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สารจากคณบดี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จั ดทารายงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุ ล าคม 2563 - 30
กั น ยายน 2564) ฉบั บ นี้ ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
สรุปผลการดาเนินงานของคณะในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ด้ า นการเรี ย น
การสอน ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต ด้านการวิจัย ด้าน
การบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน และงบประมาณ
ด้านการประกัน คุณ ภาพการศึกษา และแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปี การจัดทารายงานประจาปีนี้ ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากงานวิชาการ งานบัณฑิตศึกษา งานพัฒนานิสิต งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัยและบริการวิชาการ งานบุคคล งานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ งานนโยบายและแผน งาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเป็นอย่า งยิ่งว่ารายงาน
ประจาปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่ วไป
สาหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการศึกษาของหน่วยงาน ตลอดจนประโยชน์อื่น ๆ ใน
เชิงวิชาการต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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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 สิตรวมทั้งสิ้น 3,685 คน แยกเป็นระดับปริญ ญาตรี จานวน 3,517 คน
ระดับปริญญาโท จานวน 118 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 50 คน และมีบุคลากรทั้งสิ้น 165 คน
จาแนกเป็นข้าราชการสาย ก จานวน 13 คน ข้าราชการสาย ข และ ค จานวน 3 คน พนักงานวิชาการ
จานวน 89 คน พนักงานปฏิบัติการ จานวน 9 คน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 29 คน และผู้เชี่ยวชาญ จานวน
22 คน (บุคลากรสายวิชาการ จานวน 125 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 40 คน)
จากแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ได้กาหนด ปรัชญาคณะ
ดังนี้ “ความหลากหลายทางภาษา ภูมิปัญญาคู่คุณธรรม นาชุมชนสู่สากล” โดยมีวิสัยทัศน์ “คณะชั้นนา
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับเอเชีย ” มีพันธกิจ 5 ประการด้วยกันคือ (1) การจัดการเรียน
การสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะ
ตามพึงประสงค์และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ (2) การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อชี้นาสังคม (3) การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง (4) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และ (5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะ มีจานวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคม (2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ความเป็ น เลิ ศ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ และนานาชาติ (3) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ บ ริก ารวิ ช าการเพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชนและสั ง คม (4) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และ (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ
โดยกาหนดตัวชี้วัด จาแนกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ จานวน 35
ตัวชี้วัด (1) ด้านการเรียนการสอน จานวน 13 ตัวชี้วัด (2) ด้านการวิจัย จานวน 7 ตัวชี้วัด (3) ด้าน
บริการวิชาการ จานวน 4 ตัวชี้วัด (4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 6 ตัวชี้วัด (5) ด้าน
บริหารจัดการ จานวน 5 ตัวชี้วัด ส่วนที่ 2 การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์/งานโดดเด่นของ-เชิงรุก-ท้าทายที่
ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ จานวน 2 ตัวชี้วัด ส่วนที่ 3 นวัตกรรมของหน่วยงาน จานวน 1 ตัวชี้วัด และ
ส่วนที่ 4 การดาเนิ น งานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี โดยคณะกรรมการประเมิน ฯ ที่สภา
มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง จานวน 1 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 39 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมของคารับรองการปฏิบัติ
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ราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวงรอบ 12 เดื อ น (1 ตุ ล าคม 2563 - 30 กั น ยายน 2564) ผล
การประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.6975
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ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
โครงสร้างคณะ
โครงสร้างการบริหารคณะ
คณะกรรมการประจาคณะ
หน่วยงานภายในและหมายเลขโทรศัพท์
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ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกัน ระหว่าง 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 และภาควิชาภูมิศาสตร์ สาหรับในส่วนสานักงานเลขานุการคณะ แบ่งกลุ่มงาน
ภายในเป็น 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง และกลุ่มงานวิชาการและ
พัฒนานิสิต
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มี จ านวนหลั ก สู ต ร 20 หลั ก สู ต ร แยกเป็ น ระดั บ
ปริญญาตรี จานวน 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน 3
หลักสูตร มีจานวนนิสิตรวมทั้งสิ้น 3,685 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 3,517 คน ระดับ
ปริญญาโท จานวน 118 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 50 คน มีหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ กศ.บ.ภาษาไทย กศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ กศ.บ.สังคมศึกษา รวมทั้งสอน
รายวิชาของคณะการบัญชีและการจัดการ รายวิชาของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รายวิชาของ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 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
สีม่วง
สีประจาคณะ :
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์

ปรัชญา :
ความหลากหลายทางภาษา ภูมิปัญญาคู่คุณธรรม นาชุมชนสู่สากล
วิสัยทัศน์ :
คณะชั้นนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับเอเชีย
พันธกิจ :
1. การจั ด การเรี ย นการสอนด้านมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์เพื่ อ มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะตามพึงประสงค์และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ
2. การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อชี้นาสังคม
3. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อให้ชุมชน
และสังคมเข้มแข็ง
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ
ค่านิยมองค์กร :

ยุทธศาสตร์ :
1. ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคม
2. ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ
3. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ
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โครงสร้างคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะฯ
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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โครงสร้างการบริหาร

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการประจาคณะ

1. รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์
2. รศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา
3. ผศ.ดร.สมัย วรรณอุดร
4. ผศ.มนสิชา แก้วนันไชย
5. ผศ.ดร.ธีระ รุ่งธีระ
6. อาจารย์ ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์
ทองแสน
7. ผศ.ดร.กีรติ ธนะไชย
8. ผศ.นพพล แก่งจาปา
9. ผศ.ดร.อินธิสาร ไชยสุข
10. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
กรรมการประจาคณะ
11. ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
12. ผศ.ธัญญรัตน์ ไชยคราม
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
13. อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์
กรรมการประจาคณะ
14. ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี กรรมการประจาคณะ
15. อาจารย์วิริยา สีบุญเรือง
กรรมการประจาคณะ
16. ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
กรรมการประจาคณะ
17. นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลาดับที่ 9-10 มีช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ลาดับที่ 9 ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ถึงวันที่ 16
กรกฎาคม 2564
ลาดับที่ 10 ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ดารงตาแหน่ง กรรมการประจาคณะ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563
ถึง 16 กรกฎาคม 2564
- ช่วงที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดารงตาแหน่ง หัวหน้าภาควิช า
ภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
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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
- กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
งานแผนและงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
- กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
งานวิชาการ ระดับปริญญาตรี
งานบัณฑิตศึกษา

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

0-4375-4369

0-4375-4369

0-4375-4369

0-4375-4369
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ชื่อหน่วยงาน
งานพัฒนานิสิต
งานวิจยั และบริการวิชาการ
งานกิจการต่างประเทศ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงาน ก.พ.ร.
9. ภาควิชา
- ภาควิชาภูมิศาสตร์
- ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
10. ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน
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ภายใน
4739
4738
4704

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์ตรง
โทรสาร
0-4375-4369 0-4375-4369
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
ด้านการพัฒนานิสิต
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ
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ด้านการจัดการเรียนการสอน
จานวนนิสิตรวม ปีการศึกษา 2564
ตาราง 2 ข้อมูลจานวนนิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564
ระดับ

จานวนนิสิต
ระบบปกติ

ระบบพิเศษ

รวม

1. ปริญญาตรี

3,387

130

3,517

2. ปริญญาโท

19

99

118

3. ปริญญาเอก

38

12

50

3,444

241

3,685

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

แผนภูมิ 1 แสดงข้อมูลจานวนนิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564
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หลักสูตรที่เปิดสอนในปี 2564
ตาราง 3 แสดงจานวนหลักสูตรที่ดาเนินการเปิดสอนในปี 2564
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 2564
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จานวนหลักสูตรแยกตามสาขาวิชา
ตาราง 4 จานวนหลักสูตรที่ดาเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 จาแนกตามสาขาวิชา
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564

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 (สาขาภาษาญีป่ ุ่น และสาขาภาษาเกาหลี)
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 2562
ตาราง 5 จานวนนิสิตสาเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562
ระดับ / สาขาวิชา
รวมทั้งสิ้น

เพศหญิง
673

เพศชาย
145

รวม
818

ระดับปริญญาตรี

661

134

795

1) ศศ.บ.ประวัติศาสตร์

34

22

56

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

17

13

30

49

12

61

4) ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส

30

6

36

5) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ

46

11

57

6) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

59

10

69

7) ศศ.บ.ภาษาไทย

112

11

123

8) ศศ.บ.ภาษาจีน

53

5

58

9) ศศ.บ.ภาษาญี่ปนุ่

51

7

58

10) ศศ.บ.ภาษาเกาหลี

58

5

63

11) ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อ
สิ่งพิมพ์
12) ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

25

7

32

60

10

70

13) ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน

67

15

82

ระดับปริญญาโท

11

9

20

1) กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ

3

2

5

2) ศศ.ม.ภาษาไทย

8

3

11

3) ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
ปริญญาเอก

-

4

4

1

2

3

1) ปร.ด.ภาษาไทย

-

2

2

2) ปร.ด.ไทศึกษา

1

-

1
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นิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนิสิตต่างชาติที่มาศึกษาใน
หลักสูตรของคณะฯ จานวนทั้งสิ้น 46 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 22 คน ระดับปริญญาโท
จานวน 15 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 9 คน ดังนี้
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ จานวน 6 คน
- ศศ.บ.ภาษาไทย (ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศ) จานวน 2 คน
- ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) จานวน 13 คน
- ศศ.บ.การพัฒนาชุมชนและสังคม จานวน 1 คน
- กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ จานวน 11 คน
- ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ จานวน 1 คน
- ศศ.ม.ภาษาไทย จานวน 2 คน
กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย จานวน 1 คน
- ปร.ด.ภาษาไทย จานวน 5 คน
- กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ จานวน 4 คน
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ด้านการพัฒนานิสิต
ภาวะการหางานทาของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562
จากการสารวจภาวะการหางานทางานของบัณ ฑิต มหาบัณ ฑิต และดุษฎีบัณ ฑิตที่ส าเร็จ
การศึ ก ษาจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม รุ่น ปี ก ารศึ ก ษา 2562
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 พบว่า โดยภาพรวมคณะฯ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้
งานทา เท่ากับ ร้อยละ 61.30 แยกเป็นระดับปริญญาตรี 61.57 ระดับบัณปริญญาโท ร้อยละ 0.00 และ
ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.00

แผนภูมิ 3 แสดงร้อยละการได้งานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562
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นิสิต/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
ตาราง 6 นิสิต/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัดอันดับ/ ชื่อผู้ได้รับรางวัล
การได้รับรางวัล รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
นิสิตปัจจุบัน
ระดับปริญญาตรี
วทบ.ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร
1 รางวัลชนะเลิศ ประเภท Poster ด้าน
นายญาณวิทย์
ภูมิศาสตร์มนุษย์ เรื่อง สหสัมพันธ์เชิง
ธรรมสูตร
พื้นที่ลักษณะภูมิประเทศของภูมินาม
จังหวัดหนองคาย (อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี และ
อ.จตุรงค์ สมอาจ)
2 รางวัลชมเชย ประเภท Oral ด้าน
ภูมิศาสตร์มนุษย์ เรื่อง การวิเคราะห์
การถดถอยแบบถ่วงน้าหนักทางภูมิศาสตร์
ของพื้นที่เมืองกับการคาดประมาณ
ประชากร บริเวณภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ประเทศไทย (อาจารย์ที่
ปรึกษา ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส
สุวรรณลี และ อ.จตุรงค์ สมอาจ)
3 รางวัลชมเชย ประเภท Oral ด้าน
ภูมิศาสตร์มนุษย์ เรื่อง จากตานาน
พญานาคสู่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวอีสาน (อาจารย์ทปี่ รึกษา
ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี และ
อ.จตุรงค์ สมอาจ)
ศศ.บ.ภาษาจีน
4 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแสดง
ศิลปวัฒนธรรมจีน ในชื่อการแสดง太平
乐·盛世颂 “รางวัลเส้นทางสาย
ไหม”
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วันที่ได้รับ
รางวัล

องค์กรที่ให้รางวัล

27-28 ม.ค. ประชุมวิชาการนิสิต
64
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 13 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

นายธนพล บุตรช่วง

27-28 ม.ค. ประชุมวิชาการนิสิต
64
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 13 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

นายวิทวัส
สาระโวหาร
นางสาวอาทิตยา
เนตรพล

27-28 ม.ค. ประชุมวิชาการนิสิต
64
นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 13 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

นางสาวกมลวรรณ
ภิบาลจอมมี
นางสาวญาตาวี
ศรีสุข
นางสาวกุลนิภา
แรงกล้า

20 ต.ค.63 การแข่งขันทักษะทาง
ภาษาจีน “รางวัล
เส้นทางสายไหม”
ระดับอุดมศึกษาเขต
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ณ สถาบัน

ที่ รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัดอันดับ/
การได้รับรางวัล รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันทักษะความรู้ดา้ นภาษาและ
วัฒนธรรมจีน “รางวัลเส้นทางสายไหม”

ศศ.บ.ภาษาไทย
6 รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ สาขาศิลปะ
ระดับPlatinum จากนายราเมศ
รัตนะเชวง (เลขานุการประธานรัฐสภา)
พร้อมด้วย DGN. Mitsutaka Lida เนื่อง
ในวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้คาขวัญที่ว่า
“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หา
สันติ” จัดโดยสโมสรโรตารีจตุจกั ร
7 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขา
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ตาม
โครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชน
ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2564

ชื่อผู้ได้รับรางวัล
นางสาวนิโรบล
อินอ้น
นายปิรันญ์ คาขาว
นายสวพงษ์ รูปใส
นายชลสิทธิ์
สีตะโกเพชร
นางสาวศิริภัสสร
ดีงาม
นางสาวนพัสร
พิมพ์แพง
นางสาวรัชรินทร์
สารพล
นางสาวอติกานต์
วันนา

วันที่ได้รับ
รางวัล

องค์กรที่ให้รางวัล
ขงจื่อ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ครั้งที่ 5

20 ต.ค.63 การแข่งขันทักษะทาง
ภาษาจีน “รางวัล
เส้นทางสายไหม”
ระดับอุดมศึกษาเขต
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ณ สถาบัน
ขงจื่อ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ครั้งที่ 5

นายมินทะดา
ดวงมาลา

16 ต.ค. 63 ณ ศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร
ไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

นายมินทะดา
ดวงมาลา

13 ก.ย.64 สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
ณ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปกร

8 รางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านออกเสียง นางสาวเจียมใจ สาย
ภาษาไทยรางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ
รัตน์
เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทย
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ที่ รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัดอันดับ/
การได้รับรางวัล รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
แห่งชาติ 2564
9 รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษาโครงการ
เส้นทางสู่ดวงดาวการประกวดผูป้ ระกาศ
ข่าวโทรทัศน์ดจิ ิทัล ปีที่ 18 The New
Normal ประจาปี 256
10 รางวัลชมเชย การประกวดอ่านออกเสียง
ภาษาไทยรางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ
เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 2564
11 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขา
จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ดีเด่น
โครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชน
ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจาปี 2564
12 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขา
สืบสานศิลปวัฒนธรรมดีเด่น โครงการเชิด
ชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ ประจาปี 2564
13 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก
การประกวดการประชาสัมพันธ์ข้าวหอม
มะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริม
การจาหน่ายเชิงพาณิชย์ ประเภท
การทาอินโฟกราฟิกนาเสนอข้าวหอมมะลิ
ดินภูเขาไฟบุรีรัมย์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
14 ได้รับคัดเลือกทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มี
ศักยภาพสูง (Uis) ตามความต้องการของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทุนการศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย และเงิน
ค่าใช้จ่ายประจาเดือนตลอดปีการศึกษา
100%
2. บรรจุรับราชการทันทีหลังเรียนจบ
3. ศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญา
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ชื่อผู้ได้รับรางวัล

วันที่ได้รับ
รางวัล

นางสาวเจียมใจ สาย
รัตน์

-

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(มทส)

นายวัฒนชัย
แก้วพิมพา

-

ณ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปกร

นายวัฒนชัย
แก้วพิมพา

นายธนภัทร
มะนิตรัมย์
นายสาธิน
ชาญพินิจ
นางสาวศิริลักษณ์
สนโศก

นางสาวพสุมนต์
นูวบุตร

องค์กรที่ให้รางวัล

12 ก.ย. 64 สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรีรัมย์
12 ก.ย. 64 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรีรัมย์
สานักงานจังหวัด
บุรีรัมย์และ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

18 ต.ค. 63 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

ที่ รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัดอันดับ/
การได้รับรางวัล รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
โท ทุนเต็มจานวน 100%
15 รางวัล TMYC Merit Award จากเวที
การแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ Thailand
MICE Youth Challenge 2021 ในนาม
ทีม “GEEN NAAM” (มาจากภาษาดัตซ์
หมายถึง ไม่มีชื่อ หรือ Noname)
ในรูปแบบออนไลน์

ศศ.บ.ภาษาญี่ปนุ่
16 รางวัลชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์
ภาษาญีป่ ุ่น ครั้งที่ 47 ปี 2020
ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
17 รางวัลชมเชย ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ
รางวัลพิราบน้อยและริต้า ปาติยะเสวี
ประจาปี 2563 ในหัวข้อข่าวชาวบ้าน
รวมตัวค้านประทานบัตรใบที่สามเหมือง
หินดงมะไฟ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

นางสาวศิริลักษณ์
จุทธะสิงห์
ร่วมกับนิสิตคณะ
การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
นายชนาธิป พิทักษ์
เทพสมบัติ
นางสาวพัทธมน
ชาลาเมต
นายศิริศักดิ์ ทิพม่อม

