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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารจากคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ได้ จั ด ท ารายงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562
- 30 กันยายน 2563) ฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของคณ ะในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ด้ านการเรี ย นการสอนด้ านกิ จ กรรมพั ฒ นานิ สิ ต
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านการทานุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม ด้า น
การบริห ารจั ดการ ด้านการเงิน และงบประมาณ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี การจั ด ท ารายงานประจ าปี นี้ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี จ ากงานวิ ช าการ งาน
บัณฑิตศึกษา งานพัฒนานิสิต งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ งานบุคคล งาน
สารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ งานนโยบายและแผน งานเทคโนโลยีทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเป็นอย่า งยิ่งว่ารายงาน
ประจาปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่ วไป
สาหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการศึกษาของหน่วยงาน ตลอดจนประโยชน์อื่น ๆ ใน
เชิงวิชาการต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.1
บทสรุปผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารจัดการและแบ่งส่วนราชการแยกออกเป็น
ภาควิชา 5 ภาควิชา และ สานักงานเลขานุการคณะ จัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น 20 หลักสูตร แยก
เป็นระดับปริญญาตรี จานวน 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก
จานวน 3 หลั กสู ตร มีจานวนนิ สิ ตรวมทั้งสิ้ น 3,546 คน แยกเป็นระดับปริญ ญาตรี จานวน 3,338 คน
ระดับปริญญาโท จานวน 164 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 44 คน และมีบุคลากรทั้งสิ้น 174 คน
จาแนกเป็นข้าราชการสาย ก จานวน 12 คน ข้าราชการสาย ข และ ค จานวน 3 คน พนักงานวิชาการ
จานวน 89 คน พนักงานปฏิบัติการ จานวน 9 คน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 39 คน และผู้เชี่ยวชาญ จานวน
22 คน (บุคลาการสายวิชาการ จานวน 125 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 49 คน)
จากแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. 2563 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ได้กาหนด ปรัชญาคณะ
ดั งนี้ “ความหลากหลายทางภาษา ภู มิ ปั ญ ญาคู่ คุ ณ ธรรม น าชุ ม ชนสู่ ส ากล” โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ “คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะชั้นนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการ
วิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านอีสานศึกษาและเอเชียศึกษา”
มีพันธกิจ 7 ประการด้วยกันคือ (1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (2)
เป็นที่พึ่งของสังคมด้านการบริการวิชาการ (3) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อชี้นาสังคม
(4) พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (5) สร้ างสรรค์ กิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น ผู้ น าด้ า น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและเอเชีย (6) ส่งเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และ
พัฒ นาสู่คณะและมหาวิท ยาลั ยสี เขียว (7) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่ งเสริมศิลปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาคณะ มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 7 ยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ แ ก่ (1) ยุ ท ธศาสตร์
พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ
และมาตรฐานของชาติและสากล (2) ยุทธศาสตร์การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มเพื่อชี้นาและแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและเอเชีย (3)
ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่ห ลากหลายเพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม (4) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์
ฟื้ น ฟู และส่ งเสริ ม ศิล ปวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ในฐานะทุ น ทาง
วัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม (5) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ
สร้างสรรค์ให้ นิ สิ ตและบุ คลากรมี ความสุ ขเกิดวัฒ นธรรมองค์ก รแห่ งความสุ ข (6) ยุท ธศาสตร์ส่ งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและเอเชีย (7)
ยุทธศาสตร์สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และร่วมมือพัฒนาสู่คณะและมหาวิทยาลัยสีเขียว
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โดยกาหนดตั วชี้ วัด ตามยุ ท ธศาสตร์ และการด าเนิ น งานตามวิสั ย ทัศ น์/ความโดดเด่น ของ
หน่ วยงาน/งานเชิงรุก ดังนี้ (1) ด้านการเรียนการสอนจานวน 8 ตัว ชี้วัด (2) ด้านการวิจัย จานวน 6
ตัวชี้วัด (3) ด้านบริการวิชาการ จานวน 2 ตัวชี้วัด (4) ด้านการบริหารจัดการ จานวน 8 ตัวชี้วัด (5)
ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์ จานวน 1 ตัวชี้วัด (6) ด้านการร่วมมือพัฒ นาสู่คณะและมหาวิทยาลัยสีเขียว
จานวน 1 ตัวชี้วัด (7) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 2 ตัวชี้วัด และ (8) การดาเนินงานตาม
วิสัยทัศน์/ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุกจานวน 2 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 30 ตัวชี้วัด โดยภาพรวม
ของคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563) ผลการประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.7414
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ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
โครงสร้างคณะ
โครงสร้างการบริหารคณะ
คณะกรรมการประจาคณะ
หน่วยงานภายในและหมายเลขโทรศัพท์
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ประวัติความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกันระหว่าง 2 คณะ
คือ คณะมนุษยศาสตร์กับคณะสังคมศาสตร์ ภายหลังจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2537
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มีการบริห ารจัดการและแบ่งส่ วนราชการแยกเป็ น
ภาควิชาและสานักงานเลขานุการ ในส่วนของภาควิชาแบ่งเป็น 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวัน ออก ภาควิช าภาษาตะวั น ตกและภาษาศาสตร์ ภาควิ ช าสั งคมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิท ยา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ และภาควิชาภูมิ ศาสตร์ สาหรับในส่วนสานักงานเลขานุการคณะ แบ่งกลุ่มงาน
ภายในเป็น 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง และกลุ่มงานวิชาการและ
พัฒนานิสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 12
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน 3 หลักสูตร มีจานวนนิสิต
รวมทั้งสิ้น 3,546 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 3,338 คน ระดับปริญญาโท จานวน 164 คน
และระดับปริญญาเอก จานวน 44 คน มีหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
กศ.บ.ภาษาไทย กศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ กศ.บ.สั งคมศึ กษา สอนรายวิช าของคณะการบั ญ ชี และ
การจัดการ รายวิชาของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รายวิชาของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
และรายวิชาศึกษาทั่วไป
สถานที่ตั้งปัจจุบัน :
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-4375-4369
โทรศัพท์ภายใน : 0-4375-4333 ต่อ 4705, 4711, 4734, 4724
เว็บไซต์ : http://human.msu.ac.th
สีประจาคณะ :

6 | รายงานประจาปี 2563
Annaul Report 2020

สีม่วง

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
ปรัชญา :
ความหลากหลายทางภาษา ภูมิปัญญาคู่คุณธรรม นาชุมชนสู่สากล
วิสัยทัศน์ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะชั้นนาด้านวิชาการ
วิจัยและบริการวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านอีสานศึกษา
และเอเชียศึกษา
พันธกิจ :
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
2) เป็นที่พึ่งของสังคมด้านการบริการวิชาการ
3) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อชี้นาสังคม
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5) สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเป็นผู้นาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและเอเชีย
6) ส่งเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสู่คณะและมหาวิทยาลัยสีเขียว
7) อนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู และส่ งเสริมศิล ปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ค่านิยมองค์กร :
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ยุทธศาสตร์ :
1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
2) ยุทธศาสตร์การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทาง
วิชาการและมูลค่าเพิ่มเพื่อชี้นาและแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและเอเชีย
3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่หลากหลายเพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม
4) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
5) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างสรรค์ให้ นิสิตและบุคลากรมี
ความสุขเกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข
6) ยุ ท ธศาสตร์ ส่ งเสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ข องคณะให้ ได้ รั บ การยอมรั บ ด้ านมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ในระดับชาติและเอเชีย
7) ยุทธศาสตร์สร้างบรรยากาศแห่งการเรีย นรู้และร่วมมือพัฒนาสู่คณะและมหาวิทยาลัยสี
เขียว
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โครงสร้างคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะฯ
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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โครงสร้างการบริหาร

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 | รายงานประจาปี 2563
Annaul Report 2020

คณะกรรมการประจาคณะ
1. ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. อาจารย์ ดร.อภิราดี จันทร์แสง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการต่างประเทศ
4. รศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ประชาสัมพันธ์และอาคารสถานที่
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา
5. ผศ.ดร.สมัย วรรณอุดร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่
6. ผศ.มนสิชา แก้วนันไชย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
7. อาจารย์ ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์
ทองแสน
8. อาจารย์ ดร.ณัฐหทัย มานาดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
9. ผศ.ดร.ธีระ รุ่งธีระ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการประจาคณะ
10. ผศ.ดร.กีรติ ธนะไชย
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
11. อาจารย์นพพล แก่งจาปา
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
12. ผศ.ดร.อินธิสาร ไชยสุข
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
13. ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
14. ผศ.ดร.จิระเดช มาจันแดง
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
15. อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์
กรรมการประจาคณะ
16. ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี กรรมการประจาคณะ
17. อาจารย์วิริยา สีบุญเรือง
กรรมการประจาคณะ
18. ศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
กรรมการประจาคณะ
19. นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 1-9 มีช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้
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ลาดับที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ดารงตาแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถึงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2562
- ช่วงที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดารงตาแหน่ง ผู้
รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ดารงตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ
การศึกษา ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
- ช่ ว งที่ 2 วั น ที่ 1 มี น าคม 2563 เป็ น ต้ น ไป ด ารงต าแหน่ ง คณ บดี ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ลาดับที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ดารงตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ ายพัฒ นานิสิ ต ประชาสัมพันธ์และอาคาร
สถานที่ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
- ช่วงที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดารงตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และบัณฑิตศึกษา
ลาดับที่ 5-7 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ลาดับที่ 8 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ลาดับที่ 9 ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- ช่วงที่ 1 เป็นกรรมการประจาคณะประเภทคณาจารย์ประจา ถึงวันที่ 1 กันยายน
2563
- ช่วงที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ดารงตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
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หน่วยงานภายในและหมายเลขโทรศัพท์
ตาราง 1 หน่วยงานภายในและหมายเลขโทรศัพท์
ชื่อหน่วยงาน
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา
3. รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและ
ประชาสัมพันธ์
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่
6. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
7. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
8. สานักงานเลขานุการคณะ
- กลุ่มงานบริหาร
งานบุคคล
งานสารบรรณและงานการประชุม
งานอาคารสถานที่และยานยนต์
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
- กลุ่มงานนโยบายและคลัง
งานแผนและงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
- กลุ่มงานบริการและพัฒนานิสติ
งานวิชาการ ระดับปริญญาตรี
งานบัณฑิตศึกษา
งานพัฒนานิสิต

ภายใน
4710
4720
4730

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์ตรง
โทรสาร
0-4375-4369 0-4375-4369
0-4375-4369 0-4375-4369
0-4375-4369 0-4375-4369

4740

0-4375-4369

0-4375-4369

4750
4760
4733

0-4375-4369
0-4375-4369
0-4375-4369
0-4375-4369

0-4375-4369
0-4375-4369
0-4375-4369
0-4375-4369

4713
4734
2820
4703
4703

0-4375-4369
0-4375-4369
0-4375-4369
0-4375-4369
0-4375-4369

0-4375-4369
0-4375-4369
0-4375-4369
0-4375-4369
0-4375-4369

4718
4721,
4736
4724,
4735

0-4375-4369
0-4375-4369

0-4375-4369
0-4375-4369

0-4375-4369

0-4375-4369

4711,
4705
4781
4739

0-4375-4369

0-4375-4369

0-4375-4369
0-4375-4369

0-4375-4369
0-4375-4369
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ชื่อหน่วยงาน
งานวิจยั และบริการวิชาการ
งานกิจการต่างประเทศ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงาน ก.พ.ร.
9. ภาควิชา
- ภาควิชาภูมิศาสตร์
- ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
10. ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน
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ภายใน
4738
4704

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์ตรง
โทรสาร
0-4375-4369 0-4375-4369
0-4375-4369 0-4375-4369

4737

0-4375-4369

0-4375-4369

4839
4789
4834
4826, 4825, 0-4375-4371
4828
4768
04375-4367

0-4375-4371

-

ผลการดาเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิต
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ
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ด้านการจัดการเรียนการสอน
จานวนนิสิตรวม ปีการศึกษา 2563
ตาราง 2 ข้อมูลจานวนนิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563
ระดับ

จานวนนิสิต
ระบบปกติ

ระบบพิเศษ

รวม

1. ปริญญาตรี

3,036

302

3,338

2. ปริญญาโท

19

145

164

3. ปริญญาเอก

35

9

44

3,090

456

3,546

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

แผนภูมิ 1 แสดงข้อมูลจานวนนิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563
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หลักสูตรที่เปิดสอนในปี 2563
ตาราง 3 แสดงจานวนหลักสูตรที่ดาเนินการเปิดสอนในปี 2563
ระดับ

จานวนหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 หลักสูตร

1. ปริญญาตรี

12 หลักสูตร

2. ปริญญาโท

5 หลักสูตร

3. ปริญญาเอก

3 หลักสูตร

หลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

3 หลักสูตร

1. ปริญญาตรี
1.1 กศ.บ.ภาษาไทย
1.2 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
1.3 กศ.บ.สังคมศึกษา

3 หลักสูตร

ปริญญาเอก 3 หลักสูตร

ปริญญาโท 5 หลักสูตร
ปริญญาตรี 12 หลักสูตร

แผนภูมิ 2 แสดงจานวนหลักสูตรที่ดาเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2563
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จานวนหลักสูตรแยกตามสาขาวิชา
ตาราง 4 จานวนหลักสูตรที่ดาเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จาแนกตามสาขาวิชา
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
1
2
3

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
วท.บ.ภูมิศาสตร์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ศศ.บ. ภาษาไทย
ศศ.บ.ภาษาจีน
ศศ.บ.ภาษาตะวันออก
ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (สาขาภาษาและวัฒนธรรมลาว สาขาภาษาและ
วัฒนธรรมเขมร และสาขาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม)
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชนและสังคม
หลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 3 หลักสูตร ได้แก่ กศ.บ.ภาษาไทย
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ กศ.บ.สังคมศึกษา
ระดับปริญญาโท
กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.ภาษาไทย
กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด.การสอนภาษาอังกฤษ
ปร.ด.ภาษาไทย
ปร.ด.ศาสนาและภูมปิ ัญญาเพื่อการพัฒนา
รวม 20 หลักสูตร
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จานวนนิสิตสาเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 - 2562
ตาราง 5 จานวนนิสิตสาเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 - 2562
ระดับ / สาขาวิชา

เพศหญิง

เพศชาย

รวม

รวมทั้งสิ้น

140

622

762

ระดับปริญญาตรี

130

605

735

1) ศศ.บ.ประวัติศาสตร์

29

51

80

2) วท.บ.ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการ
ทรัพยากร
3) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

