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ค าน าประธานกรรมการ 

 ผลการด าเนินงานตามบทบาทภาระหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะหน่วย
การจัดการเรียนการสอน ที่ได้เนินการตลอดปีการศึกษา 2561 โดยที่ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นิสิตของคณะฯต่างได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ พัฒนางานทั้งด้านการจัดการเรียน การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความสามรถ และศักยภาพการ
ท างานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของทุกภาคส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างแท้จริง 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 พบว่า สอดคล้องกับผล
การประเมินตนเองของคณะฯ แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการประเมินฯ มีความเชื่อมั่นว่า คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะสามารถพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ และพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี 
อันจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยการจัดการเรียนการสอนอื่นๆได้เป็นอย่างดี 
 ท้ายนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ประเมินฯ ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2561 จะยังประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรอ่ืนๆ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะฯตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่เฉพาะของตนและของคณะฯให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของคณะฯ
ตลอดไป 
       
           พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์) 
                  ประธานกรรมการประเมิน  
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ค าน าคณบดี 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยน เรศวร ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ 
(Self/Check Assessment Report, SAR/CAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาของคณะมนุษยศาสตร์ (1 สิงหาคม 
2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) ส าหรับรับการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ
การประเมินปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ ทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวรและจากหน่วยงานภายนอก 
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้น าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การด าเนินงาน
และการประเมินตนเอง 
 รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ทั้งผู้บริหารของคณะฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ภาควิชา และส านักงานเลขานุการคณะฯ ที่ได้ให้ข้อมูล
และความร่วมมือในการด าเนินการ ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางให้คณะมนุษยศาสตร์น ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามแผน
และภารกิจหลักของคณะฯ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 
          รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา พัดเกตุ 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพของประเภทสถาบันกลุ่ม ง. “สถาบันที่เน้นการวิจัย
ชั้นสูงและผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ” รอบการประเมินปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพอยู่ในระดับดี จ านวน 2  
องค์ประกอบ คือ  การผลิตบัณฑิตและการบริหารจัดการ และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพอยู่
ในระดับพอใช้ จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ  การวิจัย ทั้งนี้ มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี 
หรือ 4.06 จากคะแนนเต็ม 5 

 
 ส าหรับผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านปัจจัยน าเข้า (I) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับพอใช้ หรือ 2.54 
ผลการประเมินตนเองด้านกระบวนการ (P) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก หรือ 5.00 ส าหรับผลการประเมิน
ตนเองด้านผลผลิต (O) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี หรือ 3.82 
 

องค์ 
ประกอบท่ี 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 3.24 5.00 3.47 3.86 การด าเนินงานระดับด ี

2 3 0.45 5.00 4.16 3.20 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 2 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี

คะแนนเฉลี่ย 13 2.54 5.00 3.82 4.06 การด าเนินงานระดับด ี

ผลประเมิน  
การ

ด าเนินงาน
พอใช้ 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน 

ระดับด ี
  

 
ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ จักได้น าผลการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในรายองค์ประกอบ

ของเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และน าไปด าเนินการหากลยุทธ์และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดต่อไป 
 
 
 



บทท่ี 1 ส่วนน ำ 
 

ส่วนน ำ รำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 

1.1 ช่ือหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ    
1.2 ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์     
1.3 โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร     
1.4 รำยช่ือผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ   
1.5 หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
1.6 จ ำนวนนักศึกษำ        
1.7 จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร       
1.8 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ อำคำรสถำนที่  
1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน     
1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินปีท่ีผ่ำนมำ  
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1.1  ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

ชื่อหน่วยงำน    

คณะมนุษยศาสตร์    มหาวิทยาลัยนเรศวร     (Faculty of  Humanities, Naresuan University) 

ที่ตั้ง 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ต.ท่าโพธิ์   อ.เมือง   จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  0-5596-2009 
โทรสาร   0-5596--2000 

 

ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีประวัติความเป็นมายาวนาน  โดยเริ ่มตั ้งแต่ว ันที ่ 28 
มิถุนายน 2517 อันเป็นวันที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตพิษณุโลก โดยที่คณะมนุษยศาสตร์เป็นคณะหนึ่ง นอกเหนือจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะพลศึกษา คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ.2533 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้รับพระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัย
นเรศวร” จึงถูกยุบรวมกับคณะสังคมศาสตร์เป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เมื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ.2533 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภาควิชาใน
สังกัดรวม 11 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาดุริยางศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชา
ภูมิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยา ซึ่งต่อมาได้มีการแบ่งภาควิชา
ภาษาไทยและภาควิชาภาษาตะวันออก ออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาไทย  และภาควิชาภาษาตะวันออก 
จึงท าให้มีภาควิชารวมกันเป็น 12  ภาควิชา ภาควิชาภาษาตะวันออก เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนเป็น
วิชาโทและวิชาเลือกเสรี เพ่ือเตรียมการเปิดสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนซึ่งเป็นวิชาเอกท่ีตลาดต้องการใน
โอกาสต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าการยุบรวมภาควิชาที่
มีลักษณะวิชาใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงท าให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภาควิชาเหลือเพียง 5 
ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษา ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสาร  ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชา
พาณิชยศาสตร์   

ในปี พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้มีการยุบรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะ
มนุษยศาสตร์ พร้อมยุบเลิกภาควิชาต่างๆ ทั้งหมด เหลือเพียงส านักงานเลขานุการ และให้ตั้งคณะใหม่ขึ้นอีก 3 คณะ 
คือ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์  ซึ่งในส่วนของคณะ
มนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินงานในรูปสาขาวิชา  มีทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาพม่า สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  

ในปี พ.ศ. 2548  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 120 (4/2548) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
พ.ศ.2548 มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะมนุษยศาสตร์  ประกอบด้วย 1 ส านักงานเลขานุการ
คณะ และ  4 ภาควิชา ดังนี้    
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1. ส านักงานเลขานุการคณะ ประกอบด้วย 
            1.1 งานธุรการ 
           1.2 งานการเงินและพัสดุ 
            1.3 งานนโยบายและแผน 
            1.4 งานบริการการศึกษา 
  2. ภาควิชาภาษาตะวันตก ประกอบด้วย 
            2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
            2.2 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
      3. ภาควิชาภาษาตะวันออก ประกอบด้วย 
            3.1 สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
           3.2 สาขาวิชาภาษาจีน 
            3.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
            3.4 สาขาวิชาภาษาพม่า 
      4. ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา ประกอบด้วย 
            4.1 สาขาวิชาภาษาไทย 
            4.2 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
            4.3 สาขาวิชาคติชนวิทยา 
     5. ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
            5.1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
            5.2 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
            5.3 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 

และในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2550  ได้มีมติโอนย้ายศูนย์พม่าศึกษา จากเดิมสังกัดส านักงานอธิการบดี มาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป 

ในปี พ.ศ. 2552  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 143 (4/2552) เมื่อวันที่  28 
มีนาคม 2552  ได้มีมติเห็นชอบการแบ่งส่วนงานในส านักงานคณะมนุษยศาสตร์เพ่ิมข้ึน 1 งาน คืองานกิจการนิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์   

ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่  170 (4/2554)  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 มติ
เห็นชอบการปรับโครงการสร้างการบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ส านักงานเลขานุการ 

   1.1 งานธุรการ 
   1.2 งานการเงินและพัสดุ 
   1.3 งานนโยบายและแผน 
   1.4 งานบริการการศึกษา 
    1.5 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
    1.6 งานวิจัยและบริการวิชาการ (เพ่ิมงานใหม่ ในส านักงานเลขานุการคณะ ตามมติการ
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 173 (7/2555) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555) 
   2. ภาควิชาภาษาตะวันตก 
   3. ภาควิชาภาษาตะวันออก 
   4. ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
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   5. ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา   
   6. ภาควิชาดนตรี 
   7. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
   8. ภาควิชาภาษาไทย 
   9. ภาควิชาศิลปะการแสดง 
   10. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
   และ สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา 

พ.ศ.2548 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ยุบเลิกภาควิชาปรัชญาแลศาสนา และอนุมัติโครงสร้างใหม่ ใน
คราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่  212 (10/2558)  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็น 8 
ภาควิชา และ 1 ส านักงาน ประกอบด้วย ภาควิชาดนตรี ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาศาสตร์   ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสน 
ภาควิชาศิลปะการแสดง สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา และส านักงานเลขานุการ 

ปัจจุบัน  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวการประชุมครั้งที่ 252 (10/2561) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2561 มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับภาควิชาของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 1) ส านักงานเลขานุการ
คณะ 2) ภาควิชาภาษาตะวันตก 3) ภาควิชาภาษาตะวันออก 4) ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและ
ศาสนา 5) ภาควิชาดนตรี 6) ภาควิชาภาษาอังกฤษ 7) ภาควิชาภาษาไทย และ 8) ภาควิชาศิลปะการแสดง 
 
1.2  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
วิสัยทัศน์  :  3 R 

Recognized เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในฐานะคณะวิชาที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่น 
ด้านมนุษยศาสตร์ 

Reliable เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงพาของสังคมด้านวิชาการ  
Respectable เป็นที่นับหน้าถือตาในฐานะสถาบันการศึกษา 
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ค่ำนิยม 
H  - Hardworking   ความขยัน 

  U  - Unity    ความสามัคคี 
  M  - Morality   ความมีศีลธรรม 
  A  - Aspiration   ความใฝ่ฝันมุ่งมั่น 
  N  - Novelty   ความมีนวัตกรรม 
  I  - Integrity   ความซื่อตรง 
  T  - Teamwork   การท างานเป็นทีม 
  I  - Intellect   ความเป็นปัญญาชน 
  E  - Empathy   ความเข้าอกเข้าใจผู้อ่ืน 
  S  - Social Responsibility  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
นโยบำยกำรบริหำรงำนและพัฒนำคณะมนุษยศำสตร์ 

นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ TQF ทุกหลักสูตร 
2. ยืดหยุ่น บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนและพันธกิจอ่ืน 
3. เน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาวิชาการ 
4. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอ โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนิสิต และมีการ

ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิต 
นโยบายด้านคุณลักษณะของบัณฑิต 
5. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์มีคุณภาพครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อม

ด้วยทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
นโยบายด้านการวิจัย 
6. ส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์ในคณะ โดยจัดระบบการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  ให้

ความส าคัญกับท้ังปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย  แสวงหาจุดเด่นด้านการวิจัย และใช้ผลงานวิจัยเป็น
ส่วนส าคัญในการประเมินประสิทธิภาพการท างานประจ าปีของอาจารย์ 

7. ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในแหล่งที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ 
นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
8. จัดการบริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญและ

ความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะ 
9. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการทางวิชาการเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญ 
10. บูรณาการการบริการทางวิชาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนเช่น การวิจัย การเรียนการสอน และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ตามความเหมาะสม 
11. จัดการประชุมทางวิชาการในลักษณะเครือข่ายเพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างความตื่นตัว

ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ 
นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
12. ให้ความส าคัญกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นรูปแบบและวิถีชีวิต รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมและ

พฤติกรรมที่ดีงาม 
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13. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่างประเทศท่ีดีงาม ในฐานะเครื่องมือการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และสร้างความตระหนักให้แก่นิสิตในฐานะพลเมืองของโลก มิใช่เพียงแต่ในฐานะ
พลเมืองของประเทศไทยเท่านั้น 

14. สนับสนุนการเรียนรู้และความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural understandings) เพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับความเป็นพลเมืองโลก 

นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
15. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารอย่างเคร่งครัด ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการ

ตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติ
ธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งฉันทามติ 

นโยบายด้านการจัดหารายได้ 
16. ส่งเสริมการหารายได้เพ่ือด าเนินกิจการภายในคณะนอกเหนือจากงบแผ่นดินและเงินรายได้จาก

ค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์ เช่น การ
บริการทางวิชาการ และการวิจัย 

นโยบายการบริหารวิชาการ 
17. ให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เน้นคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

ซึ่งจะส่งผลต่อชื่อเสียงของคณะในระยะยาวและยั่งยืน 
18. ให้อิสระในการบริหารงานวิชาการของภาควิชาภายใต้นโยบายและกรอบการพัฒนาของคณะฯ ส่งเสริมให้

เติบโตจากรากฐาน  เน้นผลลัพธ์  ไม่เน้นการบริหารระบบสั่งการแต่เน้นผลงาน 
นโยบายการประกันคุณภาพ 
19. น าระบบประกันคุณภาพ อย่างน้อยตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นปัจจัย
น าเข้า (input) และกระบวนการ (process)  ในขณะเดียวกัน ก็ค านึงถึงตัวบ่งชี้ที่เน้นผลผลิต/ผลลัพธ์ 
(output/outcome) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือให้เห็น
เป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถเทียบเคียง (benchmark) ได้กับหน่วยงาน
อ่ืน  และเตรียมพร้อมใช้ระบบประกันในระดับภูมิภาค (เช่น AUN-QA) เพ่ือสร้างความยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

20. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพและเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ
บุคลากรทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพ 

21. เน้นคุณภาพของการด าเนินงานทุกพันธกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
22. สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกส าหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อของอาจารย์ 
23. สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนาความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดหาการช่วยเหลือ

และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น และร่วมกันก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ (career path)  
24. สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาทักษะในการท างานตามสายงานโดยการอบรมเพ่ิมพูนความรู้

อย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษ 
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พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางปัญญาด้านมนุษยศาสตร์ 
2. สร้างองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์บนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรมและสหวิชาการ 
3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม 
4. อนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
5. แสวงหาพันธมิตรและเครือข่ายทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ในภูมิภาคท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง  

ภายในประเทศ  ภูมิภาคอาเซียน  และนานาประเทศ 
 

1.3  โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 โครงสร้ำงองค์กร 
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โครงสร้ำงบริหำร  
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1.4  รำยช่ือผู้บริหำร  คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ  
 คณะผู้บริหำร  (ถึงวันที่ 25 กรกฎำคม 2562) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา   พัดเกตุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทมิา ซิมป์สัน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ดร.อรอุษา   สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
6. อาจารย์รัชดาพร   สุคโต  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
7. นางสาวพิชญานนท์  กรึมสูงเนิน หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

 
  หัวหน้ำภำควิชำ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 

1. อาจารย์ศรีสุดา   พุ่มชม  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  สาลีโภชน ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา  

       ปรัชญาและศาสนา 
4. ดร.สุวรรณ ี   ทองรอด  หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย  
5. ดร.ทศพล    สุรนัคครินทร์  หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรศ  อัมโร  หัวหน้าภาควิชาดนตรี 
7. ดร.รุ่งนภา   ฉิมพุฒ  หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง 

 
 รองหัวหน้ำภำควิชำ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  นิยมธรรม รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรวิรรณ  วรานุสาสน ์ รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก  
3. ดร.จุฑามาศ   บุญชู  รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา  สุขสวัสดิ์ รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
5. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ  ลาวรรณ์  รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี 
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1.5  หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
ชื่อหลักสูตร ระบบ 2 ภาคเรียน ระบบ 3 ภาคเรียน 

ระดับปริญญำตรี   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พม่าศึกษา  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย  - 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ไทย  - 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล  - 
ระดับปริญญำโท   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คติชนวิทยา   - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย   
ระดับปริญญำเอก   
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์  - 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คติชนวิทยา  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย  - 

 
1.6 จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 

สำขำวิชำ ระดับกำรศึกษำ รวม 
ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ดุริยางคศาสตรไ์ทย 27 - - 27 
ดุริยางคศาสตร์ตะวันสากล 69 - - 69 
นาฏศิลป์ไทย 76 - - 76 
พม่าศึกษา 142 - - 142 
ภาษาเกาหล ี 144 - - 144 
ภาษาจนี 187 - - 187 
ภาษาญีปุ่่น 185 - - 185 
ภาษาไทย 165 29 24 218 
ภาษาฝรั่งเศส 121 - - 121 
ภาษาอังกฤษ 301 21 - 322 
ภาษาศาสตร ์ - 8 13 21 
คติชนวิทยา - 3 11 14 

รวม 1,417 61 48 1,526 
ที่มำข้อมูล : http://www.reg2.nu.ac.th (ข้อมูลสถิตินสิิต) 



-11- 
 

 

1.7  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น  195   คน  ดังนี้   
      1. บุคลำกรสำยวิชำกำร   147   คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ภำควิชำ จ ำนวนอำจำรย์ (คน) 
อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

ภาษาไทย 8 4 5 0 17 
ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 9 4 0 1 14 
ภาษาอังกฤษ 31 12 3 0 46 
ภาษาตะวันตก 9 1 0 0 10 
ภาษาตะวันออก 29 6 0 0 35 
ศิลปะการแสดง 7 1 0 0 8 
ดนตร ี 12 4 1 0 17 

รวม 106 32 9 1 147 
 
คุณวุฒิ 

ภำควิชำ จ ำนวนอำจำรย์ (คน) 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

ภาษาไทย 0 7 10 17 
ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 0 6 8 14 
ภาษาอังกฤษ 3 14 29 46 
ภาษาตะวันตก 0 6 4 10 
ภาษาตะวันออก 0 25 10 35 
ศิลปะการแสดง 0 6 2 8 
ดนตร ี 0 13 4 17 

รวม 3 77 67 147 
 
ภำพรวมคณะ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับกำรศึกษำ รวม 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
อาจารย ์ 3 67 35 105 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 8 24 32 
รองศาสตราจารย ์ 0 1 8 9 
ศาสตราจารย ์ 0 0 1 1 

รวม 3 76 68 147 
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  2. บุคลำกรสำยสนับสนุน   ทั้งสิ้น 48 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) 

ที ่ สังกัด ข้ำ 
รำช 
กำร 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย

นเรศวร 

พนักงำน
รำชกำรเงิน

แผ่นดิน 

พนักงำน
รำชกำร

เงินรำยได้ 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
รำยวัน 

จ ำนวน 
(คน) 

1 งานธุรการ 2 4 4 2 3 1 2 20 
2 งานการเงินและพสัด ุ 1 3 1 0 0 0 0 5 
3 งานนโยบายและแผน 0 2 1 0 0 0 0 3 
4 งานบริการการศึกษา 1 10 2 2 0 0 0 15 
5 งานกิจการนิสิตและศิษย์

เก่าสัมพันธ์ 
0 0 2 0 0 0 0 2 

6 งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

0 2 3 0 0 0 0 5 

 รวม 4 21 13 4 3 1 2 48 
 

1.8  ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับงบประมำณ อำคำรและสถำนที่ 
  ข้อมูลงบประมำณ 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีแหล่งงบประมาณ 2 ประเภทหลัก คือ 

1. งบประมาณแผ่นดิน ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนส าหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ
แผ่นดิน) และลูกจ้างประจ า ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาลส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ า และ
ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จ านวนหนึ่ง (ซึ่งเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แต่ละคณะโดยตรง 
คณะไม่ต้องเสนอขอรับการจัดสรร) 

2. งบประมาณรายได้คณะ เป็นงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท 
และเอก ซึ่งน ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดเกณฑ์ดังนี้ 

มหำวิทยำลัย  คณะมนุษยศำสตร์ 
2.1 ระดับปริญญาตรี    45%   55% 
2.2 ระดับปริญญาโทและเอก  30%   70% 

หมำยเหตุ  สัดส่วนดังกล่าวเป็นยอดเงินหลังจากหัก 6% เพ่ือสมทบกองทุนคงยอดเงินต้นของมหาวิทยาลัย 3% 
และกองทุนบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 3% แล้ว 

 
รำยละเอียดงบประมำณรวมของคณะมนุษยศำสตร์ 

แหล่งงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

2559 2560 2561 2562* 
งบประมาณแผ่นดิน 33,777,100 37,976,900 38,653,300 38,545,290.52 
งบประมาณรายได ้ 14,253,878.00 13,377,892.00 21,135,496.00 10,321,858.00** 
เงินสะสม 40,618,066.77 38,552,890.47 37,840,237.21 39,890,677.54*** 
ลูกหนี้ 11,600,000 10,400,000 9,200,000 3,000,000.00 

* ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นวงเงินงบประมาณจากการประมาณการต้นปี 
** เป็นรายรับจริงเพียงภาคเรียนที่ 2/2561 ยังคงเหลือรายรับจริง ภาคเรยีนที่ 1/2562  
*** เป็นยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562  
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อำคำรสถำนที่  
คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 6 อาคาร  ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม  

มหาวิทยาลัยนเรศวร ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ  15,535  
ตารางเมตร  โดยจัดสรร ดังนี้ 

- อาคาร 1 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
- อาคาร 2 ส านักงานเลขานุการคณะ, ห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชน ปรัชญาและศาสนา 
- อาคาร 3 ภาควิชาดนตรี 
- อาคาร 4 ภาควิชาภาษาตะวันออก  
- อาคาร 5 ภาควิชาศิลปะการแสดง 
- อาคาร 6 ภาควิชาภาษาไทย และภาควิชาภาษาตะวันตก 

 นอกจากนี้ อาคาร 3 ยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นห้องปฏิบัติการดนตรี(แบบเก็บเสียง) แต่ทางมหาวิทยาลัย
ยังอนุญาตให้คณะใช้พื้นที่บางส่วนอาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการ
ดนตรีของภาควิชาดนตรีและห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ของภาควิชาศิลปะการแสดง จนถึงภาคเรียนที่ 1/2562 

 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 - ห้องอ่านหนังสือคณะมนุษยศาสตร์ (คริสโตเฟอร์ แอล คอลลี่) คณะมนุษยศาสตร์ จัดให้มีห้องอ่าน
หนังสือเพ่ือให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีแหล่งศึกษาค้นคว้าคณะมนุษยศาสตร์จึงจัดให้มีห้องอ่านหนังสือ
ส าหรับบริการทั้งนิสิตและบุคลากร โดยห้องอ่านหนังสือคณะมนุษยศาสตร์ตั้งอยู่ที่ชั้น  1 อาคาร 4 คณะ
มนุษยศาสตร์ เป็นสถานที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือเกี่ยวกับภาษา คติชนวิทยา นาฏศิลป์ และดนตรี รวมไปถึง
บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นิตยสารต่างๆ และการศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง 
 - ห้องบัณฑิตศึกษา (HU 6202)   

- ห้องสโมสรนิสิตคณะฯ (HU 6111-1) 
  - ห้องพักผ่อนส าหรับนิสิต (HU 2108, HU 6111-2) 

- ห้อง Faculty & Staff Lounge (HU1207, HU2101, HU3114, HU4101, HU5213, HU6209) 
  - ห้องให้ค าปรึกษา (HU1311, HU3113, HU4208, HU5216, HU6113) 

- ห้องประชุมขนาด 180 ที่นั่ง (HU 1103) 
- ห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง  (HU 4103) 
- ห้องประชุมขนาด 40 ที่นั่ง (HU 1307, HU4307, HU4308, HU4309, HU5113, HU5114, HU6109, 

HU6110, HU6303, HU4307, HU4308, HU4309, HU5113, HU5114, HU6109, HU6110, HU6303) 
- ห้องประชุมขนาด 30 ที่นั่ง (HU 2302) 
- ห้องเรียนขนาด 20 ที่นั่ง (HU 2307, 6101, 6302) 
- ห้องประชุมขนาด 12 ที่นั่ง (HU1201) 
- ห้องประชุมขนาด 6 ที่นั่ง (HU1208, 2302-1, 5101, 202-1, 6202-2) 

 
1.9  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน 
 อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  :  เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา 
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1.10 ควำมภำคภูมิใจของคณะมนุษยศำสตร์ 

  อำจำรย์ท่ีได้รับรำงวัล/ประกำศเกียรติคุณยกย่องจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยนอก 
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ภำควิชำ รำงวัล/วันที่ 

1 ศ.ดร.อัญชลี  วงศ์วัฒนา ภาควิชาภาษาศาสตร์ฯ ได้รับโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   
 “ศาสตราจารย์” 

2 ดร.วิชญ์ บุญรอด ภาควิชาดนตร ี รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับดุษฎีบณัฑิต สาขาดรุิยางคศิลป์ 
พ.ศ. 2561 ประเภทวิชาการและวจิัย  
จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
ณ วันท่ี 13 กันยายน 2561 

3 ดร.ศศณิัฐ พงษ์นิล อาจารย์
ประจ าภาควิชาดนตรี และ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยเพลง 
พร้อมด้วยนสิิตวงประสาน
เสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรNU 
Choir จ านวน 23 คน 

ภาควิชาดนตร ี การแข่งขันขับร้องประสานเสยีงแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารีประจ าปี 2561 และได้รับรางวัลเกียรตบิัตรเหรยีญเงิน 
กลุ่ม 4 (D) ประเภทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  จัดโดย
สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย และเทศบาล
เมืองน่าน  

4 ดร.วศินรัฐ นวลศิร ิ ภาควิชาภาษาอังกฤษ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวทิยานิพนธ์ ประจ าปี 
2562 จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใน
งาน “วันนักประดิษฐ์” เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง “มิตสิหวัฒนธรรมของการ
สอนวรรณกรรมแนวนิเวศในระดบัอุดมศึกษาไทย” 
มหาวิทยาลยั Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร 

 
  นิสิตที่ได้รับรำงวัล/ประกำศเกียรติคุณยกย่องจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยนอก 
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ/

ภำควิชำ 
ประเภท
รำงวัล 

งำน/สถำนที่/วันที่จัด 

ด้ำนวิชำกำร    
1 น.ส.ผักแว่น จันทร์อินทร ์

(นิสิตปรญิญาโท) 
ภาษาอังกฤษ/
ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ 

รางวัลดีเด่น ภาคบรรยายสาขามนุษยศาสตร์ ในการ
น าเสนองานวิจัยจากการค้นคว้าอสิระ เรื่อง 
การวิเคราะห์การน าเสนอบทบาทสตรจีากนว
นิยายเรื่อง เล่นซ่อนหาย จากการประชุมทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งท่ี 
14 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6-7 
กันยายน 2561   

2 น.ส.ธมลวรรณ พูลพิพัฒน์ ภาษาจีน/ 
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากล้อม (โกะ) โดยมจี านวน
ผู้เข้าร่วมแข่งทั้งสิ้น 34 คน ในงาน 
"Chiangmai Go Open Tournament 2018 
ครั้งท่ี 11" ณ เซ็นทรลักาดสวนแกว้ จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 27-28 ตุลาคม 2561 

3 น.ส.พัชริดา อรอินทร ์
นายณัฐพงศ์ ขุนเจรญิ 
น.ส.อัจจิมา รชตวงศธร 
น.ส.สโรชา ไกรประยูร 

ภาษาฝรั่งเศส/
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

รางวัลที่ 1 
การแข่งขัน
จัดบอร์ด
นิทรรศการ 

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ประจ าปี 
2561 จัดโดยสมาคมครภูาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ์
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ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ/
ภำควิชำ 

ประเภท
รำงวัล 

งำน/สถำนที่/วันที่จัด 

นายวีระภัทร วงศ์จิระสวัสดิ์ 
 

เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 ณ 
หอประชุมใหญโ่รงเรยีนอัสสัมชัญ บางรัก 
กรุงเทพฯ 

4 น.ส.แพรวพรรณ ทองศรีจันทร ์
น.ส.นภสันันท์ กันทะเขียว 
น.ส.พรหมพร พรหมธาดา 
นายกิตติศักดิ์ ใจรักษพ 

ภาษาฝรั่งเศส/
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

รางวัลที่ 3 
การแข่งขัน
ละครสั้นภาษา
ฝรั่งเศส   
 

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ประจ าปี 
2561 จัดโดยสมาคมครภูาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ์
เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม
ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรงุเทพฯ 

5 น.ส.นัฐสรา สริิวราวุธ   ภาษาฝรั่งเศส/
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

รางวัลชมเชย 
การแข่งขัน
ท่องบทกวี
นิพนธ์ภาษา
ฝรั่งเศส 

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ประจ าปี 
2561 จัดโดยสมาคมครภูาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ์
เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม
ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรงุเทพฯ 

6 น.ส.นภสัชยา จุ้ยสุข    ภาษาฝรั่งเศส/
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

รางวัลชมเชย 
การแข่งขัน
เขียนตามค า
บอก 

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ประจ าปี 
2561 จัดโดยสมาคมครภูาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ์
เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม
ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรงุเทพฯ 

7 น.ส.ปิยธิดา กติวงค์   ภาษาฝรั่งเศส/
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

รางวัลชมเชย 
การแข่งขัน
กล่าวสุนทร
พจน์ 

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ประจ าปี 
2561 จัดโดยสมาคมครภูาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ์
เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม
ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรงุเทพฯ 

8 น.ส.ภัคจริา ตลุยนิษกะ ภาษาฝรั่งเศส/
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

รางวัลชมเชย 
การแข่งขันเล่า
เรื่อง 

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ประจ าปี 
2561 จัดโดยสมาคมครภูาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ์
เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม
ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรงุเทพฯ 

9 น.ส.สริาวรรณ  ศลิาไศล สาขาวิชาภาษา
เกาหล/ีภาควิชา
ภาษาตะวันออก 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจนภ์าษาเกาหลี หัวข้อ 
“เสน่ห์ของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอือ้งค า ช้ัน ๓ 
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ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ/
ภำควิชำ 

ประเภท
รำงวัล 

งำน/สถำนที่/วันที่จัด 

อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

10 น.ส.ธัญทิพย์ อบเชย สาขาวิชาภาษา
เกาหล/ีภาควิชา
ภาษาตะวันออก 

รางวัลชมเชย การประกวดการเขยีนเรยีงความภาษาเกาหลี 
ครั้งท่ี 4  เมื่อวันท่ี 24 มกราคม2562 ณ ห้อง
ประชุม ๕๐ ปี ช้ัน ๑ อาคาร HB ๖ คณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

11 นางสาวชุติมันต์ พิสิษฐ์ธนาดุล สาขาวิชาภาษา
พม่า/ภาควิชา
ภาษาตะวันออก 

รางวัลการ
น าเสนอ
บทความ
ระดับยอด
เยี่ยม 

ผลงานการเข้าน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
บทความเรื่อง "จากศัตรู สู่ที่รัก : ความเป็น
พม่าในภาพยนตร์ไทย" 
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่การน าเสนอ
ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์
และอาณาบริเวณศึกษาของนิสติปริญญาตรี
ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

12 นายชินภัทร  หนูสงค์   สาขาวิชา
ภาษาไทย /
ภาควิชาภาษาไทย 

รับรางวัลที่ 2 ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดเีด่นระดับ
มหาวิทยาลยั ประจ าปี  2562  ประเภทที่ 6 : 
นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมโีครงงาน/ผลการ
ปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และการจัดการดีเด่น  เมื่อวันอังคารที่  30 
เมษายน  2562   

13 น.ส.อรวรรณ  พรหมอยู ่ สาขาวิชา
ภาษาจีน/ภาควิชา
ภาษาตะวันออก 

รางวัลที่  3   ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดเีด่นระดับ
มหาวิทยาลยั ประจ าปี  2562  ประเภทที่ 6 : 
นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมโีครงงาน/ผลการ
ปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และการจัดการดีเด่น  เมื่อวันอังคารที่  30 
เมษายน  2562   

14 นายอนุรักษ์  เปลื้องผล สาขาวิชาดุริยางค
ศาสตร์ตะวันตก/
ภาควิชาดนตรี   

รางวัลชมเชย ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดเีด่นระดับ
มหาวิทยาลยั ประจ าปี  2562  ประเภทที่ 6 : 
นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มโีครงงาน/ผลการ
ปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และการจัดการดีเด่น  เมื่อวันอังคารที่  30 
เมษายน  2562   

15 น.ส.สรุีย์รตัน์ เฉยดิษฐ์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ/
ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ 

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษา
อินโดนีเซีย ซึ่งจดัโดยสถานเอกอัคราชทูต
อินโดนีเซียประจ าประเทศไทย เมือ่วันท่ี 25 
มิถุนายน 2562 
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นิสิตแลกเปลี่ยนทั้งโครงกำรระยะสั้นและระยะยำว 
Outbound 
1. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Center of Japanese Language Education, Fall Semester 

2018, Reitaku University, Japan 1 คน (ก.ย. 61 – ก.พ. 62) 
2. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว School of Japanese Studies for Foreign Language 

Students, Osaka International University, Japan 1 คน (ก.ย. 61 – ก.พ. 62) 
3. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Shinshu University, Japan 1 คน (18 ก.ย. 61 – 6 ก.พ. 62) 
4. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (ทุนประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น) Sofia University, Japan 1 คน (18 ก.ย. 

