
   

 



   

สารจากคณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนนิงานท่ียึดหลักการสนองนโยบายของมหาวทิยาลัย

พะเยาตามพันธกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบ

การบริหารจัดการท่ียุติธรรม โปร่งใสและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

การประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับหลักสูตร (AUN-QA) และระดับคณะฯ/สถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามวสิยัทัศน์ “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. 2563 ข้าพเจ้ามีความภาคภูมใิจในการด าเนินงานตามพันธกิจ

ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนิสิตและผู้มีส่วนร่วมท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีให้ความส าคัญ ให้ความร่วมมือและทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการพัฒนาคณะศิลป

ศาสตร์ให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพตอ่ไป 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตมิา กาวีระ) 

คณบดีคณะศลิปศาสตร์ 
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โครงสร้างฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จติติมา กาวีระ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ดร.รัตนา ยาวิเลิง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณนิทรา ธีรานนท์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต 

ดร.ชนาภา ดวงไฟ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

ดร.เบญจพร เทพสหีนู 

ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

 



   

 

ดร.เบญจพร เทพสีหนู 

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

 

อาจารย์โขมพัฒน์ ประวงั 

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 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย 

ประธานหลักสูตร ศศ.ด. ภาษาไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล 

ประธานหลักสูตร ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 

ประธานหลักสูตร ศศ.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 2563 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.    วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ) ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

      2.    นติศิาสตรบัณฑิต และ ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

      3.    แพทยแ์ผนจีนบัณฑิต และ ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 

      4.    ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

      5.    ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

      6.    การศึกษาบัณฑติ (การศกึษา) และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 

      7.    การศึกษาบัณฑติ (การศกึษา) และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

      8.    การศึกษาบัณฑติ (การศกึษา) และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (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 านงึถึงความพร้อมดา้นการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 

 นอกจากพันธกิจคณะศิลปศาสตร์จากลักษณะองค์กรของคณะศิลปศาสตร์ท่ีจัดการเรียนการสอนด้าน

ภาษาแล้ว คณะฯ ได้จัดกิจกรรมการสง่เสริมและการให้บรกิารทางภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศอย่างตอ่เนื่อง โดย

ให้บริการด้านภาษาตามวัตถุประสงค์ อาทิ การแปล การตรวจ และการขัดเกลาภาษา การให้บริการห้องปฏิบัติการ

ภาษา การอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตและบุคลากร และการบริการวิชาการด้านภาษาท่ีเกี่ยวข้อง 
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วิสัยทศัน์ (Vision) 

 “พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาคนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” 

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 

119 คน โดยแบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการรวมท้ังสิ้น 105 คน และบุคลากรสายสนับสนุนรวมท้ังสิ้น 15 คน โดยมี

รายละเอยีดดังนี้   

 

1. บุคลากรสายวิชาการรวมทัง้สิ้น 105 คน 

1.1 อาจารย์ประจ าที่ปฏบัิตงิานจรงิ    จ านวน 96 คน 

 1.1.1  อาจารย์ประจ า    จ านวน 79 คน 

 1.1.2  ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ   จ านวน 16 คน 

1.1.3  ผู้ทรงคุณวุฒิ    จ านวน  1 คน  

1.2 อาจารย์ประจ าที่ลาศกึษาตอ่    จ านวน  9 คน 
 

 

 

2. บุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 15 คน 

 2.1 บุคลากรท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย จ านวน 12  คน 

 2.2 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดอืน    จ านวน  3  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 2 5 0 1 0 0 0 0 

3 ภาษาไทย 20 3 23 0 10 6 1 3 1 1 1 

4 ภาษาฝร่ังเศส 7 0 7 0 5 2 0 0 0 0 0 

5 ภาษาอังกฤษ 49 5 54 1 32 14 2 4 0 1 0 

รวม 96 9 105 3 06  52  5 8 1 2 1 
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อัตราบุคลากรสายสนับสนนุในปีงบประมาณ 2563 

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. นางสาวเยาวเรศ 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. นายเขตฐพัฒน์ เพยีรจรงิ เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะฯ ลูกจ้างชั่วคราว ศูนยภ์าษา 

14. นายสถาพร เทพอุดม เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะฯ ลูกจ้างชั่วคราว หนว่ยบริการ

วชิาการ 

15. นางสาวเอมร วงค์วรรณ เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะฯ ลูกจ้างชั่วคราว หนว่ยการเงิน 

** ข้อมูล เดอืนกันยายน 2563 
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สินทรัพย ์

ในปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นรายการ

จ่ายเงินเดือนพนักงานและงบประมาณรายได้ท่ีได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยตามจ านวนอาจารย์และนิสิต ท้ังสิ้น 

16,431,549 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 มรีายละเอยีดดังนี้  

1. ห้องท างานคณบด ี    CE 13210 

2. ห้องท างานรองคณบดี 4 ฝ่าย   CE 13203 – 13206 

3. ส านักงานคณะ     CE 13202                                                             

4. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ   CE 13302 

    และห้องพักผู้อ านวยการศูนยภ์าษา 

5. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาไทย   CE 13303 

6. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ  CE 14303 

7. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาจนี   CE 13402 

8. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น   CE 14403  

9. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาฝร่ังเศส CE 14404 

10. ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง             CE 13207  

11. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์    CE 14203 (40 ท่ีน่ัง) 

12. ห้องเรียนใหญ่                    CE 14206 (200 ท่ีน่ัง) 

13. ห้องปฏบัิตกิารภาษา 1          CE14204 (50 ที่นั่ง)  

14. ห้องปฏบัิตกิารภาษา 2          CE13404 (50 ที่นั่ง) 

15. ห้องบันทึกสื่อการเรียนการสอน 4 ห้อง CE 13401, 13403, 12203, 12204   

 

 

 



School of Liberal Arts   Annual Report 2020 

   8 

จ านวนคอมพิวเตอร์เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัตงิานของคณาจารย์และบุคลากร ประจ าปี 2563 

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 CE13301 / CE13302 / CE13202 44 

7 ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา 1 CE 14204 53 

8 ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา 2 CE 13404 51 

9 ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ CE 14203 14 

10 ห้องบันทึกสื่อการสอน CE 13401 / CE 13404 / CE 12203 / CE 12204 4 

11 คอมพิวเตอร์และอุปกรณห์้อง CE 14204 (ห้องสโลป) 1 

 รวม 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอยา่ง: ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา 2 (CE13404) 
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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 3 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 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร  

 คณะศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์ร่วมกับมหาวทิยาลัยพะเยาในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยคณะฯ ก าหนดแผนการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนบุคลากรรายบุคคล และการ

ตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตงิาน โดยมีรายละเอยีดการด าเนนิงานดังน้ี  

ผลการด าเนินงานดา้นการบริหารอัตราก าลัง  

อัตราบุคลากรสายวิชาการ  (ข้อมูลเดือน กันยายน 2563)  

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนบุคลากร คุณวุฒกิารศึกษา ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ปฏบัิติ 

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 2 5 0 1 0 0 0 0 

3 ภาษาไทย 20 3 23 0 10 6 1 3 1 1 1 

4 ภาษาฝร่ังเศส 7 0 7 0 5 2 0 0 0 0 0 

5 ภาษาอังกฤษ 49 5 54 1 32 14 2 4 0 1 0 

รวม 96 9 105 3 06  52  5 8 1 2 1 

อัตราบุคลากรสายสนับสนนุในปีงบประมาณ 2563 

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. นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  

8. นางพจนารถ เชดิสกุล นักวชิาการเงินและบัญช ี พนักงานมหาวิทยาลัย  

9. นางสาวอรนภา ออ่งประกฤต ิ นักวชิาการพัสด ุ พนักงานมหาวิทยาลัย  

10. นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย  

11. นายกติติพนธ์ เจรญิกุศล นักวชิาการคอมพวิเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

12. นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศกึษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

13. นายเขตฐพัฒน์ เพยีรจรงิ เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะฯ ลูกจ้างชั่วคราว ศูนยภ์าษา 

14. นายสถาพร เทพอุดม เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะฯ ลูกจ้างชั่วคราว หนว่ยบริการวิชาการ 

15. นางสาวเอมร วงค์วรรณ เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะฯ ลูกจ้างชั่วคราว หนว่ยการเงิน 

** ข้อมูล เดอืนกันยายน 2563 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนบุคลากรของคณะฯ ในปี 2563 มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและ

ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาด้านต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิที่สูงขึ้นต่อไป ในระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

มีอัตราอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา รวมถึงมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และ

ภาษาจนี ยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึประสบการณ์ด้านการฟังพูดใหก้ับนิสิตที่

เรียนเป็นรายวิชาบริการ นอกจากนี ้กลุ่มเจา้ของภาษานีย้ังต้องปฏิบัติงานที่ศูนย์ภาษาได้อกีด้วย 

รูปท่ี  1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวชิาการ 

     

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 บุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามต าแหน่ง 
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ด้านการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร   

คณะฯ มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การ

ด าเนินการของคณะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ โดยมีการปรับงบ

พัฒนารายบุคคลเพิ่มขึน้ในปี 2562 เป็น 20,000 บาทต่อคน ส่งผลใหบุ้คลากรได้รับการอบรมพัฒนาตามแผน (รูป

ที่ 3) จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรจากการได้รับการฝึกอบรมและสนับสนุนด้านการวิจัย พบว่าบุคลากร

สายวิชาการมผีลงานตีพมิพ์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

รูปที่ 3 จ านวนของบุคลากรที่ได้รับการอบรมพัฒนาตามแผน 
 

 

 

 

 

 

 

ด้านการน าองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร  

         คณะฯ ได้มีการถ่ายทอดทิศทางองค์กรรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อใช้ติดตามประสิทธิภาพ

