไชยกร
นายทรงวุฒิ ภัทรไชยกร
ผศ.ดร.ปรียาภรณ เจริญบุตร
ผศ.ดร.ราม ประสานศักดิ์
ผศ.ดร.สุทธิพงศ เพิ่มพูล
ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
ดร.อธิคม เทียนทอง
ดร.อธิคม เทียนทอง
ดร.อธิคม เทียนทอง
ดร.อธิคม เทียนทอง
ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
15 กรกฎาคม 2564 และ 19 สิงหาคม 2564
1 – 30 สิงหาคม 2564
23 สิงหาคม 2564
28 ธันวาคม 2564
23 สิงหาคม 2564
11-22 สิงหาคม 2564
26 พฤศจิกายน 2563
24 – 30 พฤษภาคม 2564
6 และ 27 กุมภาพันธ 2564
8 สิงหาคม 2564
1-31 สิงหาคม 2564
15 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2564
14 ธันวาคม 2563
24-25 กรกฎาคม 2564

ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข

15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564

75
ลําดับ
16
17
18
19

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
กิจกรรมใจประสานใจพี่นองเลี้ยงอําลา EC 21 หลักสูตรภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร
กิจกรรม English Camp for EC Students
กิจกรรม Movie Night@ L.A.
กิจกรรม EC Chistmas Day 2020

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวอัจฉรา สิมลี

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
24 มีนาคม 2564

นางสาวอัจฉรา สิมลี
นางสาวอัจฉรา สิมลี
นางสาวอัจฉรา สิมลี

15 สิงหาคม 2564
18 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
24 ธันวาคม 2563

76
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร จํานวน 14 กิจกรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กิจกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร
กิจกรรม Infographic เพื่องานขาว
กิจกรรมรัฐธรรมนูญกับสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม Comm Arts Profect # 1
กิจกรรมโครงการผลิตสารคดีโทรทัศน
กิจรรม Mad Magazine
กิจกรรม Presenting Sharing
กิจกรรมอบรมการใชโปรแกรมเพือ่ การออกแบบ
กิจกรรมแบงปนประสบการณงานเขียนบท
กิจกรรมสรางสรรคละครรวมสมัย
กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับภาพยนตรศึกษา
กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การโฆษณาและประชาสัมพันธ
กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรดานการพูด
กิจกรรม Speech Communication
กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเกี่ยวกับกาคิดสรางสรรคในงาน
นิเทศศาสตร

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตร จํานวน 14 กิจกรรม
ลําดับ
1
2
3
4

กิจกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร
กิจกรรม ตามรอยแหงอารยธรรม
กิจกรรมการฝกคิดดวยจิตปญญา
กิจกรรมการฝกคิดดวยจิตปญญา
กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตรในมิติ
วัฒนธรรมและ การบูรณะมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรใน
ตางประเทศ

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายธีระพล อันมัย
นายธีระพล อันมัย
นายธีระพล อันมัย
นางสาววิชุดา สายสมุทร
นางสาววิชุดา สายสมุทร
นางสาววิชุดา สายสมุทร
นางสาววิชุดา สายสมุทร
นายสรพจน เสวนคุณากร
นายสรพจน เสวนคุณากร
ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ
ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
12-13 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
15 มกราคม-15 มีนาคม 2564
26-28 กุมภาพันธ 2564
17 สิงหาคม 2564
27 กรกฎาคม 2564
25 พฤศจิกายน 2, 9 ธันวาคม 2563
29 สิงหาคม 2564
28 สิงหาคม 2564
2, 9 กุมภาพันธ 2564
3 กุมภาพันธ 3 มีนาคม 2564

ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ
ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ
ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ

18, 15 กุมภาพันธ 2564
17 สิงหาคม 7 กันยายน 2564
12 สิงหาคม 6 กันยายน 2564

ผูรับผิดชอบโครงการ
ดร.สุรีรตั น บุบผา
ดร.จักรพันธ แสงทอง
ดร.จักรพันธ แสงทอง
ผศ.อนันทธนา เมธานนท