61 – 31 ก.ค. 62) 
5. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Aichi University, Japan 2 คน (14 ก.ย. 61 – 3 ส.ค. 62) 
6. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Mokwon University, Korea 1 คน (20 ก.พ. 61-14 ธ.ค. 61) 
7. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Mokwon University, Korea 2 คน (27 ก.พ. 62-23 ธ.ค. 62) 
8. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Wenzhou Medical University, China 4 คน (11 ก.ย. 61 – 31 ม.ค. 62) 
9. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Kunming University of Science and Technology, China 1 คน (20 

ก.ย. 61-31 ก.ค. 62) 
10. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต National Sun Yat-Sen University, Taiwan 4 คน (27 พ.ย. 61-26 ก.พ. 62) 
11. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Reitaku University, Japan 1 คน (เม.ย. – ส.ค. 62) 
12. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Dongseo University, Korea 1 คน (25 ก.พ. 62-24 มิ.ย. 62) 
13. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Honam University, Korea 1 คน (25 ก.พ. 62-23 ธ.ค. 62) 
14. เข้ารับการศึกษาในต่างประเทศ National Kaohsiung Normal University, Taiwan 3 คน (20 ก.พ. 

62-20 พ.ค. 62) 
15. โครงการ Mobility in Actions of Students and Professor ภายใต้โครงการ Marco Polo 

University of Seville, Spain 1 คน (21 พ.ค. 62-3 มิ.ย. 62) 
16. โครงการ Mobility in Actions of Students and Professor ภายใต้โครงการ Marco Polo Hanoi 

University, Vietnam 1 คน (21 เม.ย. 62-5 พ.ค. 62) 
17. โครงการ Mobility in Actions of Students and Professor ภายใต้โครงการ Marco Polo 

University of Malaysia 1 คน (1-14 พ.ค. 62) 
18. ได้รับทุนจากการประกวดสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมุติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 3 Ewha 

Womans University, Korea 3 คน (26 มิ.ย. -12 ก.ค. 62) 
19. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น – ยาว ต่างประเทศ (Outbound) ของหลักสูตร ศศ.บ.พม่าศึกษา 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 7 คน (3-7 มิ.ย. 62)   

Inbound 
1. Ms. Miyu  Kotera (Reitaku University, Japan) ปีการศึกษา 62 ตั้งแต่ พ.ค. 62 (1 ปีการศึกษา) 
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 1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน  
ปีกำรศึกษำ 2560 

(หรือประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มีผล
การพัฒนาที่ดีขึ้น) 

แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง  ผู้จัดเก็บและ 
รำยงำนข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

องค์ประกอบท่ี 1  
กำรผลิตบัณฑิต 
 
 

- ติดตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการตดิตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
น าข้อมูลมาวางแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนพัฒนาบุคลากร 
- จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์
ขอต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 
 

หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 
    - โสภาพรรณ  
      เกยีรติประกอบ 
    - พฤศภัทร 
      เจริญทรัพย์) 

คณะฯมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชากร ปี พ.ศ.
2560-2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559 และมีแผนพัฒนาบุคลากรส่วนบุคคล 
(IDP) และในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการจดัสรร
ทุนการศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไดล้า
ศึกษาต่อเป็นไปตามแผนพัฒนาบคุลากรส่วนบุคคล (IDP) 
คณะได้ยกเลิกโครงการอบรมให้ความรู้การเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการ เนื่องจาก ในช่วงระยะเวลาที่จะจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงปิดภาคเรียน คณาจารย์ไดล้าไปต่างประเทศจ านวน
มาก และมหาวิทยาลยัได้จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการและการจดัท าผลงาน
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์แล้ว ใน
วันท่ี 6 มิ.ย.62 เวลา 14.30-16.30 น. ณ QS 3301 
มหาวิทยาลยันเรศวร มีคณาจารยเ์ข้าร่วมอบรมจ านวน 36 
คน ในปีการศึกษา 2561 มอีาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 9 ราย ดังนี ้
ยื่นขอต าแหน่ง รศ. 
1. ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ ์
ยื่นขอต าแหน่ง ผศ. 
1.ดร.ศศณิัฐ พงษ์นิล        2.อ.บุตรี สุขปาน 
3.อ.โสภณ ลาวรรณ์         4.อ.พรชัย ผลนโิครธ 
5.อ.พิมพ์นภสั จินดาวงศ ์
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน  
ปีกำรศึกษำ 2560 

(หรือประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มีผล
การพัฒนาที่ดีขึ้น) 

แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง  ผู้จัดเก็บและ 
รำยงำนข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 - ควรมีกิจกรรมการใหร้างวัลศิษยเ์ก่า
ดีเด่น ศิษย์เกา่มาถ่ายทอดประสบการณ์
ตรงให้แก่นักศึกษา และจดักิจกรรม
ระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อสานสัมพันธ์
และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาปัจจุบัน  
- ควรน าผลประเมินของแต่ละโครงการ/
กิจกรรมน ามาประเมินในภาพรวม
เพื่อท่ีจะเป็นแผนพัฒนานักศึกษาในปี
ถัดไป 

-เชิญศิษย์เก่ามาถ่ายทอดประสบการณต์รงให้แก่
นักศึกษา 
 
 
 
 

งานกิจการนิสิตฯ 
 (ณัฏฐพัชร์ วรกุล
วรรธนะ,นายธีรันัย 
รัตนภูมิ) 
 
 
 
 

ในปีการศึกษา 2561 มีการเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมกับนิสิตปัจจุบันเพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ร่วมท ากิจกรรมกัน
มากขึ้น และให้นิสิตปัจจุบันมีแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการ
เรียน การท ากิจกรรมระหว่างเรียน และถ่ายทอดประสบการณ์
การท างานให้รุ่นน้อง 
- กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
- กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

องค์ประกอบท่ี 2  
กำรวิจัย 

-คณะควรส่งเสริมหรือแสวงหาแหล่งทุน
จากภายนอกอ่ืนๆ นอกเหนือจากทุน
วิจัยที่ไดร้ับจากมหาวิทยาลัย 

- ส่งเสริมใหเ้กิดชุดโครงการวิจยัที่มีนักวิจัยรุ่นใหญ่
เป็นหัวหน้าโครงการ 
- จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะ 
- มีโครงการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพผ์ลงาน
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
(พรภุทชรี โพธิ์ทอง) 

ในปีการศึกษา 2561 (งบประมาณ 2562) คณะได้จดัสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยจ านวน 300,000 บาท โดย
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะ ในรูปแบบเหมาจ่าย 
เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 300,000 บาท มีผู้ได้รับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยทั้งหมด 29 คน และมีโครงการสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ไดจ้ัด
งบประมาณในการด าเนินโครงการเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
200,000 บาท  นอกจากน้ี คณะฯ ยังได้มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในรปูแบบเงินรางวัล ผลงานท่ีตีพิมพ์อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ได้รับรางวัล 1,000 บาท ผลงานท่ี
ตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน 
กพอ. รางวัลละ 5,000 บาท โดยในปงีบประมาณ 2562 ได้
มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 80,000 บาท 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน  
ปีกำรศึกษำ 2560 

(หรือประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มีผล
การพัฒนาที่ดีขึ้น) 

แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง  ผู้จัดเก็บและ 
รำยงำนข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

องค์ประกอบท่ี 3  
กำรบริกำรวิชำกำร 

- -จัดโครงการบริการวิชาการ (หารายได้) ใน
รูปแบบโครงการอบรมประเภทต่างๆให้มากขึ้น 
- ส่งเสริมใหม้ีการบรูณาการการบริการวิชาการกับ
พันธกิจอื่นๆ เช่น การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ 
 
 
 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 (วรรณภา  แตงตุ้ม) 

ในปีการศึกษา 2562 คณะไดม้ีการจัดโครงการบริการ
วิชาการ แบบหารายได้ จ านวน 4 โครงการ คือ  
1) โครงการติวเข้มและจดัสอบ TOEIC ส าหรับนสิิต 
บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป 
2) โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
3) โครงการการประชุมวิชาการ หวัข้อ “ภาษา วรรณคดี 
และคติชนวิทยา : ความส าคญัและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุค
ใหม่” 
4) โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โรงเรียนศรี
สวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดนา่น 
และมีงานบริการวิชาการ (งานแปลเอกสาร) ซึ่งโครงการอาจ
ยังไม่ได้เพิ่มจ านวนขึ้นจากเดมิมากนัก แต่คณะกส็นับสนุนให้
มีอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบท่ี 5  
กำรบริหำรจัดกำร 
 

คณะพิจารณาระบบและกลไกก ากับ
ติดตามหลักสูตรให้มีการด าเนินการตาม
องค์ประกอบประกันคุณภาพ 
 

-ประชุมคณะกรรมการวิชาการทุกสิ้นภาค
การศึกษาเพื่อเป็นระบบและกลไกในการก ากับทุก
หลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2558 
-จัดให้มีการประชุมหรือติดตามการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง  

งานบริการ
การศึกษา 
(สุภาภรณ์ แสงอบ) 
 
 
 

ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการวิชาการคณะ มีการ
ก ากับติดตามงานด้านประกันคณุภาพของหลักสูตร ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อคราวประชุมวันท่ี 10 
มกราคม 2562 และในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561  
เมื่อคราวประชุม วันที่ 4 มิถุนายน 2562 และรายงานผล
การติดตามเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
นอกจากน้ี ได้มีการแจ้งข่าวสารด้านประกันคณุภาพในการ
ประชุมคระกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
บริหารหลักสตูรอยา่งสม่ าเสมอ 
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บทท่ี 2 ส่วนส ำคัญ 

   

 

 

 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
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องค์ประกอบที่  1   กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน   ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 
 

                                        ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
      คะแนนท่ีได้ =    ------------------------------------------------------------------------------- 
                                          จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรบัผิดชอบ 

ขอ้มูลพ้ืนฐำน จ ำนวนยืนยนัของคณะ จ ำนวนยืนยนัของกรรมกำร 
จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 17 17 
--ระดับปรญิญาตร ี 10 10 
--ระดับปรญิญาโท 4 4 
--ระดับปรญิญาเอก 3 3 
จ านวนหลักสตูรทีผ่่านการก ากับมาตรฐาน 17 17 
--ระดับปรญิญาตร ี 10 10 
--ระดับปรญิญาโท 4 4 
--ระดับปรญิญาเอก 3 3 
จ านวนหลักสตูรทีไ่มผ่่านการก ากบัมาตรฐาน - - 
--ระดับปรญิญาตร ี - - 
--ระดับปรญิญาโท - - 
--ระดับปรญิญาเอก - - 
คะแนนผลการจดัการหลักสตูรโดยรวม 3.47 3.47 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการจัดประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม-9 
สิงหาคม 2562 โดยประเมินทั้งสิ้น 17 หลักสตูร ดังนี ้

หลักสูตร วัน/เดือน/ปีท่ีประเมิน ผลประเมิน 
ระดับปริญญำตรี   
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ ภาษาฝรั่งเศส 1 สิงหาคม 2562 3.43 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ ภาษาอังกฤษ 1 สิงหาคม 2562 3.95 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ พม่าศึกษา 8 สิงหาคม 2562 3.42 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ ภาษาญี่ปุ่น 4 กรกฎาคม 2562 3.43 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ ภาษาไทย 8 สิงหาคม 2562 3.43 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ ภาษาเกาหล ี 9 สิงหาคม 2562 3.57 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ ภาษาจีน 18 กรกฎาคม 2562 3.24 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ นาฏศิลป์ไทย 26 มิถุนายน 2562 3.60 
หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต ดรุิยางคศาสตรไ์ทย 5 สิงหาคม 2562 3.68 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=933
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=934
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=936
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=938
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=939
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=940
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=942
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=944
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=945
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=946
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=948
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=950
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=1034
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

3.01 3.47 3.47 บรรลเุป้าหมาย 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :  -  
 
 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต ดรุิยางคศาสตรส์ากล 30 กรกฎาคม 2562 3.08 
ระดับปริญญำโท-เอก   
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ 2 สิงหาคม 2562 3.43 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร ์
หลักสตูรศลิปศาสตรดุษฎีบณัฑิต ภาษาศาสตร ์

12 กรกฎาคม 2562 3.50 
3.13 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต คติชนวิทยา  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ คติชนวิทยา 

25 กรกฎาคม 2562 3.50 
3.47 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย 
หลักสตูรศลิปศาสตรดุษฎีบณัฑิต ภาษาไทย 

9 สิงหาคม 2562 3.60 
3.56 

เฉลี่ยทั้งหมด  3.47 
 
                   มีผลประเมินโดยรวมเฉลี่ย      3.47 
รำยกำรหลักฐำน 
1.1.(1) รายงานสรุปผลประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

3.01 2.90 2.90 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

3.01 3.47 3.47 บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
 เกณฑ์กำรประเมิน   โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุม่ ข และ ค2 

                    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุม่ ค1 และ ง 

                    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ           

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกตามสตูร 
                        จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก  
                        ---------------------------------------------- X 100 
                                  จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนท่ีได ้  =         ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก  
                        ------------------------------------------------------------------------------X 5 

                          ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 
จ ำนวนยืนยนัของคณะ 

จ ำนวนยืนยนัของ
กรรมกำร 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  146 146 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

67 67 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

2.78 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
=44.912 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 2.807) 

2.81 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

2.81 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
=45.890 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 2.868) 

2.87 บรรลเุป้าหมาย 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

2.81 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
=45.890 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 2.868) 

2.87 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ในปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์มีอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอกจ านวนทั้งสิ้น 67.0 คน มีอาจารย์ประจ า
ส าเรจ็การศึกษาและกลับมาปฏิบตัิราชการ จ านวน 3 รายคือ ดร.ณฐัพร ไข่มุก, ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนนิ , ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร  
และมีอาจารย์ทีล่าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และอยูร่ะหว่างการขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวนทั้งสิ้น 11 ราย 
ซึ่งในอนาคตอาจารย์เหล่านี้จะส าเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานท่ีตน้สังกัด ท าให้ คณะฯ จะมีจ านวนอาจารยส์ าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาเอกเพิ่มขึน้ในทุกๆปี เพื่อเข้าสู่เกณฑ์จ านวนอาจารย์คณุวุฒิปรญิญาเอกของสถาบันประเภท ง 
หลักฐำน 
1.2(1) ข้อมูลสรปุจ านวนอาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :  -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุม่ ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 2. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการตามสูตร      

                         
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ*100 

                 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

  

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ1 เทียบกับคะแนนเต็ม5 

      คะแนนท่ีได ้ = ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ   * 5 
                           ----------------------------------------------------------------------- 
                  ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้คะแนนเป็น 5 

 
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 
จ ำนวนยืนยนัของคณะ 

จ ำนวนยืนยนัของ
กรรมกำร 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  146 146 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 103 103 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 33 33 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 9 9 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1 1 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

2.00 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=27.018 ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.689) 

1.69 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

2.00 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=29.452 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 1.841) 

1.84 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  
คณะมนุษยศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น 43 คน จ าแนกเป็น  
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์       จ านวน   33  คน  
     2. รองศาสตราจารย์          จ านวน    9  คน  
     3. ศาสตราจารย์               จ านวน    1  คน           
การด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับค าสั่งอนุมัติให้ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จ านวน 6 คน และ “ศาสตราจารย”์ จ านวน 1 คน  ดังนี้  
            1. ดร.แคทรียา อังทองก าเนิด ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ไดร้ับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันท่ี 6 ก.ย.2560  ค าสั่ง ณ วันที่ 30 ต.ค.2561 
            2. ดร.ซอทอง  บรรจงสวัสดิ์ ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ได้รับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันท่ี 8 ก.ย.2560 ค าสั่ง ณ วันที่ 30 ต.ค.2561 
            3. ดร.ทศพล  สุรนัคครนิทร์ ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ได้รับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันท่ี 2 ต.ค.2560 ค าสั่ง ณ วันที่ ณ 6 ธ.ค.2561 
            4. ดร.ภูริวรรณ  วรานุสาสน์ ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ได้รับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันท่ี 22 ก.ย.2560 ค าสั่ง ณ วันที่ ณ 8 พ.ค.2562 
            5. รศ.ดร.อัญชลี  วงศ์วฒันา ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  ไดร้ับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
“ศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันท่ี 15 ก.พ.2560 ค าสั่ง ณ วันที่ 11 มิ.ย.2562 
            6. ดร.ณัฏฐนิช  นักป่ี ยืน่เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ไดร้ับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันท่ี 9 ส.ค.2561 ค าสั่ง ณ วันที่ ณ วันท่ี 25 ก.ค.2561 
            7. ดร.ศศณิัฐ  พงษ์นิล  ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ไดร้ับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันท่ี 24 ส.ค.2561 ค าสั่ง ณ วันที่ 25 ก.ค.2561 
 
กองการบริหารงานบุคคล ได้แจ้งผลการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผลการด าเนินการของแต่ละราย ในเดือน 
มี.ค. – เม.ย.2562 ข้อมูลการรายงาน ณ 29 เม.ย.2562 อยู่ในกระบวนการ จ านวน 12 คน ดังนี ้
            1. รศ.น.ท.ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “ศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2561  ผลการ
ด าเนินการปรากฏว่า อยูร่ะหว่างรอผลการประเมินคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 
1 ราย และอยูร่ะหว่างทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ราย 
            2. อ.นพรัตน์  จันทร์โสภา เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันท่ี 16 ก.ค.2561 ผลการ
ด าเนินการปรากฏว่า คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการไดส้่งผลการประเมินมาแล้วจ านวน 2 
ราย และอยู่ระหว่างรอผลการประเมินคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพือ่ท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย 
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            3. ดร.ฐติิรัตน์  สุวรรณสม  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “ผูช่้วยศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันท่ี 6 ก.ย.2561 ผลการ
ด าเนินการปรากฏว่า คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการไดส้่งผลการประเมินมาแล้วจ านวน 2 
ราย และอยู่ระหว่างรอผลการประเมินคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพือ่ท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย 
            4. ดร.สุทธาวรรณ  ศรีวนัทนียกุล  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันท่ี 11 ก.ย.2561 
ผลการด าเนินการปรากฏว่า คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการไดส้่งผลการประเมินมาแล้ว
จ านวน 1 ราย อยู่ระหว่างรอผลการประเมินคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย 
และอยู่ระหว่างทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย 
            5. ดร.ภาคภมูิ  สุขเจริญ  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันท่ี 6 ก.ย.2561 ผลการ
ด าเนินการปรากฏว่า อยูร่ะหว่างรอผลการประเมินคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 
2 ราย และอยูร่ะหว่างทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย 
            6. ดร.อัจฉรา  อึ้งตระกลู  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันท่ี 31 ส.ค.2561 ผลการ
ด าเนินการปรากฏว่า คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการไดส้่งผลการประเมินมาแล้วจ านวน 1 
ราย และอยู่ระหว่างรอผลการประเมินคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพือ่ท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ราย 
            7. ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ  เสนอขอก าหนดต าแหนง่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2561 ผล
การด าเนินการปรากฏว่า คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการไดส้่งผลการประเมินมาแล้ว
จ านวน 1 ราย อยู่ระหว่างรอผลการประเมินคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย 
และอยู่ระหว่างทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย 
            8. อ.บุตรี  สุขปาน  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันท่ี 17 ต.ค.2561 ผลการ
ด าเนินการปรากฏว่า อยูร่ะหว่างประสานขอรายชื่อคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ (ผู้อ่าน) จากประธานสาขาวิชา จ านวน 3 ราย 
            9. ว่าท่ีร้อยตรโีสภณ  ลาวรรณ์  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมือ่วันท่ี 8 ต.ค.2561 ผล
การด าเนินการปรากฏว่า อยู่ระหวา่งทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 3 
ราย 
            10. อ.พรชัย  ผลนิโครธ  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันท่ี 24 ต.ค.2561 ผลการ
ด าเนินการปรากฏว่า อยูร่ะหว่างประสานขอรายชื่อคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ (ผู้อ่าน) จากประธานสาขาวิชา จ านวน 3 ราย 
            11. อ.พิมพ์นภัส  จินดาวงค์  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “ผูช่้วยศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันท่ี 26 ต.ค.2561 ผลการ
ด าเนินการปรากฏว่า อยูร่ะหว่างรอผลการประเมินคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 
2 ราย และอยูร่ะหว่างทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย 
            12. ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระภาศรี  ศรีประดิษฐ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันท่ี 26 
ต.ค.2561 ผลการด าเนินการปรากฏว่า อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิฯ (ผู้อ่าน) จากประธาน
สาขาวิชา จ านวน 3 ราย  
 
คณะมนุษยศาสตร์ ไดส้นับสนุนและส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถบุคลากรสายวิชาการ  โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  ครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวันท่ี 17 ม.ค.2562 เห็นชอบแผนงานการขอไปปฏิบตัิงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของ ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนการวิจยั และจะเป็น
ประโยชน์ทางวิชาการ โดยจัดท าวจิัยและหนังสือ เรื่อง การเรียนรูภ้าษาอังกฤษผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความ
พร้อมเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”  โดยเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติใหไ้ปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ มีก าหนด 1 ปี 
 
อีกทั้งยังจัดให้คณาจารย์เข้าร่วมกจิกรรมการบรรยายใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการและการจัดท าผลงานเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 6 มิ.ย.2562 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ QS 3301  มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมจ านวน 36 
คน และจัดใหค้ณาจารยเ์ข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ “เทคนิคเตรียมผลงาน
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” ในวันท่ี 24 ก.ค.2562 เวลา 08.30 – 12.30 น. มีคณาจารย์เข้าร่วม 59 คน 
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ทั้งนี้  ได้บันทึกกิจกรรม/โครงการ เพื่อเป็นการส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาอาจารยเ์สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยก าหนดแผนการด าเนินการจดัโครงการส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณต่อไป 
รำยกำรหลักฐำน 
1.3(1) 1.3(1)  ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า (นับตามประกาศมหาวทิยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการนับข้อมูลฯ) 

 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

2.00 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ=29.452 ดังนั้น
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 1.841) 

1.84 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : 
ข้อสังเกต 
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่จะเกษียณอายุจ านวน 3 คน แต่ต่ออายุราชการได้จ านวน 2 คน อาจส่งผลต่อการประเมินฯ 
รอบหน้า ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น เช่น มาตรการสร้างแรงจูงใจในการผลิต
งานวิชาการ เขียนหนังสือ บทความทางวิชาการ บทความทางวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน    
  ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเทา่กับเกณฑม์าตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5  
  ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑม์าตรฐานให้ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่าง
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 
    -ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20ก าหนดเป็นคะแนน 0 
    - ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 
   ให้น ามาเทียบบญัญัตไิตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสตูรนั้นๆ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 
จ ำนวนยืนยนัของคณะ 

จ ำนวนยืนยนัของ
กรรมกำร 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง  12.31 12.31 
--สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร(์25:1)  12.31 12.31 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูง
กว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานไมเ่กินร้อยละ 10 
ก าหนดเป็นคะแนน 5 

ร้อยละ -46.160 ค่าร้อยละที่ <= 0 
คิดเป็นคะแนน 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนกำรประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูง
กว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานไมเ่กินร้อยละ 10 
ก าหนดเป็นคะแนน 5 

ร้อยละ -50.760 ค่าร้อยละที่ <= 0 
คิดเป็นคะแนน 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ค่า FTES ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ค่า FTES                1,662.19 
ระดับปริญญาตรี       1,563.79 
ระดับปริญญาโท        37.67  ปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าในระดับบัณฑติศึกษาให้เปน็ระดับปริญญาตรี (*1.8)  
                            = 67.80 
ระดับปริญญาเอก     17.38    ปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าในระดับบัณฑติศึกษาให้เปน็ระดับปริญญาตรี (*1.8)  
                            = 31.29 

ค่า FTES คณะมนุษยศาสตร์ ระดบับัณฑิต(ปริญญาตรี)    =   1,563.79  
ค่า FTES คณะมนุษยศาสตร์ ระดบับัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท+ปริญญาเอก)    =   (37.67+17.38) x 1.8 = 99.09 
ค่า FTES คณะมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสิ้น  =   1,563.79 + 99.09 = 1,662.88 

จ านวนอาจารย์ประจ า จ านวน 135 คน ลาศึกษาต่อจ านวน 11  คน  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงาน  =  146 คน 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง = 1,662.88/135  =  12.31 
                     = ((12.31-25)/25) x 100 = - 50.760 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ  - 50.760  ไดค้ะแนน  5 คะแนน 

รำยกำรหลักฐำน 
1.4.1(1) ข้อมูลการวิเคราะห์คา่นสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูง
กว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานไมเ่กินร้อยละ 10 
ก าหนดเป็นคะแนน 5 

ร้อยละ -50.760 ค่าร้อยละที่ <= 0 
คิดเป็นคะแนน 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :  - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นกัศึกษำในคณะ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตรม์ีการจดัให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะฯ ใน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษา 
    คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตทุกคนตั้งแตเ่ข้าเรียนในช้ันปีท่ี 1 โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหนา้ที่ต่าง ๆ รวมทั้งการให้
ค าปรึกษาในด้านตา่ง ๆ รวมทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (1.5.1(1)  )คณะฯ สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนสิิตทั้งกลุม่
อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีงบประมาณในการจัดกจิกรรมพบปะกัน 1.5.1(2) และนิสิตยังสามารถ
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างสม่ าเสมอโดยคณะก าหนดนโยบายอาจารย์ทุกคนต้องแจ้งตารางเวลาให้ค าปรึกษานิสติ (office 
hours) ในนิสิตทราบหน้าห้องท างานของตนและโดยการติดต่อทางสือ่สังคม (social media) เช่น Facebook และ Line ด้วย 
 
