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ค าน า 
 
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 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 2560 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 3.89 จากคะแนนเต็ม 5 

 
 ส าหรับผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านปัจจัยน าเข้า (I) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับพอใช้ หรือ 2.48 
ผลการประเมินตนเองด้านกระบวนการ (P) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก หรือ 4.71 ส าหรับผลการประเมิน
ตนเองด้านผลผลิต (O) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับพอใช้ หรือ 3.81 
 

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 3.17 5.00 2.90 3.73 การด าเนินงานระดับด ี

2 3 0.42 5.00 4.72 3.38 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 2.48 4.71 3.81 3.89 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 
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ส่วนน ำ 
 

ส่วนน ำ รำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
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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     
1.10ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินปีท่ีผ่ำนมำ  
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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 

ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่  212 (10/2558)  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 มติ
อนุมัติให้ยุบเลิกภาควิชาปรัชญาและศาสนา และอนุมัติโครงสร้างใหม่ ดังนี้ 
   1. ภาควิชาดนตรี 
  2. ภาควิชาภาษาตะวันตก 
  3. ภาควิชาภาษาตะวันออก 
   4. ภาควิชาภาษาไทย 
   5. ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
   6. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
   7. ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา 
   8. ภาควิชาศิลปะการแสดง 
   9. สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา 
   10.ส านักงานเลขานุการ 
 
1.2  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
วิสัยทัศน์  :  3 R 

Recognized เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในฐานะคณะวิชาที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่น 
ด้านมนุษยศาสตร์ 

Reliable เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงพา (reliable) ของสังคมด้านวิชาการ  
Respectable เป็นที่นับหน้าถือตา (respectable) ในฐานะสถาบันการศึกษา 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงบริหำร  
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1.4  รำยช่ือผู้บริหำร  คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ 
 คณะผู้บริหำร 

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

  หัวหน้ำภำควิชำ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
1. อาจารย์ศรีสุดา   พุ่มชม  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
3. ดร.อรอุษา   สุวรรณประเทศ หัวหน้าภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  สาลีโภชน ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ 
5. ดร.สุวรรณ ี   ทองรอด  หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา   สุขสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ  

       (ถึงวันที ่31 กรกฎาคม 2561) 

7. ดร.ทศพล    สุรนัคครินทร์  หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
       (ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน) 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วกร เมืองแก้ว หัวหน้าภาควิชาดนตรี 
9. ดร.จิตติมา   นาคีเภท  หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช  นิยมธรรม รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานพัฒนาการ  

เรียนรู้ภาษาเมียนมา 
 รองหัวหน้ำภำควิชำ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  นิยมธรรม รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพศิ เทียมทัน รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก  
3. ดร.จุฑามาศ   บุญชู  รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
4. อาจารย์ธีรวัฒน์    วีระวิทยานันต์ รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี 
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1.5  หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
ภำควิชำ สำขำวิชำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำ

เอก 
วิชำโท วิชำเลือก

เสรี 
คติชนวิทยา ปรัชญา 
และศาสนา 

คติชนวิทยา -   - - 
ปรัชญา - - -  - 

ดนตร ี ดุริยางคศาสตร์ไทย  - - - - 
ดุริยางคศาสตร์
ตะวันตก 

 - - - - 

ภาษาตะวันตก ภาษาฝรั่งเศส  - - - - 
ภาษาเยอรมัน - - - -  
ภาษาสเปน - - - -  

ภาษาตะวันออก พม่าศึกษา  - - ภาษา
พม่า 

- 

ภาษาเกาหล ี  - -  - 
ภาษาจีน  - -  - 
ภาษาญี่ปุ่น  - -  - 
ภาษาเวียดนาม - - -  - 
ภาษาอินโดนีเซีย - - -  - 

ภาษาไทย ภาษาไทย     - 
ภาษาศาสตร ์ ภาษาศาสตร ์ -    - 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ   อยู่ระหว่าง

ปรับปรุง
หลักสตูร 

 - 

ศิลปะการแสดง นาฏศิลปไ์ทย  - - - - 
 
 
 

วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป ์

- 
 
 

 
(ปิดรับนักศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2557 เพื่อปิด
หลักสตูร) 
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1.6 จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2560 
สำขำวิชำ ระดับกำรศึกษำ รวม 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
ดุริยางคศาสตร์ไทย 35 - - 35 
ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 101 - - 101 
นาฏศิลปไ์ทย 77 - - 77 
พม่าศึกษา 110 - - 110 
ภาษาเกาหล ี 117 - - 117 
ภาษาจีน 123 - - 123 
ภาษาญี่ปุ่น 128 - - 128 
ภาษาไทย 161 33 23 217 
ภาษาฝรั่งเศส 141 - - 141 
ภาษาอังกฤษ 282 32 1 315 
ภาษาศาสตร ์ - 7 10 17 
คติชนวิทยา - 3 11 14 
วิทยาการดนตรีและนาฏศลิป ์ - 5 - 5 

รวม 1,275 80 45 1,400 
ที่มำข้อมูล : http://www.reg2.nu.ac.th (ข้อมูลสถิตินสิิต) 
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1.7  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น  196   คน  ดังนี้   

      1. บุคลำกรสำยวิชำกำร   147   คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับกำรศึกษำ รวม 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
อาจารย ์ 3 67 38 108 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 10 18 28 
รองศาสตราจารย ์ 0 1 10 11 
ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 

รวม 3 78 66 147 
       
  2. บุคลำกรสำยสนับสนุน   ทั้งสิ้น 49 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

ที ่ สังกัด ข้ำรำชกำร 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 

7 สถานพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาเมียนมา 

0 0 1 0 0 0 0 1 

 รวม 4 21 14 4 3 1 2 49 
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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% เพ่ือสมทบกองทุนคงยอดเงินต้นของ
มหาวิทยาลัย 3% และกองทุนบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 3% 
แล้ว 
 

รำยละเอียดงบประมำณรวมของคณะมนุษยศำสตร์ 

แหล่งงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

2558 2559 2560 2561 
งบประมาณแผ่นดิน 36,172,000 33,777,100 37,976,900 38,653,300 
งบประมาณรายได ้ 15,461,055 12,458,760 12,799,464 17,421,443 
เงินสะสม 43,376,598.36 40,618,066.77 38,552,890.47 13,464,333.47* 
ลูกหนี้ 13,000,000 11,600,000 10,400,000  

   *เป็นยอดเงินสะสมที่คงเหลือ ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ขอสนับสนุน  จ านวน 
3,000,000 บาท จึงท าให้คณะมียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ต้นปีงบประมาณ 10,464,333.47 บาท 
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อำคำรสถำนที่  
           1. คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งอยู่อาคารคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 - อาคาร 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวนทั้งหมด 6 อาคาร ประกอบด้วย 
   -  ห้องพักผู้บริหาร (อาคาร 1 และ 2) 
   -  ห้องส านักงานเลขานุการคณะ  (อาคาร 2)  
   -  ห้องท างานคณาจารย์   
    - อาคาร 1 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
    - อาคาร 2 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
      ห้องพักภาควิชาคติชน ปรัชญาและศาสนา 
    - อาคาร 3  ห้องพักอาจารย์ภาควิชาดนตรี 
    - อาคาร 4  ห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาพม่า) 

- อาคาร 5  ห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก (ภาษาจีนและภาษาเกาหลี) 
    - อาคาร 6  ห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาควิชาภาษาตะวันตก 
  -  ห้องอ่านหนังสือ “คริสโตเฟอร์ แอล คอลลี่” (อาคาร 4)  
นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรให้มีห้องเรียน ห้องประชุม ห้อง Common Room (ส าหรับอาจารย์และเจ้าที่)  

ห้อง Student Lounge (ส าหรับนิสิต)  
  2. บริเวณชั้น 7 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ประกอบด้วย  
   - ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 
   - ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย 
   - ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 
   - ห้องซ้อมย่อย 
   ในส่วนของห้องส าหรับจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยให้ใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (QS) 
 
 1.9  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน 
 อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  :  เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา 

 
“ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอันดับ 1 ใน 250 ของเอเชียตาม   

QS University Rankings : Asia ” 
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1.10 ควำมภำคภูมิใจของคณะมนุษยศำสตร์ 
  อำจำรย์ท่ีได้รับรำงวัล/ประกำศเกียรติคุณยกย่องจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยนอก 
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ภำควิชำ รำงวัล/วันที่ 

1 ดร.วรญัญา มอโท ภาษาตะวันตก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี 2561 ประเภทศิษย์เก่า
แห่งความภาคภูมิใจสาขาวิชา ในโอกาสวันสถาปนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครบรอบ 40 ป ี

2 รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง คติชนวิทยา ปรัชญาและ
ศาสนา 

ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจ าปีพุทธศักราช 2561 
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  

 
  นิสิตที่ได้รับรำงวัล/ประกำศเกียรติคุณยกย่องจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยนอก 
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ภำควิชำ ประเภทรำงวัล งำน/สถำนที่/วันที่จัด 
ด้ำนวิชำกำร    

1 น.ส.ภรูิชญา มัดคาน ภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

การแข่งขัน Poetry Reading 2017 โครงการ 
Regional University Competitions 2017 
วันท่ี 1 พ.ย.2560  

2 นายชัชพงศ์  เจษฎาชัยศรี ภาษาตะวันตก รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส 
งานกิจกรรมประจ าปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย ในพรราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 38 วันท่ี 
3 ธ.ค. 2560 

3 นางสาวนภัสชยา จุย้สุข ภาษาตะวันตก รางวัลที่ 2  การแข่งขันเขียนภาษาฝรั่งเศสตามค าบอก  
งานกิจกรรมประจ าปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย ในพรราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 38 วันท่ี 
3 ธ.ค. 2560 

4 น.ส.แพรวา  อู๋เจรญิ 
นายณัฐพล ใจเอีย่ม 

ภาษาไทย ชนะเลิศรางวัล
เพชรพิบูล 

การแข่งขันโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สาขาวิชาภาษาไทย ในการร้องเพลง ในหัวข้อ 
“คู่รักคู่ชื่น เริงรื่นสุทราภรณ์” วันที่ 16 มี.ค.2561 
ณ ม.ราชภัฏพิบูลคราม 

5 น.ส.กาญจน์นิชา เอื้อจริกาล ภาษาตะวันออก รางวัลชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา
ภาคเหนือ หัวข้อ “ผู้น าในอุดมคตขิองฉัน” ณ    
ม.เชียงใหม่ วันท่ี 16-18 ก.พ.2561 

6 นายพีรศิลป์ รัศมีจันทร ์
น.ส.นันทินี เซนักค้า 

ภาษาตะวันออก ชนะเลิศอันดับ1 แข่งขันตอบปัญหาภูมิปญัญาจีน ณ  
ท่าประวัติศาสตร์ศิลปไ์ทย-จีน กรงุเทพ  
วันท่ี 30 มิ.ย.2561 

7 นายธีระศักดิ์ แผ่วงศ ์ ดนตร ี เกียรติบตัร
ระดับเหรียญ
ทอง 

การแข่งขันโครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย
เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดบัชาติ ครั้งที่ 4 
ณ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ วันท่ี 30 ก.ค. 2561  

8 นายธนบัตร ใจอินทร์  
(ศิษย์เก่า) 