วันที่ได้รับ
รางวัล

องค์กรที่ให้รางวัล

7 ก.ค. 64 สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและ
นิทรรศการ (TCEB)
สมาคมส่งเสริม
การประชุมนานาชาติ
(ไทย) (TICA)

นางสาวกนกพร
วิรัติพันธ์

15 พ.ย. 63 ณ สถาน
เอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจาประเทศ
ไทย

นางสาวสุพัตรา
ถาวงษ์กลาง
นางสาวกุลชาต
เจริญศิริ
นางสาวพิชามญชุ์
ชูเชิด

28 ก.พ. 64 สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

ศิษย์เก่าได้รับรางวัล
18 ผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย นางสุมาลี
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่น
สุวรรณกร
ดีเด่น และผู้มีคุณปู การต่อการใช้
ภาษาไทย พุทธศักราช 2564

25 พ.ค. 64 กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
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ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัยและงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย จานวน 24 โครงการ รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,151,314 บาท ดังนี้
ตาราง 7 จานวนงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการ

1. ผลกระทบและการปรับตัว
จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า – 2019 (COVID-19)
2. One Belt One Road กับ
ความสัมพันธ์อินเดีย – จีน
3. ประวัติศาสตร์สงั คมว่าด้วย
ชีวิต “เจ้านายลาว” ใน
สังคมไทย พ.ศ.2325 - 2505
4. การสะสมทุนและปรับตัว
ของ “ผู้ประกอบการล็อตเตอรี่
ท้องถิ่น” ในจังหวัดเลย พ.ศ.
2540-2563
5. วาทกรรมสร้างขวัญกาลังใจ
ที่ปรากฏในบทเพลงช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
2019 หรือโรคโควิด-19
ZCOVID-19)
6. อุดมการณ์ความเป็นเด็กใน
นิทานชาดกจากพระไตรปิฎก :
พระเจ้าห้าร้อยชาติ
7. การวิเคราะห์การพูด
ภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียนแบบ
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ประเภท งบประมาณ (จานวน)
งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

งบประมาณ

ผู้วิจัย/ผู้ร่วม
วิจัย

50,000

อ.วชิราภรณ์
วรรณโชติ
ผศ.ดร.
นารีรัตน์
ปริสุทธิวฒ
ุ ิพร
อ.วิริยา
สีบุญเรือง

-

40,000

-

40,000

-

40,000

-

40,000

-

60,000

-

60,000

ผศ.นพพล
แก่งจาปา

-

40,000

-

40,000

ผศ.ดร.
ณัฐกฤตา
นามมนตรี

-

40,000

-

40,000

อ.ดร.โสภี
อุ่นทะยา

-

40,000

-

40,000

ผศ.ดร.
ประวีณ์รตา

ชื่อโครงการ

เผชิญหน้ากันกับการพูด
ภาษาอังกฤษผ่านการบันทึก
วิดีโอตนเองโพสต์ลงเฟสบุ๊ค
8. การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และ
เวลาของการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม
9. การประยุกต์เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศในการศึกษา
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนใน
ย่านเมือง กรณีศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี
10. การวิเคราะห์แนวโน้มภัย
แล้งที่มีผลต่อการเกษตร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศ
ไทย
11. กระบวนการเล่าเรื่องใน
ข่าวอาชญากรรมของ
สื่อมวลชนไทย
12. โครงการการพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ
วินิจฉัยภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการแบบออนไลน์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับ
อุดมศึกษา (วช.) (ระยะเวลา 3
ปีงบประมาณ รวมทั้งสิน้
3,927,520 บาท)
13. โครงการตานานประจาถิ่น
ภูลังกา: นัยความหมายเชิง
นิเวศและการประยุกต์ใช้เพื่อ
การท่องเที่ยว (วช.)
14. โครงการย้อนอดีตอีสาน:
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างพุทธศาสนากับ

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

งบประมาณ

ผู้วิจัย/ผู้ร่วม
วิจัย
สุขรัตน์ฤทธิ์

-

60,000

-

60,000

ผศ.ดร.
จิระเดช
มาจันแดง

-

60,000

-

60,000

ผศ.ธัญญรัตน์
ไชยคราม

-

60,000

-

60,000

อ.วรวิทย์
จิตรสุขขา

-

50,000

-

50,000

อ.ดร.ณัชชา
อาจารยุตต์

-

-

1,177,040

1,177,040 อ.อภิชาติ
คาบุญเรือง

-

-

724,500

724,500

รศ.ดร.นิตยา
วรรณกิตร์

-

-

850,000

850,000

รศ.ดร.
เกียรติศักดิ์
บังเพลิง
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ชื่อโครงการ

การเมือง ผู้คน และวัฒนธรรม
(วช.) (ระยะเวลา 2
ปีงบประมาณ รวมทั้งสิน้
1,500,000 บาท)
15. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนภาษาไทย
ออนไลน์ (Multimedia) ด้วย
ภาษาเขมรสาหรับชาวกัมพูชา
เรียนด้วยตนเอง (มูลนิธิไทย
กระทรวงการต่างประเทศ)
16. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนภาษาไทย
ออนไลน์ (Multimedia) ด้วย
ภาษาลาวสาหรับชาวลาวเรียน
ด้วยตนเอง (มูลนิธิไทย
กระทรวงการต่างประเทศ)
17. ข้อเสนอแผนงานวิจัย เรื่อง
การบริหารการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สุขภาพจังหวัดมหาสารคามเพื่อ
รองรับ นักท่องเที่ยวคุณภาพ
(หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
(บพข.))
18. การพัฒนาพื้นที่ทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างเครือข่าย
ช่างทอให้เกิดเป็นชุมชน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดมหาสารคาม
(หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
(บพท) สานักงานสภานโยบาย
กาiอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
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ประเภท งบประมาณ (จานวน)
งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

งบประมาณ

ผู้วิจัย/ผู้ร่วม
วิจัย

-

-

478,500

478,500

ผศ.ดร.บัญญัติ
สาลี

-

-

478,500

478,500

ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา

-

-

4,000,000

4,000,000 ผศ.ดร.ชูพักตร์
สุทธิสา

-

-

400,000

400,000

อ.ทม เกตุวงศา

ชื่อโครงการ

วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช))
19. โครงการจากต้นทุนของ
แหล่งน้าสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
หนองแกดา (ภายใต้แผนงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
พื้นที่ โปรแกรม 13 นวัตกรรม
สาหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรมแพลตฟอร์ม 4
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ ที่และลด
ความเหลื่อมล้า (หน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการพัฒนา
ระดับพื้นที่ (บพท) สานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช))
20. โครงการลักษณะการใช้
ภาษาบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์กัมพูชา (บริษัทรอยัล
ปอร์ชเลน)
21. การศึกษาความเหมาะสม
เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต้ (องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)
22. โครงการการพัฒนาสินค้า
และบริการเชิงสุขภาพจากฐาน
ภูมิปัญญาสมุนไพรและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อยกระดับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม (หน่วย
บริหารและจัดการทุนด้าน

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

งบประมาณ

ผู้วิจัย/ผู้ร่วม
วิจัย

-

-

50,000

50,000

อ.ทม เกตุวงศา

-

-

45,000

45,000

ผศ.ดร.วลีรัตน์
มันทุราช

-

-

3,200,000

-

-

117,773.52 117,773.52 อ.วิริยา
สีบุญเรือง

3,200,000 ศ.ดร.ปฐม
หงษ์สุวรรณ/
อ.วิริยา
สีบุญเรือง
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ชื่อโครงการ

การเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
(บพข.))
23. โครงการภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการด้าน
อาณาบริเวณศึกษาในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และอาเซียน + 4 “วรรณกรรม
ข้ามแดนอินโดจีน :
การเดินทางกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมหลังปี ค.ศ. 1975”
(สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

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

งบประมาณ

-

-

80,000

80,000

24. การส่งเสริมกลยุทธ์
การอ่าน ความเข้าใจและ
ความรู้ด้านคาศัพท์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาไทย
โดยการอ่าน

-

10,000

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

550,000

1,601,313.52
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2,151,314

ผู้วิจัย/ผู้ร่วม
วิจัย

ผศ.ดร.ธีระ
รุ่งธีระ

นายยุทธการ
พรมล้วน
นิสิต
ปริญญาโท
ในที่ปรึกษา
ผศ.ดร.อภิศักดิ์
สุขยิ่ง

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
ตาราง 8 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของผลงาน
จิรัสยา พุทธสอน และ
หนึ่งฤทัย จันทรคามิ

วีรดา มั่นเหมาะ และ
หนึ่งฤทัย จันทรคามิ

ชเยนร์ กันทะวงค์ และ
หนึ่งฤทัย จันทรคามิ

ชื่อผลงานทางวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์

วัดญวนสะพานขาว :
ศาสนสถานกับการธารงชาติ
พันธ์ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
ชุมชนสะพานขาว เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

Online proceedings 2564. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “(NAC-HUSOC I: The 1st
National Conference and Exhibition on
Humanities and Social Sciences)”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 8 มกราคม 2564

บทบาททางสังคมและ
การนาเสนออัตลักษณ์ของคน
ไทยเชื้อสายเวียดนามใน
จังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษา
ผ่านเฟสบุ๊คสมาคมคนไทยเชื้อ
สายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี
Social Rol

Online proceedings 2564. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
“(NAC-HUSOC I: The 1st National
Conference and Exhibition on Humanities
and Social Sciences)” คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 8
มกราคม 2564
นโยบายศักดินาสยามกับ
Online proceedings 2564. เอกสาร
สถานภาพคนญวนในช่วงต้น ประกอบการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 - ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2325 “(NAC-HUSOC I: The 1st National
2394)
Conference and Exhibition on Humanities
and Social Sciences)” คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. วันที่ 8
มกราคม 2564
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ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของผลงาน
วรท โพธิ์ศรี และ
หนึ่งฤทัย จันทรคามิ

ชื่อผลงานทางวิชาการ
ชุดกวยจั๊บอุบล จังหวัด
อุบลราชธานี :
การนาเสนออัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมบนอาภรณ์

ศุภณัฐชา พัฒนประสิทธิช์ ัย
และหนึ่งฤทัย จันทรคามิ

สุสานบ้านนาจอก : การเมือง
เรื่องพื้นที่และภาพสะท้อน
สถานภาพทางสังคมคน
เวียดนาม จังหวัดนครพนม

สุจิตตรา เงินสง่า และ
หนึ่งฤทัย จันทรคามิ

อาหารโบราณ “มะเหง่”:
อัตลักษณ์คนญวนเก่า ชุมชน
สะพานขาว

บัญญัติ สาลี

การพัฒนาแบบเรียน
ภาษาไทยพืน้ ฐานสาหรับ
ผู้เรียนชาวกัมพูชา

Sumesh K.C. a,
Sarawut Ninsawat a,
Jaturong Som-ard

Integration of RGB-based
vegetation index, crop
surface model and
object-based image
analysis approach for
sugarcane yield
estimation using
unmanned aerial vehicle
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แหล่งตีพิมพ์
Online proceedings 2564. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
“(NAC-HUSOC I: The 1st National
Conference and Exhibition on Humanities
and Social Sciences)” คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 8
มกราคม 2564.
Online proceedings 2564. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
“(NAC-HUSOC I: The 1st National
Conference and Exhibition on Humanities
and Social Sciences)” คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 8
มกราคม 2564.
Online proceedings 2564. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
“(NAC-HUSOC I: The 1st National
Conference and Exhibition on Humanities
and Social Sciences)” คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 8
มกราคม 2564.
วารสารวิวิธวรรณสาร. Vol. 5 No. 2 (2021):
May - August.
Computers and Electronics in
Agriculture January 2021, 105903

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของผลงาน
Thebporn Kanchai

ชื่อผลงานทางวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์

ELF Teacher’ ICT
Acquisition to Online
Instruction during COVID19
Hanvedes Daovisan ,
Rethinking free skilled
Pimporn Phukrongpet, labour migration policies
and Thanapauge
in CLMV countries: a
Chamaratana
qualitative systematic
review
Pimporn Phukrongpet What drives an
Hanvedes Daovisan and innovative behaviour of
Panarat Satsanasupint sustainable
community-based
enterprises? Insights from
a qualitative case study
Navaporn Snodin,
The Migration of
Tony Young,
International Academics
Tirote Thongnuan,
to Thailand and
Intira Bumrungsalee and Experiences of Thai
Anyarat
Higher Education
Nattheeraphong

LEARN : Language Education and
Acquisition Research Network v14 n2
p282-312 Jul-Dec 2021

รัฐปกร ฟักอ่อน

หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมสัมมนา
วิชาการนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนภาษา
เกาหลีในประเทศไทยครั้งที่ 14 ประจาปี 2564
(พิมพ์ครั้งที่ 1), วันที่ 5 มีนาคม 2564, ณ
พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร : 247-289.
การประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทย
ศึกษา ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 20-21
พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รัฐปกร ฟักอ่อน

วิชยา โยชิดะ

กลไกประชาธิปไตยภายใต้
ระบอบผู้ทาอานาจนิยมของ
การเมืองเกาหลีใต้ร่วมสมัย
พ.ศ.2491-2531 : กรณีศึกษา
ต่อสถานการณ์การเมืองไทย
ในปี พ.ศ. 2560 - 2563
อิทธิพลคาสอนขงจื๊อเรื่อง
ความสัมพันธ์ทั้ง 5 ที่มีผลต่อ
อัตลักษณ์ชาวเกาหลีใต้ใน
การทางาน

Asian Education and Development Studies

Asian Education and Development Studies

SOJOURN : Journal of Social Issues in
Southeast Asia 36(2), 225-257. Volume 36,
Number 2, July 2021
https://www.muse.jhu.edu/article/816353.

การศึกษาเปรียบเทียบ
การประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทย
วัฒนธรรมเกาหลีกับญี่ปนุ่ ผ่าน ศึกษา ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 20-21
การใช้ตะเกียบ
พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สิรินภา พรมโสภา

Suwanlee, S. R., &
Som-ard, J.

Chaiyakarm, T., &
Sawangdee, S.

ณัชชา อาจารยุตต์
ธีระ รุ่งธีระ

ณฐนน วรกิตตนนท์
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ชื่อผลงานทางวิชาการ
A Study on The New
Word Formation Method
Focusing on the new
words in 2020
Population Estimation
using Land-Use Change
Data from Multi-Sensor
Images in Maha Sarakham
Province, Thailand
Night Tourism Routes
Selection on BTS Sky
Train and MRT
Underground in Bangkok
and Metropolitan Area
Using Multimodal
Network
บทบาทสื่อหนังสือพิมพ์
ออนไลน์กับการผลิตซ้า
ความเชื่อเพื่อการเสี่ยงโชค
การตีความทางอรรถศาสตร์ที่
สัมพันธ์กับโครงสร้างทาง
วากยสัมพันธ์ของภูมินามไทย
ที่เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส
The Correlation between
L2 Motivational Self
System and Intended
Learning Efforts in a Thai
EFL Context
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสร้างแรงจูงใจด้วยตนเอง
และการใช้ความพยายามใน
การเรียนภาษาอังกฤษ ใน
การเรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาไทยแห่งหนึง่

แหล่งตีพิมพ์
การประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทย
ศึกษา ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 20-21
พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
International Journal of Geoinformatics,
17(3). 2021-06-14

Burapha Science Journal (วารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา), 26(3), 1591-1610.
กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2564

วารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์”.ปีที่ 14 ฉบับที่
1 เดือน มกราคม–เมษายน 2564. หน้า 84 - 121
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2564. หน้า 89 - 115
วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 34
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564). หน้า 136
- 149

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของผลงาน
Unchai, T., &
Thongsan, N.C.

ชื่อผลงานทางวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์

Factors affecting
extensive reading : The
investigation of Thai
primary students

Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. (pp. 188-208)

Association of oocyte
development with
ovarian morphology and
gonadosomatic index in
the sesarmid crab
episesarma singaporense
(Tweedie, 1936)
The Effect of Group
Reading Strategy on
Critical Thinking Skills in
Thai EFL University
Learners

Songklanakarin Journal of Science and
Technology 43 (1), 50-56, Jan. - Feb. 2021

Worakrit Nontasee ,
Apisak Sukying.

The learnability of word
knowledge aspects in
Thai EFL high school
learners

Journal of Language and Linguistic
Studies,17(1), 34-55; 2021

Apisak Sukying

Choices of Language
LEARN : Language Education and
Learning Strategies and
Acquisition Research Network, 14(2), pp.
English Proficiency of EFL 59-87
University Learner

Soraya Jeensuk ,
Apisak Sukying

Receptive and Productive Journal of Humanities & Social Sciences
Knowledge of English
(JHUSOC) Vol. 19 No. 1 (January-April)
Collocations among Thai 2021
EFL High School Learners

Chanyut Sudtongkong,
Sinlapachai Senarat,
Gen Kaneko , and
Chamnan Para.

Pasara Namsaeng ,
Apisak Sukying.

Journal of English Language Teaching and
Applied Linguistics Volume 3. Issue 2. pp.
30 - 40.
ISSN: 2707-756X
DOI: 10.32996/jeltal
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Soraya Jeensuk ,
Apisak Sukying
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Sukying, A.