14

25

39

11

44

55

4) ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส

8

15

23

5) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ

6

36

42

6) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

5

35

40

7) ศศ.บ.ภาษาไทย

8

68

76

8) ศศ.บ.ภาษาจีน

5

42

47

9) ศศ.บ.ภาษาญี่ปนุ่

11

52

63

10) ศศ.บ.ภาษาเกาหลี

3

57

60

11) ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อ
สิ่งพิมพ์
12) ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษา
และวัฒนธรรมเขมร)
13) ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษา
และวัฒนธรรมพม่า)
14) ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษา
และวัฒนธรรมลาว)
15) ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษา
และวัฒนธรรมเวียดนาม)
16) ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน

7

29

36

3

17

20

0

6

6

6

14

20

3

36

39

11

78

89

ระดับปริญญาโท

9

11

20

1) กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ

-

4

4
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ระดับ / สาขาวิชา
2) ศศ.ม.ภาษาไทย

เพศหญิง
5

เพศชาย
4

รวม
9

3) ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
4) ศศ.ม.วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4

-

4

-

3

3

ปริญญาเอก

1

6

7

1) ปร.ด.ภาษาอังกฤษ

-

1

1

2) ปร.ด.ภาษาไทย

1

5

6

นิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนิสิตต่างชาติที่มาศึกษาใน
หลักสูตรของคณะฯ จานวนทั้งสิ้น 24 คน ดังนี้
- ศศ.บ.การพัฒนาชุมชนและสังคม จานวน 1 คน
- ศศ.บ.ภาษาไทย จานวน 3 คน
- ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส จานวน 1 คน
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ จานวน 5 คน
- ศศ.ม.ภาษาไทย จานวน 4 คน
- กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ จานวน 5 คน
- ปร.ด.ภาษาไทย จานวน 3 คน
- กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย จานวน 2 คน
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ด้านการพัฒนานิสิต
ภาวะการหางานทาของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561-2562
จากการสารวจข้อมูลสถานภาพการทางานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นปีการศึกษา 2561-2562
โดยภาพรวมคณะฯ ร้อยละของบั ณ ฑิตที่ได้งานท า เท่ ากับ ร้อยละ 63.19 แยกเป็นระดับปริญ ญาตรี
60.47 ระดับบัณปริญญาโท ร้อยละ 0.00 และระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.00

แผนภูมิ 3 แสดงร้อยละการได้งานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561-2562
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นิสิต/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
ตาราง 6 นิสิต/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

1

2

3

รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัด
อันดับ/
การได้รับรางวัล รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
นิสิตปัจจุบัน
ระดับปริญญาตรี
ศศ.บ.ภาษาไทย
รางวัลชมเชยการประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจ
วิจารณ์" เรื่อง "จงเป็นเปรตเป็นเปรต
เถิด" : ฝันโง่ ในสังคมแห่งอานาจสู่
หายนะทีบ่ ั่นทอนคนให้กลายเป็นอย่าง
อื่น
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ทุน Global UGRAD ภายใต้
การสนับสนุนของสถาบัน World
Learning ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
Fulbright Thailand

ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
รางวัลระดับดี การแข่งขัน “การใช้
เครื่องมือสื่อสารความคิด”งานประชุม
วิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิน่ และ
สังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่
19 เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสู่
ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27-30
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ชื่อผู้ได้รับรางวัล

วันที่ได้รับ
รางวัล

องค์กรที่ให้รางวัล

น.ส.ใกล้รุ่ง ภูอ่อนโสม

9 ก.ค.63

สานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

น.ส.แพรวพรรณ
ดุลมา

12 มิ.ย.63

The Bureau of
Educational and
Cultural Affairs
(ECA) กระทรวง
การต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา
โดยมี World
Learning (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา)และ
Fulbright
Thailand
(ประเทศไทย) เป็น
ผู้บริหาร
ทุนการศึกษา

1. น.ส.นุสบา เกิดศักดิ์
ณ แวงน้อย
2. นายไชยา หอมอ่อน

27-30 ม.ค. เครือข่าย CSD
63
สัมพันธ์

ที่

4

รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัด
อันดับ/
การได้รับรางวัล รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
รางวัลระดับดี การประกวดผลงานและ
นวัตกรรมงานประชุมวิชาการ
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
ระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19
เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสู่
ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27-30
มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

1. น.ส.อมรรัตน์
ทามาหมั่น
2. นายแทนไท
ชนสูงเนิน
3. น.ส.รมณี ท่าเดื่อ
4. น.ส.พัชราภา
แฝงดาหาร
5. นายไชยา หอมอ่อน
6. นายธนกฤต
ซึ้งสุขเกษม
7. น.ส.ทิพเกสร
แทนหลาบ
8. น.ส.อักษราภัค
บุญญานุสนธ์
9. น.ส.นุสบา เกิดศักดิ์
ณ แวงน้อย
10. น.ส.นันทกาญจน์
ศรีดวงดี
11. นายวัชรินทร์
กมลเมือง
12. น.ส.อณิชิตา
ยอดศิริสุวรรณ
13. น.ส.ปราวี
สิงหาลุน
14. น.ส.วริศรา
คุณทิพย์
15. นายนพล ปะกะตัง
16. นายพรชัย
สัญจรดี
17. น.ส.นริศรา
ธุระพันธ์
18. น.ส.กรพินธ์
เที่ยงงาม

วันที่ได้รับ
รางวัล

องค์กรที่ให้รางวัล

27-30 ม.ค. เครือข่าย CSD
63
สัมพันธ์
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ที่

5

6

รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัด
ชื่อผู้ได้รับรางวัล
อันดับ/
การได้รับรางวัล รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
รับทุน Student Boot Camp และเข้า นายสิทธิพล มะลิสอน
ร่วมโครงการการเล่าเรื่องด้วยสือ่
ดิจิตอล (DIGITAL STORYTELLING)
ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

วท.บ.ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
โล่รางวัลรองชนะเลิศ คะแนนรวมทุก 1. น.ส.ปิยพร
ประเภท
พรมมารักษ์
2. น.ส.กันตพิชญ์
เชียรประโคน
3. น.ส.นิลรัตน์
นวลหงส์
4. น.ส.พัชรินทร์
คะเนนอก
5. นายธนพล บุตรช่วง
6. นายญาณวิทย์
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วันที่ได้รับ
รางวัล

องค์กรที่ให้รางวัล

12 มี.ค.63

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และ
Erasmusplus ซึง่
เป็นโครงการของ
สหภาพยุโรปที่
เปิดตัวเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา
การเรียนการสอน
และการทาวิจัยใน
ยุโรปสาหรับทั่วโลก
โดย FRIENDS เกิด
จากความร่วมมือ
ของ 16
มหาวิทยาลัย จาก
9 ประเทศ ทั้งฝั่ง
เอเชียและยุโรป
ได้แก่ Bulgaria
Hungary Poland
Turkey Bhutan
Cambodia
Malaysia
Philippine และ
ประเทศไทย

18-19 ม.ค. งานประชุมและ
63
เสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12

ที่

รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัด
อันดับ/
การได้รับรางวัล รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

7

โล่รางวัลชนะเลิศ บทความวิจยั ยอด
เยี่ยม

8

รางวัลชนะเลิศ ประเภทบทความ (Full
paper) บทความวิจัยยอดเยี่ยม ด้าน
ภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง“ความสัมพันธ์
ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวกับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมหลาย
ช่วงเวลา อาเภอเมืองอุดรธานี”
(อาจารย์ทปี่ รึกษา ผศ.ดร.สาวิตรี
รตโนภาส สุวรรณลี และ อ.จตุรงค์
สมอาจ) ในงานประชุมและเสนอผลงาน
ทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 18-19
มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศ ประเภทบทความ (Full
paper) บทความวิจัยยอดเยี่ยม ด้าน

9

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

ญาณสูตร
7. นายนฤเบศร์
ทะรังศรี
8. น.ส.นิรดา ระวิเวท
9. น.ส.สุธาสินี แสวงดี
10. น.ส.สิรินาถ
ภูแสงศรี
11. นายพลวัตร
บุญประเสริฐ
12. นายวัชรพงศ์
ช่วยรักษา
1. น.ส.กันตพิชญ์
เชียรประโคน
2. น.ส.นิลรัตน์
นวลหงส์

1. น.ส.กันตพิชญ์
เชียรประโคน
2. น.ส.นิลรัตน์
นวลหงษ์

น.ส.ปิยพร
พรมมารักษ์

วันที่ได้รับ
รางวัล

องค์กรที่ให้รางวัล

18-19 ม.ค. งานประชุมและ
63
เสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12
18-19 ม.ค. งานประชุมและ
63
เสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12

18-19 ม.ค. งานประชุมและ
63
เสนอผลงานทาง
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ที่

รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัด
อันดับ/
การได้รับรางวัล รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ภูมิศาสตร์มนุษย์ เรื่อง “ความสัมพันธ์
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ผา่ น
บทเพลงลูกทุง่ อีสาน” (อาจารย์ที่
ปรึกษา ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส
สุวรรณลี และ อ.จตุรงค์ สมอาจ ผู้ดูแล
อ.วรวิทย์ จิตรสุขขา) ในงานประชุม
และเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่
18-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
บทความ (Full paper) ด้าน
ภูมิศาสตร์นวัตกรรม เรื่อง "การเลือก
เส้นทางท่องเที่ยวตามแนวรถไฟฟ้าและ
รถไฟฟ้าใต้ดินด้วยโครงข่ายหลาย
รูปแบบ" อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธัญญรัตน์
ไชยคราม ในงานประชุมและเสนอ
ผลงานทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 18-19
มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทบทคัดย่อ เรื่องการวิเคราะห์
พื้นที่แห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม อาเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์)
ในงานประชุมและเสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม
2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก
12 รางวัลชนะเลิศ ประเภทบทคัดย่อ เรื่อง
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ชื่อผู้ได้รับรางวัล

วันที่ได้รับ
รางวัล

องค์กรที่ให้รางวัล

วิชาการของนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12

น.ส.พัชรินทร์
คะเนนอก

18-19 ม.ค. งานประชุมและ
63
เสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12

1. นายธนพล บุตรช่วง
2. นายญาณวิทย์
ญาณสูตร
3. นายนฤเบศร์
ทะรังศรี
4. น.ส.นิรดา ระวิเวท
5. น.ส.สุธาสินี แสวงดี
6. น.ส.สิรินาถ
ภูแสงศรี
7. นายพลวัตร
บุญประเสริฐ
น.ส.ปิยพร

18-19 ม.ค. งานประชุมและ
63
เสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12

18-19 ม.ค. งานประชุมและ

ที่

รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัด
อันดับ/
การได้รับรางวัล รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ความสัมพันธ์ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของสถานที่ผา่ นบทเพลงลูกทุ่งอีสาน
(อาจารย์ทปี่ รึกษา ผศ.ดร.สาวิตรี
รตโนภาส สุวรรณลี และ อ.จตุรงค์
สมอาจ ผู้ดูแล อ.วรวิทย์ จิตรสุขขา) ใน
งานประชุมและเสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม
2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก
13 รางวัลชนะเลิศ ประเภท Oral เรื่อง
การแต่งงานข้ามชาติ: การกลืนกลาย
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมไทยอีสาน บ้านจานสวิส
จังหวัดร้อยเอ็ด (อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี และ
อ.จตุรงค์ สมอาจ ผู้ดูแล อ.วรวิทย์
จิตรสุขขา) ในงานประชุมและเสนอ
ผลงานทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18-19
มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
14 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
Oral เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิพื้นผิวกับการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมหลายช่วงเวลา อาเภอเมือง
อุดรธานี (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.
สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี และ
อ.จตุรงค์ สมอาจ) ในงานประชุมและ
เสนอผลงานทางวิชาการของนิสติ
นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

พรมมารักษ์

วันที่ได้รับ
รางวัล

องค์กรที่ให้รางวัล

63

เสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12

นายวัชรพงศ์
ช่วยรักษา

18-19 ม.ค. งานประชุมและ
63
เสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12

1. น.ส.กันตพิชญ์
เชียรประโคน
2. น.ส.นิลรัตน์
นวลหงษ์

18-19 ม.ค. งานประชุมและ
63
เสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12

รายงานประจาปี 2563
Annaul Report 2020

| 27

ที่

รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัด
ชื่อผู้ได้รับรางวัล
อันดับ/
การได้รับรางวัล รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
18-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
15 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท น.ส.พัชรินทร์
Poster เรื่อง การเลือกเส้นทาง
คะเนนอก
ท่องเที่ยวตามแนวรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้า
ใต้ดินด้วยโครงข่ายหลายรูปแบบ
(อาจารย์ทปี่ รึกษา อ.ธัญญรัตน์
ไชยคราม)
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
16 ได้รับคัดเลือกและรับทุนสนับสนุน
25,000 บาท ไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจ
ในเวทีการแข่งขันแนวคิดธุรกิจสตาร์ท
อัพ Startup Thailand League
2020 เพื่อจัดทาผลงานต้นแบบ
นาเสนอในงานแสดงผลงาน
(Showcases) ในรอบชิงชนะเลิศ

1. น.ส.ณัฐธกา
ชาหนองอ้อ
2. น.ส.กนกอร โลโห
ร่วมกับนิสิตคณะ
การบัญชีและ
การจัดการ อีก 1 คน
คือ
3. น.ส.ญาตาวี ขาช่วย

ระดับปริญญาโท
ศศ.ม.ภาษาไทย
17 รางวัลข้าราชการครูและบุคลากร
นายปราชญากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา หมื่นหาวงศ์
2562
ศิษย์เก่าได้รับรางวัล
ปร.ด.ภาษาไทย
18 รางวัลชมเชยการประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจ
วิจารณ์" เรื่อง เสกอสูร:จาก
ความปราถนาต้องห้าม สู่ มนุษย์
สังเคราะห์และความแปลปลอม
จากสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
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น.ส.อรวรรณ
ฤทธิ์ศรีธร

วันที่ได้รับ
รางวัล

องค์กรที่ให้รางวัล

18-19 ม.ค. งานประชุมและ
63
เสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12
18-19 ก.ค. สานักนวัตกรรม
63
แห่งชาติ (NIA)

20 ก.ค.63

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3

9 ก.ค.63

สานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัยและงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ จานวน 24 โครงการ รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 4,396,600 บาท ดังนี้
ตาราง 7 จานวนงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อโครงการ