 ภาษาไทย รางวัลดีเด่น รางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอรด์”ประจ าปี 2561 
ประเภทรางวัลนักเขยีนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ : 
รางวัลชนะเลิศ เรื่อง "โลกประจ าตัว" ของ  
รัฐ ปัญเจียง 
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ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ภำควิชำ ประเภทรำงวัล งำน/สถำนที่/วันที่จัด 
ด้ำนวิชำกำร    

1 น.ส.ภรูิชญา มัดคาน ภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

การแข่งขัน Poetry Reading 2017 โครงการ 
Regional University Competitions 2017 
วันท่ี 1 พ.ย.2560  

ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม    
8 นายชินภัทร หนูสงค ์ ภาษาไทย รางวัลเยาวชน

ดีเด่น 
จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ วันท่ี 8 มิ.ย.2561 

9 น.ส.ชุติมันต์ พิสิษฐ์ธนาดลุ ภาษาตะวันออก รางวัลเยาวชน
สตรดีีเด่น 

รางวัลพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 
2560 
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 1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน  
ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุง 

ผู้ก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำน 

ผู้จัดเก็บและ
รำยงำนข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2560 

องค์ประกอบท่ี 1  
กำรผลิตบัณฑิต 

1.ควรมีการให้ค าปรึกษาในเรื่องการ
เรียนตา่งประเทศเพิ่มเติมหรือแยก
ออกมาจากการให้ค าปรึกษาเรื่อง
วิชาการทั่วไป เนื่องจากนิสิตมีความ
ประสงคเ์รียนต่อในต่างประเทศหรือ
มีกิจกรรมกับต่างประเทศเป็น
จ านวนมาก 

มีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
ต่างประเทศเพื่อบริการนสิิต 
เช่น รายชื่อมหาวิทยาลยั 
และหลักสตูรที่เปดิสอน 
 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ
และกิจการต่างประเทศ 
 

น.ส.คณิตา 
อินทร์ประสิทธ์ิ  
 

1. มีหน่วยวิเทศสัมพันธ์ (น.ส.คณติา อินทร์ประสิทธ์ิ) เป็น
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลูนิสติด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น  
   - ให้ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง การท าประกัน
สุขภาพ ประกันการเดินทาง ข้อพึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบตัิใน
ระหว่างการใช้ชีวิตอยู่  ณ ต่างประเทศ แก่นิสิต  
   - ให้ค าแนะน าเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
เช่น ใบสมัคร ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และเอกสาร
ส าคัญอื่นๆตามทีม่หาวิทยาลัยในตา่งประเทศแตล่ะแห่ง
ก าหนด 
   - ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้หลังเดินทางกลับ
จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นนิสิต เช่น ใบส าคญัรับ
เงินต่างๆ เอกสารเกี่ยวกับการท าประกันสุขภาพ/ประกันการ
เดินทาง บอร์ดดิ้ง พาส  และใบเสร็จอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาใช้ในการเบิกจ่ายหลังเสร็จสิน้การเข้าร่วมโครงการ 
2. มีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรับนิสติและ
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแก่นิสิต 

 2.จัดบรรยากาศของคณะให้มีความ
เป็นนานาชาต ิ
 

- ขอความอนุเคราะห์
ภาควิชาจัดบอรด์ของ
ภาควิชาฯ เกี่ยวกับสังคม 
วัฒนธรรม นาฏศลิป์หรือ
ดนตรีที่เกีย่วข้องกับหลักสตูร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ
และกิจการต่างประเทศ 
 

นางสุภาภรณ์ 
แสงอบ 
 

คณะฯไดจ้ัดสรรบอร์ดประชาสมัพันธ์ให้แต่ละภาควิชาไดจ้ัด
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมตา่งๆตาม
ศาสตร์สาขาวิชาของตนเอง  

  - จัดท าป้ายบอกทาง ป้าย
ห้อง หรือป้ายประชาสัมพันธ์
เป็นสองภาษา(ไทย/อังกฤษ) 
 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการ
และกิจการต่างประเทศ 
-รองคณบดฝี่ายบรหิาร
และวางแผน 

หน่วยอาคาร
สถานท่ี 
 

-จัดท าป้ายห้อง ช่ือหน่วยงาน เป็นภาษาไทยและให้มี
ภาษาอังกฤษก ากับ นอกจากน้ีข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
คณะมีการจดัท าให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน  
ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุง 

ผู้ก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำน 

ผู้จัดเก็บและ
รำยงำนข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2560 

 3.คณะควรติดตามแผนการพัฒนา
ตนเองของคณาจารย์เป็นระยะ โดย
ก าหนดค่าเป้าหมายทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวส าหรับการติดตามของ
คณะที่ชัดเจน และมีการแจ้งแก่
คณาจารย์ แต่ทั้งนี้อาจวางเป้าหมาย
ในแต่ละปีการศึกษาหรือ
ปีงบประมาณอย่างชัดเจนว่า
กลุ่มเป้าหมายคือใคร และจดัท า
ระบบหนุนเสรมิการขอก าหนด
ต าแหน่ง เช่น งบประมาณสนับสนุน 
หรือสนับสนุนในเรื่องเวลาในการ
จัดท า 

- ด าเนินการตดิตาม
แผนพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2560-2561 
โดยจดัท าบันทึกเป็น
รายบุคคล  น าผลการตดิตาม
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ(KPI) มา
วิเคราะห์ถึงปัญหา เพื่อจะได้
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ  
ให้ตรงกับปัญหาที่แท้จริงเป็น
รายกลุม่ย่อยต่อไป    
 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และวางแผน 
 

หน่วยการ
เจ้าหน้าท่ี 
 

คณะได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส่วนบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) 5 ปี (2562-
2566) ทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุน เพื่อเป็นแนวทาง
ด้านการพัฒนาบุคลากร และเป็นข้อมูลในการวางแผน
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
นอกจากน้ี   ยังได้ส่งเสริมให้คณาจารยไ์ด้ใช้เวลาในช่วงปิด
ภาคเรยีนจัดท าผลงานทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ ด้านการสอน ด้านการวิจัย อีกท้ังยังได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านเวลา โดยการไม่จัดภาระงานสอนส าหรับ
อาจารย์ที่ต้องการลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้
สามารถมีเวลาในการจดัท าผลงานได้เต็มที ่

 4. ควรมีมาตรการประชาสมัพันธ์ทั้ง
เชิงรับ เชิงรุก ร่วมกับนิสิตปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า ในการเข้าถึงกลุม่ผู้เรียนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

- จัดท าแผนกลยุทธ์
ประชาสมัพันธ์ 
 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และวางแผน 
 

น.ส.สรุีย์พร  
ชุมแสง 
 

ในปีการศึกษา 2560 น้ี คณะฯไดม้ีการด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์ทั้งเชิงรับและเชิงรกุโดยท าสื่อการ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทราบถึง นโยบาย  
วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ การด าเนนิงาน  ผลงาน กิจกรรม 
ความเคลื่อนไหวของคณะ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
และโซเชียลมีเดยีต่างๆ ( เฟสบุค๊คณะ ศิษย์เก่า กิจการนสิิต 
และนิสติระดับบณัฑิตศึกษา ) เพราะเป็นช่องทางการสื่อสาร
ที่รวดเร็ว น่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย  
ตลอดจนการจัดกจิกรรมพิเศษ  การจัด Road Show  และ
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นแต่
ยังไม่ได้จัดท าเป็นแผนกลยุทธ์แบบเต็มรูปแบบ  
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน  
ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุง 

ผู้ก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำน 

ผู้จัดเก็บและ
รำยงำนข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2560 

  - ขอความอนุเคราะห์
คณาจารย์ที่ด าเนินรายการ
วิทยุช่วยประชาสัมพันธ์คณะ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และวางแผน 
 

น.ส.สรุีย์พร  
ชุมแสง 
 

- เมื่อคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน จดัโครงการ/กิจกรรม หน่วย
ประชาสมัพันธ์จะด าเนินการจดัท าข่าวแจกและขอความ
อนุเคราะหค์ณาจารย์ที่มีช่วงเวลาจัดรายการวิทยุของสถานี
วิทยุมหาวิทยาลยันเรศวร ช่วยประชาสัมพันธ์รายละเอียด
การจัดโครงการ/กิจกรรม ดังกลา่ว 
 

  - แทรกการประชาสัมพันธ์
คณะเข้าไปในโครงการ
บริการวิชาการหรือโครงการ
อื่นๆทั้งของคณะและ
ภาควิชา/หลักสตูร 
 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการ
และกิจการต่างประเทศ 
-หัวหน้าภาควิชา 
 

-นายภาคิไนย 
หมีเทศ  
-เจ้าหน้าท่ี
ภาควิชา 
 

- หน่วยประชาสัมพันธ์จดัท าแผ่นพับแนะน าหลักสูตร ไวนิล 
x-bar และชุดนิทรรศการ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสตูร
ที่คณะมนุษยศาสตร์เปดิสอน รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงาน
นิสิต ผลงานอาจารย์ กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์ ในการออกแนะแนวสัญจรร่วมกับ
มหาวิทยาลยั  งานเสวนาทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆที่
คณะและมหาวิทยาลยัจัดขึ้น 
 

  - คณะฯติดต่อไปทาง
โรงเรียนต่างๆ อาจเป็น
โรงเรียนขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็กรอบนอกจังหวัด
หรือในจังหวัดใกล้เคยีงเพื่อ
สอบถามความต้องการหรือ
ความช่วยเหลือ และ
ด าเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาเพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และวางแผน 
-รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

น.ส.สรุีย์พร  
ชุมแสง 
 

- ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
ต่างๆ จะจดักิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อของ
สาขาวิชานั้นๆ หน่วยประชาสมัพันธ์ได้จัดเตรียมเอกสาร
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรของคณะเพื่อน าไปเผยแพร่ให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนั้นๆ และ
ของที่ระลึกคณะเพื่อน าไปแจกใหก้ับนักเรียนที่ร่วมท า
กิจกรรม 
- จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลกัสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์
เปิดสอนให้กับกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อ
แจกให้ครู-อาจารย์แนะแนวท่ีเข้ารว่มโครงการประชุมครู-
อาจารย์แนะแนวในเขตภาคเหนือ 
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องค์ประกอบท่ี 2  
กำรวิจัย 

1. คณะควรประสานงานให้
คณาจารย์รุ่นใหม่ได้ท าวิจัยร่วมกับ
คณาจารย์อาวุโส หรือคณาจารย์ทีม่ี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
การท าวิจัย 

- ให้อาจารย์ที่ท าวิจัยดึง
อาจารย์รุ่นใหม่มาร่วมท า
วิจัย และมมีาตรการสร้าง
แรงจูงใจ 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 

น.ส.พรภุทชรี 
โพธิ์ทอง 
 

- คณะฯ มีการจัดท าค าสั่งพี่เลี้ยงนักวิจัย โดยพี่เลี้ยงนักวิจัย 
มีหน้าที่ดังน้ี       
1. ให้ค าปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานต่างๆ   
2. ให้ความรู้และถา่ยทอดข้อมูลอนัเป็นประโยชน์แก่นักวิจัย
รุ่นใหม่ ตลอดจนแนะน าแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้ง
จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก   
3. ให้ค าปรึกษาเรื่องการเขียนบทความก่อนการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
- คณะฯ มีการจัดโครงการประกาศเกียรตคิุณนักวิจยั โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มผีลงานวิจยั
ดีเด่นในด้านการขอทุนวิจัย และการตีพิมพผ์ลงานวิจัย ด้วย
วิธีการมอบใบประกาศเกียรติคณุเชิดชูเกียรตินักวิจัยในงาน
ประชุมประจ าภาคการศึกษา คณะมนุษยศาสตร ์