Panadda Thiendathong
and Apisak Sukying

Thinnawat Suebkinnon
and Apisak Sukying

Yoottakarn Promluan
and Apisak Sukying
Yoottakarn Promluan
and Apisak Sukying

Ernst Suni Magnussen
and Apisak Sukying
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แหล่งตีพิมพ์

An Investigation of High
School EFL Learners’
Knowledge of English
Collocations
The learnability of word
knowledge aspects in
Thai EFL high school
learners

Journal of Applied Linguistics and
Language Research Volume 8, Issue 1,
2021, pp. 90-106

Vocabulary Learning
Strategies Used by Thai
High School Students in
Science, Language, and
English Programs
QUEER LEARNER IDENTITY
AND ENGLISH LANGUAGE
LEARNING IN A THAI
CONTEXT
The Impact of Extensive
Reading on Thai Primary
School Children’s
Vocabulary Knowledge
Thai Primary School
Students' Reading
Strategies,
Comprehension, and
Vocabulary Knowledge
through Reading

Arab World English Journal. Vol. 12, No. 2
June, 2021. p.306 -317.

Journal of Language and Linguistic
Studies. Volume 17. 2021/4/1

European Journal of English Language
Teaching. Volume 6 Issue 5 2021 p. 1-22.

Journal of Modern Learning Development
Vol.6 No.5 2021

Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. (pp. 84-96).
The Impact of Songs and THAITESOL Journal. Vol.34 No.1, June
TPR on Thai
2021. P.71 - 95
Preschoolers’ Vocabulary
Acquisition

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของผลงาน
Yilin Jiang and
Apisak Sukying

ชื่อผลงานทางวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์

INTERNATIONAL
LEARNERS’ ATTITUDES
TOWARDS ENGLISH
MEDIUM INSTRUCTION IN
THAILAND

Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. pp. 36-48)

Sudarat Kaewkanha
and Apisak Sukying

Needs Analysis of the
English language for Thai
employees in Service
industry in Thailand

Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. (pp. 129-144).

Witchuda Phoolaikao
and Apisak Sukying

Insights into CEFR and its
Implementation through
the Lens of Preservice
English Teachers in
Thailand
English Vocabulary
Learning by Smartphones
of Chinese EFL Learners
in Thailand
An analysis of
demographic factors and
levels of EFL teachers’
burnout

English Language Teaching Archives Vol.
14, No. 6 (2021) p.25-35.

Fang Yu and
Apisak Sukying.
Papawee
Rojburanawong
& Apisak Sukying.

Journal of Modern Learning Development.
Vol. 6 No. 1 (2021): January - February. P.
149-163.
Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. (pp. 1-11)
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เจ้าของผลงาน
Phramaha Saccarak Rai
sa-nguan and
Apisak Sukying

ชื่อผลงานทางวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์

Narrow Reading and EFL
Learners, Vocabulary
Learning in a Thai
Buddhist University

University. Journal of Buddhist Education
and Research. Vol. 7 No. 1 January - June,
2021. p. 1-15.

Knoch, U., Deygers, B.,
& Khamboonruang, A.

Revisiting rating scale
development for ratermediated language
performance
assessments : Modelling
construct and contextual
choices made by scale
developers
Tawanshine Penthisarn Perceptions of Thai
and Pilanut Phusawisot Teachers of English
Towards English Medium
Instruction: A Case Study
of a Local Primary School

Language Testing, 00(0), pp. 1-25.

Palatee Jantri and
Pilanut Phusawisot

The Influence of
Linguistic Insecurity on
Thai EFL Teachers’
Teaching Performance

International Journal of Linguistics,
Literature and Translation. Vol. 4 No. 8 P.
35-44. (2021)

Nattika Samormob &
Pilanut Phusawisot .

Learning styles, preferred
teaching styles and
academic achievement
of Thai primary students

Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. (pp. 97-114).

Pasin Pijarn and
Pilanut Phusawisot

The Effects of Strategic
Writing Techniques on
Promoting Thai EFL
Students' Writing Skillsd

วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 12 ฉบับที่
1 (มกราคม - มิถุนายน 2564).
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Journal of English Language Teaching and
Applied Linguistics Vol. 3 No. 9 (2021) :
P.13 - 21.

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของผลงาน
Sunsunee
Akkradetthanapong
& Pilanut Phusawisot.

ชื่อผลงานทางวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์

Effects of English
phonological awareness
training on English
reading ability among
Thai EFL primary
students

Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. (pp. 274-290).

พีรพงษ์ เคนทรภักดิ์,
โสภี อุ่นทะยา

กลวิธีทางภาษาในบทเพลง
ลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย

วารสารศิลปการจัดการ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564. หน้า 442-457.

อนุชา พิมศักดิ,์
โสภี อุ่นทะยา

อุปลักษณ์สัตว์ที่แสดง
มโนทัศน์เกี่ยวกับตัวละคร
พระเอกและนายเอกใน
นวนิยายวัยรุ่นแนววาย
การศึกษาลักษณะของวัยรุ่นที่
ปรากฏในวรรณกรรมสาหรับ
วัยรุ่น เรื่อง “พ่อมหา แม่หาง
เครื่อง ลูก (สาว) นักร้อง”
ของ โชติ ศรีสุวรรณ
การศึกษาวิธีการตั้งคาถามเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือ
เรียนวรรณคดีลานา ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
การใช้ตานานและนิทานของ
คนไทพลัดถิ่นเพื่อต่อรอง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ภายใต้บริบทสังคมอีสาน
กลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่อ
อุดมการณ์ความเป็นอื่นใน
วาทกรรมว่าด้วยเรื่องชาติพันธุ์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564.

กลวิธีการนาเสนอคาสอนใน
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
วรรณคดีวิจักษ์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ . ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2564. หน้า 633-648.

ชไมพร กุลบุตรดี และ
โสภี อุ่นทะยา

ปราชญากร หมื่นหาวงศ์,
โสภี อุ่นทะยา

สุดารัตน์ มาศวรรณา,
ปฐม หงส์สุวรรณ.
ปุณชญา ศิวานิพัทน์,
ราชันย์ นิลวรรณาภา.
พิทวัส จาปา,
สมัย วรรณอุดร.

วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม สิงหาคม 2564) หน้า 56-63.

วิวิธวรรณสาร . ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม เมษายน 2564. หน้า 187-210.

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2564. หน้า 143159.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม . ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564. หน้า 261-271.
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เจ้าของผลงาน
ศิลปคม สีจองแสง และ
นิตยา วรรณกิตร์.

ชื่อผลงานทางวิชาการ
ลักษณะการใช้ภาษาในเพลง
ลูกทุ่งหมอลาคณะเสียงอิสาน

แหล่งตีพิมพ์
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีที่ 8
ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564. หน้า 161177.
วารสารมนุษย์กับสังคม . ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564.

Channary Un,
นิตยา วรรณกิตร์.

คาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรม
นิทานพระรถเมรีฉบับ
ภาษาไทย

สิรพัชญ์ หาญนอก,
ธนานันท์ ตรงดี.

ระบบเสียงและการจัดกลุ่ม
ทางเชื้อสายของภาษาไทบ้าน
ภูแล่นช้าง ตาบลภูแล่นช้าง
อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ตานานพุทธประวัตพิ ื้นบ้านกับ
การสร้างภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรม
ในจังหวัดบึงกาฬ

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตร้อยเอ็ด . ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2564. หน้า 209-220.

แนวทางการเสริมสร้างพลัง
ชุมชนในการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
น้าพอง จังหวัดขอนแก่น
The implementation of
CIPPA model-based
games to enhance
vocabulary learning of
6th grade students

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น . ปีที่ 8
ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564. หน้า 285299.

The use of task-based
learning to enhance the
English-speaking ability of
Thai high school students

Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. (pp. 209-220).

อาทิตย์ แวงโส,
ปฐม หงษ์สุวรรณ.
สาคร อุไรโรจน์,
กนกพร รัตนสุธีระกุล และ
ชูพักตร์ สุทธิสา.
Parus Ngamsaprang &
Intisarn Chaiyasuk

Supalak Senalai &
Intisarn Chaiyasuk.
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วารสารมนุษย์กับสังคม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มกราคม มิถุนายน 2564. หน้า 67-82.

Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. (pp. 238-253).

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของผลงาน
Oratip Worranam &
Intisarn Chaiyasuk.

ชื่อผลงานทางวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์

The effects of teaching
sixth grade students’
English reading
comprehension by using
MURDOCH integrated
approach and mind
mapping
Improving the secondary
students’ confidence in
English speaking skill
through integrated CLT
techniques

Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. (pp. 221-237).
Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. (pp. 155-171).

Peerachai Vonglert &
Chainarong
Sretthachua.

Traditional ecological
knowledge and local
curriculum management
by community
participation approach

Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. (pp. 347-357).

Suwanlaya Tohsing,
Chainarong
Sretthachua
& Somchai Chinnak.

Phum Sarol: Border
community and politics
of space in the context
of nation-state and
globalization

Proceedings of 2nd Language, Society and
Culture International Conference (LSCIC
2021) 26-27 March 2021 Harmony in
Diversity: Multidisciplinary Perspectives on
Glocalization Faculty of Humanities and
Social Sciences Mahasarakham University,
Thailand. (pp. 338-346).

Supattra Akkasorn &
Intisarn Chaiyasuk.
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ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของผลงาน
Naphat Somala,
Sinlapachai Senarat,
Chamnan Para,
,Wannee
Jiraungkoorskul,
Gen Kaneko,
Thitiya Poonpet
& Pisit Poolprasert

ชื่อผลงานทางวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์

SYSTEMIC ORGANIZATION
OF Tetraponera rufonigra
(Jerdon, 1851)
(HYMENOPTERA:
FORMICIDAE):
HISTOLOGICAL
OBSERVATION

SYSTEMIC ORGANIZATION OF Tetraponera
rufonigra (Jerdon, 1851) (HYMENOPTERA:
FORMICIDAE): HISTOLOGICAL
OBSERVATION. SERANGGA 2020, Vol. 25,
No. 1 : 53 – 67

เสาวลักษณ์ ขจรพบ และ
ธัญญรัตน์ ไชยคราม

การประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการศึกษามลพิษ
ทางอากาศในพื้นที่จงั หวัด
ขอนแก่น

วารสารสหศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 20
ฉบับที่ 2 (2563): กรกฎาคม - ธันวาคม. หน้า
186 - 201.

อริสา ปัญญาชน,
จิตรานุช ฟ้องเสียง,
ธัญญรัตน์ ไชยคราม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ชาวไทยและชาวต่างชาติใน
จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์โครงข่ายด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อจัดการปัญหา
การจัดเส้นทางสาหรับ
ยานพาหนะในการขนส่งข้าว
หอมมะลิ กรณีศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด

Thai Journal of Science and Technology.
Vol.9 No.5 : September - october 2020.
หน้า 603-616

Underprivileged
Students’ Second
Language Motivation :
Cases of Three HighlyMotivated Non-English
Major Students

rEFLections. 2020, Vol 27, No 2, July December : 199 -217.

อภิษฎา ไชยงาม,
ธัญญรัตน์ ไชยคราม

Anyarat
Nattheeraphong
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Thai Journal of Science and Technology.
Vol.9 No.5 : September - october 2020.
หน้า 617-629

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของผลงาน
ณภัชนันท์ บุญระมี,
อินธิสาร ไชยสุข,
พชรนนท์ สายัณห์เกณะ.

วรกฤษ นนตะสี,
อภิศักดิ์ สุขยิ่ง

Rungpech
Petcharinphan,
Intisarn Chaiyasuk

Pasara Namsaeng,
Apisak Sukying

ชื่อผลงานทางวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์

การใช้กลวิธีการอ่านแบบเสริม วารสารมนุษย์กับสังคม. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ต่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรม กรกฎาคม - ธันวาคม 2563. หน้า 89-110.
การเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาความรู้ด้านคาศัพท์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายชาวไทยที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ต่างประเทศ
The Effects of the
Integrated Inductive
Approach on GCR Task
and DDL in Enhancing
Thai EFL Learners,
Logocal Connector
Knowledge
An Investigation of
Critical Thinking Skills in
Thai EFL University
Learners

Pimonwan Suphan and An Action Research for
Pilanut Phusawisot
Improving Speaking
Ability of Vocational
Students Using
Communicative Language
Teaching Activities
พระปลัดดารงศักดิ์
แนวทางการจัดการวัดให้เป็น
ปะนันโต,
แหล่งเรียนรู้พุทธธรรม
ธีระพงษ์ มีไธสง
กรณีศึกษา : วัดโพธิ์ศรี
บ่อใหญ่ ตาบลบ่อใหญ่
อาเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม

วารสารมนุษย์กับสังคม. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563. หน้า 63-88.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563. หน้า
41-59.

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น. ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
2563. หน้า 183-212.
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 : กันยายน ธันวาคม 2563. หน้า 139-152.

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563. หน้า 1-12.
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ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของผลงาน
พระมหาพฤหัสบ์
เรืองสมบัติ,
ธีระพงษ์ มีไธสง

ชื่อผลงานทางวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์

การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อ
วารสารวิจัยวิชาการ . ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน การเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมงาน ธันวาคม 2563. หน้า 25-34.
ศพในชุมชนเมือง อาเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

ประวีณา ประพานศรี,
บัญญัติ สาลี

ชื่อหมู่บ้านของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ในพื้นทีช่ ายแดนไทย-กัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตร้อยเอ็ด. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ธันวาคม 2563. หน้า 531-540.

หนึ่งฤทัย จันทรคามิ,
สมชัย ภัทรธนานันท์

เครือข่ายชาตินิยมข้ามชาติ :
ชาวเวียดนามในประเทศไทย

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 15 ฉบับที่
3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2563.
หน้า 233-243.

ใกล้รุ่ง ภูอ่อนโสม,
รัญชนีย์ ศรีสมาน

อานาจของผู้หญิง :
การท้าทายความสัมพันธ์เชิง
อานาจกับแนวคิดปิตาธิปไตย
ในนวนิยายสมัยใหม่

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563.
หน้า 43 - 62.

อานนท์ นามลาด,
ณัฐกฤตา นามมนตรี
และปณิตา น้อยหลุบเลา.

นิ้วมหัศจรรย์ กับการจัดการ
เรียนรู้เรื่อง ไตรยางค์และ
การผันเสียงวรรณยุกต์ ยุค
4.0
หนังสือ เรื่อง “ประวัติศาสตร์
เมืองเลย:การก่อรูปสังคมเมือง
และศูนย์กลางจังหวัด”
การศึกษาความเป็นเมืองจาก
การประเมินคุณค่าและมูลค่า
ที่ดินในพืน้ ที่ เมืองสุพรรณบุรี
ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

มนุษย์กับสังคม. ปีที่ 6(2), หน้า 17-32.

นพพล แก่งจาปา
ธัญญรัตน์ ไชยคราม

ณัฐกฤตา นามมนตรี
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วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. (2563), 227 หน้า
Thai Journal of Science and Technology. ปี
ที่ 9 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563.
หน้า 773 – 786.

การพัฒนาความสามารถด้าน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การอ่านจับใจความภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่
ของนิสิตชาวกัมพูชาด้วยชุด 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) หน้า 87 - 103.
กิจกรรมการอ่านจับใจความ

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของผลงาน
เพ็ญประภา เหล่าทะนนท์
จารุวรรณ ธรรมวัตร

ชื่อผลงานทางวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์

ความเป็นจีนในนวนิยายและ
เรื่องสั้นของของประภัสสร
เสวิกุล

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 39 ฉบับที่ 6
เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563. หน้า 47-58.

พระทองดา แก้วเมือง
(จนฺทสุทฺโธ),
ธีระพงษ์ มีไธสง

ลาผีฟา้ : วิธีการรักษาสุขภาพ
แบบภูมิปัญญาพืน้ บ้านใน
ชุมชนบ้านซาแฮด
ตาบลบรบือ อาเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2563. หน้า 115123.

กิติราช พงษ์เฉลียว
กีรติ ธนะไชย และ
โสภี อุ่นทะยา

มโนทัศน์การเดินทางกับ
การมองธรรมชาติใน
วรรณกรรมการเดินทางไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยา - รัชการที่ 5
กรุงรัตนโกสินทร์
การสื่อสารทางการตลาดเพื่อ
การเมืองของพรรคอนาคต
ใหม่ ในการเลือกตั้งปี 2562

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 8 ฉบับที่
6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563.
หน้า 2116-2127.