การสื่อสารขององค์กร ในด้านการประชาสัมพันธ์ จากการส ารวจในปี 2563 มีบุคลากรทราบวิสัยทัศน์และ

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

มหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากการด าเนินการโดยถ่ายทอดแผลกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ท าให้บุคลากรใน

คณะมคีวามเช่ือม่ันในการด าเนินของทีมบริหารรอ้ยละ 91.60  (รูปที่ 5)  
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รูปที่ 4 ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ 

         

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 ร้อยละของระดับความเชื่อมัน่ในการน าทมีของผู้บริหาร 
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ด้านการก ากับดูแลการบริหารคณะฯ  

ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะมีกระบวนการก ากับดูแลบริหารคณะฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ

บาล และส่งผลต่อผลการประเมินโดยรวมขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐผ่านผลประเมินในปี 3256  (ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2) คณะฯ ได้รับการตรวจสอบด้าน

การเงินและตรวจสอบภายในจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทุกปี และประเมินการปฏิบัติด้าน

การบริหารของผู้บริหารทุกปี นอกจากนี้การน าเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ด้านการด าเนิน

กิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ ส่งผลให้คณะศิลปศาสตร์เป็น  Best Practice ด้าน

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการบรหิารงานดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใส (ITA) จากผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายนอก ปี 

2563 

ข้อ รายละเอียดการประเมิน ITA จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ผลการ

ประเมนิที่

ได้รับ 

1 การปฏบัิตงิาน/การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด 85.61 

2 การปฏบัิตงิาน/การให้บริการกบัผู้มาติดต่อคนอื่นๆ อยา่งเท่าเทียมกัน 83.33 

3 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/การให้บริการอยา่งตรงไปตรงมา ไมปิ่ดบังหรือบิดเบือน

ข้อมูล 
87.12 

4 การด าเนนิงานโดยค านึงถึงประโยชนข์องประชาชนและสว่นรวมเป็นหลัก 83.33 

5 การเผยแพร่ขอ้มูลของหนว่ยงานท่ีเข้าถึงงา่ย ไมซ่ับซ้อน 82.58 

6 การเผยแพร่ขอ้มูลของหนว่ยงานท่ีมีช่องทางหลากหลาย 78.79 

7 มชีอ่งทางรับฟังค าติชมหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนนิงาน/การให้บริการ 93.94 

8 มกีารชีแ้จงและตอบค าถาม เมือ่มีขอ้กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน 84.09 

9 มชีอ่งทางให้ผู้มาตดิตอ่ร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงาน 75.76 

10 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงาน มกีารปรับปรุงคุณภาพการปฏบัิตงิาน/การให้บริการดีขึ้น 81.06 

11 มกีารปรับปรุงวธีิการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 80.30 

12 มกีารใช้เทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนนิงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ 93.94 

13 
การเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผูม้าตดิตอ่ หรือผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เข้าไปมสี่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิเงาน/การให้บริการของหนว่ยงาน 
75.00 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมนิการบริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ปี 2563 

ข้อ รายละเอียดการประเมิน ITA จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ผลการ

ประเมนิที่

ได้รับ 

1 ผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงานใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจรติ 91.81 

2 มกีารทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจรติในหนว่ยงานให้มีประสิทธิภาพ 94.83 

3 มกีารจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของหนว่ยงาน 94.83 

4 การแก้ไขปัญการทุจรติในหนว่ยงานของท่าน 79.74 

5 การด าเนนิการต่อการทุจรติในหนว่ยงานดา้นการเฝ้าระวังการทุจรติ 85.53 

6 การด าเนนิการต่อการทุจรติในหนว่ยงานดา้นการลงโทษทางวนิัย เมื่อมีการทุจรติ 82.02 

7 บุคลากรสามารถร้องเรียนและสง่หลักฐานดา้นการทุจรติได้อยา่งสะดวก 81.14 

8 บุคลากรสามารถตดิตามผลการร้องเรียนดา้นการทุจรติได้ 81.54 

9 บุคลากรมคีวามมั่นใจในการด าเนนิการด้านการแก้ปัญหาการทุจรติอยา่งตรงไปตรงมา 82.02 

10 บุคลากรมคีวามมั่นใจว่าปลอดภัยและไมม่ผีลกระทบตอ่ตนเองจากการร้องเรียนดา้นการทุจรติ 79.39 

 

     การบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์เป็นไปตามตามตัวบ่งชี้หลักในแผนกลยุทธ์ โดยเน้นประเด็นส าคัญ

ดังต่อไปนี้ การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร และการ

จัดการความรู้ในคณะ  คณะศิลปศาสตร์โดยบุคลากรท้ังคณะฯ ได้ร่วมกันก าหนดแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์จ านวน 6 ประเด็น ซึ่งมี 52 ตัวชี้วัด ดังแสดงในแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 มกีารวเิคราะห์การด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และจ าแนกตามผู้รับผิดชอบ พบว่าบรรลุตามตัวช้ีวัดร้อยละ 100 
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   ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้มีการทบทวนแผนการจัดท าและการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ท าให้

เกิดความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (รูปที่ 7)  และผลส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ร้อยละ 

100  (รูปที่ 8) 

รูปท่ี 7 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการท่ีส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 
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ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 

     คณะฯ มีกระบวนการบริหารงบประมาณ ได้แก่งบประมาณแผ่นดิน (รูปที่ 9) งบประมาณรายได้ 

(รูปที่ 10) งบประมาณสะสม เงินรายได้จากการใหบ้ริการศูนย์ภาษาและเงนิสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

คณะฯ มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการในแต่ละพันธกิจ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน

ในที่ประชุมประจ าคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน 

รูปท่ี 9 งบประมาณแผ่นดนิที่ได้รับการจัดสรร 

                     

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการ 
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ด้านการบรหิารงบประมาณ 

คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร

สัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมคณะฯ มีระบบ

การแสวงหารายได้ การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ าเสมอโดยมีคณบดี รอง

คณบดีฝ่ายบริหารและหน่วยการเงิน เป็นผู้ตรวจสอบและแจ้งคณะกรรมการ ประจ าคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการน าไป

ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทาง การเงินของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารงบประมาณ ใน

ปีงบประมาณ 2563 คณะฯ มีแหล่งงบประมาณท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ดังนี้  

1. งบประมาณแผ่นดิน 

2. งบประมาณรายได้ (งบประมาณหลักที่ใชใ้นการด าเนินงานของ คณะฯ จากค่าธรรมเนยีมการศึกษา) 

3. งบประมาณสะสม (เงินสะสมจากงบประมาณรายได้ของคณะฯ ของปีก่อนหน้า) 

4. เงินรายได้จากกิจกรรมของคณะฯ (รายได้จากการให้บริการศูนย์ภาษา) 

5. เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (การสนับสนุนการวิจัย การ บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม) 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิต ร้อยละ 60 โดยจากการวิเคราะห์การจัดสรร

งบประมาณพบว่า นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นประจ าแล้วยังพบแนวโน้มค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา

อัตราก าลังผู้มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาภาษาไทย และภาษาฝร่ังเศส และปัญหาการ

ขาดแคลนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต ท าให้คณะฯ ต้อง

จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจ้างบุคลากรเพิ่มเตมิ 

ตารางรายได้งบประมาณรายได้คณะศลิปศาสตร์แยกตามหมวดการสรรงบประมาณ ปี 2563  

 
รายได้ตามกองทุน ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ

จัดสรร 

งบประมาณที่ใช้

จริง 

1 กองทุนเพื่อการศึกษา 14,123,466.00 10,188,058.34 

2 กองทุนวจิัย 516,000.00 278,682.00 

3 กองทุนบริการวิชาการ 375,000.00 238,415.00 

4 กองทุนกิจการนิสติ 395,000.00 95,000.00 

5 กองทุนสนิทรัพย์ถาวร 920,000.00 493,900.00 

6 กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 220,000.00 120,000.00 

ยอดรวม 16,549,466.00 11,414,055.34 

 

จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ ส่งผลใหค้ณะศลิปศาสตร์ได้รับผล

ประเมินการการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในประเด็นการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

ในปี 2563 ดังนี้ 
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ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน (ITA) ด้านการบรหิารการเงินและทรัพยส์ิน  

ข้อ รายละเอียดการประเมิน ITA ด้านการบรหิารการเงินและทรัพย์สิน 

ผลการ

ประเมนิที่

ได้รับ 

1 บุคลากรรับรู้เกี่ยวกับแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปขีองหน่วยงาน 72.41 

2 
บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ ์หรอืคา่เดินทาง

อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้
89.22 

3 หนว่ยงานใช้จ่ายงบประมาณอยา่งคุ้มค่า 88.36 

4 หนว่ยงานใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตัง้ไว้ 87.50 

5 หนว่ยงานเปิดโอกาสให้บุคลากร มีสว่นร่วมในการสอบถามการใชง้บประมาณ 80.60 

6 หนว่ยงานเปิดโอกาสให้บุคลากร มีสว่นร่วมในการทักทว้งการใชง้บประมาณ 78.88 

7 หนว่ยงานเปิดโอกาสให้บุคลากร มีสว่นร่วมในการร้องเรียนการใชง้บประมาณ 78.02 

 

ด้านการแสวงหารายได้  

ในรอบปีงบประมาณ 2563 การแสวงหารายได้ของคณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัด

กิจกรรมผ่านระบบการด าเนินงานของศูนย์ภาษาคณะศลิปศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผ่านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ของนิสิตท่ีเน้นการให้บริการทางด้านภาษาแก่นิสิต ชุมชน หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแบบมี

ค่าใชจ้่ายและไมม่คี่าใชจ้่ายโดยมรีายละเอยีดดังนี้  

ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ภาษาคณะศิลปะศาสตร์มีการแสวงหารายได้ โดยได้ด าเนินตามนโยบายด้านการ