 2. คณะควรร่วมกับมหาวิทยาลยัใน
การอ านวยความสะดวกในการขอ
ทุนสนับสนุนการท าวิจัยของ
คณาจารย์ และสามารถน าไปขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได ้

- คณะจัดสรรงบประมาณ
เพื่อทุนวิจัยเหมาจ่ายทุนละ
10,000บาท/ทุน จ านวน 10 
ทุน เพื่อคณาจารย์ที่สนใจท า
โครงการวิจัยขนาดเล็ก 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 

น.ส.พรภุทชรี 
โพธิ์ทอง 
 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ไดอ้นุมัติทุนสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการวิจัยแบบเหมาจ่าย ทุนละ 10,000 บาท 
ส าหรับสายวิชาการ และ ทุนละ 5,000 บาท ส าหรับสาย
สนับสนุน โดยมีอาจารยไ์ดร้ับทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน 
14 คน และเจ้าหน้าที่ได้รับทุนสนบัสนุนการวิจัย จ านวน 1 
คน 

 3. ทบทวนการก าหนดประเภทของ
คณะเป็นกลุ่มประเภท ข โดยการ
หารือร่วมกับมหาวิทยาลัย 

-ด าเนินการขอก าหนด
ประเภทคณะ โดยขอ
เปลี่ยนเป็นกลุ่ม ข 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และวางแผน 
 

น.ส.วิไลพร  
ชอบคุณ 
 

คณะฯไดด้ าเนินการจัดท าข้อมลูและเสนอมหาวิทยาลัยใน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 16/2560 เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2560 มีมติไม่อนุมตักิารเปลีย่นแปลงกลุ่มการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จากกลุ่ม ง เป็น
กลุ่ม ข 
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 4. จ านวนผลงานวิชาการประเภท
วิจัยที่เผยแพร่มีจ านวนภาพรวม
ค่อนข้างมาก แต่สัดส่วนการเผยแพร่
ในรูปแบบ Proceedings มีสัดส่วน
สูง (จ านวนฉบับ) อาจจัดท าระบบ
สร้างแรงจูงใจในการเผยแพรผ่่าน
วารสารในฐาน ก.พ.อ โดยใช้
งบประมาณของคณะเพิ่มเตมิจาก
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยให ้

- มีโครงการสนับสนุนเงิน
รางวัลการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิ

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 

น.ส.พรภุทชรี 
โพธิ์ทอง 
 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับสนับสนุนเงินรางวัลการตีพมิพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ แต่เนื่องจาก
ประกาศอยูร่ะหว่างกระบวนการพจิารณาในระดบั
มหาวิทยาลยั จึงยังไมส่ามารถอนุมัติทุนสนับสนุนดังกล่าวได้ 

 5. เงินวิจัยที่ได้รับงบประมาณต่อคนใน
แต่ละปีน้อย ควรให้มีความร่วมมือใน
การท าวิจัย และขอทุนจากแหล่ง
ภายนอก จากกระทรวงวัฒนธรรม 

- ประชาสัมพันธ์ทุนภายนอก 
 
- มีโครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัย 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 

น.ส.พรภุทชรี 
โพธิ์ทอง 
 

คณะมีการประชาสมัพันธ์แหล่งทนุวิจัยภายนอกโดยใช้
วิธีการเวียนแจ้งออนไลน์ และมีการจัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัย จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้  
1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 1 กิจกรรม 
KM การขอรับทุนสนับสนุนการวิจยัจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้
จากการด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การเรียนการสอน
วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม
และส่งเสรมิการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม”    ในวัน
พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00–16.30 น. ณ 
ห้อง HU 6302  คณะมนุษยศาสตร์ 
2. โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 2 กิจกรรม 
อบรมหลักจริยธรรมและการขอรบัรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 
16.30 น. ณ ห้อง 309 อาคารปราบไตรจักร 2 
3. โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 3 กิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย” 
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 
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16.30 น. ณ ห้อง 2-408 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
4. โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 4 กิจกรรม 
Postmodernism and Research  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 
กันยายน 2561 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้อง HU 1307 
คณะมนุษยศาสตร ์

องค์ประกอบท่ี 3  
กำรบริกำร
วิชำกำร 

1.เนื่องจากการจัดโครงการและ
กิจกรรมมีจ านวนมาก ท าให้
คณาจารย์ท างานหนัก ควรก าหนด
สัดส่วนในแผนระยะยาว และแผน
ประจ าปี ให้เกดิความสมดลุในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
และการจัดโครงการบริการวิชาการ
ที่มีรายได้ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ของคณะ อันเกิดจากการมีค่าใช้จา่ย
เพิ่มขึ้นในการบ ารุงรักษาอาคารที่ได้
เพิ่มมา และจ านวนนิสติลดลง 

- จัดโครงการบริการวิชาการ 
(หารายได้) ในรูปแบบ
โครงการอบรมประเภทต่างๆ 
และจัดสอบวัดระดับ
ภาษาต่างประเทศ 
 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 

นางวรรณภา 
แตงตุ้ม 
 

ในปงีบประมาณ 2561 คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการ
เพื่อเสรมิสร้างรายได้ของคณะฯ ในรูปแบบของโครงการ
อบรมฯ และจัดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ ดังนี้  

-  โครงการบริการวิชาการเสริมสรา้งรายได้ กิจกรรม ติวเข้ม
และจัดสอบ TOEIC เพื่อให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และ
ผู้สนใจทั่วไป จ านวน 2 ครั้งในปีงบประมาณ 2561 โดยในปี
ที่ผ่านมาคณะฯ จดัให้บริการเพียง 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

-  โครงการบริการวิชาการเสริมสรา้งรายได้ กิจกรรม พัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษให้แก่นักเรยีนห้องเรียนพิเศษ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนศรี
สวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดนา่น ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ 
ได้จัดให้บริการ จ านวน 2 ครั้ง และทางโรงเรียนได้ขอให้
คณะฯ จัดโครงการฯ กิจกรรม ติวเข้มข้อสอบมาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน เพิ่มอกี 1 กิจกรรม โดยคณะฯ 
ได้จัดกจิกรรมติวเขม้ข้อสอบให้แกน่ักเรียนอีก จ านวน 3 ครั้ง 

ในการด าเนินโครงการฯ ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการน า
ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ไดร้ับจากการด าเนินโครงการในปี
ที่ผ่านมา น าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนในการจัดให้บริการ
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วิชาการ ผลการด าเนินงาน พบว่า ปัญหาในการด าเนิน
โครงการลดลง 

  - ปรับเกณฑภ์าระงาน ใน
ส่วนของการเป็นหัวหน้า
โครงการ เพื่อแก้ปัญหาการ
จัดท าโครงการจ านวนมาก 

คณบด ี หัวหน้า
ส านักงานฯ 
 

ในปีการศึกษา 2560 คณะยังไมไ่ดม้ีการปรับเกณฑ์ภาระงาน 
ในส่วนของการเป็นหัวหน้าโครงการ 

 2.อาจมีหน่วยจัดหารายไดเ้พิ่มขึ้นใน
คณะ โดยเป็นหน่วยที่คอยออกไปหา
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเสนอบริการที่
สร้างรายได้ต่างๆ ของคณะได้อย่าง
เต็มที่ เตม็เวลา 

- มีหน่วยอบรมและทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (CELTT) ที่
เป็นหน่วยงานจัดหารายได้
เพิ่มเตมิ 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 

นางวรรณภา 
แตงตุ้ม 

คณะฯ ได้ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหน่วยจัด
อบรมและทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร “Center for English Language 
Training and Testing (CELTT)” โดยมีหน้าท่ีดังนี ้

1. ด าเนินการจัดตั้งหน่วยจัดอบรมและทดสอบ
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
“Center for English Language Training and Testing 
(CELTT)” 

2. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

3. จัดสร้างแบบทดสอบสมิทธิผลภาษาอังกฤษ 
(Nuresuan University English Language Proficiency 
Test – NU-ELPT) ที่มีมาตรฐาน และการจัดท าคลังข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ 

4.  จัดสอบวัดและประเมินความรูภ้าษาอังกฤษใน
ระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับประถมศกึษา ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป 

5. จัดอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่
บุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษใน
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สถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง  
ในปงีบประมาณ 2561 คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการ
เพื่อเสรมิสร้างรายได้ของคณะฯ ในรูป แบบของโครงการ
อบรมฯ และจัดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ จ านวน 5 
โครงการ 

องค์ประกอบท่ี 4  
กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.เพิ่มการสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมในสาขาวิชาอื่นๆ 
นอกเหนือจากดนตรีและนาฏศลิป ์
หรือการจดักิจกรรมที่บูรณาการ
ความร่วมมือจากศาสตรส์าขาตา่งๆ 

-จัดกิจกรรมโครงการภาษา
ศิลป์มนุษยศาสตร์ ซึ่งมีความ
ร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม
กับทุกสาขาวิชาในคณะ
มนุษยศาสตร ์
 

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นิสิต 

นายธีรนัย 
รัตนภมู ิ
นายณัฏฐพัชร ์
วรกุลวรรธนะ 

วันท่ี 16-17 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร จัด “โครงการภาษาศลิป์
มนุษยศาสตร์” เพื่อส่งเสรมิให้นิสติไดเ้ผยแพร่ความรู้ของแต่
ละสาขาวิชา ผ่านการจดักิจกรรมเชิงวิชาการและการแสดง
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  เช่น การสาธิตท าอาหารจีน 
ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า การชงชาพม่า การแต่ง
กายชุดประจ าชาติเกาหลีและญี่ปุน่ เกมตอบค าถามภาษา
ฝรั่งเศส การประกวด Spelling Bee ประกวดการสะกด
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ การประกวดสุนทรพจน์ “รักษ์
ภาษาไทย เยาวชนร่วมใจสืบสานสูส่ากล” การแสดงขับร้อง
เพลงจีน การร้องเพลงประสานเสยีง (วงดอกแก้วคอรัส) การ
ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง และ การแสดงนาฏศิลป์
ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เป็นต้น ณ อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  - จัดท าโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล โดยมี
การแปลการแสดงหรือ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย
ต่างๆ เป็นภาษาต่างๆเพื่อให้
ความรู้ชาวต่างชาติและ

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นิสิต 

นายธีรนัย 
รัตนภมู ิ
นายณัฏฐพัชร ์
วรกุลวรรธนะ 

ยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการแปลการแสดงเป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ 
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บุคคลทั่วไปและเผยแพร่ทาง
เว็บไซต ์
- เพิ่มการจัดท า subtitle 
ภาษาต่างๆ ที่มีการเผยแพร่
การแสดงใน youtube 

  - จัดท าโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอ
งบประมาณแผ่นดินในนาม
คณะมนุษยศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นิสิต 

นายธีรนัย 
รัตนภมู ิ
นายณัฏฐพัชร ์
วรกุลวรรธนะ 

-เนื่องจากโครงการท านุฯงบประมาณแผ่นดินที่ด าเนินการ
โดยภาควิชามีจ านวนมากอยู่แล้ว และเป็นประจ าทุกปี(เป็น
โครงการต่อเนื่อง อาทิ โครงการนเรศวรสังคีต, โครงการ
ประกวดนาฏศิลปไ์ทย, โครงการประกวดดนตรไีทย ซึ่ง
คณะฯไดเ้ป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงาน แต่อยา่งไร
ก็ตามคณะได้จัดสรรงบประมาณรายได้คณะ เพื่อจัด
โครงการท านุบ ารุงฯ เป็นประจ าทกุปี อาทิ โครงการภาษา
ศิลป์, โครงการท าบุญคณะ, โครงการรดน้ าด าหัวสงกรานต์
คณะ 

