
   

 



   

สารจากคณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนนิงานท่ียดึหลักการสนองนโยบายของมหาวทิยาลัย

พะเยาตามพันธกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบ

การบริหารจัดการท่ียุติธรรม โปร่งใสและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

การประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับหลักสูตร (AUN-QA) และระดับคณะฯ/สถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามวสิัยทัศน์ “พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” 

คณะศิลปศาสตร์ให้ความส าคัญด้านหลักสูตร การวิจัย  การบริหาร และการบริการวิชาการ คณะฯ มีการ

จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านภาษา ท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมไป

ถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา “บุคลิกภาพ สุขภาพ และ

สุนทรียภาพ” นอกจากนี้ยังมุง่พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน ผลงานวชิาการ ผลงานวจิัย และความก้าวหน้า

ทางสายงาน และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้ังแบบแสวงหารายได้และไม่แสวงหารายได้ โดยบูรณาการองค์ความรู้

ทางภาษากับพันธกิจอื่น ๆ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชุน และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีว่า 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

จากการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้ามีความภาคภูมใิจในการด าเนนิงานตามพันธกิจ

ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนิสิตและผู้มีส่วนร่วมท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีให้ความส าคัญ ให้ความร่วมมือและทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการพัฒนาคณะศิลป

ศาสตร์ให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพตอ่ไป 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตมิา กาวีระ) 

คณบดีคณะศลิปศาสตร์ 
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โครงสร้างฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จิตติมา กาวีระ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ดร.รัตนา ยาวิเลิง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต 

ดร.ชนาภา ดวงไฟ 

ผู้ช่วยคณบดี 

อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย 

ผู้ช่วยคณบดี 

ดร.เบญจพร เทพสหีนู 

ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

 



   

 

ดร.เบญจพร เทพสีหนู 

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

 

อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟ ู

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 

 

อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ ์

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส 

 

ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ 

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย ์วิวัฒนเศรษฐ์ 

ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย 

ประธานหลักสูตร ปร.ด. ภาษาไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล 

ประธานหลักสูตร ปร.ด. ภาษาอังกฤษ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 

ประธานหลักสูตร ปร.ด. ภาษาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล 

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน 

 

ดร.รัตนา ยาวิเลิง 

ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 

ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ 

ประธานหลักสูตร 11 หลักสูตร 



 

   

  คณะกรรมการด าเนนิงานศูนย์ภาษา 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา 



 

   

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ปฐมบทศิลปศาสตร์
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ปฐมบทศิลปศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะองค์กร 
 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยาในปัจจุบันเป็นสว่นงานท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนดา้นภาษา

ใน 5 สาขาวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาฝร่ังเศส ซึ่งมีจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาท่ัวไปในรายวิชาวิชา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและวิชาบริการ (วิชาเลือกเสรีทางภาษา วิชาภาษาอังกฤษนอกเหนือจากศึกษาท่ัว ไป) ใน

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังการให้บริการกิจกรรมทางภาษาท่ีเกี่ยวข้องในรอบปีการศึกษา 2564 คณะ

ศิลปศาสตร์รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยหลักสูตร (1) ระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร      

(2) ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร (3) ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 หลักสูตร  และหลักสูตรคู่ขนาน จ านวน 8 

หลักสูตร 

 

ระดับปริญญาตร ี5 หลักสูตร      

1. ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย     

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน    

3. ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาญี่ปุ่น   

4. ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ                         

5. ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาฝรั่งเศส 

 

ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร       

1. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย 

2. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ 

3. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
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ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร                                    

1. ศลิปศาสตรดุษฎบัีณฑิต (ปร.ด.) ภาษาไทย 

2. ศลิปศาสตรดุษฎบัีณฑิต (ปร.ด.) ภาษาอังกฤษ 

3. ศลิปศาสตรดุษฎบัีณฑิต (ปร.ด.) ภาษาศาสตร์ประยุกต ์

 

ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา 

      1.    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ) และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

      2.    หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

      3.    หลักสูตรแพทยแ์ผนจนีบัณฑิต และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 

      4.    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

      5.    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) และหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

      6.    หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (การศึกษา) และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 

      7.    หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (การศึกษา) และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

      8.    หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (การศึกษา) และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)    

 

ระดับปริญญาโทควบ 2 ปรญิญา 

      หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) และหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

 

คณะฯ มีการตั้งเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรข้างต้นเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับ  

ผู้ประสงค์ท่ีจะศึกษาด้านภาษาในระดับอุดมศึกษาทุกระดับ โดยเน้นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเป็น 

ท่ีต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาฝร่ังเศส ถึงแม้ว่าหลักสูตร

ดังกล่าวจะมีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศกึษาของรัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือจ านวนมากอยู่แล้ว อาทิ 

สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย แต่จากข้อมูลการรับเข้านิสิต อัตราการมี

งานท าของนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของคณะฯ ยังคงแสดงให้เห็นถึงการบรรลุ

เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของคณะฯ ในสภาวการณ์การแข่งขันสูงใน

ปัจจุบันโดยค านึงถงึความพร้อมดา้นการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 

 นอกจากพันธกิจคณะศิลปศาสตร์จากลักษณะองค์กรของคณะศิลปศาสตร์ท่ีจัดการเรียนการสอนด้าน

ภาษาแล้ว คณะฯ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมและการให้บริการทางภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศอย่างต่อเนื่องโดย

ให้บริการด้านภาษาตามวัตถุประสงค์ อาทิ การแปล การตรวจ และการขัดเกลาภาษา การให้บริการห้องปฏิบัติการ

ภาษา การอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตและบุคลากร และการบริการวิชาการด้านภาษาท่ีเกี่ยวข้อง  
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วิสัยทศัน์ (Vision) 

 “พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” 

ค่านิยม (Value)  

คณะฯ ได้มีการทบทวนค่านิยมท่ีตั้งไวใ้นช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 จากเดิมคือ “มีจิตบริการ ช านาญ

ภาษา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน” โดยในปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่านยิมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมี

ส่วนร่วมและยั่งยืน โดยเปลี่ยนเป็น “การด ารงตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” ซึ่งหมายถึงการมีวัฒนธรรมท่ีส่งเสริม

คุณภาพบุคลากร กระบวนการท างาน และผลงาน  

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)  

ความเชี่ยวชาญทางภาษา การประยุกต์ใช้ และการบูรณาการศาสตร์ทางภาษากับการเรียนการสอน การ

วจิัย บริการวิชาการ รวมถึงการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนาวิชาชพี 

พันธกจิ (Mission) 

 คณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จในการพัฒนาองค์กร จึงก าหนด

เป้าหมายของการด าเนนิการให้สอดคลอ้งกับพันธกิจหลักของมหาวทิยาลัยพะเยา ท้ัง 5 ด้าน ดังนี ้  

1) ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21 

2) วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย์ 

3) บริการวิชาการ สรา้งความเขม้แข็งให้ชุมชนและสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   

5) บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน                                                           
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คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 
 

นอกเหนือจากการก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์แล้ว คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้เล็งเห็น

ความส าคัญของการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Asian University Network Quality 

Assurance: AUN-QA) เพื่อให้มีการตั้งเป้าหมายผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังได้ชัดเจนขึ้น จึงได้มีการก าหนดคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ร่วมในระดับคณะ คือ “มจิีตบริการ ช านาญภาษา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน” 

 
 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร ์

ในรอบปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวม 

19 หลักสูตร และรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาบริการ ซึ่งมีบุคลากรท่ีรองรับความรับผิดชอบดังกล่าว รวมท้ังสิ้น 

113 คน โดยแบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการรวมท้ังสิ้น 105 คน และบุคลากรสายสนับสนุนรวมท้ังสิ้น 16 คน โดยมี

รายละเอยีดดังนี้   

 

1. บคุลากรสายวิชาการรวมทัง้สิ้น 105 คน 

1.1 อาจารย์ประจ าที่ปฏบัิตงิานจรงิ    จ านวน 97 คน 

 1.1.1  อาจารย์ประจ า    จ านวน 94 คน 

 1.1.2  ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ   จ านวน 10 คน 

1.1.3  ผู้ทรงคุณวุฒิ    จ านวน  1 คน  

1.2 อาจารย์ประจ าที่ลาศกึษาตอ่    จ านวน  8 คน 
 

 

 

2. บุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 16 คน 

 2.1 บุคลากรท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย จ านวน 14  คน 

 2.2 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดอืน    จ านวน  2  คน   

อัตราบุคลากรสายวิชาการ  (ข้อมูลเดือน กันยายน 2564)  

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนบุคลากร 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปฏิบัติ 

งาน 

ศึกษา

ต่อ 
รวม 

ป.

ตรี 

ป. 

โท 

ป.

เอก 

ผศ.

(ป.

โท) 

ผศ.

(ป.

เอก) 

รศ.

(ป.

โท) 

รศ.

(ป.

เอก) 

ศ. 

(ป.

เอก) 

1 ภาษาจีน 12 1 13 0 8 3 1 1 0 0 0 

2 ภาษาญี่ปุ่น 8 0 8 1 6 0 1 0 0 0 0 

3 ภาษาไทย 19 3 22 0 9 6 1 4 1 1 0 

4 ภาษาฝร่ังเศส 7 0 7 0 5 2 0 0 0 0 0 

5 ภาษาอังกฤษ 51 4 55 1 32 51  2 4 0 1 0 

รวม 97 8 105 2 06  62  5 9 1 2 0 

อัตราบุคลากรสายสนับสนนุในปีงบประมาณ 2564 
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ที ่ รายช่ือบุคลากร ต าแหน่ง ประเภทสัญญาจ้าง หมายเหต ุ

1. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย   

2. นางสาวสุภาพร ค ารศ นักวชิาการโสตทัศนศกึษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

3. นางสาวโสภิดา สุทธนะ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

4. นางสาวชุตมิา ปัญญาวงศ์ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นางสาวปวล ีดวงด ี นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

6. นางสาวไพลิน วงศไ์ชย นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

7. นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  

8. นางพจนารถ เชดิสกุล นักวชิาการเงินและบัญช ี พนักงานมหาวิทยาลัย  

9. นางสาวอรนภา ออ่งประกฤต ิ นักวชิาการพัสด ุ พนักงานมหาวิทยาลัย  

10. นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวเิคราะห์นโยบายและ

แผน 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

11. นายกติติพนธ์ เจรญิกุศล นักวชิาการคอมพวิเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

12. นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศกึษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

13. นายสถาพร เทพอุดม นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

14. นางสาวเอมร วงค์วรรณ นักวชิาการเงินและบัญช ี พนักงานมหาวิทยาลัย  

15. นายเขตฐพัฒน์ เพยีรจรงิ นักวชิาการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว ศูนยภ์าษา 

16. นายบุลิน  ยั่วยวน นักวชิาการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว กิจการนสิิต 

     

 

** ข้อมูล เดอืนกันยายน 2564   
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สินทรัพย ์

ในปีงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นรายการ

จ่ายเงินเดือนพนักงานและงบประมาณรายได้ท่ีได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยตามจ านวนอาจารย์และนิสิต ท้ังสิ้น 

14,788,962 บาท คณะฯ มีอาคารสถานท่ีส าหรับจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ รวม 2  อาคาร 

ประกอบด้วยอาคารท่ีต้ังของส านักงานคณะฯ ห้องพักอาจารย์ประจ า 5 กลุ่มสาขาวชิา ห้องปฏบัิตกิารทางภาษาของศูนย์

ภาษาด้วยระบบ I-Classroom พร้อมโปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับการเรียนแบบออนไลน์และฝึกทักษะด้วยตนเอง 

ห้องเรียนขนาด 200 ท่ีน่ัง ห้องเรียนขนาดเล็ก ห้องเรียนส าหรับจัดการเรียนการสอนออนไลนพ์ร้อมอุปกรณ์ และห้องประชุม ดา้น

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีส าคัญ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนจ านวน

ท้ังหมด 100 เคร่ือง และระบบออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นเองในหน่วยงาน เช่น ระบบการประชุมโดยใช้เอกสารออนไลน์ 

ระบบกรอกภาระงานสายสนับสนุนออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อาคารคณะศิลปศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร CE 12 – 14 มรีายละเอียดดังนี้  

1. ห้องท างานคณบด ี    CE 13210 

2. ห้องท างานรองคณบดี      CE 13203 – 13206 

3. ส านักงานคณะ     CE 13202                                                             

4. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ   CE 13302 / CE14403 

5. ห้องพักอาจารยส์าขาภาษาไทย   CE13202 / CE14402 

6. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาจนี   CE 13402 

7. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น   CE 14404  

8. ห้องพักอาจารยส์าขาภาษาฝร่ังเศส CE 14405 

9. ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง             CE 13207  

10. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์    CE 14203 (40 ท่ีน่ัง) 

11. ห้องเรียนใหญ่                    CE 14206 (200 ท่ีน่ัง) 

12. ห้องปฏบัิตกิารภาษา 1          CE14204 (50 ท่ีน่ัง)  

13. ห้องปฏบัิตกิารภาษา 2          CE13404 (50 ที่นั่ง) 

14. ห้องบันทึกสื่อการเรียนการสอน 4 ห้อง CE 13301 / 13401 / 13403 /14204   
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จ านวนคอมพิวเตอร์เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัตงิานของคณาจารย์และบุคลากร ประจ าปี 2564 

ที ่ ห้องที่ติดตั้งคอมพิวเตอร ์ จ านวน (เครื่อง) 

1 ส านักงานคณะศลิปศาสตร์ CE13202 29 

2 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน CE13402 11 

3 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น CE14404 7 

4 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส CE14405 7 

5 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย CE13202 / CE14402 12 

6 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ CE13302 / CE14403 43 

7 ห้องปฎบัิตกิารทางภาษา 1 CE 14204   51 

8 ห้องปฎบัิตกิารทางภาษา 2 CE 13404   51 

9 ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ CE 14203   23 

10 ห้องบันทึกสื่อการสอน CE 13301 / 13401 / 13403 /14204 4 

11 ห้องเรียน 200 ท่ีน่ัง CE 14206  1 

 รวม 239 
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ภาพตัวอยา่ง: คอมพิวเตอร์และอุปกรณใ์นห้องปฏบัิตกิารทางภาษา (CE13404 และ CE14204) 

 

              

ภาพตัวอยา่ง: คอมพิวเตอร์และอุปกรณใ์นห้องบันทึกสื่อการสอนออนไลน์ (CE13403 และ CE14204) 

 

    

ภาพตัวอยา่ง: คอมพิวเตอร์และอุปกรณใ์นห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ 

 และห้องบันทึกสื่อการสอนออนไลน ์ (CE13403 และ CE14204) 
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ภาพตัวอยา่ง: เครื่องฟอกอากาศและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมท่ีพ่นแอลกอฮอล ์ 

เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
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โครงสร้างองค์กร 

คณะศิลปศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งตามสายงานการบังคับบัญชาท่ีคณบดีมอบหมาย

หนา้ที่ความรับผิดชอบให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ก ากับดูแลงานสว่นต่าง ๆ ได้แก่ งานบริหารท่ัวไป งานวชิาการ งาน

แผนงาน งานปฏิบัติการและบริการทางภาษา นอกจากนี้ยังให้มีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจ

การบริหารจัดการท่ีอยู่ในการก ากับดูแลตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าคณะ ท้ังนี้เพื่อวางรากฐานให้

บุคลากรได้มีสว่นร่วมในการบริหารจัดการด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 
 

การบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มีผู้ช่วยคณบดีจ านวน 2 คน ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา และ

ประธานหลักสูตร จ านวน 11 หลักสูตร ได้ร่วมรับผิดชอบบริหารงานในคณะฯ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย คือด้านบริหาร 

ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านกิจการนิสิต และด้านการบริการวิชาการ โดยมีประธานหลักสูตรร่วมบริหารงานวิชาการ

ตามท่ีคณบดีมอบหมาย ในส่วนการบริหารงานของส านักงานคณะจะมีเจ้าหน้าท่ีหน่วยต่าง ๆ ร่วมรับผิดชอบในการ

บริหารงานตามภารกิจของงานดังกล่าวฯ 
 

ผู้บริหารของคณะด าเนินงานภายใต้การก ากับเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  

ท่ีมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง มีการบริหารงานโดยยึดหลักการวางแผนการด าเนินงาน และการติดตามตรวจสอบ

พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ มีโครงสร้างกลไกการบริหารงานท่ีชัดเจน ท่ีสามารถตอบสนอง

การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร มีการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการในภารกิจเฉพาะด้านภายในคณะฯ อาทิ 

คณะกรรมการประจ าศูนย์ภาษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการส านักงานสเีขียว (Green Office)  

ท้ังนี้ เพื่อเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาล และให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity Transparency Assessment: ITA) ท้ังยัง

เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกประเภทเข้ามามีส่วนร่วมในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตลอดจนประเมินการ

ท างานของผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี มีระบบการสื่อสารข้อมูลท่ีจ าเป็นแก่บุคลากรผ่านทางสื่อหลายรูปแบบ เช่น 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ เฟซบุ๊กกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ และรายงานประจ าปี การเข้าพบผู้บริหารโดยตรง 

ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนจากบุคลากรท้ังภายในและภายนอก นอกจากนี้ด้านการบริหารงานด้านทรัพยากร ด้าน

งบประมาณ และด้านสิ่งแวดล้อม คณะด าเนินงานอย่างประหยัด คุ้มค่า ท้ังยังจัดตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงท า

หน้าท่ีบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของคณะอีกด้วย ท้ังนี้ระบบการบริหารงานของคณะฯ มีโครงสร้างโดย

สรุปดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงานด้านการบริหาร 
 



School of Liberal Arts   Annual Report 2021 

   19 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหาร
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร  

 คณะศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยคณะฯ ก าหนดแผนการ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนบุคลากร

รายบุคคล และการตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตงิาน โดยมีรายละเอยีดการด าเนนิงานดังน้ี  

ผลการด าเนินงานดา้นการบริหารอัตราก าลัง  

อัตราบุคลากรสายวิชาการ  (ข้อมูลเดือน กันยายน 2564)  

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนบุคลากร คุณวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปฏิบัติ 

งาน 

ศึกษา

ต่อ 
รวม ป.ตรี ป.โท 

ป.