พัฒนาทักษะด้านภาษาตามแผนกลยุทธ์คณะฯ และยังด าเนินการให้บริการแบบแสวงหารายได้และแบบไม่ แสวงหารายได้

อย่างต่อเนื่อง ในด้านกิจกรรมแบบไม่แสวงหารายได้ประกอบด้วย คลินิกภาษา ห้องปฏิบัติการภาษา การอบรมภาษาไทย

ส าหรับนสิิตตา่งชาต ิส าหรับการให้บริการแบบแสวงหารายได้ ประกอบด้วย กิจกรรมการแปล ตรวจและขัดเกลาภาษา การ

สอนภาษาอังกฤษ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และการบริการวิชาการของศูนย์ภาษา ในปีงบประมาณ 2563 

โดยรวมศูนย์ภาษามรีายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 714,324.67 บาท 
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ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2563  

ตารางการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบประมาณแผน่และเงินรายได้คณะศลิปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างคณะศลิปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน
รายการ  

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง (บาท) 

วงเงนิที่
ประหยดัได ้

1. วิธีเฉพาะเจาะจง     
     1.1 วงเงินไมเ่กิน 100,000 บาท     
          ไตรมาสท่ี 1  
(1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) 37 555,949.00 500,721.00 55,228.00 

          ไตรมาสท่ี 2 
(1 มกราคม 2563 - 31 มนีาคม 2563) 

39 706,009.50 683,794.00 22,214.50 

          ไตรมาสท่ี 3 
(1 เมษายน 2563 - 30 มถิุนายน 2563) 16 334,024.50 334,024.50 - 

          ไตรมาสท่ี 4 
(1 กรกฏาคม 2563 - 30 กันยายน 2563) 

34 911,915.00 865,172.72 46,742.28 

     1.2 วงเงินเกิน 100,000 บาท ไมเ่กิน 
500,000 บาท 4 581,466.00 581,466.00 - 

รวมทั้งสิ้น 130 3,089,364.00 2,965,178.22 124,184.78 

 

ด้านบรรยากาศการท างาน  

  คณะฯ ค านึงถึงการสร้างบรรยากาศการท างานและวัฒนธรรมองค์กร โดยได้รับการรับรอง

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

สิ่งแวดล้อม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ระดับดีเด่น (UP Green Heart) และได้รับรางวัลด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรในระดับมหาวิทยาลัย

ต่อเนื่องกัน 3 ปี  

ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสนิใจ 

คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อให้ขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และนา่เช่ือถือ โดยได้รับการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศในปี 2562 โดยได้รับการจัดสรรงบจ านวน 100,000 บาท และเปิดใช้

งานในปี 2563 ประกอบด้วย 1.) พัฒนาเว็บไซต์ งบประมาณ 50,000 บาท 2.) พัฒนาระบบสารสนเทศ งบประมาณ 

50,000 บาท ได้แก่ ระบบภาระงานเจ้าหน้าท่ีออนไลน์ ระบบประชุมออนไลน์ ระบบสแกนลายนิ้วมือออนไลน์  จากนั้นในปี 

2563 ได้รับการจัดสรรงบจ านวน 50,000 บาท เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนนิการ

ได้เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 

ในภาพรวมแล้ว คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินงานดา้นระบบข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้  
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ด้านการพฒันาเว็บไซตค์ณะศิลปศาสตร ์โดยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี  (http://libarts.up.ac.th/) 
 

 

 

 

 

 

 

 คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนนิการพัฒนาเว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์ให้มรูีปแบบท่ีทันสมัย สวยงาม ตัวอักษรคมชัดและมี

รายละเอียดหน้าการใช้งานท่ีเข้าถึงและเข้าใจง่าย แบ่งเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน ท้ังยังมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อและ

ข่าวสารของคณะและมหาวิทยาลัยพะเยามากมายหลายชอ่งทาง โดยมีรายละเอยีดของระบบท่ีน่าสนใจดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ลิงค์ระบบและเอกสาร เป็นระบบท่ีรวบรวมระบบส าคัญของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าไว้

ด้วยกันในหน้าเดียว ท าให้เข้าถึงง่ายและค้นหาได้อย่างสะดวก ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงบริการของคณะ

ศิลปศาสตร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบสนับสนุนบุคคลภายนอก เช่น สมุดโทรศัพท์หรือรวมสื่อการเรียนรู้ 

หรือจะเป็นระบบสนับสนุนบุคลากรในคณะ เช่น ระบบจองห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสื่อ หรือระบบจองรถตู ้และ

ระบบดาวโหลดแบบฟอร์มของคณะ เป็นต้น 
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1.1 ภาพตวัอย่างระบบจองห้องของเว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์ โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ออกเปน็ประเภทของห้อง 

หมายเลขห้อง และช่องทางส าหรับดาวนโ์หลดเอกสารที่ใชส้ าหรับยื่นจองห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ภาพตวัอย่างหนา้รวมลิงค์การอบรมโปรแกรมส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งได้รวบรวมช่องทาง

การดาวนโ์หลดโปรแกรมและวิธีใชโ้ปรแกรม ส าหรบัสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ไว้ 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 ภาพตัวอย่างวดีีโอสอนการใชโ้ปรแกรม Microsolf Team 
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1.2.2 ภาพตัวอย่างวดีีโอสอนการใชโ้ปรแกรม Zoom และ Loom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ภาพตวัอย่างหนา้รวมลิงค์ระบบสารสนเทศทีน่ิยมใช้ภายในองค์กร เช่น ระบบตดิตามเอกสารการเงิน 
ระบบบรหิารงบประมาณ (e-Budget) หรือ ระบบบริหารวสัดุคงคลงั เป็นตน้  
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2. วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์สามารถอัพโหลดวีดีโอท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมท่ีจัดขึ้นภายใน

คณะศิลปศาสตร์ หรือวีดีโอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเพิ่ม

ความหลากหลายและความนา่สนใจของสื่อให้มากยิ่งขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

3. ภาพกิจกรรมและโครงการ เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์มีพื้นท่ีส าหรับจัดแสดงข่าวสารและภาพกิจกรรมท่ีคณะ

ศิลปศาสตร์จัดขึ้น หรือได้เข้าร่วม ซึ่งได้ด าเนินการอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวของคณะได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทางภาพกิจกรรมและโครงการนี้ 
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4. หน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์มีพื้นท่ีส าหรับจัดแสดงข้อมูล หลักสูตรท่ีเปิด

สอนในคณะศลิปศาสตร์ โดยแยกออกเป็น 3 หลักสูตรหลัก คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญา

โท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยท้ัง 3 หลักสูตรใหญ่ยังประกอบด้วยหลักสูตรย่อย ซึ่งแบ่งแยกออกเป็น

หมวดหมู่ท่ีชัดเจน และหากผู้ใชง้านคลิกเลือกแต่ละหลักสูตร เว็บไซต์จะพาท่านไปยังหนา้แยกยอ่ยของหลักสูตรนั้น 

ซึ่งมีขอ้มูลโดยละเอยีดให้ท่านได้ศึกษาประกอบการตัดสนิใจสมัครเข้าเรียน 

 

 

 

 

 

 

5. ระบบประชุมออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึง

กิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด และท่ีส าคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาใน

ปริมาณต่ า คณะฯ ได้สนับสนุนให้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

ศิลปศาสตร์ คณะฯ ได้ใชร้ะบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting) โดยการใชโ้ปรแกรม Foxit Reader 

ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้เอกสารจ านวนมาก และยังช่วยในการสืบค้นหา เพื่อน าไปอ้างอิงหรือท า

รายงานสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
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6. เว็บไซต์ศูนย์ภาษา (http://lc.libarts.up.ac.th/) คณะศิลปศาสตร์ได้จัดท าเว็บไซต์ศูนย์ภาษา ซึ่งเป็นเว็บไซต์

ยอ่ยของเว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์ เป็นพืน้ท่ีส าหรับด าเนนิกิจกรรมอบรมให้ความรู้และจัดสอบวัดระดับความรู้ทาง

ภาษา ในหลกัสูตรท่ีคณะศลิปศาสตร์เปิดสอนในปัจจุบัน ภายในเว็บไซต์ ผู้เยี่ยมชมสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร

ด้านกิจกรรมและการสอบ ท่ีทางศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์จัดขึ้น รวมถึงเป็นช่องทางส าหรับสมัครสอบและ

ฝึกอบรมดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ยังได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะศลิป

ศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง โดยได้มีการพัมนาขีดความสามารถของหน่วย

ประชาสัมพันธ์คณะฯ อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ได้เข้าร่วมการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยาทุกปี และยังได้รับรางวัล UP PR Ranking Awards รางวัลส าหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเด่นของ

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในปี 2562 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในปี 2563 อกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินด้านการเตรยีมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉนิ 

 ตามท่ีคณะฯ ได้รับการรับรองส านักงานสีเขียว ท าให้มีการพัฒนาและให้ความส าคัญกบัภาวะฉุกเฉินท่ีอาจจะสง่ผล

กระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากรและการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  ในด้านการป้องกัน

การเกิดอัคคีภัย มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ โดยผลการ

ด าเนนิการท่ีผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งผลการด าเนนิการด้านการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

เพื่อเตรียมรับกรณฉีุกเฉินท่ีอาจกระทบต่อการด าเนินงานของบุคลากร ส่งผลให้คณะศลิปศาสตร์ผ่านการประเมนิส านักงาน

สีเขียวท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มในระดับดีมาก (Green Office ระดับเงิน ปี 2561 – 2563)   
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สรุปโครงการด้านบริหาร ตามแผนปฏิบัตกิารปงีบประมาณ 2563 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 80,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 50,000 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