องค์ประกอบท่ี 5  
กำรบริหำร
จัดกำร 
 

1.ด้านความเสี่ยงจ านวนผูเ้รียนที่
ลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการ
บริหารจดัการด้านงบประมาณ มี
การค านวณต้นทุนต่อหน่วยท่ี
ครอบคลมุในส่วนของคุณค่า
นอกจากมูลค่า เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนในการขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลยัและหน่วยงาน
ภายนอก 

-จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง
โดยเน้นท่ีประเด็นการบริหาร
จัดการดา้นงบประมาณ 
 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และวางแผน 
 

น.ส.รจเรข   
แก้วพฤกษ์ 

คณะได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็น 
“งบประมาณรายได้คณะมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ก าหนดมาตรการในการ
จัดการความเสีย่งและไดร้ายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกลา่ว ดังนี้ 
1. เปิดหลักสูตรใหม่ การศึกษาบณัฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2560-2561 
จะเป็นการด าเนินการจัดท าและบรรจุหลักสตูรใหม่ และ
เปิดรับนสิิตปลีะ 30 คน ในปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก  
2. ปรับเพิ่มจ านวนรับนสิิตส าหรับสาขาวิชาที่ยังคงได้รับ
ความสนใจ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน เป็นต้น 
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 2.การบูรณาการการประกันคุณภาพ 
โดยน าตัวบ่งช้ีทั้งระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ มาเป็นส่วนหนึ่งใน
การก าหนดแผนระยะยาว และแผน
ประจ าปี ซึ่งคณะสามารถด าเนินการ
ตามพันธกิจและการประกันคณุภาพ
ในคราวเดียวกัน 

จัดท าความเชื่อมโยงระหวา่ง
ตัวบ่งช้ีในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนกลยุทธ์และตัว
บ่งช้ีของการประกันคุณภาพ 
-ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และวางแผน 
 

น.ส.รจเรข   
แก้วพฤกษ์ 
น.ส.กาญจนา  
สุกร 
 

ในปีงบประมาณ 2561 (ช่วงปีการศึกษา 2560) ที่ผ่านมา 
คณะฯ ไดด้ าเนินการเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์คณะและ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และระหว่างแผนกลยุทธ์คณะ
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ แต่ยังไมไ่ด้มีการ
ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ เนือ่งจากว่าปีงบประมาณ 
2561 เป็นปีท่ี 2 ของแผนกลยุทธ์ ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการ
เริ่มด าเนินการตามมาตรการตา่งๆ ยังไม่เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ แต่คณะมีแผนท่ีจะทบทวนและ
ปรับแผนกลยุทธ์ในช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณ 2561 (ปีท่ี 2 
ของแผน) และจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2562-2564 

 3.ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
เมื่อไดด้ าเนินการแล้วควรมีการ
วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าหรือคณุค่า
ของบัณฑิตที่จบออกไปของทุก
หลักสตูร เพื่อเป็นข้อมลูในการ
พัฒนานิสิตและการประชาสมัพันธ์
หลักสตูรของคณะ โดยเฉพาะข้อมลู
ภาวะการมีงานท า และการท างานท่ี
ตรงสาขา เป็นต้น 
 

- ประเมินความคุ้มค่าของ
หลักสตูรจากข้อมลูการมีงาน
ท าของบัณฑิต (อัตราการมี
งานท า, งานตรงสาขา
,รายได้) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนการ
ยอมรับจากภายนอก (รางวัล
,การเชิดชูเกียรติรูปแบบ
ต่างๆ) การให้ความร่วมมือ
แก่หน่วยงานภายนอกและ
การท าประโยชน์แก่ส่วนร่วม 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และวางแผน 
 

น.ส.รจเรข   
แก้วพฤกษ์ 

ในปีการศึกษา 2560 น้ี คณะได้จดัท ารายงานค่าใช้จ่ายต่อ
นิสิต ประจ าปีงบประมาณ 2560 และมีการรายงาน
เปรียบเทยีบในระดับคณะ แต่ยังไม่ไดด้ าเนินการลงลึกถึงใน
ระดับแต่ละหลักสูตร 

 4.การส ารวจภาวะมีงานท า ควรให้
หลักสูตรช่วยส ารวจเพิ่มเติมจาก
ก ร ณี ผู้ ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ง า น ท า  แ ล ะ
วิเคราะห์เพิ่มเติมถึงการได้งานที่ตรง
ตามสายงาน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 

-ประสานกับหลักสูตรโดย
จัดท าข้อค าถามที่ใช้ร่วมกัน
ทั้งคณะและติดตามให้
หลักสตูรคดิข้อค าถามให้
สอดคล้องกับประเด็นที่ระบุ
ไว้ใน มคอ.2 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และวางแผน 
 

น.ส.กาญจนา  
สุกร 

- คณะได้สอบถามไปยังสาขาเกี่ยวกับประเด็นเพิ่มเติมใน
แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (แบบกลางของ
มหาวิทยาลยัและคณะ) แล้ว หลักสูตรไมม่ีข้อค าถามเพิ่มเติม  
- ในปีการศึกษา 2560 น้ี คณะไดป้ระสานสาขาในการ
ติดตามข้อมูลภาวการณ์มีงานท า ทั้งหมด 3 รอบ 
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เพื่อน ามาช่วยในการพิจารณาในการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าต่อหลักสูตร 

-ประสานกับหลักสูตรให้
ติดตามข้อมูลภาวะการมีงาน
ท า รอบ 2   
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องค์ประกอบ 

 
 

 
  

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
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องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน   ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 
 

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

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนยืนยนัของคณะ จ านวนยืนยนัของกรรมการ 

จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 18 18 
--ระดับปรญิญาตรี 10 10 
--ระดับปรญิญาโท 5 5 
--ระดับปรญิญาเอก 3 3 
จ านวนหลักสตูรทีผ่่านการก ากับมาตรฐาน 16 16 
--ระดับปรญิญาตร ี 10 10 
--ระดับปรญิญาโท 4 4 
--ระดับปรญิญาเอก 2 2 
จ านวนหลักสตูรทีไ่มผ่่านการก ากบัมาตรฐาน 2 2 
--ระดับปรญิญาตร ี 0 0 
--ระดับปรญิญาโท 1 1 
--ระดับปรญิญาเอก 1 1 
คะแนนผลการจดัการหลักสตูรโดยรวม 2.90 2.90 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.01 2.94 2.94 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.01 2.90 2.90 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการจัดประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม-30 
สิงหาคม 2561 โดยประเมินทั้งสิ้น 18 หลักสูตร ดังนี ้

หลักสูตร ผลประเมิน 
ปริญญาตรี 
1. ศศ.บ.ภาษาไทย 3.09 
2. ศศ.บ.ภาษาเกาหล ี 3.38 
3. ศศ.บ.ภาษาจีน 3.28 
4. ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 3.31 
5. ศศ.บ.พม่าศึกษา 3.51 
6. ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 3.52 
7. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 3.63 
8. ศศ.บ.นาฏศิลป์ไทย 3.53 
9. ศศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย 3.34 
10.ศศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 3.58 
ปริญญาโท 
1. ศศ.ม.ภาษาไทย -ไม่ผ่านการประเมิน- 
2. ศศ.ม.ภาษาศาสตร ์ 3.26 
3. ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 3.33 
4. ศศ.ม.คติชนวิทยา 3.20 
5. ศศ.ม.วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป ์ 1.74 
ปริญญาเอก 
1. ศศ.ด.ภาษาไทย -ไม่ผ่านการประเมิน- 
2. ศศ.ด.ภาษาศาสตร ์ 3.25 
3. ปร.ด.คติชนวิทยา 3.21 

                   มีผลประเมินโดยรวมเฉลี่ย      2.90 
 
รายการหลักฐาน 
1.1.(1) รายงานสรุปผลประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3.01 2.90 2.90 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
 เกณฑ์การประเมิน   โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2 

                    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 และ ง 

                    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ           

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 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จ านวนยืนยนัของคณะ 

จ านวนยืนยนัของ
กรรมการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  142.5 142.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

64 64 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

2.60 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญา
เอก=44.523 ดังนั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 2.783) 

2.78 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2.78 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
=44.912 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 2.807) 

2.81 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

2.78 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
=44.912 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 2.807) 

2.81 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน  
- 
หลักฐาน 
1.2(1) ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 
 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : 
  สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อปริญญาเอก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

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

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

สูตรการค านวณ 

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 

 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จ านวนยืนยนัของคณะ 

จ านวนยืนยนัของ
กรรมการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  142.5  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 104.0  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 28.0  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 10.5  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

2.00 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=26.148 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 1.634) 

1.63 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

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

1.69 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น 38.5 คน จ าแนกเป็น 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 28 คน 
2. รองศาสตราจารย์ จ านวน 10.5 คน 
        การด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับค าสั่งอนุมัติให้ก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย”์ จ านวน 5 คน คือ  
1. ดร.นรสัถ์  กานต์ประชา ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ได้รบัก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันท่ี 15 ธ.ค.2558  ค าสั่ง ณ วันที่ 19 ธ.ค.2560 
2. ดร.เสาวภาคย์  กลัยาณมิตร ยืน่เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ไดร้ับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันท่ี 6 ธ.ค.2559 ค าสั่ง ณ วันท่ี 19 ธ.ค.2560 
3. อ.เดชา  ศรีคงเมือง ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ไดร้ับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
ตั้งแต่วันท่ี 16 ก.ย.2558 ค าสั่ง ณ วันท่ี 29 ธ.ค.2560 
4. ผศ.ดร..พงศกร  เมธีธรรม ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ได้รบัก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                 
“รองศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันท่ี 15 ธ.ค.2559 ค าสั่ง ณ วันท่ี ณ 27 เม.ย.2561 
5. ดร.พัทธชนก  กิติกานันท์ ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ไดร้ับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันท่ี 3 พ.ย.2560 ค าสั่ง ณ วันท่ี ณ 22 ส.ค.2561 
      กองการบริหารงานบุคคล ไดแ้จ้งผลการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผลการด าเนินการของแต่ละรายในเดือน 
พ.ค. - มิ.ย.2561 ข้อมูลการรายงาน ณ วันท่ี 16 ก.ค.2561 อยู่ในกระบวนการ จ านวน 7 คน ดังนี ้
1. รศ.ดร.อญัชลี  วงศ์วัฒนา เสนอขอ “ศาสตราจารย์” ผลการด าเนินการปรากฏว่า อยู่ระหว่างน าเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยันเรศวร ครั้งที่ 250 (8/2561) วันท่ี 22 ก.ค.2561 รอโปรดเกล้าฯ 
2. อ.แคทรียา  อังทองก าเนิด เสนอขอ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  ผลการด าเนินการปรากฏว่าอยู่ระหว่างน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 48 (4/2561) วันท่ี 20 ก.ค.2561 
3. ดร.ซอทอง  บรรจงสวัสดิ์ เสนอขอ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”   ผลการด าเนินการปรากฏว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการได้ส่งผลการประเมินมาแล้ว จ านวน 2 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการประเมินคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย 
4. ดร.ภูริวรรณ  วรานุสาสน์ เสนอขอ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  ผลการด าเนินการปรากฏว่า อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ราย และอยู่ระหว่างทาบทามคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย 
5. ดร.ทศพล  สรุนัครินทร์ เสนอขอ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”   ผลการด าเนินการปรากฏว่า อยูร่ะหว่างรอผลการประเมิน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ราย และอยู่ระหว่างทาบทามคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย 
6. รศ.น.ท.ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “ศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันท่ี 4 มิ.ย.2561 
7. อ.นพรัตน์  จันทร์โสภา  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ยื่นเรื่องเมื่อวันท่ี 26 ก.ค.2561 
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       คณะมนุษยศาสตร์  ได้บันทึกกิจกรรมโครงการเพื่อเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยก าหนดแผนการด าเนินการจัดโครงการส่งเสรมิการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการในปีงบประมาณต่อไป 
รายการหลักฐาน 
1.3(1) ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