 2. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
    งานบริการการศึกษา ไดจ้ัดเจา้หน้าท่ีบริการการศึกษาไว้ประจ าภาควิชาทุกภาควิชา ภาคฯ ละ 1 คน กรณีนิสติต้องการค าแนะน า
หรือมีปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนเรียน นิสติสามารถปรึกษาเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวได้ (1.5.1.3)  
 
3. เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสติ 
    งานกิจการนิสิต มีการจดัเจ้าหน้าท่ีจ านวน 2 คน ไว้บริการให้ค าปรึกษาด้านการใช้ชีวิตแก่นิสิต  ให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษาเมื่อนิสติมี
ปัญหา แนะน าแนวทางการแก้ปญัหา เช่น บริการและสวสัดิการนิสติ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนช่วยเหลือ
นิสิตต่างๆ การเจ็บป่วย รักษาพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล วินยันิสิต ข่าวสารตา่งๆ รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่นิสิตต้องประสาน
งานหรือติดต่อ นอกจากนี้ยังได้มีช่องทางติดต่อสื่อสารและการจดักิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อให้ความรูใ้ห้ข้อมูลด้านการเรยีนการสอน
และการใช้ชีวิตแก่นิสติๆ ได้แก ่
 3.1.โครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 (1.5.1(4))(1.5.1(5)) ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้ในเรื่องตา่งๆดังนี้ 
      (1) ภาพรวมระบบการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ (เช่นโครงสร้างหลักสูตร,วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกและวิชาโท ส าหรับบาง
หลักสตูร  การเปลี่ยนวิชาเอก รวมทั้งระเบียบแนวปฏิบัตดิ้านการเรยีนการสอนที่นิสิตควรรู้และปัญหาที่พบบ่อย 
      (2) บริการและสวสัดิการนิสติ  การกู้ยืมและการช าระหนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ./กรอ.)  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
ส าคัญ วินัยนสิิตที่นสิิตต้องปฏิบตั,ิการหักคะแนนความประพฤต ิ
      (3) เสวนา หัวข้อ “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั”โดย ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์  
      (4) นอกจากน้ี โครงการปฐมนิเทศยังเปิดโอกาสให้นิสติพบคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีภาควิชา 
  3.2  การให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั้งในเวลาและนอกเวลา โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสาร เช่น Facebook งานกิจการนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 1.5.1(6) , การให้ค าปรึกษาทางข้อความส่วนตัว 1.5.1(7) 
 
หลักฐำน 
1.5.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาและหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5.1(2) หลักฐานการเบิกจ่ายจดักิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต และบันทึกขออนุมัติจัดโครงการ อ.ท่ีปรึกษาพบนิสิต 
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1.5.1.3 เว็บไซต์งานบริการการศึกษา (บุคลากรสังกดังานบริการการศึกษา) 
1.5.1(4) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 พร้อมก าหนดการวันปฐมนิเทศนิสติใหม่ (ท่ีมีการแนะน าเจ้าหน้าท่ีที่
ให้ค าแนะน าด้านต่าง ๆ) 
1.5.1(5) สรุปผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5.1.6 รูปถ่ายหน้าจอ Facebook งานกิจการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ แสดงการให้ค าปรึกษานิสิต ทัง้ในเวลาและนอกเวลา 
1.5.1.7 รูปถ่ายหน้าจอ Facebook  การให้ค าปรึกษานสิิต  ในข้อความส่วนตัว 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอก
เวลำแก่นักศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ ได้ให้ข้อมลูของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร และแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสติหลากหลาย
ช่องทางเพื่อให้ข้อมูลได้เข้าถึงนิสิตได้รวดเร็วและทั่วถึง โดยผ่านโครงการและช่องทางต่างๆ เช่น 
1.โครงการการปฐมนิเทศใหม่ 1.5.2(1) มีลักษณะกิจกรรมให้ความรูแ้ละแนะน าการใช้ชีวิตให้แก่นิสิตช้ันปีท่ี 1 โดยมีการเชญิ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยมาให้ข้อมูลแก่นิสิต ในเรื่องการให้บริการต่างๆ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร แหล่ง
งานต่างๆ เช่น 
        1.1. กองกิจการนิสิต 
        1.2. งานบริการการศึกษา 
        1.3. งานกิจการนิสิต   
2. Facebook งานกิจการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 1.5.2(2) 1.5.2(3)ท่ีให้ข้อมูลในเรื่องกิจกรรมพเิศษนอกหลักสูตรต่างๆ  และแหล่ง
งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา 
3. Facebook นิสิต กยศ./กรอ. คณะมนุษยศาสตร์ 1.5.2(4) 1.5.2(5) ที่ให้ข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แก่นิสิต 
 

หลักฐำน 
1.5.2(1) ก าหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5.2(2) รูปภาพพริ้นต์หน้าจอ Facebook งานกิจการนิสิตคณะมนษุยศาสตร ์
1.5.2(3) Facebook งานกิจการนิสิตคณะมนุษยศาสตร ์
1.5.2(4) รูปถ่ายพริ้นหน้าจอ Facebook นิสิต กยศ./กรอ. คณะมนษุยศาสตร ์
1.5.2(5) Facebook นิสิต กยศ./กรอ. คณะมนุษยศาสตร ์
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นกัศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานส าหรับนิสติ โดยในปีการศึกษา 2561 มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆโดยงานบริการการศึกษา ภายใต้ชื่อ โครงการปจัฉิมนเิทศ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตทราบเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบัณฑติใหม่ แก่นิสิตช้ันปีท่ี 4 คณะมนุษยศาสตร์  1.5.3(1) 1.5.3(2) 
   - มีการบรรยายในหัวข้อ “บัณฑิตที่มัดใจนายจ้างในยุค 4.0” 
   - มีการบรรยายในหัวข้อ “บัณฑิตยุคใหม่ใส่ใจการเงิน” 
 
หลักฐำน 
1.5.3(1) โครงการปัจฉิมนิเทศ 
1.5.3(2) ภาพกิจกรรม "โครงการปัจฉิมนิเทศ" ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์คณะ 
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 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนน
เต็ม 5  
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตารางสรุปผลประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยไดส้รุปเป็นตาราง ดังนี ้
 

โครงกำร/กิจกรรม ผลประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 60 

ผลประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 61 

ปัญหำอุปสรรค ปี 60 กำรพัฒนำปรับปรุง ปี61 

1.ผลประเมินการประเมิน
การให้บริการให้ค าปรึกษา 
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นิสิตและศิษย์เกา่ คณะ
มนุษยศาสตร์ 

4.13 4.17 -นิสิตบางคนไม่สนการแจ้ง
ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ 
-นิสิตขาดความเขา้ใจเร่ืองการ
ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนราชวิชา 
การจ่ายเงิน 

-น าข้อเสนอแนะจากปี 60 มาพัฒนาเรือ่ง
การแจ้งข่างสารให้นิสิตทราบ โดย ในปี 
61 มีการนัดประชุมแจ้งขา่วสารเป็นระยะ 
-น าข้อเสนอแนะจากปี 60 มาพัฒนาเรือ่ง
ขอปฏิบัตกิาร เพิ่ม-ถอน /การลงทะเบียน 
โดยละเอียดและร่วมมือกับงานบริการ
วิชาการ 

2.สรุปผลโครงการปฐมนิเทศ 4.58 4.64 -ห้องน้ าไม่เพียงพอ/ไม่พร้อมใช่
งาน 

-ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัด
กิจกรรมและประสานกับเจา้หน้าที่ดแูล
สถานที่ให้พร้อม 

3.สรุปผลโครงการปัจฉิม
นิเทศ 

4.36 4.49 -นิสิตมาเข้าร่วมโครงการชา้กวา่
ก าหนดที่ตั้งไว ้
-ควรให้ความรู้แนวใหม่บ้าง 

-ประชาสัมพันธ์บน Facebook 
-มีการเพิ่มหวัข้อการให้ความรู้ และ
เปลี่ยนหัวขอ้ จากป ี60 ให้มีความ
น่าสนใจขึ้น 

 
หลักฐำน 
1.5.4(1) ผลประเมินการประเมินการให้บริการใหค้ าปรึกษา ดา้นวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตและศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ปะ
จ าปีการศึกษา 2560 
15.4(2) ผลประเมินการประเมินการให้บริการให้ค าปรึกษา ดา้นวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตและศษิย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ปะ
จ าปีการศึกษา 2561 
1.5.4(3) สรุปผลโครงการปฐมนเิทศ ปีการศึกษา 2560 
1.5.4(4) สรุปผลโครงการปฐมนเิทศ ปีการศึกษา 2561 
1.5.4(5) สรุปผลโครงการปัจฉมินิเทศ ปีการศึกษา 2560 
1.5.4(6) สรุปผลโครงการปัจฉมินิเทศ ปีการศึกษา 2561 
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล กำร
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน  
คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการน าผลประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลให้การประเมินสูงขึ้น โดย น า
ปัญหาและอุปสรรค์ในปีการศึกษา 2561 มาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา 2562 

โครงกำร/กิจกรรม ผลประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 60 

ผลประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 61 

ปัญหำอุปสรรค ปี 60 กำรพัฒนำปรับปรุง ปี61 

1.ผลประเมินการประเมิน
การให้บริการให้ค าปรึกษา 
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นิสิตและศิษย์เกา่ คณะ
มนุษยศาสตร์ 

4.13 4.17 -นิสิตบางคนไม่สนการแจ้ง
ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ 
-นิสิตขาดความเขา้ใจเร่ืองการ
ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนราชวิชา 
การจ่ายเงิน 

-น าข้อเสนอแนะจากปี 60 มาพัฒนา
เร่ืองการแจ้งข่างสารให้นิสิตทราบ โดย 
ในปี 61 มีการนัดประชุมแจ้งข่าวสาร
เป็นระยะ 
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หลักฐำน 
1.5.5(1) สรุปผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ 2560 
1.5.5(2) ขออนุมัติโครงการปฐมนเิทศนิสิตใหม่ 2561 
1.5.5(3) ผลประเมินการประเมินการให้บริการใหค้ าปรึกษา ดา้นวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตและศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ปะ
จ าปีการศึกษา 2560 
1.5.5(4) ผลประเมินการประเมินการให้บริการใหค้ าปรึกษา ดา้นวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตและศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ปะ
จ าปีการศึกษา 2561 
1.5.5(5) สรุปผลโครงการปัจฉมินิเทศ ประจ าปี 60 
1.5.5(6) สรุปผลโครงการปัจฉมินิเทศ ประจ าปี 61 

-น าข้อเสนอแนะจากปี 60 มาพัฒนา
เร่ืองขอปฏิบัติการ เพิ่ม-ถอน /การ
ลงทะเบียน โดยละเอยีดและรว่มมือกบั
งานบริการวิชาการ 

2.สรุปผลโครงการปฐมนิเทศ 4.58 4.64 -ห้องน้ าไม่เพียงพอ/ไม่พร้อมใช่
งาน 

-ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัด
กิจกรรมและประสานกับเจา้หน้าที่ดแูล
สถานที่ให้พร้อม 

3.สรุปผลโครงการปัจฉิม
นิเทศ 

4.36 4.49 -นิสิตมาเข้าร่วมโครงการชา้กวา่
ก าหนดที่ตั้งไว ้
-ควรให้ความรู้แนวใหม่บ้าง 

-ประชาสัมพันธ์บน Facebook 
-มีการเพิ่มหวัข้อการให้ความรู้ และ
เปลี่ยนหัวขอ้ จากป ี60 ให้มีความ
น่าสนใจขึ้น 

  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : ให้ข้อมูลและควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า เช่น การรับสมัครงาน การเพิ่มพูน
ทักษะทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ โดยผ่านช่องทางและกระบวนการต่างๆ เช่น 
1. Facebook ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร 1.5.6(1) เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
2. วารสารมนุษยศาสตร์  1.5.6(2) ซึ่งเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์  มีบทความวจิัยและบทความวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ สามารถเพิ่มพูนทักษะให้กับศิษย์เก่า สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้  
นอกจากน้ีคณะยังใช้ช่องทางประชาพันธ์โครงการ/กิจกรรมผ่านทางสถานีวิทยุ ม.น. และ สถานีโทรทศัน์ท้องถิ่น MSS เพื่อเชิญชวน
ศิษย์เก่าและประชนทั่วไปผูส้นใจเข้าร่วมเพิ่มพูความรู้และทักษะของตนเอง 
 
หลักฐำน 
1.5.6(1) Facebook ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร 
1.5.6(2) ลิงค์หน้าเว็บวารสารมนษุยศาสตร์ออนไลน ์
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 
 

 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :  
การประเมินคณุภาพของการจดักจิกรรมใน CHE QA และเอกสารรายงาน การแสดงผลการประเมินไม่ครบทุกด้าน เมื่อศึกษาใน
รายละเอียดพบว่า การวางแผนการประเมินกิจกรรมนสิิตควรวิเคราะห์ตัวช้ีวัดของโครงการและคณุลักษณะบณัฑิตฯ 5 ด้าน ของ
นิสิตเพื่อสร้างวิธีการประเมินให้ครอบคลุม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมสี่วนร่วมในกำร
จัดท ำ แผนและกำรจัดกิจกรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ มีการจดัท าแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะฯโดยให้นิสิตมสี่วนร่วมในการจัดท าและด าเนินการจดักิจกรรม 
โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในเรื่องต่างๆที่เกีย่วข้องกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โดยจัดขึ้นใน โครงการ
อบรมผู้น านสิิต โดยกิจกรรมมีเนื้อหา/ลักษณะกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตคณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 
2560 และ นิสิตคณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 รวมถึงนิสิตประธานช้ันป,ีนิสิตประธานสาขา ได้
ร่วมกันประชุมระดมความคิดเพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีการเสนอปัญหาอุปสรรคและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ (1.6.1.1) และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันท่ี 19
ก.ค.2561 แล้วจึงน าข้อมูลจัดท าแผนพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2561  (1.6.1.2)   
 
หลักฐำน 
1.6.1(1) สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมผู้น านิสติ 
1.6.1(2) แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ควำมรู้ (3) ทักษะทำงปัญญำ (4) ทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดกจิกรรมพัฒนานิสติ ที่ส่งเสริมนสิิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน โดยได้
สรุป โครงการกจิกรรมตามแผนพัฒนานิสิต ท่ีจัดขึ้นในปีการศึกษา 2561 โดยได้ตดิตามผลการด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบหลัก  
เพื่อติดตามและรับทราบผลการด าเนินงานและน าผลมาปรับปรุงแผนฯ ในครั้งต่อไป (1.6.2(1) 
 
หลักฐำน 
1.6.2(1) แบบสรุปการด าเนินงานตามแผนพัฒนานสิิต ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแกน่ักศึกษำ  
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ ได้จดักิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพแก่นิสติที่เป็นกรรมการสโมสรนสิิตคณะฯ ประธานเอก หัวหน้าช้ัน
ปี เพ่ือใช้ในการเขียนโครงการใหส้อดคล้องกับการประกันคณุภาพการศึกษา และใช้ทักษะเหล่านี้ในการด าเนินโครงการหรือการ
ท างานต่าง ๆ โดยจดัการอบรมในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสติคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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1.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต จัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 21 พ.ค. 61 -31 ก.ค. 61 มีลักษณะเนื้อหากิจกรรม ให้ความรู้แก่
นิสิตในหัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับนิสิตและการจัดโครงการกิจกรรม (1.6.3.1)  
2.โครงการอบรมผู้น านสิิต จดัขึ้นในวันที่ 3-5 มิถนุายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของนิสิตโดยผ่าน
กระบวนการจดักิจกรรมตา่งๆ ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ ใน
กิจกรรมมีการให้ความรู้เรื่องการประกันคณุภาพการศึกษา/PDCA  โดยนิสติผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดม้ีการวัดผลประเมินความรู้ อยู่
ในระดับ 4.22 (ระดับดี)  (1.6.3(2) 
 
หลักฐำน 
1.6.3(1) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต  
1.6.3(2)  สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมผู้น านิสติ 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผล
กำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนคร้ังต่อไป 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ในการจัดกิจกรรมโครงการ ทุกกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์  ตามแผนพัฒนานิสิต ทุกกิจกรรมต้องมกีารสรุปผลการ
ด าเนินงานและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 8 วันท่ี 15 ส.ค.62 นอกจากนั้นงานนโยบายและ
แผน จะด าเนินการติดตามแผนทุกรอบ 3,6,9,และ 12 เดือน (รอบ 12 เดือนจะด าเนินการตดิตามเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)  มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ(1.6.4.1) และส าหรับโครงการที่มีการด าเนินการเป็นประจ า ได้มี
การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป  โดยมีการสรุปและน าเสนอในโครงการ ดงันี้ 
1.โครงการอบรมผู้น านสิิต  (1.6.4.2) (1.6.4.1) เพื่อน าข้อมูลไปใช่ในการปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป  อีกทั้งเมื่อมีการ
เสนอขออนุมัติโครงการแต่ละครั้งได้มีการเพิ่มข้อมลูในส่วนของ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในกิจกรรมครั้งท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 
2561)และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา 2562 
 
หลักฐำน 
1.6.4(1) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานิสติ ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6.4(2) รายงานขอส่งสรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมผู้น านสิติ ประจ าปีการศึกษา 2561  น าเข้าวาระประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
1.6.4(3) รายงานขอส่งสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น านสิิต ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6.4(4) ขออนุมัติโครงการอบรมผู้น านิสติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.6.4(5) ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคข์องแผนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนกัศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนานสิิต คณะมนุษยศาสตรม์ีการสรุปประเมินผลตามตัวช้ีวัดและติดตามข้อมลูความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานิสติ ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) และมีการน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันท่ี 15 ส.ค. 2562  (1.6.5.1) 
 
หลักฐำน 
1.6.5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานสิิต ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศกึษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
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คณะมนุษยศาสตร์ ได้จดักิจกรรมตามแผนพัฒนานสิิต และมีการสรปุ ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จในการ
จัดกิจกรรม ได้น าผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค และได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการจัดกจิกรรมที่เป็นโครงการที่
จัดเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยได้สรุปจะมีการน าผลการประเมินของปีการศึกษาท่ีผ่านมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรม 
เช่น ได้น าปัญหาและอุปสรรคในสรุปประเมินผลปีการศึกษา 2561 มาเสนอเป็นแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ ใน
ปีการศึกษา 2562  โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 1,2,3 / 2562 เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันท่ี 15 ส.ค. 2562  เพื่อเสนอเป็นแนวทางพัฒนาแผนพัฒนานิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2562 1.6.6(1) 
หลักฐำน 
1.6.6(1) การประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 1,2,3 / 2562 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและการประเมินอาจจะขาดความรูค้วามเข้าใจในการออกแบบการประเมินแผนและกิจกรรมที่ครอบคลมุ
คุณลักษณะบณัฑติฯ 5 ด้านของนิสิต ควรมีการวางแผนและสร้างตัวช้ีวัดในการน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินเพื่อพัฒนานิสติ
ต่อไป 
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องค์ประกอบที่  2   กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัยท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชนใ์นกำรบริหำรงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของคณะฯ มาจาก 2 แห่ง คือ ระบบกลางที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัย 2.1.1(1) ซึ่งมี
ข้อมูลการขอทุนสนับสนุนการท าวิจัย การขอเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานและค่า Page Charge การบริการด้านเอกสารไฟล์บันทึก
ข้อความต่างๆ โดยผู้ทีส่ามารถเข้าในระบบนี้ได้ จะเป็นนักวิจยัและเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย นอกจากนี้มหาวิทยาลยัยังมีระบบ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งให้บริการข้อมลูโดยสรุป แยกประเภทข้อมูลในแตล่ะดา้น เช่น สรุปข้อมลูทุนสนับสนุน
การท าวิจัย สรุปจ านวนทุนและงบประมาณสนบัสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์และคา่ Page Charge  สรปุทุนและเงินสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 2.1.1(2) 
ส่วนของคณะได้จดัท าระบบสารสนเทศเพิ่มเตมิเพื่อเป็นข้อมลูให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ 2.1.1(3) ซึ่งมีข้อมูลที่จ าเป็นเช่น 
จ านวนโครงการวิจยั จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ ซึ่งข้อมูลดังกลา่วนี้สามารถแยก
ตามปีและประเภทได้ และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้  ท าให้ผู้บริหารสามารถเห็นข้อมูลแนวโนม้ด้านการวิจัยของคณะ และ
สามารถน าไปก าหนดนโยบายได ้
 
หลักฐำน 
2.1.1(1) ระบบบริหารโครงการวิจยั มหาวิทยาลยันเรศวร 
2.1.1(2) ระบบบริหารโครงการวิจยั (การตัดสินใจของผู้บริหาร) 
2.1.1(3) Website งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร ์
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : สนับสนุนพนัธกจิด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  
  - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัตงิานสร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจัย หรอืศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรกึษาและสนบัสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 
  – ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยัหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจดัแสดงงานสร้างสรรค ์การจัดใหม้ี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)  
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้  
- คณะฯ มีหน่วยวิจัย อยู่ภายในงานวิจัยและบริการวิชาการ 2.1.2(1) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและ
อ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ทีป่ระสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั การขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยและค่า 
Page Charge การขอทุนน าเสนอผลงานวิจัยในตา่งประเทศ การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ฯลฯ 
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 - มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยที่สมบูรณ์แบบ โดยมสี านักหอสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะมีหนังสือและ
วารสารทางวิชาการไว้บริการแล้ว ยังมีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ เชน่ เว็บไซตส์ านักหอสมุด ซึ่งผู้วิจยัสามารถสืบค้นบทความ
วิจัย/วิชาการแบบเต็มบทความ (full-text) ได้อย่างหลากหลาย จากห้องท างานของตนและสามารถสัง่พิมพ์ออกมาอ่านได้  
2.1.2(2) โดยไม่จ าเป็นต้องไปท่ีห้องสมุด 
นอกจากน้ี คณะฯ ยังมหี้องอ่านหนังสือของคณะฯ ท่ีบรรจุหนังสือเฉพาะทางในสาขาท่ีเปิดสอนในคณะฯ โดยคณะได้จดัสรร
งบประมาณเพื่อการซื้อหนังสือในสาขาวิชาต่าง ๆ สาขาวิชาละ 5,000 บาทต่อปี  นอกจากนี้ ห้องอ่านหนังสือคณะ ยังอ านวย
ความสะดวกให้กับอาจารย์โดยอาจารยส์ามารถขอยืมหนังสือของส านักหอสมุดจากห้องอ่านหนังสือได ้และจะมีเจ้าหนา้ที่
ด าเนินการน าหนังสือมาส่งให้ 2.1.2 (3) 
- คณะมสีิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัยของอาจารยโ์ดยมีห้องอ่านหนังสือซึ่งมีหนังสือวิชาการจ านวนมาก และมเีจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนไว้ให้บริการแก่อาจารย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ และยังสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากห้องท างานของ
ตนเองดังได้กล่าวแล้ว  ทัง้นี้ คณะได้ตดิเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต็ไว้ตามจุดต่าง ๆ ของคณะ เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้อาจารยไ์ดส้ืบค้นข้อมูลได้โดยสะดวก 
- คณะได้มีการจัดกิจกรรมทีส่่งเสรมิงานวิจัย โดยการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการ จ านวน 2 ครั้ง คือ 
1.เป็นเจ้าภาพร่วมจดัโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศลิป์ ประจ าปี 2562 ในระหว่างวันท่ี 
26-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2.1.2 (4) 
2.เป็นเจ้าภาพร่วมจดังานประชุมวชิาการระดบัชาติเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ. ในวัน
จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารพัทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธิราช 2.1.2 (5) 
 
หลักฐำน 
2.1.2 (1) บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ  
2.1.2 (2) เว็บไซต์ส านักหอสมดุ  
2.1.2 (3) ห้องอ่านหนังสือคณะมนุษยศาสตร ์
2.1.2 (4) โครงการประชุมวิชาการบัณฑติศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจ าปี 2562 
2.1.2 (5) งานประชุมวิชาการระดบัชาติเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ. 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : จัดสรรงบประมำณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
ต้องการรวมศูนย์การบริหารงานวจิัยโดยหักเงินรายได้ของคณะต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนกลางแล้วจัดสรรให้แก่อาจารย์ที่ขอทุนอุดหนุน
การท าวิจัย 2.1.3(1) , 2.1.3(2) , 2.1.3(3)  
และในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้ จัดสรรงบประมาณสนับสนนุการวิจัย โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะ ในรูปแบบ
เหมาจ่าย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท มีผู้ได้รับทุนสนับสนนุโครงการวิจัยทั้งหมด 29 คน 
2.1.3(4)  2.1.3(5) 2.1.3(6) 
 
หลักฐำน 
2.1.3(1) เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
2.1.3(2) ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2.1.3(3) หลักเกณฑ์การให้ทุนสนบัสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2.1.3(4) โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร ์
2.1.3(5) ประกาศผลผู้ทีไ่ดร้ับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2.1.3(6) หลักเกณฑ์การจดัสรรทนุสนับสนุนการวิจัยส าหรับบคุลากรคณะมนุษยศาสตร์ 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
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เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนนุกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้ตั้งงบประมาณไว้ท้ังหมด 3 ส่วน คือ 
1. งบประมาณในส่วนกลางของคณะ (จะเป็นงบประมาณสะสมในระหว่างปี 2559-2561 ปีละ 10,000 บาท เพื่อพัฒนศักยภาพ
ของอาจารย์) 
2. งบประมาณที่จดัสรรในส่วนของภาควิชา (เป็นงบประมาณที่จัดสรรไว้ท่ีภาควิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์) 
3. โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศและตา่งประเทศ ดูแลโดย งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร์ ในปี 2562 ได้จัดงบประมาณในการด าเนินโครงการเปน็จ านวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 2.1.4(1) 
นอกจากน้ี คณะฯ ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยในรูปแบบเงิน
รางวัล ผลงานท่ีตีพิมพ์อยู่ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1 ได้รับรางวัล 1,000 บาท ผลงานท่ีตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐาน กพอ. รางวัลละ 5,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 80,000 บาท 
2.1.4(2)  2.1.4(3) 
ทั้งนี้ในระดับมหาวิทยาลัย มีให้ทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยที่อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนดอีก ร้อยละ 50 ของ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และมีการให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยและคา่ Page Charge แก่ผลงานวิจัยท่ีอยู่ในเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนดอีกด้วย 
 
หลักฐำน 
2.1.4(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
2.1.4(2) โครงการสนับสนุนการตพีิมพ์ผลงานระดับชาติและนานาชาติ 
2.1.4(3) หลักเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรสายวชิาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร เพื่อ
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาต ิ
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์
และนกัวิจัยที่มีผลงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 
ผลกำรด ำเนินงำน 
     คณะฯ มีมาตรการสรา้งขวัญและก าลังใจและยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเด่นโดยจัดโครงการประกาศเกียรติคณุ
นักวิจัย เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจยัที่มีผลงานวิจัยดเีด่น 2 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทนักวิจัยหน้าใหม่ทีไ่ด้รบัทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และประเภทผูม้ีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดเีด่น โดยใช้
ข้อมูลผลงานในปี 2560 และมีผู้ได้รับรางวลัดังนี ้
      ผลงานวิจัยดีเด่น ด้านนักวิจยัหน้าใหม่ที่ได้รับทุนสนบัสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1. ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์      
2. ดร.วศินรัฐ นวลศริิ  
      ผลงานวิจัยดีเด่น ด้านผลงานตีพิมพ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อญัชลี  วงศ์วัฒนา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย รุ่งเรือง  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์ 2.1.5(1) 
       ส่วนในปี 2562 คณะได้จัดโครงการประกาศเกียรติคณุนักวิจัย ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรตินักวิจยัที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 1 ประเภท คือ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่นในปี 2561 และมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ 
2.1.5(1) 
       1. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  วงศ์วัฒนา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณประภา สุขสวสัดิ์ 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อุษา 
พัดเกตุ  
       นอกจากนี้ คณะฯ ก็มีการน าภาระงานวิจยัไปเป็นส่วนส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 30 
ของคะแนนประเมินทั้งหมด) เพื่อให้เห็นว่า คณะฯ ให้ความส าคัญกบัภาระงานวิจยัและตอบแทนผู้ที่ท างานวิจัยอย่างจริงจัง  
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ในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้จดัโครงการเพื่อส่งเสรมิและพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ จ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 1 กิจกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานวิจัยทางภาษาสู่ความเข้าใจโรคซมึเศร้า” 
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.1.5(2) 
2.1.5(2) 
2. โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ KM “จากหิ้งสู่ห้าง งานวิจัยสู่นวัตกรรม” ในวันท่ี 11 กรกฎาคม ณ ห้อง 1307 คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
หลักฐำน 
2.1.5(1) สรุปโครงการประกาศเกยีรติคณุนักวิจัย ปี 2561 
2.1.5(2) เอกสารขออนุมัติด าเนินโครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัยครั้งท่ี 1 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้
ประโยชน์และด ำเนนิกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ ใช้ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งมหีน่วยงานท่ีดแูลเป็นการเฉพาะและมี
ความเชี่ยวชาญอยู่แล้วคือ กองบริการวิชาการและจัดการทรัพยส์ิน 2.1.6(1) ระบบช่วยคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยัมีสาระส าคญั คือ การยื่นขอรับความคุ้มครองเป็นหน้าที่ของผู้สร้างสรรค์ (นักวิจัย) ท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด าเนินการเพื่อขอรบัความคุ้มครอง ในการเปิดเผยรายละเอยีดและขั้นตอนกรรมวิธีที่เปน็สาระส าคญัของผลงาน 
กองบริหารการวิจยัและจัดการทรพัย์สินจะด าเนินการขอรับความคุม้ครองทรัพย์สินทางปญัญาภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันท่ี
แจ้งความประสงค์ 2.1.6(2) ทั้งนี้ กองบริการวิชาการและจัดการทรพัย์สิน ไดร้วบรวมข้อมูลทรัพยส์ินทางปัญญาที่ไดร้ับการจด
ทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยในเว็บไซตก์องบริการวิชาการและจัดการทรพัย์สิน 2.1.6(3) 
 