3 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการและการตัดสนิใจ 
50,000 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

4 โครงการการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 3,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

5 
โครงการประชุมบุคลากรและการ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
100,000 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส านักงานสีเขียว 305,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการด้านการบริหาร ปีงบประมาณ 2563 
 

1. โครงการประชุมบคุลากรและการประชาสัมพันธใ์นองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. โครงการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน   
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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.html 
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ในด้านการด าเนนิการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 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 ของมหาวิทยาลัยพะเยาดังนี้ (1) กิจกรรมการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่

ความเป็นเลิศ (EdPEx)  และ โครงการการพัฒนาองคก์รตามแนวทาง EdPEx 

           
 

นอกจากการด าเนินงานภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) แล้วคณะศิลปศาสตร์

ยังได้ด าเนินการพัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานท่ีครอบคลุมการท างานของหลักสูตร เพื่อเป็นการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) คณะ ได้มีการจัดท ารายงาน

ประเมนิตนเองขึ้นทุกป ีตามเกณฑ์ สกอ. ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 และ AUN QA 
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ผลการด าเนินงานด้านวิชาการ 
 

ในรอบปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์มอีัตราก าลังพนักงานสายวชิาการท้ัง 5 สาขาวิชา จ านวนท้ังสิ้น 

105 คน จ าแนกเป็นพนักงานสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานอยู่ จ านวน 96 คน และลาศึกษาต่อ 9 คน ด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการ จ านวน 17 คน 
 

1. อาจารย์ประจ าที่ปฏบัิตงิานจรงิ    จ านวน 96  คน 

2. อาจารยป์ระจ าที่ลาศกึษาตอ่    จ านวน 9 คน 

3. ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ    จ านวน 17  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 2 5 0 1 0 0 0 0 

3 ภาษาไทย 20 3 23 0 10 6 1 3 1 1 1 

4 ภาษาฝร่ังเศส 7 0 7 0 5 2 0 0 0 0 0 

5 ภาษาอังกฤษ 49 5 54 1 32 14 2 4 0 1 0 

รวม 96 9 105 3 06  52  5 8 1 2 1 

 

ผลการด าเนินงาน  

พนักงานสายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนและคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถท่ีเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ดังจะเห็นได้จากจ านวนบุคลากรสาย

วชิาการสว่นใหญ่จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท จ านวน 60 คน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 25 คน และ

มีผู้ช่วยสอนอีก จ านวน 3 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

หนุม่สาว ถือวา่เป็นผู้มศีักยภาพท่ีควรได้รับการพัฒนา สาเหตุประการส าคัญที่ท าให้อาจารยส์่วนใหญ่ยังไมข่อก าหนด
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ต าแหนง่วชิาการท่ีสูงขึ้นเนื่องจากมีภาระงานสอนจ านวนมาก ประกอบกับอาจารย์สว่นใหญ่สอนวชิาบริการให้กับนิสิต

คณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามคณะฯ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ อาทิ การจัด

โครงการ พัฒนาอาจารยเ์ข้าสู่ต าแหน่งวชิาการ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ค าแนะน า หรือเป็นพี่เลี้ยงใน

การผลิตผลงานวิชาการ การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา หรือผลงานวิชาการ 

และคณะฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกเป็นผู้ประเมินผลงานวิชาการก่อนท่ีอาจารย์จะขอก 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 

ผลการด าเนินงานดา้นการเรยีนการสอน   

  ในปีการศึกษา 2563 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามพันธกิจด้านการศึกษา พบว่าร้อยละของนิสิตที่

ส าเร็จการศกึษาตามก าหนด ต่ ากว่าเป้าหมาย (รูปที่ 1)คณะฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยการ

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างต่อเนื่อง ในด้านของอัตราร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ได้งานท าภายใน 1 ปี พบว่ามีผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมาย คณะฯ จงึมุง่มั่นในการเพิ่มสัดส่วนจ านวนบัณฑิต

ที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระโดยการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มเติม 

รูปที่ 1 ร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด ปี 2563 
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คณะฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตในทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. และเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ AUN-QA เพื่อผลิต

บัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผลการด าเนินการพบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2563 จ านวนของนสิิตใหม ่ส่วนใหญ่สูงกว่าหรอืเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 

จ านวนนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อเทยีบกับเป้ารับของสาขา 

ล าดับ หลักสูตร 
จ านวนเป้ารับ 

ที่ตั้งไว้ 

จ านวนนิสิต 

ชั้นปีที่ 1  

1 ศศ.บ. ภาษาจนี  70 91 

2 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น  60 73 

3 ศศ.บ. ภาษาไทย  40 14 

4 ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส  30 3 

5 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  100 181 

6 ศศ.บ. ภาษาจนีและภาษาอังกฤษ 30 24 

7 ศศ.บ. ฝร่ังเศสและอังกฤษ 30 6 

8 ศศ.ม. ภาษาไทย  40 3 

9 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ  25 12 

10 ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์  10 1 

11 ศศ.ด. ภาษาไทย  10 3 

12 ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ  10 4 

13 ศศ.ด. ภาษาศาสตรป์ระยุกต์  20 2 

ท่ีมา: ข้อมูลจากระบบ reg.up.ac.th (วันท่ี 26 สิงหาคม 2563)    
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คณะฯ ได้ส ารวจ ติดตาม และรวบรวมความพึงพอใจของนิสิตในระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑติศกึษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 5 หลักสูตร พบว่าระดับ

ความพึงพอใจของนิสติทุกหลักสูตรในปี 2563 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดที่คะแนนระดับ 3.51 (รูปที ่2)

นอกจากนี้ ในปี 2563 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑติศกึษา สูงกว่าคา่เป้าหมายที่ก าหนด (รูปที่ 3)  
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โครงการด้านวิชาการ ปงีบประมาณ 2563 

ล าดับ

ที่  
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

โครงการสร้างความร่วมมอืกับโรงเรียนในการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาเพ่ือเข้าศึกษา

ตอ่ในมหาวทิยาลัยพะเยา 

20,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางภาษา 500,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ/

ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

3 โครงการ Pre-U คณะศิลปศาสตร์ 150,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4 
โครงการสนับสนุนการฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู

ออนไลน ์
100,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

5 โครงการสหกจิศึกษา 290,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

6 
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหมแ่ละอบรมกรอบ

มาตรฐานวชิาชีพ UP-PSF ระดับ 1 
200,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

7 โครงการพัฒนาอาจารยเ์ข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 200,000 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

8 
 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวชิา

ภาษาไทย 
40,000 อาจารย์จินตนา แปบดิบ 

9 โครงการเพชรภาษาไทย 80,000 ดร.ศราวุธ หลอ่ด ี

10 
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชงิวชิาการสู่

ตลาดแรงงานยุค 4.0 
40,000 อาจารย์ภัทรา เอกประเสริฐ 

11 โครงการสรรค์สร้างวรรณกรรมอยา่งสร้างสรรค์ 33,440 อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด 

12 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสติฝึกงาน 20,000 อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด 
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โครงการด้านวิชาการ ปงีบประมาณ 2563 

ล าดับ

ที่  
ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการพัฒนาอาจารยส์าขาวชิาภาษาไทย 20,000 ดร.บัณฑิต ทพิย์เดช 

14 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ 
238,080 ดร.นริศา ไพเจรญิ 

15 
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสติฝึกงาน

และสหกิจศกึษา 
50,000 อาจารย์รตรัิตน์ หอมลา 

16 
โครงการแนะแนวอาชีพส าหรับนสิิตสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
50,000 อาจารย์สุวิทย ์ติค า 

17 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวชิา

ภาษาฝร่ังเศส 
6,000 อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข 

18 โครงการพัฒนาอาจารยส์าขาวชิาภาษาฝรั่งเศส 20,000 
อาจารย์จักรพงษ์ โกย

สมบูรณ์ 

19 
โครงการฝกึปฏิบัตงิานภาษาฝร่ังเศสในอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและการบริการ 
10,000 ดร.สุวรรณา ดลภราดร 

20 โครงการภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส 27,500 
อาจารย์จักรพงษ์ โกย

สมบูรณ์ 

21 โครงการเตรียมความพร้อมสูค่วามเป็นมอือาชพี 6,000 อาจารย์ยุวเรศ เลาหพรรค 

22 
โครงการเตรียมความพร้อมนสิิตสหกิจศกึษาสาขา

ภาษาฝร่ังเศส 
6,500 

อาจารย์จักรพงษ์ โกย

สมบูรณ์ 

23 โครงการฝร่ังเศสวชิาการ 4,000 อาจารย์แสงเดอืน กาศลังกา 

24 โครงการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน 60,000 อาจารย์วรรณสา หมุดใหม ่

25 
โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก

สาขาวิชาภาษาจีน 
22,200 ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศริิกุล 

26 โครงการปฐมนิเทศนิสติฝึกงานชัน้ปีท่ี 4 30,000 อาจารย์ศศธิร นุริตมนต์ 

27 โครงการพัฒนาอาจารยส์าขาวชิาภาษาญี่ปุ่น 20,000 อาจารย์ณัฐกร ค าปวน 

28 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 20,000 อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง 

29 โครงการวัฒนธรรมญี่ปุ่น (นฮิงไซ) 45,080 อาจารย์พันธ์ุพิชญา ปัญญาฟ ู
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การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในระดับนานาชาต ิ

ความร่วมมือด้านวิชาการกับประเทศจนี 

คณะศิลปศาสตร์ได้มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านภาษา ผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงาน และการแลกเปลี่ยนนักศกึษา 

รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนการวจิัยของนักศึกษา โดยมีโครงการท่ีนา่สนใจ อาทิ “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาจีน” ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การอบรมออนไลน์ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาจีน

ให้กับอาจารยส์าขาวชิาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 8 ท่าน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์

เทียนจิน และ 2. การจัดอบรมภาษาจีนระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีน แบบออนไลน์ให้กับนสิิต คณะศิลป

ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ท้ังหมด 48 คน และยังมีโครงการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดย School of 

International Education มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน” ส าหรับนิสิตหลักสูตรควบสอง

ปริญญา แพทย์จีนบัณฑิตควบศลิปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ภายใตค้วามร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยพะเยา

และมหาวทิยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน     
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ความร่วมมือด้านวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น 

คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณ Hiroshi Matsumoto กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้อง

ประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นได้สอบถามข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์

และ มาตรการในการรับมอื ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมห้องบันทึกและจัดท าสื่อ

การเรียนการสอนออนไลน ์คณะศลิปศาสตร์ และพูดคุยกับนสิิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นผ่านแอปพลเิคชั่นออนไลน์ 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ ด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 

 

 

     

 

     

 

 

โครงการนทิรรศการภาษาและวฒันธรรมฝรั่งเศส 

โครงการนทิรรศการ “นฮิงไซ” Japanese Festival 2020 

ให้การตอ้นรับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัย

ครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ ด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 

 

      

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ศศ.บ. ภาษาไทย 

อบรมเชงิปฏิบัตกิาร การสร้างความเข้าใจการบริหารหลักสูตรและ

การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (AUN-QA) 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้งถิ่น

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลีย้ง ประจ าป ี2563 
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ฝ่ายประกัน ข้อมูลผลการประเมินปีการศึกษา 2562 (งบประมาณ 2563) 

รายงานผลการประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 11 หลักสูตร (CAR)  

 (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)  

ชื่อหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพการศกึษา AUN QA จ านวน 11 ตัวชี้วัด (CAR)  

1. ผลการ

เรียนรู้ที่

คาดหวงั 

2. ข้อก าหนด

ของหลกัสูตร 

3. โครงสรา้ง

และเนือ้หา

ของหลกัสูตร 

4. กลยุทธ์

ในการเรียน

การสอน 

5. การ

ประเมิน

ผู้เรียน 

6. คุณภาพ

ของบุคลากร

สายวชิาการ 

7. คุณภาพ

ของบุคลากร

สาย

สนับสนุน 

8. คุณภาพ

ของผู้เรียน

และการ

สนับสนุน 

9. สิ่งอ านวย

ความสะดวก

และโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

10. การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ของคุณภาพ 

11. ผลผลิต 

ผลรวม

ของ

คะแนน 

1. ศศ.บ. ฝรั่งเศส 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

2. ศศ.บ.จีน 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. ศศ.บ.ไทย 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

4. ศศ.บ.ญ่ีปุ่น 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 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 3 4 3 3 4 

7. ศศ.ม.ไทย 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 

8. ศศ.ม.

ภาษาศาสตร์ 
x x x x x x x x x x x x 

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

10. ศศ.ด.ไทย 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 

11. ศศ.ด.

ภาษาศาสตร์ 
2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 x 2 

                                                                * หมายเหตุ X = ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากยังไม่มีผู้เรียน/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) 

นิสิตคณะศิลปศาสตร์จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีทักษะในการใช้ภาษาอย่างน้อยภาษาแม่ (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) ท่ีได้รับจากภาคทฤษฎ/ี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 

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 
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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 หนว่ยกิต 
 

 

 

เรียนวันจันทร์–ศุกร์ 

ค่าเทอม 20,000/ ภาคเรียน 

1. ศึกษารายวิชา 

- 30 หนว่ยกิต 

 

2. การศกึษาค้นคว้า 

ด้วยตนเอง (IS) 

- 6 หน่วยกิต 
 

เรียน 2 ปี/3 ภาคเรียน 

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

ค่าเทอม 15,000/ภาคเรียน 

ศศ.ม. 

ภาษาไทย 

 

ศศ.ม. 

ภาษาศาสตร ์

ประยุกต์ 

 
 

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 หนว่ยกิต 
 

 

 

 

เรียนวันจันทร์–ศุกร์ 

ค่าเทอม50,000/ภาคเรียน 

1. ศึกษารายวิชา 

- 12 หน่วยกิต 

 

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 านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศกึษา 2563 

หลักสูตร 

ชั้นปีท่ี 

1 

รหัส 63 

ชั้นปีท่ี 

2 

รหัส 62 

ชั้นปีท่ี 

3 

รหัส 61 

ชั้นปีท่ี  

4 

รหัส 60 

ชั้นปีท่ี  

5 

รหัส 59 

ชั้นปีท่ี  

6 

รหัส 58 

ชั้นปีท่ี 

7 

รหัส 57 

ชั้นปีท่ี 

8 

รหัส 56 

รวม

ทั้งหมด 

ศศ.บ.(ภาษาจนี) 95 78 83 53 6 - - - 315 

ศศ.บ.(ภาษาญ่ีปุ่น) 76 64 73 39 2 - - - 254 

ศศ.บ.(ภาษาไทย) 12 21 16 39 3 - 3 - 94 

ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 3 3 3 11 - - - - 20 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 182 140 116 123 7 3 - 1 572 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) และ 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
25 15 16 12 3 - - - 71 

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 

และ ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ) 

6 6 4 2 4 - - - 22 

รวม 399 327 311 279 25 3 3 1 1,348 

ข้อมูล ณ ปีการศกึษา 2563 

 

จ านวนนิสิตระดับปริญญาตร ีแผนการจัดการศึกษาคู่ขนาน ปีการศกึษา 2563  

สาขาวิชา รหัส 

63 

รหัส 

62 

รหัส 

61 

รหัส 

60 

รหัส 

59 

รหัส 

58 

รหัส 

57 

รหัส 

56 

รวม 

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (การศกึษา) 

กับศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
127 151 192 145 170 28 1 1 815 

2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (การศกึษา) 

กับศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
132 142 133 146 134 3 1 - 691 

3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (การศกึษา) 

กับศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
12 - - - - - - - 12 

4. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 

กับหลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต 
30 29 16 37 63 68 12 - 255 

5. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาอังกฤษ) กับหลักสูตรนติศิาสตร

บัณฑิต(นติศิาสตร์) 

31 12 6 4 10 - - - 63 

6. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาอังกฤษ) กับหลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 1 1 1 - - - - 5 

รวม 334 335 348 333 377 99 14 1 1,841 

 ข้อมูล ณ ปีการศกึษา 2563 
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จ านวนนิสิตระดบัปริญญาโท ปีการศกึษา 2563 

หลักสูตร 
ชั้นปีที ่

1 

รหัส 63 

ชั้นปีที ่

2 

รหัส 62 

ชั้นปีที ่

3 

รหัส 61 

ชั้นปีที ่

4 

รหัส 60 

ชั้นปีที ่

5 

รหัส 59 

ชั้นปีที ่

6 

รหัส 58 

รวม

ทั้งหมด 

แผน ก (ก.1) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 0 0 0 0 0 0 0 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 1 2 0 0 1 0 4 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 1 2 0 0 1 0 4 

แผน ก (ก.2) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 1 6 1 4 0 0 12 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 2 1 2 2 0 0 7 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 1 0 0 0 0 0 1 

รวม 4 7 3 6 0 0 20 

แผน ข 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 2 0 0 0 1 0 3 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 9 1 1 4 1 0 16 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 11 1 1 4 2 0 19 

รวมทั้งหมด 16 10 4 10 3 0 43 

ข้อมูล ณ ปีการศกึษา 2563 

จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศกึษา 2563  

หลักสูตร 

ชั้นปีที ่

1 

รหัส 36  

ชั้นปีที ่

2 

รหัส 26  

ชั้นปีที ่

3 

รหัส 16  

ชั้นปีที ่

4 

รหัส 60 

ชั้นปีที ่

5 

รหัส 59 

ชั้นปีที ่

6 

รหัส 58 

รวม

ทั้งหมด 

ศิลปศาสตรดุษฏบีัณฑิต แบบ 1.1 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 1 2 0 2 3 3 11 

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ) 5 2 0 1 0 1 9 

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 1 0 2 0 0 0 3 

รวม 7 4 2 3 3 4 23 

ศิลปศาสตรดุษฏบีัณฑิต แบบ 2.1 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 2 2 2 6 2 4 18 

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ) 0 0 1 1 3 3 8 

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 1 0 1 0 0 0 2 

รวม 3 2 4 7 5 7 28 

ข้อมูล ณ ปีการศกึษา 2563 
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โครงการพัฒนานิสติ ปงีบประมาณ 2563 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ  งบประมาณ   ผู้รับผิดชอบ  

1 นอ้งยินดีพ่ีรับปริญญา 20,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

2 ส ารวจภาวะการมงีานท า 5,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

3 ค่ายศิลป์ฯ อาสาคนท าด ี 50,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

4 โครงการสร้างเสริมทักษะการประกอบอาชพี 35,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสติ ปีงบประมาณ 2563 

ชุดภาพโครงการค่ายศลิป์ฯ อาสาคนท าดี 

 

 

 

 



School of Liberal Arts   Annual Report 2020 

   50 

ภาพกิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสติ ปีงบประมาณ 2563    

 

  ชุดภาพโครงการต านานแหง่สายนที
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ผลการด าเนินงานด้านวิจัย 

ผลการด าเนินงานด้านวิจัย  
วิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ คือ “พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาคนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” วัฒนธรรม

คุณภาพประการหนึ่งท่ีคณะศลิปศาสตร์ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในการท างานร่วมกัน คือ วัฒนธรรมการวิจัยเพื่อตอบโจทย์

ขององค์กรและสังคม หน่วยวิจัยของคณะศิลปศาสตร์จึงก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ความเป็นเลิศในการวิจัยแบบบูรณาการ