2.00 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ=27.018 ดังนั้น
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 1.689) 

1.69 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : 
ในรอบปีท่ีประเมินมีคณาจารย์ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ท้ังในระดับ ผศ., รศ. และ ศ และอยู่ระหว่างกระบวนการอีก
หลายท่าน ซึ่งเป็นแนวโนม้ที่ดีขึ้นของ คณะเพราะฉะนั้นคณะอาจจะจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการขอต าแหน่ง ทางวิชาการ
มากขึ้น ทัง้นี้รวมถึงการพัฒนาบทความวิชาการ/วิจัยของอาจารย์ เพื่อการเป็น อาจารย์ประจ าหลักสตูรตามเกณฑ์ สกอ.2558 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน    
  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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จ านวนยืนยนัของคณะ 

จ านวนยืนยนัของ
กรรมการ 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง  12.96  
--สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร(์25:1)  12.96  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูง
กว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานไมเ่กินร้อยละ 10 
ก าหนดเป็นคะแนน 5 

ร้อยละ -46.680 ค่าร้อยละที่ <= 0 
คิดเป็นคะแนน 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูง
กว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานไมเ่กินร้อยละ 10 
ก าหนดเป็นคะแนน 5 

ร้อยละ -48.160 ค่าร้อยละที่ <= 0 
คิดเป็นคะแนน 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงาน 
ค่า FTES ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ค่า FTES              1,609.27 
ระดับปริญญาตรี      1,555.97 
ระดับปริญญาโท          30.72 
ระดับปริญญาเอก         22.58 
 
ค่า FTES  คณะมนุษยศาสตร์ ระดับบัณฑติ (ปริญญาตรี)   =  1,555.97 
ค่า FTES  คณะมนุษยศาสตร์ ระดับบัณฑติศึกษา (ปริญญาโท+ปรญิญาเอก)   =  (30.72+22.58) x 1.8 = 95.94 
ค่า FTES  คณะมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสิ้น     =  1,555.97+95.94 = 1,651.91 

จ านวนอาจารย์ประจ า จ านวน 142.5 คน อาจารย์ลาศึกษาต่อ จ านวน 15 คน จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน = 127.5 คน
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง = 1,651.91/127.5 = 12.96 
= ((12.96 - 25)/25) x 100 = - 48.16 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ – 48.16 ได้คะแนน 5 คะแนน 
รายการหลักฐาน 
1.4.1(1) ข้อมูลการวิเคราะห์คา่นสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูง
กว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานไมเ่กินร้อยละ 10 
ก าหนดเป็นคะแนน 5 

ร้อยละ -48.160 ค่าร้อยละที่ <= 0 
คิดเป็นคะแนน 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : 
- ข้อสังเกต  ควรคิดคะแนนแยกกลุ่มมนุษยศาสตร์ (25:1) และกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกตศ์ิลป์ (8:1)   
- ควรรักษาระดับการรับนิสติให้ไดต้ามเป้าหมายจากการประชาสมัพันธ์เชิง รุกของคณะหรือสาขาวิชา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

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 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 : จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นกัศึกษาในคณะ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตรม์ีการจดัให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะฯ ใน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใหน้ิสิตทุกคนตั้งแตเ่ข้าเรยีนในช้ันปีท่ี 1 โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าทีต่่าง ๆ รวมทั้งการให้
ค าปรึกษาในด้านตา่ง ๆ รวมทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต(1.5.1.1)  คณะฯ สนบัสนุนให้อาจารย์ที่ปรกึษาได้พบกับนิสติทั้งกลุ่ม
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 ได้จดัเจ้าหนา้ที่บริการการศึกษาไว้ประจ าภาควิชาทุกภาควิชา ภาคฯ ละ 1 คน กรณีนสิิตต้องการค าแนะน า
หรือมีปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนเรียน นิสติสามารถปรึกษาเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวได้ (1.5.1.3) ท้ังนี้ คณะฯ ได้แจ้งให้นิสติได้
รับทราบในโครงการปฐมนเิทศนิสติใหม่ จัดขึ้น ในช่วงของ นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ภาควิชา  (1.5.1.4) 
3. เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสติ 
งานกิจการนิสิต มีการจดัเจ้าหนา้ที่จ านวน 2 คน ไว้บริการให้ค าปรกึษาด้านการใช้ชีวิตแก่นิสิต  ให้ขอ้มูล ให้ค าปรึกษาเมื่อนิสติมี
ปัญหา แนะน าแนวทางการแก้ปญัหา เช่น บริการและสวสัดิการนิสติ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา กองทุน
ช่วยเหลือนิสติต่างๆ การเจ็บป่วย รักษาพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล วินัยนิสติ ข่าวสารต่างๆ รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่นิสิต
ต้องประสานงานหรือติดต่อ นอกจากนี้ยังได้มีช่องทางติดต่อสื่อสารและการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อให้ความรู้ให้ข้อมูลด้าน
การเรยีนการสอนและการใช้ชีวิตแก่นิสิตๆ ได้แก ่
 3.1.โครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 ((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 งานกิจการนสิิตคณะ
มนุษยศาสตร์ (1.5.1.6) , การให้ค าปรึกษาทางข้อความส่วนตัว (1.5.1.7) 
 
หลักฐาน 

1.5.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาและหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.5.1.2 หลักฐานการเบิกจ่ายจัดกจิกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต และบันทึกขออนุมัติจดัโครงการ อ.ท่ีปรึกษาพบนิสิต 

1.5.1.3 เว็บไซต์งานบริการการศึกษา (บุคลากรสังกดังานบริการการศึกษา) 

1.5.1.4 โครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 พร้อมก าหนดการวันปฐมนิเทศนิสติใหม่ (ท่ีมีการแนะน าเจ้าหน้าท่ี
ที่ให้ค าแนะน าด้านตา่ง ๆ) 
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1.5.1.5 สรุปผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.5.1.6 Facebook งานกิจการนสิิตคณะมนุษยศาสตร์ แสดงการให้ค าปรึกษานิสติ ทั้งในเวลาและนอกเวลา 
1.5.1.7  Facebook  การให้ค าปรึกษานิสิต  ในข้อความส่วนตัว 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 : มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นกัศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะฯ ได้ให้ข้อมลูของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร และแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสติ
หลากหลายช่องทางเพื่อให้ข้อมูลได้เข้าถึงนิสิตไดร้วดเร็วและทั่วถึง โดยผ่านโครงการและช่องทางต่างๆ เช่น 
1.โครงการการปฐมนิเทศใหม่ (1.5.2.1) มีลักษณะกิจกรรมให้ความรู้และแนะน าการใช้ชีวิตให้แก่นิสติช้ันปีท่ี 1 โดยมีการเชิญ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยมาให้ข้อมูลแก่นิสิต ในเรื่องการให้บริการต่างๆ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร 
แหล่งงานต่างๆ เช่น 
        1.1. กองกิจการนิสิต 
        1.2. งานบริการการศึกษา 
        1.3. งานกิจการนิสิต   
2.เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์(1.5.2.2) ที่มีข้อมูล การแจ้งข่าวสาร/ขอ้มูล ของหน่วยงานต่างๆในคณะฯ ที่ให้บริการนสิิต เช่น งาน
บริการการศึกษาและ งานกิจการนิสิตและศิษย์เกา่สัมพันธ์ 
3. Facebook งานกิจการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ (1.5.2.3) ท่ีให้ข้อมูลในเรื่องกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรต่างๆ  และแหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลา 
4. Facebook นิสิต กยศ./กรอ. คณะมนุษยศาสตร์ (1.5.2.4)ที่ให้ข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูรแก่นิสิต 
 

หลักฐาน 

1.5.2.1 โครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.5.2.2 เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 

1.5.2.3 Facebook งานกิจการนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์
1.5.2.4 Facebook นิสิต กยศ./กรอ. คณะมนุษยศาสตร ์
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานส าหรับนิสติ โดยในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆโดยงานบริการการศึกษา ต่อไปนี ้
1.โครงการพัฒนานิสติด้านทักษะการเรยีนรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 วันท่ี 23 พ.ย.60โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการตอบค าถามระหว่างสัมภาษณ์งานและสมัภาษณ์ทุนการศกึษา (1.5.3.1) 
2. โครงการปัจฉิมนเิทศ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 จัดขึ้นเพ่ือให้ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และข้อมูลที่
ผู้ประกอบการคาดหวังในการรับบณัฑิตเข้าท างาน แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ (1.5.3.2)  
   - มีการบรรยายในหัวข้อ “บัณฑิตยุคใหม่ใส่ใจการออม” โดยอาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 
   - มีการบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวของบัณฑติให้ทันยุคประเทศไทย 4.0” โดย นายอรณุวิชญ์ วัฒนาพัฒน์กิตติ อดีตประธาน
สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์
 
หลักฐาน 

1.5.3.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในสตวรรษที่ 21 
1.5.3.2 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
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 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 : ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  
ผลการด าเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของบริการด้านต่างๆที่ระบุในข้อ 1-3 ดังนี ้ 
1.ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

 กิจกรรม/โครงการ/การด าเนินงาน ผลประเมินเฉลี่ย 
1 ผลประเมินการประเมินการให้บรกิารให้ค าปรึกษา ดา้นวิชาการและการใช้

ชีวิตแก่นิสิตและศิษย์เก่า คณะมนษุยศาสตร์ (1.5.4.1) 
4.13 

2 ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนสิติใหม่(1.5.4.2) 4.58 
 ผลประเมินเฉลีย่ 4.34 

2. ผลประเมินคณุภาพกิจกรรมและการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

  กิจกรรม/โครงการ/การด าเนินงาน ผลประเมินเฉลี่ย 
1 ผลประเมินการประเมินการให้บรกิารให้ค าปรึกษา ดา้นวิชาการและการใช้

ชีวิตแก่นิสิตและศิษย์เก่า คณะมนษุยศาสตร์ (1.5.4.1) 
4.13 

2 ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนสิติใหม ่(1.5.4.2) 4.58 
 ผลประเมินเฉลีย่ 4.34 

 3. ผลการประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ/การด าเนินงาน ผลประเมินเฉลี่ย 

1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันานิสิตด้านทักษะการเรียนรูแ้ละ
ทักษะในสตวรรษที่ 21 (1.5.4.3) 