เอก 

ผศ. 

(ป.โท) 

ผศ. 

(ป.

เอก) 

รศ. 

(ป.โท) 

รศ. 

(ป.

เอก) 

ศ. 

(ป.

เอก) 

1 ภาษาจีน 12 1 13 0 8 3 1 1 0 0 0 
2 ภาษาญี่ปุ่น 8 0 8 1 6 0 1 0 0 0 0 
3 ภาษาไทย 19 3 22 0 9 6 1 4 1 1 1 
4 ภาษาฝร่ังเศส 7 0 7 0 5 2 0 0 0 0 0 
5 ภาษาอังกฤษ 51 4 55 1 32 51  2 4 0 1 0 

รวม 97 8 105 2 06  62  5 9 1 2 0 
 

อัตราบุคลากรสายสนับสนนุในปีงบประมาณ 2564 

ที ่ รายช่ือบุคลากร ต าแหน่ง ประเภทสัญญาจ้าง หมายเหต ุ

1. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย   

2. นางสาวสุภาพร ค ารศ นักวชิาการโสตทัศนศกึษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

3. นางสาวโสภิดา สุทธนะ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

4. นางสาวชุตมิา ปัญญาวงศ์ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นางสาวปวล ีดวงด ี นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

6. นางสาวไพลิน วงศไ์ชย นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

7. นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  

8. นางพจนารถ เชดิสกุล นักวชิาการเงินและบัญช ี พนักงานมหาวิทยาลัย  

9. นางสาวอรนภา ออ่งประกฤต ิ นักวชิาการพัสด ุ พนักงานมหาวิทยาลัย  

10. นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย  

11. นายกติติพนธ์ เจรญิกุศล นักวชิาการคอมพวิเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

12. นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศกึษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

13. นางสาวเอมร วงค์วรรณ นักวชิาการเงินและบัญช ี พนักงานมหาวิทยาลัย  

14. นายสถาพร เทพอุดม นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

15. นายเขตฐพัฒน์ เพยีรจรงิ นักวชิาการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ภาษา 

16. นายบุลิน  ยั่วยวน นักวชิาการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว กิจการนิสิต 

** ข้อมูล เดอืนกันยายน 2564 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนบุคลากรของคณะฯ ในปี 2564 มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและไม่

มีต าแหน่งทางวิชาการ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง

จะต้องได้รับการพัฒนาด้านต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิที่สูงขึ้นต่อไป ในระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษามี

อัตราอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา รวมถึงมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และ

ภาษาจีน ยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกประสบการณ์ด้านการฟังพูดให้กับนิสิ ตที่

เรียนเป็นรายวิชาบริการ นอกจากนี้ กลุ่มเจ้าของภาษานี้ยังต้องปฏิบัติงานที่ศูนย์ภาษาได้อีกด้วย  

รูปที่  1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  

 

รูปที่ 2 บุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6637

9
7

จ านวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

สายวิชาการ ป.ตรี 

สายวิชาการ ป.โท

สายวิชาการ ป.เอก

สายสนับสนุน ป.ตรี 

สายสนับสนุน ป.โท

สายสนับสนุน ป.เอก

88

14
3

จ านวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ จ าแนกตามต าแหน่งปีงบประมาณ 2564

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์
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ด้านการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

คณะฯ มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การ
ด าเนินการของคณะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ โดยมีการปรับงบพัฒนา
รายบุคคลเพ่ิมขึ้นในปี 2562 เป็น 20,000 บาทต่อคน ส่งผลให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาตามแผน (รูปที่ 3) จัด
โครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรจากการได้รับการฝึกอบรมและสนับสนุนด้านการวิจัย พบว่าบุคลากรสายวิชาการ
มีผลงานตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

รูปที่ 3 จ านวนของบุคลากรที่ได้รับการอบรมพัฒนาตามแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการน าองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร 

         คณะฯ ได้มีการถ่ายทอดทิศทางองค์กรรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือใช้ติดตามประสิทธิภาพ

การสื่อสารขององค์กร ในด้านการประชาสัมพันธ์ จากการส ารวจในปี 2563 มีบุคลากรทราบวิสัยทัศน์และแผน

ยุทธศาสตร์ร้อยละ 80 (รูปที่  4) นอกจากนี้  คณะฯ เป็น Best practice ด้านการสื่อสารองค์กรของ

มหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากการด าเนินการโดยถ่ายทอดแผลกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ท าให้บุคลากรใน

คณะมีความเชื่อม่ันในการด าเนินของทีมบริหารร้อยละ 91.60  (รูปที่ 5)  
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รูปที่ 4 ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ 

         

 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ร้อยละของระดับความเชื่อม่ันในการน าทีมของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการก ากับดูแลการบริหารคณะฯ  

ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะมีกระบวนการก ากับดูแลบริหารคณะฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และส่งผลต่อผลการประเมินโดยรวมขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ผ่านผลประเมินในปี 4256  (ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2) คณะฯ ได้รับการตรวจสอบด้านการเงิน

และตรวจสอบภายในจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทุกปี และประเมินการปฏิบัติด้านการ

บริหารของผู้บริหารทุกปี นอกจากนี้การน าเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ด้านการด าเนินกิจกรรมและ

โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ ส่งผลให้คณะศิลปศาสตร์เป็น  Best Practice ด้านประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา  
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินการบรหิารงานดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใส (ITA) จากผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย

ภายนอก ป ี2564 

ข้อ รายละเอยีดการประเมิน ITA จากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก ผลการประเมิน
ที่ได้รับ 

1 การปฏิบัติงาน/การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  90.63 
2 การปฏิบัติงาน/การให้บริการกับผูม้าติดต่อคนอ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกนั   90.34 
3 การให้ข้อมูลเกีย่วกับการด าเนินการ/การให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปดิบังหรือบิดเบือน

ข้อมูล 
85.83 

4 การด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเปน็หลัก  85.83 
5 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน  84.79 
6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีมีช่องทางหลากหลาย  84.24 
7 มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ  95 
8 มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมขี้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน 83.75 
9 มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  88.13 
10 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน มีการปรบัปรุงคุณภาพการปฏบิัติงาน/การให้บริการดีขึ้น  83.96 
11 มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการใหด้ขีึ้น  83.82 
12 มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  98.75 
13 การเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินเงาน/การให้บริการของหน่วยงาน  
82.71 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินการบริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภายใน ปี 2564  

ข้อ รายละเอยีดการประเมิน ITA จากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน ผลการประเมิน
ที่ได้รับ 

1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคญักับการต่อต้านการทุจริต  94.89 
2 มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  99.15 
3 มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน  98.3 
4 การแก้ไขปัญการทุจรติในหน่วยงานของท่าน  74.43 
5 การด าเนินการต่อการทุจริตในหนว่ยงานด้านการเฝ้าระวังการทุจรติ  89.49 
6 การด าเนินการต่อการทุจริตในหนว่ยงานด้านการลงโทษทางวินัย เมือ่มีการทุจรติ  87.78 
7 บุคลากรสามารถร้องเรยีนและส่งหลักฐานด้านการทุจรติได้อย่างสะดวก  86.65 
8 บุคลากรสามารถตดิตามผลการร้องเรียนด้านการทุจรติได้  85.51 
9 บุคลากรมีความมั่นใจในการด าเนนิการด้านการแก้ปัญหาการทุจรติอย่างตรงไปตรงมา 87.78 
10 บุคลากรมีความมั่นใจว่าปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเองจากการร้องเรยีนด้านการทุจริต  86.65 
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     การบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์เป็นไปตามตามตัวบ่งชี้หลักในแผนกลยุทธ์ โดยเน้นประเด็นส าคัญ

ดังตอ่ไปนี ้การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจเชงิบริหาร และ

การจัดการความรู้ในคณะ  คณะศิลปศาสตร์โดยบุคลากรท้ังคณะฯ ได้ร่วมกันก าหนดแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 6 ประเด็น ซึ่งมี 52 ตัวชี้วัด ดังแสดงในแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ โดยในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และจ าแนกตามผู้รับผิดชอบ พบว่าบรรลุ

ตามตัวชี้วัดร้อยละ 100 

   ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้มีการทบทวนแผนการจัดท าและการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ท า

ให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนปฏบัิตกิารประจ าปี (รูปที่ 7)  และผลส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์

ร้อยละ 100  (รูปที่ 8) 

รูปที่ 7 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ ์

 

 

 

 

 

 

ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 

     คณะฯ มีกระบวนการบริหารงบประมาณ ได้แก่งบประมาณแผ่นดิน (รูปที่ 9) งบประมาณรายได้ (รูป

ที่ 10) งบประมาณสะสม เงินรายได้จากการให้บริการของศูนย์ภาษาและเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

คณะฯ มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการในแต่ละพันธกิจ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินใน

ที่ประชุมประจ าคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน 
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รูปที่ 9 งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รับการจัดสรร 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รบัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการบรหิารงบประมาณ 

คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ

หลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานิสิต บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน มีการจัดการเรียนการ

สอนอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมคณะฯ มีระบบการแสวงหารายได้ การจัดสรรงบประมาณ มีการรายงานข้อมูลทาง

การเงินอย่างสม่ าเสมอโดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและหน่วยการเงิน เป็นผู้ตรวจสอบและแจ้งคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการน าไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทางการเงินของคณะฯ อย่างมี

ประสิทธิภาพในด้านการบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ มีแหล่งงบประมาณท่ีสนับสนุนการ

ด าเนนิงานของคณะฯ ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย ดังนี้  
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1. งบประมาณแผ่นดิน 

2. งบประมาณรายได้ (งบประมาณหลักที่ใชใ้นการด าเนินงานของ คณะฯ จากค่าธรรมเนยีมการศึกษา) 

3. งบประมาณสะสม (เงินสะสมจากงบประมาณรายได้ของคณะฯ ของปีก่อนหน้า) 

4. เงินรายได้จากกิจกรรมของคณะฯ (รายได้จากการให้บริการศูนย์ภาษา) 

5. เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (การสนับสนุนการวิจัย การ บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม) 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิต ร้อยละ 60 โดยจากการวิเคราะห์การ

จัดสรรงบประมาณพบว่า นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นประจ าแล้วยังพบแนวโน้มค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการ

แก้ปัญหาอัตราก าลังผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาภาษาไทย และภาษาฝร่ังเศส 

และปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินใน

อนาคต ท าให้คณะฯ ต้องจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจ้างบุคลากรเพิ่มเตมิ 

ตารางรายได้งบประมาณรายได้คณะศลิปศาสตร์แยกตามหมวดการสรรงบประมาณ ปี 2564  

 
รายได้ตามกองทุน ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ

จัดสรร 

งบประมาณที่ใช้

จริง 

1 กองทุนเพื่อการศึกษา 12,741,962.00 7,461,283.67 

2 กองทุนวจิัย 692,000.00 600,682.00 

3 กองทุนบริการวิชาการ 125,000.00 71,440.00 

4 กองทุนกิจการนิสติ 720,000.00 539,000.00 

5 กองทุนสนิทรัพย์ถาวร 340,000.00 340,000.00 

6 กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 170,000.00 140,000.00 

ยอดรวม 14,788,962.00 9,152,405.67 

 

จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ ส่งผลใหค้ณะศลิปศาสตร์ได้รับ

ผลประเมินการการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในประเด็นการบริหารการเงินและ

ทรัพย์สิน ในปี 2564 ดังนี้  

ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน (ITA) ด้านการบรหิารการเงินและทรัพยส์ิน  

ข้อ รายละเอียดการประเมิน ITA ด้านการบรหิารการเงินและทรัพย์สิน ผลการประเมิน
ที่ได้รับ 

1 บุคลากรรับรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  76.42 
2 บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุอปุกรณ์ หรือค่าเดินทางอย่าง

โปร่งใส ตรวจสอบได้  
96.02 

3 หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  87.5 
4 หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ั้งไว้  89.2 
5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการสอบถามการใช้งบประมาณ  83.81 
6 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการทักท้วงการใช้งบประมาณ  82.67 
7 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการร้องเรยีนการใช้งบประมาณ  81.82 
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ด้านการแสวงหารายได้  

ในรอบปีงบประมาณ 2564 การแสวงหารายได้ของคณะศลิปศาสตร์ได้ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง โดยการจัด

กิจกรรมผ่านระบบการด าเนินงานของศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผ่านการส่งเสริมและพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ของนสิิตท่ีเนน้การให้บริการทางด้านภาษาแก่นิสติ ชุมชน หนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แบบมคี่าใชจ้่ายและไมม่คี่าใชจ้่ายโดยมรีายละเอยีดดังนี้  

ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ภาษาคณะศลิปศาสตร์มีการแสวงหารายได้ โดยได้ด าเนินตามนโยบายด้านการ

พัฒนาทักษะด้านภาษาตามแผนกลยุทธ์คณะฯ และยังด าเนินการให้บริการแบบแสวงหารายได้และแบบไม่แสวงหา

รายได้อย่างตอ่เนื่อง ในดา้นกิจกรรมแบบไมแ่สวงหารายได้ประกอบด้วย คลินิกภาษา ห้องปฏบัิตกิารภาษา การอบรม

ภาษาไทยส าหรับนสิิตตา่งชาต ิส าหรับการให้บริการแบบแสวงหารายได้ ประกอบด้วย กิจกรรมการแปล ตรวจและขัด

เกลาภาษา การสอนภาษาอังกฤษ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และการบริการวิชาการของศูนย์ภาษา ใน

ปีงบประมาณ 2564 โดยรวมศูนย์ภาษามรีายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 1,503,005.67 บาท  

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2563  

ตารางการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบประมาณแผน่และเงินรายได้คณะศลิปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างคณะศลิปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน
รายการ  

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง (บาท) 

วงเงนิที่
ประหยดัได ้

1. วธีิเฉพาะเจาะจง     

     1.1 วงเงินไมเ่กิน 100,000 บาท     

          ไตรมาสท่ี 1  
(1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) 

30 
                  

243,023.30  242,223.30 800.00 

          ไตรมาสท่ี 2 
(1 มกราคม 2563 - 31 มนีาคม 2563) 

94 496,945.78 472,483.78 24,462.00 

          ไตรมาสท่ี 3 
(1 เมษายน 2563 - 30 มถิุนายน 2563) 24 367,293.82 342,362.26 24,931.56 

          ไตรมาสท่ี 4 
(1 กรกฏาคม 2563 - 30 กันยายน 2563) 