เพื่อตอบโจทย์สังคม” โดยการพัฒนางานวิจัยให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนา

ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ีหน่วยวิจัยใช้ในการด าเนินงานมี 4 ส่วน ได้แก่ โมเดลพี่เลี้ยงนักวิจัย อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

ผลิตผลงานวิจัยและขอทุนวิจัย การเสริมแรงด้วยรางวัล และการสร้างเครือข่ายกับชุมชน รวมถึงภาคส่ วนต่างๆ ดูท่ี

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์ กระบวนการ และตัวชี้วัดของหน่วยวิจัย 

ตัวช้ีวัดความก้าวหน้าทางวิชาการและต่อเนื่องของการสร้างสรรค์ผลงานวจิัย คือ การเผยแพร่และน าไปใช้

ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ห รือ

ผลงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ท้ังในระดับสถาบัน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ และ

ด าเนนิการโดยบุคลากรสายวชิาการ นักวจิัย และนสิิตของคณะศลิปศาสตร์   

 

ผลลพัธ ์

 

ความเป็นเลิศในการวิจัย 

แบบบูรณาการเพื่อตอบโจทย์สังคม 

  กระบวนการ 

   โมเดลพี่เลีย้งนักวิจัย 

 อบรมเชงิปฏบัิตกิาร 

   การเสริมแรงด้วยรางวัล 

    การสร้างเครอืขา่ย 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผลลพัธ์ กระบวนการ และตัวชีว้ัดของหนว่ยวิจัย  

 

 

 

ตัวชี้วัด 

1. มีการตพีมิพผ์ลงานวจิัยในระดับชาติ ฐานขอ้มูล TCI 

หรือ นานาชาต ิเพ่ิมขึน้ 0.25% ตอ่ปี 

2. มีผลงานวจิัยใช้ประโยชน ์1 ชิ้นตอ่ปี 

3. เงินวจิัยคิดเป็น 5% ของรายได้คณะ 

4. มจี านวนเงินวจิัยภายนอกต่อหัว 25,000 บาท/หัว/ปี 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนนิงานของหนว่ยวจิัยคณะศิลปศาสตร์ต้ังแต่ปี 2557 -2563 จะเห็นได้วา่ จ านวนตพีมิพผ์ลงานวจิัย 

และผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ มีจ านวนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ทุกปี และมีแนวโน้มว่าจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นในปี

ถัดไป ส่วนจ านวนเงินวิจัยจากภายนอกมีแนวโน้มมากกว่าเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงานท่ีมากกว่า

ตัวชี้วัดท่ีก าหนดในแต่ละปี และ แนวโน้มท่ีเป็นไปในทิศทางบวก นี้ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้าน

การวจิัย 

 

ภาพที่ 1 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารยท์ี่ได้รับการตพีิมพ ์  รูปที่ 2จ านวนผลงานวิจัยทีบู่รณาการกับการ

เรียนการสอนปี 2559- 2563 

       

 

รายละเอียดการด าเนินงานวจัิย 

กระบวนการท่ีท าให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายในการท าวิจัยของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในปี 2563 นี้ นอกจาก 

กระบวนการพี่เลีย้ง แลว้ ยังมีการผลักดันให้อาจารย์และเจ้าหนา้ท่ีท าวจิัยผลักดันอาจารย์และเจ้าหนา้ท่ีท่ีพร้อมจะลง

มอืท าวิจัยไปพร้อมกับการบูรณาการบริการวิชาการ และพัฒนาการเรียนการสอน เกิดการด าเนนิงานวิจัยหลากหลาย

รูปแบบ ดังนี้ 

 

1. การพัฒนากลุ่มงานวิจัย 

1) กลุ่มบูรณาการงานวิจัย งานวิชาการ และงานบริการวิชาการ โดยมีฝ่ายวจิัยเข้าไปมสี่วนร่วมรับผิดชอบ

ในกระบวนการผลักดันให้เกิดการเขียนบทความ และการพัฒนาสังคมด้วยงานวิจัย เชน่ โครงการพัฒนาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชั่นสอนภาษาให้กับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเม็น และ โรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านหว้ยปุ้ม 

2) กลุ่มวจิัยเพื่อพัฒนาครูผ่านนิทาน โดยให้อาจารย์/นักวจิัยในมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลีย้ง  

3) กลุ่มนักวจิัยท่ีท าวิจัยในชั้นเรียน และตีพิมพบ์ทความระดับชาตแิละนานาชาติ โดยนักวิจัยของคณะศิลป

ศาสตร์สามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน จนได้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Q2 
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ตีพิมพ์หนังสือ เช่น การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยทุนนักวิจยัรุ่นกลางของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย เป็น

ต้น 

4) กลุ่มพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า หรือ ท่ีเรียกว่า R2R โดยเจ้าหน้าที่คณะศลิปศาสตร์สามารถพัฒนา

งานประจ าสู่งานวจิัย และได้ตีพิมพบ์ทความทุกปี 

5) กลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม (Liberal Arts Innovation) เช่น การสร้างเว็บไซต์ สอนภาษาไทยให้

ชาวต่างชาติ การสร้างเว็บไซต์/แอปพลเิคชั่นสอนภาษาไทย-ภาษาอังกฤษให้เด็กพิเศษ เป็นต้น 

2. การสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเครือข่ายทุกปี คณะศิลปศาสตร์สนับสนุนก าลังคน

และงบประมาณให้อาจารย์และนักวิจัยไปร่วมประชุมเครือข่ายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ระดับชาติ โดยคณะศิลป

ศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพร่วมทุกปี เช่น การประชุม HUSOC มีท้ังนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอกเข้าร่วมน าเสนอผลงานวจิัย 

  

3. การสร้างระบบบริหารจัดการ คณะศิลปศาสตร์สร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้วยการสนับสนุน

งบประมาณ จัด session รายงานติดตามความก้าวหน้า หนังสือติดตามความก้าวหน้างานวิจัย รวมถึง ระบบประเมิน

การบริหารงานวจิัย เพ่ือพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการอาจารย์และนักวิจัยให้มากท่ีสุด 

ในการบริหารจัดการทุนจะมีคณะกรรมการวิจัย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ  

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นท่ีปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นประธาน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทน

คณาจารย์ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวจิัย ร่วมเป็นกรรมการ ส่วนคุณเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ เป็นเลขานุการ มี

ขั้นตอนการด าเนนิงานดังน้ี 

1. ฝ่ายวิจัยเสนอ Theme ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการวจิัยระดับชาติ  

2. คณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ร่วมพจิารณาเห็นชอบกรอบการวจิัยของคณะศิลปศาสตร์ 

3. เมื่อมีการยื่นข้อเสนอการวิจัย คณะกรรมการวิจัยจะร่วมตัดสิน กับ คณะกรรมการภายนอกคณะ

ศลิปศาสตร์ 

การบริหารจัดการปัจจุบันมีการให้ทุนทุกทุนท่ีอาจารย์และเจ้าหน้าท่ียื่นเร่ืองขอมายังคณะฯ แต่จะให้มี

การปรับข้อเสนอโครงการวจิัยตามท่ีกรรมการให้ข้อเสนอแนะจึงจะท าสัญญารับทุนการตดิตามงานวิจัยเมื่อครบรอบ

ปีงบประมาณ จะมีการท าหนังสือเตือนรอบท่ี 1 ให้ผู้รับทุนขอขยายเวลา การขยายเวลาท าได้ 3 คร้ัง เมื่อครบ 3 คร้ัง 

จะตอ้งคนืเงินวจิัยให้คณะศลิปศาสตร์  

     ในอนาคต หนว่ยวจิัย ยังคงใชร้ะบบชว่ยกันและร่วมกันท าวิจัยท้ังนสิิตระดับปริญญาตรี โท เอก อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี โดยฝ่ายวิจัยจะเป็นหลักในการผลักดันการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาในเชิงบูรณาการ การเขียน

บทความ การน าเสนอบทความ ฯลฯ (ซึ่งจะสัมพันธ์กับการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  การขอต าแหน่งของ

เจ้าหนา้ที่ การจบการศกึษาของนสิิต ฯลฯ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และวสิัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา ในระยะยาว พันธกิจของฝ่ายวจิัยยังพร้อมท่ีจะเป็นหน่วยผลักดันให้บุคลากรใช้กระบวนการวิจัยเป็นเคร่ืองมอื

ในการสร้างสรรค์ประโยชนเ์พื่อสังคม 

4. จ านวนนักวิจัย  

     คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายให้มีนักวิจัยใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี จ านวนนักวิจัยจะเร่ิมคงท่ีตั้งแต่ปี 2559-2563 

โดยอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษจะมีจ านวนอาจารย์ขอทุนวิจัยภายในมากกว่าสาขาอื่น ๆ เนื่องจากมีอาจารย์

ประจ ามาก ส่วนสาขาวิชาภาษาจีนมีแนวโน้มท าวิจัยมากขึ้นในปี 2562 อย่างไรก็ตามการขอทุนวิจัยของคณะศิลป

ศาสตร์ในภาพรวมมีจ านวนทุนใกล้เคียงกันตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจ านวนทุนวิจัยภายในปี 2558-2563  

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

ภาษาไทย 6 4 4 1 5 7 

ภาษาอังกฤษ 14 9 8 10 8 12 

ภาษาญี่ปุ่น 0 0 1 2 0 0 

ภาษาฝรั่งเศส 0 0 3 0 0 0 

ภาษาจีน 3 0 3 1 4 2 

ส านักงานคณะ 0 2 0 5 1 5 

รวม 23 15 19 19 18 26 

 

 

นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ ยังได้มีผลงานด้านวจิัย ประกอบด้วย 

1. ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปี 2563  

สาขาวิชา 
ผลงานตีพิมพ์ระดับชาต ิ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