 4.35 

2 โครงการปัจฉมินิเทศ (1.5.4.4) 4.36. 
  ผลประเมินเฉลีย่ 4.36 

      
หลักฐาน 
1.5.4.1 ผลประเมินการประเมินการให้บริการให้ค าปรึกษา ดา้นวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตและศษิย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ 
ปะจ าปีการศึกษา 2560 
1.5.4.2 สรุปผลโครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 
1.5.4.3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในสตวรรษที่ 21 
1.5.4.4 สรุปผลโครงการปัจฉิมนิเทศ 
 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 5 : น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล การ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
ผลการด าเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการน าผลประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลให้การประเมินสูงขึ้น โดย 
น าปัญหาและอุปสรรค์ในปีการศึกษา 2560 มาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา 2561 เช่น 
1.โครงการปฐมนเิทศนิสติ มีการน าปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 (1.5.5.1) มาเป็นข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงในการจดัโครงการในปีการศึกษา 2561 (1.5.5.2) เช่นในปีการศึกษา 2560 มีข้อเสนอแนะ/ปญัหาคือ ห้องน้ าของอาคาร
ในการจัดโครงการไม่พร้อมใช้งาน น ามาปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 คือ ตรวจสอบความพร้อมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรมโดย
ประสานกับเจ้าหน้าท่ีควบคุมสถานท่ี 

http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/fac/Uploads/00061/01/5.4.1.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/fac/Uploads/00061/01/1.5.1.5.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/fac/Uploads/00061/01/5.4.1.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzgZ_hVc5i0cUjAzQ1hVajBiRzA/view
https://drive.google.com/file/d/0BzgZ_hVc5i0cT2Y0UkFSZnpSYVE/view
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/fac/Uploads/00061/01/1.5.4.4.pdf
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2. ผลประเมินการประเมินการใหบ้ริการให้ค าปรึกษา ด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสติและศิษย์เกา่ คณะมนุษยศาสตร์ ปะจ าปี
การศึกษา 2560 (1.5.5.3) มีข้อเสนอแนะเรื่อง นิสิตบางคนไมส่นใจการแจ้งข้อมูลข่าวสารตา่งๆ และขาดความเข้าใจเรื่องการ
ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน/การช าระเงิน และได้เสนอแนวทางพัฒนา/ปรบัปรุงในปีการศึกษา 2561 คือ เพิ่มช่องทางในการติดต่อ
ประสานแจ้งข่าวสารให้ท่ัวถึงยิ่งข้ึน,ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน ระบบช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 
หลักฐาน 

1.5.5.1 สรุปผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ 2560 

1.5.5.2 ขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2561 

1.5.5.3 ผลประเมินการประเมินการให้บริการให้ค าปรึกษา ดา้นวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตและศษิย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ 
ปะจ าปีการศึกษา 2560 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 6 : ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน 
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 เช่นวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับท่ี 3 ของ
ปีท่ี 14 ประกอบไปด้วยบทความวชิาการที่น่าสนใจจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก จ านวน 9 บทความ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการ
เรียนการสอนภาษา ด้านภาษาศาสตร์ และดา้นภาษาและคติชนวิทยา(กันยายน – ธันวาคม) 2560 
 

หลักฐาน 

1.5.6.1 Facebook ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร 
1.5.6.2 ลิงค์หน้าเว็บวารสารมนุษยศาสตร์ออนไลน ์
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
 

 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ  6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 

 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : 
ข้อสังเกต  ทางคณะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการตั้งชมรมศิษย์เก่าอาจมีกจิกรรมการ ให้รางวัลศิษย์เก่าดเีดน่การเชิญศิษยเ์ก่ามา
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา ตลอดจนกิจกรรมระดมทนุจากศิษย์เก่าเพื่อสานสมัพันธ์และเป็นประโยชน์กับ 
นักศึกษาปัจจุบัน 
จากการสมัภาษณ์นักศึกษาปรญิญาตรี จ านวน 8 คน สิ่งที่นักศึกษายงัต้องการ เพิ่มเติมจากคณะ คือ การใช้พื้นที่หรือห้องว่างใน
การท ากิจกรรมของแต่ละสาขา เนือ่งจากกิจกรรมไม่เหมือนกัน และนิสิตต้องการประสบการณ์ ตรงจากต่างประเทศนั้นๆ ที่นิสิต
ศึกษาอยู่และยังมคีวามต้องการทนุการศึกษาเพ่ิมเติม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

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 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 : จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการ
จัดท า แผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
คณะฯ มีการจดัท าแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะฯโดยให้นิสิตมสี่วนร่วมในการจัดท าและด าเนินการจดักิจกรรม 
โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในเรื่องต่างๆที่เกีย่วข้องกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โดยจัดขึ้นใน โครงการ
อบรมผู้น านสิิต โดยกิจกรรมมีเนื้อหา/ลักษณะกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตคณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 
2559 และ นิสิตคณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 รวมถึงนิสิตประธานช้ันปี,นิสิตประธานสาขา ได้
ร่วมกันประชุมระดมความคิดเพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีการเสนปญัหาอุปสรรคและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ (1.6.1.1) และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนิสติ (1.6.1.2) แล้วจึงน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ (1.6.1.3) แล้วจึงน าข้อมูลจัดท าแผนพัฒนานิสติ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
หลักฐาน 
1.6.1.1 สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมผู้น านิสติ 

1.6.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนสิิต คณะมนุษยศาสตร ์

1.6.1.3 แผนกิจกรรมพัฒนานิสติ คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 : ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดกจิกรรมพัฒนานิสติ ที่ส่งเสริมนสิิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน โดยได้
สรุป โครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนานิสิต ท่ีจัดขึ้นในปีการศึกษา 2560 โดยได้ตดิตามผลการด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบหลัก ปี
ละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามและรับทราบผลการด าเนินงานและน าผลมาปรับปรุงแผนฯ ในครั้งต่อไป (1.6.2.1) 
 
หลักฐาน 
1.6.2.1 แบบสรุปการด าเนินงานตามแผนพัฒนานิสติ ประจ าปีการศกึษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 : จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแกน่ักศึกษา  
ผลการด าเนินงาน 
คณะฯ ได้จดักิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพแก่นิสติที่เป็นกรรมการสโมสรนสิิตคณะฯ ประธานเอก หัวหน้าช้ันปี 
เพื่อใช้ในการเขียนโครงการใหส้อดคล้องกับการประกันคณุภาพการศึกษา และใช้ทักษะเหล่านี้ในการด าเนินโครงการหรือการ
ท างานต่าง ๆ โดยจดัการอบรมในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสติคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต มลีักษณะเนื้อหากิจกรรม ใหค้วามรู้แก่นิสติในหัวข้อ การประกนัคุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับนิสิตและการจดัโครงการกิจกรรม (1.6.3.1) โดยมีการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ดังนี้ 
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ล าดับ รายการประเมิน เฉลี่ย S.D. ระดับ 

1 ความเหมาะสมในภาพรวมของการจัดโครงการ 4.32 0.61 ดี 

2 มีความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและการจัดโครงการ
กิจกรรม 

4.15 0.85 ดี 

3 มีความเข้าใจการเขียนเสนอโครงการใหส้อดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ5 ประการ 

4.30 0.70 ดี 

4 สามารถสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้น านิสิตท ากิจกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะได้ 4.29 0.72 ดี 

5 มีความเข้าใจเร่ืองงบประมาณและการเบิกจ่าย 4.41 0.69 ดี 

6 มีความเข้าใจวงจรการปฏบิัติด าเนินโครงการตาม PDCA 4.37 0.68 ดี 

7 ความเหมาะสมในเครื่องแบบชุดสูทสากล สีกรมท่า 4.53 0.60 ดีมาก 

  เฉลี่ย 4.34 0.69 ดี 

 
หลักฐาน 
1.6.3.1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต 
การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 : ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
ในการจัดกิจกรรมโครงการ ทุกกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์  ตามแผนพัฒนานิสิต ทุกกิจกรรมต้องมกีารสรุปผลการด าเนินงาน
และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมประจ าคณะมนุษยศาสตร์ นอกจากนั้นงานนโยบายและแผน จะด าเนินการตดิตามแผนทุกรอบ 
3,6,9,และ 12 เดือน (รอบ 12 เดือนจะด าเนินการติดตามเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
การด าเนินโครงการ(1.6.4.1) และส าหรับโครงการที่มีการด าเนินการเป็นประจ า ไดม้ีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป โดยมีการสรปุและน าเสนอในโครงการอบรมผูน้ านิสิต เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ ในวันท่ี 
(1.6.4.2) เพื่อน าข้อมูลไปใช่ในการปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งตอ่ไป  อีกทั้งเมื่อมีการเสนอขออนุมัติโครงการแต่ละครั้งได้มีการ
เพิ่มข้อมูลในส่วนของ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในกิจกรรมครั้งท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษา 2561 
 
หลักฐาน 

1.6.4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานิสติ ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.6.4.2 รายงานขอส่งสรุปผลการด าเนินงานอบรมผู้น านสิิต น าเข้าวาระประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 5 : ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนานสิิต คณะมนุษยศาสตรม์ีการสรุปประเมินผลตามตัวช้ีวัดและติดตามข้อมลูความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานิสติ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) และมีการน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ (1.6.5.1) โดยมีตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 4 ตัวช้ีวัด คือ  
   1. มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสติ  (บรรลุ) 
   2. นิสิตได้รับการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นในระดับ ดี  (บรรลุ) 
   3. มีโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เกา่กับศิษย์ปัจจุบัน (บรรลุ) 
   4. นิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับศิษย์เก่าอยู่ในระดับดี (บรรลุ) 
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หลักฐาน 
1.6.5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานสิิต ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 6 : น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศกึษา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จดักิจกรรมตามแผนพัฒนานสิิต และมีการสรปุ ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จในการจัด
กิจกรรม ได้น าผลการประเมิน ปญัหาอุปสรรค และได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมที่เป็นโครงการที่จัดเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษาโดยได้สรุปจะมีการน าผลการประเมินของปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรม เช่น ได้
น าปัญหาและอุปสรรคในสรุปประเมินผลปีการศึกษา 2560 มาเสนอเป็นแนวทางปรับปรุงการจดักิจกรรมพัฒนานิสติ ในปี
การศึกษา2561(1.6.6.1)โดยน าข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมประจ าคณะฯ 
 
หลักฐาน 
1.6.6.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานสิิต ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : 
คณะมีกจิกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงจากการท ากิจกรรม  
ควรน าผลการประเมินของแต่ละโครงการ/กิจกรรมน ามาประเมินในภาพรวม เพื่อท่ีจะเป็นแผนพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป 
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สรุปผลประเมินรายองค์ประกอบโดยคณะกรรมการ 
 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น/จุดแข็ง 
- 
 
 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น/จุดแข็ง 
- 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบที่  2   การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

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  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 : มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
ผลการด าเนินงาน 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของคณะฯ มาจาก 2 แห่ง คือ ระบบกลางที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัย (2.1.1.1) ซึ่งมีข้อมูล
การขอทุนสนับสนุนการท าวิจัย การขอเงินรางวัลตีพมิพ์ผลงานและค่า Page Charge การบริการด้านเอกสารไฟล์บันทึกข้อความ
ต่างๆ โดยผู้ที่สามารถเข้าในระบบนี้ได้ จะเป็นนักวิจัยและเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัย นอกจากน้ีมหาวทิยาลัยยังมรีะบบข้อมลูเพื่อ
การตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งให้บริการข้อมลูโดยสรุป แยกประเภทข้อมูลในแต่ละด้าน เช่น สรุปข้อมลูทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
สรุปจ านวนทุนและงบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์และค่า Page Charge  สรุปทุนและเงินสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในตา่งประเทศ (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 าหนดนโยบายได้ ทั้งนี้อาจารย์สามารดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้ที่เวบ็ไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
(2.1.1.4) 
 