1. การจัดการพิพิธภัณฑ์ไทญ้อ
ท่าขอนยางตามนิยามใหม่ของ
พิพิธภัณฑ์ของสภา
การพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
2. การศึกษาเปรียบเทียบ
การทับศัพท์ภาษาไทยเป็น
ภาษาฝรั่งเศสกับหลักเกณฑ์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษร
โรมันของราชบัณฑิตยสถาน
3. รูปแบบและสาเหตุของ
ความผิดพลาดใน
การแปลภาษาเกาหลีเป็น
ภาษาไทยในผู้เรียนระดับ
มหาวิทยาลัย
4. การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนรายวิชาภาษาเกาหลี
เพื่อการโรงแรมตามแนวคิด
Social Constructionism
5. กลวิธีการแปลเนื้อความที่มี
บริบทเฉพาะตัวทางวัฒนธรรม
ในหนังสือเรื่อง “จิตรกรรม
อีสาน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึง
ยุคร่วมสมัย ในงานเขียนของ
ยุทธนา ไพกะเพศ”
6. ข้าโอกาสพระธาตุพนมกับ

ประเภท งบประมาณ (จานวน)
งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
-

งบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วม
วิจัย
70,000

อ.ทม เกตุวงศา

-

70,000

-

70,000

ผศ.ดร.ธีระ
รุ่งธีระ

-

50,000

-

50,000

อ.กฤตธนา
ไวยธิรา

-

45,000

-

45,000

Ms.Woo
Gyoung Hee

-

60,000

-

60,000

อ.อินอร
เลียวประเสริฐ
กุล

-

70,000

-

70,000

ผศ.ดร.
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ชื่อโครงการ

ทุนทางสังคมวัฒนธรรม : จาก
ชุมชนสังคมการเมืองสู่
การปรับตัวทางการท่องเที่ยว
ในบริบทปัจจุบนั
7. ผลของการอ่านอย่าง
กว้างขวางต่อการเรียนและ
ความคงทนของการเรียน
คาศัพท์ของผู้เรียนระดับ
มหาวิทยาลัย
8. การศึกษาความเป็นเมือง
จากการประเมินคุณค่าและ
มูลค่าที่ดนิ ในพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ
9. การสื่อสารทางการตลาด
เพื่อการเมืองในการเลือกตั้งปี
2562 ของพรรคอนาคตใหม่ใน
สื่อออนไลน์
10. เพศวิถีในวรรณกรรมคา
สอยของหมอลากลอนและหมอ
ลากลอนซิ่งร่วมสมัย

ประเภท งบประมาณ (จานวน)
งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

งบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วม
วิจัย
เกียรติศักดิ์
บังเพลิง

-

55,000

-

55,000

อ.ดร.นุชศรา
โชคสวนทรัพย์
ทองแสน

-

80,000

-

80,000

อ.ธัญญรัตน์
ไชยคราม

-

65,000

-

65,000

รศ.ดร.ภาคภูมิ
หรรนภา

-

10,000

-

10,000

11. พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในนวนิยาย
แนวสัจนิยมมหัศจรรย์ของ ตรี
อภิรุม : ความหมายและ
การประกอบสร้าง

-

10,000.00

-

10,000

12. ศิลปะการเทศน์แหล่อีสาน
คณะอธิษฐานเสียงธรรม วัดศรี

-

10,000

-

10,000

ว่าที่ ร.ต.เสียง
ชัย สาสีเสาร์
นิสิตปริญญา
โท
ในที่ปรึกษา
รศ.ดร.
จารุวรรณ
ธรรมวัตร
น.ส.กิตติยา
คุณารักษ์
นิสิตปริญญา
โท ในที่ปรึกษา
รศ.ดร.
จารุวรรณ
ธรรมวัตร
นายวัชรวุธ
ศรีภูมิกุล
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ชื่อโครงการ

ประเภท งบประมาณ (จานวน)
งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

งบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วม
วิจัย

สว่าง ตาบลหนองโก อาเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

13. การศึกษาประโยค
ภาษาญีป่ ุ่นอย่างง่ายด้าน
สาธารณสุขเพื่อการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ
14. การศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบเสียงภาษาไทถิน่ ใน
จังหวัดบึงกาฬ
15. ขนบวรรณศิลป์กสิกรรม
จอร์จิคในกวีนิพนธ์ของเชมัส ฮี
นี่ย์
16. การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การพูด เรื่องการสนทนา
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
สาหรับนิสิตชาวต่างชาติ
17. ลักษณะภาษากับ
การนาเสนอภาพตัวแทนชาว
ผู้ไทในสื่อสิ่งพิมพ์ไทยร่วมสมัย
18. การปรับตัวและต่อรองทาง
วัฒนธรรมของคนคริสต์อีสาน
บ้านซ่งแย้ ต.คาเตย
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
19. ข้อคิดเห็นโดยผู้ใช้และ
ภาษาที่ใช้ในช่องทางออนไลน์:
การรวบรวมคาศัพท์และ
สานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
วัตถุประสงค์ดา้ นการตลาด
20. ปฏิสัมพันธ์เชิงพืน้ ที่ที่มผี ล
ต่อรูปแบบความหนาแน่นของ
ประชากรรายตาบล ภาค

นิสิตปริญญา
โท ในที่ปรึกษา
รศ.ดร.
จารุวรรณ
ธรรมวัตร
ผศ.ดร.วิชยา
โยชิดะ

-

55,000

-

55,000

-

70,000

-

70,000

ผศ.เพ็ญประภา
สิงห์สวัสดิ์

-

50,000

-

50,000

อ.ดร.ชัยยนต์
ทองสุขแก้ง

-

50,000

-

50,000

อ.ดร.ปณิตา
น้อยหลุบเหลา

-

95,000

-

95,000

ศ.ดร.ปฐม
หงษ์สุวรรณ

-

70,000

-

70,000

ผศ.ดร.
ธีระพงษ์
มีไธสง

-

50,000

-

50,000

อ.อัมพิกา
ภัทรพงศานติ์

-

95,000

-

95,000

ผศ.ดร.สาวิตรี
รตโนภาส
สุวรรณลี
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ชื่อโครงการ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศ
ไทย
21. ผู้หญิงกับการเมืองเรื่อง
เพศในวรรณกรรมชาดกล้านนา

ประเภท งบประมาณ (จานวน)
งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

20,000

-

22. โครงการบูลลี่ฮโี ร่...คลิก
รีพอร์ท เซฟ (งบประมาณ
1,680,000 บาท จัดสรรเป็น 4
ส่วนตามจานวนผู้ร่วมโครงการ)

420,000

23. โครงการสารวจ ทาสาเนา
ดิจิทัล และปริวรรตเอกสาร
โบราณตารับยาและตารา
การแพทย์แผนไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
24. โครงการการพัฒนา
นักวิชาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่
การลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม (งบประมาณที่ได้รับจริง
จานวน 2,426,600 บาท แบ่ง
งบประมาณให้สถาบันวิจัยฯ
จานวน 300,000 บาท คณะ
มนุษย์ฯ 2,126,600 บาท)
รวมทั้งสิ้น

2,126,600
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700,000

-

1,150,000

งบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วม
วิจัย

20,000

น.ส.ดลยา
แก้วคาแสน
นิสิตปริญญา
เอก ในที่
ปรึกษา
รศ.ดร.ปฐม
หงษ์สุวรรณ
420,000 1. อ.ดร.
ปารณีย์
บุญไชย
2. อ.วิริยา
สีบุญเรือง
3. ผศ.พจน์ศิริ
นทร์ ลิมปินันท์
4. อ.กมลทิพย์
เหล่าอรรคะ
2,126,600 ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา

700,000

3,246,600 4,396,600

อ.ดร.พิมพ์พร
ภูครองเพชร

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
ตาราง 8 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์และ
นักวิจัย
เจ้าของบทความ

เกียรติศักดิ์
บังเพลิง
ชานาญ ภารา

ชานาญ ภารา

ชานาญ ภารา

อัญญารัตน์
นาถธีระพงษ์
จตุรงค์ สมอาจ
จตุรงค์ สมอาจ

ชื่อบทความ

แหล่งตีพิมพ์

Champasak: Dhammayuttika Nikaya and
Maintenance of Power of the Thai State
(Buddhist Decade 2390-2450)
SYSTEMIC ORGANIZATION OF
Tetraponera rufonigra (Jerdon, 1851)
(HYMENOPTERA: FORMICIDAE):
HISTOLOGICAL OBSERVATION
The identification and distribution of
the mucous secreting cells in the
integument of the Schaap’s dragonet,
Callionymus schaapii, Bleeker, 1852
จุลกายพยาธิวิทยาของตับและไตของตัวแทน
ปลาทะเลความลึกระดับปานกลางจากทะเล
อันดามัน ประเทศไทย (Histopathology of
liver and kidney of the selected
mesopelagic fishes from the Andaman
Sea, Thailand)
Underprivileged Students’ Second
Language Motivation: Cases of Three
Highly-Motivated Non-English Major
Students
การประเมินความมั่นคงข้าวด้วยการวิเคราะห์
เชิงพื้นที่ (Rice security assessment using
geo-spatial analysis)
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์เเละตรวจวัดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ในผู้สูงอายุ (Application of Geographic
Information Systems (GIS) to Analyse
and Detect the Risk of Chronic Diseases
in the Elderly)

International Journal of
Innovation, Creativity and
Change.
Serangga, 2020, 25(1), pp.
53–67 / url:
https://ejournal.ukm.my/ser
angga/article/view/33355
Veterinary Integrative
Sciences
YRU Journal of Science and
Technology
(URL: https://li01.tcithaijo.org/index.php/yru_jst/
article/view/241223/169690
)
rEFLections (School of
Liberal Arts King Mongkut’s
University)
International Journal of
Geoinformatics
Studies in Health
Technology and Informatics
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ชื่ออาจารย์และ
นักวิจัย
เจ้าของบทความ

จตุรงค์ สมอาจ

ชื่อบทความ

การตรวจวัดข้อมูลดัชนีพืชพรรณ RGB
แบบจาลองพื้นผิว เเละการจาเเนกเชิงวัตถุ เพื่อ
การคาดการผลผลิตอ้อยด้วยข้อมูลภาพถ่าย
จากอากาศยานไร้คนขับ (Integration of
RGB-based vegetation index, crop
surface model and object-based image
analysis approach for sugarcane yield
estimation using unmanned aerial
vehicle)
จตุรงค์ สมอาจ อิทธิพลปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่รูปแบบ
ความหนาเเน่นประชากร ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ประเทศไทย (Spatial Interaction
Effect of Population Density Patterns in
Sub-Districts of Northeastern Thailand)
สาวิตรี รตโนภาส Statial Interaction Effect of Population
สุวรรณลี
Density Patterns in Sub-Districts of
Northeastern Thailand
รัฐปกร ฟักอ่อน การตอบแทนทหารไทยที่เข้าร่วมรบในสงคราม
เกาหลีจากหน่วยงานเกาหลีใต้ (The gratitude
from South Korea to Thai Veterans of
Korean War)
รัฐปกร ฟักอ่อน การตอบแทนแด่ทหารไทยที่ร่วมรบในสงคราม
เกาหลีจากหน่วยงานเกาหลีใต้ (The
Gratitude from South Korea to Thai
Korea War Veterans)
ชัยยนต์
เมื่อธัญญาหารถูกผลาญสิ้น: อ่านโรคระบาด
ทองสุขแก้ง
ไวรัสและหายนะภัยธรรมชาติใน
นวนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง เดอะเดธออฟกราส
(The Death of Grass) (When Grasses and
Grains Were Ravaged: Reading the Viral
Pandamic and Natural Disaster in
Science Fiction, The Death of Grass)
นายธีระ รุ่งธีระ การศึกษาภาพรวมการวิจัยทางด้านการออก
เสียงและการรับรู้เสียงภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียน
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แหล่งตีพิมพ์

Computers and Electronics
in Agriculture

ISPRS International Journal
of Geo-Information

International Journal of
Geo-Information
หนังสือรวมบทความการประชุม
วิชาการนานาชาติร่วมเกาหลี
ศึกษา - ไทยศึกษา ครั้งที่ 6
หนังสือรวมบทความการประชุม
วิชาการนานาชาติร่วมเกาหลี
ศึกษา - ไทยศึกษา ครั้งที่ 6
วารสารมนุษยศาสตร์สาร

วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทยใน

ชื่ออาจารย์และ
นักวิจัย
เจ้าของบทความ

ณัฐกฤตา
นามมนตรี

ชื่อบทความ

แหล่งตีพิมพ์

ชาวไทย (The Overview of the Research
on French Pronunciation and Sound
Perception by Thai Learners)
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
จับใจความภาษาไทยของนิสิตชาวกัมพูชาด้วย
ชุดกิจกรรมอ่านจับใจความ

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตาราง 9 บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชาติ
ระดับปริญญาเอก
นายอนุชา พิมศักดิ์

นางสาวสุทธิลักษณ์
สวรรยาวิสุทธิ์
นางสาวปุณชญา
ศิวานิพัทน์

ผลงาน

1. อุปลักษณ์สตั ว์ที่แสดงมโนทัศน์เกี่ยวกับตัวละครพระเอกและนายเอกใน
นวนิยายวัยรุ่นแนววาย
2. SOTUS พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง : การประกอบสร้างอัตลักษณ์เพศนอก
กรอบนวนิยายรักวัยรุ่นแนววาย
1. ปฏิบัติการทางสังคมกับการนาเสนอชุดความคิดในนิตยสารลาวสมัยใหม่
2. การนาเสนออุดมการณ์พุทธศาสนาในลาวผ่านนิตสารมหาชน
1. โครงสร้าง ที่มาและความหมายของคาเรียกชาติพนั ธุ์ในอีสาน
2. กลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่ออุดมการณ์ความเป็นอืน่ ในวาทกรรมว่าด้วยเรื่องชาติ
พันธุ์

นางสาวปียกนิษฐ์ สาธารณ์ 1. วาทกรรมทางสังคมในวรรณกรรมลาวร่วมสมัยเรื่อง สายน้าที่ไหลกลับ
2. วาทกรรมนิเวศสานึกในรวมเรื่องสั้นลาวร่วมสมัยเรื่อง “วิญญาณสะอืน้ ”
นายกิติราช พงษ์เฉลียว

Mr.Vannak Sorn
นางสาวกุสุมา สุ่มมาตร์

1. การเมืองกับการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทยตั้งแต่สมัยอยุธยารัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์
2. มโนทัศน์การเดินทางกับการมองธรรมชาติในวรรณกรรมการเดินทางไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยา-รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์
1. ปรอ-ลึง เมียดา-ธิบ-ไตย์ : จิตวิญญาณมารดาธิป ไตยในนิทานพื้นบ้านเขมร
2. ปรอ จุม เรือง เพรง แขมร์ : ภาพแทนธรรมชาติในนิทานพื้นบ้านเขมร
1. หนังสือธรรมะของพระสายปฏิบัติอีสาน : การศึกษาโครงสร้างและวัจนลีลา
ในสัมพันธสารประเภทเรื่องเล่า
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ชื่อ-นามสกุล