ภาคภูมิ หรรนภา

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสติ ปีที่ 17
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564)

บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตาราง 9 บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชาติ
ระดับปริญญาเอก
นางสาวสุดารัตน์
มาศวรรณา
หนึ่งฤทัย จันทรคามิ
ระดับปริญญาโท
นายวรกฤษ นนตะสี
นางสาวทิพย์อาภรณ์
ไวแสน

ผลงาน

การใช้ตานานและนิทานของคนไทพลัดถิน่ เพื่อต่อรองอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ภายใต้บริบทสังคมอีสาน
เครือข่ายชาตินิยมข้ามชาติ : ชาวเวียดนามในประเทศไทย
การพัฒนาความรู้ด้านคาศัพท์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
The Improvement of Comprehension of Secondary School
Students Using Web-based Instruction and KWL-Plus (ธันวาคม
2563)
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวภิมลวรรณ
สุพรรณ
พระปลัดดารงศักดิ์
ปะนันโต
พระมหาพฤหัสบ์
เรืองสมบัติ
นางสาวประวีณา
ประพานศรี
นายพิทวัส จาปา

ผลงาน
An Action Research for Improving Speaking Ability of Vocational
Students Using Communicative Language Teaching Activities
(ธันวาคม 2563)
แนวทางการจัดการวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พุทธธรรม กรณีศึกษา : วัดโพธิ์ศรี
บ่อใหญ่ ตาบลบ่อใหญ่ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมงานศพในชุมชนเมือง
อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อหมู่บ้านของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์

กลวิธีการนาเสนอคาสอนในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6.
นายพศิน พิจารณ์
Pasin Pijarn, Pilanut Phuswisot. The Effect of Strategic Writing
Techniques on Promoting Thai EFL Students, Writing Skills
นายเสียงชัย สาสีเสาร์
เพศวิถี ว่าด้วยค่านิยมในวรรณกรรมคาสอยของหมอลาอีสาน
พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน Narrow Reading and EFL Learners’ Vocabulary Learning in a Thai
Buddhist University
นายสิรพัชญ์ หาญนอก
ระบบเสียงและการจัดกลุ่มทางเชื้อสายของภาษาไทบ้านภูแล่นช้าง ตาบล
ภูแล่นช้าง อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
นายศิลปคม สีจองแสง
ลักษณะการใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่งหมอลาคณะเสียงอีสาน
นางสาวเกษสุดา
กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสร้างความตลกขบขันในนิทานก้อมอีสานออนไลน์
จันทะชาติ
นางสาคร อุไรโรจน์
แนวทางการเสริมสร้างพลังชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
น้าพอง จังหวัดขอนแก่น
นางสาววิชชุดา ภูลายขาว ความเข้าใจและการนากรอบมาตรฐาน CEFR ไปใช้ของนักศึกษาครูสอน
ภาษาอังกฤษในบริบทประเทศไทย
นายพีรพงษ์ เคนทรภักดิ์
กลวิธีทางภาษาในบทเพลงลูกทุง่ อีสานร่วมสมัย
นายปราชญากร
การศึกษาวิธีการตั้งคาถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมใน
หมื่นหาวงษ์
หนังสือเรียนวรรณกรรมคดีลานา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
นางสาวชไมพร กุลบุตรดี การศึกษาลักษณะของวัยรุ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมสาหรับวัยรุ่น เรื่อง
“พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก(สาว)นักร้อง” ของ โชติ ศรีสุวรรณ
นางสาวชุติมา เผ่าแพทย์ การขัดเกลาทางสังคมในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
“วิวิธภาษา” ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ระดับนานาชาติ
ระดับปริญญาโท
นางสาวสุพัตรา อัคษร
Improving the secondary students confidents’ confidence in
English speaking skill through integrated CLT techniques
นายพีรชัย วงษ์เลิศ
Traditional Ecological Knowledge and Local Curriculum
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุวัลยา โต๊ะสิงห์
นางอรทิพย์ วรนาม
นางสาวสุภลักษณ์
เสนาลัย
นายปารุสก์ งามสะพรั่ง
นางสาวสุดารัตน์
แก้วกันหา
นางสาวปภาวี
โรจน์บูรณาวงศ์
นายยุทธการ พรมล้วน
Miss Yilin Jiang
นางสรรสุนีย์
อัครเดชธนะพงศ์
นางสาวปนัดดา
เธียรดาทอง
นางสาวตติยา อุ่นใจ
นางสาวปาลตี จันทร์ตรี
นางสาวตะวันฉาย เพ็ญธิ
สาร

ผลงาน
Management by Community Participation Approach
Phum Sarol : Border Community and Politics of Space in the
Context of Globalization
The Effects of Teaching Sixth Grade Students’ English Reading
Comprehension by using Murdoch Integrated Approach and Mind
Mapping
The Use of Task-based Learning to Enhance English-Speaking
Ability of Thai Highschool Students
The Implementation of Cippy Model-Based Games to Enhance
Vocabulary Learning of 6th Grade Students
Needs Analysis of the English language for Thai employees in
Service industry in Thailand
An Analysis of Demographic Factors and Levels of Thai EFL
teachers’ Burnout
Thai Primary School Students’ Reading Strategies and
Comprehension through Extensive Reading
International Learners’ Attitudes Towards English Medium
Instruction in Thailand
Effects of English Phonological Awareness Training on English
Reading Ability among Thai EFL Primary Students
Investigating Vocabulary Learning Strategies in Thai High School
Students: Science Program, Language Program and English
Program
Factors Affecting Extensive Reading: The Investigation of Thai
Primary Students
The Influence of Linguistic Insecurity on Thai EFL Teachers’
Teaching Performance
Perceptions of Thai Teachers of English Towards English Medium
Instruction : A Case Study of a Local Primary School

วารสารมนุษย์กับสังคม (Journal of Man and Society)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาวารสารมนุษย์กับสังคม ซึ่งนับเป็นแนวทางสาคัญ
ในการส่ งเสริมให้ บุ คลากรของคณะฯ ได้เผยแพร่ผ ลงานวิช าการด้านมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์สู่
หน่วยงานภายนอกในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ
นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนั้น คณะฯ จึงมุ่งมั่นที่
จะพัฒ นาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากวารวิชาการใน
รายงานประจาปี 2564
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ประเทศอย่ า งกว้ างขวาง คณะฯ ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น การดั งกล่ าว โดยมี
การประชุมหารือ ศึกษาดูงาน และสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสาร งานวิจัยและการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปศึกษาดูงานการจัดทาวารสารลุ่มน้าโขง และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เข้าพบคณบดีและผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น
ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทา “วารสารมนุษย์กับสังคม” รวม
จานวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ ฉบับล่าสุดที่เผยแพร่ คือ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน 2564) ISSN
2286 6779 และผ่านการรับรองคุณภาพของ ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation
Index Centre (TCI) ถึง 31 ธันวาคม 2567 จัดอยู่ในฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 2
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ด้านการบริการวิชาการ
ชาการ
โครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการที่
มีรายรับ จานวน 19 โครงการ ดังตาราง 10
ตาราง 10 โครงการบริการที่มีรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

ชื่อโครงการ

1

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ
มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ วันที่ 1 สิงหาคม
2563 – 31 มกราคม 2564
โครงการบริการวิชาการงานลดและแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากฝายหัวนาอย่างยัง่ ยืนงานค่า
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันแก้ไขและ
แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาหัวข้อรักษาหัวหน้า
ตาบลหนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัด
ศรีสะเกษ (งวด 3 และเงินประกันผลงานงวดที่
1,2,3)
โครงการวารสารมนุษย์กับสังคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
Language, Society and Culture
International Conference (LSCIC) ภายใต้หัว้อ
Harmony in Diversity : Multidisciplinary
Perspectives on Flocalisation วันที่ 26-27
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมแม่น้าของ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2

3

4

จานวนเงิน

หัก 10%
มหาวิทยาลัย
คณะ
56,000.00
5,600.00
-

788,438.50

78,843.85

-

25,700.00
40,200.00
21,900.00

2,570.00
4,020.00
2,190.00

4,020.00
2,190.00
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ที่

5

6
7
8

9

10

11

ชื่อโครงการ
ยอดที่ 1
ยอดที่ 2
โครงการสร้างเครือข่ายภาษาเกาหลีระดับ
อุดมศึกษา :ประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา
- ไทยศึกษา ครั้งที่ 7 วันที่ 19-22 พฤษภาคม
2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยอดที่ 1
ยอดที่ 2
ยอดที่ 3
โครงการอบรมภาษาจีนสาหรับบุคคลภายนอก
ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2564 วันที่ 17-21
พฤษภาคม 2564 รูปแบบออนไลน์
โครงการเปิดโลกทัศน์ผ่านมุมมองการทางานแบบ
ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 วันที่ 10-18 กรกฎาคม 2564
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ "ภาษาญี่ปนุ่ ระดับ
ต้นและการอ่านภาษาญีป่ ุ่นระดับกลาง" วันที่ 20
เมษายน – 1 กรกฎาคม 2564 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคภาคสนาม
ภูมิศาสตร์กายภาพและพัฒนางานวิจัย
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการปรับตัวพืน้ ที่
เสี่ยงน้าท่วม วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสาหรับ
นิสิตและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ วันที่
17 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2564 รูปแบบ
ออนไลน์
โครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และอาคารราชนครินทร์ (RN)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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จานวนเงิน

หัก 10%
มหาวิทยาลัย
คณะ
118,000.00 11,800.00 11,800.00
39,400.00
3,940.00
3,940.00

50,000.00
110,000.00
39,900.00
23,000.00

5,000.00
11,000.00
3,990.00
2,300.00

5,000.00
11,000.00
3,990.00
2,300.00

50,000.00

5,000.00

5,000.00

15,000.00

1,500.00

1,500.00

54,272.00

5,427.20

5,427.20

30,092.00

3,009.00

3,009.00

ที่

12

13

14

15

16

17

ชื่อโครงการ
ยอดที่ 1
ยอดที่ 2
โครงการจัดการความรู้สู่สงั คมเพื่อยกระดับและ
พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการรับใช้เพื่อสังคม เพื่อ
ความเข้มแข้งของท้องถิ่น วันที่ 31 กรกฎาคม –
15 สิงหาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการวรรณศิลป์ถิ่นอีสานชิงโล่พระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31
สิงหาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปแบบ
ออนไลน์
โครงการร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31
สิงหาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรูปแบบ
ออนไลน์
โครงการบริการวิชาการการแปลและการล่าม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 10 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการบริการวิชาการ : ความมั่นคงของมนุษย์
และสุขภาวะพลเมือง ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ไวรัส โควิด-19 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
กับความท้าทายการจัดการความรู้เชิงนโยบายสู่
การปฏิบัติการเชิงพืน้ ที่ งานบริการวิชาการสู่สังคม
เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพองนักวิชาการนักกิจกรรมรับใช้สังคมเพื่อเสริมความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น วันที่ 9 กันยายน 2564
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามรูปแบบออนไลน์
โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3-18 เมษายน 2564

จานวนเงิน

หัก 10%
มหาวิทยาลัย
คณะ
57,000.00
5,700.00
5,700.00
60,000.00
6,000.00
6,000.00
120,000.00 12,000.00 12,000.00

57,800.00

6,000.00

6,000.00

77,800.00

8,000.00

8,000.00

10,000.00

1,000.00

1,000.00

114,010.00

13,380.00

13,380.00

171,000.00

17,100.00

17,100.00
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ที่

18
19

ชื่อโครงการ

จานวนเงิน

หัก 10%
มหาวิทยาลัย
คณะ

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการการพัฒนางานวิจัยด้านคติชนวิทยาแบบ
15,819.00
1,582.00
1,582.00
บูรณาการ วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2564 รูปแบบ
ออนไลน์
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร,
100,000.00 10,000.00 10,000.00
ลาว,พม่า,เวียดนาม) วันที่ 12 มิถุนายน –
31 กรกฎาคม 2564
รวม
2,246,831.50 227,102.05 139,938.20

โครงการศูนย์แปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการศู น ย์ แ ปลและฝึ ก อบรมและทดสอบภาษา มี ผ ล
การดาเนินการ ดังนี้
1. งานบริการวิชาการด้านการแปล
ศูนย์การแปลและการล่าม ให้บริการด้านการแปลภาษาสาหรับคณาจารย์ บุคลากร
นิ สิ ต หรื อ บุ ค ลทั่ ว ไป ที่ ส นใจแปลเอกสารทางราชการหรือ เอกสารทั่ ว ไป ผลการด าเนิ น งานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มี งานแปลเอกสารทั้ งหมด 8 ชิ้ น งาน ซึ่ งงานแปลเอกสารส่ ว นใหญ่ ม าจาก
มหาวิทยาลัยส่งเข้ามาขอบริการรับการแปล (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ส่วนที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงานแปลเอกสารทุก
ชิ้น ทางศูนย์การแปลฯ ได้ดาเนินการจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้แปล (อาทิเช่น คณาจารย์ประจาศูนย์การแปล)
2. งานบริการด้านการฝึกอบรม
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 ต ศึ กษา ซึ่ งในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้ น ทางศูน ย์ การแปลฯ ได้ด าเนิ น โครงการเป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และได้เบิกจ่ายงบประมาณตามจริงที่นิสิตได้ลงทะเบียน ในช่วงวันที่ 3-18
เมษายน 2564 โดยในข่วงวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 จัดโครงการ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และวันที่ 10-11 และ 17-18 เมษายน 2564 รูปแบบออนไลน์ มี ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจานวนทั้งสิ้ น 57
คน ดังนี้
- หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน จานวน 29 คน
- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ จานวน 28 คน
3. งานบริการวิชาการด้านทดสอบภาษา
ศู น ย์ ท ดสอบภาษาอั ง กฤษ ภายใต้ ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการและวิ จั ย ให้ บ ริ ก ารด้ า น
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา (MSU-EPT) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอั ง กฤษ โดยนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสามารถน าผลการทดสอบไปใช้ เที ย บเคี ย งผลการสอบ
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ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้นและนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษไปเทียบเพื่อขอสาเร็จ
การศึกษา ซึ่งเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดนิสิตระดับปริญญาโทต้องมีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป และนิสิต
ระดับปริญญาเอกต้องมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถนาผลคะแนนไปขอเทียบเคียงเพื่อขอสาเร็จ
การศึกษาได้ ส าหรับ คณาจารย์ บุ คลากรของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลั ยมหาสารคาม
สามารถน าผลคะแนนสอบ (MSU-EPT) ไปใช้ ป ระกอบการสมั ค รเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ งเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และต้องมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะ
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่ง ทางศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ ได้ดาเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม
2564 – ตุลาคม 2564 โดยสามารถสรุปผล การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตาราง 12
ตาราง 12 สรุปผลการให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา (MSU-EPT)
เดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวม

จานวนผู้สมัคร

ผู้สอบผ่าน

33
34
41
60
57
37
262

14
13
27
47
47
32
180

ทางศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ กาหนดค่าใช้จ่ายในการทดสอบภาษาอังกฤษในแต่ละ
ครั้ง คือ 1,000 บาท/คน/ครั้ ง และเป็ น ไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดในการจัดโครงการบริการ
วิชาการ รายได้หลังจากหักให้ คณะ 10% มหาวิทยาลัย 10 % คงเหลือ 80 % ในการบริการจัดการภายใน
ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษต่อไป การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทางศูนย์การแปลฯ ได้ดาเนินการนาฝาก
เข้าบัญชีเงินฝากของศูนย์การแปลฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่ อใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพของศูนย์ฯ
ต่อไป
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ดาเนิน โครงการ/
กิจกรรมทีส่ าคัญด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อโครงการ
“สืบหูกผูกฮ้อยรอยผ้ามหาสารคาม” การรวบรวมเผยแพร่องค์ความรู้ “ผ้าพื้นบ้าน”
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ
โครงการ “สืบหูกผูกฮ้อยรอยผ้ามหาสารคาม” การรวบรวมเผยแพร่องค์ความรู้ “ผ้าพื้นบ้าน” ที่สาคัญใน
จังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลาดาเนินโครงการ คือ เดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 ซึ่งผลองค์ความรู้
เกี่ยวกับ “ผ้าพื้นบ้าน” ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม ฉบับภาษาไทย
และภาษาต่ างประเทศ และ แผนที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ งผลิ ต ผ้ า พื้ น บ้ าน อ าเภอกั น ทรวิ ชั ย จั งหวั ด
มหาสารคาม ฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อยอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชุมชน
ต่าง ๆ ในจั งหวัดมหาสารคาม โดยเฉพาะมิติของการท่องเที่ยวและเปิดช่องทางในการรู้จักและเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนเกิดรายได้
ควบคู่ไปกับการสืบสานมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม โดย
สรุปผลที่ได้จากการดาเนินโครงการคือ
1. ผ ลงาน อ งค์ ค วาม รู้ เ กี่ ยวกั บ “ผ้ า
พื้นบ้าน” ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนต่าง ๆ ใน
จั ง หวั ด มหาสารคาม ฉบั บ ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ
2. ผ ล งาน Google Map GIS online
แสดงตาแหน่งที่ตั้งของแหล่งผลิต“ผ้าพื้นบ้าน”ที่สาคัญ
ในจังหวัดมหาสารคาม
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กฐินสามัคคี ประจาปี 2563 ทอดถวายวัดดอนสวน
ถวายต้ น กฐิ น สามั ค คี
มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม วัน ที่ 9
ตุ ล า ค ม 2563 ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม จัดตั้งองค์กฐินสามัคคี
ประจ าปี 2563 ณ บริ เ วณตลาด
น้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อ
นากองกฐินสามัคคีทอดถวาย ณ วัด
ดอนสวน บ้ านดอนสวน ต าบลท่ า
ขอนยาง อาเภอกัน ทรวิ ชัย จังหวัด
มหาสารคาม ในวั น ที่ 10 ตุ ล าคม
2563 ซึ่งกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่ขบวนแห่ต้นเงินของหน่วยงาน บุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบต้นเงิน อีกทั้งยังมีการตั้งโรงทานจาก
คณะหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการร่วมสร้างบุญสร้างกุศลแก่การจัดตั้งองค์กฐินสามัคคีในครั้งนี้
ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ (NEW NORMAL) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปี 2564
วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน “ฮีตเดือน 4 ประเพณี
บุ ญ ผะเหวดวิถีใหม่ (New Normal) มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ประจาปี 2564” ระหว่างวัน ที่ 18-19
มีนาคม 2564 ณ โรงอาหารกลาง(เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ทางคณะได้ร่วมแห่ ต้นดอกเงินและ
ร่วมฟังเทศน์คาถาพันและเทศน์แหล่ทานองอีสาน เรื่องผะเหวดสันดรชาดก (13 กัณฑ์ 1,000 คาถา) เพื่อ
สืบสานคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามท้องถิ่นของชาวอีสาน
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โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์รดน้าขอพร ประจาปี 2564
วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องโยธิกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์
ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในโครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์รดน้าขอพร ประจาปี
2564 ซึ่งจัดขึ้น เป็น ประจาทุก ปี เพื่อสื บ
สาน และอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทยที่ มี
การป ฏิ บั ติ สื บ ท อด กั น ม าเป็ น เวล า
ยาวนาน และสะท้อนให้เห็นถึงประเพณี
วัฒ นธรรมและความเชื่ อ อั น ทรงคุ ณ ค่ า
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นิสิต แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน
โ ด ย ป ร ะ ธ า น ใ น พิ ธี
รองศาสตราจารย์ ดร. นิ ตยา วรรณกิตร์ จุดธูปเที ยนกล่าวคาบูช าพระรัตนตรัย อาราธนาศีล จากนั้ น
พระสงฆ์จานวน 7 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ให้พร พรมน้าพระพุทธมนต์ -ฉันภัตตาหารเพล และแขกผู้มี
เกียรติรับประทานอาหารร่วมกัน ตามลาดับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมกันบริเวณด้านหน้าองค์
พระสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) พระประธานศักดิ์ สิทธิ์ประจาคณะฯ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา
วรรณกิ ต ร์ เป็ น ประธานจุ ด
ธู ป เที ย นบู ช าขอขมาพระ
รัตนตรัย พร้อมกล่าวคาอวย
พรแก่ ผู้ เข้ าร่ ว มงานเนื่ อ งใน
โอกาสวันสงกรานต์ หรือวัน
ขึ้นปีใหม่ไทยจากนั้นตัวแทน
อาจารย์ ผู้ อ าวุ โ สได้ ก ล่ า ว
ค าอวยพรแก่ ค ณะผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ บุ ค ลากร และ
นิสิต และร่วมกันสรงน้าพระ
สิริสัตตราช และรดน้าขอพรอาจารย์ผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล
สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติออนไลน์ ชื่อโครงการ "Online Seminar on The Post Covid - 19
Scenario of Art & Culture Collaboration for ASEAN plus tree Cooperation
วั น ที่ 27 กั น ยายน 2564 ณ สถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม และระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ (1) สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(3) คณะศิลปกรรมศาสตร์และวั ฒนธรรมศาสตร์ (4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
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(5) คณะวิทยาการสารสนเทศ (6) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (7) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
(8) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ (9) กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติออนไลน์ ชื่อโครงการ "Online Seminar on The Post Covid - 19 Scenario of Art &
Culture Collaboration for ASEAN plus tree Cooperation เพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นบทเรี ย นที่
เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ระหว่างประเทศกลุ่ มสมาชิกอาเซียน และอีก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีและญี่ ปุ่ น อีกทั้ ง เพื่ อ
แสวงหาความร่ วมมื อด้านศิ ล ปะและวัฒ นธรรมเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ของประชาชนในอนาคต ซึ่งมี
วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชายอย่างยิ่งอีก 2 ท่าน มาร่วมบรรยายให้ความรู้และร่วม
แลกเปลี่ยนบทเรียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ดร.จิตริยา ปิ่นทอง
นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
อาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คระรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ด้านการบริหารจัดการ
นโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562-2566)
เพื่อให้การบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นสถานศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่กฎหมาย
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
เป็นคณะที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของ
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
คุณภาพการศึกษาที่สามารถกากับ ควบคุม เน้นการสร้างภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการจัดอันดับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน
ผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ได้ จั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 39 ตัวชี้วัด ผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีคะแนนเท่ากับ 4.6975
มีรายละเอียดการดาเนินงานจาแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ตาราง 13 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน
ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก)