หลักฐาน 
(2.1.1.1) ระบบบริหารโครงการวจิัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(2.1.1.2) ข้อมูลประกกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(2.1.1.3) Website งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 
(2.1.1.4) ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอรม์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 : สนับสนุนพนัธกจิด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  
  - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัตงิานสร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจัย หรอืศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรกึษาและสนบัสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์ 
  – ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยัหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจดัแสดงงานสร้างสรรค ์การจัดใหม้ี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)  
ผลการด าเนินงาน 
คณะฯ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้  
- คณะฯ มีหน่วยวิจัย อยู่ภายในงานวิจัยและบริการวิชาการ (2.1.2.1) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
อ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ทีป่ระสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั การขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยและค่า 
Page Charge การขอทุนน าเสนอผลงานวิจัยในตา่งประเทศ การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ฯลฯ 
 - มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยที่สมบูรณ์แบบ โดยมสี านักหอสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะมีหนังสือและวารสาร
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ทางวิชาการไว้บริการแล้ว ยังมีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ เช่น เว็บไซตส์ านักหอสมุด ซึ่งผู้วิจยัสามารถสืบค้นบทความวิจัย/
วิชาการแบบเต็มบทความ (full-text) ได้อย่างหลากหลาย จากห้องท างานของตนและสามารถสั่งพิมพ์ออกมาอ่านได้ (2.1.2.2) 
โดยไม่จ าเป็นต้องไปท่ีห้องสมดุ 
นอกจากน้ี คณะฯ ยังมหี้องอ่านหนังสือของคณะฯ ท่ีบรรจุหนังสือเฉพาะทางในสาขาท่ีเปิดสอนในคณะฯ โดยคณะได้จดัสรร
งบประมาณเพื่อการซื้อหนังสือในสาขาวิชาต่าง ๆ สาขาวิชาละ 5,000 บาทต่อปี  นอกจากนี้ ห้องอ่านหนังสือคณะ ยังอ านวย
ความสะดวกให้กับอาจารย์โดยอาจารยส์ามารถขอยืมหนังสือของส านักหอสมุดจากห้องอ่านหนังสือได ้และจะมีเจ้าหน้าที่
ด าเนินการน าหนังสือมาส่งให้ 
- คณะมสีิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัยของอาจารยโ์ดยมีห้องอ่านหนังสือซึ่งมีหนังสือวิชาการจ านวนมาก และมเีจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนไว้ให้บริการแก่อาจารย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ และยังสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากห้องท างานของ
ตนเองดังได้กล่าวแล้ว  ทั้งนี้ คณะได้ตดิเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต็ไว้ตามจุดต่าง ๆ ของคณะ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้อาจารย์ได้สืบค้นข้อมูลได้โดยสะดวก 
- คณะได้มีการจัดกิจกรรมทีส่่งเสรมิงานวิจัย โดยการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการ จ านวน 3 ครั้ง คือ 
1.โครงการประชุมเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 11 (2.1.2.3) 
2.โครงการประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจ าปี 2561 (2.1.2.4) 
3.โครงการประชุมวิชาการศลิปกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 1 (2.1.2.5)   
 
หลักฐาน 
(2.1.2.1) เว็บไซต์งานวิจัยและบรกิารวิชาการ (หน้าบุคลากรของงานวิจัยและบริการวิชาการ) 
(2.1.2.2) เว็บไซต์ส านักหอสมุด 
(2.1.2.3) สรุปโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 11 
(2.1.2.4) สรุปโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการบัณฑติศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจ าปี 
2561 
(2.1.2.5) บันทึกขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 1    
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 : จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
รวมศูนย์การบริหารงานวิจัยโดยหกัเงินรายได้ของคณะต่างๆ ไวเ้ป็นส่วนกลางแล้วจดัสรรให้แก่อาจารย์ที่ขอทุนอุดหนุนการท าวิจัย
(2.1.3.1)  
และในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ได้ จัดสรรงบประมาณสนับสนนุการวิจัย โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะ ในรูปแบบ
เหมาจ่าย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท มีผู้ได้รับทุนสนับสนนุโครงการวิจัยทั้งหมด 15 คน (2.1.3.2) (2.1.3.3) 

หลักฐาน 
(2.1.3.1) ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับใหม่) 
(2.1.3.2) โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
(2.1.3.3) ประกาศผลผู้ที่ไดร้ับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 : จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะฯ ไดม้ีการจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในงานประชุมทางวิชาการทั้งภายในและตา่งประเทศต่อเนื่อง
ทุกป ี(2.1.4.1) โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย เป็นจ านวนเงิน 300,000 
บาท (2.1.4.2) โดยนักวิจัยที่น าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจยัจาก
มหาวิทยาลยัได้อีกส่วนหน่ึง โดยนกัวิจัยจะได้รับทุนสนับสนุนกต็่อเมือ่ได้รับตอบรับการตีพิมพ์และได้รบัการอนุมัติทุนจาก
มหาวิทยาลยัแล้ว (2.1.4.3) 
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นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯไดม้ีการตั้งงบประมาณสนบัสนุนในเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจยัให้แก่อาจารย์ในคณะฯ 
แต่เนื่องจากประกาศและหลักเกณฑ์การให้ทุนยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของมหาวิทยาลัย จึงท าให้ไม่สามารถอนุมตัิทุน
สนับสนุนได้ และในระดับมหาวิทยาลัย มีการให้เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการตีพิมพผ์ลงานวิจยัที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูล SJR และ ISI โดยการรวบรวมและพิจารณาอนุมัติทุนปลีะ 1 ครั้ง (2.1.4.4) 
 
หลักฐาน 
(2.1.4.1) สรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560 
(2.1.4.2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2561 (เป็นโครงการ
ด าเนินการตลอดทั้งปี ยังไม่สิ้นสุดโครงการ) 
(2.1.4.3) หลักเกณฑ์การสนับสนนุการไปน าเสนอผลงานวิจัย ณ ตา่งประเทศ (ฉบับใหม่) 
(2.1.4.4) หลักเกณฑ์การรับทุนสนบัสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับใหม่) 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 5 : มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนกัวิจัยที่มีผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีมาตรการสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเด่นโดยจดั
โครงการประกาศเกียรติคุณนักวิจยั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อยกย่องเชดิชูเกียรตินักวิจยัที่มีผลงานวิจัยดเีด่น 2 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทนักวิจัยหน้าใหม่ทีไ่ด้รบัทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และประเภทผูม้ีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดเีด่น โดยใช้ข้อมูล
ผลงานในปี 2560    มีผู้ได้รับรางวัลในปีการศึกษา 2560 มีดังน้ี 
        ผลงานวิจัยดีเด่น ด้านนักวิจัยหน้าใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1. ดร.พรหมพสิิฐ พันธ์จันทร์         
2. ดร.วศินรัฐ นวลศริ ิ
        ผลงานวิจัยดีเด่น ด้านผลงานตีพิมพ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  วงศ์วัฒนา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย รุ่งเรือง      
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์ (2.1.5.1) 
      นอกจากน้ี คณะฯ ก็มีการน าภาระงานวิจัยไปเป็นส่วนส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (คา่น้ าหนักร้อยละ 30 ของ
คะแนนประเมินท้ังหมด) เพื่อให้เห็นว่า คณะฯ ให้ความส าคัญกับภาระงานวิจัยและตอบแทนผู้ที่ท างานวิจัยอย่างจริงจัง 
ในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้จดัโครงการเพื่อส่งเสรมิและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ 
จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 1 กิจกรรม KM การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และการถ่ายทอดองคค์วามรู้ที่ได้จากการด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การเรียนการสอนวรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาจิตส านึกดา้นสิ่งแวดล้อมและส่งเสรมิการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม”    ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00–
16.30 น. ณ ห้อง HU 6302  คณะมนุษยศาสตร์ (2.1.5.2)  
2. โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 2 กิจกรรม อบรมหลกัจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 309 อาคารปราบไตรจักร 2 (2.1.5.3)  
3. โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 3 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย” ในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 2-408 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2.1.5.4)  
4. โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งท่ี 1 “แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย โดย ศาสตราจารยว์ิจัยดีเด่น สกว.” ในวันศุกร์
ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง HU1307 คณะมนุษยศาสตร์(2.1.5.5) 
5. โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งท่ี 2 “การบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 
มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง HU1307 คณะมนษุยศาสตร์ (2.1.5.6) 
 
หลักฐาน 
(2.1.5.1)  โครงการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย 
(2.1.5.2)  สรุปผลโครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 1 กิจกรรม KM การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การเรียนการสอน
วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรูร้ะหว่างวัฒนธรรม”    
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(2.1.5.3)  สรุปผลโครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 2 กิจกรรม อบรมหลักจริยธรรมและการขอรับรองจรยิธรรมการวิจัย
ในมนุษย ์
(2.1.5.4)  สรุปผลโครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 3 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการ
วิจัย” 
(2.1.5.5)  สรุปผลโครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 “แลกเปลีย่นประสบการณ์วิจัย โดย ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 
สกว.” 
(2.1.5.6)  สรุปผลโครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 “การบูรณาการงานวิจัยกับการบรกิารวิชาการ” 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 6 : มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 
คณะฯ ใช้ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งมหีน่วยงานท่ีดแูลเป็นการเฉพาะและมี
ความเชี่ยวชาญอยู่แล้วคือ กองบริการวิชาการและจัดการทรัพยส์ิน (2.1.6.1)  ระบบช่วยคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยัมีสาระส าคญั คือ การยื่นขอรับความคุ้มครองเป็นหน้าที่ของผู้สร้างสรรค์ (นักวิจัย) ท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด าเนินการเพื่อขอรบัความคุ้มครอง ในการเปิดเผยรายละเอยีดและขั้นตอนกรรมวิธีที่เปน็สาระส าคญัของผลงาน 
กองบริหารการวิจยัและจัดการทรพัย์สินจะด าเนินการขอรับความคุม้ครองทรัพย์สินทางปญัญาภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันท่ีแจ้ง
ความประสงค์ (2.1.6.2) ท้ังนี้ กองบริการวิชาการและจัดการทรัพยส์ิน ไดร้วบรวมข้อมลูทรัพยส์ินทางปัญญาที่ได้รับการจด
ทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยในเว็บไซตก์องบริการวิชาการและจัดการทรพัย์สิน (2.1.6.3) 
 
หลักฐาน 
2.1.6.1 เว็บไซต์กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน 
2.1.6.2 ประกาศการจัดสรรสิทธิประโยชน์ทรัพยส์ินทางปัญญา 
2.1.6.3 ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปญัญา 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

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

1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2      
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 
60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                   
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 
50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุม่ ค1 และ ง        
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 
220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                   
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 
180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 
100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

สูตรการค านวณ   

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 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนยืนยนัของคณะ จ านวนที่กรรมการยืนยนั 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน  140,000.00 140,000.00 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน  937,180.00 937,180.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  127.5 127.5 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  15.0 15.0 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่  - - 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

2.00 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์าก
ภายในและภายนอกสถาบัน = 3,106,000.00/
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า=
123.50)=25,149.80 บาทเมื่อเทยีบค่าคะแนนเต็ม 5 
= 100,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 
1.257) 