34 627,490.90 625,125.78 2,365.12 

     1.2 วงเงินเกิน 100,000 บาท ไมเ่กิน 
500,000 บาท 6 1,326,883.20 1,326,883.20 - 

รวมทั้งสิ้น 188 3,061,637.00 3,009,078.32 52,558.68 
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ดา้นบรรยากาศการท างาน  

  คณะศิลปศาสตร์ไดค้ านึงถึงการสร้างบรรยากาศการท างานและวัฒนธรรมองค์กร โดยได้รับการรับรอง

ส านักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับเงิน เป็นระยะ 3 ปี (2561 -2563) จากกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับ

ดีเด่น (UP Green Heart) และได้รับรางวัลด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรในระดับมหาวิทยาลัยต่อเนื่องกัน 

3 ปี  

         ในปี 2564 คณะศิลปศาสตร์ยังมุ่งเน้นส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงานอย่างต่อเนื่อง และ

ยังคงยึดและใช้หลักกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ กล่าวคือ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ภายในส านักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มี

แนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรณรงค์การประหยัดน้ า และไฟฟ้า รวมไปถึงการ 

เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ออกมาในปริมาณต่ า โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 งานสารบรรณ หรืองานรับ-ส่ง หนังสือคณะฯ ตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการใช้ระบบบริหาร

จัดการเอกสาร หรือระบบ UP-DMS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบสื่อสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (Coronavirus Disease 2019) คณะฯ ได้ปรับแบบฟอร์มของส่วนงานเพ่ือรองรับกับระบบ UP-

DMS เพ่ือใช้ในการเสนอหนังสือ หรือการสั่งการต่างๆ เนื่องจากบุคลากรต้องปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของ

ตนเอง (Work from Home) คณะฯ ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายกระดาษของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ การ

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ของคณะฯ ในแต่ละเดือน เพ่ือค านวณการปลดปล่อยปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง

การบันทึก จ านวนกระดาษทั้งจากระบบบริหารจัดการเอกสาร หรือระบบ UP-DMS หรือการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือค านวณกิจกรรมที่ช่วยลดการปลดปล่อยยก๊าซเรือนกระจก  

 งานยานพาหนะ คณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการขอใช้รถ การวางแผนในการ

เดินทาง รวมถึงการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ของคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการบันทึกการขอใช้ รถของบุคลากร

คณะศิลปศาสตร์ รวมถึงการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ของคณะฯ ในแต่ละเดือน เพ่ือค านวณการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการบันทึก 
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 งานประชุม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 

2019) คณะศิลปศาสตร์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ระบบ Microsoft Teams, Zoom, และ Google Meet ใน

การประชุมต่าง ๆ รวมถึงการประชุมแบบ Paper Less ผ่านโปรแกรม Froxit Reader ส าหรับบุคลากรที่

ประชุม On-site และบันทึกจ านวนกระดาษจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือ

ค านวณกิจกรรมที่ช่วยลดการปลดปล่อยปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ช่วยประหยัดการใช้

กระดาษ อาทิ การใช้ระบบ E-Document และระบบ UP-DMS ด้วย ซึ่งโดยรวมแล้วสามารถประหยัด

กระดาษจากกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาได้มากถึง 8 ,107 รีม หรือคิดเป็นกระดาษน้ าหนักกว่า 20,268.66 

กิโลกรัม ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 14,998.81 หน่วย (1 กก. = 0.74 kg Co2)  
**ข้อมูลระหว่างปี 2562-2564 
 

 การจัดซ ื้อวัสดุและอุปกรณ์ในส านักงาน คณะศิลปศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม นั่นคือการใช้สินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในขณะที่มีการลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปล่อยมลพิษตลอดวัฏจักรชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดจนไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีสัญลักษณ์ฉลากเขียว, สัญลักษณ์ประหยัด

ไฟเบอร์ 5, สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ หากเป็นบริการต่าง ๆ ผู้บริโภคเพียงมองหาสัญลักษณ์การ

รับรองได้แก่ สัญลักษณ์รูปใบไม้เขียวส าหรับบริการโรงแรม  

 นอกจากที่ได้กล่าวข้างต้น คณะฯ ยังมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของบุคลากร มีการจัดการของ 

เสียในส านักงาน  การจัดการน้ าเสียในส านักงาน โดยได้จัดซื้อเครื่องบ าบัดน้ าเสียในการช าระล้างหรือท าความ

สะอาด และมีเครื่องฟอกอากาศประจ าส านักงานและห้องพักบุคลากรทุกชั้น รวมทั้งสิ้น 17 เครื่อง จัดให้มีการ

รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบโต๊ะท างาน บริเวณ โต๊ะท างาน และภายในส านักงาน โดยจัดให้มีกิจกรรม 

5 ส. ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และจัดให้มี Big Clearningday ปีละ 2 ครั้ง การจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจความ

สะอาด อุปกรณ์ และการช ารุด อีกทั้งการจัดแบ่งพ้ืนที่ผู้รับผิดชอบเพ่ือการติดตาม การตรวจตราความสะอาด 

รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหากพบว่ามีการช ารุดต้องแจ้งให้คณะ/หน่วยพัสดุทราบทันที  
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ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสนิใจ 
 

ในปี 2564 คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ ให้ทันสมัย แบ่งเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน เพื่อ

สนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ ดังนี้  
 

 

รูปภาพ เว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์ www.libarts.up.ac.th 

1. หน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์มีพื้นท่ีส าหรับจัดแสดงข้อมูล 

หลักสูตรท่ีเปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ โดยแยกออกเป็น 3 หลักสูตรหลัก คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยท้ัง 3 หลักสูตรใหญ่ยังประกอบด้วยหลักสูตร

ย่อย ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน และหากผู้ใช้งานคลิกเลือกแตล่ะหลักสูตร เว็บไซต์จะพาท่านไป

ยังหน้าแยกย่อยของหลักสูตรนั้น ๆ ซึ่งมีข้อมูลโดยละเอียดให้ท่านได้ศึกษาประกอบการตัดสินใจสมัครเข้า

เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ หนา้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ีเปิดสอน 

http://www.libarts.up.ac.th/
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2. ลิงก์ระบบและเอกสาร เป็นระบบท่ีรวบรวมระบบส าคัญของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา   

เข้าไว้ด้วยกันในหน้าเดียว ท าให้เข้าถึงงา่ยและค้นหาได้อยา่งสะดวก ชว่ยให้ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเขา้ถึงบริการ

ของคณะศลิปศาสตร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ไมว่า่จะเป็นระบบสนับสนุนบุคคลภายนอก เชน่ สมุดโทรศัพท์หรือรวม

สื่อการเรียนรู้ หรือจะเป็นระบบสนับสนุนบุคลากรในคณะ เช่น ระบบจองห้องเรียน ห้องประชุม ห้อง บันทึก

สื่อการเรียนการสอน หรือระบบจองรถตู้ และระบบดาวโหลดแบบฟอร์มของคณะ เป็นต้น  

 

 
 

 
 

 

 

รูปภาพ หนา้ลิงกร์ะบบและเอกสารของเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพ หนา้ระบบจองหอ้งของเว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์ โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นประเภทของหอ้ง 

หมายเลขหอ้ง และชอ่งทางส าหรับดาวนโ์หลดเอกสารท่ีใชส้ าหรับยื่นจองหอ้ง 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ หนา้รวมลงิกร์ะบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น  ระบบบริหารจัดการเอกสาร(UP-DMS)  ระบบตดิตาม

เอกสารการเงิน ระบบบริหารงบประมาณ (e-Budget) หรือ ระบบบริหารวัสดุคงคลัง (iMs) เป็นต้น  
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3. วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์สามารถอัพโหลดวีดีโอท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมท่ีจัดขึ้น

ภายในคณะศิลปศาสตร์ หรือวีดีโอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัย

พะเยา เพ่ือเพิ่มความหลากหลายและความนา่สนใจของสื่อให้มากยิ่งขึน้  

 

 

 

 

 
 

รูปภาพ หนา้วดีีทัศน์ประชาสัมพันธ์ 

4. ภาพกิจกรรมและโครงการ เว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์มีพื้นท่ีส าหรับจัดแสดงข่าวสารและภาพกิจกรรม

ท่ีคณะศิลปศาสตร์จัดขึ้น หรือได้เข้าร่วม ซึ่งได้ด าเนินการอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ผู้สนใจสามารถ

ตดิตามขา่วสารความเคลื่อนไหวของคณะได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทางภาพกิจกรรมและโครงการนี้ 

 

 
 

 

 

รูปภาพ หนา้ภาพกิจกรรมและโครงการ 
 

5. เมนูการน าเสนอข้อมูล เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและสร้างเมนูการ

น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้แก่เมนู การด าเนินงานตามเจตจ านง , ผลการด าเนินงาน , จัดซื้อจัดจ้าง  

เพื่องา่ยตอ่การตรวจสอบข้อมูล 

 
 

 

 

 

 

 

รูปภาพ ตัวอยา่งหน้าการด าเนนิงานตามเจตจ านง 
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6. เมนูคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้มีการเพิ่มรายละเอียดข้อมูลการช่องทางการติดต่อ และเชื่อมลิ้งก์ของ

บุคลากรท่ีมีผลงานการตีพิมพ์ไปยัง Google Scholar เพื่อช่วยในการสืบค้นผลงานการตีพิมพ์ทางวิชาการระดับ

นานาชาต ิบทความ บทคัดยอ่ และการอา้งอิงของบุคลากร 
 

 

 

รูปภาพ หนา้เมนผูู้บริหารและบุคลากร 

5. ระบบประชุมออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึง

กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด ตามนโยบายส านักงานสีเขียว (Green Office) และท่ี

ส าคัญจะตอ้งปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ า คณะฯ ได้สนับสนุนให้น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการ

ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ คณะฯ ได้ใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ 

(Paperless Meeting) โดยการใช้โปรแกรม Foxit Reader ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้เอกสารจ านวน

มาก และยังช่วยในการสบืค้นหา เพื่อน าไปอา้งอิงหรือท ารายงานสามารถท าได้อยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

รูปภาพ การประชุมออนไลน์ 
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เว็บไซต์ศูนย์ภาษา (http://lc.libarts.up.ac.th/) คณะศิลปศาสตร์ได้จัดท าเว็บไซต์ศูนย์ภาษา ซึ่งเป็น

เว็บไซต์ย่อยของเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ เป็นพื้นท่ีส าหรับด าเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้และจัดสอบวัด

ระดับความรู้ทางภาษา ในหลักสูตรท่ีคณะศลิปศาสตร์เปิดสอนในปัจจุบัน ภายในเว็บไซต์ ผู้เยี่ยมชมสามารถ

รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรมและการสอบ ท่ีทางศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์จัดขึ้น รวมถึงเป็น

ชอ่งทางส าหรับสมัครสอบและฝึกอบรมดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ยังได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะ

ศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง โดยได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของ

หนว่ยประชาสัมพันธ์คณะฯ อย่างตอ่เนื่อง โดยหนว่ยประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ได้เผยแพร่ขา่วสารประชาสัมพันธ์คณะ

ศิลปศาสตร์ กิจกรรมและโครงการภายในคณะ รวมถึงกิจกรรมและโครงการท่ีคณะศิลปศาสต์ได้จัดหรือเข้าร่วมกับ

หนว่ยงานภายนอก ประจ าปงีบประมาณ 2564 รวมท้ังสิ้นกว่า 136 ข่าว โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ตามยุทธศาสตร์

ข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ข่าวสารด้านการผลิตบัณฑิต 36 ข่าว ข่าวสารด้านการวิจัย 15 ข่าว 

ข่าวสารด้านการบริการวิชาการ 22 ข่าว ข่าวสารด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 12 ข่าว ข่าวสารด้านการบริหาร 

39 ข่าว ข่าวสารด้านส่ิงแวดลอ้ม 11 ข่าว และ ข่าวสารด้านความเป็นสากล 1 ข่าว (1 ตุลาคม 2563–30 พฤศจิกายน 2564) 

 

 

36

15

2212

39

11

1

สรุปจ านวนข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

ดำ้นกำรผลิตบณัฑิต ดำ้นกำรวิจยั ดำ้นกำรบริกำรวิชำกำร
ดำ้นกำรท ำนบุ  ำรุงศิลปวฒันธรรม ดำ้นกำรบริหำร ดำ้นสิ่งแวดลอ้ม
ดำ้นควำมเป็นสำกล

http://lc.libarts.up.ac.th/
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ผลการด าเนินด้านการเตรยีมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉนิ 

 ตามท่ีคณะฯ ได้รับการรับรองส านักงานสีเขียว (Green Office) ท าให้มีการพัฒนาและให้ความส าคัญกับภาวะ

ฉุกเฉินท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากรและการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมต่อภาวะ

ฉุกเฉิน  ในด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัย มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัยและ

เหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ โดยผลการด าเนินการท่ีผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งผลการด าเนินการด้านการ

เตรียมพร้อมและตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนิ เพื่อเตรียมรับกรณฉีุกเฉินท่ีอาจกระทบตอ่การด าเนินงานของบุคลากร 

สรุปโครงการด้านบริหาร ตามแผนปฏิบัตกิารปงีบประมาณ 2564  

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 140,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 200,000 
รองคณบดีฝ่ายบรหิาร / 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบรหิาร 

3 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการและการตัดสนิใจ 
50,000 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร / 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบรหิาร 

4 โครงการการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 3,000 รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

5 
โครงการประชุมบุคลากร และการ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
100,000 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร / 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบรหิาร 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส านักงานสีเขียว 215,000 
รองคณบดีฝ่ายบรหิาร / 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบรหิาร 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการด้านการบริหาร ปีงบประมาณ 2564 
 
 

1. โครงการประชุมบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ภาคการศกึษาต้น ปกีารศึกษา 2564  
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2. โครงการประชุมบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

3. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชพี UP-PSF ระดับที่ 1 กิจกรรมที่ 4 การ

พัฒนาการสอนและการวิจัย 

 

 

 

 
 

4. การประชุมวางแผนและด าเนินกจิกรรม (Green Office 2021) กจิกรรมที่ 1 การคัดแยกขยะ โดยใช้

หลักการจัดการของเสีย 3Rs 
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5. การอบรมให้ความรูด้้านการประกนัคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร AUN QA การปรับปรุงหลักสูตรด้วย

หลักการการจัดการศกึษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ผลการด าเนินงาน 

 ด้านการเข้าร่วมการประกันคุณภาพระดับคณะ ในปี 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม

โครงการก้าวหนา้สู่ความเป็นเลิศ GROW63 จากผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมดจาก 10 มหาวทิยาลัย จ านวน 13 คณะ ท่ัว

ประเทศ โดยเกณฑ์คัดเลอืกจากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีคุณสมบัตดิังนี้ คณะวิชาที่มคีวามรู้ความเข้าใจในคุณภาพการศกึษา 

การประกันคุณภาพ และระบบคุณภาพ  และคณะวิชาท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนา และมุ่งมั่นในการยกระดับในการ

พัฒนา จากการเข้าร่วม GROW63 ในระยะแรก ผู้บริหารของคณะฯ ได้เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพดังนี้ (1) เรียนรู้

วงจรการพัฒนายกระดับองค์กรสู่องค์กรท่ีมีคุณภาพและการน าผลไปใช้ปฏิบัติ (2) เรียนรู้การตั้งเป้าหมายในการ

พัฒนา เพื่อปรับการท างานในแต่ละระบบท่ีเป็นพันธกิจหลักขององค์กรให้ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้

ตอบสนองต่อเป้าหมายและวิสัยทัศนข์ององค์กร (3) เรียนรู้กลไกในการรวบรวมข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและช่วยการ

ตัดสนิใจในระดับบริหารและระดับปฏบัิตกิาร และการตัง้ตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร อย่างไรก็

ตามคณะศลิปศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ GROW63 ใน Phrase ท่ี 1 เท่านัน้ 
 

                           ข้อมลูจาก: http://www.edpex.org/2019/10/grow63.htm 
 

ในด้านการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์ใช้

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) คณะ

ศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรในทุก ๆ ด้าน เพื่อการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการองค์กร และหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมท้ังน าเสนอผลการ

ด าเนนิงานทุกส่วนในรูปแบบของผลลัพธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนนิงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 7 

ด้านผลลัพธ์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร โดยคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ EdPEx ของมหาวิทยาลัยพะเยา อาทิ โครงการประชุมเชงิปฏบัิตกิารเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการท่ี

เป็นเลิศ (EdPEx) ครัง้ท่ี 3 และ การเข้าร่วมอบรมโครงการ Overview TQA Online  

 

http://www.edpex.org/2019/10/grow63.htm
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กจิกรรมและโครงการด้านการประกันคณุภาพการศึกษาทีค่ณะศลิปศาสตรเ์ขา้ร่วมในป ี2564 มดีังนี ้

 

1. โครงการประชุมเชงิปฏบัิตกิาร เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ครัง้ท่ี 3 

           

 

 

 

 

 

2. การเข้าร่วมอบรมโครงการ Overview TQA Online  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านวิชาการ
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ผลการด าเนินงานด้านวิชาการ 
 

ในรอบปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์มีอัตราก าลังพนักงานสายวิชาการท้ัง 5 สาขาวิชา จ านวนท้ังสิน้ 

105 คน จ าแนกเป็นพนักงานสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานอยู่ จ านวน 97 คน และลาศึกษาต่อ 8 คน ด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการ จ านวน 17 คน 
 

1. อาจารยป์ระจ าที่ปฏบัิตงิานจรงิ    จ านวน 97  คน 

2. อาจารยป์ระจ าที่ลาศกึษาตอ่    จ านวน  8 คน 

3. ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ    จ านวน 10  คน 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิ      จ านวน   1  คน 

   

อัตราบุคลากรสายวิชาการ  (ข้อมูลเดือน กันยายน 2563)   

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนบุคลากร 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปฏิบัติ 

งาน 

ศึกษา

ต่อ 
รวม 

ป.