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

35

4.0296

1.2109

ยุทศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของสังคม

13

4.8571

0.5420

ยุทศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจยั และนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

7

2.5564

0.1534

ยุทศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม

4

3.7500

0.1290
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ยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน
ตัวชี้วัด

คะแนน

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก)

ยุทศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน

6

4.1667

0.2150

ยุทศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของคณะ

5

4.0000

0.1715

ส่วนที่ 2 การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์/งานโดดเด่นของ-เชิงรุกท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ

2

5.0000

1.5000

ส่วนที่ 3 นวัตกรรมของหน่วยงาน

1

5.0000

1.0000

ส่วนที่ 4 การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง

1

4.9330

0.9866

รวมทุกตัวชี้วัด

39

-

4.6975

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการประเมินผลการบริห ารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในซึ่งเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ น ไปตามคู่มือการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรุปผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของคณะฯ เท่ากับ 126 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35.29 อยู่ในระดับ ดี ดังตาราง 14
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ตาราง 14 ผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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
การควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2)
รวม ส่วนที่ 1

3

3

100.00

ต้องแก้ไขโดยด่วน

15

8

53.33

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

57

24

42.11 ปานกลางซึง่ จะต้อง
ปรับปรุงให้ดีขึ้น

ส่วนที่ 2
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง

156
54

57
23

36.54
42.59

3. ด้านกิจกรรมการควบคุมภายใน
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ด้านการติดตามและประเมินผล
รวม ส่วนที่ 2
รวม ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2

42
33
15
300
357

16
11
5
112
136

ดี
ปานกลางซึง่ จะต้อง
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
38.10
ดี
33.33
ดี
33.33
ดี
375.33
ดี
38.10
ดี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตามที่ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงงประมาณ 2564 ดังนี้
1. ต้นปีงบประมาณ จานวนเงินทั้งสิ้น 51,876,380 บาท
1.1 งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน
จานวน 14,637,280 บาท
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1.2 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
จานวน 37,239,100 บาท (รวมที่ ตั้งจ่าย
ด้วยเงินสะสม เพื่อเป็นงบลงทุน 674,000 บาท)
2. สิ้นปีงบประมาณ (ภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ) ปรับปรุงยอดเป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 58,767,252.30 บาท
2.1 งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน
จานวน 14,637,262.30 บาท
2.2 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
จานวน 44,129,990 บาท (รวมที่ตั้งจ่าย
ด้วยเงินสะสม เพื่อเป็นงบลงทุน 674,000 บาท)
โดยสรุปแล้วคณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายหลังโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จานวนเงิน 58,767,252.30 บาท (ห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพัน สองร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสตางค์) ดังตาราง 15
ตาราง 15 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แหล่งเงิน
รวมทั้งสิ้น
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้

ต้นปี

โอนเปลี่ยนแปลงฯ

51,876,380
14,637,280
37,239,100

6,890,872
-18
6,890,890

สิ้นปี
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)
58,767,252.30
14,637,262.30
44,129,990.00

จานวนบุคลากร
ตาราง 16 สรุปจานวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามประเภทบุคลากร
ข้าราชการสาย

พนักงาน

ก

ข

ค

วิชาการ

ปฏิบัติการ

13

1

2

89

9
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ผู้เชี่ยวชาญ

22

ลูกจ้าง

รวม

ชั่วคราว
29

ทั้งสิ้น
165

ตาราง 17 สรุปจานวนอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

จานวน

4
2
-

3.21
1.61
-

1
-

0.80
-

11
16
9
2
3

8.84 42
12.85 55.5
7.23 15
1.61
6
2.41
6

27.31

6

4.82

1

0.80

41

32.93 124.5

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

34

ผศ.-ศ.

8.84
8.84
5.62
1.61
2.41

24.90 11
31.73 11
4.82 7
3.21 2
2.41 3

83.5 67.07

ศ.

จานวน

รวม

รศ.

ร้อยละ

ภาษาตะวันตกฯ 31
ภาษาไทยฯ
39.5
สังคมวิทยาฯ
6
ประวัติศาสตร์
4
ภูมิศาสตร์
3

ผศ.

จานวน

อาจารย์

จานวน

ภาควิชา

ตาราง 18 สรุปจานวนอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา
ภาควิชา
ภาษาตะวันตกฯ
ภาษาไทยฯ
สังคมวิทยาฯ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
รวม

ป.ตรี

ป.โท

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

3
6
9

2.41
4.82
7.23

21
27.5
5
3
4
60.5

16.87
22.09
4.02
2.41
3.21
48.59

ป.เอก
จานวน ร้อยละ

18
22
10
3
2
55

14.46
17.67
8.03
2.41
1.61
44.18

รวม

42
55.5
15
6
6
124.5

สรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจานวนบุคลากรทั้งสิ้น 165
คน มีจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จานวน 124.5 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ
(ผศ.- ศ.) จ านวน 41 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.93 และมี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก จ านวน 55 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 44.18
บุคลากรได้รับรางวัล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี บุคลากรที่ได้รับรางวัล
จานวน 6 รางวัล ดังตาราง 19
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ตาราง 19 บุคลากรที่ได้รับรางวัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่
1

2

3

4
5

6

รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัด
อันดับ/การได้รับรางวัล รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รางวัล หงส์ อวอร์ด SWAN AWARDS
2020 สาขาการศึกษาดีเด่น วันที่ 1
พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
รางวัลเพชรสยาม 2563 ตามรอย
พระราชา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
รางวัล “คนทาดีตน้ แบบสังคมแห่งปี
2564” รางวัลครุฑฑา” กาลังแผ่นดิน
สาขานักการศึกษาดีเด่นแห่งปี วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.
2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564
เกียรติบัตรวิทยฐานะ "เกียรติบตั รดุษฎี
นิยม ขั้นตรี ประจาปี 2564
การบริหารศาสตร์การศึกษาระดับสูง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถ่ายทอด
ออกอากาศทาง สถานีวทิ ยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5)
เกียรติบัตรวิทยฐานะ "เกียรติบตั รดุษฎี
นิยม ขั้นเอก ประจาปี 2564
การพัฒนาบริหารศาสตร์การศึกษา
ระดับสูง วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ถ่ายทอดออกอากาศทาง สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5)
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ชื่อผู้ได้รับรางวัล
ผศ.ดร.สมเกียรติ
ภู่พัฒน์วบิ ูลย์

ผศ.ดร.สมเกียรติ
ภู่พัฒน์วบิ ูลย์

องค์กรที่ให้รางวัล
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย (สว.นท)
เพชรน้าเอก ที่ทรงคุณค่าแห่ง
สังคมไทย
โครงการพลังแห่งแผ่นดิน
(ผู้นาไทย) คุณธรรมนาแผ่นดิน

ผศ.ดร.สมเกียรติ
ภู่พัฒน์วบิ ูลย์

โครงการอัครผู้ภักดีแผ่นดิน
รางวัลไทยสยาม THAI
AWARDS รางวัลเกียรติยศอัต
ลักษณ์แห่งสยาม

ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิ
สา
ผศ.ดร.สมเกียรติ
ภู่พัฒน์วบิ ูลย์

กระทรวงศึกษาธิการ

ผศ.ดร.สมเกียรติ
ภู่พัฒน์วบิ ูลย์

สถาบันเครือข่ายส่งเสริมและ
พัฒนาประเทศไทย (สคสพ.)
โครงการพัฒนาบริหารศาสตร์
ระดับสูง (พบส.)

สถาบันเครือข่ายส่งเสริมและ
พัฒนาประเทศไทย (สคสพ.)
โครงการพัฒนาบริหารศาสตร์
ระดับสูง (พบส.)

การศึกษาต่อของบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตาราง 20 บุคลากรที่ศึกษาต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อผู้รับทุน
สายวิชาการ
ระดับปริญญาเอก
1. อ.อภิชาติ คาบุญเรือง
(กลับเข้าปฏิบัติงาน 2 พ.ย.63)

สาขาวิชาที่เรียน

Linguistics and
Applied Linguistics

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

HISTOIRE Spe'cialite'
Histoire Médiévale

3. อ.ธนิดา ศรีปัจฉิม

Linguistics

4. อ.พจมาน มูลทรัพย์
ภาษาไทย
5. อ.อรรถพล ศรีประเสริฐ
Ph.D.Modern
(กลับเข้าปฏิบัติงาน 30 พ.ย.63) Languages
6. อ.ดารงค์ นันทผาสุข

ภาษาศาสตร์

7. อ.ณภัทรสรา ดาวษาวะ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา
Chinese linguistics

8. อ.จรรยา ดุลยะลา
(กลับเข้าปฏิบัติงาน 26 ธ.ค.63)
9. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

Languages and
Applied Linguistics

10. อ.เกศสุดา นาสีเคน

ภาษาไทย

11. อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์

Urban Design and
Regional Planning

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
สถาบันวิจัยภาษาและ
ทุนส่วนตัว
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทุน ก.พ.ม.
Guangxi University of
Nationalities ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
University of
Portsmouth ประเทศ
สหราชอาณาจักร
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of the
Sunshine Coast,
Australia

ทุน Chinese
Scholarship
Council
ทุน ก.พ.บ.
ทุน ก.พ.ม.
ทุน ก.พ.บ. และ
เงินรายได้คณะ
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ชื่อผู้รับทุน
12. อ.นันทพร อยู่สะอาด
(กลับเข้าปฏิบัติงาน 2 พ.ย.63)
13. อ.จตุรงค์ สมอาจ

14. อ.พันธ์จิต ดวงจันทร์

15. อ.มนทิรา คาดี
16. อ.อิสเรส สุขเสนี
17. อ.พิมประไพ สุภารี
18. อ.กฤตธนา ไวยธิรา
19. อ.เทพพร ขานไชย

สาขาวิชาที่เรียน
สถาบันที่เรียน
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
ภาษาและการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การสอนภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา
หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20. อ.พูลลักษณ์ ตั้งรักษ์วัฒนากุล Ph.D.Korean language Kyung Hee university,
สาธารณรัฐเกาหลี

ระดับปริญญาโท
21. อ.ธนชาติ เกิดเกรียงไกร
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ภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภททุน
ทุน ก.พ.ม.
ทุน ก.พ.บ.

ทุน ก.พ.บ.

ทุน ก.พ.ม.
ทุน ก.พ.ม.
ทุน ก.พ.ม.
ทุน ก.พ.ม.
ทุนสนับสนุน
ระดับบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ทุน
ไม่มีเงื่อนไขข้อ
ผูกพัน)
ทุนจากสภา
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
เกาหลี (Korea
Councit for
University
Education)
ทุนส่วนตัว

ชื่อผู้รับทุน
22. อ.เบญจมาศ มาตย์สุริย์

สายสนับสนุน
ระดับปริญญาเอก
1. นายนราวิทย์ ดาวเรือง
(กลับเข้าปฏิบัติงาน 4 ส.ค.64)
2. น.ส.ปภาวรินทร์ วรหิน
รวมทั้งหมด

สาขาวิชาที่เรียน
ภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี (Korean
Language Culture
Major)

สถาบันที่เรียน
ประเภททุน
Sangmyung University ทุนส่วนตัว
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาษาไทย
24 คน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนส่วนตัว

ทุน ก.พ.ม.

บุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ /
วิทยากร / อบรม / ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
ตาราง 21 บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ/
วิทยากร/ ร่วมเป็นกรรมการภายนอก /ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่
1

ชื่อ-สกุล
หลักสูตร/โครงการ
บุคลากรสายวิชาการ
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
นายอินธิสาร ไชยสุข
วิทยากรบรรยายโครงการ English
program การให้ความรู้ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิทยากรบรรยายโครงการ “อบรมเชิง
ปฏิบัติทางด้านภาษาอังกฤษ”

วันที่ และสถานที่จัดโครงการ
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัด
ร้อยเอ็ด
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์
2

นายชานาญ ภารา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ศึกษาระบบการสอบวัดระดับ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ณ ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
คอร์สอบรมภาอังกฤษเชิงวิชาการ และ center for English
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ที่

3

ชื่อ-สกุล

นายธีระ รุ่งธีระ

4

นางสาวประวีณ์รตา
สุขรัตน์ฤทธิ์

5

นายชัยยนต์ ทองสุขแก้ง

6

นางสาวดุจตะวัน อินศร
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หลักสูตร/โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบต่าง ๆ
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแบบอย่าง
ให้กับทางศูนย์ทดสอบภาษา ทีจ่ ะ
ดาเนินการจัดการสอบ ให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับศูนย์ทดสอบฯ
ศึกษาระบบการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT)
คอร์สอบรมภาอังกฤษเชิงวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแบบอย่าง
ให้กับทางศูนย์ทดสอบภาษา ทีจ่ ะ
ดาเนินการจัดการสอบ ให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับศูนย์ทดสอบฯ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

วันที่ และสถานที่จัดโครงการ
language Excellence
(CELEX) คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
center for English
language Excellence
(CELEX) คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาระบบการสอบวัดระดับ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ณ ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
คอร์สอบรมภาอังกฤษเชิงวิชาการ และ center for English
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ที่
language Excellence
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแบบอย่าง
(CELEX) คณะมนุษยศาสตร์
ให้กับทางศูนย์ทดสอบภาษา ทีจ่ ะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาเนินการจัดการสอบ ให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับศูนย์ทดสอบฯ
ประชุมระดมความคิดเห็นและวาง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
แผนการทาหนังสือ Anthropocene ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
กรุงเทพมหานครฯ
วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ วันที่ 5,12,19,26 กุมภาพันธ์
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2564 และ วันที่ 5 มีนาคม
2564
ศึกษาระบบการสอบวัดระดับ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ณ ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
คอร์สอบรมภาอังกฤษเชิงวิชาการ และ center for English
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ที่
language Excellence
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแบบอย่าง
(CELEX) คณะมนุษยศาสตร์

ที่

7

ชื่อ-สกุล

นางนุชศรา โชคสวนทรัพย์
ทองแสน

8

นางสาวอัมพิกา ภัทรพงศาวติ์

9

นายอรรถพล ศรีประเสริฐ

10 นายกิตติพงษ์ ประพันธ์

11 นางสาวเรณุมาศ โครตพัฒน์

หลักสูตร/โครงการ
ให้กับทางศูนย์ทดสอบภาษา ทีจ่ ะ
ดาเนินการจัดการสอบ ให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับศูนย์ทดสอบฯ
ล่ามผู้แปลภาษาประจาบูธ ของจังหวัด
มหาสารคาม งานเผยแพร่ศักยภาพ
ท้องถิ่นไทยสู่สากล (local to global)
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