นายรังสรรค์ นัยพรม

ผลงาน
2. การใช้วัจนกรรมในหนังสือธรรมะสาหรับสอนพระสงฆ์ของพระสงฆ์สาย
วิปัสสนากรรมฐานอีสานอีสาน
1. การรื้อสร้างเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์กับนัยทางการเมืองในวรรณคดีลาวเรื่องท้าว
เหลาคา (เจ้าราชวงศ์)
2. การเมืองเรื่องการสถาปนาอานาจชนชัน้ ผู้ปกครองในวรรณคดีลาว

ระดับปริญญาโท
นายรุ่งเพชร เพชรชรินพันธ์ ผลการใช้รูปแบบการสอนบูรณาการแบบอุปนัยระหว่างภาระงานแบบ
ตระหนักรู้ไวยากรณ์และการสอนแบบขับเคลื่อนข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ดา้ น
การใช้คาเชื่อมของผู้เรียนชาวไทย
นางสาวภัสรา นามแสง
การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนชาวไทยในระดับอุดมศึกษาที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
พระมหาประทีป
แนวทางการอนุรักษ์ป่าในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยออนไลน์
เกษรอินทร์
นางสาวณภัชนันท์ บุญระมี การใช้กลวิธีการอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
Tran Thi Thuong
An Action Research on the Integration of Process Writing and
Genre-Based Approach in Enhancing Narrative Writing Ability
นายปรมินทร์ ศรีรัตน์
พระทองดา แก้วเมือง

เปรียบเทียบอนุภาคของวิเศษทีป่ รากฏในวรรณคดีเรื่องสังข์ทองฉบับภาษาไทย
กับเรื่องขยองสังข์ฉบับภาษาเขมร
“ลาผีฟา้ ” : วิถีการรักษาสุขภาพแบบภูมิปัญญาพืน้ บ้านในชุมชนบ้านซาแฮด
ตาบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

นางสาวเพ็ญประภา
เหล่าทะนนท์
Miss Channary UN

ความจาเป็นจีนในนวนิยายและเรื่องสั้นชองประภัสสร เสวิกุล

ว่าที่ร้อยตรีอรรถชัย
สุดบนิด
พระครูปัญญา ธีราภรณ์
สมสวย จันทร์ประทักษ์
นายสิรพัชญ์ หาญนอก

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์

นายอาทิตย์ แวงโส
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คาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนิทานพระรถเมรีฉบับภาษาไทย

อัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในหมู่บ้าน
ไม้สน อาเภอเมืองเปิ้นดัง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ระบบเสียงและการจัดกลุ่มทางเชื้อสายของภาษาไทบ้านภูแล่นช้าง ตาบลภู
แล่นช้าง อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ตานานพุทธประวัตพิ ื้นบ้านกับการสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมในจังหวัดบึงกาฬ

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตาราง 10 ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ชื่อ-นามสกุล
ศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา นามมนตรี
รศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ/รายละเอียด
หนังสือตานานแม่น้าโขง : เรื่องเล่าเชิงนิเวศกับบทสะท้อนวิธีคดิ ทางสังคม
หนังสือมองประเพณีประดิษฐ์ อ่านวิธีคิดอีสานใหม่
การเผยแพร่รายงานวิจัย เรื่องการเผยแพร่รายงานวิจัย เรื่องการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยขอนิสิตชาวกัมพูชา ด้วย
ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ
หนังสือความรู้วิถีชาวนาเพื่อพัฒนาเส้นทางข้าวสู่การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมในอีสาน

วารสารมนุษย์กับสังคม (Journal of Man and Society)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาวารสารมนุษย์กับสังคม ซึ่งนับเป็นแนวทางสาคัญ
ในการส่ งเสริมให้ บุ คลากรของคณะฯ ได้เผยแพร่ผ ลงานวิช าการด้ านมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์สู่
หน่วยงานภายนอกในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ
นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนั้น คณะฯ จึงมุ่งมั่นที่
จะพัฒ นาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากวารวิชาการใน
ประเทศอย่ า งกว้ างขวาง คณะฯ ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น การดั งกล่ าว โดยมี
การประชุมหารือ ศึกษาดูงาน และสร้างความร่วมมือเพื่อ
พัฒ นาคุณภาพวารสาร งานวิจัยและการบริการวิชาการ
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง อาทิ เช่ น ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ไป
ศึกษาดูงานการจัดทาวารสารลุ่มน้าโขง และปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 เข้าพบคณบดีและผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั งคมศาสตร์ ได้ จั ด ท า “วารสารมนุ ษ ย์ กั บ สั งคม” รวม
จานวนทั้งสิ้น 11 ฉบับ ฉบับล่าสุดที่เผยแพร่ คือ ปีที่ 6
ฉบั บ ที่ 1 (กรกฏาคม – ธั น วาคม 2563) ISSN 2286
6779 และผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพของ ศู น ย์ ดั ช นี
อ้ า งอิ ง วารสารไทย Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) ถึ ง 31 ธั น วาคม 2567 จั ด อยู่ ใ นฐาน
วารสาร TCI กลุ่มที่ 2
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ด้านการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการที่
มีรายรับ จานวน 3 โครงการ ดังตาราง 11
ตาราง 11 โครงการบริการที่มีรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่
1

2
3

ชื่อโครงการ
โครงการอบรมภาษาทักษะภาษาอังกฤษระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 5-19 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 7-21 และ 28 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 5-20 กันยายน 2563
โครงการสอบคัดเลือกและอบรมค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระยะเวลา : วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2562
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ระยะเวลา : มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562
รวม

งบประมาณ
444,000.00
108,000.00
150,000.00
186,000.00
303,400.01
5,500.00
752,900.01

โครงการศูนย์แปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการศู น ย์ แ ปลและฝึ ก อบรมและทดสอบภาษา มี ผ ล
การดาเนินการ ดังนี้
1. งานบริการวิชาการด้านการแปล
ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา ให้บริการด้านการแปลภาษาสาหรับ
คณาจารย์ บุ ค ลากร นิ สิ ต หรื อ บุ ค ลทั่ ว ไป ที่ ส นใจแปลเอกสารทางราชการหรื อ เอกสารทั่ ว ไป ผล
การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงานแปลเอกสารทั้งหมด 23 ชิ้น ซึ่งงานแปลเอกสาร
ส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยส่งเข้ามาขอบริการรับการแปล (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ส่วนที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
งานแปลเอกสารทุกชิ้น ทางศูนย์การแปลฯ ได้ดาเนินการจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้แปล (อาทิเช่น คณาจารย์
ประจาศูนย์การแปลฯ และ คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวัน ตกและภาษาศาสตร์) โดยจ่ายค่าตอบแทนตาม
ประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. งานบริการด้านการฝึกอบรม
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ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา ให้บริการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภายใต้ โ ครงการอบรมทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ
บั ณ ฑิ ตศึ กษา ซึ่ งในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 นั้ น ทางศูน ย์ ก ารแปลฯ ได้ด าเนิ น โครงการเป็ น ไปด้ว ย
ความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และได้เบิกจ่ายงบประมาณตามจริงที่นิสิตได้ลงทะเบียน ดังตาราง 12
ตาราง 12 สรุปผลโครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

1

โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา : 7 -21 มีนาคม 2563
สถานที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา : 5–19 กันยายน 2563
สถานที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.

จานวน
ผู้เข้าร่วม
48

จานวนผู้สอบ
ผ่าน
พื้นฐาน 22 คน
ขั้นสูง 22 คน

44

พื้นฐาน 22 คน
ขั้นสูง 22 คน

หมายเหตุ
ไม่ผ่าน
4 คน

3. งานบริการวิชาการด้านทดสอบภาษา
ศู น ย์ ก ารแปลและฝึ ก อบรมและทดสอบภาษา ให้ บ ริ ก ารด้ านการทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษา (MSU-EPT) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้
คณาจารย์และบุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดย
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถนาผลการทดสอบไปใช้เทียบเคียงผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลั ย กาหนดขึ้น และน าคะแนนสอบภาษาอังกฤษไปเทียบเพื่ อขอส าเร็จการศึกษา ซึ่งเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดนิสิตระดับปริญญาโทต้องมีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป และนิสิตระดับปริญญาเอกต้องมี
คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถนาผลคะแนนไปขอเทียบเคียงเพื่อขอสาเร็จการศึกษาได้ สาหรับ
คณาจารย์ บุคลากรของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถนาผลคะแนนสอบ
(MSU-EPT) ไปใช้ประกอบการสมัครเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และต้องมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ซึ่งทางศูน ย์การแปลฯ ได้ดาเนิ น การตั้งแต่เดือน ตุล าคม 2562 – กันยายน 2563 โดยสามารถสรุปผล
การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตาราง 13
ตาราง 13 สรุปผลการให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา (MSU-EPT)
เดือน
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562

จานวนผู้สมัคร
38
42
40

ผู้สอบผ่าน
33
22
28

คะแนน
สูงสุด
63
90
81

ต่าสุด
32
30
28
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เดือน
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563

จานวนผู้สมัคร

ผู้สอบผ่าน

คะแนน

67
71

29
69

สูงสุด
84
94

งดสอบ (สถานการณ์
COVID-19)
งดสอบ (สถานการณ์
COVID-19)

งดสอบ (สถานการณ์
COVID-19)
งดสอบ (สถานการณ์
COVID-19)

งดสอบ (สถานการณ์
COVID-19)
งดสอบ (สถานการณ์
COVID-19)

งดสอบ (สถานการณ์
COVID-19)
งดสอบ (สถานการณ์
COVID-19)

88
75
43
40
32
536

72
39
20
19
18
349

87
95
89
68
71
-

23
35
28
31
38
-

พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

ต่าสุด
31
34

ทางศูนย์การแปลฯ กาหนดค่าใช้จ่ายในการทดสอบภาษาอังกฤษในแต่ละครั้ง คือ 500
บาท/คน/ครั้ง และเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดในการเข้ารับทดสอบภาษาอังกฤษ และรายได้
ทั้งหมด หลังจากที่หักค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบตรวจข้อสอบ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการ ทางศูน ย์ การแปลฯ ได้ ดาเนิ น การน าฝากเข้าบั ญ ชี เงิน ฝากของศู น ย์
การแปลฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพของศูนย์ฯ ต่อไป
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ดาเนิน โครงการ/
กิจกรรมทีส่ าคัญด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจาปี 2563
วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้า
ร่วมโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจาปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเดินขบวนแห่ผะเหวดสันดร
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โครงการถวายเทียนพรรษา - สังฆทานเนื่องในวันเข้าพรรษา
วัน ที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะผู้ บ ริห าร อาจารย์ และบุ ค ลากร คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา - สังฆทานเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสว่างวารี ต.ท่า
ขอนยาง อ.กันทรวิชัย โดยได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมน้อมถวาย
เป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจาปี 2563
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ด้านการบริหารจัดการ
นโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562-2566)
เพื่อให้การบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นสถานศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมาย
กาหนด ดังนั้น จึงกาหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.
2558-2562 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติดังนี้
1. หมวดนโยบาย
เป็นคณะที่มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ที่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร
ที่ ดี มี ก ารบริ ห ารงานโดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลควบคู่ กั บ หลั ก ขององค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ มี ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการทางานที่ดี สร้างความมั่นคงและความสุขในการทางาน และสามารถ
ยกระดับ คุณ ภาพชีวิตบุ คลากรเพื่ อขับ เคลื่ อนภารกิจของคณะ มีการพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการที่
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้และพัฒนาสถาบันให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่เน้น
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของสังคมและสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้
2. หมวดภารกิจหลัก
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
เป็ น คณะที่ มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ภาพสู ง มี ทั ก ษะทางวิช าการที่ ได้ ม าตรฐานมี
ความรู้อันเป็นเอกลักษณ์สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและเอเชีย
2) ด้านการพัฒนานิสิต
เป็นคณะที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
3) ด้านการวิจัย
เป็น คณะที่มุ่งวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒ นานวัตกรรม เพื่อชี้นาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและเอเชีย
4) ด้านการบริการวิชาการ
เป็นคณะที่เสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีการบริการ
วิชาการที่หลากหลายเพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และมีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
5) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นคณะที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแผ่ และพัฒ นาศิลปะและ
วั ฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง ามของอี ส าน และวั ฒ นธรรมประเพณี ข องไทย มี
การบูรณาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต
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และประชาชน และส่งเสริมต่อยอดขยายผลด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านคุณค่าและมูลค่าใน
ระดับชาติและเอเชีย
3. หมวดการบริหารจัดการ
เป็นคณะที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างสรรค์ให้นิสิต บุคลากรมี
ความสุข เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข และมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการทางานที่ดี สร้างความมั่นคงและ
ความสุขในการทางาน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของคณะ มีระบบ
การเงิน การบั ญชีและงบประมาณที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยต่อการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สามารถกากับควบคุม เน้นการสร้างภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการจัดอันดับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน
ผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ได้ จั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 30 ตัวชี้วัด ผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีคะแนนเท่ากับ 4.7414
มีรายละเอียดการดาเนินงานจาแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ตาราง 14 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน
ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก)

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

28

-

2.7414

ยุทศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ
และมาตรฐานของชาติและสากล

8

4.4426

0.6664

ยุทศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มเพื่อชี้นาและ
แก้ไขปัญหาสังคมทัง้ ในระดับท้องถิ่นและเอเชีย

6

4.8333

0.7250
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ยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน
ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก)

ยุทศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่หลากหลายเพื่อเป็นที่พึ่งของ
ชุมชนและสังคม

2

2.0000

0.1000

ยุทศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทาง
วัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

2

5.0000

0.2500

ยุทศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ
สร้างสรรค์ให้นิสิตและบุคลากรมีความสุขเกิดวัฒนธรรมองค์กร
แห่งความสุข

8

5.0000

0.5000

ยุทศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและเอเชีย

1

5.0000

0.2500

ยุทศาสตร์ที่ 7 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และร่วมมือพัฒนาสู่
คณะและมหาวิทยาลัยสีเขียว

1

5.0000

0.2500

ส่วนที่ 2 การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์/ความโดดเด่นของ
หน่วยงาน/งานเชิงรุก