ตรี 

ป. 

โท 

ป.

เอก 

ผศ.

(ป.

โท) 

ผศ.

(ป.

เอก) 

รศ.

(ป.

โท) 

รศ.

(ป.

เอก) 

ศ. 

(ป.

เอก) 

1 ภาษาจีน 12 1 13 0 8 3 1 1 0 0 0 

2 ภาษาญี่ปุ่น 8 0 8 1 6 0 1 0 0 0 0 

3 ภาษาไทย 19 3 22 0 9 6 1 4 1 1 0 

4 ภาษาฝร่ังเศส 7 0 7 0 5 2 0 0 0 0 0 

5 ภาษาอังกฤษ 51 4 55 1 32 51  2 4 0 1 0 

รวม 97 8 105 2 06  62  5 9 1 2 0 

 

ผลการด าเนินงาน   

พนักงานสายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนและคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถท่ีเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ดังจะเห็นได้จากจ านวนบุคลากรสาย

วชิาการสว่นใหญ่จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท จ านวน 66 คน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 37 คน และ

มีผู้ช่วยสอนอีก จ านวน 1 คนท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้ช่วยสอนดังกล่าวก าลังศึกษาระดับปริญญาโทซึ่ง

คาด วา่ภายใน 1 ปี จะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวนพนักงานสายวชิาการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันเพยีงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของคณะ แต่อย่างไรก็ตาม คณะฯ มีจ านวนพนักงานสาย

วิชาการท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการเพียง 17 คน ซึ่งเป็นจ านวนท่ีเป็นความท้าทายของคณะฯ และสาขาวิชาท่ีจะต้อง

ส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น และอาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะฯ เป็นอาจารย์รุ่นใหม่และอยู่ในวัย     
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หนุ่มสาว ถือว่าเป็นผู้มีศักยภาพท่ีควรได้รับการพัฒนา คณะฯ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ อาทิ การ

จัดโครงการ พัฒนาอาจารยเ์ข้าสู่ต าแหนง่วชิาการ โดยการเชญิผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมาให้ค าแนะน า หรือเป็นพ่ีเลี้ยง

ในการผลิตผลงานวิชาการ การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา หรือผลงานวิชาการ

อื่น ๆ และคณะฯ ได้ด าเนินการแตง่ตัง้ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอกเป็นผู้ประเมินผลงานวชิาการก่อนท่ีอาจารย์จะขอก าหนด

ต าแหน่งวิชาการ หรือ การอบรมสัมมนา การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การผลิตสื่อ 

ออนไลน์ หรือ E-learning ประการส าคัญคณะฯ ยังส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมนาท่ีสอดคล้องกับความ

เชี่ยวชาญของตนเองโดยการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเอง หรือการส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการผ่าน คณะกรรมการประจ าคณะ 

สาขาวิชา เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของคณะและสาขาวิชา อาทิ คณะฯ 

ได้มอบหมายให้สาขาวิชา เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนตามความต้องการของสาขาวิชา หรือการจัด

อาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมกับแต่ละวิชา หรือการบริหารอัตราก าลังท่ีมีอยู่ และการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาตอ่ใน

ระดับท่ีสูงขึ้นตามความตอ้งการของสาขาวชิา  
 

จ านวนนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564    

ล าดับ หลักสูตร 
จ านวนเป้ารับ 

(คน) 

จ านวนนิสิต

ปัจจุบัน (คน)  

1 ศศ.บ. ภาษาจนี  250 374 

2 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น  240 282 

3 ศศ.บ. ภาษาไทย  180 91 

4 ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส  105 16 

5 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  550 672 

6 ศศ.บ. ภาษาจนีและภาษาอังกฤษ 150 76 

7 ศศ.บ. ฝร่ังเศสและอังกฤษ 85 19 

8 ศศ.ม. ภาษาไทย  80 20 

9 ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์  35 1 

10 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ  70 29 

11 ศศ.ด. ภาษาไทย  55 24 

12 ศศ.ด. ภาษาศาสตรป์ระยุกต์  45 7 

13 ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ  65 14 

รวมทั้งสิ้น 475 1,549 

ท่ีมา: ข้อมูลจากระบบ reg.up.ac.th (วันท่ี 2 ธันวาคม 2564) 
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ผลการด าเนินงานดา้นการเรยีนการสอน 

  ในปีการศึกษา 2563 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามพันธกิจด้านการศึกษา พบว่าร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จ

การศึกษาตามก าหนด ต่ ากว่าเป้าหมาย (รูปที่ 1) คณะฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยการจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างต่อเนื่อง ในด้านของอัตราร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 

พบว่ามีผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมาย คณะฯ จึงมุ่งมั่นในการเพ่ิมสัดส่วนจ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระโดยการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมเติม  

รูปที่ 1 ร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด ปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตในทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานของสกอ. และเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ AUN-QA เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผลการด าเนินการพบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 จ านวนของนิสิต

ใหม่ ส่วนใหญ่สูงกว่าหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (รูปที่ 2)  
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รูปที่ 2 จ านวนของนิสิตใหม่เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

คณะฯ ได้ส ารวจ ติดตาม และรวบรวมความพึงพอใจของนิสิต ในระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 5 หลักสูตร พบว่าระดับความพึง

พอใจของนิสิตทุกหลักสูตรในปี 2563 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดที่คะแนนระดับ 3.51 (รูปที ่3) นอกจากนี้ ใน

ปี 2563 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ที่ก าหนด (รูปที่ 4)   
 

 
รูป 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปกีารศึกษา 2563 
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ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ ปีการศึกษา 2563

ควำมพงึพอใจ
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รูปที่ 4 ความพึงพอใจในภาพรวมของนสิิตระดับปริญญาตรี 

 

โครงการด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ

ที่  
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 20,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการหลักสูตรระยะสั้นทางภาษา 50,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3 โครงการพัฒนานิสติระดับบณัฑิตศึกษา 273,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4 
โครงการน าเสนอผลงานการศึกษาคน้ควา้ด้วย

ตัวเองในระดับบัณฑติศึกษา 
40,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

5 โครงการ Pre-U คณะศิลปศาสตร ์ 150,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

6 
โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูออนไลน ์
100,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

7 โครงการสหกจิศึกษา 120,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

8 
โครงการอบรมให้ความรูด้้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) 
100,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

9 
โครงการเก็บข้อมูลป้อนกลับส าหรับการ

พัฒนามาตรฐานหลักสูตร 
30,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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โครงการด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ

ที่  
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10 
โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสูต่ าแหนง่ทาง

วิชาการ 
100,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

11 
โครงการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่และอบรม

กรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับ 1 
100,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

12 
โครงการพัฒนาเอกสารและสือ่การสอน

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 
50,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

13 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวชิาภาษาไทย 20,000 ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช 

14 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก

สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับ 4 ช้ันปี 
40,000 อ.จินตนา แปบดิบ 

15 โครงการเพชรภาษาไทย 120,000 ดร.ศราวุธ หล่อด ี

16 
โครงการ พัฒนาองคค์วามรูเ้ชิงวิชาการสู่

ตลาดแรงงาน 4.0 
40,000 ผศ.ภัทรา เอกประเสรฐิ 

17 
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสติ

ฝึกงานสาขาวิชาภาษาไทย 
25,000 อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกดิ 

18 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาภาษาองักฤษ 20,000 

ดร.ดารนิทร อนิทับทิม 

ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล 

อ.นฤภร แสงศรีจันทร ์

อ.เกรยีงศักดิ ์ฐานะกอง 

19 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก

สาขาวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ 4 ช้ันป ี
200,000 ดร.เบญจพร เทพสหีน ู

20 
โครงการแนะแนวอาชีพส าหรบันิสิตสาขาวิชา

ภาษาองักฤษ 
37,800 

อ.สมหมาย รอดแปน้, 

อ.ธัญพร มูลกาวิล 

อ.ธนปรญิ ส าเริง 

21 โครงการ English Academic Day 100,000 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสงิห์โต 

อ.จอมภพ ณ นครพนม, 

อ.แวววรรณ พุทธรักษา, 

อ.จุมพิศตรา ผูกจติ 

อ.กัลยาณี ภู่เจริญ, อ.พิชญา นุเสน 

22 
โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวชิาภาษา

ฝรั่งเศส 
20,000 อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ 

23 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสส าหรบั 4 ชัน้ปี 
8,900 อ.อธิคมน ์จติรเกษมสุข 
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โครงการด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ

ที่  
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

24 
โครงการเตรยีมความพรอ้มสูค่วามเป็นมือ

อาชีพ 
15,000 อ.ยุวเรศ เลาหพรรค 

25 โครงการฝร่ังเศสวิชาการ 5,000 อ.แสงเดือน กาศลังกา 

26 โครงการภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 22,000 อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ 

27 โครงการศึกษาดูงานดา้นธุรกจิการท่องเที่ยว 12,000 ดร.สุวรรณา ดลภราดร 

28 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวชิาภาษาจีน 20,000 อ.วราภรณ ์ใจประนพ 

29 
โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก

สาขาวิชาภาษาจนี ส าหรับ 4 ช้ันปี 
70,000 ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิรกิุล 

30 โครงการจนีวิชาการ 49,700 ดร.จินตนา เก่ียวพันธุ ์

31 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสติช้ันปีที่ 4 20,000 อ.ศศธิร นุรติมนต ์

32 โครงการแนะแนวเพื่อสัมมนาวิชาชีพ 32,000 อ.วรรณสา หมดุใหม่ 

33 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่ 20,000 อ.ณัฐกร ค าปวน 

34 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก

ภาษาญี่ปุน่ ส าหรับนสิิต 4 ช้ันปี 
30,000 อ.พันธุ์พชิญา ปัญญาฟ ู

35 โครงการวัฒนธรรมญี่ปุน่ (นิฮงไซ) 45,900 อ.พิรดา โตนชัยภมูิ 

36 โครงการแนะแนวอาชีพ 30,000 ผศ.ณภัทร แสนโภชน์ 
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การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

ในระดับนานาชาติ ความร่วมมือด้านวิชาการกับประเทศจนี 

 

คณะศิลปศาสตร์ได้มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านภาษา ผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงาน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมถึงการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา โดยมีโครงการที่น่าสนใจ อาทิ  

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. การอบรมออนไลน์ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาจีนให้กับอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะ

ศิลปศาสตร์ จ านวน 8 ท่าน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน 
   2. การจัดอบรมภาษาจีนระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีน แบบออนไลน์ให้กับนิสิต คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาจีน ท้ังหมด 48 คน  

3. โครงการบัดดี้เพื่อนภาษา โดยมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินได้จัดนักศึกษาคณะการสอนภาษาจีนนานาชาติ 
ให้กับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนตัวต่อตัว เพื่อแลกเปลี่ยนและปรึกษาในด้านการเรียนภาษาจีนของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยพะเยา และยังมีโครงการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดย School of International Education 
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน” ส าหรับนิสิตหลักสูตรควบ 2 ปริญญา หลักสูตรแพทย์จีนบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยครุ
ศาสตร์ไห่หนาน  

นอกจากน้ี คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดคอร์สเรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรและ

นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ และคณะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ที่สนใจ จ านวน 33 คน เข้าร่วม

โครงการดังกล่าวฯ      
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ความร่วมมือด้านวิชาการในประเทศ  
 บริษัทปิ่นทอง อนิดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด (มหาชน)  
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด 

(มหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 โดย การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ รวมท้ังท าความ

ร่วมมอืแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้นภาษาและอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน นักวจิัย

ระหว่างหน่วยงาน ร่วมมือด าเนินกิจกรรม หรือประชุมอบรมทางด้านการพัฒนาหลักสุตร งานสหกิจศึกษา และ

ฝึกงาน ตลอดถึงความร่วมมอืการด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ 

 
 

ภาพกิจกรรม/โครงการ ด้านวชิาการ ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 
คณะศลิปศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร AUN-QA  

ปีการศกึษา 2563 หลักสูตรศลิปศาสตร์บณัฑิต 

 

 

 

 
 
 

งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดกจิกรรมการบรรยาย หวัข้อ  

“การบรหิารจัดการทรัพยส์ินทางปัญญาและผลงานอันมลีขิสิทธิ์” 
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คณะศลิปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารยเ์ข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

 
งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการรายงานความก้าวหนา้ Super KPIs  

“นวัตกรรมการเรียนการสอน” 
 

 

 

คณะศลิปศาสตร์ ด าเนนิการจัดกจิกรรมการอบรมใหค้วามรู้ 

                      ด้านการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร AUN-QA 

 
 

 

  
 

  

 



School of Liberal Arts   Annual Report 2021 

   51 

 
 

 
การลงนามสัญญานวัตกรรมการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ฝ่ายประกัน ข้อมูลผลการประเมินปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 2564) 

รายงานผลการประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 11 หลักสูตร (CAR)  

(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)  

ชื่อหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา AUN QA จ านวน 11 ตัวชี้วัด (CAR) 

1. ผลการ

เรียนรู้ที่

คาดหวงั 

2. 

ข้อก าหนด

ของ

หลักสูตร 

3. 

โครงสรา้ง

และเนือ้หา

ของ

หลักสูตร 

4. กลยุทธ์

ในการเรียน

การสอน 

5. การ

ประเมิน

ผู้เรียน 

6. คุณภาพ

ของ

บุคลากร

สายวขิาการ 

7. คุณภาพ

ของ

บุคลากร

สาย

สนับสนุน 

8. คุณภาพ

ของผู้เรียน

และการ

สนับสนุน 

9. สิ่งอ านวย

ความสะดวก

และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

10. การดพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ของคุณภาพ 

11. 