วันที่ และสถานที่จัดโครงการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 31 มีนาคม 2564
จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ล่ามผู้แปลภาษาประจาบูธ ของจังหวัด วันที่ 31 มีนาคม 2564
มหาสารคาม งานเผยแพร่ศักยภาพ
จังหวัดมหาสารคาม
ท้องถิ่นไทยสู่สากล (local to global)
ศึกษาระบบการสอบวัดระดับ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ณ ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
คอร์สอบรมภาอังกฤษเชิงวิชาการ และ center for English
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ที่
language Excellence
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแบบอย่าง
(CELEX) คณะมนุษยศาสตร์
ให้กับทางศูนย์ทดสอบภาษา ทีจ่ ะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาเนินการจัดการสอบ ให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับศูนย์ทดสอบฯ
ศึกษาระบบการสอบวัดระดับ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ณ ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
คอร์สอบรมภาอังกฤษเชิงวิชาการ และ center for English
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ที่
language Excellence
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแบบอย่าง
(CELEX) คณะมนุษยศาสตร์
ให้กับทางศูนย์ทดสอบภาษา ทีจ่ ะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาเนินการจัดการสอบ ให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับศูนย์ทดสอบฯ
ศึกษาระบบการสอบวัดระดับ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ณ ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
คอร์สอบรมภาอังกฤษเชิงวิชาการ และ center for English
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ที่
language Excellence
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแบบอย่าง
(CELEX) คณะมนุษยศาสตร์
ให้กับทางศูนย์ทดสอบภาษา ทีจ่ ะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาเนินการจัดการสอบ ให้สามารถ
รายงานประจาปี 2564
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ที่

ชื่อ-สกุล

12 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณฝ่าย

13 นายสมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบลู ย์

หลักสูตร/โครงการ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับศูนย์ทดสอบฯ
ศึกษาระบบการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT)
คอร์สอบรมภาอังกฤษเชิงวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแบบอย่าง
ให้กับทางศูนย์ทดสอบภาษา ทีจ่ ะ
ดาเนินการจัดการสอบ ให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับศูนย์ทดสอบฯ
ประธานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า ปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ และสถานที่จัดโครงการ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ
ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
center for English
language Excellence
(CELEX) คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ
สานักบริการวิชาการ ชั้น 6
อาคาร 35 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
14 นางสาวนิตยา วรรณกิตร์
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 นายภาคภูมิ หรรนภา
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 นางสาวมนสิชา แก้วนันไชย โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 นายสมัย วรรณอุดร
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 นายกีรติ ธนะไชย
โครงการสัมมนาวิชาการ การสอน
วันที่ 8-10 เมษายม 2564
ภาษาและวรรณคดีไทย “การสอน
ณ ห้องประชุมวิษณุกรรมสิทธิ์
วรรณคดีไทยในยุคสมัยออนไลน์”
อาคาร 38 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพรพรรณี จังหวัด
จันทบุรี
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ที่
ชื่อ-สกุล
19 นางณัฐกฤตา นามมนตรี

20

21

22

23

หลักสูตร/โครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค
การสอนภาไทยสาหรับชาวต่างชาติที่
ไม่มีพื้นฐานภาษาไทยมาก่อน”

วันที่ และสถานที่จัดโครงการ
วันที่ 28 มีนาคม 2564
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
นายราชันย์ นิลวรรณาภา
ประชุมสภาศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน –
2 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม
ภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอน สปา
อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2563
“ภาษาไทยถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ณ สานักงานราชบัณฑิตยสภา
อนาคต”
กรุงเทพมหานครฯ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
วันที่ 7-8 ตุลาคม 2563
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิง
ณ ศูนย์เรียนรู้โฮมสเตย์บ้านภู
สถานการณ์และบริบทกลุ่มประเด็น
อาเภอหนองสูง จังหวัด
พหุวัฒนธรรม ศาสนาและส่งเสริม
มุกดาหาร
ประชาธิปไตย “วัฒนธรรมท้องถิ่นกับ
การพัฒนาชุมชน”
นางสาวพูลลักษณ์
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ตั้งรักษ์วัฒนากุล
ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเรียน
ณ โรงแรมสุโขทัย
การสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ
และหารือร่วมกันสาหรับการพัฒนา
ต่อไปในอนาคต
ร่วมงานเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563
สัญจร Korean Culture Caravan
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
2020
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
นางสมพาวัน แก้วบุดตา
วิทยากรในกิจกรรมงานเสวนาเล่าขาน วันที่ 23 ตุลาคม 2563
เรื่อง เจ้าปางคาและพระวอ – พระตา ณ ลานพระธาตุไตรยภูมิ วัด
มหาชัย จังหวัดหนองบัวลาภู
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นายนิรันดร คานุ
วิทยากรและเข้าร่วมประชุมสรุป
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563
บทเรียน เชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กร
ณ ตาบลปากชม อาเภอ
เอกชน องค์กรชุมชนและภาคี สู่การ
ปากชม จังหวัดเลย
จัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้าอย่างยัง่ ยืน
(ครัง้ ที่ 2)
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด
ณ โครงการส่งน้าและบารุง
โครงการฝายยโสธร-พนมไพร และ
รักษาชีกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด
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ที่

ชื่อ-สกุล

24 นายสมชัย ภัทรธนานันท์

25 นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
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หลักสูตร/โครงการ
โครงการฝายธาตุน้อย
ประชุมเครือข่ายนักวิชาการลุ่มน้าโขง
ภายใต้โครงการวิจัย “การสังเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีพ และ
ระบบอาหารของชุมชนชาติพนั ธุ์ลุ่มน้า
โขงสู่ทางเลือกในการพัฒนา ปีที่ 2”
นาเสนอบทความวิชาการ
“Transnational Chinese Diaspora
in the Eru of Globalization”
ประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ครั้งที่ 8/2563

วันที่ และสถานที่จัดโครงการ
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน
2563
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานครฯ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ณ สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2563
ณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครฯ

ประชุมคณะมนุกรรมการศึกษา
หลักเกณฑ์เพื่อกาหนดกรอบและแนว
ทางการชดเชยความเสียหายหรือ
เยียวยาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการ
ฝายยโสธร-พนมไพร และโครงการ
ฝายธาตุน้อย ครั้งที่ 1/2563
วิทยากรงานประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 19-22 พฤศจิกายน
ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
2563 ณ มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2
อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
ประชุมสังเคราะห์งานวิจัย
วันที่ 4-5 เมษายน 2564
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการเสริม ณ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อ
พลังสิทธิชุมชนในการจัดทรัพยากรป่า คนกับป่า (รีคอฟ)
ไม้
กรุงเทพมหานครฯ
วิทยากรเวทีนาเสนอรายฉบับสมบูรณ์ วันที่ 6 กรกาคม 2564
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ประสานงานวิจัย ณ หน่วยรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อท้องถิ่นชุดพัฒนาคนพิการจังหวัด อาเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ประชุมพัฒนากรอบประเด็น
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ณ โรงแรมอวานี จังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
เข้าร่วมระดมสมองและอบรมเชิง
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเนื้อหาสื่อ
2563 ณ โรงแรมนารา
พลเมืองสาหรับกลุ่มชุมชน
แจ้งวัฒนะ 13 เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานครฯ

ที่

ชื่อ-สกุล

26 นายเกียรติศักดิ์ บังเพลิง

27 นางสาวชูพักตร์ สุทธิสา

หลักสูตร/โครงการ
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการลุ่มน้าทั้งระบบ
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการลุ่มน้าทั้งระบบ

วันที่ และสถานที่จัดโครงการ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
กรุงเทพมหานครฯ
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ (สผ.) 304
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
กรุงเทพมหานครฯ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการลุ่มน้าทั้งระบบ
วิทยากรโครงการ Deliverning
Sustainability through Climate
Finance Actions in Thailand (NDC
Support),เพื่อ Support the
workshop as a process facilitator
at Mekdum community,
Phayakhaphom phisaim, maha
Sarakham
อบรม “แนวทางการวิจัยทางด้าน
ปรัชญาร่วมสมัยและการเขียนบทความ
เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ”
ผู้ทรงคุณวุฒเพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
ทิศทางการทางานต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ในเวทีนาเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยใน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นแนว
ทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมภิ าค
เพื่อการจัดทายุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
ทิศทางการทางานต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ในเวทีนาเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยใน
ระดับภาคใต้

วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
กรุงเทพมหานครฯ
วันที่ 3-4 เมษายน 2564
ณ อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2563
ณ สานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จังหวัดหาดใหญ่
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ที่
ชื่อ-สกุล
28 นางสาวพิมพ์พร ภูครองเพชร

29 นายกฤษฎา สิริพัฒนโชติกลุ

ภาควิชาประวัติศาสตร์
30 นางสาวอภิราดี จันทร์แสง
31 นางวิริยา สีบุญเรือง

ภาควิชาภูมิศาสตร์
32 นางสาวิตรี รตโนภาส
สุวรรณลี

33 นางสาวนันทพร อยู่สะอาด

บุคลาการสายสนับสนุน
34 นางกรวิภา ไมตรีแพน
35 นางกมลลักษณ์ พักพิงผ่องศิริ

72 | รายงานประจาปี 2564
Annaul Report 2021

หลักสูตร/โครงการ
ประชุมหารือ แนวทาง
การดาเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบ
บูรณาการ (1ตาบล 1มหาวิทยาลัย)
อบรม เรื่อง การบริหาร
ความขัดแย้งในการทางานอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative Conflict
Management)

วันที่ และสถานที่จัดโครงการ
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2563
ณ อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว.
กรุงเทพมหานครฯ

นาเสนอบทความวิชาการ
“Transnational Chinese Diaspora
in the Eru of Globalization”
อบรม “Creative Content &
Storytelling”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2563
ณ dots academy อาคาร
ไซเบอร์เวิลด์ รัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานครฯ

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้
เทคนิคภาคสนามภูมิศาสตร์กายภาพ
และพัฒนางานวิจัย การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศกับการปรับตัวพืน้ ที่เสี่ยงน้า
ท่วม
วิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับภูมิ
สารสนเทศ ในโครงการวิชาการ “GIS
Day 2020”

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564
ณ คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน
2563 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้
กรุงเทพมหานครฯ

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน
2563 ณ ห้อง อ.36-502
อาคาร 36 ปี
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด
นครปฐม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการฯ
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วันที่ 3-4 เมษายน 2564
หลักสูตร “ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ
ณ โรงแรมเจริญธาณี จังหวัด
การเงินการคลังสาหรับบุคลากร
ขอนแก่น
ภาครัฐ”
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการฯ
ณ คณะมนุษยศาสตร์

ที่

ชื่อ-สกุล

หลักสูตร/โครงการ

36 นายเพียรชัย คาสะอาด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการฯ

37 นางสาวพัณณ์ชิตา พลหาญ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการฯ

38 นางสาวบังอร บุตรราช

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการฯ

39 นายพงษ์ศักดิ์ สังฆมณี

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการฯ

40 นางสาวเจนจิรา สีมาศ

เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ าง
วิชาการฯ
ศึกษาระบบการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT)
คอร์สอบรมภาอังกฤษเชิงวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแบบอย่าง
ให้กับทางศูนย์ทดสอบภาษา ทีจ่ ะ
ดาเนินการจัดการสอบ ให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับศูนย์ทดสอบฯ