Proceeding TCI 2 TCI 1 ACI Proceeding ERIC/ACI 
Scopus 

Q1 

Scorpus 

Q2 

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 14 3 - - 8 1 3 

2. สาขาวิชาภาษาไทย 2 10 4 - - 1 - - 

3. สาขาวิชาภาษาจีน - - 1 - - - - - 

4. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - - - - - - - - 

5. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส - - - - - - - - 

รวมจ านวนผลงาน 44 ผลงาน 13 ผลงาน 

 

2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับทนุวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์ ปี 2563 

สาขาวิชา/ หน่วยงาน 

จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับทุน ป ี2563 
รวมจ านวนทุน

ท่ีได้รับ วจิัยพื้นฐาน 
วจิัย

นวัตกรรม 

วจิัยใน 

ชัน้เรียน 

พัฒนางานประจ า

สู่งานวจิัย (2R2) 

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 2 4 - 9 

2. สาขาวิชาภาษาไทย 5 - - - 5 

3. สาขาวิชาภาษาจีน 1 - - - 1 

4. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - - - - - 

5. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 - - - 1 

6. บุคลากรสายสนับสนุน - - - 1 1 

รวมจ านวนผลงานและ

จ านวนทุน 
10 2 4 1 17 
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3. จ านวนงบประมาณรายไดท้ี่สนับสนนุทนุวิจัยของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หัวหนา้โครงการวิจัย สาขาวิชา 
งบประมาณ

ทีไ่ด้รับ  

 สาขาวิชาภาษาไทย     

1 
ความเชื่อเร่ืองสัตว์ในพธีิกรรมพื้นบ้าน จังหวัด

พะเยา 

รศ.ดร.เปรมวทิย์ 

ววิัฒนเศรษฐ์ 
ภาษาไทย 10,000 

2 
สารคด ี"ตามรอยพอ่ไปชิม": วาทกรรมความ

มั่นคงทางอาหารของประเทศไทย 
ดร.บัณฑิต ทิพยเ์ดช ภาษาไทย 10,000 

3 

อุปลักษณเ์ชงิมโนทัศน์ในการน าเสนอข่าว

เกี่ยวกับความตายจากหนังสอืพิมพอ์อนไลน์ 

พ.ศ. 2562 

ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ ์ ภาษาไทย 10,000 

4 
ภาพแทนโสเภณีในงานเขียนของ ธนัดดา สวา่ง

เดอืน 
ดร.เอื้อมพร ทิพยเ์ดช ภาษาไทย 10,000 

5 

ถ้อยค านัยผกผันท่ีใชแ้สดงความคิดเห็นผ่านเฟ

ซบุก๊ กรณขี่าวรักสามเส้าในวงการบันเทิง: 

การศึกษาตามแนววัจนปฏบัิตศิาสตร์ 

ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิ

ละนันท์ 
ภาษาไทย 10,000 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     

6 

การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย ภาษาอังกฤษ 40,000 

7 

Thai University Student's Beliefs about English 

Language Teaching and Learning: Classroom 

Practice vs. Realistic Confrontation 

ดร.รัฐภาคย์ หัทยา

วลิัยพรรณ 
ภาษาอังกฤษ 15,000 

8 

การพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของนิสติ

อุดมศกึษาผ่านการจดัการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเชงิรุก 

ดร.พัชโรบล จรยิฐิติ

นนท์ 
ภาษาอังกฤษ 10,000 

9 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับสิ่งแวดลอ้มใน

วรรณกรรมพื้นบ้าน: การวจิารณ์เชงินเิวศใน

ระดับอุดมศึกษา 

นางสาวเยาวรัตน์ เม็ง

ขาว 
ภาษาอังกฤษ 10,000 

10 
Rhetorical Devices in Miss Grand International: 

Stop the War and Violence Campaign 
นายสุวทิย ์ตคิ า ภาษาอังกฤษ 10,000 

11 

ความตอ้งการเนื้อหาวิชาการภาษาอังกฤษดา้น

การพยาบาลในมุมมองของอาจารย์พยาบาล: 

กรณศีกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ผศ.เกรกิ เจษฎา

นุวัฒน ์
ภาษาอังกฤษ 10,000 

12 
วาทกรรม #ซึมเศร้า ในทวติเตอร์: มุมมองทาง

ภาษาศาสตร์เชงิระบบหนา้ที่ 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา 

คล้ายสิงหโ์ต 
ภาษาอังกฤษ 10,000 
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13 

การพัฒนาหนังสืออเิล็กทรอนิกสว์รรณกรรม

ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษา 

นายเกรยีงศักดิ ์ฐานะ

กอง 
ภาษาอังกฤษ 10,000 

14 

ภาษาอังกฤษเพื่อการอภปิราย: รายวชิามุง่

ผลลัพธ์เพื่อสง่เสริมทักษะการพูดและทักษะการ

เรียนในศตวรรษท่ี 21 

ดร.ดารินทร อนิทับทิม ภาษาอังกฤษ 10,000 

 สาขาภาษาจีน     

15 
ภูมิทัศน์ทางภาษาจากป้ายชื่อธุรกิจการค้าในเขต

อ าเภอเเมอืง จังหวัดพะเยา 
ดร.สุภัทรา โยธินศริิกุล ภาษาจีน 10,000 

 สาขาภาษาฝรัง่เศส     

16 

"กลวิธีการตอบค าถามสื่อมวลชนของผู้น า

ประเทศ: กรณศีกึษาเปรียบเทียบระหว่าง พล

เอกประยุทธ จันทร์โอชา และ นายแอมานุแอล 

ฌ็อง-มแีชล เฟรเดริก มาครง" 

นายจักรพงษ์ โกย

สมบูรณ์ 
ภาษาฝร่ังเศส 10,000 

 บุคลากรสายสนับสนุน     

17 
การศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของนสิิตคณะ

ศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

นางสาวเสาวภัค วัน

สนุก 
ส านักงาน 10,000 

รวม 17 โครงการ  งบประมาณ 205,000 บาท  

 

4. จ านวนทุนวิจัยภายในและภายนอกที่ได้รับในปี 2563 

แหลง่ทนุวิจัย  จ านวนนักวจิัย

ท่ีได้รับทุน 

จ านวนเงินทุนท่ี

ได้รับ (บาท)  

1. แหล่งทุนวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ 17 205,000  

2. แหล่งทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา    

      2.1 ทุน UoE ด้านภาษาศาสตร์  6 300,000  

     2.2 การประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑก์ล้วยแปรรูป ต าบล

เจรญิราษฏร์ อ าเภอแมใ่จจังหวดัพะเยา 

3 90,000  

3. แหล่งทุนวิจัยภายนอก    

     3.1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา 

(บ้านหว้ยปุ้ม) 

5 200,000  

 

    3.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑก์ล้วยแปรรูป ต าบลเจรญิราษฏร์ อ าเภอแมใ่จ 

จังหวัดพะเยา 

3 800,000  
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    3.3 การพัฒนาเมอืงแห่งการเรียนรู้บนพื้นท่ีพะเยาด้วยนวัตกรรมทางการ

เรียนรู้ตลอดชวีติผ่านพื้นท่ีการเรยีนรู้และหลักสูตรฝึกอบรบ “Up to Up skill/ 

Re skill/ New skill 

1 5,000,000 

     3.4 การสื่อสารอย่างเข้าถึงใจในรูปแบบแอนิเมช่ันส าหรับนักเวชกจิฉุกเฉนิ

ในบริบทภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง 

3 200,000  

    3.5 การขยายผลการใช้นวัตกรรมการบูรณาการภาษาศาสตร์กับการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษาของนักเรียนชาติพันธ์ุใน

จังหวัดพะเยา 

4 607,000 

     3.6 โครงการนทิานชุมชนเพื่อพัฒนาการอา่นได้ เขียนได ้คิดเป็น และ

เสริมสร้างจินตนาการ 

1 420,000 

รวมจ านวนนักวิจัยและจ านวนทุนทีไ่ด้รับ  43 ทุน  7,822,000 

บาท 

 

5. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนาชาติ ตาม Super KPIs ด้านวิจัย ในปี 2563   

ล าดับ ชื่อนักวจัิย  ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร 
ฐานข้อมูล
ที ่กพอ.
รับรอง 

1 ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิ
วัฒนากุล  

Role of transformative learning in 
developing global mindedness in an 
EFL literature studies context 

The Journal of 
Asia TEFL Scopus (Q1) 

2 
ผศ.ดร.จิตตมิา กาวีระ 
ดร.รัตนา ยาวเิลิง และ 
ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม  

Individual, Pair and Group Writing 
Activity: A Case Study of 
Undergraduate EFL Student Writing 

English Language 
Teaching 

Scopus 
(Q2) 

3 รศ.ดร.ผณินทรา  ธีรานนท ์

Chinese learners learning Thai 
language with an application: 
Evidence from an acoustic study 
and perception test 

Asian Journal of 
Education and 
Training 

ERIC 

4 ดร.เบญจพร เทพสหีนู  
Needs analysis for ESP Course 
Development: Thai Civil 
Engineering Students' Perspectives 

Asian Journal of 
Education and 
Training 

ERIC 

5 ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย  
Students’ Readiness and Problems 
in Learning English through 
Blended Learning Environment 

Asian Journal of 
Education and 
Training 

ERIC 
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โครงการด้านงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ Meeting พี่เลีย้ง 50,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

2 โครงการจัดสรรทุนวจิัย 400,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

3 โครงการ Workshop ขอทุนภายนอก 26,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ ด้านงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563 

 

    

 

    

 

 

 

 

ภาพชุดโครงการพะเยาเมอืงแห่งการเรียนรู้ Phayao Learning City 
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   ภาพกิจกรรม/โครงการ ดา้นงานวจิัย ปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโครงการย่อย โครงการท้องถิ่นกับเทคโนโลย ี“การป้ันดนิ ปั้นใจ” (โครงการย่อยของ Phayao Learning City) 