ผลผลิต 

ผลรวมของ

คะแนน 

1. ศศ.บ.ฝรั่งเศส 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. ศศ.บ.จีน 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

3. ศศ.บ.ไทย 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

4. ศศ.บ.ญี่ปุ่น 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. ศศ.บ.อังกฤษ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6. ศศ.ม.อังกฤษ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

7. ศศ.ม.ไทย 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

8. ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 X 3 

9. ศศ.ด.อังกฤษ 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 

10. ศศ.ด.ไทย 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

11. ศศ.ด.ภาษาศาสตร์ 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 X 3 

* หมายเหตุ X = ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากยังไม่มีผู้เรยีน/ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศกึษาในรอบของการประเมิน 
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ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนานิสิต 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ (ELOs) 

“มีจิตบริการ ช านาญภาษา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน” 

(Public) Consciousness 

(Language) Competence 

(Research) Connectibility 

Community Empowerment 

4Cs: 

The Future We foresee 

 

Public Consciousness (มจิีตบริการ) 

นิสิตคณะศิลปศาสตร์จะตอ้งเป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ กล่าวคือต้องเป็นผู้ไม่น่ิงดูดายต่อการท าความดี 

โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มนี้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีสตริะลึกรู้ถูกผิด 

กระท าการท่ีไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม รู้สิทธิและหน้าท่ีของ ตัวเองและรู้จักเคารพในสิทธิของผู้อื่น เมื่อจบ

การศึกษาสามารถประกอบอาชพีได้อย่างมจีิตขันอาสา (Service Mind) 

 

Language Competence (ช านาญภาษา) 

นิสิตคณะศิลปศาสตร์จะต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะในการใช้ภาษาอย่างน้อยภาษาแม่ (Mother Tongue) และ

ภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษา ท่ีได้มาจากการเรียนวิชาเอกและโทในหลักสูตร (ไทย จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝร่ังเศส) หรือ

จากการฝึกฝนภาษาตา่งประเทศน้ัน ๆ ดว้ยตนเองจนสามารถใชทั้กษะในการสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

Research Connectibility and Community Empowerment (สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน)  

นิสิตคณะศิลปศาสตร์คือผู้ ท่ีจะสามารถคิดและประยุกต์ใช้โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ (Body of 

Knowledge) ท่ีได้รับจากภาคทฤษฎี ต ารา หรือในหอ้งเรียนกับกระบวนการวจิัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน 

หรือการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ในด้านการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ ตอบสนอง

ความต้องการของชุมชน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อีกท้ังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นิสิตผ่านโครงการพัฒนานิสิตในเชิงวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปตามความพึงพอใจของนายจ้าง โดยในปี 

พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
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หลักสูตรระดับปริญญาตร ี5 หลักสูตร      

1. ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย             

2. ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน            

3. ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาญี่ปุ่น            

4. ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ 

5. ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาฝร่ังเศส 

 

หลักระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร      

1. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย           

2. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ           

3. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาศาสตร์ประยุกต์          

- แผน ก แบบ ก 1 

- แผน ก แบบ ก 2 

- แผนน ข 

หลักสูตร 
แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

 

ท าวิทยานิพนธ์ 

- เรียน 2 ป ี

- 36 หน่วยกิต 

 
 

 

 

 

เรียนวันจันทร์–ศุกร์ 

ค่าเทอม 20,000/ ภาคเรียน 

1. ศึกษารายวิชา 

- เรียน 2 ป ี

- 24 หน่วยกิต 

2. ท าวิทยานิพนธ์ 

- 12 หน่วยกิต 
 

 

 

เรียนวันจันทร์–ศุกร์ 

ค่าเทอม 20,000/ ภาคเรียน 

1. ศึกษารายวิชา 

- 30 หนว่ยกิต 

 

2. การศึกษาค้นคว้า 

ด้วยตนเอง (IS) 

- 6 หน่วยกิต 
 

เรียน 2 ปี/3 ภาคเรียน 

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

ค่าเทอม 15,000/ภาคเรียน 

ศศ.ม. 

ภาษาไทย 

ศศ.ม. 

ภาษาศาสตร ์

ประยุกต์ 
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หลักระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร 
1. ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต (ปร.ด.) ภาษาไทย 

2. ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต (ปร.ด.) ภาษาอังกฤษ 

3. ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต (ปร.ด.) ภาษาศาสตร์ประยุกต ์  

- แผน 1.1 

- แผน 1.2 

หลักสูตร แบบ 1.1 แบบ 1.2 

ปร.ด. 

ภาษาอังกฤษ 

ท าวิทยานิพนธ์ 

- เรียน 3 ปี 

- 48 หน่วยกิต 
 

 

 

เรียนวันจันทร์–ศุกร์ 

ค่าเทอม50,000/ภาคเรียน 

1. ศึกษารายวิชา 

- 12 หนว่ยกิต 

 

2. ท าวิทยานิพนธ์ 

- 36 หน่วยกิต 
 

เรียน 3 ปี (วันจันทร์-ศุกร์) 

ค่าเทอม 50,000/ภาคเรียน 

ปร.ด. 

ภาษาไทย 

ปร.ด. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
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จ านวนนิสิตระดบัปริญญาตร ีปีการศกึษา 2564 (แยกชั้นป)ี 

หลักสูตร 

ชั้นปีท่ี 

1 

รหัส 64 

ชั้นปีท่ี 

2 

รหัส 63 

ชั้นปีท่ี 

3 

รหัส 62 

ชั้นปีท่ี  

4 

รหัส 61 

ชั้นปีท่ี  

5 

รหัส 60 

ชั้นปีท่ี  

6 

รหัส 59 

ชั้นปีท่ี 

7 

รหัส 58 

ชั้นปีท่ี 

8 

รหัส 57 

รวม

ทั้งหมด 

ศศ.บ.(ภาษาจนี) 115 97 77 80 3 2 0 0 374 

ศศ.บ.(ภาษาญ่ีปุ่น) 87 61 58 71 4 1 0 0 282 

ศศ.บ.(ภาษาไทย) 36 12 20 16 6 0 1 0 91 

ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 6 4 2 3 1 0 0 0 16 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 155 168 142 115 15 0 1 0 596 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) และ 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
25 9 14 16 12 0 0 0 76 

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 

และ ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ) 

4 3 6 4 2 0 0 0 19 

รวม 428 354 319 305 43 3 2 0 1,454 

ข้อมูล ณ ปีการศกึษา 2564  
 

จ านวนนิสิตระดับปริญญาตร ีแผนการจัดการศึกษาคู่ขนาน ปีการศกึษา 2564 (แยกชั้นปี)  

สาขาวิชา รหัส 

64 

รหัส 

63 

รหัส 

62 

รหัส 

61 

รหัส 

60 

รหัส 

59 

รหัส 

58 

รหัส 

57 

รวม 

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (การศกึษา) 

กับศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
177 119 147 191 141 6 1 1 783 

2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (การศกึษา) 

กับศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
158 125 135 130 141 1 0 0 690 

3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (การศกึษา) 

กับศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
24 11 0 0 0 0 0 0 35 

4. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 

กับหลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต 
16 28 24 14 36 63 10 9 200 

5. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาอังกฤษ) กับหลักสูตรนติศิาสตร

บัณฑิต(นติศิาสตร์) 

22 10 12 6 4 1 0 0 55 

6. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาอังกฤษ) กับหลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 1 1 1 1 0 0 0 6 

รวม 399 294 319 342 323 71 11 10 1,769 

 ข้อมูล ณ ปีการศกึษา 2564 
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จ านวนนิสิตระดบัปริญญาโท ปีการศกึษา 2564 (แยกชัน้ปี)  

หลักสูตร 
ชั้นปีที ่

1 

รหัส 64 

ชั้นปีที ่

2 

รหัส 63 

ชั้นปีที ่

3 

รหัส 62 

ชั้นปีที ่

4 

รหัส 61 

ชั้นปีที ่

5 

รหัส 60 

รวม

ทั้งหมด 

แผน ก (ก.1) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 2 0 0 0 0 2 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 0 0 0 0 0 0 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 1 1 2 0 0 4 

รวม 3 1 2 0 0 6 

แผน ก (ก.2) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 0 3 6 1 4 14 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 0 1 0 0 0 1 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 2 1 1 2 3 9 

รวม 2 5 7 3 7 24 

แผน ข 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) 4 0 0 0 0 4 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 0 0 0 0 0 0 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 4 9 1 1 1 16 

รวม 8 9 1 1 1 20 

รวมทั้งหมด 13 15 10 4 8 50 

ข้อมูล ณ ปีการศกึษา 2564 
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จ านวนนิสิตระดับปรญิญาเอก ปีการศึกษา 2564 (แยกชั้นปี) 

หลักสูตร 

ชั้นปีที ่

1 

รหัส 64 

ชั้นปีที ่

2 

รหัส 63 

ชั้นปีที ่

3 

รหัส 62 

ชั้นปีที ่

4 

รหัส 61 

ชั้นปีที ่

5 

รหัส 60 

ชั้นปีที ่

6 

รหัส 59 

รวม

ทั้งหมด 

ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต แบบ 1.1 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 0 1 2 0 2 3 8 

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ) 1 1 0 2 0 0 4 

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต)์ 
0 5 2 0 1 0 8 

รวม 1 7 4 2 3 3 20 

ปรัชญาศาสตรดุษฏีบณัฑิต แบบ 2.1 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 4 2 2 2 4 2 16 

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ) 1 1 0 1 0 0 3 

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต)์ 
1 0 0 1 1 3 6 

รวม 6 3 2 4 5 5 25 

รวมทั้งหมด 7 10 6 6 8 8 45 

ข้อมูล ณ ปีการศกึษา 2564 
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โครงการพัฒนานิสติ ปงีบประมาณ 2563 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ  งบประมาณ   ผู้รับผิดชอบ  

1 โครงการ UP Freshmen Day (กฬีานอ้งใหม่) 5,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

2 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านสิิตคณะศิลป

ศาสตร์ 
30,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

3 โครงการประชุมเชยีร์คณะศลิปศาสตร์ 90,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

4 โครงการรับนอ้งใหม่คณะศิลปศาสตร์ 35,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

5 
โครงการสร้างระบบและกลไกในการสร้าง

เครอืขา่ยศิษยเ์ก่า คณะศิลปศาสตร์ 
15,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสติ ปีงบประมาณ 2564 

 

ภาพโครงการ UP Freshmen Day (กฬีาน้องใหม่) 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสติ ปีงบประมาณ 2564    

   

ชุดภาพโครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ านสิิตคณะศลิปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดภาพโครงการสรา้งระบบและกลไกในการสรา้งเครือขา่ยศษิย์เก่า คณะศลิปศาสตร ์
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ผลการด าเนินงานด้านวิจัย 
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ผลการด าเนินงานด้านวิจัย 

ผลการด าเนินงานด้านวิจัย  
วิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ คือ “พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาคนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” วัฒนธรรมคุณภาพ

ประการหนึ่งที่คณะศิลปศาสตร์ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในการท างานร่วมกัน คือ วัฒนธรรมการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ขององค์กรและ
สังคม หน่วยวิจัยของคณะศิลปศาสตร์จึงก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ความเป็นเลิศในการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อตอบโจทย์สังคม” 
โดยการพัฒนางานวิจัยให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่หน่วย
วิจัยใช้ในการด าเนินงานมี 4 ส่วน ได้แก่ โมเดลพี่เลี้ยงนักวิจัย อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานวิจัยและขอทุนวิจัย การ
เสริมแรงด้วยรางวัล และการสร้างเครือข่ายกับชุมชน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ดูที่ภาพที่ 1 ผลลัพธ์ กระบวนการ และตัวชี้วัด
ของหน่วยวิจัย 

ตัวช้ีวัดความก้าวหน้าทางวิชาการและต่อเนื่องของการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย คือ การเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ และด าเนินการโดย
บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย และนิสิตของคณะศิลปศาสตร์   

 

ผลลัพธ ์
 

ความเป็นเลิศในการวิจยั 
แบบบูรณาการเพื่อตอบโจทย์สังคม 

  กระบวนการ 
  ➢ โมเดลพี่เลี้ยงนักวิจัย 

➢ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ➢ การเสริมแรงด้วยรางวัล 

   ➢ การสร้างเครือข่าย 
    

 
 
     
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์ กระบวนการ และตัวชี้วัดของหน่วยวิจัย  
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของหน่วยวิจัยคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่ปี 2557 -2563 จะเห็นได้ว่า จ านวนตีพิมพ์ผลงานวิจัย และ
ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ มีจ านวนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกปี และมีแนวโน้มว่าจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นในปีถัดไป ส่วน
จ านวนเงินวิจัยจากภายนอกมีแนวโน้มมากกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงานท่ีมากกว่าตัวช้ีวัดที่ก าหนดในแต่ละ
ปี และ แนวโน้มที่เป็นไปในทิศทางบวก น้ี แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
 

 

ตัวชี้วัด 

1. มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดบัชาติ ฐานข้อมูล TCI 
หรือ นานาชาติ เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี 
2. มีผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ 1 ช้ินต่อป ี
3. เงินวิจัยคิดเป็น 5% ของรายไดค้ณะ 
4. มีจ านวนเงินวิจัยภายนอกต่อหวั 25,000 บาท/หัว/ป ี
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ภาพที่ 1 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารยท์ี่ได้รับการตพีิมพ ์  

 
 

รายละเอียดการด าเนินงานวิจัย 
กระบวนการที่ท าให้ตัวช้ีวัดบรรลุเป้าหมายในการท าวิจัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในปี 2563 นี้ นอกจาก 

กระบวนการพี่เลี้ยง แล้ว ยังมีการผลักดันให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ท าวิจัยผลักดันอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะลงมือท า
วิจัยไปพร้อมกับการบูรณาการบริการวิชาการ และพัฒนาการเรียนการสอน เกิดการด าเนินงานวิจัยหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 

1. การพัฒนากลุ่มงานวิจัย 
1) กลุ่มบูรณาการงานวิจัย งานวิชาการ และงานบริการวิชาการ โดยมีฝ่ายวิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน

กระบวนการผลักดันให้เกิดการเขียนบทความ และการพัฒนาสังคมด้วยงานวิจัย เช่น โครงการพัฒนาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคช่ันสอนภาษาให้กับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเม็น และ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านห้วยปุ้ม 

2) กลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาครูผ่านนิทาน โดยให้อาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยง  
3) กลุ่มนักวิจัยที่ท าวิจัยในช้ันเรียน และตีพิมพ์บทความระดับชาติและนานาชาติ โดยนักวิจัยของคณะศิลปศาสตร์

สามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในช้ันเรียน จนได้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Q2 ตีพิมพ์หนังสือ 
เช่น การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยทุนนักวิจัยรุ่นกลางของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น 
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ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 ปี งปม. 2563 ปี งปม. 2564

จ านวนผลงานวิจัยในปี 2560-2564

TCI Proceeding International
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4) กลุ่มพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า หรือ ที่เรียกว่า R2R โดยเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์สามารถพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย และได้ตีพิมพ์บทความทุกปี 

5) กลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม (Liberal Arts Innovation) เช่น การสร้างเว็บไซต์ สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 
การสร้างเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นสอนภาษาไทย-ภาษาอังกฤษให้เด็กพิเศษ เป็นต้น 

 
 
 
 

1
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ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 ปี งปม. 2563 ปี งปม. 2564

จ านวนผลงานวิจัยในปี 2560-2564 (ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ)

International

8 

20 
22 

29 

15 

ปี งปม. 2560 ปี งปม. 2561 ปี งปม. 2562 ปี งปม. 2563 ปี งปม. 2564

จ านวนผลงานวิจัยในปี 2560-2564 (ผลงานในวารสารระดับชาติ)
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2. การสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเครือข่ายทุกปี คณะศิลปศาสตร์สนับสนุนก าลังคนและ
งบประมาณให้อาจารย์และนักวิจัยไปร่วมประชุมเครือข่ายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ระดับชาติ โดยคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพร่วมทุกปี เช่น การประชุม HUSOC มีทั้งนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย 

  
3. การสร้างระบบบริหารจัดการ คณะศิลปศาสตร์สร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยดว้ยการสนับสนุนงบประมาณ จัด 

session รายงานติดตามความก้าวหน้า หนังสือติดตามความก้าวหน้างานวิจัย รวมถึง ระบบประเมินการบริหารงานวิจัย เพื่อ
พัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการอาจารย์และนักวิจัยให้มากที่สุด 

ในการบริหารจัดการทุนจะมีคณะกรรมการวิจัย ประกอบด้วย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ  
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นประธาน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคณาจารย์ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ร่วมเป็นกรรมการ ส่วนคุณเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ เป็นเลขานุการ มีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังนี ้

1. ฝ่ายวิจัยเสนอ Theme ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการวิจัยระดับชาติ  
2. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ร่วมพิจารณาเห็นชอบกรอบการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ 
3. เมื่อมีการยื่นข้อเสนอการวิจัย คณะกรรมการวิจัยจะร่วมตัดสิน กับ คณะกรรมการภายนอกคณะศิลปศาสตร์ 
การบริหารจัดการปัจจุบันมีการให้ทุนทุกทุนที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ยื่นเรื่องขอมายังคณะฯ แต่จะให้มีการปรับ

ข้อเสนอโครงการวิจัยตามที่กรรมการให้ข้อเสนอแนะจึงจะท าสัญญารับทุนการติดตามงานวิจัยเมื่อครบรอบปีงบประมาณ จะมี
การท าหนังสือเตือนรอบที่ 1 ให้ผู้รับทุนขอขยายเวลา การขยายเวลาท าได้ 3 ครั้ง เมื่อครบ 3 ครั้ง จะต้องคืนเงินวิจัยให้คณะ
ศิลปศาสตร์  