2

5.0000

2.0000

30

-

4.7414

รวมทุกตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ข้อเสนอแนะ
1. คณะควรพิจารณาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตต่างชาติเพิ่มเติม เพราะคณะ
มีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมและสามารถรับนิสิตต่างชาติได้เป็นอย่างดี
2. ควรเพิ่ ม รายวิ ช าภาษาไทยให้ นิ สิ ต จี น มากขึ้ น และจั ด บรรยากาศในการเรี ย นให้
เหมาะสม
3. ควรกาหนดโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อขอทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยจะต้องกาหนดโจทย์วิจัยที่เกี่ ยวกับสังคมศาสตร์และเป็นพื้ นที่ภาค
อีสาน เช่น ศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ โดยบูรณาการการวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ
และอาจจะต้องจัดเวทีเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้แนวทางวิจัยให้มากขึ้น
4. พยายามบูรณาการหลักสูตรร่วมกับคณะอื่น ๆ เพื่อลดความซ้าซ้อนของหลักสูตร
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จุดแข็ง
คณะมี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี ม าก และควรมี ก ารขยายผลไปยั งหลั ก สู ต รอื่ น ๆ เช่ น
การผลิตบทเรียน e-learning เป็นต้น
จุดอ่อน
1. คณะควรพิ จ ารณาเกี่ยวกับ ตัว ชี้วัดที่ มีผ ลการดาเนิ นงานที่มี คะแนนน้ อ ย และหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข เช่น ภาวะการได้งานทาของนิสิต ซึ่งต้องพิจารณาและวิเคราะห์ลงไปถึงหลักสูตรว่า
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการมากแค่ไหน และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการต่อ
ผู้ใช้บัณฑิตที่จะนามาพัฒนาหลักสูตร
2. คณะควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งคณะมีจุด
แข็งหลายศาสตร์ เช่น ภาษาตะวันตก ภาษาอาเซียน
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการประเมินผลการบริห ารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในซึ่งเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ น ไปตามคู่มือการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสรุปผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของคณะฯ เท่ากับ 126 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35.29 อยู่ในระดับ ดี ดังตาราง 15
ตาราง 15 ผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบประเมิน

คะแนนการประเมิน
คะแนน คะแนน ร้อยละ
ความ
ความ
เสี่ยง เสี่ยงที่ได้

ผลการประเมิน

ส่วนที่ 1
1. การรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารหน่วยงาน
(ERM 1)
2. รายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง (ERM
2)
3. แผนบริหารความเสี่ยง (ERM 3)
4. แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยงฯ (ERM 4)
5. รายงานความก้าวหน้ในการดาเนินการตามแผนฯ
(ERM 5)
6. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบฯ (ปย.1)
7. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงฯ (ปย.2)
8. แบบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
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3

1

33.33

ดี

15

6

40.00

12
9
6

4
3
2

33.33
33.33
33.33

ปานกลางซึง่ จะต้อง
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
ดี
ดี
ดี

6
3
3

2
1
1

33.33
33.33
33.33

ดี
ดี
ดี

แบบประเมิน
การควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2)
รวม ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง
3. ด้านกิจกรรมการควบคุมภายใน
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ด้านการติดตามและประเมินผล
รวม ส่วนที่ 2
รวม ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2

คะแนนการประเมิน
คะแนน คะแนน ร้อยละ
ความ
ความ
เสี่ยง เสี่ยงที่ได้

ผลการประเมิน

57

23

40.35

ดี

156
54
42
33
15
300
357

54
20
16
11
5
106
126

33.33
37.04
38.10
42.42
53.33
35.33
35.29

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงงประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ต้นปีงบประมาณ จานวนเงินทั้งสิ้น 79,613,720 บาท
1.1 งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน
จานวน 13,795,520 บาท
1.2 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
จานวน 65,818,200 บาท (รวมที่ ตั้งจ่าย
ด้วยเงินสะสม เพื่อเป็นงบลงทุน 2,423,800 บาท)
2. สิ้นปีงบประมาณ (ภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ) ปรับปรุงยอดเป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 85,282,078 บาท
2.1 งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน
จานวน 19,055,520 บาท
2.2 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
จานวน 66,226,558 บาท (รวมที่ ตั้งจ่าย
ด้วยเงินสะสม เพื่อเป็นงบลงทุน 2,423,800 บาท)
โดยสรุปแล้วคณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภายหลังโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จานวนเงิน 85,282,078 บาท (แปดสิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสองพัน
เจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ดังตาราง 16
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ตาราง 16 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แหล่งเงิน
รวมทั้งสิ้น
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้

ต้นปี

โอนเปลี่ยนแปลงฯ

79,613,720
13,795,520
65,818,200

5,668,358
5,260,000
408,358

สิ้นปี
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)
85,282,078
19,055,520
66,226,558

จานวนบุคลากร
ตาราง 17 สรุปจานวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามประเภทบุคลากร
ข้าราชการสาย

พนักงาน

ก

ข

ค

วิชาการ

ปฏิบัติการ

12

1

2

89

9

ผู้เชี่ยวชาญ

22

ลูกจ้าง

รวม

ชั่วคราว
39

ทั้งสิ้น
174

ตาราง 18 สรุปจานวนอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
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1
1

0.8
0.8

10
16
8
1
2
37

รวม

ร้อยละ

3.20
0.80
4.00

จานวน

4
1
5

ผศ.-ศ.

ร้อยละ

จานวน

25.60 10 8.00
32.00 11 8.80
5.60 7 5.60
4.00 1 0.80
3.20 2 1.60
70.40 31 24.80

ศ.

ร้อยละ

รศ.

ร้อยละ

จานวน

ผศ.

จานวน

ภาษาตะวันตกฯ 32
ภาษาไทยฯ
40
สังคมวิทยาฯ
7
ประวัติศาสตร์
5
ภูมิศาสตร์
4
รวม
88

ร้อยละ

อาจารย์

จานวน

ภาควิชา

8.00 42
12.80 56
6.40 15
0.80 6
1.60 6
29.60 125

ตาราง 19 สรุปจานวนอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา
ภาควิชา

ป.ตรี
จานวน
3
7
10

ภาษาตะวันตกฯ
ภาษาไทยฯ
สังคมวิทยาฯ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
รวม

ป.โท
ร้อยละ
2.40
5.60
8.00

จานวน
23
27
6
3
4
63

ร้อยละ
18.40
21.60
4.80
2.40
3.20
50.40

ป.เอก
จานวน ร้อยละ
16
12.80
22
17.60
9
7.20
3
2.40
2
1.60
52
41.60

รวม
42
56
15
6
6
125

สรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มีจานวนบุคลากรทั้งสิ้น 174
คน มีจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จานวน 125 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ
(ผศ.- ศ.) จ านวน 37 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.60 และมี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก จ านวน 52 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 41.60
บุคลากรได้รับรางวัล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี บุคลากรที่ได้รับรางวัล
จานวน 6 รางวัล ดังตาราง 20
ตาราง 20 บุคลากรที่ได้รับรางวัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัด
อันดับ/การได้รับรางวัล รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1

"ปรัชญานิยม" SING AWARDS 2020
สาขาภาครัฐ (บริหารการศึกษาดีเด่น)
ประจาปี 2563

ผศ.ดร.สมเกียรติ
ภู่พัฒน์วบิ ูลย์

2

รางวัลศรีแผ่นดิน “นารายณ์ทอง”
ประจาปี 2563 สาขานักบริหาร
สถานศึกษาดีเด่น
รางวัล 2020 NEWS AWARDS
Journalist Day สาขาการศึกษาดีเด่น

ผศ.ดร.สมเกียรติ
ภู่พัฒน์วบิ ูลย์

โครงการเสริมการบริหารและ
กรจัดการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้บริหารระดับสูง สส
พบ.1 (รุ่นที่ 1)
งานเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล
ต้นแบบของสังคมไทย

ผศ.ดร.สมเกียรติ
ภู่พัฒน์วบิ ูลย์

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่ง

3

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

องค์กรที่ให้รางวัล
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ที่

4

5

6

รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัด
อันดับ/การได้รับรางวัล รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

แห่งปี
รางวัลแห่งความสาเร็จ นาคเณศ ผู้เป็น ผศ.ดร.สมเกียรติ
แบบอย่างควรค่าแห่งสังคม ประจาปี ภู่พัฒน์วบิ ูลย์
2563 รางวัลผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น

รางวัลต้นแบบ (บุคคลตัวอย่าง
แห่งชาติ) ประจาปี 2563 รางวัลครุฑ
เงิน
รางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ดีเด่น ปี
2562 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ผศ.ดร.สมเกียรติ
ภู่พัฒน์วบิ ูลย์

องค์กรที่ให้รางวัล
ประเทศไทย (สว.นท.)

สภาสื่อมวลชนไทย (องค์กร
เครือข่ายสื่อภาคประชาชน)
ร่วมกับ มูลนิธิสร้างสรรค์
สังคมไทย
(หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
สมาชิกวุฒิสภา ประธานพิธี)
เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย

ผศ.ดร.สาวิตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รตโนภาส สุวรรณลี

การศึกษาต่อของบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตาราง 21 บุคลากรที่ศึกษาต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อผู้รับทุน
สายวิชาการ
ระดับปริญญาเอก
1. อ.อภิชาติ คาบุญเรือง

สาขาวิชาที่เรียน

Linguistics and
Applied Linguistics

2. อ.ทม เกตุวงศา
(กลับเข้ารับราชการ 5 พ.ย.61)

HISTOIRE Spe'cialite'
Histoire Médiévale

3. อ.ธนิดา ศรีปัจฉิม

Linguistics

4. อ.พจมาน มูลทรัพย์
5. อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์

ภาษาไทย
Ph.D.Modern
Languages

6. อ.อรรถพล ศรีประเสริฐ

Ph.D.Modern
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สถาบันที่เรียน

ประเภททุน

University of Melbourne ทุน Melbourne
ประเทศออสเตรเลีย
Research
Scholarship
University Paul-Vale'ry ทุน ก.พ.บ. และ
Montpellier 3 ประเทศ เงินรายได้คณะ
ฝรั่งเศส
Newcastle University ทุน ก.พ.บ.
สหราชอาณาจักร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุน ก.พ.ม.
University of
ทุน ก.พ.บ. และ
Southampton ประเทศ เงินรายได้คณะ
สหราชอาณาจักร
University of
ทุน ก.พ.บ. และ

ชื่อผู้รับทุน

สาขาวิชาที่เรียน
Languages

7. อ.ดารงค์ นันทผาสุข

ภาษาศาสตร์

8. อ.ณภัทรสรา ดาวษาวะ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา
Chinese linguistics

9. อ.จรรยา ดุลยะลา
10. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
11. อ.เกศสุดา นาสีเคน
12. อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์
13. อ.นันทพร อยู่สะอาด
14. อ.จตุรงค์ สมอาจ

15. อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์

16. อ.มนทิรา คาดี
17. อ.อิสเรส สุขเสนี
18. อ.พิมประไพ สุภารี

สถาบันที่เรียน
Southampton ประเทศ
สหราชอาณาจักร
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภททุน
เงินรายได้คณะ
ทุนส่วนตัว
ทุน ก.พ.ม.

Guangxi University of
Nationalities ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Modern Languages University of
and Area Studies
Portsmouth ประเทศ
สหราชอาณาจักร
ภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Urban Design and
University of the
Regional Planning
Sunshine Coast,
Australia
การใช้ที่ดินและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน
Natural Resources and University of Natural
Life Sciences
Resources and Life
Sciences ประเทศ
ออสเตรีย
Doctora Litt. Franc. University of
Comp. Spe.
Montpellier 3, French
Litteratures Francaises Republic ประเทศฝรั่งเศส
(สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส
เปรียบเทียบและวรรณคดี
ฝรั่งเศส)
ภาษาอังกฤษเป็นภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นานาชาติ
วัฒนธรรม ศิลปกรรมและ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การออกแบบ
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมเนศวร

ทุน Chinese
Scholarship
Council
ทุน ก.พ.บ.
ทุน ก.พ.ม.
ทุน ก.พ.บ. และ
เงินรายได้คณะ
ทุน ก.พ.ม.
ทุน ก.พ.บ.

ทุน ก.พ.บ.

ทุน ก.พ.ม.
ทุน ก.พ.ม.
ทุน ก.พ.ม.
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ชื่อผู้รับทุน
19. อ.กฤตธนา ไวยธิรา

สาขาวิชาที่เรียน
สถาบันที่เรียน
ภาษาและการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ

ระดับปริญญาโท
20. อ.ธนชาติ เกิดเกรียงไกร
ภาษาศาสตร์
21. อ.เบญจมาศ มาตย์สุริย์ (อยู่ ภาษาและวัฒนธรรม
ระหว่างขอเลื่อนการเดินทาง)
เกาหลี (Korean
Language Culture
Major)
สายสนับสนุน
ระดับปริญญาเอก
1. นายนราวิทย์ ดาวเรือง
ประวัติศาสตร์
2. น.ส.ปภาวรินทร์ วรหิน
ภาษาไทย
รวมทั้งหมด
23 คน

ประเภททุน
ทุน ก.พ.ม.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทุนส่วนตัว
Sangmyung University ทุนส่วนตัว
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุน ก.พ.ม.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนส่วนตัว

บุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ /
วิทยากร / อบรม / ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
ตาราง 22 บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ/
วิทยากร/ ร่วมเป็นกรรมการภายนอก /ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

1

ชื่อ-สกุล

หลักสูตร/โครงการ

บุคลากรสายวิชาการ
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
นายอินธิสาร ไชยสุข
เสวนาทางวิชาการเพื่อนาเสนอ
ผลงานวิจัยในโครงการ ปัจจัยปัญหา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของคนไทย:กลยุทธ์และนวัตกรรมใน
การแก้ปัญหา
โครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic
Document Sytem (EDS)
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วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2562
ห้องอินฟินิตี้โรงแรมเอทัส
ลุมพินี
วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

ชื่อ-สกุล

2

นายชานาญ ภารา

3

นางสาวอินอร
เลียวประเสริฐกุล

4

นายอานวย สมตัว

5

นายธีระ รุ่งธีระ

6

นางสาวประวีณ์รตา
สุขรัตน์ฤทธิ์

7

นายชัยยนต์ ทองสุขแก้ง

8

นายอภิศักดิ์ สุขยิ่ง

หลักสูตร/โครงการ

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
ปัจจัยปัญหาความสามารถในการใช้
วันที่ 6 ตุลาคม 2562
ภาษาอังกฤษของคนไทย : กลยุทธ์ใน ห้องอินฟินิตี้โรงแรมเอทัส
การแก้ปัญหา
ลุมพินี
From Corpus to CAT tools: the
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
use of specialized orpora in the สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์
context ofTranslation technology มหาวิทยาลัย
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี สมาคม วันที่ 3 พ.ย. 2562 ห้อง
นักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
ประชุมใหญ่ หอสมุด
แห่งชาติ
เสวนาวิชาการเรื่อง Language
วันที่ 20- 22 ธันวาคม 2562
Culture and Translation :ภาษา
โรงแรมไอบิส สไตล์
วัฒนธรรมกับการแปล
เชียงใหม่
การสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพใน
วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2562
ฐานะวิชาเลือกสาหรับผู้เรียนระดับต้น คณะมนุษยศาสตร์
สาหรับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เสวนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ
(เลขที่ 179 ถนนวิทยุ ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
01330)
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ภาษา วัฒนธรรมและสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้าย วันที่ 30-31 กรกฎาคม
วันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒ
ศาสตร์ (นิด้า) ประจาปี 2563
นบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) กทม.
เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
วางแผนการทาหนังสือ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
Anthropocene
กรุงเทพฯ
เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรม
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าร่วมเป็นวิทยากร ตามโครงการ
วันที่ 2 สิงหาคม 2563
เสวนา เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พัฒนาหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษ
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ที่