หลักฐำน 
2.1.6(1) เว็บไซต์กองส่งเสรมิการบริการวิชาการ 
2.1.6(2) ประกาศการจัดสรรสิทธิประโยชน์ทรัพยส์ินทางปัญญา 
2.1.6(3) ข้อมูลด้านทรัพยส์ินทางปัญญา 

 
 

  



-44- 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ :  - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้           ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน        โดยการแปลงค่าจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5   

1. เกณฑ์เฉพำะคณะ กลุ่ม ข และ ค2      
  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 
   กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ                   
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์       
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 
2. เกณฑ์เฉพำะคณะกลุม่ ค1 และ ง        
  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 
220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ                   
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 
180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์        
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 
100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

สูตรกำรค ำนวณ   

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ            = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
                                                                       ---------------------------------------------------- 
                                                                             จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้    =  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
                                                 -----------------------------------------------------           X5 
                                                  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
       สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ    คะแนนท่ีได้ในระดบัคณะ=ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวนยืนยนัของคณะ จ ำนวนที่กรรมกำรยืนยนั 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน  470,000.00 470,000.00 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน  749,338.00 749,338.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  135.0 135.0 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  11.0 11.0 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่  - - 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

2.00 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์ากภายใน
และภายนอกสถาบัน = 1,077,180.00/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า=127.50)=8,448.47 บาท
เมื่อเทียบค่าคะแนนเตม็ 5 = 100,000.00 บาท ดังนั้น
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 0.422) 

0.42 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

2.00 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์ากภายใน
และภายนอกสถาบัน = 1,219,338.00/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า=135.00)=9,032.13 บาท
เมื่อเทียบค่าคะแนนเตม็ 5 = 100,000.00 บาท ดังนั้น
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 0.452) 

0.45 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
การจัดสรรงบประมาณการท าวิจัย มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้แก่คณาจารย์และนักวิจยัภายในมหาวิทยาลัย โดย
กลุ่มสังคมศาสตร์ จะไดร้ับทุนสนบัสนุนไมเ่กิน 100,000 บาท ทั้งนี้ในระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 มี
นักวิจัยไดร้ับทุนสนับสนุนจ านวน 2 ท่าน ท่านละ 100,000 บาท ส่วนคณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ลักษณะเหมาจ่าย ทุนวิจัยละ 10,000 บาท มีผู้ได้รับทุนสายวิชาการ 27 โครงการ สายสนับสนุน 2 โครงการ คิดเป็นทุนสนับสนุน
การวิจัยเพื่อเข้าประกันคณุภาพ เป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท และมีนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยจากแหล่งทุนภายนอก
จ านวน 3 ท่าน เป็นจ านวนเงิน 749,338 บาท รวมจ านวนเงินท่ีสามารถน ามาคิดในประกันคุณภาพเป็นจ านวนท้ังสิ้น 1,219,338 
บาท 
 
หลักฐำน 
2.2(1) สรุปทุนสนับสนุนการด าเนนิโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2561 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

2.00 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์าก
ภายในและภายนอกสถาบัน = 1,219,338.00/
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า=
135.00)=9,032.13 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 
5 = 100,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 
0.452) 

0.45 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :   -  
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ข้อมูลประกอบตัวบ่งช้ี 2.2 ทุนสนับสนุนวิจัย 
(1 สิงหำคม 2561 - 31 กรกฎำคม 2562) 

ที ่ โครงกำรวิจัย ชื่อนักวจิัย แหล่งทุนสนบัสนนุ งบประมำณ 
(บำท) 

1 การศึกษาวิเคราะห์ค าพ้อง : กรณีศึกษา
เปรียบเทียบภาษาเขมรกับภาษาไทย 

รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

2 การศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
ภาษาในจารึกจังหวัดเชียงใหม่ 

นายธัช มั่นต่อการ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

3 การศึกษาการกลืนเสียงสระเดี่ยวใน
ภาษาอังกฤษโดยเด็กไทย : บทบาทของ
ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธชนก  กิติกานันท์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

4 ธนบัตรพม่ากับการเปลี่ยนแปลงความเป็น
ชาติจากยุคอาณานิคมจนถึงยุคปัจจุบัน 

นายกฤษณะ โชตสิุทธ์ิ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

5 การศึกษาเปรียบเทียบส านวนเกาหลีกับ
ส านวนไทยที่เกี่ยวกับสัตว์ 

นางสาวศศิวรรณ นาคคง เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

6 เพลงพื้นบ้านในประเพณีเขย่าแลแห่นาค 
อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

7 การวิจารณ์แนวนิเวศ : การเล่าเรื่องใหม่
ผ่านมุมมองของสัตว์ 

ดร.วศินรัฐ นวลศริ ิ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

8 ผู้สูงอายุกับโลกที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องสั้น
ร่วมสมัยของไทย 

นางสาวพมิพ์นภสั จินดาวงค ์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

9 An Analysis of the Topical Structure of 
Essay Writing by Fourth-Year English 
Majors at Naresuan University 

นางสาวอาภรณ์ชนิศ แสงสังข์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

10 จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ส าหรับอาหารเพื่อ
การท่องเที่ยว: กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งหลวง 
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยและชุมชนบ้าน
วังวน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

นางสาวณัฐพร ไข่มุกข์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

11 การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาวัฒนธรรมที่
ปรากฏในแบบเรียนภาษฝรั่งเศสส าหรับ
ผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ 

นางสาวศรสีุดา พุ่มชม เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัด
กิจกรรมวงโยธวาทิต 

นายภูมินทร์ ภูมิรัตน์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

13 การเปลี่ยนกุญแจเสียงในบทเพลงของบอย  
โกสิยพงษ์ 

นายธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

14 ปัญหาการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนวิชาเอก
ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 
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ที ่ โครงกำรวิจัย ชื่อนักวจิัย แหล่งทุนสนบัสนนุ งบประมำณ 
(บำท) 

15 ทัศนคติของนิสิตเอกภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อการเรียนรายวิชา
การแปล 

ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสตัย ์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

16 การอ่านวิเคราะห์/อย่างมีวิจารณญาณ ใน
บริบทของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ: การทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ 

ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

17 การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนไทยในการเรียน
วรรณคดีภาษาไทย 

ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

18 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรื่อง ทักษะการฟังคอร์ดขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับ ผู้ที่ศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษา 

ดร.วิชญ์ บุญรอด เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

19 เพลงพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลกและการขับ
ร้องประสานเสียง 

ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

20 ดนตรีตุ๊บเก่ง : ผลผลิตทางวัฒนธรรมของ
ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

21 วรรณกรรมจากเหตุการณ์ส าคัญ : 
กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ทีมนักฟุตบอลหมู
ป่าอะคาเดมี ตดิถ้ าหลวง - ขุนน้ านางนอน 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

ดร.สุวรรณี ทองรอด เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

22 ตลาดโบราณในฐานะเวทีการเล่าเรืองทาง
วัฒนธรรม: กรณีศึกษาตลาด 800 ปี กรุง
สุโขทัย 

ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

23 A Study of Task-Based Needs 
Analysis for a Business English 
Course: A Case Study at a Thai 
University 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซมิปส์ัน เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

24 วีนัส : วิพากษ์อ านาจบุรุษแนวหลังนวนิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

25 มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับภูตผีปีศาจหรือ
วิญญาณในภาษาไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย ์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

26 การศึกษาวาทกรรมเลือกปฏิบัติในโฆษณา
ประกาศรับสมัครงานด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ ผ่านมโนทัศน์ภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษานานาชาติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 
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ที ่ โครงกำรวิจัย ชื่อนักวจิัย แหล่งทุนสนบัสนนุ งบประมำณ 
(บำท) 

27 ระบบค าเรียกอะไหล่รถยนต์ในภาษาไทยใน
มุมมองภาษาศาสตร์ปริชาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.อญัชลี วงศ์วัฒนา เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

28 The Comparative Study of Cultural 
& Creative Industries between 
Taiwan and Thailand  

ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
(ไต้หวัน) 

250,000 

29 The cultural Contexts of Disease 
Prevention : The Case of 
Cholangiocarcinoma in Mainland 
Southeast Asia 

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช มหาวิทยาลยั SOAS 
University of 
London 

202,338 

30 การสร้างเอกสารการสอนรายวิชาทักษะและ
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรตีะวันตก 1 
(เครื่องสายตะวันตก) ให้มีคณุภาพตรงใจ
ผู้เรยีน 

อาจารย์วราภรณ์ ยูงหน ู งบประมาณรายได้ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

100,000 

31 พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกใน
พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร : ความส าคัญต่อ
การธ ารงชาติและอัตลักษณ์ศลิปวฒันธรรม
ไทย 

อาจารย์คณิตา หอมทรัพย ์ งบประมาณรายได้ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

100,000 

32 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรยีนรู้แบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถทางการ
อ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดุสรวง  ยุทธนา สกสว. 297,000 

 รวม   1,219,338 
 ** สรุปข้อมลู สรุปยอด   

 ทุนวิจัยงบประมาณรายได้ ม.นเรศวร  200,000    
 ทุนวิจัยงบประมาณรายได้ คณะฯ 270,000   

 ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 749,338   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน     โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนน ระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้        
1. เกณฑ์เฉพำะคณะ กลุ่ม ข และ ค2      
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ30ขึ้นไป   
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ                    
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ30ขึ้นไป 
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์         
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ20ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพำะคณะกลุม่ ค1และ ง         
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ60ขึ้นไป  
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ                    
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ60ขึ้นไป 
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์         
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ40ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ 

1.   ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
     และนักวิจัย 

                              ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                                       --------------------------------------------------------   x 100 
                                      จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

2.   แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

                                   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั                                    
 คะแนนท่ีได ้ =                 -------------------------------------------------------------------------------         x 5 
                       ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5      

 
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวนยืนยนัของคณะ จ ำนวนที่กรรมกำรยืนยนั 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  135.0 135.0 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  11 11 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่  - - 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

10 10 
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ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวนยืนยนัของคณะ จ ำนวนที่กรรมกำรยืนยนั 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

10 10 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

9 9 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1  

25 25 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

15 15 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  - - 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

  

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  - - 
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน  - - 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว  

1 1 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

- - 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์online  

6 6 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน  - - 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ - - 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  - - 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน  - - 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ  - - 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

4.29 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพรเ่ท่ากับ53.800/จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ142.500) = ร้อยละ37.754 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน
เท่ากับ 4.719 

4.72 บรรลเุป้าหมาย 

 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

4.00 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพรเ่ท่ากับ48.600/จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ146.000) = ร้อยละ33.288 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน
เท่ากับ 4.161 

4.16 บรรลเุป้าหมาย 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  
สรุปทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร์ มีกระบวนการกระตุน้การน าเสนอผลงานวิจยัทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 คณะไดจ้ัดสรรงบประมาณในการน าเสนอผลงานวิจัยเป็น 3 ส่วน 1. การจัดสรร
งบประมาณ ในหมวดเงิน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/วิจัย/น าเสนอผลงานวิชาการ ให้แก่คณาจารย์จาก
โควต้าที่เคยไดร้ับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559-2561 2.จัดสรรงบประมาณ ในหมวดเงินท่ีให้ภาควิชาดูแลเป็นคา่ใช้จ่ายใน
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และ 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจยัภายในประเทศและต่างประเทศ จ านวน
เงิน 200,000 บาท  
นอกจากน้ี คณะฯ ยังมีการให้รางวัลการตีพมิพ์ผลงานวิจยัในวารสารระดับชาติ (1,000 บาท) และนานาชาติ (5,000 บาท) เพื่อเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจในการผลิตผลงาน โดยการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของอาจารยไ์ด้ถูกน ามาเปน็การก าหนดสัดส่วนภาระงาน
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีอย่างชัดเจน โดยก าหนดน้ าหนักของงานวิจัยไว้ร้อยละ 30 ของผลการปฏิบตัิงาน และมีการ
ให้คะแนนเพิ่มพิเศษส าหรบัผู้มผีลงานวิชาการอื่นๆ 
 
หลักฐำน 
2.3 (1) ข้อมูลการตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานวิจัย ปี 2561 (นับตามปีปฏิทิน)  (รายชื่อผลงานระบุในภาคผนวกท้ายเลม่) 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

4.00 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพรเ่ทา่กับ
48.600/จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ146.000) = ร้อยละ
33.288 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 40 เท่ากับ 5 
คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 4.161 

4.16 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :  -  
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ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 2.3 ข้อมลูผลงำนตีพิมพ ์ปี 2561 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 
1. ณัฐริกา ทองปัชโชติ และ 

วรรณประภำ สุขสวัสดิ ์ 
วรรณประภา สุขสวัสดิ ์และณัฐริกา ทองปัชโชติ. 
(2561). A Survey of Thai Teachers on 
Native-like pronunciation. เอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการ The 1st Rajamangala 
Sakon Nakhon Conference RSKC 2018 On 
May 17- 19, 2018, p. 82 – 89 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

2. สุวรรณี ทองรอด และ  
กัญฐนา ทรวงชัย 

สุวรรณ ีทองรอด และ กัญฐนา ทรวงชัย. (2561). 
วิเคราะหบ์ทบาทสตรีที่ปรากฎในนวนิยายเรื่อง
เมืองลับแล ของ มาลา ค าจันทร.์ เอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561(วันท่ี 
22 มิถุนายน) ม.อุบลราชธานี หนา้ 11-21. 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

3. มธุรินทร์ ผิวอ่อน และ  
พรวีร์ ทันนิเทศ 

มธุรินทร์ ผิวอ่อน และ พรวีร์ ทันนิเทศ. (2561). 
สัญชาตญิาณแห่งความตายของฟรอยด์ที่สะท้อน
ในพฤติกรรมก้าวรา้วของแคทนิส เอเวอร์ดีน 
ในนวนิยายไตรภาคชุดเกมล่าชีวิต. เอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 
ครั้ง 8 หน้า 362 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

4. พรภุทชรี โพธิ์ทอง และ 
ชมนำด อินทจำมรรักษ์ 

พรภุทชรี โพธิ์ทอง และ ชมนาด อนิทจามรรักษ์. 
(2561).ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดเตรียม
เอกสารส าหรับการเบิกจ่ายในโครงการวิจัย. 
Proceedings (IESDG 2018 : Innovation and 
Education for Sustainable Development 
Goals). วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอกา
ทศรถ มหาวิทยาลยันเรศวร *เป็นบทความ
ภาษาไทย* 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

5. พระหล้า มหาวงศกูล และ 
อรทัย ชินอัครพงศ์ 

พระหล้า มหาวงศกูล และอรทัย ชินอัครพงศ์. 
(2561). การศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายค า
เสียงเดี่ยวในภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวม้ง ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบา้นร่มเกล้า 
จังหวัดพิษณุโลก. เอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการบัณฑติศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์
สรรพศลิป์ ประจ าปีการศึกษา 2561. หน้า 70-
89. 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

6. อัญชลี วงศ์วัฒนำ อัญชลี วงศ์วัฒนา. (2561). การประสมสร้างค าใน
ภาษาไทยใหญ่ : ไวยากรณ์ การสือ่สาร และการ
กลายเป็นค าไวยากรณ.์ รายงานสบืเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งท่ี 
10. วันท่ี 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราษฏร ์

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 
7. อัญชลี วงศ์วัฒนำ อัญชลี วงศ์วัฒนา. (2561). วัฒนธรรม ภมูิปัญญา 

และชาติพันธ์ไทใหญ่แม่สอด. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 14 “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนผ่านสูยุ่ค Thailand 4.0” วันท่ี 18 
มกราคม 2561 ณ โพธิ์วดลรีสอรท์ จังหวัด
เชียงราย, 178-192 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

8. ศศิณัฐ พงษ์นิล ศศิณัฐ พงษ์นิล.การบรูณาการทางดนตรีและการ
แสดง: ขบวนการเรียนรูร้ายวิชาศกึษาทั่วไปดนตรี
ตะวันตกในชีวิตประจ าวัน. หน้า 143-148. 
รายงานการวิจยัเนื่องในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิ้านการศึกษาทั่วไป วันที่ 9-
10 กรกฏาคม 2561. 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.2 

9. คลาดร เพ็ชรแดง และ  
ณัฏฐนชิ นักปี ่

คลาดร เพ็ชรแดง และณัฏฐนิช นักปี่. (2561). เต
หน่ากู: เครื่องดนตรีในวิถีชีวิตของชาวปกาเก่อญอ  
ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการเสนอผลงานระดับชาติ  “ราชธานี
วิชาการ” ครั้งท่ี 3 นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก. 
25 พฤษภาคม 2561 (น. 1062-1070). อุบล
ราชานี: มหาวิทยาลัยราชธานี. 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.2 

10. สุกิตติ์ ท าบญุ และ ณัฏฐนชิ 
นักปี ่

สุกิตติ์ ท าบุญ และ ณัฏฐนิช นักปี่. (2561). เพลง
เชิดช้ันเดียวทางฆ้องวงใหญ่ของครูไชยยะ ทางมี
ศรี. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานระดับชาติ  2561 “การวิจัยรับใช้
ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์. 20 กรกฎาคม 2561 (น. 137-
145). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี. 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

 รวมคะแนน 2.00 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ คะแนน 
1. Wai yee Khine and และ  

แคทรียำ อังทองก ำเนิด  
Wai yee Khine and Aungthongkamnerd C. 
(2561). Categories and Themes in Hla 
Taw's Jest in Watlat Township, Shwe Bo 
District, Sagaing Division, the Republic of 
the Union of Myanmar. (Proceedings). 
International Conference Researching 
Language, Culture and Society (RLCS2018) 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

0.40 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 
February 23 2018 Mahasarakham 
University p.236-246 

2. สุภำพร คงศิริรัตน์ Kongsirirat S. (2018). The Worldview 
Regarding Online Media as Perceived in 
Modern Proverbs. (Proceedings). 3rd 
ICLLCS 2018 BUU Proceedings. Retrieved 
on 4 April 2019 from 
https://www.icllcs2018buu.com. (2018) 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

0.40 

3. ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ ซอทอง บรรจงสวัสดิ.์ (2561). Les signes du 
bonheur dans la communication visuelle 
des enseignes commerciales des 

restaurants thaïlandaises à Paris. 
Proceedings of the International 
Conference on Cultural Crossroads: 
Interconnectedness of Language, Culture 
and Education. November 20-21,  
2018 Paris France; 2018, p. 180-188. 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

0.40 

4. อรอุษำ สุวรรณประเทศ และ 
ณัฐพร ไข่มุกข ์ 

Onusa Suwanpratest and Nattaporn 
Kaimook. (2018). The Resurgence of 
Traditional Cultures in the context of 
contemporary tourism: The Investigation 
of the 12th Luna Month Festival in 
Kamphaengphet, Thailand. Conference 
Proceedings The 1st International 
Conference in Tourism, Business and 
Social Sciences (ICTBS 2018). 29-30 
November, 2018. Organized by Faculty of 
Tourism and hospitality and research 
Service Center, Dhurakij Pandit University, 
Bangkok, Thailand. Pp.479-482.  

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

0.40 

5. ศศิณัฐ พงษ์นิล Sasinat Phongnil. (2561). C Major and 
Major 3rd Interval, perfect 5th interual 
elementary beginning to nu choir. 
Conference Proceedings The 11th 
International Conference of HUSOC 
Network 4 “Embodying World’s New 
Conditions and Values” 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

0.40 

6. จุฑำมำศ บุญช ู จุฑามาศ บุญชู. (2561). การจัดการเรยีนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน ในรายวิชา การล่ามภาษา
เกาหลี : กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร. ใน การ
ประชุมสมัมนาวิชาการนานาชาติ: แลกเปลี่ยน-
เรียน-รู้ กลยุทธ์และวิธีการสอนภาษาเกาหลีใน
ประเทศไทย ประจ าปี 2561. 29-31 มีนาคม 
2561 (หน้า 165-188).นครปฐม: สมาคมการสอน

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

0.4 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 
ภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

7. ศิวัสว์ สุรกิจบวร Surakitbovorn S. (2561). Meaning 
Construction of ‘Ggul’ based on 
Conceptual blending theory. ใน งานสัมมนา
วิชาการนานาชาติด้านการเรยีนการสอนภาษา
เกาหลีในประเทศไทย ประจ าปี 2561. 30 
สิงหาคม 2561. (หน้า 61-70)  

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

0.4 

8. Choi Jiyoung. Choi Jiyoung. (2561). People talking in the 
rooms on the second-floor – Focusing on 
The Dead-Consciousness in Kang shin-jae’s 
Middle-term novel. ใน งานสัมมนาวิชาการ
นานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาเกาหลีใน
ประเทศไทย ประจ าปี 2561. 30 สิงหาคม 2561. 
(หน้า 300-311). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

0.4 

9. Lee Kyoungmi Lee, Kyoungmi. (2561). A contrastive study 
on aspectual system in Korean and Thai - 
Focusing on '-고 있다', '-어 있다' and 'ก าลัง
...อยู'่ which refer to 'progress' and 
'duration' –. ใน งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
ด้านการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย 
ประจ าปี 2561. 30 สิงหาคม 2561. (หน้า 132-
140). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

0.4 

10. Jung Yumi Jung Yumi. (2561). Developing a Syllabus 
for a Korean for Tourist Purposes 
Textbook: Focus on Thai Learners. ใน งาน
สัมมนาวิชาการนานาชาติดา้นการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีในประเทศไทย ประจ าปี 2561. 30 
สิงหาคม 2561. (หน้า 269-275). กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

0.4 

 รวมคะแนน 4.00 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ คะแนน 
1. ธนกานต์ นพเก้า  และ  

อุษำ พัดเกตุ 
ธนกานต์ นพเก้า และ อุษา พัดเกตุ. (2561). 
Captain America: The American Made 
Character. วารสารนานาชาติ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 8(1), 126-153 

TCI2 0.60 

2. ผักแว่น จันทร์อินทร์ และ  
อุษำ พัดเกตุ 

ผักแว่น จันทร์อินทร์ และ อุษา พัดเกตุ. (2561). 
การวิเคราะห์การน าเสนอบทบาทสตรจีากนว
นิยาย เรื่อง เล่นซ่อนหาย. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ฉบับ
พิเศษ, 141-146. 

TCI2 0.60 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 
3. โสธิดา แสนศร,ี หทัยรัตน์ เสือ

สมิง, ศรีสุดำ พุ่มชม และ 
Charly Longué. 

โสธิดา แสนศร,ี หทัยรัตน์ เสือสมงิ, ศรีสุดา พุ่มชม 
และ Charly Longué.(2561). การพัฒนาทักษะ
การฟังด้วยตนเองของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร. วารสาร
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 
Bulletin de l’Association Thaïlandaise des 
Professeurs de Français, 41(135), 97-108  

TCI2 0.60 

4. ปฐมพงษ ์สุขเล็ก และ  
พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ 

ปฐมพงษ ์สุขเล็ก และ พัชรินทร ์อนันต์ศิริวัฒน.์ 
(2561). กลวิธีทางภาษาสร้างความเป็นอ่ืนใน
วรรณคดีนิราศค ากลอนของสุนทรภู่. วารสารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรทิัศน์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. 

TCI2 0.60 

5. รุจิสันต ์ชูรักษาและ  
พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ 

รุจิสันต ์ชูรักษา และ พัชรินทร ์อนันต์ศิริวัฒน.์ 
(2561). บทบาททางการเมืองการปกครองของ
พระนางอเลนันดอในวรรณกรรมเรือ่งพม่าเสีย
เมืองของ ม.ร.ว คึกฤทธ์ิ ปราโมช. วารสารศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ปีที่ 6 ฉบับท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

TCI2 0.60 

6. รัตนศักดิ ์ก้อนเพชร และ 
กำญจนำ วิชญำปกรณ์. 

รัตนศักดิ ์ก้อนเพชร และ กาญจนา วิชญาปกรณ์. 
(2561). สตภาพลักษณ์วีรบรุุษนอกกฎหมาย”ของ
ตัวละครเอกฝา่ยชายในวรรณกรรมของไม้เมือง
เดิม. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปีท่ี 
6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. หน้า 147 
- 166 

TCI2 0.60 

7. วชิรา หงส์บินโบก และ  
สุภำพร คงศิริรัตน์ 

วชิรา หงส์บินโบก และ สุภาพร คงศิริรัตน์. 
(2561). โลกทัศน์เหนือธรรมชาตทิี่ปรากฏในนว
นิยายเรื่อง มนต์กาหลง ของหยกบูรพา.วาสาร
ศิลป์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 6(2). 111-127. 

TCI2 0.60 

8. ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์. (2561). มโนลักษณ์แสดง
อารมณโ์ศกเศร้าใน     นวนิยายไทย. วารสาร
มนุษยศาสตรส์ังคมศาสตรป์ริทัศน ์ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 6  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561  

TCI2 0.60 

9. ภานุวัฒน์ สกุลสืบ และ  
อรอุษำ สุวรรณประเทศ 

ภานุวัฒน์ สกุลสืบ และอรอุษา สุวรรณประเทศ. 
(2561). ความส าคัญของน้ าในประเพณีหลวง : 
กรณีศึกษาจากพระราชพิธีสิบสองเดือน. วารสาร
พิฆเนศวรส์าร. ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561),หน้า 133-148. 

TCI2 0.60 

 รวมคะแนน 5.40 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ คะแนน 
1. อุษำ พัดเกตุ อุษา พัดเกตุ. (2561). A Snowflake in All of 

Us: A Study of Motif in the Film Snow 
Cake (2006). วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 15(3), 1-12 

TCI 1 0.80 

2. ศศิณัฐ พงษ์นิล ศศิณัฐ พงษ์นิล. (2561). การขับร้องประสานเสียง 
กระบวนการฝึกโสตประสาทส าหรบัผู้ที่ไมม่ี
พื้นฐานทางดนตรีสากล วารสารครุศาสตร์. 
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 1(28) มกราคม-
มิถุนายน 2561 หน้า 451-467 

TCI 1 0.80 

3. ธัญพร สายชมภู   
พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ และ 
ภูริวรรณ วรำนุสำสน์ 

ธัญพร สายชมภู พัชรินทร์ อนันตศ์ิริวัฒน และ ภู
ริวรรณ วรานสุาสน์. (2561). แนวคิดสนับสนุน
สงครามในเลียดก็ก.วารสารวิชาการรมยสาร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรรีัมย์ 16(3). 99-114. 

TCI 1 0.80 

4. อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์ และ 
พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ 

อรจิรา อัจฉรยิไพบูลย์ และ พัชรินทร์ อนันต์ศิ
ริวัฒน.์ (2561). ลักษณะเด่นด้านโครงเรื่องในนว
นิยายแนวเรื่องเครื่องประดับ ของพงศกร. วารสาร
สักทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 
24 ฉบับพิเศษเดือน พฤษภาคม-สงิหาคม 2561 

TCI 1 0.80 

5. โสภำ มะสึนำริ และ ฉันทนา 
จันทร์บรรจง 

โสภา มะสึนาริ และ ฉันทนา จันทร์บรรจง. 
(2561). การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้: กิจกรรมการสนทนาภาษาญี่ปุ่น
ในอาเซียน. วารสารเครือข่ายญีปุ่น่ศึกษา ฉบับ
พิเศษ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 ปี 2561 หน้า 174-187. 

TCI 1 0.80 

6. อรรถพร ทองบันเทิง และ  
สุภำพร คงศิริรัตน์ 

อรรถพร ทองบันเทิง และ สุภาพร คงศิริรัตน.์ 
(2561). วิเคราะห์โลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่
ปรากฏในองค์ประกอบของนวนิยายเรื่องพราย
พรหม ของรอมแพง. รมยสาร.ปีที1่6ฉบับท่ี1 ปี 
2561 หน้า 417-431 

TCI 1 0.80 

7. กำญจนำ วิชญำปกรณ์ กาญจนา วิชญาปกรณ์. (2561). ความรักในสะใภ้
จ้าว. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร.
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - กันยายน 
2561. หน้า 1-18. 

TCI 1 0.80 

8. เหงียน ถิ แทง ถวี และ 
กำญจนำ วิชญำปกรณ์ 

เหงียน ถิ แทง ถวี และ กาญจนา วิชญาปกรณ์. 
(2561). วิเคราะห์ความเชื่อในนิทานพ้ืนบ้าน
เวียดนาม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561. หน้า 
99 - 114. 