     ในอนาคต หน่วยวิจัย ยังคงใช้ระบบช่วยกันและร่วมกันท าวิจัยทั้งนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ โดยฝ่ายวิจัยจะเป็นหลักในการผลักดันการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาในเชิงบูรณาการ การเขียนบทความ การ
น าเสนอบทความ ฯลฯ (ซึ่งจะสัมพันธ์กับการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  การขอต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ การจบ
การศึกษาของนิสิต ฯลฯ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระยะยาว พันธ
กิจของฝ่ายวิจัยยังพร้อมที่จะเป็นหน่วยผลักดันให้บุคลากรใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อ
สังคม 

4. จ านวนนักวิจัย  
     คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายให้มีนักวิจัยใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี จ านวนนักวิจัยจะเริ่มคงที่ตั้งแต่ปี 2559-2563 โดย

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษจะมีจ านวนอาจารย์ขอทุนวิจัยภายในมากกว่าสาขาอื่น ๆ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ ามาก ส่วน
สาขาวิชาภาษาจีนมีแนวโน้มท าวิจัยมากขึ้นในปี 2562 อย่างไรก็ตามการขอทุนวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ในภาพรวมมีจ านวน
ทุนใกล้เคียงกันตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจ านวนทุนวิจัยภายในปี 2559-2564   

หน่วยงาน ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ปี 2563 ปี 2564 

ภาษาไทย 6 4 4 1 5 7 7 

ภาษาอังกฤษ 14 9 8 10 8 12 11 

ภาษาญี่ปุ่น 0 0 1 2 0 0 1 

ภาษาฝรั่งเศส 0 0 3 0 0 0 2 

ภาษาจีน 3 0 3 1 4 2 2 

ส านักงานคณะ 0 2 0 5 1 5 5 

รวม 23 15 19 19 18 26 28 

 
นอกจากน้ี คณะศลิปศาสตร์ ยังไดม้ีผลงานด้านวิจัย ประกอบด้วย 
 

1. ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติปีงบประมาณ 2564  

สาขาวิชา 
ผลงานตีพิมพ์ระดับชาต ิ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

Proceeding TCI 2 TCI 1 ACI Proceeding ERIC/ACI 
Scopus 

Q2 

Scorpus 

Q3 

Scorpus 

Q4 
Scorpus 

1. สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
10 14 3 - - 9 1 1 2 1 

2. สาขาวิชา

ภาษาไทย 
2 10 4 - - - 1 - - - 

3. สาขาวิชาภาษาจีน - - 1 - - - - - - - 

4. สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น 
- - - - - - - - - - 

5. สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส 
- - - - - - - - - - 

รวมจ านวนผลงาน 44 ผลงาน 15 ผลงาน 

 

2. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับทุนวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์ ปี 2564  

ที ่ ชื่อเรื่อง งบประมาณ หัวหนา้โครงการ กลุ่มการวิจัย 

1 

Development of English Proficiency Test of 

Undergraduate English Major Students of 

University of Phayao 

52,000 ผศ.สนทิ ยนิศักดิ ์ วจิัยบูรณาการศาสตร์ 

2 

การพัฒนาเว็บไซต์สองภาษา (ฝร่ังเศส-ไทย) 

เพื่ อประชาสัมพัน ธ์แหล่ ง ท่อง เ ท่ียว เชิ ง

วัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา 

25,000 
ดร.จารุกัญญ ์ 

จิตรวงศ์นันท์ 
วจิัยบูรณาการศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อเรื่อง งบประมาณ หัวหนา้โครงการ กลุ่มการวิจัย 

3 

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐานร่วมกับการ

ประเมินโดยเพื่อน ส าหรับนิสิตระดับปริญญา

ตรี 

15,000 ดร.ปารชิาต โปธิ วจิัยในชัน้เรียน 

4 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการ

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะศิลป

ศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

15,000 นางสาวสุภาพร ค ารศ 
วจิัยเพื่อพัฒนางานประจ า 

(R2R) 

5 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาระงานบุคลากร

สายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

15,000 
นางสาวเยาวเรศ  

กาทองทุ่ง 

วจิัยเพื่อพัฒนางานประจ า 

(R2R) 

6 
การพัฒนาระบบยืม-คืน วัสดุและครุภัณฑ์

ออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์ 
15,000 

นางสาวอรนภา  

ออ่งประกฤต ิ

วจิัยเพื่อพัฒนางานประจ า 

(R2R) 

7 

การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชาว

ญี่ ปุ่น:  กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงใหม่

ฮอลพทิอล 

10,000 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ณภัทร แสนโภชน ์
วจิัยบูรณาการศาสตร์ 

8 ค าเรียกสีในภาษาปะหลอ่งหรือดาราอ้ัง 10,000 
นายสมหมาย รอด

แป้น 
วจิัยบูรณาการศาสตร์ 

9 
ภาพแทนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจากงานเขียนสาร

คดีไทยในช่วง พ.ศ.2554-2563 
10,000 นายอธิพงษ์ เพ็ชรเกิด วจิัยพื้นฐาน 

10 ศลีธรรมในเทพนิยายของออสการ ์ไวลด์ 10,000 
นางสาวแวววรรณ 

พุทธรักษา 
วจิัยพื้นฐาน 

11 
ภาพสะท้อนอัตลักษณ์คนพะเยาจากบทเพลง

แห่งพะเยา 
10,000 

นางสาวพาณ ีศรี

วภิาต 
วจิัยพื้นฐาน 

12 

องค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีทางภาษา

เพื่อแสดงความคิดเห็นในเพจโรคซึมเศร้า 

การศึกษาตามแนวปริจเฉทวิเคราะห์ 

10,000 
ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิ

ละนันท์ 
วจิัยพื้นฐาน 

13 
อุปลักษณเ์ชงิมโนทัศน์ของค าวา่ “(คน)แก่” ใน

ภาษาไทย 
10,000 

ดร.พชิญส์ินี  

เสถียรธราดล 
วจิัยพื้นฐาน 

14 
ภูมิ ทัศน์ทางภาษาศาสตร์ในศาสนสถาน

จังหวัดพะเยา 
10,000 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. 

เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต 

วจิัยพื้นฐาน 

15 
การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์สารใน

สื่อสังคมด้วยแบบเรียนอิเลคทรอนิกส์ 
10,000 

ผศ.ภัทรา  

เอกประเสริฐ 
วจิัยในชัน้เรียน 

16 
การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปประกอบการ

สอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษงานครัวไทย 
10,000 นางธัญพร มูลกาวิล วจิัยในชัน้เรียน 
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ที ่ ชื่อเรื่อง งบประมาณ หัวหนา้โครงการ กลุ่มการวิจัย 

17 

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในรูปประโยคการ

เขียนเรียงความภาษาจีนของนิสิตคณะศิลป

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

10,000 น.ส.ศศธิร นุริตมนต์ วจิัยในชัน้เรียน 

18 
ความหมายและโลกทัศน์ท่ีสะท้อนจากค า

บริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นเหนอื 
10,000 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.เอื้อมพร  

ทิพยเ์ดช 

วจิัยพื้นฐาน 

19 

กลวิ ธีทางภาษาในการน าเสนอความคิด

เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ใน

นติยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama 

10,000 ดร.บัณฑิต ทิพยเ์ดช วจิัยพื้นฐาน 

20 

พฤติ ก รรมการลดคา ร์บอนฟุ ตพ ร้ิ น ท์ : 

ก รณีศึ กษา บุคลากรคณะศิ ลปศาสต ร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

5,000 
นางสาวสุกัญญา  

เสมอเชื้อ 

วจิัยเพื่อพัฒนางานประจ า 

(R2R) 

21 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ล า อ อ ก ข อ ง นิ สิ ต ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

5,000 
นางสาวโสภิดา  

สุทธนะ 

วจิัยเพื่อพัฒนางานประจ า 

(R2R) 

22 

การใช้บท เ รียนอิ เล็ กทรอนิกส์ รายวิ ชา

วรรณคดี เ บื้องต้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และความสามารถในการเรียนรู้

แบบน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

15,000 
นางสาวเยาวรัตน์  

เม็งขาว 

นวัตกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อตอบสนอง

ตัวช้ีวัดเร่งดว่นของ

มหาวทิยาลัย 

23 

ผลการใช้แบบฝึกการใช้ค าศัพท์เพื่อส่งเสริม

ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาจีนท่ีมีความหมาย

คล้ายกันของนสิติมหาวิทยาลัยพะเยา 

15,000 
ดร.จินตนา  

เกี่ยวพันธ์ุ 

นวัตกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อตอบสนอง

ตัวช้ีวัดเร่งดว่นของ

มหาวทิยาลัย 

24 

การพัฒนาการใช้กลวิธีทางภาษาเพื่อแสดง

ความปรารถนาและการขอร้องอย่างสุภาพใน

ผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสระดับต้น 

15,000 

อาจารย์ Luc NGUYEN  

ดร.จารุกัญญ์  

จิตรวงศ์นันท์ 

นวัตกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อตอบสนอง

ตัวช้ีวัดเร่งดว่นของ

มหาวทิยาลัย 

25 

การใช้หลักหัวใจนักปราชญใ์นการแกไ้ขปัญหา

การใช้ความสอดคล้องระหว่างประธานและ

กริยา (concord) ในการแปลภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษ 

15,000 ดร.สงิห์ค า รักป่า 

นวัตกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อตอบสนอง

ตัวช้ีวัดเร่งดว่นของ

มหาวทิยาลัย 

26 

การพัฒนาทักษะการเขียนระดับย่อหน้าของ

นักศึกษาโดยการบูรณาการการเรียนรู้แบบ

ก าหนดเป้าหมายกับโปรแกรมค้นหากูเกิล 

15,000 
นางสาวนฤภร  

แสงศรีจันทร์ 

นวัตกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อตอบสนอง

ตัวช้ีวัดเร่งด่วนของ

มหาวทิยาลัย 
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ที ่ ชื่อเรื่อง งบประมาณ หัวหนา้โครงการ กลุ่มการวิจัย 

27 

การใช้แบบฝึกหัดท่ีอิงเนื้อหาภาษาอังกฤษท่ี

ไม่ใช่เชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการ

เขียนเชงิวชิาการของนสิิตระดับปริญญาตรี 

15,000 ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย 

นวัตกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อตอบสนอง

ตัวช้ีวัดเร่งดว่นของ

มหาวทิยาลัย 

28 
การพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผ่านแอพพลิเคชั่นภาษาดี 
100,000 

รศ.ดร.ผณินทรา ธีรา

นนท์ 
วจิัยบรูณาการศาสตร์ 

 
 

3. จ านวนทนุวิจัยภายในและภายนอกทีไ่ด้รับในปีงบประมาณ 2564  

แหลง่ทนุวิจัย  จ านวนนักวจิัย

ท่ีได้รับทุน 

จ านวนเงินทุนท่ีได้รับ 

(บาท)  

1. แหล่งทุนวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ 28 502,000 

2. แหล่งทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา    

      2.1 ทุน UoE ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนของนักเรียน สกร.ห้วยปุ้ม 1 250,000 

     2.2 ทุน UoE ด้านภาษาศาสตร์ 1 250,000 

     2.3 ทุน UoE ด้านภาษาอังกฤษ 1 400,000 

3. แหล่งทุนวิจัยภายนอก    

1. การพัฒนาเมอืงแห่งการเรียนรู้บนพืน้ท่ีพะเยาด้วยนวัตกรรมทางการเรียนรู้

ตลอดชีวิตผ่านพืน้ท่ีการเรียนรู้และหลักสูตรฝึกอบรบ “Up to Up skill/ Re 

skill/ New skill 

1 3,000,000 

2. การสร้างเร่ืองเล่าจากนทิาน 1 270,000 

รวมจ านวนทนุทีไ่ด้รบัและงบประมาณทีไ่ด้สนับสนุน 33 ทุน  4,402,000บาท 
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4. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนาชาต ิตาม Super KPIs ดา้นวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ล าดับ ชื่อนักวจัิย  ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร 
ฐานข้อมูล
ที ่กพอ.
รับรอง 

1 Rattana Yawiloeng 
Second Language Vocabulary 
Learning from Viewing Video in an 
EFL Classroom 

English Language 
Teaching ERIC 

2 Sukanya 
Kaowiwattanakul 

Using Literature Circles to Promote 
the English Speaking Skills of 
Engineering Students in English for 
Specific Purposes Classrooms 

LEARN Journal Scopus 

3 Sukanya 
Kaowiwattanakul 

Development of EFL Student Global 
Mindedness Through 
Transformative Learning in the 
Literature Classroom at a Thai 
University 

Journal of 
Transformative 

Education 

SCOPUS 
(Q2) 

4 Chunpit Sriwichai 

Problems and Needs in English 
Language Teaching from the 
Viewpoints of Pre-service English 
Teachers in Thailand 

Asian Journal of 
Education and 

Training 
ERIC 

5 Phanintra Teeranon 
Thai tones in Chinese students 
after using the “Tone Application” 
and their attitudes 

Journal of 
Language and 

Linguistic Studies 
Scopus 

6 Patcharobon 
Jariyathitinant 

The Integration of Soft Skills in 
English Language Teaching and 
Learning Through AL-ASPEM 

Psychology and 
Education 

Scopus 
(Q4) 

 
 

โครงการดา้นงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ Meeting พี่เลีย้ง 25,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

2 โครงการจัดสรรทุนวจิัยงบรายได้คณะศิลปศาสตร์ 502,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

3 โครงการ Workshop ขอทุนภายนอก 25,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

4 โครงการสร้างเครอืขา่ยสมาชิก 80,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ ด้านงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564 

 

    

 

 

 

  

โครงการ Phayao Learning City ได้รับรางวลัระดับ Platinum รางวลัสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning 

Space) กจิกรรม Pitching มหาวิทยาลัยพะเยา 
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   ภาพกิจกรรม/โครงการ ดา้นงานวจิัย ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศลิปศาสตร์ รว่มการประชุม “Phayao Learning City ความร่วมมอืเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 

และสุขภาพจิตคนพะเยา รวมถงึแนวทางการสมัครสมาชกิ UNESCO” 

คณะศลิปศาสตร์ร่วมการประชุมเจ้าภาพเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย  

สายมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ที่ 14 (Online and Onsite) 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ ด้านงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศลิปศาสตร์จัดกจิกรรม “จิบกาแฟ แชรไ์อเดียงานวิจัย” 

คณะศลิปศาสตร์ มอบทุนอดุหนุนนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อการตพีิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ (SCOPUS) 



School of Liberal Arts   Annual Report 2021 
 

   74 

ภาพกิจกรรม/โครงการ ด้านงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศลิปศาสตร์ รบัรางวัลเหรียญเงิน  

โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวตักรรม  

ในงานประชุมวิชาการระดับชาต ิพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 
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ผลการด าเนินงานบริการวชิาการ 

ผลการด าเนินงาน    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

ตามพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์แห่งภาษากับการเรียนรู้ใน

หลากหลายด้าน เพื่อให้การบริการวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม อาทิเช่น การใช้หลักภาษาบูรณาการร่วมกับ

การวจิัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา รวมไปถึงการ

สร้างนวัตกรรมนิทาน 2 ภาษา และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้ของ

นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง 

หนว่ยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ด าเนนิงานโดยมเีป้าประสงค์หลักเพื่อให้ชุมชนและสังคมมคีุณภาพ

ชวีติและความเป็นอยูท่ี่ย่ังยนื และมีตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) ดังนี ้

 

ภาพที่ 1 เป้าประสงค์และตัวช้ีวดัของหนว่ยบริการวิชาการ 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ 2564 คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนท้ังใน

พื้นท่ีจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

1. โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม  

 หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาได้ยกระดับความส าเร็จของโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ตามปณธิาน “ปัญญา

เพื่อความเข้มเข็งของชุมชน” และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” ไปสู่โครงการ 

1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความส าเร็จ และโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ตามล าดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะศิลปศาสตร์ได้มุง่เนน้งานบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนแ์ก่ชุมชนฐานราก และเกิดการบูรณาการของงานวิชาการ

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา จนน า ไปสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม

ร่วมกับมหาวทิยาลัยพะเยาและหนว่ยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) ส านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยพื้นท่ีเป้าหมายของหน่วยบริการวชิาการ คณะ

ศิลปศาสตร์ คือการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ผ่านโครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป ต าบลเจริญราษฎร์ 
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อ าเภอแมใ่จ จังหวัดพะเยา โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมกับหนว่ยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเจรญิราษฎร์ 