9

10

11

12

13

ชื่อ-สกุล

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ
หัวข้อ Current tends and Issues in คณะมนุษยศาสตร์
English Language Studies
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
นางสาวนิตยา วรรณกิตร์
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2562
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสาหรับ เวลา 8.30-16.30 น. ณ
ชาวต่างประเทศ
ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร
ระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายปฐม หงษ์สุวรรณ
เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ วันที่ 30-31 กรกฎาคม
ตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปี
2563 ณ ห้อง slope HU
งบประมาณ 2563
1103 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก
เป็นวิทยากรและประชุมวิชาการ
วันที่ 19-20 กรกฎาคม
นานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไทย-ไท 2563 ณ โรแรมเดอะ เซนต์
รีจีส กรุงเทพฯ
นายภาคภูมิ หรรนภา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนา วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
2562 ห้องประชุมโรงแรม
การดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่
สยามธาราพาเลช ต.เกิ้ง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานคณะ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยามหาสารคาม ครั้งที่1
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 3-5 กันยายน 2563 ณ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์วิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จ.เชียงใหม่
นางสาวมนสิชา แก้วนันไชย โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเพื่อรับ
วันที่ 8 มกราคม 2563
การเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคาร
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานตาม วิทยพัฒนา คณะ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ศึกษาศาสตร์
แห่งชาติ (Thai Qualifications
Register : TQR)
นายสมัย วรรณอุดร
ขับเคลื่อนหลักสูตรเพื่อรับการเผยแพร่ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ห้องประชุมชัน้ 3 อาคาร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิทยพัฒนา คณะ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุ่ม
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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หลักสูตร/โครงการ

ที่

ชื่อ-สกุล

14 นายกีรติ ธนะไชย

15 นายธนานันท์ ตรงดี

16 นางสาวดุจฉัตร จิตบรรจง

17 นางสาววราลักษณ์ แซ่อึ๋ง

18 นางณัฐกฤตา นามมนตรี

19 นางสาวรัญชนีย์ ศรีสมาน

หลักสูตร/โครงการ

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาสารคาม
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2562
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสาหรับ เวลา 8.30-16.30 น. ณ
ชาวต่างประเทศ
ห้องประชุม 1 ชั้น 1
อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรมการใช้โปรแกรม G-suite for
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม
Education และโปรแกรม Microsoft 2563 ห้อง B 411 สานัก
teams
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2562
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสาหรับ เวลา 8.30-16.30 น. ณ
ชาวต่างประเทศ
ห้องประชุม 1 ชั้น 1
อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรมการใช้โปรแกรม G-suite for
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม
Education และโปรแกรม Microsoft 2563 ห้อง B 411 สานัก
teams
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2562
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสาหรับ เวลา 8.30-16.30 น. ณ
ชาวต่างประเทศ
ห้องประชุม 1 ชั้น 1
อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรมหลักสูตรออนไลน์ระยะสัน้ "เขียน วันที่ 11 มิถุนายน 2563
อย่างมืออาชีพให้สื่อความตรงใจ"
หลักสูตรออนไลน์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.บูรพา
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 Coโปรแกรม Google classroom และ working อาคารราชนครินท์
Google meet สาหรับการจัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเรียนการสอน
คอร์สอบรม การสร้างสรรค์ตัวละคร
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน
"Characterization"
2562 โรงแรม HIP HOTEL
ห้อง RYTHM ชั้น 3
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2562
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสาหรับ เวลา 8.30-16.30 น. ณ
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ที่

ชื่อ-สกุล

20 นางวิชยา โยชิดะ

21 นางสาวอุไรวรรณ แซ่ว่อง

22 นางสาวอรทัย สุทธิ
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หลักสูตร/โครงการ

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
ชาวต่างประเทศ
ห้องประชุม 1 ชั้น 1
อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการสร้างความเข้าใจในการจัดการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เรียนการสอนผู้สอนหมวดวิชา
ห้องประชุมแม่น้าของ
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 2563)
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
การประชุมสัมนาวิชาการและเทศกาล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
นิทานพื้นบ้าน
บ้านนิทาน มหาสารคามและ
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
วันที่ 8 มิ.ย. 2563 ห้อง
โปรแกรม Google Classroom และ CO-woking Speace ชั้น 1
Google Meet สาหรับการจัด
อาคารราชนครินทร์
การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหารสารคาม
อบรมล่ามภาษาต่างประเทศ
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 ผ่าน
(ภาษาญีป่ ุ่น)
ระบบการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (Zoom)
ขับเคลื่อนหลักสูตรเพื่อรับการเผยแพร่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ห้องประชุมชัน้ 3 คณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุ่ม
มหาสารคาม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อบรมการใช้โปรแกรม G-suite for
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม
Education และโปรแกรม Microsoft 2563 ห้อง B 411 สานัก
teams
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรม
วันที่ 15-19 กันยายน 2563
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ณ สานักงานประกันสังคม
จ.มหาสารคาม
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2562
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสาหรับ เวลา 8.30-16.30 น. ณ
ชาวต่างประเทศ
ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร
ระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่
23

24

25

26

ชื่อ-สกุล

หลักสูตร/โครงการ

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
นายราชันย์ นิลวรรณาภา
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2563
การจัดเก็บ ปริวรรต และใช้ข้มลู จาก ณ โรงแรมแบงค็อก
เอกสารโบราณ
แมริออท เดอะ สุรวงศ์
กรุงเทพฯ
เข้าประชุมหารือรายละเอียดการจัดทา วันที่ 17-18 กันยายน 2563
รายงานวิจัย เรื่อง โครงการสารวจ ทา ณ สานักงานบริหารกองทุน
สาเนาดิจิทัลและปริวรรตเอกสาร
ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
โบราณตารับยาและตาราการแพทย์
ไทย จ.นนทบุรี
แผนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563
วิชาการในหัวข้อ "กฎหมายโบราณ
ณ คณะนิติศาสตร์
อีสาน : สถานภาพองค์ความรู้ ภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สะท้อนสังคมอีสานและการสือต่อ"
นางสาวมุจลินทร์ ลักษณะวงษ์ โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2562
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสาหรับ เวลา 8.30-16.30 น. ณ
ชาวต่างประเทศ
ห้องประชุม 1 ชั้น 1
อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายอัครครา มะเสนา
โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรเพื่อ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา
เตรียมรับการขอขึ้นทะเบียน TQR
13.00-16.30น. ห้อง HS209 อาคารศูนย์เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางหนึง่ ฤทัย จันทรคามิ
ขับเคลื่อนหลักสูตรเพื่อรับการเผยแพร่ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ห้องประชุมชัน้ 3
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาคารวิทยพัฒนา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การอบรมออนไลน์ G suite for
13 เมษายน 2563 อบรม
Education
ออนไลน์
การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย
วันที่ 27 เมษายน 2563
GoolgleForm
อบรมออนไลน์
การจัดการเรียนการสอนด้วย
วันที่ 20 เมษายน 2563
Microsoft Team
อบรมออนไลน์
การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย
วันที่ 29 เมษายน 2563
Microsoft Form
อบรมออนไลน์
รายงานประจาปี 2563
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ที่

ชื่อ-สกุล

27 นางเพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์

28 นางสาวพูลลักษณ์
ตั้งรักษ์วัฒนากุล

29 นางสาวศุภลักษณ์
กฤษณานนท์

30 นายกฤตธนา ไวยธิรา
31 นางสาวปณิตา น้อยหลุบเลา
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หลักสูตร/โครงการ

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2562
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสาหรับ เวลา 8.30-16.30 น. ณ
ชาวต่างประเทศ
ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร
ระพีสาคริก มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเพื่อรับ
วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ
การเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคาร
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานตาม วิทยพัฒนา คณะ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติ (TQR) กลุ่มมนุษยศาสตร์และ มหาสารคาม
สังคมศาสตร์
อบรมการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย วันที่ 14 พ.ค. 2563 ณ
Webex Meetings รุ่นที่ 1
สานักคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตรออนไลน์ระยะสัน้ work วันที่ 5 มิ.ย. 2563 อบรม
อย่างไรให้โดนใจท่านประธาน
Online ผ่านระบบ Meet
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเพื่อรับ
วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ
การเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคาร
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานตาม วิทยพัฒนา คณะ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติ (Thai Qualifications
มหาสารคาม
Register : TQR)
สัมมนาเรื่อง การใช้ตารามะรุโกะโตะ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
เจแปนฟาวน์เดชัน่
กรุงเทพฯ
งานประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผูส้ อน
วันที่ 6 -8 พฤศจิกายน
ภาษาเกาหลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2562 King sejong
ประจาปี ค.ศ. 2019
Institute Vietnam
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ZOOM สาหรับการจัดการเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
การสอนนิสิตชาวต่างชาติระดับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บัณฑิตศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
วีนที่ 8 มิถุนายน 2563 COโปรแกรม Google classroom และ WORKIG อาคาร
Google meet สาหรับการจัด
ราชนครินทร์
การเรียนการสอน
อบรมหลักสูตรออนไลน์ระยะสัน้ "เขียน วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ที่

32

33

34

35

36

37

38

ชื่อ-สกุล

หลักสูตร/โครงการ

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
อย่างมืออาชีพให้สื่อความตรงใจ"
หลักสูตรออนไลน์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
นางสาววลีรัตน์ มันทุราช
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
วันที่ 8 มิ.ย. 2563 ห้อง
โปรแกรม Google Classroom และ CO-woking Speace ชั้น 1
Google Hangouts Meet สาหรับ
อาคารราชนครินทร์
การจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหารสารคาม
นางสาวเบญจมาศ มาตย์สุริย์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
วันที่ 9 มีนาคม 2563 ห้อง
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐาน
ประชุมแม่นาของ
้
คณะ
การอุดมศึกษา พ.ศ.2561 หัวข้อ
มนุษยศาสตร์และ
"อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การศึกษาภายใน"
มหาสารคาม
Miss Yu Fang
อบรมการใช้โปรแกรม G-suite for
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม
Education และโปรแกรม Microsoft 2563 ห้อง B 411 สานัก
teams
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
Ms.Duong Thuy Duong
เข้าร่วมโครงการศิลปกรรมประเทศ
วันที่ 14-17 สิงหาคม 2563
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงสู่อีสานเพื่อสร้าง ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรม
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นางโสภี อุ่นทะยา
เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการ วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ
ประจาคณะศิลปศาสตร์และ
จ.ร้อยเอ็ด
วิทยาศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นายวิทยา อรรถโยโค
ประชุมโครงการสร้างความเข้าใจใน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
และ วันที่ 23 กุมภาพันธ์
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 2563 )
2563 ห้องประชุมแม่น้าของ
ตามแนวทาง Outcome Based
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
Education (OBE) และโครงการอบรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เชิงปฏิบัติการการจัดทารายละเอียด
และ อาคารคณะ
ของรายวิชา(มคอ.3)และแนวทาง
สาธารณสุขศาสตร์
การจัดทารายงานผลของการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดาเนินงานของรายวิชา(มคอ.5)หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปรับปรุง 2563)
นายกฤษฎา สิริพัฒน์โชติกลุ
พัฒนาสมรรถนะฯ ภาวะผูน้ าสาหรับ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
การทางานในโลกยุคดิจิตัล
ห้องประชุมจิระ บุญมาก ชัน้
รายงานประจาปี 2563
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ที่

ชื่อ-สกุล

39 นายนิรันดร คานุ

หลักสูตร/โครงการ

เป็นวิทยากรกระบวนการ กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยงลูกอ๊อด เลี้ยงกบ เลี้ยงปูนา
และเลี้ยงหอยนา และจัดทาสารคดี
เป็นวิทยากรกระบวนการ กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยงลูกอ๊อด เลี้ยงกบ เลี้ยงปูนา
และเลี้ยงหอยนา และจัดทาสารคดี
เข้าร่วมประชุมคณะทางาน 20 ปี
พอช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

40 นายสมชัย ภัทรธนานันท์

โครงการการเมืองไทยจะไปทางไหน:
มุมมองรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2 ทศวรรษการกระจายอานาจไทย:
ทบทวนประสบการณ์ทผี่ ่านมา เพื่อ
ออกแบบการพัฒนาอนาคต
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

41 นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
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เวทีพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม กรณีพัฒนา
พลังงานภาคอีสานสู่ความยั่งยืน
เป็นวิทยากรในการประชุม เรื่อง
ข้อเสนอเชิงนโยบายจาก
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
กรณีผลิตไฟฟ้าชีวมวลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
3 อาคารสยามบรมราช
กุมารี
วันที่ 22-25 กรกฎาคม
2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
เครือข่ายทามมูล อ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 7-12 มิถุนายน 2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนเครือข่ายทาม
มูล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.ขอนแก่น
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ห้อง
D 402 วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ห้อง
POL301 อาคารปฏิบัติการ
รวมสายสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
โรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์
รีสอร์ท จ.ขอนแก่น
วันที่ 23-24 กรกฎาคม
2563 ณ โรงแรมริชมอนด์
จ.นนทบุรี

ที่

ชื่อ-สกุล

42 นายเกียรติศักดิ์ บังเพลิง

หลักสูตร/โครงการ
เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนโครงการ
ขับเคลื่อนกลไกลกระบวนการ
ความร่วมมือการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีงบประมาณ 2562
วิทยากรในงานประชุมกระบวนการจัด
ประชุมถอดบทเรียน และวิเคราะห์
ข้อมูลการประกอบอาชีพคนพิการกลุ่ม
เลี้ยงสัตว์และกลุ่มเกษตร
เข้าร่วมพัฒนากรอบการสังเคราะห์
งานวิจยั เชิงปฏิบัติการกระบวนการ
ส่งเสริมเสริมพลังสิทธิชุมชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
ประเทศโดยมีชุมชนเป็นฐาน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
การบริหารจัดการลุ่มน้าทั้งระบบ
เข้าร่วมประชุม เรื่อง การบริหาร
จัดการน้าและแนวทางการพัฒนาแหล่ง
น้าพืน้ ที่กลุ่มลุ่มน้าโขง เลย ชี มูล
สงคราม
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
การบริหารจัดการลุ่มน้าทั้งระบบ
เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการลุ่มน้าทั้งระบบ
อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5
โครงการสร้างความเข้าใจในการจัด
การเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
เข้าร่วมเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม
โครงการวิจัยเรื่อง ข้าโอกาสพระธาตุ
พนมกับทุนทางสังคมวัฒนธรรม