TCI 1 0.80 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 
9. Lian Li  กำญจนำ วิชญำ

ปกรณ์ และชวนพิศ เทียมทัน 
Lian Li , กาญจนา วิชญาปกรณ์ และชวนพิศ 
เทียมทัน. (2561). วิเคราะห์ตัวละครส าคญัใน
วรรณกรรมไซอิ๋วฉบับการ์ตูนของกายเบ็ญจ์. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บณัฑิต
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม. ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 
1 มกราคม-มิถุนายน 2561. หน้า 115 - 128. 

TCI 1 0.80 

10. อัจฉรำ อึ้งตระกูล อัจฉรา อ้ึงตระกลู. (2561). การศึกษาความเชื่อ
ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยทีม่ตี่อการอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น. วารสารเครือข่ายญี่ปุน่ศึกษา(ฉบับ
พิเศษ) vol.8 no.3 2018. 

TCI 1 0.80 

11. พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์. (2561). ลักษณะร่วม
ของเหตุการณ์ในเรื่องแก้วหน้าม้ากับเจงฮองเฮา. 
วารสารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
2561. 

TCI 1 0.80 

12. อัญชลี วงศ์วัฒนำ อัญชลี วงศ์วัฒนา. (2561). ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยใหญ่ภมูิภาคเหนือตอนล่าง: ความอยู่รอดใน
ยุค “ประเทศไทย 4.0”. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11(2), 
111-123. 

TCI 1 0.80 

13. จันทิมำ ซิมป์สนั Simpson, J. (2018). Perception of EFL 
Learners’ Use of Reading Strategies: A 
Case Study. Veridian E-Journal, 11(4), 730-
744. 

TCI 1 0.80 

14. สิรลิักษณ์ แถวอุทุม และ 
เสำวภำคย์ กัลยำณมิตร 

สิรลิักษณ์ แถวอุทุม และ เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร. 
(2561). การรับรู้เสียงพยัญชนะควบกล้ าต้น
พยางค์ในภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนศรสีองรักษ์วิทยา 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 15(1), 83-96 

TCI 1 0.80 

15. วัฒนชัย หมั่นยิ่ง วัฒนชัย หมั่นยิ่ง. (2561). พินิจกลวิธีการประพันธ์
นวนิยายเขมรเรื่อง យប់មានថ្ងៃរះ (คืนตะวัน
ฉาย) 
ของ ប៉ា ល ់ វណ្ណា ររីក្ស (ปัล วัณณารรีักษ์). 
วารสารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
15(1), 1-12  

TCI 1 0.80 

16. ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์. (2561). อุปลักษณ์แสดง
อารมณห์วัง ความใฝ่ฝัน หรือจินตนาการใน
ภาษาไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ฉบับพิเศษ เดือนสิงหาคม 2561, 185-172 

TCI 1 0.80 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 
17. ทรงพล อินท า และ  

บำรนี บุญทรง 
ทรงพล อินท า และ บารนี บุญทรง . (2561). นาง
ทรงปู่และผูเ้ข้าร่วมพิธีกรรมการเลีย้งปู่ในมิติแห่ง
ปัจเจกบุคคล. วารสารคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 15(1), 69-82. 

TCI 1 0.80 

18. บำรนี บุญทรง บารนี บุญทรง. (2561). งูในฐานสัญลักษณ์สื่อ
คุณลักษณะของพระศิวะ. วารสารศิลปากร 38(2), 
1-20. 

TCI 1 0.80 

19. แคทรียำ อังทองก ำเนิด แคทรียา อังทองก าเนิด (2561). บทบาทของพระ
อิศวรในนิทานพ้ืนบ้านไทย. วารสารไทยศึกษา 
14(1), 105-127. 

TCI 1 0.80 

20. วรพจน ์จิราพงษ์ และ  
อรอุษำ สุวรรณประเทศ 

วรพจน์ จิราพงษ์ และ อรอุษา สุวรรณประเทศ. 
(2561). การศึกษาความส าเร็จและความลม้เหลว
ในการบูรณภาพของการแต่งงานขา้มมิติในนิทาน
พื้นบ้านไทย. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 11(11), หน้า 
70-78. 

TCI 1 0.80 

21. นุชนาฏ ดีเจรญิ, อิงอร จุล
ทรัพย ์, วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน, 
รัชดำพร สุคโต, ภูริตำ  
เรืองจิรยศ, และอุบลวรรณ  
โตอวยพร 

นุชนาฏ ดีเจรญิ, อิงอร จุลทรัพย์ 
วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน, รัชดาพร สคุโต, ภูริตา เรือง
จิรยศ, และอุบลวรรณ โตอวยพร.(2561).มรดก
วัฒนธรรม “ร าโทน”. วารสารอารยธรรมศึกษา 
โขง-สาละวิน,9(1), 277-296.  

TCI กลุ่ม 1 0.8 

22. ณัฐชยา นัจจนาวากลุ, รุ่งนภำ 
ฉิมพุฒ, อัจฉรา ศรีพันธ์ และ 
วรำภรณ์ เชิดชู 

ณัฐชยา นัจจนาวากลุ, รุ่งนภา ฉิมพุฒ, อัจฉรา ศรี
พันธ์ และวราภรณ์ ฉิมพุฒ, (2561).กระบวนการ
เรียนรเูพื่อการอนุรักษและพัฒนารูปแบบการ
แสดงพื้นบานมังคละในภาคเหนือตอนลาง. 
วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน,9(1),36-
55 

TCI กลุ่ม 1 0.8 

23. Dachasilaruk, S. & 
Rungruang, A. 

Dachasilaruk, S. & Rungruang, A. (2018). 
Speech Intelligibility Evaluation of Sound 
Coding Strategies in Noisy Environment for 
Thai Cochlear Implant Users. Naresuan 
University Journal: Science and 
Technology (NUJST). 26 (4) : 132 – 141 
(TCI 1) 

TCI 1  0.8 

24. ศศิธร จันทโรทัย และ ดุษฏี 
รุ่งรัตนกุล 

ศศิธร จันทโรทัย และ ดุษฏี รุ่งรัตนกุล (2561). 
บทวิเคราะหเ์พลงกล่อมเด็กภาษาอังกฤษ. วารสาร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 15 ฉบับ
ที ่3 (กันยายน – ธันวาคม) หน้า 13 – 25  

TCI1 0.8 

25. พิมพ์นภัส จนิดำวงค์ พิมพ์นภัส จินดาวงค.์ (2561). ลักษณะและ
ความสัมพันธ์ของอนุภาคผู้ฉลาดและผูโ้ง่เขลาใน
นิทานประกอบสภุาษิตเขมร. วารสาร

TCI1 0.8 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 15 ฉบับ
ที ่3 (กันยายน – ธันวาคม) หน้า 57 – 72 

 รวมคะแนน 20.0 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ คะแนน 
1. อุษำ พัดเกตุ Padgate U. (2018). An investigation of the 

marked parallel structure in Alice Munro’s 
“Amundsen”. Advances in Language and 
Literary Studies, 9(3), 60-66. 

(ERIC) 1 

2. วรรณประภำ สุขสวัสดิ ์ Suksawas W. (2018). The study of the 
genre-based approach and EFL students’ 
journalism writing. International Journal of 
Business and Society. Vol. 19(S2) , 235-248 

Scopus 1 

3. วรรณประภำ สุขสวัสดิ ์และ 
Tshen Tashi 

Suksawas W. (2018). An analysis of 
Interactional metadiscourse in public 
speaking: a case study in English Speeches 
of the Prime Minister of Bhutan. 
International Journal of Enguneering & 
Technology, 7(4.38). p.979-979 

Scopus 1 

4. อัญชลี วงศ์วัฒนำ Wongwattana, Unchalee S. (2018). 
Morphologically Complex Words in Tai 
Khrang. Linguistics and Literature Studies, 
6(2). Horizon Research Publishing (HRPUB), 
77-87 

EBSCO 1 

5. อัญชลี วงศ์วัฒนำ Wongwattana, Unchalee S. (2018). 
Syntactic compound words in Tai Krang. 
MANUSYA: Journal of Humanities, 21(1), 
106-121. 

Scopus/TCI1 1 

6. อัญชลี วงศ์วัฒนำ Pawestri, Norma and Unchalee 
Wongwattana. (2018). Ambiguity in 
Indonesian Jokes on the Instagram 
“Dagelan” Journal of Pysic: Conf. Series 
1028 (2018) 012171 doi: 10.1088/1742-
6596/1028/1/012174. 

Scopus 1 

7. Kongkaew, Sukanda and 
Cedar, Payung 

Kongkaew, Sukanda and Cedar, Payung. 
(2018). An Analysis of Errors in Online 
English Writing Made By Thai EFL Authors. 
International Journal of Applied Linguistics 
& English Literature, 7(6), 86-96. 

Scopus 1 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 
8. Napikul Supakorn , Cedar 

Payung and Dussadee 
Rungrattanakul 

Napikul Supakorn Cedar Payung and 
Dussadee Rungrattanakul. (2018). The 
Effects of Film Subtitles on English 
Listening Comprehension and Vocabulary. 
International Journal of Applied Linguistics 
& English Literature, 7(6), 104-111. 

Scopus 1 

9. สุธำวรรณ ศรีวันทนียกุล Sriwantaneeyakul, S. (2018). Critical 
reading skills and translation ability of 
Thai EFL students: pragmatic, syntactic, 
and semantic aspects. English Language 
Teaching, 11 Z4X, 1-14. 

ERIC 1 

10. Kanoksilapatham, B. & 
Channuan, P. 

Kanoksilapatham, B. & Channuan, P. 
(2018). EFL Learners’ and Teachers’ 
Positive Attitudes towards Local 
Community Based Instruction. Indonesian 
Journal of Applied Linguistics. 7(3), 504-
514. 

Scopus 1 

11. Thananchai, P. &  
วัฒนำ พัดเกตุ 

Thananchai, P. & Padgate, W. (2018). The 
effect of direct and indirect corrective 
feedback on grammatical improvement in 
journal writing of Grade 9 students in a 
Thai school. Journal of Educational and 
Social Sciences, 11(1), 19-27. 

EBSCO 1 

12. Kanoksilapatham,B. และ
Suranakkaharin, T. 

Kanoksilapatham,B. & Suranakkaharin, T. 
(2018). Celebrating Local, Going Global: 
Use of Northern Thainess-Based English 
Lessons. The Journal of Asia TEFL, 15(2), 
292-309. 

Scopus 1 

13. Yaowaratana, K. & 
Rungruang, A. 

Yaowaratana, K. & Rungruang, A. (2018). 
How Thai EFL Learners Deal with English 
Regular Past Forms: A case study of a 
Speech Sound Perspective. English 
Language Teaching. 11 (7): 1 -2 1 (Eric) 

(Education 
Resources 

Information 
Center, ERIC) 

1 

14. Methitham, P. & Kirana, Methitham, P. & Kirana, S. N. (2018) Non-
Anglo-centrism in Indonesian ELT 
textbooks. Advances in Social Science, 
Education and Humanities Research 
(ASSEHR), volume 227 page 148-151 
(Scopus) 

Scopus 1 

15 Piratorn Punyaratabandhu 
& Jiranuwat 
Swaspitchayaskun 

Punyaratabandhu P. & Swaspitchayaskun 
J. (2018). The Political Economy of China–
Thailand Development Under the One 

Scopus , 
EBSCO 

1 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 
Belt One Road Initiative: Challenges and 
Opportunities. Journal  
The Chinese Economy  
Volume 51, 2018 - Issue 4 

 รวมคะแนน 15.00 
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- - - - - 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- - - - - 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- - - - - 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 
- - - - - 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 

     
1. ศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา หนังสือ เรื่อง “ค ารียกช่ือพืชแบบพ้ืนบ้านไทย:

การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤษศาสตร์ชาติพันธ์”
(2557),กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ผ่านการขอ
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

1 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- - - - - 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 

1. รุ่งนภา ฉิมพุฒ, มัลลิกา กล้า
การขาย, สุดารตัน์ หงส์ดวง. 

รุ่งนภา ฉิมพุฒ, มัลลิกา กล้าการขาย, สุดารัตน์ 
หงส์ดวง. นาฏยประดิษฐ์ชุด “Ta Khon Dance” 
โครงงานสรา้งสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ 6 
พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

สู่สาธารณะ 0.2 

2. รุ่งนภา ฉิมพุฒ,  
ธมลวรรณ น่ิมอนงค,์ ธีรพัฒน์ 
ทองฟัก. 

รุ่งนภา ฉิมพุฒ, ธมลวรรณ นิ่มอนงค์, ธีรพัฒน ์
ทองฟัก.นาฏยประดิษฐ์ชุด “ไม้มวยลีลามังคละ” 
โครงงานสรา้งสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ 6 
พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

สู่สาธารณะ 0.2 

3. ประภาศรี ศรีประดิษฐ์, กฤต
เมธ เชื้อม่วง, ชฎาพร ถาวร. 

ประภาศรี ศรีประดิษฐ์, กฤตเมธ เช้ือม่วง, ชฎาพร 
ถาวร. นาฏยประดิษฐ์ชุด “เส้นสายลายศลิป์” 
โครงงานสรา้งสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ 6 
พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

สู่สาธารณะ 0.2 

4. รัชดาพร สุคโต, ณัฐธญาน์ เพ็ง
สุวรรณ, สุนิสา แสงพล. 

รัชดาพร สุคโต, ณัฐธญาน์ เพ็งสุวรรณ, สุนิสา แสง
พล. นาฏยประดิษฐ์ชุด “ปฐมบท” โครงงาน

สู่สาธารณะ 0.2 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน ฐำนกำรตีพิมพ ์ ค่ำน้ ำหนัก 
สร้างสรรค์ทางดา้นนาฏยประดิษฐ์ 6 พฤศจิกายน 
2561 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. รัชดาพร สุคโต, ณัชกรณ์ เกตุ
เวชสุริยา, พิมพ์ทิวา แดงศรี. 

รัชดาพร สุคโต, ณัชกรณ์ เกตุเวชสุริยา, พิมพ์ทิวา 
แดงศรี. นาฏยประดิษฐ์ชุด “นาฏยฤาษดีัดตน” 
โครงงานสรา้งสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ 6 
พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

สู่สาธารณะ 0.2 

6. วิรัช นิยมธรรม,อรนุช นิยม
ธรรม 

วิรัช นิยมธรรม,อรนุช นิยมธรรม. พจนานุกรม
ออนไลน์พม่า-ไทย บนระบบปฏิบตัิการ IOS  และ 
Android 

เผยแพรผ่่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

Online 

0.2 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน 
     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 

     
 

 



 

-66- 

 

องค์ประกอบที่  3   กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและก ำหนดตัว
บ่งชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจ ำคณะ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จดัท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี 3.1.1 (1) ตามพันธกิจของคณะฯ ในการให้บริการวิชาการเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมตามความเชี่ยวชาญของคณะฯ โดยในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะฯ ได้
น าข้อมูลการส ารวจความต้องการจากหน่วยงานที่ต้องการให้คณะจดัให้บริการ 3.1.1(2) และข้อมูลของหน่วยงานท่ีร้องขอให้
คณะฯ จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงาน (3.1.1.3) ไปเป็นแนวทางในการก าหนดและวางแผนการด าเนินงาน
โดยบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏบิตัิการประจ าปีของคณะฯ 3.1.1(4) เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีในเขตพ้ืนท่ีให้บริการของมหาวิทยาลยัและนอกเขต
พื้นที่ให้บริการสอดคล้องและตรงตามความต้องการของหน่วยงานเพื่อการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานคณุภาพ
ของบุคลากร หน่วยงาน และชุมชนให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดยน าเสนอแผนการบริการวิชาการดังกล่าวเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาแผนการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี 3.1.1(5) 
นอกจากน้ี คณะฯ ยังให้การสนับสนุนด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในด้านภาษา 
วรรณคดี ดนตรี และศิลปะการแสดง 3.1.1(6) และจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและ
ชุมชน เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกตามที่คณะฯ มีความเชี่ยวชาญอยู่เป็นประจ า 
 
หลักฐำน 
3.1.1 (1) แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1.1(2) ข้อมูลความต้องการของหน่วยงานท่ีต้องการให้คณะฯ จัดให้บริการวิชาการในการประชุมโครงการมหาวิทยาลัย
นเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจ าปี 2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
3.1.1(3) หนังสือจากหน่วยงานท่ีร้องขอให้คณะฯ จัดให้บริการวิชาการ 
3.1.1(4) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 ในวันที่ 20 กันยายน 2561 วาระการ
ประชุมที่ 4.1 หน้าท่ี 5 
3.1.1(6) สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำ
กำรเพ่ือให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ มีแผนการบริการวิชาการ 3.1.2(1) และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3.1.2(2) และมี
การด าเนินโครงการตามแผน โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะเขียนแผนการน าไปใช้ประโยชน์จากการจัดโครงการบริการวิชาการไว้
ในโครงการบริการวิชาการทุกโครงการ และน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาบรรจโุครงการไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนนิโครงการบริการวิชาการ 3.1.2(3) เมื่อมีการด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผูร้ับผดิชอบ
โครงการจะประเมินผลการด าเนินโครงการและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาละอุปสรรคที่พบจากการด าเนินงาน 
พร้อมเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะฯ พิจารณาการจดักิจกรรมโครงการบริการวิชาการในปีต่อไป 
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3.1.2(4) และจัดท าประเมินผลการด าเนินงานตามแผน รายงานให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบ เพ่ือพิจารณาการด าเนิน
โครงการ ผลการด าเนินงาน และงบประมาณในการด าเนินโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่าต่องบประมาณ
ที่จัดให้บริการวิชาการแก่สังคม 3.1.2(5) 
นอกจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการบริการวิชาการแล้ว คณะฯ ยังมีโครงการบริการวิชาการส าหรับประชาชน 
ซึ่งเป็นโครงการเฉพาะกิจตามความต้องการของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีร้องขอให้คณะฯ ไปจัดให้บริการ 
 
หลักฐำน 
3.1.2(1) แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1.2(2) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1.2(3) โครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1.2(4) สรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1.2(5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ตามไตรมาส 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในขอ้ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ในปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมตามแผนการบริการวิชาการ จ านวน
ทั้งสิ้น 9 โครงการ เป็นโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณรายได้คณะ 2 โครงการ งบประมาณแผ่นดิน 1 โครงการ 
งบประมาณภายนอก 4 โครงการ และการบริการวิชาการแบบเสริมสร้างรายได้ มีดังนี้ 3.1.3(1) 
 
    โครงการบริการวิชาการจากงบประมาณรายได้คณะฯ จ านวน 2 โครงการ คือ 
- โครงการประกวดสื่อสร้างสรรคแ์ละบทบาทสมมุตเิชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 3 งานวิจัยและบริการวิชาการ ไดร้่วมกับ 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดท าโครงการ โดยจัดขึ้นในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนา
เอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดโครงการดังกล่าว หน่วยงานผู้จดัได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน ดังนี้ 1) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย 2) ศูนย์การศึกษา
เกาหลีประจ าประเทศไทย 3) ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี 4) หอการค้าเกาหลี-ไทย 5) มหาวิทยาลัยสตรีอฮีวา ซึ่งมีส่วนส าคัญเป็น
อย่างยิ่งท่ีท าให้การด าเนินโครงการในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลตุามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินโครงการ
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบของการด าเนินโครงการอยู่ในระดับ ดี ในด้านความรู้และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการไดเ้รียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมเกาหลมีากขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลไีดม้ากขึ้น ได้
แสดงความสามารถและได้ใช้ทักษะด้านภาษาเกาหลีอยู่ในระดับดี และสามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้อยุ่ในระดับดี  
 
- โครงการเรยีนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารเพื่อสร้างรายไดสู้่ชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสญัจร เอื้ออาทรชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดขึนในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ณ ท่ีท าการเทศบาลต าบลสนามคลี ต าบลสนามคลี อ าเภอ
บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณโุลก มีกลุ่มผูส้นใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก ประกอบด้วย 1) กลุ่มประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบล
สนามคลี 2) กลุ่มครูและเด็กนักเรยีนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 3) กลุ่มแม่บา้น อสม. และ 4) กลุ่ม
เทศบาลต าบลสนามคลี ผลการด าเนินงานโครงการบรรลุตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการไดร้ับประโยชน์และ
ความรู้จากการบริการ อยู่ในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับดมีาก 
 
โครงการบริการวิชาการจากงบประมาณ แผ่นดิน จ านวน 1 โครงการ คือ 
1) โครงการอบรมนาฏศิลป์แก่ครู - อาจารย์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ด าเนิน
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นในวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู อาจารย์ ใน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ไดม้ีโอกาสฝึกปฏิบตัินาฏศิลป์ไทยแก่ครู่ อาจารย์ และยังเปน็การอนุรักษ์และ
เผยแพร่นาฏศลิป์ไทย ตลอดจนการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างถูกต้อง (อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปประเมินผล
โครงการฯ) 
 
โครงการบริการวิชาการจากงบประมาณภายนอก จ านวน 4 โครงการ คือ 
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1) โครงการติวเข้มและจดัสอบ TOEIC ส าหรับนสิิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป จดัขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยันเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจดัติวเขม้ก่อนสอบ TOEIC และไดร้่วมกับศูนย์ CPA ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
อ านวยความสะดวกในการจดัสอบให้แก่ผู้สนใจในเขตพื้นท่ีให้บริการ โดยมุ่งเน้นให้บริการในเขตพื้นท่ีให้บริการของ
มหาวิทยาลยันเรศวร ผลการด าเนนิโครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์โดยโครงการได้รับความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
อยู่ในระดับด ี
 
2) โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) จัดขึ้นในวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Main Conference กอง
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบรเิวณโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโครงการจัดให้บริการวิชาการที่
น าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ร่วมกับองค์กรทัง้หน่วยงานภายใน ภายนอก และตา่งประเทศ เพื่อให้นักเรียน นิสติและนักศึกษา ท่ีเขา้ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยทางโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย ได้ขอความอนุเคราะห์มายังคณะ
มนุษยศาสตร์ในการจัดค่ายอจัฉรยิะทางภาษาฯ ให้แก่นักเรียนโครงการจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (EP) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ของทางโรงเรียน ผลการด าเนินโครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับดมีาก ได้รับความรูด้้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และผู้เข้าร่วมฯ 
สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับดี 
 
3) โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความส าคญัและคุณคา่ต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่” จัดขึ้น
ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการบริการวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และคติ
ชนวิทยา และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ และได้มีการจัดพิธมีุทิตาจิตให้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง เนื่องในโอกาสได้รับยกย่องจากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นปูชนียบคุคลด้านภาษาไทย ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ผลการด าเนินโครงการบรรลุตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการทุกประการ โดยผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านความรู้จากการเข้ารับฟัง
การบรรยายและเสวนาอภิปราย พบว่า มีความรู้เพิม่มากข้ึน และผูเ้ข้าร่วมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับดี เนื่องจากความรูเ้หล่านีส้ามารถน าไปต่อยอดหรือเชื่อมโยงกับสหวิทยาต่างๆ ได้ 
 
4) โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน มีการจัดขึ้นในวนัท่ี 6 – 7 กรกฎาคม 
2562 และวันท่ี 3 – 4 สิงหาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะในการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 โรงเรียนศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ซึ่งทางโรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ขอความ
อนุเคราะหม์ายังคณะมนุษยศาสตร์ในการจัดติวเข้มข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรยีมความพร้อมในการสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ และเป็นการพฒันาศักยภาพของนักเรียนให้มมีาตรฐานสูส่ากล และต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่
แตกต่างจากในห้องเรียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโรงเรยีน ผลการด าเนินโครงการผู้เข้าร่วมมคีวามพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ด้านความรู้มีความรูภ้าษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับดี และผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้
ประโยชนไ์ด้ในระดับดี เช่นกัน 
การบริการวิชาการจากแบบเสริมสร้างรายได้ 3.1.3(2) (งานแปลเอกสาร) 
 
หลักฐำน 
3.1.3(1) โครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีคณะมนุษยศาสตร์ 
3.1.3(2) การบริการวิชาการแบบเสริมสร้างรายได้ (งานแปลเอกสาร) 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และ
น ำเสนอกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จดัท าแผนการบริการวิชาการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ี
ของแผนงาน และเพื่อให้บรรลุตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ (3.1.4.1)  โดยคณะฯ 
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ได้มีการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของคณะ และขอให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาผลการด าเนินงาน ส าหรับการด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คณะฯ ได้ก าหนดตัวบง่ช้ีของแผนไว้ท้ังสิ้น 4 ตัวบ่งช้ี ผลประเมินการด าเนินงาน พบว่า การด าเนินงานตามแผนการ
บริการวิชาการบรรลุตามตัวบ่งช้ีของแผนงานท่ีตั้งไว้ทุกตัวบ่งช้ี และบรรลตุัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของการจดั
โครงการบริการวิชาการ 3.1.4(1) ดังนี้ 
1) จ านวนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าและแบบจดัหารายได ้ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ ผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของหนว่ยงานและชุมชน 
จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรูห้ลังการอบรมมากกว่าก่อนอบรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 จากโครงการอบรมให้ความรู้เฉลี่ยทุก
โครงการ ผลการด าเนินงาน บรรลตุามตัวบ่งช้ีของแผนในการจัดโครงการบริการวิชาการด้านอบรมใหค้วามรู้ โดยผูเ้ข้าอบรมฯ 
มีความรูเ้พิ่มขึ้น อยู่ในระดบั ดี (คา่เฉลี่ย 4.18) คิดเป็นร้อยละ 83.66 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากโครงการบริการวิชาการเฉลี่ยทุก
โครงการ ผลการด าเนินงาน บรรลตุามตัวบ่งช้ีของแผน โดยคณะฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแกส่ังคม และโครงการบริการ
วิชาการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.62 
4) มีโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือบูรณาการกับการวิจัย หรือบูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลการด าเนินงานบรรลตุามตัวบ่งช้ีของแผนงานท่ีก าหนด โดยคณะฯ มีโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน จ านวน 3 โครงการ และมีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย จ านวน 1 โครงการ 
 
หลักฐำน 
3.1.4(1) แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1.4(2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน) 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำ กำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม 
ผลกำรด ำเนินงำน  
จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ไดจ้ัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ (3.1.5.1) มีผลประเมินการด าเนินโครงการจากผูเ้ข้าร่วมโครงการบริการวชิาการของคณะฯ ดา้น
ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกโครงการ อยู่ในระดับดีมาก และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รบัผิดชอบโครงการได้
น าไปเป็นข้อมลูในการเขียนแผนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานไว้ในสรุปผลการด าเนินโครงการ และรายงานผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบและพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนการ
บริการวิชาการ และเป็นข้อมลูในการพิจารณาจัดท างานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ 
และมหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป   
 
หลักฐำน 
3.1.5(1) รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน) 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน 
ผลกำรด ำเนินงำน  
คณะมนุษยศาสตร์ มสี่วนร่วมในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมในระดับสถาบัน โดยไดร้่วมด าเนินการจดัโครงการออก
หน่วยบริการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน เป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
จัดโครงการเรยีนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารเพื่อสร้างรายไดสู้่ชุมชน ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์และความรู้จากการบริการวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 98.00 (ค่าเฉลี่ย 4.90) และมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการอยูใ่นระดับดมีาก ค่าเฉลี่ย 4.86 (ร้อยละ 93.75) 
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หลักฐำน 
3.1.6(1) โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารเพื่อสร้างรายไดสู้่ชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2562 
3.1.6(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
3.1.6(3) สรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารเพื่อสร้างรายไดสู้่ชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ :  - 
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องค์ประกอบที่  4   กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 – 4ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5ข้อ 

มีการด าเนินการ 
  6 -7 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน  
คณะมนุษยศาสตรไ์ด้มอบหมายใหร้องคณบดฝี่ายกิจการนิสติเป็นผู้รบัผิดชอบการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1.1(1) นอกจากน้ี ก็มีหน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในงานกิจการนิสติ มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน 2 คน (นายณัฏฐพัชร์ 
วรกุลวรรธนะ และนายธีรนยั รัตนภูมิ) 4.1.1(2) และยังมีคณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาควิชาต่าง ๆ 
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 4.1.1(3) 
 