41 นางสาวสกุลรัตน์ คาดี

วันที่ และสถานที่จัดโครงการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2563
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
center for English
language Excellence
(CELEX) คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โครงการ/กิจกรรมเด่น
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THE 4TH CHINA-ASEAN HIGHER EDUCATION COOPERATION FORUM
โครงการวันไหว้พระจันทร์และวันชาติจีน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ลานหินอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นิ สิต บุ คลากรสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมกับสถาบันขงจื่ อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด
กิจ กรรมวัน ไหว้พ ระจั น ทร์และ
วั น ชาติ จี น เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ ไทย - จี น อี ก ทั้ ง
เป็ น กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เส ริ ม
ความสามั ค คี รั ก ใคร่ ผู ก พั น กั น
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในสาขาวิชา
ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการทา
ขนมไหว้พระจันทร์ กิจกรรมทา
หม้อไฟจีน ปิ้งย่าง การร่วมตอบ
คาถาม การรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมชมการแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 1-4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความพร้อมในการทางาน”
วัน ที่ 4 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม
เชิงปฏิ บั ติ การ “การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพเพื่ อความพร้อ มในการท างาน” โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อพั ฒ นา
ศักยภาพนิสิตสาขาภาษาไทยให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้าน
วิชาการและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการทางาน ในปัจจุบันระบบ
การจัดการศึกษามีภาพรวมด้าน
ปรั ช ญ าที่ มุ่ ง พั ฒ นาคนให้ มี
คุณ ลั กษณะส าคั ญ 2 ประการ
ได้ แ ก่ การเป็ น ก าลั ง คน คื อ
การผลิตบัณ ฑิตเพื่อตอบสนอง
ทางด้ า นมาตรฐานวิ ช าการ
วิช าชีพ และความต้องการของ
สั งคม และมุ่ งมั่ น พั ฒ นาคนให้
เป็ น ที่ สม บู รณ์ คื อก ารผ ลิ ต
บัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์พร้อมมีคุณธรรมจริยธรรม มี บุคลิกภาพที่ดี มีศักยภาพ มีจิตบริการ
และจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นบุคคลที่ พึงประสงค์ของสังคม ทั้งนี้
สะท้อนให้ เห็ นเป้ าหมายของการพัฒ นาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สาหรับนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากวิท ยากร คุ ณ นลิ น า ศรีส าอาง พนั ก งานต้ อ นรับ บนเครื่อ งบิ น และ
พรีเซนเตอร์สายการบิน เป็นผู้ให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพในการทางาน และการปรับปรุงบุคลิกภาพ
ภาคปฏิบัติ
ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจาประเทศไทย
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
ศูนย์ข้อมูลและวัฒ นธรรมอเมริกาจัดต้อนรับ Ms.Deb Mak รองผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒ นธรรมและการศึกษา
และคุณ กุลกิตต์ ชัยอานวย ผู้ช่วยฝ่ายวัฒ นธรรมและการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ าประเทศไทย เนื่ อ งในโอกาสเดิ น ทางมาจั ด บรรยายพิ เศษเรื่ อ ง “American Women and
Science” และ “Career Opportunities at U.S. Embassy” เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกา
หรือ American Corner ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษ และพูดคุยถึงแผนการจัดกิจกรรมในอนาคต
ทั้งนี้ คณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจาประเทศไทย ได้เข้าพบอธิการบดี
มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม เพื่ อแลกเปลี่ ยนแนวทางการพั ฒ นาศู น ย์ข้อมูล และวัฒ นธรรมอเมริกาให้ มี
ความทั น สมั ย และให้ เป็ น ผู้ น าทางด้ า นการศึ ก ษาภาษาและต่ อ ด้ ว ยกิ จ กรรมในช่ ว งบ่ า ยเป็ น การมอบ
เกี ย รติ บั ต รแก่ นิ สิ ต อาสาสมั ค รของศู น ย์
ข้อมูลฯ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง
“ American Women and Science”
แ ล ะ “ Career Opportunities at U.S.
Embassy” เพื่ อ กล่ า วถึ ง สตรี ใ นวงการ
วิทยาศาสตร์ให้ เป็ น ที่รู้จั ก ทั้งเชิญ ชวนผู้ ที่
สนใจเข้าร่วมทางานในสถานทูตได้รับ รู้ถึง
โอกาสในการทางาน อีกทั้งผู้เข้าร่วมยั งได้
ฝึกทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษ แลกเปลี่ยน
ถึ ง แนวทางการเลื อ กเส้ น ทางท างานใน
อนาคต ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยศูนย์ข้อมูลและ
วัฒนธรรมอเมริกันหรือ American Corner
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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โครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 12 เรื่อง “ 7 วันบัลลังก์รัก”
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้าของ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงละครเวทีเกาหลี เรื่อง 7 วันบัลลังก์รัก
ภายใต้ โ ครงการ “โครงงานนิ สิ ต ทางด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมเกาหลี ค รั้ ง ที่ 12” ซึ่ ง กิ จ กรรมนี้ เป็ น
การประยุกต์นาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ พัฒ นาเสริมสร้างศักยภาพคนโดยสนับสนุนนิสิตใน
สาขาภาษาเกาหลีให้ได้แสดงศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีร่วมกันก่อนจบการศึกษา โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธีกล่าว
เปิดงานและพูดถึงความสาคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก่อนที่จ ะรับชมการแสดง โดยการแสดงแบ่ง
ออกเป็ น 2 ช่วง คือ ละครเกาหลี ช่วงที่ 1 ชมการแสดงศิลปะและวัฒ นธรรมเกาหลี ชมการแสดงละคร
เกาหลี ช่ว งที่ 2 ขอบคุ ณ
ผู้ ส นั บ สนุ น และแขกผู้ มี
เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่
ระลึก ซึ่งผู้ร่วมเข้าชมมีทั้ง
ผู้ ป กครองของนิ สิ ต สาขา
ภาษาเกาหลี นิ สิ ต จาก
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ร วมถึ ง ผู้ ใ ห้
ความสนใจ โดยการแสดง
ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับ
อย่างล้นหลาม
กฐินสามัคคี ประจาปี 2563 ทอดถวายวัดดอนสวน
ถ ว า ย ต้ น ก ฐิ น ส า มั ค คี
มห าวิ ท ยาลั ย มห าสารคาม วั น ที่ 9
ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จั ด ตั้ ง องค์ ก ฐิ น สามั ค คี ประจ าปี 2563
ณ บริ เ วณ ตลาดน้ อ ย มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม เพื่อนากองกฐินสามัคคีทอด
ถวาย ณ วั ด ดอนสวน บ้ า นดอนสวน
ต าบลท่ า ขอนยาง อ าเภอกั น ทรวิ ชั ย
จังหวัดมหาสารคาม ในวัน ที่ 10 ตุลาคม
2563 ซึ่งกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่ขบวนแห่ต้นเงินของหน่วยงาน บุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุ ก ต์
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ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริห ารเป็นผู้รับมอบต้นเงิน อีกทั้งยังมีการตั้ง
โรงทานจากคณะหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการร่วมสร้างบุญสร้างกุศลแก่การจัดตั้งองค์กฐินสามัคคีในครั้งนี้
ต้อนรับคณะจากองค์กรบริหารสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
วัน ที่ 9 ตุ ล าคม 2563 ณ ห้ อ งประชุ มอิ น ทนิ ล คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ จั ด
ต้อนรับ คุณซูจองลี (ผู้ประสานงาน) คุณศศิวิมล จิตติพลังศรี (วิทยากร) จากองค์กรบริหารสิทธิมนุษยชน
แห่ งช าติ ส าธารณ รั ฐเกาห ลี ใ ต้
( Korea Center for United
Nations Human Rights Policy,
KOCUN) เนื่องในโอกาสทางองค์กรมี
ความประสงค์ขอเยี่ยมชมสถานที่ จัด
ก ารอ บ รม ห ลั ก สู ต รก ารเต รี ย ม
ความพร้ อ มก่ อ นการย้ า ยถิ่ น ฐาน
จั ด การบรรยายเนื้ อ หาการอบรม
เบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่ ส ตรี ผู้ มี คู่ ส มรสชาว
เกาหลี เพื่อให้ความรู้และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานโดยการสมรสตามสัญชาติและรับฟัง
ปัญหาความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นการแนะนาองค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่ศูนย์การศึกษาเกาหลี
เซจง ประจามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอเมริกัน
เมื่อวันที่ 19 และ 29 ตุลาคม 2563 ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner)
ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
อเมริกันผ่านกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 (โปรแกรม ESC) ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์ให้นักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 5 และ 6 ได้
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้าใจวัฒนธรรม
อเมริ กั น รวมถึ ง ความ รู้ เ กี่ ย วกั บ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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แนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
วั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 5 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ฝ่ายกองบริการการศึกษา จัดโครงการแนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
สถาบั นอุดมศึกษา มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2564 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละคณะที่มหาวิทยาลัย
เปิ ด รั บ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม โดยรองคณบดี ฝ่ ายกิ จ การต่ า งประเทศและ
ประชาสัมพันธ์พร้อมรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมแนะนาหลักสูตรจาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งมีพื้นที่ให้คาแนะนาเพื่อแนะแนวหลักสูตรของสาขาต่าง ๆ จาก
บุคลากรฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์
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โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข่าว"
วั น ที่ 17 ตุ ล า ค ม 2563
สาขาวิ ช าภาษาไทย ภาควิ ช าภาษาไทย
และภาษาตะวัน ออก คณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ จั ด โครงการพั ฒ นา
ศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ทางานประจาปีการศึกษา 2563 การอบรม
เชิ งป ฏิ บั ติ “ค ว าม รู้ แ ล ะก ารเต รี ย ม
ความพร้ อ มเพื่ อ การท าข่ าว” ทั้ ง นี้ ได้ รั บ
เกี ย รติ จากวิ ท ยาก รอ าจารย์ ป ระจ า
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ อาจารย์ ดร. ณัชชา อาจารยุตต์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคนิคการสื่อสาร การเขียนข่าว ส่งเสริม ความกล้าแสดงออก ความรับผิดชอบต่อ
หน้ าที่ ที่ได้รั บ มอบหมายแก่นิ สิ ต อีกทั้ งยังเป็ น การเตรียมความพร้อมในการทางานให้ นิ สิ ตก่อ นส าเร็จ
การศึ ก ษาและการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ซึ่ งหั ว ข้ อ ของการบรรยายมี ทั้ งเทคนิ ค การเขี ย นข่ าว ข้ อ
ปฏิบัติการเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ และข้อแนะนาในการเขียนข่าว
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทางาน ครั้งที่ 4
สาขาวิช าภาษาญี่ ปุ่ น ภาควิช าภาษาไทยและภาษาตะวัน ออก คณะมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทางาน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563
ณ ห้อง HS-209 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้เตรียมความพร้อม
สู่การสมัครงาน ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการเข้ารับการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย คุ ณ สิ นั ต ตรา ประเสริ ฐ สม เจ้ า ของสถาบั น Fly High Crew Academy พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเชิ งลึ ก
พัฒนา Self-Esteem ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้
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ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
วัน ที่ 22 ตุ ล าคม 2563 ณ โรงเรีย น
สารคามพิ ท ยาคม จั ง หวั ด มหาสารคาม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแนะ
แนวหลักสูตรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ของสาขาต่ า ง ๆ ภายในคณะฯ ซึ่ ง กิ จ กรรมมี ทั้ ง
การแนะน าหลั ก สู ต ร การเปิ ด บู ธ จากสาขาวิ ช า
ภู มิ ศ าสตร์ การพบปะพู ด คุ ย กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า จาก
โรงเรี ย นสารคามพิ ท ยาคม กิ จ กรรมเล่ ม เกม
สันทนาการ จากน้อง ๆ สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ และกิจกรรมตอบคาถามชิงรางวัล
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสว่างแดนดิน
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้าของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด
ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากโรงเรี ย นสว่ า งแดนดิ น จั งหวั ด สกลนคร บุ ค ลากรกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศพร้อมนักเรียนในโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเข้า
ศึ ก ษาการเรี ย นการสอนภาษาของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ โดยการกล่ าวต้ อ นรั บ จาก
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมรับชมวีดีทัศน์
และแนะน าหลั ก สู ต รของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ โดย อาจารย์ ดร.นุ ช ศรา โชคสวนทรั พ ย์ ทองแสน
รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ จากนั้นนักเรียนจากโรงเรียนสว่างแดนดินร่วมรับฟัง
ค าบรรยายพร้ อ มท ากิ จ กรรมกั บ ศู น ย์ ภ าษาส านั ก ศึ กษาทั่ ว ไป (โฮมรูม ) พี่ ๆ นิ สิ ต จากศู น ย์ ข้ อ มู ล และ
วัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ต่อด้วยเข้าชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันและสานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วั ย รุ่ น วั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม แม่ น้ าของ ฝ่ า ยพั ฒ นานิ สิ ต คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม จัดกิจกรรม
โครงการ “ป้ องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อ มในวัยรุ่นและ
รู้ทันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยฝ่ายพัฒนานิสิตและ
อาคารสถานที่ร่วมกับงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาล
สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยกิ จ กรรมครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง
การจั ดการอารมณ์ สั ม พั น ธภาพทางเพศ พฤติ ก รรม
เสี่ ย งทางเพศของวั ย รุ่ น การป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ รวมถึงการคุมกาเนิ ดแบบต่าง ๆ แก่นิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในครั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.
มอน้าชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้า งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ สระน้าหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ องค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากร นิสิต ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สืบสาน ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่
สืบไป
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย โดยเริ่มจากการเคลื่อนริ้วขบวนแห่วัฒนธรรมสมมาน้าเมือง
สี่ ภ าค โดยในขบวนมี การแสดงประจ าภาคทั้ ง 4 ภู มิ ภ าคเพื่ อเป็ น การขอขมาพระแม่ค งคา อีก ทั้ งเป็ น
การประกวดขบวนของแต่ ล ะคณ ะใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อด้วยพิธีบูชา
สมมาน้าโดยหมอพราหมณ์ ซึ่งประธานใน
พิธีนากระทงลอยน้า ณ สระน้าหน้าอาคาร
100 ปี ฯ ชมการแสดงจากวงศิ ล ป์ อี ส าน
จ านวน 8 ชุ ด การแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ท้องถิ่นอีสาน การแสดง MSU The Show
Must Go On รวมถึงการออกร้านจาหน่าย
สินค้า โดยผู้ประกอบการ นิสิ ต ชมรม/กลุ่ม
นิสิต และสโมสรนิสิต
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ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจาประเทศไทย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดต้อนรับ Mr.Lee Wook
Heon เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจาประเทศไทย พร้อมผู้ ติดตาม
Mr.Koh Sang Wook Mr.Jang Joo sung Ms.Park Ju ran Ms.Jeon Nawon Ms.Sukarnchana
Kongka ในโอกาสเดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยได้พบปะพูดคุยผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ อาคารบรมราชกุมารี ห้องอธิการบดี
ในเวลาต่อมาคณะทูตเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์เซจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเข้าเยี่ยม
ชมการเรียนการสอนพร้อมทั้งกล่ าวคาทักทายและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนภาษาเกาหลี จากนั้น
Mr.Lee Wook Heon เอกอั ค รราชทู ต พร้ อ มด้ ว ยผู้ ติ ด ตามเดิ น ทางมายั ง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมและรับชมการแสดงของนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี โดยมีการแสดงระบาผ้ า
การแสดงเต้น K-POP Cover Dance และ
การแสดงฉากหนึ่ งของละครเวที จ ากเรื่ อ ง
“7 วั น บั ล ลั ง ก์ รั ก ” พร้ อ มร่ ว มพู ด คุ ย กั บ
ตั ว แ ท น นิ สิ ต แ ล ะ ให้ ค าแ น ะน าแ ล ะ
คาปรึกษาทางด้านการศึกษาต่อและการฝึก
ประสบการณ์ ที่ ป ระเทศเกาหลี หลั ง จาก
กิจกรรมต้อนรับเสร็จสิ้นต่อด้วยรับประทาน
อาหารร่วมกับคณะผู้บริหาร ณ ห้องโยธิกา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต้อนรับคณะทางานจาก JAPAN FOUNDATION, BANGKOK
วั น ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2563
ณ ห้ อ งอิ น ทนิ ล คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ จั ด ต้ อ นรั บ ตั ว แทนฝ่ า ย
บริ ห ารของโครงการญี่ ปุ่ น ศึ ก ษาและ
แลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการ จากเจแปน
ฟาวน์ เดชั่ น กรุ งเทพมหานคร ในโอกาส
เดิ น ทางมาเยื อ นคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ และพบปะกับอาจารย์ประจา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยวัตถุประสงค์ของ
การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อประชุมหารือ
ถึงแนวทางของนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย ประชุม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน
ญี่ปุ่นศึกษา ให้กับหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ในอนาคต ซึ่งทางเจแปนฟาวน์เดชั่น มีความประสงค์ที่จะกระจายทุนและความร่วมมือต่าง ๆ มายังภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดใกล้เคียง ต่อด้วยการเยี่ยมชมผลงานของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ทางด้ านการเรี ย นการสอนภาษาญี่ ปุ่ น การส่ งเสริม ด้ านญี่ ปุ่ น ศึ ก ษาและสั ง คมศาสตร์
ความสนใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ ภาษาญี่ ปุ่ น และประเทศญี่ ปุ่ น จากนั้ น เข้ าเยี่ ย มศึ ก ษาถึ งการจั ด กิ จ กรรม
การส่งเสริมภาษาและประเทศเกาหลีจากศูนย์เซจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบหน่วยงาน
วัน ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง
ป ระ ชุ ม อิ น ท นิ ล ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะฯ
ได้ จั ด โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการวิ จั ย
บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ร่วมกับ กองส่ งเสริม การวิจั ยและบริ การวิช าการ
เพื่ อ ให้ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากร นั ก วิ จั ย และ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ลกเปลี่ ยนประเด็ น ปั ญ หา
การดาเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพใน
การจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่าย
เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย (1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2) คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (3) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (4) คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
(5) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีทุกฝ่าย และบุคลากรสายสนับสนุน ได้เดินทาง
ไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนว
ปฏิบัติที่ดีของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดปรับในการวางระบบการบริหารของแต่ละ
สถาบันต่อไป
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้าของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรด้านการวิจัย
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยรวมถึงกาลังจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยและเพื่อให้การดาเนินงานด้านการวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ที่จะนาไปสู่การเขียนรายงานผลการศึกษาวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
กล่ าวเปิ ด โครงการ อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร “จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ” จากนั้ น เป็ น การอภิ ป ราย
ความเป็ น มาและหลั กการพื้ น ฐานของจริยธรรมการวิจั ยในมนุ ษ ย์ โดย ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช
วงศ์ ภิ นั น ท์ วั ฒ น า รองป ระธาน คณ ะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน มนุ ษ ย์ panel 3 และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ panel
3 ต่อด้วยอภิป รายขั้น ตอนการพิ จารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ ประเภทของงานวิจัยที่ จะขอรับ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และกระบวนการขอความยินยอมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช
วงศ์ภินันท์วัฒนา และท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง และการอภิปรายในช่วงบ่ายเป็น
การเขี ย นเอกสารชี้ แ จงอาสาสมั ค ร และแบบแสดงความยิ น ยอมอาสาสมั ค รและอภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อ ย
การพิจารณาโครงการวิจัย: กรณีศึกษา และนาเสนอผลการอภิปราย
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ครบรอบ 52 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 52 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผู้มีเกียรติมาร่วมงาน ณ บริเวรลานหน้าเสาธง อาคารบรมราช
กุมารีเพื่อประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จานวน 53 รูป ณ ลานหน้าเสา
ธง จากนั้นต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เพื่ อความเป็ น สิ ริ มงคล และทาบุ ญ อุ ทิ ศ
ส่วนกุศล กรวดน้าและรับพร จากนั้นท่าน
ประธานในพิ ธี ท่ า นรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
การค ลั ง แล ะพั สดุ กล่ า วรายงาน ถึ ง
วัต ถุป ระสงค์ ของการจั ดงาน โดยมีท่ าน
อธิการบดีเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับคณะ หน่วยงาน และนิสิตจากคณะต่าง ๆ
ประชุมสัมมนาวิชาการ ถ่ายทอดนโยบาย ระดมความคิดเห็น : แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วั น ที่ 16 มกราคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม แม่ น้ าของ ชั้ น 2 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั งคมศาสตร์ จั ด ประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ ถ่ า ยทอดนโยบาย ระดมความคิ ด เห็ น : แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ (พ.ศ. 2564-2569) และแผนปฏิ บั ติ ร าชการคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา รองคณบดี
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ฝ่ ายบริ ห ารและบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษากล่ า วรายงานการประชุ ม สั ม มนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ต ยา
วรรณกิตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ในโอกาสนี้ท่านคณบดีได้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิช าการ และบุ ค ลากรที่ ได้ รั บ รางวัล ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิจั ย ในระดั บ ต่ าง ๆ ต่ อ ด้ ว ยการแนะน าบุ ค ลากร
(สายวิชาการ) ที่บรรจุใหม่ และกลับจากลาศึกษาต่อ และแนะนาบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุใหม่พร้ อม
บั น ทึ กภาพร่ ว มกั น จากนั้ น
เป็ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด แ ผ น
กลยุ ท ธ์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสั ง ค มศาสตร์ (ฉบั บ
ปรับปรุง) (พ.ศ.2564-2569)
และถ่ า ยทอดแผนปฏิ บั ติ
ราชการ คณะมนุ ษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ แ ละร่ ว ม
ระดมความคิ ด เห็ น แผน
กลยุทธ์ฯ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งานอาชีพกับการปรับตัวยุค NEW NORMAL
สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จัดบรรยายพิ เศษ ภายใต้หั ว ข้อ
“งานอาชี พ กั บ การปรั บ ตั ว ยุ ค New Normal” วั น เสาร์ ที่ 20 มี น าคม 2564 จั ด ในรู ป แบบออนไลน์
การบรรยายแนะแนวทาง ชี้ช่อ งการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบันที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและ
แบบผกผันรุนแรง โดยมีวิทยากรร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ชี้ช่อง แนะนาวิธีการปรับตัวและการทางาน
อย่างเหมาะสมในยุคปัจจุบัน วิทยากรประกอบด้วย
- คุณเชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์ ตาแหน่ง Channel Manager สื่อสื่อออนไลน์ชื่อดัง The
Standard
- คุณจิตต์โสพิณ พงศ์อุดม
ตาแหน่ง Assistant Manager, Centara
Grand Mirage Beach Resort Pattaya
(เป็นศิษย์เก่า วิชาเอกภาษาอังกฤษ มมส.)
- คุณเชิดศักดิ์ ประทุมศรี
สาคร อาชีพปัจจุบันเป็น ผู้กากับ นักแสดง
นักเขียนบทอิสระ และกิจการ HBR
House (ซึ่งเป็น Production House)
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ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ (NEW NORMAL) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปี 2564
วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน “ฮีตเดือน 4 ประเพณี
บุ ญ ผะเหวดวิถีใหม่ (New Normal) มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ประจาปี 2564” ระหว่างวัน ที่ 18-19
มีนาคม 2564 ณ โรงอาหารกลาง(เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ทางคณะได้ร่วมแห่ต้นดอกเงินและ
ร่วมฟังเทศน์คาถาพันและเทศน์แหล่ทานองอีสาน เรื่องผะเหวดสันดรชาดก (13 กัณฑ์ 1,000 คาถา) เพื่อ
สืบสานคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามท้องถิ่นของชาวอีสาน