ในการบูรณาการศาสตร์แห่งภาษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ และน าไปสู่การร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูปท่ี

สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีเป้าหมาย รวมไปถึงการสร้างนวัตกรท่ีจะ

เป็นผู้ขับเคลื่อนชุมชนไปสูก่ารเป็นชุมชนนวัตกรรมท่ีย่ังยนืต่อไป 

           

ภาพที่ 2 และ 3 ตัวอยา่งบรรจุภัณฑท่ี์ได้รับการพัฒนาภายใตโ้ครงการ 

 ความมุ่งหวังในการพัฒนาพื้นท่ีเป้าหมายตลอดการด าเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรมของคณะ

ศิลปศาสตร์นั้น ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเท่านั้น การพัฒนาองค์ความรู้ให้สมาชกิ

กลุ่มวิสาหกิจและสมาชิกในชุมชน ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายท่ีคณะฯ ให้ความส าคัญ ตลอดการด าเนินโครงการ 1 ปีท่ี

ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการด าเนิน

ธุรกิจท่ีจะช่วยให้สมาชกิในชุมชน สามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาให้กลุ่มวิสาหกิจมีความยั่งยืน ผ่านการ

อบรม เร่ือง “เทคนิคการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์” และ “การค านวณ

ต้นทุนการผลิตอย่างง่าย” โดยกิจกรรมข้างต้น เป็นการบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา อันเป็นหัวใจส าคัญของคณะ  

ศลิปศาสตร์ ร่วมกับองคค์วามรู้ทางด้านเศรษศาสตร์ อันเป็นกุญแจส าคัญในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 

       
ภาพที่ 4 กิจกรรมการอบรม เทคนคิการใชภ้าษาไทยและ   ภาพที่ 5 กิจกรรมการอบรม การค านวณตน้ทุนการผลิต 

            ภาษาอังกฤษ ในการขายสนิค้าออนไลน ์                        อยา่งง่าย 
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 นอกจากการพัฒนาบรรจุภัณฑแ์ละการอบรมให้ความรู้แกน่วัตกรและผู้สนใจในพืน้ท่ีเทศบาลต าบลเจริญ-

ราษฎร์แล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังได้พัฒนาเว็บไซต์ www.smartcharoenrat.com เพื่อให้เป็นช่องทางออนไลน์ในการ

น าเสนอผลิตภัณฑ์และการติดตอ่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมายและผู้สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชน และยังมุ่งหวัง

ให้กลุม่วสิาหกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการได้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ท่ี 

 

ภาพที่ 6 การสง่มอบบรรจุภัณฑแ์ละเว็บไซต์ให้แก่วสิาหกจิชุมชนและเทศบาลต าบลเจรญิราษฎร์ 

2. โครงการการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้งถิ่นโดยมีสถาบนัอุดมศกึษาเปน็พี่เลี้ยง 

 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยง  

(U-School) เป็นโครงการท่ีคณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังท่ีจะเป็นสถาบันศึกษาท่ีช่วย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง ผ่านโครงการย่อยท่ีมุ่งเน้นพัฒนา

ทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนผ่านการสร้างนวัตกรรมนิทานท่ีน าเร่ืองราวในท้องถิ่น มาสรรค์สร้าง เป็นสื่อ

ดิจิทัลนิทานสองภาษา น าเสนอเร่ืองราวชุมชนเมืองพะเยา เพื่อให้เกิดความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับเสริมสร้าง

ศีลธรรม และจริยธธรมอันดีงามให้แก่ครูและนักเรียนในชุมชนพื้นท่ีเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะฯ ได้

ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้  

 (1) โครงการการเล่าเร่ืองด้วยสื่อดิจิทัล: การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21   

 - โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยาเขต 2 เข้าร่วมโครงการ จ านวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วย 

  1) โรงเรียนบ้านแวน   9) โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลงักาอนุสรณ์) 

  2) โรงเรียนบ้านหย่วน (เชยีงค านาคโรวาท) 10) โรงเรียนบ้านทุ่งแต 

  3) โรงเรียนบ้านสบขาม   11) โรงเรียนบ้านสบบง 

  4) โรงเรียนบ้านทุ่งกลว้ย   12) โรงเรียนบ้านผาลาด 

  5) โรงเรียนบ้านแม่ต  า   13) โรงเรียนบ้านปางมดแดง 

  6) โรงเรียนบ้านพระนั่งดนิ   14) โรงเรียนบ้านท่าฟา้ใต ้

  7) โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 15) โรงเรียนบ้านควรดง 

  8) โรงเรียนบ้านแวนโค้ง   16) โรงเรียนบ้านสบสา 
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนนิโครงการ 

 ครู: ครูได้รับการเสริมสร้างความรู้ในด้านการสร้างนวัตกรรมนิทานและการวิจัยในชั้นเรียน การจัดการ 

เรียนการสอนโดยใชน้ทิาน การสง่เสริมทักษะการคิดวพิากษแ์ละคิดสร้างสรรค์ 

 นักเรียน: นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทักษะ

การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชงิวพิากษ์ 

 โรงเรียน: มีแหลง่เรียนรู้นิทานชุมชน 2 ภาษา ออนไลนแ์ละคู่มอืการจัดการความรู้ 
 

 ประโยชนท่ี์โรงเรียนและชุมชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ 

  1. แหล่งเรียนรู้นิทานชุมชน 2 ภาษา ออนไลน์ 

 2. คู่มือการจัดการความรู้การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียนโดยใช้นิทาน 2 ภาษา 

 3. แนวทางในการอนุรักษค์วามเชื่อ ประเพณี สิ่งแวดลอ้มในชุมชน และวัฒนธรรมในทอ้งถิ่นจังหวัดพะเยา 

 4. กระบวนการพัฒนาครูและนักเรียนในด้านการอา่นออกเขยีน ความคิดวเิคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์

ได้โดยใชน้ทิาน 2 ภาษา 

 

    
ภาพที่ 7 และ 8 ตัวอยา่งสือ่ดจิิทัล นทิานชุมชนเมอืงพะเยา 

 

        
 ภาพที่ 9 Workshop การวจิัยในชัน้เรียน            ภาพที่ 10 Workshop การสร้างนทิาน 2 ภาษา 
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   ภาพที่ 11 Workshop การสอนไทยโดยใชน้ทิาน      ภาพที่ 12 Workshop การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน 
 

3. โครงการ UP CSR สู่ UP CSV 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ UP CSR สู่ UP CSV ซึ่งเป็นโครงการด้าน

การบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศ ของมหาวิทยาลัยพะเยา และยังเป็นโครงการตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาโรงเรียนในถิ่น

ทุรกันดาร ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี และด าเนินวิถีชีวิตด้วยความพอเพียงอย่างมีความสุข โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วม

พัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อ าเภอเชียงค า จังหวัด

พะเยา รวมถึงพัฒนาครูผู้สอน ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กนักเรียนในพื้นท่ี ให้อ่านออกเขียนได้ พร้อมสร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้ ให้เด็กนักเรียนในพื้นท่ีได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศกึษา  

 

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 50,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ บรกิารวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 

    
 

ภาพชุดท่ี 1 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 
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ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 

และให้บริการทางภาษา 
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ผลการด าเนินงานปฏิบัติการและให้บริการทางภาษา 

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ คือมุ่งเน้นพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาให้มี

ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ญี่ปุ่น จีน ฝร่ังเศสและอังกฤษ เพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล โดยปฏบัิตติามพันธกิจ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไป หมวดภาษาจ านวน 4 วิชา ได้แก่ 001101 การใช้ภาษาไทย 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 001103 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง และ 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา English for Graduate 

Studies I, II, และ III ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก การจัดอบรมภาษาแก่นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ การให้บริการ

แปลภาษาและล่าม การจัดการสอนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีโดยการเทียบโอน เฉพาะหลักสูตรท่ีคณะ      

ศลิปศาสตร์รับผิดชอบ การให้บริการด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาไทย ญี่ปุ่น จีน ฝร่ังเศสและอังกฤษ และการพัฒนา

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา โดยใชก้รอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็น

สากล (CEFR) เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี ้ศูนย์ภาษาได้ด าเนนิงานดังน้ี 

 

1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 การจัดการเรียนการสอนวชิาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย การศึกษา 2563 ส าหรับนสิิตชัน้ปีท่ี 2 

 รายวชิา 001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง  จ านวนนสิิต 2,803 คน 

 รายวชิา 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา   จ านวนนสิิต 355 คน 

1.2 การจัดการเรียนการสอนวชิาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น การศึกษา 2564 ส าหรับนสิิตชัน้ปีท่ี 1 

 รายวชิา 001111  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  จ านวนนสิิต 81 คน 

 รายวชิา 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  จ านวนนสิิต 5,326 คน 

1.3 การจัดการเรียนการสอนวชิาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น การศึกษา 2564 ส าหรับนสิิตชัน้ปีท่ี 2 

 รายวชิา 001113 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ  จ านวนนสิิต 358 คน 

 รายวชิา 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  จ านวนนสิิต 3,718 คน 

1.4 การปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 3 รายวิชา เพื่อให้สามารถเทียบระดับความรู้

ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นสากล (CEFR) ดังนี้ 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  เป็น 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน 

 001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง  เป็น 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

      001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  เป็น 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและ 

                                                                                       วชิาชีพ 
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1.5 การจัดสอบพัฒนาผลการเรียนรายวชิาภาษาอังกฤษ หมวดวชิาศึกษาทั่วไป วันท่ี 2 มิถุนายน 2564 

รายวชิาดังนี ้

 001111  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน และ  001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  จ านวนนสิิตสอบ 110 คน 

 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา และ 001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง จ า น ว นนิ สิ ต ส อบ  68 4  ค น

 001113 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ และ 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  จ านวนนสิิตสอบ 218 คน 

 

2. ให้บริการแปลภาษาและล่าม 

โดยศูนย์ภาษา ให้บริการด้านการแปลภาษาภายในหน่วยงาน 2 คร้ัง ดังนี้  

ล าดับ รายการ สังกัด ลงวันที ่ จ านวนหนา้ ผู้แปล 

1 

ขอความอนุเคราะห์แปลภาษา

เอกสาร(ร่าง)หนังสือแสดง

เจตจ านง 

กองบริหารงานวจิัย 3-ธ.ค.-63 1 อ.เยาวรัตน์ เม็งขาว 

2 

ขอความอนุเคราะห์แปลภาษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื

ทางวิชาการ 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

5-ม.ค.-64 7 อ.เยาวรัตน์ เม็งขาว 

 

และให้บริการด้านการขัดเกลาภาษาภายนอกหน่วยงาน 2 คร้ัง ดังนี้  

ล าดับ รายการ ลงวันที่ จ านวนหน้า ผู้แปล หมายเหตุ 

1 บทคัดย่อ  6-ม.ค.-64 1 อ.เยาวรัตน์  เม็งขาว   

2 บทคัดย่อ  11-มี.ค.-64 1 อ.ธรณ์ธนนัณท์ ไชยวงค์ศา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



School of Liberal Arts   Annual Report 2021 
 

   83 

3. บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาของนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลสรุปผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษา และเพื่อส าเร็จการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก) 

วันเวลาสอบ ปริญญาเอก ปริญญาโท รวม  สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 

6 พ.ย. 64 1 3 4 - 4 

12 พ.ย. 64 4 - 4 2 2 

4 ธ.ค. 64 2 1 3 1 2 

5 ก.พ. 64 3 3 6 1 5 

10 ก.พ. 64 2 - 2 - 2 

5 ม.ีค. 64 10 3 13 7 6 

10 มี.ค. 64 4 - 4 - 4 

รวม 82 16 98 52 46 

 

3.2 ข้อมูลสรุปผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษา และเพื่อส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวทิยาลัยพะเยา ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ (บุคลากร)  

วันเวลาสอบ บุคคลทั่วไป 

6 พ.ย. 64 2 

12 พ.ย. 64 - 

4 ธ.ค. 64 4 

15 ธ.ค. 64 2 

13 ม.ค. 64 1 

5 ก.พ. 64 4 

10 ก.พ. 64 5 

5 ม.ีค. 64 - 

10 มี.ค. 64 2 

รวม 27 
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4. ยกระดับความสามารถของภาษาอังกฤษของนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นไปตามกรอบอ้างองิ 

    ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) 
 

4.1 อบรมวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิิตปริญญาตรี 

จัดขึ้นระหว่างเดอืนตุลาคม 2563 – เดอืนกนัยายน 2564 เวลา 16.00-18.00 น. 

วัน/เดือน/ปี จ านวนผู้สมัคร วิทยากร 

7 ตุลาคม 2563 228 ผูช่้วยศาสตราจารย์เกริก เจษฎานุวัฒน์ 

11 พฤศจกิายน 2563 316 อาจารย์จติติมาพร ตน้จ าปา 

9 ธันวาคม 2563 303 อาจารย์จติติมาพร ตน้จ าปา 

13 มกราคม 2564 157 ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ 

10 กุมภาพันธ์ 2564 129 ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ 

10 มีนาคม 2564 77 ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ 

7 เมษายน 2564 99 ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ 

12 พฤษภาคม 2564 220 ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ 

9 มถิุนายน 2564 313 ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ 

7 กรกฎาคม 2564 799 ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ 

29 กรกฎาคม 2564 424 ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ 

25 สิงหาคม 2564 196 ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ 

22 กันยายน 2564 128 ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ 
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4.2 อบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ส าหรับนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 10-11 กรกฎาคม 2564 

คณะ/วิทยาลัย จ านวนนิสิตสมัครอบรม 

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1 

ทันตแพทยศาสตร์ 1 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 

นิตศิาสตร์ 2 

บริหารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ 12 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 

แพทยศาสตร์ 16 

เภสัชศาสตร์ 6 

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

วิทยาลัยการจัดการ 17 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 

วิศวกรรมศาสตร์ 6 

ศลิปศาสตร์ 24 

สหเวชศาสตร์ 7 

 

4.3 สื่อส าหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดว้ยตนเองทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา (http://lc.libarts.up.ac.th) 

โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู ่ประกอบด้วย วดีีโอส าหรับพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

และ วดีีโอติวส าหรับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
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วดีีโอส าหรับพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดีีโอติวส าหรับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
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5. จัดสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตปริญญาตร ี

จัดขึ้นระหว่างเดอืนตุลาคม 2563 – เดอืนกันยายน 2564 

วัน/เดือน/ปี จ านวนผู้เข้าร่วม 
ผลการสอบ 

B1 ขึ้นไป A2 A1 ต่ ากว่า A1 

14 ตุลาคม 2563 150 20 63 66 1 

25 พฤศจกิายน 2563 1,166 141 359 661 5 

24 ธันวาคม 2563 609 99 204 295 11 

2 กุมภาพันธ์ 2564 495 73 183 237 2 

24 กุมภาพันธ์ 2564 405 56 166 183 0 

31 มีนาคม 2564 452 10 26 220 196 

5 พฤษภาคม 2564 737 23 50 339 325 

24-25 พฤษภาคม 2564 1,346 47 110 572 617 

19-20 มิถุนายน 2564 932 56 98 454 324 

9 - 10 กรกฎาคม 2564 1,565 72 114 805 574 

31 ก.ค. - 1 ส.ค. 64 1,034 66 110 483 375 

31 สิงหาคม 2564 377 32 34 172 139 

25 กันยายน 2564 265 31 43 128 63 

รวม 9,533 726 1,560 4,615 2,632 
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อัพเดทจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ศูนย์ภาษา (http://lc.libarts.up.ac.th) 18,374 คร้ัง 

เก็บขอ้มูล ณ วันท่ี 31 กันยายน 2564 
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6. บริการดา้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และ 

   ภาษาอังกฤษ โดยจัดสอบวดัระดับภาษา ดังนี้ 

 

สอบวดัระดับภาษาจีน 

ชั้นป ี ระดับ จ านวนนิสิตสอบ ผ่าน คิดเปน็ร้อยละ ไม่ผ่าน คิดเปน็ร้อยละ หมายเหต ุ

3-4 HSK 4 76 53 70 23 30 
 

1-2 HSK 3 111 77 69 34 31 
 

 

สอบวดัระดับภาษาญี่ปุน่ 

ชั้นป ี ระดับ จ านวนนิสิตสอบ ผ่าน คิดเปน็ร้อยละ ไม่ผ่าน คิดเปน็ร้อยละ หมายเหต ุ

4 N3 38 9 24 29 76  

3 
N3 44 8 18 36 82 นสิิตเลอืก 

สอบเอง N4 23 18 78 5 22 

2 N4 58 37 64 21 36  

1 N4 67 61 91 6 9  

 