หลักฐำน 
4.1.1(1) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ การมอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบให้รองคณบดี 
4.1.1(2) กรอบภาระงานหน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (นายณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะและนายธีรนยั  รัตนภูมิ) 
4.1.1(3) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายศลิปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค ์ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน  
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จดัท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผนไว้จ านวน 1 ตัวช้ีวัด 
ได้แก ่
            1. จ านวนโครงการที่บรรลุตามตัวช้ีวัดของโครงการในแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จ ร้อยละ 80 
 และก าหนดวตัถุประสงค์ของแผนจ านวน 2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 
            1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการสบืสานศลิปวัฒนธรรมไทยและบรูณาการกับการเรยีนการสอน 
            2. เพื่อส่งเสริมให้มีกจิกรรมแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมกับสถาบันหรือหน่วยงานต่างประเทศ 4.1.2(1) 
             ในปีงบประมาณ 2562 คณะได้ก าหนดโครงการท านุบ ารงุฯ และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
ทั้งสิ้น 8 โครงการ/กิจกรรม ได้แก ่4.1.2(2) 
            1. โครงการเฉลมิพระเกยีรติมิ่งขวัญประชา 
 2. โครงการท าบุญคณะมนุษยศาสตร ์
            3. โครงการภาษาศลิป์มนุษยศาสตร์ (ยกเลิกโครงการ เนื่องจากตรงกับช่วงสอบกลางภาคเรยีนที่ 1/2562 และในปี
ถัดไปจะปรับเปลี่ยนรู้แบบโครงการ) 
 4. โครงการรดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส 
  5. โครงการเข้าร่วมลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 
            6. โครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครมูหาวิทยาลัย 
            7. โครงการถวายราชสกัการะพระบรมราชนุสาวรีย์สมเดจ็พระนเรศวร 
            8. โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร ์
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นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์ยังได้รับการจดัสรรงบประมาณแผ่นดินในการด าเนินโครงการอีกจ านวน 
4 โครงการ ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในการด าเนินโครงการทั้งสิ้นจ านวน 880,000 บาท คือ 4.1.2(3) 
            1. โครงการประกวดนาฏศิลปไ์ทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 
            2. โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลปไ์ทย ครั้งท่ี 20 
            3. โครงการนเรศวรสังคตี ครั้งท่ี 28 
            4. โครงการสืบทอดนาฏศิลปไ์ทยจากศลิปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 13 
            ซึ่งโครงการงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนั้น มีการบูรณาการเข้ากับการเรยีนการสอนในบาง
โครงการ       
 
หลักฐำน 
4.1.2(1) แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2562 
4.1.2(2) การจัดสรรงบประมาณดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
4.1.2(3) การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน  
หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุมตัิด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนอยู่แล้ว 
4.1.3(1) อย่างไรก็ดี งานนโยบายและแผนกม็ีหน้าที่ก ากับตดิตามใหม้ีการด าเนินงาน ทั้งในส่วนของโครงการตามแผนปฏิบัติ
การคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งหากยังมีโครงการใดที่ยังไมไ่ด้ขออนุมัตโิครงการหรือด าเนินโครงการตามระยะเวลา งานนโยบายและ
แผนจะท าบันทึกข้อความไปยังผูร้บัผิดชอบโครงการ เพื่อให้ด าเนินโครงการ และหากโครงการที่ด าเนนิโครงการแล้ว แต่ยังไม่ได้
รายงานผลโครงการตามระยะเวลาที่ทางคณะฯ ก าหนด ก็จะส่งบันทึกข้อความเพื่อติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการ
อีกด้วย 
     ในส่วนของการติดตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หลังจากที่คณะฯ ได้จดัท าแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมแล้ว งาน
นโยบายและแผนจะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบ 6 เดือน 4.1.3(2) แล้วจึง
รายงานให้คณะทราบ 
 
หลักฐำน 
4.1.3(1) บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
     1. โครงการจัดซุ้มถวายความพระพร 
     2. โครงการรดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวโุส 
4.1.3(2) การติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รอบ 6 เดือน 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ด าเนนิการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและน าเสนอ
ในวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ส าหรบัแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2562 
มีผลการประเมินแผนดังต่อไปนี ้
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     จ านวนโครงการที่บรรลุตามตวัช้ีวัดของโครงการในแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสรจ็ ร้อยละ 80 
 บรรลผุลตามตัวช้ีวัดของแผน คือ 
      การด าเนินงานตามแผนท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน จากจ านวนโครงการที่ระบุไว้
ในแผน 13 โครงการ 
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ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
การบรรลผุล 
    1.1 มีโครงการส่งเสริมอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และการสืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย จ านวน 13 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
จ านวน 11 โครงการ 
    1.2 มีการบูรณาการศลิปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน จ านวน 12 รายวิชา 
 วัตถุประสงค ์
   2. เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมกับสถาบนัหรือหน่วยงานต่างประเทศ 
 การบรรลุผล 
    2.1 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมกับสถาบันหรือหน่วยงานต่างประเทศ จ านวน 1 กิจกรรม 
 
หลักฐำน 
4.1.4(1) สรุปผลการประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลกำรด ำเนินงำน  
    จากผลการประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของปีการศึกษา 2561 ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคจากผลการประเมินมา
วางแนวทางในการปรับปรุงแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป โดยสรุปปัญหาและอุปสรรคจากผล
การประเมินแผน น าเสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีแนวทางการปรับปรุงแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2563 ดังต่อไปนี้ 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
       จากการติดตามและด าเนินโครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 พบว่า การด าเนิน
โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมในส่วนของงบประมาณแผ่นดนิมีขั้นตอนและรายละเอียดเอกสารการเบิกจา่ย
งบประมาณโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน ท าให้มีความยุ่งยากและซับซ้อน ต้องมีการเพิ่มเติมเอกสารบางอย่างซึ่งไม่มีใน
ปีท่ีผ่านมา ท าให้เกิดความลา่ช้าแม้ว่าผู้รับผิดชอบโครงการจะจัดเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตาม อีกทั้งโครงการที่
ด าเนินงานในเดือนสิงหาคมต้องมคีวามเร่งรีบในการจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย และไมส่ามารถเก็บข้อมูลได้ตามแผน 
 
แนวทางการปรับปรุงแผนในปตี่อไป 
       การด าเนินโครงการในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน ควรขอความร่วมมือจากหัวหน้าโครงการในการจัดโครงการใหเ้สรจ็
สิ้นภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อใหม้ีระยะเวลาในการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายและการสรุปผลโครงการ และจดัเตรียมเอกสาร
ไว้ล่วงหน้าจากตัวอย่างของเอกสารในปีนี้ ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวผู้รับผิดชอบโครงการ 
        นอกจากน้ี ยังได้สรุปปญัหาและอุปสรรคจากผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมดา้นท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
ปีงบประมาณ 2562 มาวางแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ในปีต่อไป  โดยสรุปปัญหาและอุปสรรค น าเข้าพิจารณาในวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
 
หลักฐำน 
4.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8 วาระที่ 1.2.33 
4.1.5(2) รายงานผลการด าเนินโครงการรดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
ผลกำรด ำเนินงำน  
คณะมนุษยศาสตร์ มีการเผยแพรโ่ครงการ/กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในคณะมนุษยศาสตร์ ในช่องทางต่าง ๆ คือ 
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   1. เผยแพร่โครงการ/กิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมลงบนเว็บไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ 4.1.6(1) 
   2. เผยแพร่ภาพโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบน Facebook คณะมนุษยศาสตร์ 4.1.6(2) 
   3. เผยแพร่ผลงานการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินงานโดยคณะมนุษยศาสตร์ ลงบนเว็บไซต์ youtube.com 4.1.6(3) 
 
หลักฐำน 
4.1.6(1)  การเผยแพรโ่ครงการ/กจิกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมลงบนเว็บไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ 
4.1.6(2) การเผยแพร่ภาพการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมบน Facebook คณะมนษุยศาสตร์  
4.1.6(3) การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนเว็บไซต์ YouTube 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 7 : ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
ผลกำรด ำเนินงำน  
  การด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมภายในคณะมนุษยศาสตร์ นอกเหนือจากการด าเนินงานโดยใช้งบประมาณรายได้
คณะฯ แล้ว ยังมีการด าเนินงานโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมโีครงการที่เป็นการสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้แก่ 
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
  ซึ่งโครงการได้มีการก าหนดเกณฑ์การประกวดนาฏศิลปไ์ทย สถาบันการศึกษาที่ส่งประกวดได้ด าเนนิการตามมาตรฐาน โดยมี
ถ้วยพระราชทานเป็นแรงจูงใจ และมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ ท่ีเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ท้ังจากกรมศิลปากร และหน่วยงานอื่น เป็นผู้ตัดสินและให้ข้อแนะน าเพื่อการปรบัปรุงมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม
ต่อไป 
 
หลักฐำน 
4.1.7(1) โครงการประกวดนาฏศลิป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 
4.1.7(2) เกณฑ์การประกวดนาฏศลิป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ : - 
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องค์ประกอบที่  5   กำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน 
  และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ 
   3 – 4ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6ข้อ 

มีการด าเนินการ 
  7 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุม่สถำบนัและเอกลักษณข์องคณะ และพัฒนำไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพ่ือให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    คณะฯ ไดด้ าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2560-2564 ท่ีมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และได้ผา่นการวิเคราะห์ SWOT จากบุคลากรภายในคณะ โดย
ได้ด าเนินการจดัประชุมระดมความคิดเห็นจากตัวแทนบุคลากรทุกหน่วยงานภายในคณะฯ ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ 
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกิจกรรมในวันดงักล่าว คณบดไีด้ถ่ายทอดนโยบายและวิสยัทัศน์และไดม้ีการแบ่งกลุม่เพื่อจัดท ากลยุทธ์และ
มาตรการ หลังจากนั้น คณะฯ ไดน้ า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฉบับดังกลา่วมาน าเสนอบุคลากรภายในคณะในคราวการประชุม
บุคลากร และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรก่อนน าเผยแพร่เพื่อน ามาเป็นกรอบในการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
 
     1.การจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะผู้จัดท าได้เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องคณะ และ
มหาวิทยาลยันเรศวร โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิสัยทัศนไ์ว้ ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในล าดับ 1 ใน 250 ของ
เอเชียตาม QA University Ranking : Asia และวสิัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ คือ  Recognized เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปใน
ฐานะคณะวิชาที่มีความเขม้แข็งและโดดเด่นด้านมนุษยศาสตร์ Reliable เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจและเปน็ท่ีพึ่งพาของสังคมด้าน 
และ Respectable เป็นที่นับหน้าถือตาในฐานะสถาบันการศึกษา คณะมนุษยศาสตรไ์ด้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้
ทั้งหมด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 23 กลยุทธ์ 55 มาตรการ ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์
มหาวิทยาลยั 15 กลยุทธ์ (5.1.1.01 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)) (5.1.1.02 แผน
กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 หน้า 73-78) และเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 
มหาวิทยาลยันเรศวรได้มอบหมายให้คณะฯจัดท าการแปลงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-
2564) สู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน โดยมอบให้คณะได้เช่ือโยงกลยทุธ์และตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ระดับคณะ และแผนพัฒนา
ระดับมหาวิทยาลัย จัดท าเป็นแผนพัฒนาด้านต่างๆ ของคณะ และจะมีการรายงานผลการด าเนินแผนกลยุทธ์คณะทุกสิ้น
ปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณด์ าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ (5.1.1.03 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ รอบ 9 เดือน) 
 
     2.การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายหลังที่ได้จดัท าแผนกลยุทธ์ของคณะ
เรียบร้อยแล้ว ได้เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในคณะให้ทราบและถือปฏิบัติเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานตามพันธกิจ
ต่างๆ ต่อไป โดยในส่วนของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จัดท าโดยงานนโยบายและแผน และงานการเงินและพัสดุ ร่วมกันจดัท า
แผนฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ (5.1.1.04 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
พ.ศ. 2560-2564) และได้รายงานผลการด าเนินงานทุกสิ้นปีงบประมาณ (5.1.1.05 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 (ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน) 
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     3. คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 (5.1.1.06 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562)  โดยจัดท า
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลยั ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 โดยในปี 2562 
มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 248 โครงการ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 จ านวน โครงการ/กจิกรรม กล
ยุทธ์ที่ 2 จ านวน โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ท่ี 3 จ านวน โครงการ/กจิกรรม กลยุทธ์ที่ 4 จ านวน โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ 
5 จ านวน โครงการ/กิจกรรม และกลยุทธ์ที่ 6 จ านวน โครงการ/กจิกรรม และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ทุกไตรมาส (5.1.1.07 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 รอบ 3,6,9 เดือน) 
  
หลักฐำน 
5.1.1(1) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) หน้า 37-46 
5.1.1(2) แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 หน้า 73-78 
5.1.1(3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รอบ 9 เดือน 
5.1.1(4) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2560-2564 
5.1.1(5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 
(ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน) 
5.1.1(6) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
5.1.1(7) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 รอบ 3,6,9 เดือน 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือพัฒนำนักศกึษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำ
ของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น้ี มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานได้ด าเนนิการค านวณต้นทุนต่อหน่วยให้แก่ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั และคณะไดด้ าเนินการวิเคราะห์เพิม่เตมิ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายสรุปดังนี้ 
ต้นทุนทางตรง  จ านวน 113,953,268.45 บาท แบ่งเป็น           
     1) เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้คณะ)        จ านวน 17,709,329.22 บาท 
     2) เงินในงบประมาณ (เงินแผน่ดิน)               จ านวน 94,683,123.32 บาท 
(ส่วนใหญ่ส าหรับเป็นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า) 
     3) งบกลาง                                            จ านวน 396,771.25 บาท 
     4) ค่าเสื่อมราคา                                      จ านวน 1,164,044.66 บาท 
ต้นทุนทางอ้อม  จ านวน 134,254,124.32 บาท แบ่งเป็น           
     1) ส านักงานอธิการบดี                              จ านวน 131,113,997.43 บาท 
     2) บัณฑิตวิทยาลยั                                   จ านวน 983,618.29 บาท 
     3) ส านักหอสมุด                                      จ านวน 2,156,508.60 บาท 
รวมต้นทุนท้ังหมดของคณะมนุษยศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 248,207,392.77 บาท ด าเนินการจัดการเรยีนการ
สอนทั้งหมด 17 หลักสตูร แบ่งเปน็ ปริญญาตรี  10  หลักสูตร  ปรญิญาโท 4 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร  มีจ านวน
นิสิตรวมทั้งหมด 1,558 คน  มีจ านวนบุคลากร 195 คน (อาจารย์ 149 คน เจ้าหน้าที่ 46 คน) สรุปต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวมจ านวน 148,934.26 บาท/หน่วยผลผลติ (5.1.2.01  รายงานต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
มีการวิเคราะห์วเิคราะห์สดัส่วนงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 จ าแนกตามพันธกิจ และประเด็น
ย่อยแต่ละพันธกิจ ที่ครอบคลมุถึงการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน ดงันี้   
1) ด้านการผลิตบณัฑิต  แบ่งเป็น  1.1) พัฒนานิสิต  ร้อยละ 17.82   1.2) พัฒนาอาจารย์ ร้อยละ 3.69 และ 1.3) พัฒนาการ
เรียนการสอน ร้อยละ 1.74  
2) ด้านการวิจัย แบ่งเป็น  2.1) ทุนอุดหนุนการวิจัย ร้อยละ 0.10  และ 2.2) กิจกรรมส่งเสริมการวิจยั ร้อยละ 1.88 
3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   3.1) กิจกรรมการบริการวิชาการ ร้อยละ 1.36 
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4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  4.1) กิจกรรมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ร้อยละ 0.94 
5) ด้านการบริหารจัดการ แบ่งเปน็ 5.1) เงินเดือน ค่าจ้างบุคลากร ร้อยละ 31.54  5.2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ร้อยละ 
24.06  5.3) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 11.61 และ 5.4) โครงการ/กิจกรรมด้านบรหิารจัดการ ร้อยละ 5.33 
(5.1.2.02  รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561)   
     จากการวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายพบได้ว่า หลักสูตรที่มีต้นทุนการผลติที่สูง และเมื่อเทียบกับรายรับแลว้ยังคงประสบปญัหา
รายจ่ายมากกว่ารายรับ อาทิ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เป็น
สาขาวิชาที่ยังคงมีความจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอน เพราะนอกจากมีการจดัการเรียนการสอนปกติแล้ว สาขาวิชากลุ่มนี้ยัง
เป็นหน่วยงานหลักท่ีให้บริการดา้นดนตรีและนาฏศิลป์แกห่น่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลยัและภายนอกอีกด้วย โดยเฉพาะใน
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปีใหม่ รับรองแขกของมหาวทิยาลัย กิจกรรมรดน้ าด า
หัว กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลยั (29 กรกฎาคม ของทุกปี) ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 
เมษายน ของทุกปี) เป็นต้น  
     แต่อย่างไรก็ตาม คณะยังคงตอ้งวางแผนรับมือกับภาวะการแข่งขันที่สูงข้ึนในปัจจุบัน กล่าวคือ มสีถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกท่ีท าการเปดิการสอนทั้งสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลยันเรศวร 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาก็ยังคงน้อยกว่า นอกจากน้ันเมื่อบัณฑิตจบการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพครูได้อีกด้วย
  
หลักฐำน 
5.1.2.01  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
5.1.2.02 รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำก
ปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยง
ลดลงจำกเดิม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากการบรหิารความเสี่ยงน้ันเป็นเครื่องมือ
ส าคัญและมีประโยชน์ในการบรหิารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไวไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยลดมลูเหตุของแตล่ะ
โอกาสที่ก่อให้เกิดความเสยีหาย ทัง้นี้ เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสยีหายที่จะเกิดขึ้นกับคณะในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ หรือควบคมุไดอ้ย่างเปน็ระบบท้ังทั้งองค์กร 
 
ส าหรับในปีการศึกษา 2561 น้ี คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าท่ี 
1) จัดวางระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเสี่ยงของคณะ โดยใช้มาตรการควบคมุภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 2) ด าเนินการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร 3) จัดท าแผนบริหารความเสีย่ง และก าหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการทบทวนการ
บริหารความเสี่ยง 4) ติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงของคณะ และ 5) จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่งของคณะและได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2561 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และ
ระบุปัจจยัเสีย่ง และประเมินผลการควบคุมภายในที่ส่งผลกระทบตอ่องค์กร โดยในท่ีประชุมมปีระเดน็ความเสีย่งท่ีน ามา
พิจารณาทั้งหมด 14 ประเด็น และมีมตคิัดเลือก 11 ประเด็น ประกอบด้วยประเด็นความเสีย่งท่ีอยู่ในระดับสูงมาก จ านวน 3 
ประเด็น และระดับสูงจ านวน 8 ประเด็น ดังนี้ 
 
พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอรม์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด NURM 9  หลังจากนั้นได้ถือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานมาตลอดปีการศึกษา 2561 และเมื่อสิ้นสดุปีการศึกษา ผูร้ับผิดชอบแผนบรหิารความเสี่ยงในแตล่ะ
ประเด็นจะด าเนินการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2561 ตามแบบฟอร์ม NURM 10 และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อทราบ โดยสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงแล้วสามารถจัดการกับปัจจยัเสี่ยงให้มีระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 9 ปัจจัยเสีย่ง และยังมีปัจจยัเสีย่งท่ี
มีระดบัความเสี่ยงคงเดมิ ถึงแม้ว่าจะไดด้ าเนินการตามแผนแล้วก็ตาม จ านวน 2 ปัจจัยเสี่ยง  ประกอบด้วย 1) มีงบประมาณไม่
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พอใช้ในการบริหารงาน และ 2) การไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณของบุคลากร ซึ่งทั้งสองประเด็นดังกลา่วเป็นความเสี่ยงท่ีอยู่ใน
ระดับสูง สรุปรายละเอียดของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 
          ระดับสูงมาก  จ านวน 3 ประเด็น 

ประเด็นควำมเสี่ยง ด้ำนของควำมเสี่ยง 
มีงบประมาณไม่พอใช้ในการ
บริหารงาน               

ด้านนโยบายและกลยุทธ์ และด้านการเงิน
และงบประมาณ 

การไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณของบุคลากร การปฏิบัติงาน 
Server ช ารุด การปฏิบัติงาน 

  
          ระดับสูง  จ านวน 8 ประเด็น 

ประเด็นควำมเสี่ยง ด้ำนของควำมเสี่ยง 
ครุภณัฑ์สญูหาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เกิดอัคคีภัย จากเหตุการณภ์ายนอก 
การทุจริตจัดซื้อจดัจ้าง กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความเครยีดของนิสิตเกิดการท าร้ายตนเอง การปฏิบัติงาน 
การลักลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น การปฏิบัติงาน 
หลักสตูรไม่ได้มาตรฐาน กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การโจรกรรมครภุัณฑ์/ทรัพยส์ินของทางราชการ จากเหตุการณภ์ายนอก 
อันตรายต่อชีวิตและทรัพยส์ินของนิสิตเมื่อมีกิจกรรม
นอกสถานท่ี 

จากเหตุการณภ์ายนอก 

  
หลักฐำน 
5.1.3.(1) ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานควบคุมภายในและบรหิารความเสีย่ง คณะมนุษยศาสตร์ 
5.1.3.(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ง เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2561 
5.1.3.(3) แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว 
5.1.3.(4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 (รอบ 6 เดือน) 
5.1.3.(5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยสามารถอธิบายการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ  
ดังนี ้
1) หลักประสิทธิผล 
           มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารงานตามพันธกิจ และเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนฯ ดังกล่าวก าหนดให้มีการประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.
2560 - 2564  (5.1.4.(1)) และผลส าเรจ็ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 - 2564  (5.1.4.(2))  นอกจากน้ันยังมีแผนการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลมุพันธกิจของคณะฯ ส าหรับท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารงาน และเป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงาน เช่น 1) แผนพัฒนานิสิต (5.1.4(3)(3))  2) แผนพัฒนาบุคลากร(5.1.4.(4)) แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการ 
(5.1.4.(5)) 4) แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5.1.4.(6))  5) แผนการจัดการความรู้ (5.1.4.(7)) และ 6) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(5.1.4 (8)) 
     มีการวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการของคณะ และมีการ
รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 (5.1.4 (9)) เป็นประจ าทุกเดือน (5.1.4(10)) มีกระบวนการติดตาม
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ประเมินผลการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ โดยมีงานนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตดิตาม และรายงาน มีการ
ก าหนดมผีู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับโครงการ ผู้ก ากับติดตาม เมื่อเสรจ็สิ้นกิจกรรมโครงการ ผูร้ับผดิชอบโครงการ กิจกรรม จะต้อง
จัดท ารายงานสรุป ส่งให้งานนโยบายและแผน ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบและติดตามรายงาน  สรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะอยา่งสม่ าเสมอ เช่น เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ  และการติดตามรายงานรอบเดือน รอบ 3,6 และ 9 เดือน  
          นอกจากน้ี คณะยังใช้หลักประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เป็นการประเมินท่ีอิงผลลัพธ์(outcome-based evaluation) โดยบุคลากรจะได้คะแนนผลการ
ปฏิบัติงานตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ภาระงานท่ีคณะก าหนด (5.1.4 (11))  ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ ์
 
 2)  หลักประสิทธิภาพ 
           การบริหารงานของคณะมีการแต่งตั้งรองคณบดี และมอบหมายภาระหนา้ที่ให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทน และ
มอบอ านาจเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินงาน เพื่อประหยดัเวลา และให้การด าเนินงานดา้นต่างๆ สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (5.1.4 (12)) (5.1.4 (13)), (5.1.4(14)) มีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงาน เพื่อ
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการบริหารราชการ ได้อย่างเป็นรปูธรรม ซึ่งครอบคลุมถึง
บุคลากรทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต สามารถเข้าใช้สารสนเทศในการสืบค้น และการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งระบบสารสนเทศที่ส าคัญที่ใช้ในการปฏิบตัิงาน โดยการพัฒนาของมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 
ได้แก่  1) ระบบ MIS ด้านการเงินพัสดุ การบริหารงบประมาณ (5.1.4(15)) 2) ระบบบัญชี 3 มิติ (5.1.4 (16)  3) ระบบบริหาร
จัดการหลักสตูร อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร (5.1.4 (17)  4) ระบบงานทะเบียน (5.1.4 (18)  5) พัฒนาระบบหรือน าเอา
ข้อมูลส าหรับการบริการเพื่อการสบืค้นบรรจไุว้บนเว็บไซด์ของคณะ  เช่น  -เว็บไซต์งานบริการการศึกษา (5.1.4(19)   -ระบบ
สารบรรณออนไลน์ (5.1.4 (20)  -ระบบจดหมายเวียนออนไลน์ (5.1.4 (21)  -ระบบกรอกภาระงานออนไลน์  (5.1.4 (22) - 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (5.1.4(23)  - ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์(5.1.4 (24) – วารสารออนไลน์ 
(5.1.4 (25) ฯลฯ 
           นอกจากน้ียังได้น าเอาระบบสารสนเทศท่ีทางรัฐบาลก าหนดมาช่วยในการปฏิบตัิงานโดยเฉพาะการจดัซื้อ-จัดหาพสัดุ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีได้แก่  ระบบ EGP และการจดัซื้อ-จัดหาโดยวิธี E-Auction และการจัดซื้อโดยวิธี E-Bidding  
เป็นต้น   
 
3) หลักการตอบสนอง 
        คณะฯ ผลิตบณัฑิตด้านภาษา นาฏศิลป์ และดนตรี  ความคาดหวังของผู้ปกครอง ต้องการใหบุ้ตร จบแล้วมีงานท า และ
ผู้ใช้บัณฑิต ต้องการบัณฑติที่มีคณุภาพ สามารถท างานได้ คณะฯ จึงก าหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับฟังความเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ภายนอก เช่น มีหน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการคณะ เพื่อรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่
ผู้รับบริการต้องการ มีสายตรงคณบดี เพื่อรับข้อฟังความเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนด่วน มีการพบผู้ปกครองนสิิต เพื่อ
น าความรูสู้่ผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคการศึกษา เป็นประจ าทุกปีการศกึษา มีการจัดประชุมนสิิตพบผู้บรหิารทุกช้ันปี เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและความต้องการของนิสิต มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิต ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจ
ความต้องการด้านบริการวิชาการ แล้วน าผลส ารวจที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้ตรงกับความ ต้องการของสังคม  มี
การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับกิจการของคณะเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น  
     -ส าหรับกรณีนสิิตร้องเรียนพฤติกรรมของคณาจารย์ คณะจะรับฟังและแก้ไขปัญหาให้ทันทีโดยผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น นิสิต
ร้องเรียนอาจารย์ไม่เข้าสอนตามเวลาที่ลงทะเบียน และเรียกเก็บค่าเอกสาร แตไ่มม่ีเอกสาร   
     ส่วนการรับข้อร้องเรียนจากบคุลากรภายใน จะมหีน่วยงานในสังกัดส านักงานเลขานุการคณะ รับข้อร้องเรียนทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมีการแก้ไขปญัหาทันที และยังมีช่องทาง social Line ทั้งกลุ่ม จนท.  คณบดี รองคณบดี เพื่อ
เพิ่มช่องทางการสื่อสารทีร่วดเร็ว  และบางเรื่องผู้บริหารจะรับข้อร้องเรียนโดยตรง ถึงคณบดี คณบดีกจ็ะสั่งการใหต้รวจสอบ
ทันที ผ่านทางไลน์  เป็นต้น 
 
4) หลักภาระรับผดิชอบ 
           คณบดีเป็นผู้บรหิารคณะสูงสุด รับผิดชอบในการบริหารงานของคณะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยนเรศวร ท าหน้าท่ีบริหารงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและของรัฐที่ก าหนด ซึ่งในการบริหารงาน
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ภายในคณะ ไดม้ีการก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบของบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อก าหนดบทบาทหนา้ที่ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น มกีารก าหนดภาระงาน 
ตั้งแต่ผู้บริหาร รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา (5.1.4 (29)) คณาจารย์ (5.1.4(30) อย่างชัดเจนรวมทั้ง 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (5.1.4 (31) บทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการประจ าคณะ (5.1.4 (32) มีการเน้นย้ าให้บุคลากรมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและภาระรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประจ าทุกปี (5.1.4.(33) มีการจัดท าข้อก าหนดทีส่ร้างความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น 
มาตรการการรักษาความปลอดภัยในอาคาร ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการปิดสวิทไฟฟ้า และปดิห้อง ดูแลความเรยีบร้อยหลังออก
จากห้องคนสุดท้าย มาตรการประหยัดไฟฟ้า โดยให้อยู่ปฏบิัติงานในคณะไดไ้ม่เกิน 21.00 น. (5.1.4(34) 
       คณะฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลกัสูตร ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้มี
ส่วนร่วมในการน าองค์ความรู้ทีไ่ดจ้ากการศึกษาในเนื้อหารายวิชา ไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึก
ประสบการณ์ให้นิสิตเป็นบณัฑิตทีพ่ึงประสงค์เมื่อส าเร็จการศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมในอนาคตต่อไป  คณะฯ ยังมีหน่วยงานท่ีให้บริการทางวิชาการแก่สังคม คือ งานวิจัยและบริการวิชาการ (5.1.4 (35) 
      ในท้ายท่ีสุด คณบดีเป็นผูร้ับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะในภาพรวมตามวิสยัทัศน์ท่ีได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัโดย
การต้องรายงานผลการด าเนินงานเมื่อครบการด ารงต าแหน่ง 1 ปี และ 3 ปี และรบัข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  
 