คลังข้อมูลภาษากับวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษและการแปล
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม
จัดโครงการ “คลังข้อมูลภาษากับวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
และการแปล” โดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์
ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
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HUMANบ่ฮู้แมนบ่ เรื่องเล่าจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยฝ่ ายกิ จ การต่ างประเทศและประชาสั ม พั น ธ์
พั ฒ นาระบบและจั ด กิ จ กรรม UMANบ่ ฮู้ แ มนบ่
เรื่องเล่าจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ ผ่ า นช่ อ งทาง Facebook Live :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวประสบการณ์ การเรีย นตลอด 4 ปี และ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพหลังจากสาเร็จ
การศึ ก ษ าจากศิ ษ ย์ เ ก่ า เพื่ อเป็ นช่ อ ง ทางใน
การประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รของคณะ และเป็ น
แบบอย่างที่ดีให้กับ นิสิตรุ่นน้อง ตลอดทั้งนักเรียน
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาในหลักสูตร
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (LSCIC 2021) ภายใต้หัวข้อ ‘HARMONY IN DIVERSITY
: MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES ON GLOCALISATION’
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม จั ด งานประชุ ม สั ม มนา
วิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd Language, Society, and Culture International Conference”
(LSCIC 2021) ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ ‘ Harmony in Diversity : Multidisciplinary Perspectives on
Glocalisation’ ระหว่ างวั น ที่ 26-27 มี น าคม 2564 ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ WebeX, Facebook Live
และบรรยายในห้องประชุมแม่น้าของ คณะฯ
วันที่ 26 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ กล่ าวรายงานต่ อ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุ ก ต์ ศรี วิไล อธิก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ต่อจากนั้ น อธิการบดี กล่ าวต้อนรับ และเปิ ดงานประชุมสั มมนาวิช าการระดับ นานาชาติ
(LSCIC 2021) ผ่านทางวีดีโอ
จากนั้ น ผู้ เข้ า ร่ ว มฟั ง การบรรยาย ในหั ว ข้ อ “ From Globalisation to Glocalisation :
Reconsidering the Objectives of English Language Teaching in Response to English as a
Lingua Franca” โดย รองศาสตราจารย์สุพงษ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและศึกษา Asia
TEFL และผู้อานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นผู้เข้าร่วมเข้าบรรยายทางวิชาการ
ผ่านกลุ่มย่อย (ออนไลน์)
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ต่ อ มาเป็ น การบรรยาย ในหั ว ข้ อ “What Makes an Effective Teacher in Blended
Learning Environments?” โดย Professor Willy A. Renandya, National Institute of Education,
Nanyang Technological University, ประเทศสิ งคโปร์ (ออนไลน์) ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและสอบถาม
ประเด็นข้อสงสัยในหัวข้อดังกล่าว จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ สุขยิ่ง ผู้อานวยการ LSCIC
2021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวขอบคุณและปิดการบรรยายใน
วันแรก
วัน ที่ 27 มี น าคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม แม่ น้ าของ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
ผู้ เข้ าร่ ว ม ฟั งบ รรย าย ใน หั ว ข้ อ “ Fluid Identity and the Overcoming of Boundaries” โด ย
ศาสตราจารย์ โ สรั จ น์ หงศ์ ล ดารมภ์ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสั ง คม จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย คณบดี ผู้บ ริห ารฝ่ ายต่าง ๆ พร้อมทั้งบุ คลากร นิ สิ ต เข้าร่วมฟั งการบรรยาย ผู้ เข้าร่วมวิท ยากร ถาม-ตอบประเด็ น ข้ อ สงสั ย ในหั ว ข้ อ บรรยาย จากนั้ น คณบดี ม อบของที่ ระลึ ก พร้อ มปิ ด งาน
ประชุมสัมมนาวิช าการระดับ นานาชาติ “The 2nd Language, Society, and Culture International
Conference” (LSCIC 2021)

โครงการบรรยายพิเศษ “ทฤษฎีวรรณกรรม ในศตวรรษที่ 21”
สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ จั ด กิ จ กรรมบรรยาย
พิเศษ “ทฤษฎีวรรณกรม ในศตวรรษ
ที่ 21” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม
2564 ณ ห้ อ งประชุ ม แม่ น้ าของ
ในการนี้ คณบดีค ณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น
ประธานกล่าวเปิดโครงการและร่วม
กิ จ ก รรม แ ลก เป ลี่ ยน เรี ย น รู้ กั บ
วิทยากร
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โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์รดน้าขอพร ประจาปี 2564
วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องโยธิกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์
ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในโครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณี ส งกรานต์ ร ดน้ าขอพร ประจ าปี 2564 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ สื บ สานและอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมไทยที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน และสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมและ
ความเชื่ออันทรงคุณค่า โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน
โดยประธานในพิ ธี รองศาสตราจารย์ ดร. นิ ต ยา วรรณกิ ต ร์ จุ ด ธู ป เที ย นกล่ า วค าบู ช า
พระรัตนตรัย อาราธนาศีล จากนั้นพระสงฆ์
จานวน 7 รูป เจริญ พระพุ ท ธมนต์ ให้ พ ร
พรมน้ าพระพุ ท ธมนต์ -ฉั น ภั ต ตาหารเพล
และแขกผู้ มี เ กี ย รติ รั บ ประทานอาหาร
ร่วมกัน ตามลาดับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนิ สิ ต คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ พร้ อ มกั น
บริเวณด้านหน้าองค์พระสิริสัตตราช (หลวง
พ่ อ เจ็ ด กษั ต ริ ย์ ) พระประธานศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ประจ าคณะฯ รองศาสตราจารย์ ดร.
นิ ต ยา วรรณกิ ต ร์ เป็ น ประธานจุ ด ธู ป
เที ย นบู ช าขอขมาพระรั ต นตรั ย พร้ อ ม
กล่าวคาอวยพรแก่ผู้เข้าร่วมงานเนื่องใน
โอกาสวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
จากนั้นตัวแทนอาจารย์ผู้อาวุโสได้กล่าว
คาอวยพรแก่ค ณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์
บุ ค ลากร และนิ สิ ต และร่ ว มกั น สรงน้ า
พระสิริสัตตราช และรดน้าขอพรอาจารย์
ผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล
โครงการวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 7
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการสร้างเครือข่ายภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษา : ประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา
ครั้งที่ 7 The 7th International Joint Conference on Korean Studies and Thai Studies "Korean
Studies - Thai Studies in ASEAN" (KTAC'7) โดยมี นาย อี อุก ฮยอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
ประจาประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดี คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ กล่าวต้อนรั บ โดยจัดการประชุมในรูปแบบการนาเสนอบทความแบบ
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บรรยายในระบบ Online Conference ระหว่าง วันที่ 19 -22 พฤษภาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภายหลังพิธีเปิด ได้กล่าวมอบรางวัลคุณครูดีศรีเกาหลีศึกษา แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสากร
พั ฒ น์ ใหญ่ ยิ่ ง และการบรรยายการศึ ก ษา ภาษาและวรรณกรรมเกาหลี ศึ ก ษา โดย Prof.Jung Sub
Kim,Ph.D. (ศ.ดร.คิมกุง ซุป) หั วหน้ าศูนย์การวิจัยภาษาเกาหลีมหาวิทยาลั ย คยอง ฮี และเป็นอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมเกาหลี การสอนภาษาเกาหลี และเกาหลีศึกษา ต่อด้วยการเสนอ
บทความทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกุล มาเวียง ผู้ รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การประชุม KTAC'7
เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเกาหลีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม เพื่ อเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ภาษาไทยและไทยศึกษา เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต
นั ก ศึ ก ษา ทุ ก สถาบั น ได้ เ ผยแพร่
ผลงานทางวิช าการและได้รั บ ข้ อมู ล
ข่ า ว ส า ร ข้ อ มู ล ทิ ศ ท า ง ใ น
การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน และ
การศึก ษาวิจั ย ส่ งเสริม ทางวิช าการ
และการศึกษาวิจั ยด้านภาษาเกาหลี
และเกาหลีศึกษา ภาษาไทยและไทย
ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร
ภายนอกได้มีประสบการณ์ตรง และ
เสริ ม ภ าวะจิ ต ที่ มั่ น คง และเป็ น
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
งานปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย GUANGXI UNIVERSITY OF FOREIGN
LANGUAGES ประเทศจีน
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564 ให้ แ ก่ นิ สิ ต แลกเปลี่ ย นจากมหาวิท ยาลั ย Guangxi University of Foreign
Languages ประเทศจี น ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าภาษาและวั ฒ นธรรม
อาเซี ย น (ภาษาลาว) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ในปี
การศึกษา 2564 ตามโครงการจัดการศึกษาร่วมกันที่ระบุไว้ในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) รูปแบบออนไลน์ โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุ ก ต์ ศรี วิ ไล อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตต่างชาติ ผ่านโปรแกรม VooV Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้
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ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการ และ สวัสดิการต่าง ๆ ของคณะฯ และ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้ แก่นิสิต ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมแนะนาผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับ คณะฯ คณาจารย์ ผู้ ส อน ตลอดจนบุ ค ลากรที่ เกี่ย วข้อ ง และหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่ ช่ว ยสนั บ สนุ น
การเรียนการสอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจที่ดีต่อกัน
ภายในงาน ได้ น าเสนอวี ดี ทั ศ น์ แ นะน ามหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม วิ ดี ทั ศ น์ แ นะน าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนาคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้า
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ประธานหลักสูตรสาขาภาษาและวัฒ นธรรมอาเซียน อาจารย์
ประจาหลักสูตรให้นิสิตทาความรู้จัก ต่อด้วยวิดีทัศน์แนะนาสาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาลาว)
แนะนารายวิชาประจาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดปีการศึกษา
ของนิสิต

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564 “Path to Husoc- ป๊ า ด โต เด็ ก มนุ ษ ย์ ” ในรูป แบบออนไลน์ (Cisco
Webex)
ซึ่งได้จัดให้มีการพบปะพูดคุยกับศิษย์เก่ารับ
เชิญ ประกอบด้วย
- พี่บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม นักแสดง
ชื่อดังสังกัดช่อง 7
- พี่ตั้ม จิรวัฒน์ มหาสาร เจ้าของแบรนด์
จักสาน แบรนด์ไทยโกอินเตอร์
- พี่หิน ชนะชัย แก้วผาง ผู้สื่อข่าวสายลุย
ประจาสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 7
- พี่แบงก์ ธนาธิป ทองสุข นักแสดงซีรีย์
ดาวรุ่ง The moment
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- พี่แอน สุปิยา ชัยบรรหาร ลูกเรือสายการบินเอมิเรตส์ พ่วงตาแหน่งผู้เข้าประกวดมิสยูนิ
เวิร์สไทยแลนด์
- พี่มิสทีน วริญาภรฆ์ นามผา ยูทูปเบอร์/เน็ตไอดอล
โครงการอบรมนิสิตกองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับงานทุนและแนะแนว
การศึกษา มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม จัดโครงการอบรมนิสิ ตกองทุน การกู้ยืมเพื่อการศึก ษา ประจาปี
การศึ ก ษา 2564 การบรรยายขั้ น ตอนการกู้ ยื ม
เงิ น กองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาและการแนบเอกสาร
ประกอบการกู้ยื มในระบบ DSL โดยวิทยากร คุณ
ฤทธิน นท์ นามศั กดิ์ หั ว หน้ างานทุ น และแนะแนว
การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามผ่ า นระบบ
ออนไลน์ Facebook Live

อธิการบดีติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์
ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะ พร้อมด้วย กรรมการประเมินฯ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ
ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับ
ฟั ง นโยบายเชิ ง พั ฒ นาในการขั บ เคลื่ อ น
หน่ วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรม
และแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟัง
ความคิ ด เห็ น จากคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
ภายในคณะ พร้ อ มทั้ งรั บ ฟั งและเยี่ ย มชม
ผลงานที่โดดเด่นของคณะ เพื่อประกอบการ
พิ จ ารณาการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ–วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่
14
Moving from Disruption to Resilience: The Dynamics of Humanities and Social
Sciences วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประสบการณ์ต่างประเทศ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(หลั ก สู ต รนานาชาติ ) คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “อบรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประสบการณ์ต่างประเทศ”
ในวั น ที่ 7-8 สิ ง หาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.โดย
วิ ท ย าก ร คุ ณ ค ริ ส ค ริ ส โต เฟ อ ร์ ไรท์ วิ ท ย าก รม าก
ความสามารถที่ ม าพร้ อ มกั บ แนวการสอนที่ เน้ น สาระและ
ความบันเทิง (edutainment)

มุทิตาจิตวาระเกษียณอายุราชการ ผศ. กนกกุล มาเวียง
วัน ที่ 29 สิ งหาคม 2564 สาขาวิชาเกาหลี ภาควิช าภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนา เรื่อง ย้อนรอยเวลากว่า 50 ปี เส้นทางของภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ปั้นศิษย์ให้เป็นครู” โดย รองศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ
และ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร (รูปแบบออนไลน์) ต่อด้วยกิจกรรมในช่วงบาย เทศนา
ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าของอาจารย์ ผู้สร้างคน” โดยพระครูรัตนาภิรมย์เจ้าคณะตาบลโคกพระ วัดป่ากู่แก้ว
จากนั้นเป็นการแสดงส่งท้ายของศิษย์ปัจจุบันสาขาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมอบของที่
ระลึกโดยสมาคมศิษย์เก่าภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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โครงการบริการวิชาการ : ความมั่นคงของมนุษย์ และสุขภาวะพลเมือง ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัส โควิด -19 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม กับความท้าทายการจัดการความรู้เชิงนโยบายสู่
การปฏิบัติการเชิงพื้นที่ งานบริการวิชาการสู่สังคมเพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการนักกิจกรรมรับใช้สังคม เพื่อเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ในวัน ที่ 9 กันยายน 2564 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จัด โครงการบริการวิชาการ : ความมั่นคงของมนุ ษย์ และสุขภาวะพลเมือง ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัส โควิด -19 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม กับความท้าทายการจัดการความรู้เชิง
นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ก ารเชิ งพื้ น ที่ งานบริก ารวิ ช าการสู่ สั งคมเพื่ อ ยกระดั บ และพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
นักวิชาการ-นักกิจกรรมรับใช้สังคม เพื่อเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น ในวาระการเกษียณอายุราชการ
ท่ านผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชู พั ก ตร์ สุ ท ธิส า ณ ห้ อ งประชุม ชั้ น 4 ส านั กคอมพิ ว เตอร์ มหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิ ไลลั ก ษณ์ อุ่ น จิ ต ร หั ว หน้ า ภาควิ ช าสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา กล่าวรายงานถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดงานใน
ครั้ ง นี้ และได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ต ยา
ว ร ร ณ กิ ต ร์ ค ณ บ ดี ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
เป็ น ป ร ะ ธ า น ก ล่ า ว เปิ ด
โครงการในครั้งนี้
กิ จ ก ร ร ม แ บ่ ง
ออกเป็ น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้าจะเป็ น การปาฐกถาพิเศษ ในหั วข้อ Where’s the gender analysis of
the COVID-19 pandemic? : Socio-economic impact and the resilience toward SDGs. in the
Asia-Pacific region. โดย Professor Marilyn Waring ต่ อ ด้ ว ยกิ จ กรรมในช่ ว งบ่ า ย เป็ น การเสวนา
ออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “ศิษย์เก่าเสวนาออนไลน์ : งานวิชาการต้องรับใช้ชุมชนอย่างไร? ศาสตร์ว่าด้วยงาน
พัฒนาในสถานการณ์ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต” โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมพูดคุยทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศรี ส ะเกษ ดร.ภาสกร บั ว ศรี ภาควิ ช าพั ฒ นาสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ นครราชสี ม า คุ ณ ศิ ริ พ ร
โคตะวินนท์ ผู้อานวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน องค์กร
มหาชน (บจธ.) คุณ ศุภ สิ ทธิ์ ศรี สว่าง ผู้ ช่วยผู้อานวยการ พอช.ส านักงานภาคกลางและภาคตะวันตก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) คุณจีระศักดิ์ ตรีเดช นักพัฒนาเอกชน นายกสมาคมเพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ คุณวิชาญ เสริมใหม่ ผู้จัดการบิ๊กซี ฝ่ายปฏิบัติการสานักงานใหญ่ (ผู้จัดการ
เขตสาขาอีสานและภาคตะวันออก) และดาเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนะสุธีรกุล
และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความมั่นคงของมนุษย์ และสุขภาวะพลเมือง ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรั ส โควิด -19 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสั งคม
กั บ ความท้ า ทายการจั ด การความรู้ เชิ ง นโนบายสู่
การปฏิบั ติการเชิงพื้ น ที่ ” โดย ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีฌาปนกิจ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วยุพา ทศศะ ณ วัดปัจฉิมทัศน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 และคณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมงาน
ฌาปนกิจศพ รองศาสตราจารย์ ดร.วยุ พ า ทศศะ ณ วัดปั จฉิ มทั ศน์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จั งหวัด
มหาสารคาม ภายในงานมีคณะมนุษยศาสตร์ฯและภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ
งานฌาปนกิจศพ พร้อมทั้งผู้บริหารคณาจารย์และลูกศิษย์เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ในนามคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดง
ความอาลั ย ต่อ การจากไปของ รองศาสตราจารย์
ดร.วยุ พ า ทศศะ ผู้ ซึ่ งเป็ น ที่ รั ก ยิ่ งของคณาจารย์
บุคลากรและลูกศิษย์ ณ ที่นี้ด้วย
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ผู้อานวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบขนมไหว้พระจันทร์แด่ รศ.ดร.นิตยา
วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เนื่องในโอกาสเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วง เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว
ซึ่งมีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564 และในโอกาสนี้
ได้ร่วมพบปะพูดคุยถึงแนวทางการดาเนินงาน การยกระดับเพื่อพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป
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คณะผู้จัดทา

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ออกแบบปก
นายปฏิภาณ สังกะเพศ
ตรวจสอบอักษร
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

นักประชาสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา

แหล่งที่มาของข้อมูล
ผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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