สอบวดัระดับภาษาไทย 

ชั้นป ี ระดับ จ านวนนิสิตสอบ ผ่าน คิดเปน็ร้อยละ ไม่ผ่าน คิดเปน็ร้อยละ หมายเหต ุ

4 - 168 98 58 70 42   

3 - 178 74 42 104 58   

2 - 170 123 72 47 28   

1 - 111 41 37 70 63   

 

สอบวดัระดับภาษาฝรัง่เศส 

ชั้นป ี ระดับ จ านวนนิสิตสอบ ผ่าน คิดเปน็ร้อยละ ไม่ผ่าน คิดเปน็ร้อยละ หมายเหต ุ

3 - 3 2 67 1 33   

2 - 6 5 83 1 17   

1 - 8 6 75 2 25   
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สอบวดัระดับภาษาองักฤษ 

ชั้นป ี ระดับ จ านวนนิสิตสอบ ผ่าน คิดเปน็ร้อยละ หมายเหต ุ

4 

C1 

265 

4 2  

B2 86 32  

B1 167 63  

ต่ ากว่า B1 8 3  

3 

C1 

259 

7 3  

B2 114 44  

B1 132 51  

ต่ ากว่า B1 6 2  

2 

C1 

276 

2 1  

B2 86 31  

B1 176 64  

ต่ ากว่า B1 12 4  

1 

C1 

309 

0 0  

B2 54 17  

B1 225 73  

ต่ ากว่า B1 30 10  
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ภาพกิจกรรม/โครงการ งานปฏิบัติการและให้บริการทางภาษา ปีงบประมาณ 2564 

การจัดทดสอบวดัระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ ปริญญาตร ีมหาวทิยาลัยพะเยา 
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การจัดทดสอบวดัระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับคณะผูบ้ริหารและบุคลากร  

คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาต ิ
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การจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบคุลากรสายวิชาการ 
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ศูนย์ภาษา คณะศลิปศาสตร์ ร่วมกับ กองการเจ้าหนา้ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมโครงการพฒันาทักษะ

การใช้ภาษาองักฤษ ส าหรับบคุลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
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จัดสอบเพื่อพัฒนาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ตามโครงการสร้างบัณฑิตพนัธุ์ใหม่ แบบออนไลน์ 
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จัดโครงการทดสอบและยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิิต มหาวทิยาลัยพะเยา (รหสั 62)  
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ผลการด าเนินงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
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ผลการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเป็นสิ่งท่ีคนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้ความส าคัญเพื่อ

เสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและ

วัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นท่ีล้านนา

ตะวันออก ซึ่งมีศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างความร่วมมือ

กับชุมชน (University Engagement) เพื่อการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตส านึกปลูกฝัง

ค่านยิม ความภาคภูมิใจในวถิีชีวิต ประเพณีและศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดงีามให้กับนสิิตและบุคลากร 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีกระบวนการในการด าเนินงานทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนและสังคมท้ังภายในและภายนอกสถาบัน งานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทยและสากล โดยรูปแบบกิจกรรมเน้น

ส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรและชุมชนภายนอกสถาบัน 

 

1. การด าเนินงานนโยบายและวิธีการบรหิารจัดการ 

1.1 นโยบาย 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจด้านท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรม ในยุทธศาสตร์ท่ี 4  

การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้  

 เป้าประสงค์ท่ี 1 อนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น และพัฒนาภาษาสากล 

ซึ่งมีตัวชีว้ัด 2 ตัวชีว้ัด ดังนี ้

  1.1 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทางศลิปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น จังหวัดพะเยา 

  1.2 จัดให้มีกจิกรรม/โครงการ ร่วมกันระหว่างบุคลากร นสิิตและชุมชนเพื่อเกิดการเรียนรู้สังคมและ

วัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์ท่ี 2 สรา้งความตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทย ซึ่งมีตัวช้ีวัด 2 ตัวชีว้ัด ดังนี้ 

  2.1 มีรายวชิาท่ีบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

  2.2 มีกิจกรรม/โครงการด้านเสริมสร้างความเป็นไทยให้แกบุ่คลากรนสิิต 

 โดยมีการมุ่งเนน้สง่เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมอืภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมมีการจัดด าเนินการผ่านกระบวนการ PDCA โดยเร่ิมจากการวางแผนให้ควบคุม มีการตั้งเป้าหมาย  

การด าเนินงานตามขั้นตอน การตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงบประมาณน าไปสู่การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม

ด้านการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 1.2 วิธกีารบริหารจัดการ 

หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม โดยมีการแบ่งหน้าท่ีในการรับผิดชอบดังนี้ 

1. หน่วยกิจการนิสติและสโมสรนสิิตคณะศิลปศาสตร์  

สนับสนุนให้นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์ ร่วมสืบสาน อนุ รักษ์มรดก  

ทางวัฒนธรรม อารยธรรมศาสนา โดยมีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นจากความร่วมมอืจากบุคลากร นสิิต และชุมชน 

2. คณะกรรมการสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม 

ก ากับดูแลและการบริหารงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยาในด้านท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรม 

ด้านท่ี 3 บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และด้านท่ี 4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นไทย  

สนับสนุนการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ด้านงานวจิัย ด้านงานบริการวิชาการและกิจการ

นสิิต เพื่อสัมผัสชุมชนเกิดการเรียนรู้ทางด้านสังคม ดา้นภาษาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรม 

  

ภาพที่ 1 ภาพขี้นตอนการด าเนนิงานนโยบายและวธีิการบริหารจัดการ 

Checking 
▪ มีการจัดการสรุปโครงการ กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

▪ ประเมินความพึงพอใจในโครงการ  

Action 
▪ น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในปตี่อไป 

Plan 
▪ก าหนดเปา้หมายตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 

▪จัดสรรงบประมาณ เพื่อด าเนินโครงการหรือ

กิจกรรม  

▪ผูรั้บผดิชอบในการจัดกิจกรรม สโมสรนิสิต  

คณะศิลปศาสตร์ 

 

Doing 
▪ มีการแปลงพันธกิจมาเป็นแผนปฏิบัติการ

เพื่อที่จะสามารถด าเนินกจิกรรมได้ 

▪ การด าเนินการโครงการ กิจกรรมตาม

แผนปฏบิัติการ 

 P D

CA
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Action 
▪ น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เป็นแนว

ทางการด าเนินงานในปตี่อไป 

Checking 
▪ มีการจัดการสรุปโครงการ กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

Plan 
▪ มีการจัดประชุมวางแผนด าเนินงานและจัดเตรียม

งานโดยสโมสรนิสิตและผูเ้ก่ียวขอ้ง   

Doing 
▪ มีการด าเนินกจิกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้

ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละฝา่ย   

P D

CA

ภาพที่ 2 แสดงขัน้ตอนการด าเนนิงานตามระบบ PDCA 

Action 
▪ น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป 

 

Checking 
▪ มีการจัดการสรุปโครงการ กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

▪ ประเมินความพึงพอใจในโครงการ  

Plan 
▪ ก า ห น ด ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์   

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2563-

2567) 

▪ จัดสรรงบประมาณ เพื่อด าเนินโครงการด้านท านุฯ 

▪ มีผู้รับผิดชอบคอืสโมสรนิสิต คณะศิลปศาสตร์   

 

Doing 
▪ มีการแปลงพันธกิจมาเป็นแผนปฏิบัติการ

เพื่อที่จะสามารถด าเนินกจิกรรมได้ 

▪ การด าเนินการโครงการ กิจกรรมตาม

แผนปฏบิัติการ 

▪  P D

CA

ภาพที่ 3 แสดงขัน้ตอนการบริหารจัดการตามระบบ PDCA 
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 2. มกีารด าเนินงานโดยเน้นการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน 

คณะศิลปศาสตร์ มีการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมร่วมกับหนว่ยงานภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการเป็นคณะกรรมการกิจการนสิิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯและสโมสรนสิิต 

ซึ่งถือวา่หน่วยงานภายในคณะท่ีเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินกิจกรรม 

 ส่วนหน่วยงานภายนอกของคณะฯ ท่ีนับว่าเป็นเครือข่ายส าคัญในการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมนั้น 

ประกอบไปด้วย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา วัดพระธาตุจอมทอง ตลอดจนหน่วยงาน

ภายนอกท่ีเป็นภาคีเครือข่าย จากการด าเนนิงานท่ีมีส่วนร่วมดังกล่าว ได้กอ่ให้เกิดการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในทุก

ระดับ ดังนี ้

 2.1 การมีสว่นร่วมในการด าเนนิงานภายในคณะ 

 โดยมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรด าเนินกิจกรรมทางด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ดังตอ่ไปน้ี 

1. โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 

2. โครงการไหวค้รูคณะศิลปศาสตร์ 

3. โครงการท าบุญคณะศลิปศาสตร์  

 

2.2 การมีสว่นร่วมในการด าเนนิงานกับหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ได้มีการจัดโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง โครงการสืบสานต านานแห่งสายนที (ลอยกระทง) 

และโครงการสุขสะหรี ป๋ีใหม่เมือง ร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ

กิจกรรมพัฒนานิสิต ท่ีจัดท าขึ้นระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา และวิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

2.3 การมสี่วนร่วมในการด าเนนิงานกับหนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะได้ด าเนินการบูรณาการพันธกิจหลักท้ัง 3 ด้าน คือด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม เข้าไว้ด้วยกัน ได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะศลิปศาสตร์ และมีภาคีเครอืขา่ย ดังตอ่ไปน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงรายช่ือภาคีเครือข่าย 

ล าดับ พื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย ลักษณะการสร้างภาคีเครือข่าย 

1 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา MOU 

2 วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา  MOU 

3 เทศบาลเมอืงพะเยา โครงการแห่ผา้ห่มพระธาตุจอมทอง 

4 วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา โครงการแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 

5 ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา โครงการแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 

6 ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา โครงการแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 
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Plan 
▪ มีการจัดประชุมวางแผน ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

และจัดเตรียมงาน โดยสโมสรนิสิตและผูเ้ก่ียวขอ้ง

ภายใน ภายนอกคณะศิลปศาสตร์  

 

 

Doing 

▪ มีการด าเนินกจิกรรมตามแผนและขัน้ตอนที่

ก าหนดไว้ ตามหน้าที่ที่รับผดิชอบของแต่ละ

ฝา่ย 

Action 
▪ น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติการด าเนินงานในปตี่อไป 

Checking 
▪ มีการจัดท าสรุปโครงการ กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา 

 

P D

CA

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินงานโดยเน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายใน 

ภายนอก มหาวิทยาลัย และชุมชน ซึ่งด าเนินงานโดยนิสิตมีการออกแบบกิจกรรมท่ีสามารถท าร่วมกันได้ทุกภาคส่วน 

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผนกิจกรรม ในรูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามวงจร PDCA โดยมี

การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนจ านวน 1 รายวชิา คือรายวชิา 144433 วรรณกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามแผน

ยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ 2563-2567) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างและส่งเสริม

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ให้มีรายวิชาท่ีบูรณาการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสร้างความตระหนัก รับรู้ ปลูกฝัง

ความเป็นไทย และเพื่อให้นิสิตได้ลงพื้นท่ีสัมผัสกับชุมชน เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม ภาษาและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  แสดงขัน้ตอนการด าเนนิงานแบบบูรณาการ 
 

Checking 
▪ น าฐานขอ้มูลที่นิสิตรวบรวมได้จัดท า

เป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นการสรุปการ

ด าเนินงานของรายวิชาต่อไป 

 

Action 
▪ มีการประเมินผลความส าเร็จของโครงการกับการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อให้คณะกรรมการผู้จัด

โครงการ กิจกรรมแต่ละโครงการทราบถึงจุดอ่อน  

จุดแข็ง น าไปปรับปรุง เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ด าเนินการในปตี่อไป 

Plan 

รายวชิาที่บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตเข้าด้วยกัน 

 

Doing 

▪ มกีารด าเนินกจิกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 

P D

CA

ภาพที่ 5 แสดงขัน้ตอนการด าเนนิงานแบบบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์ 
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3. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์

เอกลักษณ์ 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา มกีารด าเนนิโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีสามารถสะทอ้น

เอกลักษณ์ในรูปแบบ “วัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากการจัดบรรยายงานในกิจกรรมด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ในทุกกิจกรรม รวมถึงการแต่งกายชุดพื้นเมืองของคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม อีกท้ังยังได้ปลูกฝัง เจ้าหน้าท่ี นิสิต ให้เข้าใจเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ผ่านกิจกรรม

ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ณ วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นประเพณีท่ีถอืกันมาตั้งแต่โบราณ ท่ี

ชาวพุทธเชื่อกันว่าการน าผ้ามาขึ้นถวายห่มคลุมรอบพระธาตุเจดีย์นั้น เสมือนได้น้อมน าถวายผ้าไตรแด่พระพุทธองค์ 

กิจกรรมประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองมีความส าคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของ

ชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบสาน สรา้งสรรค์ พัฒนาศลิปะและวัฒนธรรม 
 

ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือหนว่ยงานภายในท่ีเข้าร่วมโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (พ.ศ. 2559 – 2564) 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561-2563 

1. คณะศิลปศาสตร์ 1. คณะศลิปศาสตร์ 
1. คณะศลิปศาสตร์ 

2. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. วิทยาลัยการศึกษา 

3. วิทยาลัยการศึกษา 3. วิทยาลัยการศึกษา 
4. มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. กองกจิการนิสติ 

 

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อหน่วยงานภายนอกท่ีเข้าร่วมโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (พ.ศ. 2559 – 

2564)   

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561-2563 ปี พ.ศ. 2564 

1. วัดพระธาตุจอมทอง 
1. วัดพระธาตุจอมทอง 

2. เทศบาลเมอืงพะเยา 

1. วัดพระธาตุจอมทอง 

1. วัดพระธาตุจอมทอง 

2. เทศบาลเมอืงพะเยา 

2. เทศบาลเมอืงพะเยา 

3. จังหวัดพะเยา 

4. การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

(ททท.) 

5. ส านักงานพระพุทธศาสนา 

6. สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 

7. ชมรมลูกสาวพอ่ขุนง าเมือง 

จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 



School of Liberal Arts   Annual Report 2021 

 
104 

 

 
 

โครงการประเพณีแห่ผา้ห่มพระธาตุจอมทอง ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 จากการเผยแพร่โครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้ได้รับ

ความสนใจจากคนในสังคมออนไลน์ร่วมแสดงความคิดเห็น และมีการเผยแพร่ตอ่ เป็นจ านวนมาก นับวา่เป็นกิจกรรม

ท่ีน าเสนอวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวจังหวัดพะเยา สร้างความประทับใจแก่ผู้รับชมและน ามาซึ่งความภาคภูมิในความ

เป็นชาวพะเยา 

 

    
 

    
 

   

 



School of Liberal Arts   Annual Report 2021 

 
105 

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 60,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

2 โครงการไหวค้รูคณะศิลปศาสตร์ 20,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

3 โครงการท าบุญคณะศลิปศาสตร์ 30,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2564  

       

ภาพชุดท่ี 1 โครงการไหวค้รูคณะศลิปศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2564 

  

 

 

 

 

 

โครงการท าบุญคณะศลิปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๔     
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คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 2564 
 

1. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม     ที่ปรึกษา 

       (ผูท้รงคุณวุฒิ) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา กาวรีะ     ประธานกรรมการ 

        (คณบดีคณะศลิปศาสตร์) 

3. ดร.รัตนา ยาวิเลิง       กรรมการ 

      (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม    กรรมการ 

    (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์    กรรมการ 

    (รองคณบดีฝ่ายวิจัย) 

6. อาจารย์ณัฐวร วงศ์จติราทร      กรรมการ 

    (รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสติ)  

7. ดร. ชนาภา ดวงไฟ       กรรมการ 

    (ผูช่้วยคณบดี) 

8. อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย      กรรมการ 

    (ผูช่้วยคณบดี) 
 

 

ข้อมูล  

1. งานบริหารทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์ 

2. งานวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์ 

3. งานแผนงาน  คณะศลิปศาสตร์ 

4. งานปฏิบัติการและบริการทางภาษา  คณะศลิปศาสตร์ 
 

จัดท าโดย 

1. นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง               เจา้หน้าที่ประจ าคณะศลิปศาสตร์ 

 

 



 

    

 