 5) หลักความโปร่งใส 
     คณะฯ มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ต่อสาธารณะชนทั้งในรูปแบบการรับการตรวจสอบและการเผยแพร่
ข่าวสารข้อมลูต่างๆ  เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกกลุม่ ทุกระดับ ตามขอบเขตที่ก าหนด เช่น  
         - ด้านพันธกิจของคณะ มีการเผยแพร่ข่าวสาร ผ่านเว็ปไซตค์ณะ 
         - ด้านผลการด าเนินงาน ได้รับการตรวจสอบจาก หน่วยงานต้นสังกัด (สกอ) ในด้านคณุภาพระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ 
        - ด้านการบริหารจดัการ เช่น มีรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/ ภาควิชาด้านการบริหารการเงินและ
งบประมาณ ไดร้ับการรับรองการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ า ส่วนในปีน้ี ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินได้เชิญฝ่ายการเงินของคณะไปให้ข้อมลู  
      คณะฯ มีการประชุมอาจารยแ์ละบุคลากรก่อนเปดิภาคเรียนทกุภาคเรยีน มีการรายงานผลการด าเนินงานท่ีส าคัญให้
บุคลากรไดร้ับทราบ มีการให้ข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับบคุลากร เช่น งบประมาณ สถานะทางการเงิน และภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ให้บุคลากรไดร้ับทราบทั่วกัน  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ อีกด้วย (5.1.4(39) 
            ส่วนกระบวนการบริหารจัดการภายใน  มีการด าเนินงานด้านรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. ณ สิ้น
ปีงบประมาณเป็นประจ าทุกปี (5.1.4 (40) ก าหนดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินเป็นประจ าทุกเดือน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ และรายงานมหาวิทยาลัย    
      ด้านการบริหารงานบุคคลภายใน มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด อย่างเป็นระบบและเปิดเผย โดยผ่านกระบวนการ (ยกร่าง  /แจ้งภาควิชา /แจ้งคณาจารย์  /เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ /จัดประชุมเพื่อช้ีแจงสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ทราบและให้ความรู้ในการกรอกข้อมูลด้วย
ระบบสารสนเทศ) ในปีการศึกษา 2561  มีการจัดประชุมช้ีแจงเกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏบิัติงานและ เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ รอบที่ 1 (1ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 และโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นระบบท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่ ผูร้ับการประเมิน หัวหน้าภาควิชา 
และมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ (5.1.4.(41)   
     ในด้านการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนก็มีความโปร่งใสโดยมีการก าหนดการให้คะแนนผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร มีการประชุมช้ีแจง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะ  เมื่อบุคลากรกรอกภาระงานแล้ว หัวหนา้ภาคและคณบดจีะเข้าไป
ตรวจสอบในระบบตามล าดับ  และเมื่อรวมคะแนนแล้วจะเปดิโอกาสให้บุคลากรทั้งท้วง สอบถาม และส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเตมิก่อนที่จะน าผลการประเมนิไปพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เมื่อผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว มีการ
น าเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนท่ีจะน าเสนอมหาวิทยาลัย 
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     หากบุคลากร หน่วยงาน มีข้อขัดข้อง สงสัยประเด็นใดท่ีไม่กระจา่งชัด สามารถพบผู้บริหาร ได้ตลอดเวลา ท้ังสายตรง และ
ห้องปฏิบัติงาน  หรือเป็นลายลักษณ์อักษร  กรณมีีการร้องเรียน ความไมเ่ป็นธรรม ถึงขั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง คณะกไ็ดด้ าเนินการชี้แจงในข้อเท็จจริง ท้ังหลักฐาน ระบบและกลไก สามารถตรวจสอบได้ และผลการสอบ
ข้อเท็จจริง ยืนยันได้ว่าระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในคณะ มีความชัดเจน เป็น
ธรรม โปร่งใส 
 
6) หลักการมีส่วนร่วม  
           1. คณะฯ ให้ข้อมูลข่าวสาร ท่ีเป็นจริง ต่อสาธารณชน เกี่ยวกับพันธกิจ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ทั้ง ด้านเอกสาร 
website และ Open house กิจกรรมวันภาษาศิลปม์นุษยศาสตร์ในเดือนสิงหาคม เป็นประจ าทุกปี  
           2. การร่วมปรึกษาหารือ ผ่านรูปแบบการประชุมแตล่ะระดบัเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ระดับภาควิชา สาขาวิชา  คณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะกรรมการกิจการนิสติ คณะกรรมการประกันคณุภาพ และยังมีแผนท่ีจะตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประหยดัทรัพยากรด้วย  มีคณะกรรมการประจ าคณะซึ่งก าหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  และก าหนดให้หน่วยงานจัดส่งรายงาน
การประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้นคณะ ก าหนดให้มกีารประชุมบคุลากร
ประจ าภาคเรียน ทุกภาคเรียน เพือ่ให้บุคลากรได้รับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เกีย่วกับการบริหารจดัการและการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของคณะ และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้วย เช่น 
ในปีการศึกษา 2561  มีการจัดประชุมช้ีแจงเกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบตังิานและ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตริาชการบุคลากร
สายวิชาการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
       3. คณะ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ เช่น ข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการที่คณะ จดัส่งนิสติไปฝึกงาน  แหล่งสหกิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมลูดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนานิสิต  
         4. คณะ มีการจัดประชุมนสิิตพบผู้บริหารทุกช้ันปี เพื่อแจ้งข่าวสารและรบัฟังความคิดเห็นและความต้องการของนิสิต 
รวมถึงการมสี่วนร่วมในรปูแบบคณะกรรมการสโมสรนิสติ 
           
  7)  การกระจายอ านาจ 
           การบริหารคณะมนุษยศาสตรม์ีคณบดี เป็นผู้บริหารสูงสุดมีอ านาจหน้าท่ี ในการก ากับดูแลและบรหิารงานภายใน
คณะ ตามมาตรา 26 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 และเพื่อให้การบริหารงานของคณะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อช่วยบริหาร โดยมีการมอบหมายและมอบอ านาจให้รองคณบดี 
ก ากับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดี ในส่วนงาน ดังนี้  
         1) รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ก ากับการบริหารราชการแทน สั่งและปฏิบตัิราชการแทนคณบดี ในด้านงานบริหารทั่วไป  
         2) รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ  ก ากับการบริหารราชการแทน สั่งและปฏิบตัิราชการแทนคณบดี ใน
ด้านแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 
         2) รองคณบดีวิชาการและกิจการต่างประเทศ ก ากับการบรหิารราชการแทน สั่งและปฏิบัตริาชการแทนคณบดี ในด้าน
การบริหารการจดั การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล  
การพัฒนาศักยภาพนสิิต และการควบคุมคุณภาพการสอน 
         3) รองคณบดีวิจัยและบรกิารชาการ  ก ากับการบริหารราชการแทน สั่งและปฏิบัตริาชการแทนคณบดี ในด้านการ
พัฒนาและส่งเสรมิการวิจยั  การสง่เสริมการบริการวิชาการ    
         4) รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต ก ากับการบริหารราชการแทน สั่งและปฏิบตัิราชการแทนคณบด ีในด้านงานกิจกรรม
พัฒนานิสิต งานสวัสดิการและสวสัดิภาพ งานสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า และรวมถึงงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
         นอกจากน้ัน คณบดี มีนโยบายกระจายอ านาจ ไปยังภาควิชาซึ่งถือเปุ๋นหน่วยงานท่ีส าคัญที่มคีวามใกล้ชิดกับคณาจารย์ 
และเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการผลิตบณัฑิต จึงได้เน้นย้ าถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา ในการประชุมคณะกรรมการ
คณะ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ าถึงภารกิจท่ีส าคัญ และเพื่อให้หัวหนา้ภาควิชามีกรอบในการบริหารงานตามบทบาทหน้าท่ีให้
บรรลเุป้าหมาย  คณะได้จัดท ากรอบภาระงานของหัวหน้าภาควิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์  และมกีารเผยแพร่ให้ประชาคม
ได้รับทราบ  นอกจากน้ัน ยังกระจายอ านาจความรับผดิชอบตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ในปีการศึกษา 2561  คณะฯ ได้ให้
หัวหน้าภาควิชาเป็นผู้อ านาจในการสั่งการ ก ากับดูแลบุคลากรในสังกัด ดังน้ี  
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         1. ให้หัวหน้าภาควิชา พิจารณาอนุญาตการลาของบุคลากรในสังกัด ตามอ านาจที่ก าหนดในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555   
         2. ให้หัวหน้าภาควิชาตรวจสอบบัญชีการลงนามปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ปฏิบัตติามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555   
 
8)  หลักนิติธรรม 
      ในการบริหารงาน  การพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยถือปฏิบตัิตามข้อกฎหมายที่ทางราชการก าหนด อย่างเคร่งครดั เพื่อ
เป็นบรรทดัฐานในการบรหิารงานและสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับคณะ คณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ ซีงผู้บริหาร
มีการสื่อสารผ่านช่องทางหนังสือตามระเบียบราชการ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  การประชุมบุคลากรประจ าภาค
เรียน เพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบตัิงาน ประกาศ ข้อบังคับใหม่ ๆ ทีร่ัฐ และ มหาวิทยาลัยมีการเปลีย่นแปลง รวมทั้งเน้นย้ า
กฎระเบียบที่ส าคัญให้กับบุคลากรรับทราบ  และยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์กร
ร่วมกัน  เช่น 
        1) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกครั้ง คณบดี จะเน้นย้ าการปฏิบตัิตามกฎ ระเบยีบที่ส าคัญโดยเฉพาะเรื่อง
การใช้จ่ายงบประมาณ ในประเภทต่าง ๆ การจัดซื้อจดัจ้าง จะต้องได้รับอนมุัติก่อนทุกครั้ง จะไม่มีการอนุมัติย้อนหลัง และ
จะต้องถูกต้องตามกฎ ระเบยีบของทางราชการ  บุคลากรของรัฐจะต้องไม่ประพฤติปฏิบตัิตนท่ีขัดต่อจรรยาบรรณ และปฏิบตัิ
ตามวินัยของข้าราชการ และจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลยันเรศวร  รวมถึงต้องเป็นแบบอย่างท่ีด ีรักษาเกียรติและศักดิ์ศรี
แห่งตน ให้แก่ นิสิต และเพื่อนร่วมงาน สังคม  
        2) มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อบุคลากรทันที เพือ่สร้างความเขา้ใจให้แก่บุคลากร  เช่น นโยบายการ
ปรับเปลีย่นสถานะของมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับโดยให้บุคลากรศึกษา และร่วมพิจารณาร่างกฎหมายที่จะมี
ผลกระทบต่อบุคลากร  และขอให้บุคลากรร่วมออกเสยีงประชามติ การปรับเปลี่ยนสถานะจากมหาวทิยาลัยของรัฐ เป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับ     
 
9) หลักความเสมอภาค           
     คณะ มุ่งเน้นให้คณาจารย์ บุคลากร นิสติ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  โดยมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนพันธ
กิจหลักของคณะ ตามหลักเกณฑ์ มีการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
     คณะมีระบบและกลไกในการก ากับติดตาม ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสยีหายแก่คณะและมหาวิทยาลัยโดยรวม 
และยดึหลักการบริหารงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามบทบาทหน้าท่ี  ตลอดทั้งมีการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ที่เพียงพอ เช่น บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น  จัดประชุมอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
และจัดกจิกรรมการจดัการความรูอ้าจารย์ชาวต่างประเทศ โดยรองคณบดฝี่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ภาระงาน ระเบียบการลา และปฏิทินการศกึษาของอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ  ตลอดจนกฏระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์   
       การจัดสรรงบประมาณในปงีบประมาณ 2562  เพื่อพัฒนาฝึกอบรม สัมมนา ท้ังด้านวิชาการวิชาชีพ การวิจัย ท้ังสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์  และวัสดุอปุกรณ์ ท่ีเพียงพอ  โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสายสนับสนุน  และแผนพัฒนานิสิต เป็นต้น  อาจารยท์ุกคนมีโอกาสเท่ากันในการได้รับการสนับสนุนทุนในการ
ท าวิจัย การน าเสนอผลงานวจิัยทัง้ภายในและต่างประเทศ   
     ส าหรับในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนก็ใช้หลักความเสมอภาคโดยอาจารย์ทุกคนมโีอกาสเท่าเทียมกันท่ีจะได้คะแนนการ
ปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนตามความสามารถของตน  ทั้งนี้ ความเสมอภาคในเรื่องนี้มิใช่ทุกคนไดค้ะแนนและเงินเดือนข้ึน
เทา่กัน แต่มีโอกาสเท่าเทียมกันท่ีจะสร้างผลงานของตนได ้
 
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ   
      ในการบริหารคณะฯ ตามหลกัธรรมาภิบาล ท่ีได้กลา่วมาข้างตน้ ในการพิจารณาตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการ วิธกีาร ข้อมูลสนบัสนุนบนพ้ืนฐานของกฎ ระเบียบ แนวปฏิบตัิ หลักเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบตัิที่
มหาวิทยาลยั คณะ ได้ก าหนดไวร้ว่มกันอย่างเคร่งครดั ในการพิจารณาในประเด็นท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คณะฯ 
สนับสนุนให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น เสนอแนะ และเคารพการตัดสินใจในมติของประชาคม และมติของที่
ประชุม เป็นหลักในการบรหิารงานของคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ท้ังระดับคณะและภาควิชา เพื่อหาแนวทางการ
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ท างานร่วมกันตั้งแต่ระดับสาขาวิชา ภาควิชา คณะกรรมการประจ าคณะที่เปดิโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นโดยเสรีภาพ 
เช่น   มติที่ประชุมสาขาวิชา มติทีป่ระชุมภาควิชา มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะผลการประชาพิจารณ์เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานบุคลากร เป็นต้น 
   นอกจากน้ี ยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ ถึงผลกระทบทีเ่กิดจากการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
ภาษาไทย จากเดิม มหาวิทยาลยัท าหน้าที่บริหารจัดการ ในปีการศกึษา 2560 มอบให้คณะมนุษยศาสตร์ บริหารจัดการ
รายวิชาดังกล่าว  ต่อมา ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1  มหาวิทยาลัยได้ดึงรายวิชาศึกษาทั่วไปบริหารจดัการเองอีก  คณะ
จึงได้จัดประชุมคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อจัดภาระงานท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ทุกครั้ง 
 
หลักฐำน 
1) หลักประสิทธิผล 
5.1.4(1) รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2560-2564 (รอบ9 เดือน) 
5.1.4(2) รายงานสรุปผลการด าเนนิงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 ( ณ สิ้นรอบ ปีงบประมาณ 2562) 
5.1.4(3) รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนานิสิต   
5.1.4(4) รายงานผลการด าเนินงานของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2560-2564 
5.1.4(5) รายงานผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาด้านบริการวิชาการ  
5.1.4(6) รายงานผลการด าเนินงานแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
5.1.4(7) รายงานผลการด าเนินงานแผนการจดัการความรู้  
5.1.4(8) รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ  
5.1.4(9)  รายงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1.4(10) เอกสารรายงานสถานะทางการเงินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน (แฟ้ม) 
2)  หลักประสิทธิภาพ 
5.1.4(12) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 083/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องคณบดี ก ากับการบริหารราชการ สั่ง
และปฏิบตัิราชการแทนคณบดีฯ 
5.1.4(13) ค าสั่งมหาวิทยาลยันเรศวรที่ 0581/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี  
5.1.4(14) โครงสร้างการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ http://www.human.nu.ac.th/th/about/about-structure.php 
http://www.finance.nu.ac.th/web2014/index.php 
5.1.4(15) ระบบ MIS ด้านการเงินพัสดุ การบริหารงบประมาณ  
http://www.finance.nu.ac.th/web2014/index.php 
5.1.4(16) ระบบบัญชี 3 มิติ http://www.finance.nu.ac.th/acct3d/Old_theme/index.php 
5.1.4(17) ระบบบริหารจัดการหลกัสูตร อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร https://tqfmanagement.nu.ac.th/ 
5.1.4(18) ระบบงานทะเบียน http://www.reg2.nu.ac.th/registrar/?avs626938700=2 
5.1.4(19) เวปไซต์งานบริการการศึกษาhttp://www.human.nu.ac.th/academic/ 
5.1.4(20) ระบบสารบรรณออนไลน์ http://www.info.human.nu.ac.th/e-
content/usr_listbook.php?m=2&condep=&yy= 
5.1.4(21) ระบบจดหมายเวียนออนไลน์ http://www.info.human.nu.ac.th/e-mailing/index.php?m=2 
5.1.4(22) ระบบกรอกภาระงานออนไลน์  http://www.info.human.nu.ac.th/twl/ 
5.1.4(23) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ http://www.info.human.nu.ac.th/twl/ 
5.1.4(24) ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์  http://www.info.human.nu.ac.th/e-booking/index.php 
5.1.4(25) วารสารออนไลน์  http://www.human.nu.ac.th/jhnu/ 
3) หลักการตอบสนอง 
5.1.4(26) โครงการน าความรู้สูผู่้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 http://www.human.nu.ac.th/th/page.php?P=2057&T=pr 
5.1.4(27) เว็ปไซต์คณะhttp://www.human.nu.ac.th/th/index.php 
5.1.4(28) สายตรงคณบดี http://www.human.nu.ac.th/th/about/about-formmail.php 
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4) หลักภาระรับผดิชอบ 
5.1.4(29) Job Description ผู้บรหิาร 
5.1.4(30) เกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ http://www.human.nu.ac.th/th/docs/21-6-60-10.pdf 
5.1.4(31) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
http://www.qs.nu.ac.th/fileche59/fac/Uploads/00061/05/5.2.1.1.pdf 
5.1.4(32) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 
5.1.4(33) สรุปผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561  
5.1.4(34) มาตรการการรักษาความปลอดภัยในอาคาร  
5.1.4(35) งานวิจัยและบริการวิชาการ http://www.human.nu.ac.th/dbresearch/index_acadamic.php 
5) หลักความโปร่งใส 
5.1.4(36) เว็บไซต์คณะhttp://www.human.nu.ac.th/th/index.php 
5.1.4(37) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
5.1.4(38) สายตรงคณบดี http://www.human.nu.ac.th/th/about/about-formmail.php 
5.1.4(39) ภาพการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561   
5.1.4(40) รายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
5.1.4(41) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ 
5.1.4(42) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร ์ 
5.1.4(43) หนังสือแจ้งให้กรอกภาระงาน และตรวจสอบผลการประเมิน สายวิชาการ 
5.1.4(44) หนังสือแจ้งให้กรอกภาระงาน และตรวจสอบผลการประเมิน สายสนับสนุน 
6) หลักการมีส่วนร่วม  
5.1.4(45) ภาพข่าวการประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน ครั้งท่ี1/2561 
7)  การกระจายอ านาจ 
5.1.4(46) Job Description รองคณบด ี
5.1.4(47) ค าสั่ง 084/2560 ลว18 สิงหาคม 2561 มอบอ านาจให้รองคณบดีปฏิบตัิราชการแทนคณบดี 
5.1.4(48) ค าสั่ง 055/2561 ลว18 23 มีนาคม 2561  เรื่องกรอบภาระงานของหัวหน้าภาควิชา   
8)  หลักนิติธรรม 
5.1.4(49) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 4/2561 ลว 19 เมษายน 2561 (วาระที่ 1.2.19) 
5.1.4(50) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 7/2561 ลว 19 กรกฎาคม 2561 (วาระที่ 4.3) 
9) หลักความเสมอภาค  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
5.1.4(51) ภาพข่าวการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  
5.1.4(52)  ภาพข่าวการประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติครั้งที่ 2 
5.1.4(53) ภาพข่าวการประชุมอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
5.1.1(54) รายงานขอมุลการเข้ารว่มประชุม อบรม สัมมนา ประจ าปี 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตำมประเด็นควำมรู ้อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯได้ก าหนดให้มโีครงการ/กิจกรรมจดัการความรูเ้ป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยมีโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และมีการสกดัประเด็นความรู้เผยแพร่ในเว็บไซตค์ณะ (http://www.human.nu.ac.th/th/KM/index.php) 
        ด้านการผลิตบณัฑิต   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์า้นการจัดการเรยีนการสอน/การวดัและประเมินผล 
กิจกรรม KM แลกปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ หัวข้อ “Teaching Foreign Languages in the Thai 
Context” วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร  

http://www.human.nu.ac.th/th/KM/index.php
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        ด้านการวิจัย  มีการจดัโครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ KM “จากหิ้งสู่ห้าง งานวิจัยสู่นวตักรรม” โดย  
รองศาสตราจารย์ ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดฝี่ายวิจยั มหาวทิยาลัยพะเยา วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   
        นอกจากน้ี คณะฯมีช่องทาง “จดหมายข่าวสุวรรณภิงคาร” เพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากรได้เผยแพร่ประเด็นความรู้ต่างๆ
จากประสบการณ์ตรงของบุคลากร เช่น 
         - ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 4 ประจ าเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 “มนุษยศาสตร์ก้าวไกล งานวิจัยก้าวหน้า พัฒนาสังคม” 
         - ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 6 ประจ าเดือนเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 “แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สูส่ากล” 
 
หลักฐำน 
5.1.5 (1) เอกสารเผยแพร่ประเดน็ความรู้บนเว็บไซตค์ณะจาก KM หัวข้อ “Teaching Foreign Languages in the Thai 
Context”  
5.1.5 (2) เอกสารเผยแพร่ประเดน็ความรู้บนเว็บไซตค์ณะจาก KM “จากหิ้งสู่ห้าง งานวิจัยสู่นวัตกรรม” 
5.1.5 (3) จดหมายข่าวสุวรรณภิงคาร  
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
       มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจากการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น  ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรใน
ปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต อัตราก าลังที่ต้องการ ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการพัฒนา ข้อมูลป้อนกลับของผล
การปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน ข้อมูลการวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากร
มนุษย์ จัดท าเป็นแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564 ) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2559 เพื่อก ากับและติดตามการด าเนินงาน  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ติดตามตามแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร 
ดังกล่าว โดยมีมาตรการ การก ากบัติดตามจากฝา่ยบรหิาร ผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัด และระดับบุคคล ก าหนดให้บุคลากรทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาท้ังการ ศึกษาต่อ จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในและการสรรงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก  และเมื่อพัฒนาแล้วจะต้องรายงานผลการไปพัฒนาตนเองตามรูปแบบท่ีก าหนดเพื่อใช้
ประโยชน์ในการใหห้น่วยงานน าไปจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ขยายผลความรู้ นอกจากน้ันยังสามารถน ามาประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบประจ าปี มีการสรุปรายงานการตดิตามผลจากการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร มีการสรุปรายงาน
เสนอผู้บริหาร 
        ในปี 2562 คณะ มีการติดตามแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562-2566  ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ซึ่งมีแผนจะ
ปรับปรุงในปี 2562 และได้มีการปรับแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล ของภาควิชาศิลปะการแสดงเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 วาระที่ 4.5 
        มีการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 วาระที่ 1.2.31 และ 1.2.32 ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์  ปีพ.ศ.2560-2564 ความส าเร็จตามตัวช้ีวดัของแผนที่ตั้งไว้ 5 
ตัวช้ีวัด บรรลุตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 ไม่บรรลตุัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 60.00 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์  ปีพ.ศ.2560-2564 
ความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนทีต่ั้งไว้ 3 ตัวช้ีวัด บรรลตุัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 33.34 ไม่บรรลุตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด คิด
เป็นร้อยละ 66.66  
หลักฐำน 
5.1.6.(1) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (พ.ศ. 2560-2564 ) 
5.1.6.(2) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (พ.ศ. 2560-2564 ) 
5.1.6.(3) ข้อมูลรายงานการเข้าศกึษา ประชุม อบรม สมัมนา ของบุคลากร 
5.1.6.(4) เกณฑ์ภาระงานของบุคลากร 
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5.1.6.(5) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1.6.(6) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนษุยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1.6.(7) รายงานสรุปข้อมูลการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรส่วนบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 
5.1.6.(8) รายงานผลการพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 7 : ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรงำนคณะตำมปกติท่ีประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ  
ผลกำรด ำเนินงำน 
      คณะมนุษยศาสตร์ด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัย โดยประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ
หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา 
       (การควบคุมคุณภาพ) มีคณะกรรมการประกันคณุภาพศึกษาคณะมนุษยศาสตรเ์ป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านประกันคณุภาพฯ 
มีผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคณุภาพฯตามภารกิจของแต่ละฝ่าย  มีคณะกรรมวิชาการและคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ก ากับการบริหารหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้การ
ประกันคณุภาพฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดปีการศึกษา เช่น  
        - กิจกรรมประชุม Post-CAR หลักสูตร เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสตูรปีการศึกษา 2560 และรว่มหารือเพื่อวางแนวทางการด าเนนิงานในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งการแจ้งปฏิทินการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2561  
        - การรายงานผลการด าเนินงานระดับคณะรอบ 9 เดือน ในระบบ CHE QA 3D  โดยทางมหาวิทยาลัยมีการรายงานผล
ต่อสภามหาวิทยาลัย  
         -  มีการก ากับติดตามงานด้านประกันคณุภาพของหลักสตูรโดยคณะกรรมการวิชาการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 เมื่อคราวประชุมวันท่ี 10 มกราคม 2562 และในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  เมื่อคราวประชุม วันที่ 4 มิถุนายน 
2562  
         (การตรวจสอบคณุภาพ) การด าเนินงานต่างๆทุกพันธกิจ มีการรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะรับทราบหรือให้
ความเห็นชอบ เป็นกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานขั้นตอนหนึ่ง 
         (การประเมินคณุภาพ) นอกจากน้ี คณะฯจัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสตูร ในปีการศึกษา 2561 ท้ังหมด 17 
หลักสตูร ระหว่างวันท่ี 26 ก.ค. – 9 ส.ค. 2562 ภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลยัก าหนด และการประเมินระดับคณะ เป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา 
  
หลักฐำน 
5.1.7(1) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1.7(2) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข ณ 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2561) 
5.1.7(3) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบตัิการนับข้อมูลตามคู่มือประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
5.1.7(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1.7(5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์   
5.1.7(6) ปฏิทินด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งท่ี 9/2561) 
5.1.7(7) สรุปการประชุม Post CAR  ระดับหลักสตูร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
5.1.7(7) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 261(5/2562) การรายงานผลการประกันคุณภาพฯรอบ 9 เดือน  
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5.1.7(8) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1.7(9) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกรประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ : - 
   



 

-88- 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนนิกำรประกันคุณภำพหลกัสูตรให้เป็นไปตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ผลกำรด ำเนินงำน 
     ระบบ   คณะฯ ใช้เกณฑ์การประกันคณุภาพระดับหลักสตูร ของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา พ.ศ. 2557  , 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ,กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552, ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง 
แนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2561 5.2.1(1.1) ประกาศ
มหาวิทยาลยันเรศวร ฉบับแก้ไขฯ 5.2.1(1.2)  เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินการในการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  5.2.1(2) , ระบบบริหารจดัการหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย 5.2.1(3) 
      กลไก  การก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสตูร ตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การก ากับ
ติดตามคุณภาพ และการพัฒนาคณุภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี รองคณบดฝี่ายวิชาการและกิจการ
ต่างประเทศ  หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  และมีงานบริการการศึกษา หน่วยประกัน
คุณภาพ ในการสนับสนุนข้อมลูสารสนเทศท่ีเกีย่วข้อง เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานให้มีคณุภาพไดม้าตรฐาน กลไกการ
ควบคุมการบริหารจัดการ ก ากับตดิตาม ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 5.2.1(4) คณะกรรมการทวนสอบ 5.2.1.(5)  การ
ประชุมภาควิชา การประชุมสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะฯ  คณะกรรมการประจ าคณะฯ (คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลยั คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลยั สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลยัตามล าดบั)  
 
      กลไกในการติดตามรายงานเพื่อควบคุมคุณภาพระดับหลักสูตร คณะฯ ก าหนดให้งานบริการการศึกษา มีหน้าท่ีติดตาม
และรายงานตามปฏิทินด าเนินการจัดส่งเอกสาร มคอ.3 ถึง มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2561  โดยงานบริการการศึกษา จัดท า
บันทึกแจ้งไปยังหัวหนา้ภาควิชา ประธานหลักสตูร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 5.2.1(6) เพื่อด าเนินการจัดส่งเอกสารและอัพ
โหลดเอกสารออนไลน์ ก่อนถึงวันครบก าหนดตามปฏิทินด าเนินการเพื่อจะไดม้ีเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้อง
ครบถ้วน ซึ่งหากข้อมูลในส่วนใดไม่ครบถ้วนจะมีการจดัท าบันทึกเพือ่แจ้งไปยังภาควิชาหรือสาขาวิชาโดยตรงเพื่อท าการ
ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง ซึ่งจะท าให้ทันตามก าหนดระยะเวลา และพร้อมรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลยั โดยหลักสูตรเก่าจะถูกควบคุมคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ระดับปรญิญาตรี ปี 2548 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาปี 2548  ส่วนหลักสูตรใหม่จะถูกควบคมุคุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับปริญญาตรี ปี 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา ปี 2558 รวมทั้งแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ซึ่งการรายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (มคอ.7) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปกีารศึกษา เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยตามระบบ 
(คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวทิยาลัยตามล าดับ) 
 