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
19 ธันวาคม 2563
21 มกราคม 2564
12, 19 กรกฎาคม 2564
30 สิงหาคม 2564
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร จํานวน 14 กิจกรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
กิจกรรมอบรมการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)
กิจกรรมเสวนาภาพยนตรจีน
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูภาษาจีนผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมโครงการฝกอบรมการเขียนตําราเพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการสาขาภาษาจีน
กิจกรรมโครงการปฏิบัติการเสริมทักษะความรูดา นวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมเรื่องเลาผานมิติทางดานวัฒนธรรมจีน ตอนที่ 3
กิจกรรมการสอบสานนิพนธหลักสูตรภาษาจีน
กิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมพื้นฐานทางดานภาษาจีนและการใชชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
กิจกรรมเรื่องภาษาศาสตรตะวันตกกับการวิจัยทางดานภาษาจีน
กิจกรรมพัฒนาเสริมทักษะการสืบคนเอกสารอางอิงโดยระบบสานสนเทศ
เพื่อการวิจัยและการรูเทาทันสื่อสารสนเทศ
กิจกรรมเรื่องการเพิม่ ศักยภาพติดตอทางดานธุรกิจจีน
กิจกรรมเสริมทักษะความรู การใช Google form และพัฒนาศักยภาพใน
การประมวลผลเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมเสริมทักษะความรู เสริมความรู การใช Google slide และ
Intrographic
กิจกรรมเตรียมความพรอมฝกงานนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการ
สื่อสาร
กิจกรรมศึกษาดูงานและฝกปฏิบัตกิ ารนําเที่ยวภาษาจีน
โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน ปการศึกษา 2563
กิจกรรมพิธีมอบตัวเปนศิษยหลักสูตรภาษาจีน
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณหลังการฝกงาน
กิจกรรมอบรมใหความรูกอนสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

ผูรับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.ชิดหทัย ปุยะติ
ผศ.ดร.ชิดหทัย ปุยะติ
ผศ.ดร.ชิดหทัย ปุยะติ
ผศ.ดร.ชิดหทัย ปุยะติ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
28-29 พฤศจิกายน 2563
15 กุมภาพันธ 2564
20 กุมภาพันธ 2564
28 สิงหาคม 2564

ผศ.ดร.ณัฐพัชร
ผศ.ดร.ณัฐพัชร
ผศ.ดร.ณัฐพัชร
ผศ.ดร.ณัฐพัชร

23 มกราคม 2564
20 กุมภาพันธ 2564
6 มีนาคม 2564
24-28 พฤษภาคม 2564

เตชะรุงไพศาล
เตชะรุงไพศาล
เตชะรุงไพศาล
เตชะรุงไพศาล

ผศ.ดร.ณัฐพัชร เตชะรุงไพศาล
ผศ.ดร.ณัฐพัชร เตชะรุงไพศาล

31 กรกฎาคม 2564
27 กรกฎาคม 2564

ผศ.ดร.ณัฐพัชร เตชะรุงไพศาล
ผศ.ดร.ณัฐพัชร เตชะรุงไพศาล

25 สิงหาคม 2564
31 สิงหาคม 2564

ผศ.ดร.ณัฐพัชร เตชะรุงไพศาล

11 กันยายน 2564

ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค

27 กุมภาพันธ 2564

ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค
ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค
ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค
ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค
นางประภาพร ศศิประภา

24 กุมภาพันธ 2564
1 เมษายน-15 มิถุนายน 2564
17 กรกฎาคม 2564
10 กรกฎาคม 2564
8 มีนาคม 2564
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ลําดับ
20
21
22
23
24

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
กิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน ครั้งที่ 4 หัวขอ
หลักสูตรการสรางสื่อออนไลนดวย Pow Toon
กิจกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลในสํานักงานและพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการบรรยายทางวิชาการการแปลภาษาไทย-จีน
กิจกรรมการใชสื่อออนไลนในการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในประเทศจีน
กิจกรรมประกวดสื่อสรางสรรคภาษาจีน

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางประภาพร ศศิประภา

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
19 กุมภาพันธ 2564

นางประภาพร ศศิประภา
รศ.ดร.เมชฌ สอดสองกฤษ
ดร.สุวภัทร จันทรพวง
ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค

1 มีนาคม 2564
22 สิงหาคม 2564
กรกฎาคม-สิงหาคม 2564
กรกฎาคม-สิงหาคม 2564

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรการจัดการการทองเที่ยวและการบริการ จํานวน 14 กิจกรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
โครงการทักษะการดําเนินงานและการเปนผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ใน
รายวิชา 1449 332 การดําเนินงานนําเที่ยว
สานสัมพันธนองพี่ 4 ชั้นป หลักสูตรการทองเที่ยว ประจําปการศึกษา
2564
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพรอมสูการฝกงาน/สหกิจศึกษาตาม
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21
การผลิตสื่อและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเทีย่ วและ
การบริการ
ทัศนศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจและการตลาดเชิงสรางสรรคในธุรกิจ
ทางการทองเที่ยวและการบริการ
การเตรียมความพรอมทางวิชาการและการใชชีวิตการเรียนรูผ านระบบ
ออนไลนสําหรับนักศึกษาการทองเที่ยวและบริการ
ประจําปการศึกษา
2564
การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาทองเที่ยว
เสวนาทางวิชาการผลกระทบทางการทองเที่ยวกับการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19
การทองเที่ยวในชวงวิกฤตการแพรระบาดของโรค
โควิด 19

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมจิรา หนองเปด

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
4 - 5 กันยายน 2564

นางสาวคําพา ยิ่งคง

4-5 กันยายน 2564

ดร.นวทิวา สีหานาม
ดร.นวทิวา สีหานาม

1 กรกฎาคม ถึงวันที่
15 กันยายน 2564
15 กันยายน 2564

ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก

28-29 สิงหาคม 25654

ดร.พรชัย ศักดิ์ศริ ิโสภณ

1 -29 สิงหาคม 2564

ดร.พรชัย ศักดิ์ศริ ิโสภณ
ดร.พรชัย ศักดิ์ศริ ิโสภณ

15-22 สิงหาคม 2564
21-29 สิงหาคม 2564

ผศ.ดร.ยุวดี จิตตโกศล

27 สิงหาคม 2564
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ลําดับ
10
11
12
13
14

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
การเสวนาและการเรียนรูการจัดทําพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
โครงการทักษะการดําเนินงานและการเปนผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ใน
รายวิชา 1449 332 การดําเนินงานนําเที่ยว
สานสัมพันธนองพี่ 4 ชั้นป หลักสูตรการทองเที่ยว ประจําปการศึกษา
2564
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพรอมสูการฝกงาน/สหกิจศึกษาตาม
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21
การผลิตสื่อและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเทีย่ วและ
การบริการ

ผูรับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง
นางสาวเขมจิรา หนองเปด

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
21 สิงหาคม 2564
4 - 5 กันยายน 2564

นางสาวคําพา ยิ่งคง

4-5 กันยายน 2564

ดร.นวทิวา สีหานาม

1 กรกฎาคม ถึงวันที่
15 กันยายน 2564
15 กันยายน 2564

ดร.นวทิวา สีหานาม

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน จํานวน 1 กิจกรรม
ลําดับ
1

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
การเรียนรูวิธีการพิมพอักษรกวกหงือ (อักษรประจําชาติเวียดนาม)

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร จํานวน 4 กิจกรรม
ลําดับ
1
2
3
4

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร
โครงการเก็บขอมูลภาคสนามในรายวิชาคติชนวิทยา
การนําเสนอผลการฝกงาน รายวิชา ฝกงาน 1411 499
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
โฮมรูม โฮมไทย ออนไลน

ผูรับผิดชอบโครงการ
น.ส.สรอยสุดา สุวรรณะ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
29 มิถุนายน 2564

ผูรับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.สารภี ขาวดี
นางสาวนิโลบล นาคพลังกูล
ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี
ดร.สุทธินันท ศรีออน

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
23 และ 30 สิงหาคม 2564
27 สิงหาคม 2564
12 มิถุนายน 2564
20 สิงหาคม 2564