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563
ณ กรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยแคน
ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์
ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก กรุงเทพฯ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
กรุงเทพฯ
วันที่ 29-30 กันยายน 2563
ณ จ.หนองบัวลาภู และ
จ.เลย
วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ
อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
กรุงเทพฯ
วันที่ 17 สิงหาคม 2563
ศูนย์ มนุษยวิทยาสิรินธร
กรุงเทพฯ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 18-20 กันยายน 2563
ณ อ.พระธาตุพนม
จ.นครพนม
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ที่

ชื่อ-สกุล

43 นางสาววชิราภรณ์ วรรณโชติ

44 นางสาวชูพักตร์ สุทธิสา

45 นางสาวพิมพ์พร ภูครองเพชร

หลักสูตร/โครงการ
ประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ใน
การจัดทาแผนที่นาทางและยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้าน
ความเหลื่อมล้า
เข้าร่วมเสวนา เรื่อง ความเลื่อมล้า ด้วย
งานวิจยั เพื่อท้องถิ่น ในงาน มหกรรม
งานวิจยั แห่งชาติ 2563

เป็นวิทยากรกระบวนการ กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยงลูกอ๊อด เลี้ยงกบ เลี้ยงปูนา
และเลี้ยงหอยนา และจัดทาสารคดี
เข้าร่วมเป็นผู้ดาเนินการเสวนา เรื่อง
ผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นช่วยยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนอย่างไร
พัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ
ศึกษางานการพัฒนาแรงงาน สวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์เพื่อความมั่นคงของ
มนุษย์
เข้าร่วมประชุม เวที RC งานวิจยั เพื่อ
ท้องถิ่นภาคอีสานเพื่อนาเสนอผลงาน
ความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ของศูนย์
ประสานงานวิจยั เพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ประชุมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการส่งน้า
และบารุงรักษาหัวนา
เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนบทเรียน
สาหรับพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
บูรณาการระหว่างศาสตร์
เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
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วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
โรงแรมอวานี ขอนแก่น
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น
วันที่ 31 กรกฎาคม - 4
สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม
เซ็นมาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ
วันที่ 25-30 มิถุนายน 2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนเครือข่ายทาม
มูล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 24-25 กันยายน 2563
ณ สานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช) กรุงเทพฯ
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562
จ.ชลบุรี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562
จ.น่าน
วันที่ 25-26 กรกฎาคม
2563 ณ ห้องประชุม
แกรนด์พาวิลเลี่ยม โรงแรม
Rachawadee
Resort&Hotel จ.ขอนแก่น
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาหัวนา
ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 15 - 18 กันยายน
2563 ณ โรงเรียนโคกก่อ
พิทยาคมและโรงเรียนนา
เชือกพิทยาสรรค์
วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ

ที่

ชื่อ-สกุล

หลักสูตร/โครงการ
โครงการดูนลาพันโมเดล

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ภาควิชาประวัติศาสตร์
46 นายนพพล แก่งจาปา

47
48

49

50
51

52

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้การสร้าง
บ้านแปลงเมือง สุโขทัย ล้านนา
ประเทศ

วันที่ 8-10 มกราคม 2563
ณ แหล่งโบราณวัตถุสถาน
จ.สุโขทัย จ.ลาปาง จ.ลาพูน
และ จ.เชียงใหม่
โครงการประชุมวิชาการและศึกษา
วันที่ 30 ตุลาคม 2562- 2
ข้อมูลภาคสนาม
พฤศจิกายน 2562
ราชอาณาจักรกัมพูชา
โครงการวิธีวิทยาในการศึกษา
วันที1่ 4 - 15 กุมภาพันธ์
ประวัติศาสตร์
2563 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร
นางสาวณัฐหทัย มานาดี
โครงการประชุมวิชาการและศึกษา
วันที่ 30 ตุลาคม 2562- 2
ข้อมูลภาคสนาม
พฤศจิกายน 2562
ราชอาณาจักรกัมพูชา
นางสาวนารีรัตน์ ปริสุทธิวฒ
ุ ิพร โครงการประชุมวิชาการและศึกษา
วันที่ 30 ตุลาคม 2562- 2
ข้อมูลภาคสนาม
พฤศจิกายน 2562
ราชอาณาจักรกัมพูชา
พัฒนารายวิชาชีวิตและสันติสุข
วันที่ 9- 10 กุมภาพันธ์
2563 ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวอภิราดี จันทร์แสง
เข้าร่วมโครงการสัมมนานานาชาติ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
International Seminar on The for ห้องฉายภาพยนต์ คณะ
University Ranking
วิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายทม เกตุวงศา
โครงการประชุมวิชาการและศึกษา
วันที่ 30 ตุลาคม 2562- 2
ข้อมูลภาคสนาม
พฤศจิกายน 2562
ราชอาณาจักรกัมพูชา
นางวิริยา สีบุญเรือง
โครงการประชุมวิชาการและศึกษา
วันที่ 30 ตุลาคม 2562- 2
ข้อมูลภาคสนาม
พฤศจิกายน 2562
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ภาควิชาภูมิศาสตร์
นางสาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี ประชุมวิชาการและเสนอผลงาน
วันที่ 18 -19 มกราคม
วิชาการของนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์ 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้ง
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ที่

ชื่อ-สกุล

53 นายจิระเดช มาจันแดง

54 นางสาวธัญญรัตน์ ไชยคราม

55 นายวรวิทย์ จิตรสุขขา

บุคลาสายสนับสนุน
56 นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม
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หลักสูตร/โครงการ
ที่ 13
เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเพื่อ
การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์แหล่ง
ปลาโบราณภูน้าจั้น
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2562 และการดาเนินการขับเคลื่อนนา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX
ประชุมวิชาการและเสนอผลงาน
วิชาการของนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้ง
ที่ 13
ประชุมหารือเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์
โอลิมปิก (ออนไลน์)

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ
ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอ
กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 5 พ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่านระบบส่งสัญญาน
ทางไกล ด้วยโปรแกรม
Microsoft Teams
วันที่ 18 -19 มกราคม
2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผ่าน
ระบบส่งสัญญานทางไกล
ด้วยโปรแกรม Microsoft
Teams
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ
ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอ
กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเพื่อ
การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์แหล่ง
ปลาโบราณภูน้าจั้น
ประชุมวิชาการและเสนอผลงาน
วันที่ 18 -19 มกราคม
วิชาการของนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์ 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้ง
ที่ 13
ทบทวนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาเครื่อข่ายหัวหน้า
สานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน
สานัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ"

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
สานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2563
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถานีปฏิบัติการนาดูน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

ชื่อ-สกุล

57 นางกรวิภา ไมตรีแพน

58 นางกมลลักษณ์ พักพิงผ่องศิริ

59 นางพวงเพชร วอนวัฒนา

หลักสูตร/โครงการ

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การนาเกณฑ์
วันทื่ 15 - 16 พฤศจิกายน
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่ 2562 ห้องประชุมโรงแรม
เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพ สยามธาราพาเลช ต.เกิ้ง
การบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัย
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม" ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2
จ.มหาสารคาม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic ห้องแลป 203 ชั้น 2 คณะ
Document System (EDS)
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
Teams สาหรับการปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวตอร์
คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
การนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562
การดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่
ห้องประชุมคณะ
การพัฒนาการบริหารงานคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาหรับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บุคลากรสายสนับสนุน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
Document System (EDS)
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562
การดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่
ห้องประชุมคณะ
การพัฒนาการบริหารงานคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาหรับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บุคลากรสายสนับสนุน
ประชุมการนาเกณฑ์ประกันคุณภาพ
วันที่ 11 ธ.ค. 2562 ห้อง
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ประชุมคณะสถาปัตยกรรม
(EdPEx0 สู่การพัฒนาการบริหารงาน ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
การนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562
การดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่
ห้องประชุมคณะ
การพัฒนาการบริหารงานคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาหรับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ที่

ชื่อ-สกุล

60 นางวัลภา บุญหล้า

61 นายเพียรชัย คาสะอาด

หลักสูตร/โครงการ

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ

บุคลากรสายสนับสนุน
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิชาการ
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจาปี
การศึกษา 2563

วันที่ 14 มกราคม 2563
ห้องปฏิบัติการ B 315
สานักคอมพิวเตอร์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องประชุม 504 คณะ
สาธารณสุขสาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic ห้องแลป 203 ชั้น 2 คณะ
Document System (EDS)
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
อบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้าน วันที่ 24 ก.พ.-24 เม.ย.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2563 อบรมอานไลน์ผา่ น
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic เวปไซต์ https://www.eCertfication in Public
cpp.cgd.go.th
Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตร กรมบัญชีกลาง
เตรียมความพร้อม Preparation
Course) รุ่นที่ 2/2563
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic ห้องแลป 203 ชั้น 2 คณะ
Document System (EDS)
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เข้าร่วมทดสอบความรู้ตามโครงการ
วันที่ 24-26 กรกฎาคม
ฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ
2563 ณ มหาวิทยาลัย
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร สวนดุสติ กรุงเทพฯ
หารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น
2 ปีงบประมาณ 2563

62 นางสาวผกามาศ นามทอง
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อบรมเชิงปฏิบัติการ "การนาเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม" ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2

วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน
2562 ห้องประชุมสยาม
ธาราพาเลช ต.เกิ้ง อ.เมือง
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ที่

ชื่อ-สกุล

63 นายชูชาติ บุญหล้า

64 นายจตุรพงษ์ กาลจักร์

65 นางสาวพัณณ์ชิตา พลหาญ

หลักสูตร/โครงการ
โครงการอบรมวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 381 เครื่อง ตาม
สัญญาซื้อเลขที่ ซ.22/2562 ลงวันที่
19 กรกฎาคม 2562 และสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและลงนามในใบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic
Document System (EDS)
โครงการอบรมวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 381 เครื่อง ตาม
สัญญาซื้อเลขที่ ซ.22/2562 ลงวันที่
19 กรกฎาคม 2562 และสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและลงนามในใบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic
Document System (EDS)

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ห้องแลป 203 ชั้น 2 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ห้องแลป 203 ชั้น 2 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
โครงการอบรม เรื่อง การนาเกณฑ์
วันที่ 11 ธันวาคม 2562
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่ เวลา13.00-16.30น.ห้อง
เป็นเลิศ (EdpEX) สู่การพัฒนาคุณภาพ ประชุม AR-201 คณะ
การบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัง
มหาสารคาม สาหรับบุคลากร
เมือง และนฤมิตศิลป์
สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนา วันที1่ 5-16 พฤศจิกายน
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
2562 เวลา 08.30-16.30 น.
การดาเนินการที่เป็นเลิศ(EdpEX) สู่
ห้องประชุมโรงแรมสยาม
การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานคณะ ธาราพาเลช ต.เกิ้ง อ.เมือง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 1
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
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ที่
66

67

68

69

ชื่อ-สกุล

วันที่ และสถานที่จัด
โครงการ
นางสาวจุฬารักษ์ ขอนสี
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้การสร้าง
วันที่ 8-10 มกราคม 2563
บ้านแปลงเมือง สุโขทัย ล้านนา
ณ แหล่งโบราณวัตถุสถาน
ประเทศ
จ.สุโขทัย จ.ลาปาง จ.ลาพูน
และ จ.เชียงใหม่
โครงการประชุมวิชาการและศึกษา
วันที่ 30 ตุลาคม 2562- 2
ข้อมูลภาคสนาม
พฤศจิกายน 2562
ราชอาณาจักรกัมพูชา
นางสาวณัชนิชา ปัญญาประชุม เข้าร่วมโครงการสัมมนานานาชาติ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
International Seminar on The for ห้องฉายภาพยนต์ คณะ
University Ranking
วิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
Teams สาหรับการปฏบัติงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
HS-203 ชั้น 2 คณะมนุษ
ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้ารับฟังโครงการให้ความรู้ด้าน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ประกันสังคมแก่บุคลากรต่างชาติ
ห้องประชุมแม่น้าของ ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เข้าร่วมโครงการฟังบรรยาย เรื่อง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน ห้องประชุม AR-201คณะ
การให้บริการของบุคลากรสานักงาน
สถาปัตยกรรมศาสตร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวปภาวรินทร์ วรหิน
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2562
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสาหรับ เวลา 8.30-16.30 น. ณ
ชาวต่างประเทศ
ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร
ระพีสาคริก มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
นายเทพรักษ์ สุริฝ่าย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วันที่ 15 มิถุนายน 2563
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Document System (EDS)
ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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หลักสูตร/โครงการ

โครงการ/กิจกรรมเด่น
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THE 4TH CHINA-ASEAN HIGHER EDUCATION COOPERATION FORUM
วัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2562 คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ จั ด ประชุ ม
หารือ เรื่อง “ดาเนิ น การวางแผนและจัดเตรียม
“ The 4th China-ASEAN Higher Education
Cooperation Forum” ร่วมกับคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะการบัญชีและการจัดการ กองประชาสัมพันธ์
และกิ จ การต่ างประเทศ และสถาบั น ขงจื่ อ ณ
ห้ อ งประชุ ม อิ น ทนิ ล ชั้ น 1 อาคารศู น ย์ เรี ย นรู้
พัฒ นาภูมิปัญ ญาท้องถิ่น คณะมนุ ษยศาสตร์ฯ โดยมี อาจารย์ ดร.อภิราดี จันทร์แสง รองคณบดีฝ่ าย
บริหารและกิจการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม ประกอบไปด้วย ผู้ บริหารและบุคลากรของคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ คณบดี รองคณบดี ผู้ อ านวยการ ผู้ ช่ ว ยคณบดี หั ว หน้ า ส านั ก งาน
เลขานุ ก าร หั ว หน้ า ภาควิ ช าภาษาไทยและภาษาตะวั น ออก ประธานหลั ก สู ต ร กศ.ม. การสอน
ภาษาอั งกฤษ ประธานหลั ก สู ต ร ศศ.บ.ภาษาและวัฒ นธรรมอาเซี ย น นั ก วิช าการศึ ก ษา และผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งจากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ได้ แ ก่ คณะ
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ คณ ะการบั ญ ชี แ ละ
การจั ด การ คณะศึ ก ษาศาสตร์ วิ ท ยาลั ย
ดุ ริ ย า ง ค ศิ ล ป์ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละกิ จ การต่ า งประเทศ
ผู้ อ านวยการสถาบั น ขงจื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม (ฝ่ า ยจี น ) นั ก วิ เทศสั ม พั น ธ์
โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบที่ จ ะมี ก ารจั ด
ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ในช่วง วันที่
24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป
โครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561-2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทาน
ปริญ ญาบั ตรบั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่
สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 - 2562 โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุ ธีระกุล คณบดี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ได้ ก ล่ าวต้ อ นรับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พร้อมมอบเหรียญ
ทองเกียรตินิยมอันดับ 1 แก่ น.ส.ธัญญลักษณ์ ทองดี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดง
ความยินดีกับนิสิต ทุนภูมิพล น.ส.กัลยกร ชัยเทศน์
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นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และได้ ให้ โอวาสแก่ บั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษา
ประจาปีการศึกษา 2561-2562

ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางนโยบายการบริหาร การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วั น ที่ 6 ธั น วาคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม อิ น ทนิ ล คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม จั ด ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ
ความร่ ว มมื อ ทางนโยบายการบริ ห าร การวิ จั ย และ
ก ารพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ และคณะ
ผู้ บ ริ ห าร ใน น า ม
คณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยิน ดี
ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกท่าน
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เข้าร่วมงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52)
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครบรอบ 51 ปี
และก้าวเข้าสู่ ปี ที่ 52) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.
ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็ น ประธานในพิ ธีเปิ ด งาน พร้ อ มมอบรางวัล เชิ ด ชู
เกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ ได้แก่ การมอบรางวัล
นั ก เรี ย นดี เด่ น รางวั ล นิ สิ ต จิ ต อาสาดี เด่ น รางวั ล
บุ ค ล าก รดี เด่ น รางวั ล อ าจ ารย์ ดี เด่ น รางวั ล
วิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อยกย่องและเป็นกาลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็น
การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทาคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี โดย
ในงานนี้ ผศ.ดร.สาวิ ต รี รตโนภาส สุ ว รรณลี อาจารย์ ภาควิช าภู มิ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ดีเด่น ปี 2562

กีฬาต้านยาเสพติด อินทนิลเกมส์
วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ จั ด กิ จ กรรมกี ฬ าต้ านยาเสพติ ด อิ น ทนิ ล เกมส์ (Inthanin Games 2019) เพื่ อ เป็ น
การสร้ า งความ สมั ค รสมานสามั ค คี และเกิ ด ความรั ก ใคร่ กลมเกลี ย ว เป็ น น้ าหนึ่ ง ใจเดี ย วกั น รู้ จั ก
การทางานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัย เพื่อเติบโตเป็นดอกอินทนิลที่เบ่งบานสพรั่งในสังคมที่ดีต่อไป
นิสิตแต่ละคณะสีได้ร่วมเล่นกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน กันอย่างสนุกสนาน และรับประทานอาหารร่วมกัน
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โครงการเด็กดีมีที่เรียน
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สอบสัมภาษณ์นักเรียน
เพื่อคัดเลือกใน "โครงการเด็กดีมีที่เรียน"

BUSINESS ENGLISH (BE) SHOWCASE 2020
วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ รกิ จ ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตกและ
ภาษาศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เชิ ญ มาชม จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เป็ น
ผู้ประกอบการ พร้อมกับแสดงผลงาน โดยมีการจาหน่ายอาหารหลากหลายเมนู ได้แก่
- เบอเกอร์หมูและเนื้อ กับซอสสูตร
พิเศษของนิสิตเราเอง
- ปังจี่ แซนด์วิชลาวสไตล์หลากหลายไส้
- ไก่ทอดซอสแจ่ว ซอสเกาหลี ซอสบาร์
บีคิว ซอสเยอะ เลือกไม่ถูก
- กรีดกรายกับเล็บมือนางและปีกไก่
ทอดซอสเกาหลี
- ข้าวหมูย่างซอสแจ่วอันเลื่องชื่อ โดย
หนุ่ม ๆ ชาว BE
- เกี๊ยวสไตล์จีนไส้แน๊นนนน..แน่น เหมือนแขนกัปตันอเมริกา
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กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การนิสิต พร้อมด้วยสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 25 “มหกรรมกีฬา
แห่ งมอน้ าชี 25 ปี ราชพฤกษ์ เกมส์ สมัครสมาน
ส า มั ค คี ป ร ะ ก า ศ เกี ย ร ติ ศั ก ดิ์ ศ รี 5 2 ปี
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ” Sportmanship
เพราะกี ฬ าเป็ น มากกว่ า การแข่ งขั น โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุ ก ต์ ศรี วิ ไล อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน
พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร
บุ ค ลากรร่ ว มกิ จ กรรมพิ ธี เ ปิ ด ณ สนามกี ฬ า
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายชญานนท์ สวัสดิ์
ผล รักษาการนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า องค์การนิสิต พร้อมด้วยสโมสรนิสิต
ทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในมหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม กี ฬ าราชพฤกษ์
เกมส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
นันทนาการให้กับนิสิต เป็นการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างนิสิตทุกคณะ สร้างความสมัครสมานสามัคคี
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของนิสิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นอกจากนี้ ยั ง ได้ แ สดงถึ ง ศั ก ยภาพ
ทางด้านกีฬาและนั นทนาการ ส่งเสริมให้ มีการออก
กาลังกาย แข่งขันกีฬาโดยเน้นการมีน้าใจกีฬาเป็นหลัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม
จากสโมสรนิสิต ทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย มีการแสดงในพิธี เปิดจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กลองยาว
ศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้นาเชียร์จากทุกคณะ
กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 กาหนดให้มีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา แบ่งเป็น
กีฬาสากล 12 ชนิด กีฬาพื้นบ้าน 5 ชนิด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนันทนาการ คือ การประกวดสแตนด์
เชียร์และผู้นาเชียร์ รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ คือขบวนพาเหรด ส่งเสริมนโยบายเชิงรุกการพัฒนานิสิต
ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านภาษาสากล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -22 กุมภาพันธ์
2563
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โครงการชมวิชชาชาญ หวานถ้อยร้อยกรองทานองสยาม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการชมวิชชาชาญ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หวานถ้อยร้อย
กรองทานองสยาม" : การพัฒนาทักษะการอ่านทานองเสนาะ
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.
นิตยา วรรณกิตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษาและ
ป ระกั น คุ ณ ภ าพ การศึ ก ษ า คณ ะม นุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี
เปิ ด ณ ห้ อ งประชุ ม แม่ น้ าของ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม โดยโครงการมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อส่งเสริม การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ การได้รับประสบการณ์ และการฝึ กฝน
จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งการสืบสาน
มรดกทางวัฒ นธรรมในด้านการอ่านทานองเสนาะ
จากคาประพันธ์ในวรรณคดีไทย เพื่อที่จะถ่ายทอด
อารมณ์ และความรู้ สึ ก ออกมาอย่ างงดงามมี
วรรณศิ ล ป์ ให้ แ ก่ ค ณาจารย์ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและ
ผู้ส นใจ ได้เข้าร่ว มการอบรมเชิงปฏิบัติการ"หวาน
ถ้อยร้อยกรองท านองสยาม" : การพั ฒ นา ทั ก ษะ
การอ่านทานองเสนาะครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 โครงการ
นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ โ อฬาร รั ต นภั ก ดี วิ ท ยากรจากวิ ท ยาลั ย ส หวิ ท ยาการ
มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ผู้ มีความเชี่ยวชาญใน
การอ่านทานองเสนาะร้อยกรองต่าง ๆ ขับ เสภา
การเห่ เรื อ เป็ น การขั บ ล าน าที่ ใ ช้ ในพระราชพิ ธี
แสดงถึงการยกย่องเชิดชู การถวายพระเกียรติยศ
แก่ พระมหากษัตริย์ เพื่อการดารงรักษา สืบทอด
โบราณราชประเพณีอันงดงามให้คงอยู่ ศักดิ์ศรีของ
ชาติ การขับเสภา บทเห่กล่อม บทสวดต่างๆ และ
บทพากย์โขน เป็นการขับกล่อมให้เกิดความบันเทิง
ซึ่ ง ค า ด ห วั ง ว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร ง ก า ร จ ะ เกิ ด
ความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็ น ส่วนหนึ่ งในการอนุรักษ์
สืบสาน วัฒนธรรมไทย
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กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ มข.-มมส ประจาปีการศึกษา 2562
วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 สโมสร
นิ สิ ต ค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ สั งค ม ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการกีฬาเชื่อม
สั ม พั น ธ์ มข.-มมส ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ณ
อาคารพลศึกษา มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม เพื่ อ
เป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสิต-นักศึกษา มีเจคติที่ดีต่อการทากิจกรรมอันทา
ให้นิสิตรู้จักเสียสละและรู้จักรับผิดชอบ และสร้าง
ความสั มพั น ธ์ร ะหว่าง นิ สิ ต นั กศึ กษา คณาจารย์
และบุคลากร ของทั้งสองสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ 1) เพื่อให้นิสิต-นักศึกษามีทักษะ
กระบวนการทางความคิ ด กล้ าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 2) เพื่ อส่ งเสริมสุ ขภาพร่างกายให้ แข็งแรง
หลี กเลี่ยงจากอบายมุข 3) เพื่อสร้างความสั มพันธ์และการเรียนรู้อย่างมีคุณ ค่า ระหว่างนิสิ ต -นักศึกษา
คณาจารย์และบุคลากรภายในและต่างสถาบัน
การเปลี่ยนแปลงภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่นตามแนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
วันที่ 14 มีน าคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม
จั ด โค ร งก า ร ช ม วิ ช ช า ช า ญ บ ร ร ย า ย พิ เศ ษ หั ว ข้ อ
“การเปลี่ยนแปลงภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับ
ภาษาอื่นตามแนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ” โดยวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.พิ ท ยาวั ฒ น์ พิ ท ยากรณ์ อาจารย์
ภาควิชาภาษาศาสตร์และหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์
เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ คณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์เชิง
ประวัติ ภาษาศาสตร์เปรีย บเทีย บ สั ทศาสตร์และสัทวิทยา และภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น
วิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ลักษณะวงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กล่าวว่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ให้ความสาคัญของการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงได้จัดให้
มีโครงการชมวิ ช ชาชาญขึ้ น เป็ น ประจ าทุ ก ปี
เพื่ อ ส่ งเสริม ศั ก ยภาพของนิ สิ ต ในด้ านภาษา
วรรณคดี วรรณกรรม และคติชนวิทยา จาก
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
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ภาษาและความสัมพัน ธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่นตาม แนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญการบรรยายในครั้งนี้ มีคณาจารย์และนิสิต เข้าร่วม
โครงการฯกว่า 220 คน ณ ห้ องประชุมแม่ น้าของ คณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม

BIG CLEANING ห้องเรียน / สานักงาน
วัน ที่ 18-19 มี น าคม 2563 ผู้ บ ริห าร และบุ ค ลากร คณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฏิบัติตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันทาความสะอาด
Big Cleaning ห้ องเรี ย น รวมไปถึ งทั่ ว บริ เวณคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง
การแพร่กระจายของเชื้อ ไวรัส COVID-19 และสุขอนามัย
ของนิสิต บุคลากร และคณาจารย์
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คัดแยกผู้ป่วยและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน ที่ 19 มี น าคม 2563 คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยมหาสารคาม
ตรวจวัด ไข้ อ าจารย์ บุ ค ลากรและนิ สิ ต ที่ ผ่ านเข้ า -ออกอาคารคณะมนุ ษ ย์ ฯ เพื่ อ คั ด แยกผู้ ป่ ว ยและลด
ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

จัดทาสติ๊กเกอร์ยืนตามรอยเท้าเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห่วงใย นิสิต คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน จึงได้จัดทา
สติ๊กเกอร์ยืนตามรอยเท้าเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19
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ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจาปีการศึกษา 2563 อินทนิลช่อ 53
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยมี
รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขึ้นกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ในเรื่องของ
การปรับตัวในการใช้ชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัย และในยุคปัจจุบันที่ต้องปรับตัวในวิถีใหม่แบบ New Normal
ภายในงานมีการแนะนาหัวหน้าภาควิชาแต่ละภาควิชา แนะนาการเข้า-ออก และการใช้ห้องเรียน อาคาร
สถานที่ โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ ผศ.ดร.สมัย วรรณอุดร และช่วงคุณถามมาเรา
ตอบไป กับรองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ อ.ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน
หลังจากนั้นนิสิตแยกย้ายพบอาจารย์ที่ปรึกษาแยกตามสาขา

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ จั ด พิ ธีป ฐมนิ เทศนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจาปี
การศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแม่น้าของคณะฯ ภายในงานมีการกล่าวต้อนรับจาก
คณบดี รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ แนะนาประธานหลักสูตร และฟังบรรยายเรื่อง จุดอ่อน จุดแข็ง “ เรียน
อย่ างไรให้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ” โดยรองคณบดี ฝ่ ายบริห ารและบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รศ.ดร.ภาคภู มิ หรรนภา
การบรรยาย เรื่ อ ง “คิ ด อย่ า งไร ให้ ถึ ง ฝั่ ง ม้ ว นเดี ย วจบ” โดย หั ว หน้ า ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตกและ
ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.อินธิสาร ไชยสุข เป็นกิจกรรมพบปะรหะหว่างนิสิตกับคณบดี ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้า
ภาควิชา ประธานสาขาวิชา และการให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ ข้อมูลที่ควรทราบสาหรับนักศึกษาใหม่ สถานที่ที่ต้องติดต่อประสานงาน ปฏิทินการศึกษา การทา
วิทยานิพนธ์ โดย นางพวงเพชร วอนวัฒนา
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ร่วมงานโฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย
องค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ภุมริน 12 ในวัน ที่
13 กรกฎาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย ” ณ ลาน
อัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ภายในงาน คณบดี คณาจารย์ บุคลากร ทั้งจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะอื่นๆ เข้ารว่มงานดังกล่าว สโมสรนิสิตและนิสิตร่วม 17 คณะ 2 วิทยาลัย ร่วมกันจัด
กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่
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1.1
คณะผู้จัดทา

ที่ปรึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกฝ่าย
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ
โครงสร้างเนื้อหา/ตรวจสอบ/ปรับปรุง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ
รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล/พิมพ์/รูปเล่ม/ออกแบบปก
นางสาวผกามาศ นามทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตรวจสอบอักษร
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา

แหล่งที่มาของข้อมูล
ผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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