    กลไกส าคัญที่ท าหนา้ที่ในการตดิตามรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หน่วยประกันคณุภาพ 
งานนโยบายและแผน และคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ โดยมรีองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคณุภาพ ท า
หน้าท่ีในการขับเคลื่อนระบบการประกันคณุภาพของคณะ ตามนโยบายที่ก าหนด โดยการควบคุมคณุภาพ ก าหนดให้
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางที่มหาวิทยาลยัก าหนด ส่วน
การรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ใหด้ าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้ก าหนดใน
ปฏิทินด าเนินการ โดยระดับหลักสตูร มีการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (มคอ.7) ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วันหลังจาก
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สิ้นสุดปีการศึกษา และก าหนดใหทุ้กหลักสูตร ประเมินคณุภาพ ระหว่างวันท่ี 26 มิ.ย. – 9 ส.ค. 2562 และระดับคณะในวันที่ 
29 ส.ค. 2562 
หลักฐำน 
5.2.1(1.1) ,ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร ปี พ.ศ. 2561 , 5.2.1(1.2) ,ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ป ีพ.ศ. 2561 (ฉบับแก้ไข) 
5.2.1(2)  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแนวปฏิบตัิการด าเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร            
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
5.2.1(3) ระบบบริหารจัดการหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย 
5.2.1(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 2561 
5.2.1.(5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.2.1(6) ปฏิทินด าเนินการจัดส่งเอกสาร มคอ.3 ถึง มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.2.1(7) ตารางเวลาในการทวนสอบ ประจ าปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนท่ี 1 และ 2) 
5.2.1(8) แผนบริหารจัดการหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.2.1(9) บันทึกแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5.2.1(10) บันทึกรายงานผลด าเนนิงานต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำน
ผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
     1. คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  ท าหน้าท่ีให้ความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจดัการ
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนของคณะฯ ก ากับติดตามการด าเนินงานการประกันคณุภาพหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคณุภาพหลักสตูร และรายงานผลการตดิตามเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 5.2.2(1) ใน
ปีการศึกษา 2561 มีการก ากับติดตามงานด้านประกันคณุภาพของหลักสตูรโดยคณะกรรมการวิชาการ ในภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เมื่อคราวประชุมวันท่ี 10 มกราคม 2562 5.2.2(2) และในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  เมื่อคราวประชุม 
วันท่ี 4 มิถุนายน 2562 5.2.2(3) 
    2. คณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย /
พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพือ่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย /พิจารณาวางระเบียบและออก
ข้อบังคับภายในคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั / พิจารณาน าเสนอเกี่ยวกับการ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ ต่อมหาวิทยาลยั /จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ของคณะ /ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี  และปฏิบตัิหน้าท่ีอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดี
มอบหมาย 
    3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ท าหน้าท่ี ส่งเสริมให้ความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์คณุภาพระดับหลักสตูร ระดับ
คณะ ก ากับตดิตาม ก าหนดให้มีการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคณุภาพ
หลักสตูร  5.2.2(4) และระดบัคณะ 
  
หลักฐำน 
5.2.2(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.2.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
5.2.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
5.2.2(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนนุกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบ 
กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
    คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรหลากหลายรูปแบบ ทั้งทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ ทั้งด้าน Hard ware และ Soft ware รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคล
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดท าข้อมลูสารสนเทศสนบัสนุนการประกันคณุภาพระดับหลักสูตร 
ดังต่อไปนี ้
      คณะฯ จัดหาและสนบัสนุนอตัราก าลังสายวิชาการ เพื่อให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน กรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้จัดสรรอัตราก าลังเปดิรับสมัครผู้ที่มีคณุสมบตัิตรงตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากน้ัน ยังมกีารจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” “เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป” หรือ “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” ที่จะท าหน้าที่และรับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
ทุกหลักสูตร ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะเป็นกลไกส าคญัในการขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับคณะและระดบัหลักสตูร และคณะฯ ได้
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลเหล่านี ้
      คณะฯ จัดให้มีหน่วยงานท าหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยตรง คือ ส านักงานเลขานุการคณะ ซึ่ง ประกอบด้วย  
งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผนงานกิจการนสิิตและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ และงานวิจัย
และบริการวิชาการ 
      คณะฯ มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพเฉพาะระดบัหลักสตูร ดังนี้ 
      1. จัดสรรงบประมาณให้ทุกหลักสตูรตามจ านวนนสิิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร้อยละ 25/คน/ปี 
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าไปจดักิจกรรมพัฒนานิสติ 5.2.3(1) 
      2. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือให้ทุกหลักสูตร หลักสูตรละ 5,000 บาท/ปี 5.2.3(2) 
      3. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เดินทางไปราชการ ทุกคน คนละ 10,000 บาท/ ปี 5.2.3(3) 
      4. จัดสรรงบประมาณการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร กิจกรรม นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกช้ันปี ในภาคแต่ละ
การศึกษา 5.2.3(4) 
      5. จัดสรรงบประมาณการเขา้ร่วมแข่งขันทางวิชาการและการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน 5.2.3(5) 
      6. จัดสรรงบประมาณทุนสนบัสนุนการไปน าเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการใน
ระดับนานาชาติของนิสิตปริญญาเอก และการไปน าเสนองานวิจัยของคณาจารย์ใน-นอกประเทศ 5.2.3(6) 
      7. จัดสรรงบประมาณนสิิตแลกเปลีย่นต่างประเทศงบประมาณนิเทศนิสติสหกิจศึกษาภายในประเทศ 5.2.3(7) คณะฯได้
จัดสรรงบประมาณให้แตล่ะหลักสตูรส าหรับการแลกเปลี่ยนนสิิตระหว่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัย
ได้ท า MOU ร่วมกันไว้ เป็นประจ าทุกปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะฯ ได้จัดสรรส าหรับนิสติ Outbound ไว้จ านวน     
บาท  ส าหรับนสิิต Inbound ไว้จ านวน  บาท และนอกจากนั้นยังได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาให้
แต่ละหลักสูตร โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดสรรเป็นจ านวน  บาท 
      นอกจากได้จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสตูรส าหรับนสิิตแล้วคณะฯ ยงัได้บรรจุโครงการต่าง ๆ 
เพือ่พัฒนาอาจารย์ทั้งผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์ผูส้อนให้พัฒนาให้พัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้ 
      1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านการจดัการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล กิจกรรม ส าหรับอาจารย์ชาว
ไทย หัวข้อ “Mobile Applications of 21st”  เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
      2. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ “พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ” หัวข้อ “กิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การช่วยเหลือนิสิตฝา่วิกฤตของการเปลี่ยนแปลง" เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
      4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านการจดัการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล  ส าหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ 
หัวข้อ “Teaching Foreign Languages in the Thai Context” เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2561 
      นอกจากน้ี คณะฯ ได้จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู้อื่น ๆ เช่น ห้องอ่านหนังสือ ห้อง Undergraduate Lounge 
ห้อง Graduate Lounge วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ อุปกรณท์ี่ใช้ในการท างานประจ าวัน (คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
เครื่องสแกน วัสดุส านักงาน  ฯลฯ) 
      คณะฯ ได้มอบหมายให้งานบริการการศึกษา สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรทุกกระบวนการ ได้แก่ การจัดตาราง
เรียนรายวิชา ตารางสอบ การลงทะเบียน  การประเมินการสอนโดยนิสิต  การประเมินเจ้าหน้าท่ีภาควชิา การประเมินอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิง่สนับสนุนการเรียนรู้  
การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อการบรหิารจัดการหลักสูตร และงานนโยบายและแผน ด าเนินการ
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ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต โดยน าผลการประเมินดังกล่าว สะท้อนแก่หลักสตูรเพื่อเป็นเครื่องมอืในการตัดสินใจในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร  
 
หลักฐำน 
5.2.3(1) การจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชาต่าง ๆ 
5.2.3(2) การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ 
5.2.3(3) การจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เดินทางไปราชการ 
5.2.3(4) การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม นสิิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.2.3(5) การจัดสรรงบประมาณการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน 
5.2.3(6) การจัดสรรงบประมาณในการไปน าเสนอผลงานของนิสิตปริญญาเอก 
5.2.3(7) งบประมาณนสิิตแลกเปลี่ยนและงบประมาณนเิทศนิสติสหกิจศึกษา 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้
กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
  คณะฯก าหนดให้มีการประเมินคณุภาพภายในหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยในประจ าปีการศึกษา 2561 มีการประเมินระหว่าง
วันท่ี 26 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 จ านวน 17 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ปริญญาโท 4 หลักสูตร ปริญญา
เอก 3 หลักสูตร และไดร้ายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 15 
สิงหาคม 2562 วาระที่ 4.9  มีผลการประเมิน “ผ่าน”เกณฑม์าตรฐานองค์ประกอบท่ี 1 ทุกหลักสูตรผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคณุภาพ  ดังนี ้

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

หลักสูตรที่ประเมิน 
จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

4.01-5.00 ดีมาก - - 
3.01-4.00 ดี 17 100 
2.01-3.00 ปานกลาง - - 
0.01-2.00 น้อย - - 

  ไม่ผ่าน
เกณฑ์

มาตรฐาน 

- - 

รวม 17 100 
 
      

หลักฐำน 
5.2.4 (1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 2623/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2561 (ครั้งท่ี1) 
5.2.4 (2) รายงานผลประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2561 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพ
ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
          จากผลการประเมินปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา มีผลประเมนิระดับหลักสตูรคา่คะแนนเฉลี่ย 2.90 มีหลักสูตรที่มีผล
การประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐานองค์ประกอบท่ี 1 จ านวน 2 หลักสูตรจากทั้งหมด 18 หลักสตูร คือหลักสูตร ศศ.
ม.- ศศ.ด.ภาษาไทย  เนื่องจากการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามรอบระยะเวลา คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ง
ที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 จึงมีมติให้ภาควิชาและคณะกรรมการวิชาการเข้าไปช่วยเหลอืให้ค าแนะน าให้มีการ
ด าเนินการใหผ้่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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 และในกรณีของหลักสตูร ศศ.ม.วทิยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะได้ด าเนินการขอปิดหลักสูตรอย่างสมบูรณ์เมื่อ
นิสิตจบการศึกษาหรือสิ้นสภาพเปน็นิสิตทั้งหมดแล้วเมื่อส้นปีการศึกษา 2560 โดยผ่านมตสิภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 
255(13/2561) เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติการปดิหลักสตูร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
         ผลจากการก ากับติดตามการบริหารงานหลักสูตร ท าให้ในปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรมีผลประเมิน “ผ่าน” ใน 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน    
ผลกำรประเมินฯ ปีกำรศึกษำ 2559-2561 

ล ำดับ หลักสูตร ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 ศศ.บ.ภาษาไทย 1.24 3.15 3.13 3.06 3.39 
2 ศศ.บ.ภาษาเกาหล ี 2.15 3.19 3.36 3.44 3.57 
3 ศศ.บ.ภาษาจีน 1.39 2.35 2.47 3.28 3.24 

4 ศศ.บภาษาญีปุ่่น 1.36 2.86 3.20 3.31 3.43 
5 ศศ.บ.พม่าศึกษา 1.75 2.63 3.03 3.51 3.42 

6 ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 1.53 3.14 3.22 3.52 3.43 
7 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 1.14 3.08 3.59 3.63 3.95 

8 ศศ.บ.นาฏศลิป์ไทย 1.85 2.90 3.44 3.53 3.60 
9 ศศ.บ.ดุรยิางคศาสตรไ์ทย 1.20* 3.01 3.05 3.34 3.68 
10 ศศ.บ.ดุรยิางคศาสตรส์ากล* 0.82* 3.21 3.10 3.58 3.08 

11 ศศ.ม.ภาษาไทย 1.73 3.00 2.95 0* 3.60 
12 ศศ.ม.ภาษาศาสตร ์ 1.93 2.85 3.04 3.26 3.50 

13 ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 0.80 2.77 3.25 3.33 3.43 
14 ศศ.ม.คติชนวิทยา 1.33 3.02 3.31 3.2 3.50 
15 ปร.ด.ภาษาไทย 1.17 3.04 2.68 0* 3.56 

16 ปร.ด.ภาษาศาสตร ์ 2.25 2.89 2.79 3.25 3.13 
17 ปร.ด.คติชนวิทยา 1.88 3.34 3.27 3.21 3.47 

18 ศศ.ม.วิทยาการดนตรีฯ 0* 1.80 0* 1.74 - 
 เฉลี่ย 1.26 2.90 2.94 2.90 3.47 

หลักฐำน 
5.2.5 (1) สรุปผลประเมินหลักสตูร ปีการศึกษา 2560 
5.2.5 (2) รายงานผลประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2561 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
     ผลการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสตูร จ านวน 17 หลักสูตร โดยเป็นระดับปรญิญาตรี 10 หลักสูตร ปรญิญาโท 4 
หลักสตูร ปรญิญาเอก 3 หลักสูตร มีผลการประเมิน “ผ่าน”เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบท่ี 1 ทุกหลักสูตร 
หลักฐำน 
5.2.6 (1) รายงานผลประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2561 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5  4 3.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ : - 
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บทที่ 3 สว่นสรุปผลประเมิน 
ตำรำงท่ี ส.1 ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

 

 

ประเภทสถำบัน :กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ันสูงและผลิตบัญฑิตศึกษำโดยเฉพำะ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ 

  ตัวต้ัง ตัวหำร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 3.01 3.46 1 3.47 3.47 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 2.81 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก=
45.890 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 2.868) 

2.87 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 2.00 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ=
29.452 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 1.841) 

1.84 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 5 0.00 0.00 ร้อยละ  -50.760 ค่าร้อยละที่ <= 0  
คิดเป็นคะแนน  5.000 

5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 - - 6 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 6 - - 6 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 - - 6 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 2.00 0.00 0.00 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์ากภายใน
และภายนอกสถาบัน = 1,219,338.00/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า=135.00)=9,032.13 บาทเมื่อ
เทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 100,000.00 บาท ดังนั้นคะแนน

ที่ได้เท่ากับ 0.452) 

0.45 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 4.00 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์
หรือเผยแพร่เท่ากับ48.600/จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ146.000) = ร้อยละ33.288 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน  ดังนั้นคะแนน

เท่ากับ 4.161 

4.16 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 - - 6 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 - - 7 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 7 - - 7 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 6 - - 6 5.00 
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ตำรำงท่ี ส.2  ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

 

 

ประเภทสถำบัน :กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ันสูงและผลิตบัญฑิตศึกษำโดยเฉพำะ 
 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

 I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรงุ 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดับด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 1 3.24 5.00 3.47 3.86 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 0.45 5.00 4.16 3.20 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.54 5.00 3.82 4.06 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลการประเมิน กำร
ด ำเนินงำน 
ระดับพอใช้ 

กำร
ด ำเนินงำน 
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน 

ระดับดี 
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ผลประเมินตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ตำรำง ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ประเภทสถำบัน :กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตศึกษำโดยเฉพำะ 

ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย บรรลุ
เป้ำหมำย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

ผลกำรด ำเนินงำน คะแนน
ประเมิน 

หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของกำรประเมิน 

ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  3.01 / 3.47 3.47 - 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 2.81 / (ค่าร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก=

45.890 ดังนั้น
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 

2.868) 

2.87 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  2.00  (ค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=29.452 
ดังนั้นคะแนนท่ีได้
เท่ากับ 1.841) 

1.84 ข้อสังเกต 
- อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่
จะเกษียณอายุจ านวน 3 คน แต่ตอ่อายุ
ราชการได้จ านวน 2 คน อาจส่งผลต่อ
การประเมินฯ รอบหน้า 
- ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ
ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มมาก
ขึ้น เช่น มาตรการสร้างแรงจูงใจในการ
ผลิตงานวิชาการ เขียนหนังสือ บทความ
ทางวิชาการ บทความทางวิจัย 
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 5 / ร้อยละ  -50.760 ค่า
ร้อยละที่ <= 0  

คิดเป็นคะแนน  5.00 

5.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 / 6 5.00 การประเมินคณุภาพของการจดักจิกรรม
ใน CHE QA และเอกสารรายงาน การ
แสดงผลการประเมินไม่ครบทุกดา้น เมื่อ
ศึกษาในรายละเอียดพบว่า การวางแผน
การประเมินกิจกรรมนสิิตควรวิเคราะห์
ตัวช้ีวัดของโครงการและคณุลักษณะ
บัณฑิตฯ 5 ด้าน ของนิสิตเพื่อสร้าง
วิธีการประเมินให้ครอบคลุม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  6 / 6 5.00 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและการประเมิน
อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ออกแบบการประเมินแผนและกิจกรรมที่
ครอบคลมุคุณลักษณะบัณฑิตฯ 5 ด้าน
ของนิสิต ควรมีการวางแผนและสร้าง
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย บรรลุ
เป้ำหมำย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

ผลกำรด ำเนินงำน คะแนน
ประเมิน 

หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของกำรประเมิน 

ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR) 

ตัวช้ีวัดในการน าไปสู่การปฏิบัติและการ
ประเมินเพื่อพัฒนานิสิตต่อไป 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1 6 / 6 5.00 - 
ตัวบ่งช้ีที ่2.2 2.00  (จ านวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรือ
สร้างสรรคจ์ากภายใน
และภายนอกสถาบัน 
= 1,219,338.00/
จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย
ประจ า=

135.00)=9,032.13 
บาทเมื่อเทียบค่า
คะแนนเตม็ 5 = 

100,000.00 บาท 
ดังนั้นคะแนนท่ีได้
เท่ากับ 0.452) 

0.45 - 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 4.00 / (ผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์
หรือเผยแพร่เท่ากับ

48.600/จ านวน
อาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ
146.000) = ร้อยละ
33.288 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละ 40 เท่ากับ 5 

คะแนน  ดังนั้น
คะแนนเท่ากับ 4.161 

4.16 - 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1  6 / 6 5.00 - 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 6 / 7 5.00 - 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 7 / 7 5.00 - 
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 6 / 6 5.00 - 
คะแนนเฉลี่ย

รวม 
   4.06  
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ตำรำง ป.2 ผลประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
ประเภทสถำบัน :กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตศึกษำโดยเฉพำะ 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

 I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 1 3.24 5.00 3.47 3.86 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 0.45 5.00 4.16 3.20 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.54 5.00 3.82 4.06 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลการประเมิน กำร
ด ำเนินงำน 
ระดับพอใช้ 

กำร
ด ำเนินงำน 
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน 

ระดับดี 
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จุดเด่นและแนวทำงเสริม/จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรปรับปรุงโดยคณะกรรมกำร 
องค์ประกอบที่  1 กำรผลิตบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการบูรณาการหลักสูตรหรือรายวิชากับเทคโนโลยีดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ทางด้าน
มนุษยศาสตร์ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีที่ใช้กับเพลง เทคโนโลยีที่ใช้กับภาษา เช่น machine learning หรือ
ภาษากับธุรกิจ  ภาษาเกาหลีกับศิลปะการแสดง 

 
องค์ประกอบที่  2 กำรวิจัย 

จุดแข็ง 
1.มีวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นรายวิชาที่เป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทั้งนิสิต

และคณาจารย์ในแง่การพัฒนาผลงานวิชาการ เห็นได้จากสัดส่วนงานวิจัยเผยแพร่ที่มีการร่วมด าเนินการกับนิสิตมี
ร้อยละมากกว่า 50 

2.ระบบการจัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้ของคณะช่วยท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
งานวิจัยในประเด็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะได้รับทุนวิจัยตามนโยบายของผู้บริหารคณะ เป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท าผลงานวิชาการ 

3.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีคะแนนภาระงานวิจัยถึงร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่ง
สะท้อนนโยบายของคณะที่ชัดเจนในการเน้นจุดเน้นของคณะเป็นเรื่องการวิจัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จัดท าระบบคัดกรอง คัดสรรงานวิจัยของนิสิตที่สามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยของอาจารย์เพ่ือเป็น

กระบวนการหนึ่งในการส่งเสริมให้คณาจารย์มีผลงานวิจัยของตนเองเพ่ือเข้าสู่การขอก าหนดต าแหน่ง 
 
จุดอ่อน 
การสร้างระบบการพิจารณาคัดสรรงานสร้างสรรค์ เช่น เพลง หรือ ท่าร า ก่อนการเผยแพร่งานสร้างสรรค์

นั้น เพ่ือให้งานสร้างสรรค์มีคุณภาพ และท าช่องทางเผยแพร่ หรือชาแนลของคณะที่บูรณาการกับงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่งานสร้างสรรค ์

 
องค์ประกอบที่  3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการ โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับศาสตร์มาประกอบการ
จัดโครงการบริการวิชาการ 

2. พัฒนาตัวชี้วัดของแผนให้สามารถวัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล 
(Objective & Key Result – OKR) 

3. วิเคราะห์ประโยชน์ของการบริการวิชาการท่ีเกิดผลของการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม รวมทั้ง 
เพ่ือให้เกิดแนวทางในการพัฒนาการบริการวิชาการต่อไป 

4. วิเคราะห์ผลของการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผน ทั้งในเรื่องการบริการวิชาการท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน การให้ความรู้แก่ชุมชนที่ความต้องการรับบริการในพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และก าหนด
แนวทางการพัฒนาระบบการด าเนินการด้านบริการวิชาการต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาตัวชี้วัดของแผนให้สามารถวัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล 

(Objective & Key Result – OKR) 
2. วิเคราะห์ผลของการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผน ทั้งในเรื่องการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมให้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันหรือหน่วยงานต่างประเทศ และก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการ
ด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 

1. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร ทางคณะได้รับข้อมูลจากทาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะ โดยมีจุดเด่นคือการ
ค านวณต้นทุนตามพันธกิจและมีต้นทุนปันส่วนจากส่วนกลาง 

2. ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรมีพัฒนาการมากข้ึนเกือบทุกหลักสูตร เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะควรเพ่ิมข้อมูลของคู่แข่งขันในระดับหลักสูตรเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตรใน

อนาคต 
ข้อสังเกต 
1. คณะมีการน าเสนอข้อมูลด้านความเสี่ยง ทั้งท่ีเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก 
2. มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครบถ้วนตามเกณฑ์ ประกอบด้วยพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

และการวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าเสนอข้อมูลของความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ตามเกณฑ์  
2. คณะควรเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ และการน าเสนอข้อมูลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

อย่างชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะภำพรวม 
1. อัตราส่วนการรับนิสิต คณะสามารถ ยังอยู่ตามเกณฑ์ในแต่ละหลักสูตร คณะสามารถ 

เพ่ิมจ านวนการรับได้ 
2. นอกเหนือจากการด าเนินพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตแล้ว คณะสามารถท่ีจะด าเนินการเพิ่มเติมในพันธ

กิจอ่ืน ได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการ เช่น การจัดโครงการอบรมระยะสั้นที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

3. เนื่องจากคณะมีพ้ืนที่เพ่ิมเติม โดยได้รับจัดสรรอาคารพร้อมห้องเรียนเพิ่มข้ึน ท าให้สามารถ 
ที่จะใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่และห้องเรียนที่มีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด าเนินงานของคณะอย่างคุ้มค่าและคุ้มทุนในอนาคต  
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4. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น-ยาวต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าควรก าหนดให้ผู้ที่อยู่ใน
โครงการน าความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้แก่นิสิตของคณะ 

5. คณะควรทบทวนโครงการความร่วมมือที่ยังมีกิจกรรมความร่วมมือและโครงการไม่มีการด าเนินการ 
เพ่ือให้มีความเป็นปัจจุบัน 
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ภำคผนวก 
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ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน คณะ 
  จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 17 
  - ---ระดับปริญญาตร ี 10 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
  - ---ระดับปริญญาโท 4 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
  - ---ระดับปริญญาเอก 3 
  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 1,526 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 1,417.00 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ - 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 61 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง - 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  48 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 146 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  5.5 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 73.5 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  67.0 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 103 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 5.5 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 64.5 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 33.0 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 33 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0.0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 8.0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 25.0 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 9 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0.0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1.0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 8.0 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0.0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0.0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1.0 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 286 

  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 271 

  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 182 

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 29 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน คณะ 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 7 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 1 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 8 

  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่) 15,569.71 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.16 

  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,618.84 
  - ---ระดับอนุปริญญา - 
  - ---ระดับปริญญาตร ี 1,563.79 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
  - ---ระดับปริญญาโท 37.67 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
  - ---ระดับปริญญาเอก 17.38 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 470,000.00 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 470,000.00 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 749,338.00 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 749,338.00 
  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 135 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 135 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 11 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 11.0 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ 10 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน คณะ 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 10 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 
  ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 9 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 9 
  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

25 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 25 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 15 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 
  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน คณะ 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 

  
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 6 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ  
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน คณะ 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
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สรุปผลประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 

    ตำรำง ป.1 ผลประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

 / = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ (เช่น เหตุผลของกำรประเมิน 
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 3.01 2.90 x 2.90  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 2.78 (ค่าร้อยละของอาจารย ์
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

=44.912 ดังนั้นคะแนน 
ที่ได้เท่ากับ 2.807) 

/ 2.81 สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อปริญญาเอก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 2.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

=27.018 ดังนั้นคะแนน 
ที่ได้เท่ากับ 1.689) 

x 1.69 ในรอบปีท่ีประเมินมีคณาจารย์ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ท้ังในระดับ ผศ., รศ. 
และ ศ และอยู่ระหว่างกระบวนการอีกหลายท่าน ซึ่งเป็นแนวโน้มทีด่ีขึ้นของ คณะ
เพราะฉะนั้นคณะอาจจะจดัโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการขอต าแหน่ง ทางวิชาการ
มากขึ้น ทัง้นี้รวมถึงการพัฒนาบทความวิชาการ/วิจัยของอาจารย์ เพื่อการเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสตูรตามเกณฑ์ สกอ.2558 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ค่าความแตกต่าง 
ทั้งด้านสูงกว่า 

หรือต่ ากว่าเกณฑ ์
มาตรฐานไมเ่กิน 
ร้อยละ10ก าหนด 

เป็นคะแนน 5 

ร้อยละ  -48.160 ค่าร้อยละที่  
<= 0 คิดเป็นคะแนน  5.000 

/ 5.00 - ข้อสังเกต  ควรคิดคะแนนแยกกลุ่มมนุษยศาสตร์ (25:1) และกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์
วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป์ (8:1)   
- ควรรักษาระดับการรับนิสติให้ไดต้ามเป้าหมายจากการประชาสมัพันธ์เชิง รุกของ
คณะหรือสาขาวิชา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 6 / 5.00 ข้อสังเกต ทางคณะยังอยู่ในช่วงเริม่ต้นการตั้งชมรมศิษยเ์ก่าอาจมีกิจกรรมการ  ให้
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นการเชิญศิษย์เก่ามาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา 
ตลอดจนกิจกรรมระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อสานสัมพันธ์และเป็นประโยชน์กับ 
นักศึกษาปัจจุบัน 
จากการสมัภาษณ์นักศึกษาปรญิญาตรี จ านวน 8 คน สิ่งที่นักศึกษายงัต้องการ 
เพิ่มเตมิจากคณะ คือ การใช้พื้นที่หรือห้องว่างในการท ากิจกรรมของแต่ละสาขา 
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

 / = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ (เช่น เหตุผลของกำรประเมิน 
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR) 

เนื่องจากกิจกรรมไมเ่หมือนกัน และนิสติต้องการประสบการณ์ ตรงจากต่างประเทศ
นั้นๆ ท่ีนิสิตศึกษาอยู่และยังมคีวามต้องการทุนการศึกษาเพิ่มเตมิ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 5 6 / 5.00 คณะมีกจิกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงจากการท ากิจกรรม  
ควรน าผลการประเมินของแต่ละโครงการ/กิจกรรมน ามาประเมินใน    ภาพรวม 
เพื่อท่ีจะเป็นแผนพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 6 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 2.00 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
หรือสรา้งสรรค์จากภายใน 
และภายนอกสถาบัน = 

1,077,180.00/จ านวนอาจารย์ 
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
=127.50)=8,448.47 บาท 
เมื่อเทียบค่าคะแนนเตม็ 5 

= 100,000.00 บาท 
ดังนั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 0.422) 

x 0.42  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 4.29 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ ์
หรือเผยแพร่เท่ากับ 53.800/
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า
ทั้งหมดเท่ากับ142.500) =  
ร้อยละ37.754 เมื่อเทียบค่าร้อย
ละ 40 เท่ากับ 5 คะแนนดังน้ัน
คะแนนเท่ากับ 4.719 
 

/ 4.72 - 
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

 / = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ (เช่น เหตุผลของกำรประเมิน 
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 6 / 5.00   - ข้อสังเกต การประเมินแผนการด าเนินการตามตัวช้ีวัดยังไม่ชัดเจน และน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนในปี 2561  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 7 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 7 7 / 5.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 4 x 3.00  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

  3.89  
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ตำรำง ป.2 ผลประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2560 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนประเมนิเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 3.17 5.00 2.90 3.73 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 2 0.42 5.00 4.72 3.38 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้  
องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 5 - 4.00 - 4.00 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.48 4.71 3.81 3.89 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลการประเมิน กำร
ด ำเนินงำน
ระดับพอใช้ 

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 

  