โครงการ Meeting พี่เลีย้งวิจัย ภาพโครงการย่อย โครงการท้องถิ่นกับเทคโนโลย ีในหัวข้อ 

"การย้อมผ้าสไตลอ์นิเดีย และการเย็บผ้าดน้มอื" 
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ผลการด าเนินงานบริการวชิาการ 
 

ผลการด าเนินงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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) ดังนี้ 

 

ภาพที่ 1 เป้าประสงค์และตัวช้ีวดัของหนว่ยบริการวิชาการ 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนท้ังใน

พื้นท่ีจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี ้ 

1. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

 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. 2563 

คณะศิลปศาสตร์ได้มุง่เนน้งานบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนแ์ก่ชุมชนฐานราก และเกิดการบูรณาการของงานวิชาการ

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา จนน าไปสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม

ร่วมกับมหาวทิยาลัยพะเยาและหนว่ยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) ส านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยพื้นท่ีเป้าหมายของหน่วยบริการวชิาการ คณะ
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ศิลปศาสตร์ คือการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ผ่านโครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป ต าบลเจริญราษฎร์ 

อ าเภอแมใ่จ จังหวัดพะเยา โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมกับหนว่ยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเจรญิราษฎร์ 

ในการบูรณาการศาสตร์แห่งภาษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ และมีการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจความต้องการของชุมชน 

รวมถึงการรับฟังปัญหา เพื่อจัดท าเป็นข้อมูลชุมชน (Village Profile) และประเมินศักยภาพชุมชน เพื่อหาแนวทางใน

การพัฒนาเศรษฐกิจร่วมชุมชน รวมไปถึงการสร้างนวัตกรท่ีจะเป็นผู้ขับเคลื่อนชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรมท่ี

ยั่งยืนตอ่ไป 

           

ภาพที่ 2 และ 3 การลงพืน้ท่ีส ารวจปัญหาและความตอ้งการ เพื่อจัดท าข้อมูลชุมชน (Village Profile) 

2. โครงการการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้งถิ่นโดยมีสถาบนัอุดมศกึษาเปน็พี่เลี้ยง 

 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยง  

(U-School) เป็นโครงการท่ีคณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังท่ีจะเป็นสถาบันศึกษาท่ีช่วย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง ผ่านโครงการย่อยท่ีมุ่งเน้นพัฒนา

ทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนผ่านการสร้างนวัตกรรมนิทานท่ีน าเร่ืองราวในท้องถิ่น มาสรรค์สร้างเป็น

ผลงานนทิานสองภาษา เพื่อให้เกิดความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับเสริมสร้างศีลธรรม และจรยิธธรมอันดงีามให้แก่ครู

และนักเรียนในชุมชนพื้นท่ีเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะฯ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผ่านโครงการ

ตา่ง ๆ ดังนี ้ 

 (1) โครงการนทิานชุมชนเพื่อพัฒนาการอา่นได้ เขียนได้  คิดเป็น และเสริมสร้างจินตนาการ 

  - โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยาเขต 2 เข้าร่วมโครงการ จ านวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วย 

  1) โรงเรียนอนุบาลเชยีงค า (วัดพระธาตุสบแวน) 8) โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 

  2) โรงเรียนบ้านหย่วนนาคโรวาท   9) โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อนิมอีุปถัมภ)์ 

  3) โรงเรียนบ้านยางขาม    10) โรงเรียนบ้านทุ่งกลว้ย 

  4) โรงเรียนอนุบาลเชยีงม่วน   11) โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) 

  5) โรงเรียนน้ าปุก     12) โรงเรียนบ้านพวงพยอม 

  6) โรงเรียนบ้านดอนแก้ว    13) โรงเรียนบ้านแม่ต  า 

  7) โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)  14) โรงเรียนบ้านชัยชุมภู 

 - โรงเรียนโรงเรียนในเครอืพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา 

 - โรงเรียนโรงเรียนในเครอืพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนา่น 
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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 การคิดวิ เคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียนโดยใช้นิทาน 2 ภาษา 

 3. แนวทางในการอนุรักษค์วามเชื่อ ประเพณี สิ่งแวดล้อมในชุมชน และวัฒนธรรมในทอ้งถิ่นจังหวัดพะเยา 

 4. กระบวนการพัฒนาครูและนักเรียนในด้านการอ่านออกเขียน ความคิดวิเคราะห์ และความคิด

สร้างสรรค์ได้โดยใชน้ทิาน 2 ภาษา 

 
ภาพที่ 4 ผลงานนทิานชุมชน 

                 
 ภาพที่ 5 Workshop การวจิัยในชัน้เรียน           ภาพที่ 6 Workshop การสร้างนทิานชุมชน 2 ภาษา 

                  
   ภาพที่ 7 Workshop การสอนไทยโดยใชน้ทิานชุมชน      ภาพที่ 8 Workshop การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานชุมชน 
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3. โครงการ UP CSR สู่ UP CSV 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 2563 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 50,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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 ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเชงิประเพณ ี/ วัฒนธรรม / กิจกรรมดา้นวัฒนธรรมไทยและสากล โดยรูปแบบกิจกรรมเน้น

ส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรและชุมชนภายนอกสถาบัน 

 

1. การด าเนินงานนโยบายและวิธีการบรหิารจัดการ 

1.1 นโยบาย 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 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 ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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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 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นจากความร่วมมือจากบุคลากร 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 าเนินโครงการหรือกิจกรรมในปตี่อไป 

 

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. โครงการสบืสานต านานแห่งสายนที 

2. โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 

3. โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธ์ิ สัมฤทธ์ิพระนาม 

4. โครงการไหวค้รูคณะศิลปศาสตร์ 

 

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 

ร่วมคดิ รว่มท 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 เพื่อให้คณะกรรมการผูจ้ัด

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 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีสามารถ

สะท้อนเอกลักษณ์ในรูปแบบ “วัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากการจัดบรรยายงานในกิจกรรม

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ในทุกกิจกรรม รวมถึงการแตง่กายชุดพื้นเมอืงของคณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และ

นิสิต ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม อีกท้ังยังได้ปลูกฝัง เจ้าหน้าท่ี นิสิต ให้เข้าใจเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ผ่าน

กิจกรรมประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ณ วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นประเพณีท่ีถือกันมาตั้งแต่

โบราณ ท่ีชาวพุทธเชื่อกันว่าการน าผ้ามาขึ้นถวายห่มคลุมรอบพระธาตุเจดีย์นั้น เสมือนได้น้อมน าถวายผ้าไตรแด่พระ

พุทธองค์ กิจกรรมประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองมีความส าคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็น

เอกลักษณ์ของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบสาน สรา้งสรรค์ พัฒนาศลิปะและวัฒนธรรม 

 

ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือหนว่ยงานภายในท่ีเข้าร่วมโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (พ.ศ. 2559 – 2563) 

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

1. คณะศลิปศาสตร์ 1. คณะศลิปศาสตร์ 
1. คณะศลิปศาสตร์ 

2. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. วิทยาลัยการศึกษา 

3. วิทยาลัยการศึกษา 3. วิทยาลัยการศึกษา 
4. มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. กองกิจการนสิิต 

 

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อหน่วยงานภายนอกท่ีเข้าร่วมโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (พ.ศ. 2559 – 

2563) 

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

1. วัดพระธาตุจอมทอง 
1. วัดพระธาตุจอมทอง 

2. เทศบาลเมอืงพะเยา 

1. วัดพระธาตุจอมทอง 

2. เทศบาลเมอืงพะเยา 

3. จังหวัดพะเยา 

4. การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

(ททท.) 

5. ส านักงานพระพุทธศาสนา 

6. สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 

7. ชมรมลูกสาวพอ่ขุนง าเมือง จงัหวัด

พะเยา 
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โครงการประเพณีแห่ผา้ห่มพระธาตุจอมทอง ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 จากการเผยแพร่โครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook 

Fanpage พะเยาโพสต์ เพื่อคนพะเยา ท าให้ได้รับความสนใจจากคนในสังคมออนไลน์เข้ารับชม แสดงความคิดเห็น 

และมีการเผยแพร่ต่อ เป็นจ านวนมาก นับวา่เป็นกิจกรรมท่ีน าเสนอวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวจังหวัดพะเยา สร้างความ

ประทับใจแก่ผู้รับชมและน ามาซึ่งความภาคภูมใินความเป็นชาวพะเยา 

 

   
 

   
 

ขอขอบคุณภาพจาก คุณเอกภาพ: https://www.facebook.com/AKGAPAP 

 

 

 



School of Liberal Arts   Annual Report 2020 

   73 

 

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสบืสานต านานแหง่สายนที 35,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

2 โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 60,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

3 โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธ์ิ สัมฤทธ์ิพระนาม 25,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

4 โครงการไหวค้รูคณะศิลปศาสตร์ 30,000 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563  

       

ภาพชุดท่ี 1 โครงการไหวค้รูคณะศลิปศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563 

ภาพชุดท่ี 2 โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง     
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คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 2563 
 

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 

    (ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ) 

8. อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย      กรรมการ 

    (ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบริหาร) 

9. ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์       กรรมการ 

      (ผูช่้วยคณบดีคณะศลิปศาสตร์) 
 

 

ข้อมูล  

1. งานบริหารทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์ 

2. งานวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์ 

3. งานแผนงาน  คณะศลิปศาสตร์ 

4. งานปฏิบัติการและบริการทางภาษา  คณะศลิปศาสตร์ 
 

จัดท าโดย 

1. นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง               เจา้หน้าที่ประจ าคณะศลิปศาสตร์ 

 

 



 

    

 