1.26 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2.00 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์าก
ภายในและภายนอกสถาบัน = 1,077,180.00/
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า=
127.50)=8,448.47 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 
= 100,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 
0.422) 

0.42 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 
ผลการด าเนินงาน 
การจัดสรรงบประมาณการท าวิจัย มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้แก่คณาจารย์และนักวิจยัภายในมหาวิทยาลัย โดย
กลุ่มสังคมศาสตร์ จะไดร้ับทุนสนบัสนุนไมเ่กิน 100,000 บาท ท้ังนี้ในระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 
มหาวิทยาลยัไมไ่ดจ้ัดสรรงบประมาณให้แก่นักวิจัยที่ยื่นขอรับทุน ส่วนคณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ลักษณะเหมาจ่าย ทุนวิจัยละ 10,000 บาท มีผู้ได้รับทุนสายวิชาการ 14 โครงการ สายสนับสนุน 1 โครงการ คิดเป็นทุนสนับสนุน
การวิจัยเพื่อเข้าประกันคณุภาพ เป็นจ านวนเงิน 140,000 บาท และมีนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยจาก สกว. จ านวน 3 ท่าน 
เป็นจ านวนเงิน 937,180.00 บาท รวมจ านวนเงินท่ีสามารถน ามาคดิในประกันคณุภาพเป็นจ านวนท้ังสิ้น 1,077,180.00 บาท 
 
หลักฐาน 
(2.2.1) สรุปงบประมาณทุนอุดหนนุการวิจัย ปีการศึกษา 2560 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

2.00 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์ากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 1,077,180.00/จ านวนอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัยประจ า=127.50)=8,448.47 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนน
เต็ม 5 = 100,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 0.422) 

0.42 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน     โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนน ระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้        
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2      
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30ขึ้น
ไป   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                    
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30
ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุม่ ค1และ ง         
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                    
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60
ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40
ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

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      

 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนยืนยนัของคณะ จ านวนที่กรรมการยืนยนั 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  127.5 127.5 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  15 15 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่  - - 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

26 26 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

12 12 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

11 11 

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  

33 33 

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

7 7 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  - - 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

2 2 

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

- - 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

- - 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์online  

9 9 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน  - - 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ - - 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  - - 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน  - - 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ  - - 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

2.00 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพรเ่ท่ากับ48.600/จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ141.500) = ร้อยละ34.346 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน
เท่ากับ 4.293 

4.29 บรรลเุป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

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 

 

 
ผลการด าเนินงาน  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก 
จ านวนข้อมูล  

ผลรวมค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  - 127.5  
จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  - 15  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

0.20 26 5.20 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 12 4.80 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

0.60 11 6.60 

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) หรือ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่1 

0.80 33 26.40 

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

1.00 7 7.00 
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ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

1.00 2 2.00 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 0.20 9 1.80 
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักทั้งสิ้น 53.80 

 
คณะมนุษยศาสตร์ มีกระบวนการกระตุ้นการน าเสนอผลงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 คณะได้จัดสรร
งบประมาณในการน าเสนอผลงานวิจัยเป็น 2 ส่วน 1. การจัดสรรงบประมาณ ในหมวดเงิน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม
วิชาการ/วิจัย/น าเสนอผลงานวิชาการ ให้แก่คณาจารย์ท่านละ 10,000 บาท และ 2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ จ านวนเงิน 300,000 บาท นอกจากน้ี ยังมีการก าหนดสัดส่วนภาระงานเพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีอย่างชัดเจน โดยก าหนดน้ าหนักของงานวิจัยไว้รอ้ยละ 30 ของผลการปฏิบัติงาน และมีการให้คะแนนเพิ่มพิเศษ
ส าหรับผู้มผีลงานวิชาการอื่นๆ 
 
หลักฐาน 
2.3.1 สรุปข้อมูลผลงานตีพิมพ ์
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

2.00 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพรเ่ทา่กับ
53.800/จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ142.500) = ร้อยละ
37.754 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 40 เท่ากับ 5 
คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 4.719 

4.72 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :  -  
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สรุปผลประเมินรายองค์ประกอบโดยคณะกรรมการ 
 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
จุดเด่น/จุดแข็ง 

1) คณาจารย์มีผลงานตีพิมพ์จ านวนมาก ถึง 4.72 ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นผลการจากการได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจ านวนมากในรอบปีที่ผ่านมา 

แนวทางเสริมจุดเด่น/จุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1) จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยส าหรับปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนน้อยมาก 0.42 ซึ่งอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน เฉพาะทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะไม่ได้รับการจัดสรรทุนดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1) คณะควรส่งเสริมหรือแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกอ่ืนๆ นอกเหนือจากทุนวิจัยที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 

โดยการริเริ่มจากอาจารย์อาวุโส หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการวิจัย
สูง เป็นหัวหน้าโครงการและอาจารย์ในคณะรุ่นใหม่ เป็นผู้วิจัยร่วม เพื่อเพ่ิมโอกาสในการรับทุนสนับสนุน
และเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัยอาวุโสกับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
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องค์ประกอบที่  3   การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

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  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 : จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะจดัโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการส ารวจความต้องการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครฐั และเอกชน ตลอดจนผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียในเขตพ้ืนท่ีให้บริการของมหาวิทยาลยันเรศวรและนอกเขตพื้นท่ีให้บริการเป็นประจ าทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 คณะฯ ไดส้ ารวจความต้องการเพิ่มเติม (3.1.1.1) โดยได้จัดสง่หนังสือสอบถามความต้องการไปยังหน่วยงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาเพือ่เป็นข้อมูลในการจดัท าแผนการบริการวิชาการ (3.1.1.2) และ
พิจารณาข้อมลูความต้องการของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัตามทีไ่ด้มหีน่วยงานร้องขอให้คณะฯ จดัให้บริการ
ทางวิชาการ (3.1.1.3) และวางแผนการด าเนินงานโดยบรรจโุครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ (3.1.1.4) เพื่อให้
หน่วยงานดังกล่าวได้รับประโยชน์และสามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการ ท้ังในด้านการพัฒนางาน พัฒนา
บุคลากร หรือพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เป็นการเพิ่มศักยภาพให้หน่วยงานหรือชุมชนด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพของหน่วยงานหรือชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ โดยน าแผนการบริการวิชาการดังกลา่ว
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาแผนการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี (3.1.1.5) 
นอกจากน้ี คณะฯ ยังให้การสนับสนุนในด้านบุคลากรที่มีความรู้และมีความเช่ียวชาญทั้งในด้านภาษา วรรณคดี ดนตรี และ
ศิลปะการแสดง (3.1.1.6) และจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและชุมชน เมื่อมีการร้องขอ
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกตามที่คณะมีความเช่ียวชาญอยู่เป็นประจ า (3.1.1.7) อาทิ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
กิจกรรม  ติวเข้มและจัดสอบ TOEIC ส าหรับนิสติ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรสีวัสดิ์
วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นต้น 
 
หลักฐาน 
หลักฐานที่ 3.1.1.1 ข้อมูลการส ารวจความต้องการบริการวิชาการ ประจ าปี 2561 
หลักฐานที่ 3.1.1.2 ข้อมูลการให้บริการวิชาการของบุคลากรผูม้ีความรู้ความสามารถของคณะฯ ตามที่ได้มีหน่วยงานร้องขอทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ประจ าปี 2560 
หลักฐานที่ 3.1.1.3 แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หลักฐานที่ 3.1.1.4 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
หลักฐานที่ 3.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 วาระที่ 4.2 หน้าท่ี 4  
หลักฐานที่ 3.1.1.6 (ตัวอย่าง) หนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรของคณะฯ ท่ีมีความรูผู้้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้บริการ
บริการวิชาการในภารกิจต่าง ๆ ดงันี้  
1) วิทยากรให้ความรู ้
2) อาจารย์พิเศษสอน 
3) คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
4) คณะกรรมการร่วมด าเนินงาน  
5) ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 
6) ที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงาน สถาบัน และองค์กร 
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7) จัดชุดการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล 
8) ผู้เชี่ยวชาญทางภาษา (ล่าม แปล ร่างและตรวจภาษา) 
หลักฐานที่ 3.1.1.7 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตามทีไ่ด้มีหน่วยงานร้องขอให้คณะฯ จดัให้บริการเพื่อประโยชน์ในด้านการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาเพื่อการศึกษาต่อ ตามที่คณะฯ มีความเช่ียวชาญ ได้แก ่
1) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรม ติวเข้มและจดัสอบ TOEIC ส าหรับนสิิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป 
2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 : โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศกึษา ชุมชน หรือสังคม 
ผลการด าเนินงาน 
การจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ ผู้รบัผิดชอบโครงการจะเขียนแผนการน าไปใช้ประโยชนไ์ว้ในโครงการ และ
เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผูร้ับผดิชอบโครงการจะด าเนินการสรุปประเมินผลโครงการ และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป เพือ่ให้คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ทราบและพิจารณาผลการด าเนินงาน (3.1.2.1)  
ในปีงบประมาณ 2561 คณะไดม้ีการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนท้ังสิ้น 9 โครงการ (3.1.2.2) โดยการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม คณะฯ จะมีการติดตามผลการด าเนินงานโดยให้ผูร้ับผดิชอบโครงการทบทวนแผนการด าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจดัท าโครงการบริการวิชาการ และทบทวนการจัดท าแผนการบริการวิชาการในปีต่อไป (3.1.2.3) 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่าต่องบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 
หลักฐาน 
หลักฐานที่ 3.1.2.1 (ตัวอย่าง) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หลักฐานที่ 3.1.2.2 สรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561  
หลักฐานที่ 3.1.2.3 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบและพิจารณาผล
การด าเนินงาน 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 : โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในขอ้ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2561 คณะไดม้ีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนการบริการวิชาการ (3.1.3.1) จ านวนท้ังสิ้น 
9 โครงการ เป็นโครงการบริการวชิาการที่ไดร้ับงบประมาณสนับสนนุจากเงินรายได้คณะ 2 โครงการ เป็นโครงการบริการวิชาการ
เพื่อเสรมิสร้างรายได้ของคณะฯ จากเงินงบประมาณภายนอก 5 โครงการ และได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ด าเนินโครงการ
บริการวิชาการจากเงินแผ่นดิน จ านวน 2 โครงการ ดังน้ี 
(3.1.3.2) จากแหล่งเงินงบประมาณรายไดค้ณะ จ านวน 2 โครงการ คือ 
- โครงการประกวดสื่อสร้างสรรคแ์ละบทบาทสมมุตเิชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 2  
- โครงการออกหน่วยบริการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสญัจร เอื้ออาทรชุมชน 
(3.1.3.3) จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 2 โครงการ คือ 
1) โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานดนตรีไทย “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่อง
ดนตรไีทย” 
 
2) โครงการอบรมดนตรไีทยแก่คร–ูนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งท่ี 4 
(3.1.3.4) จากแหล่งเงินงบประมาณภายนอก จ านวน 5 โครงการ คอื 
โครงการที่ด าเนินการจากงบประมาณภายนอก ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการประเภทเสริมสร้างรายได้ตามนโยบายของคณะที่
ต้องการให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการจัดโครงการบริการทางวิชาการตามความถนัดและความเช่ียวชาญของแต่ละศาสตร์ 
ตลอดจนเพื่อเป็นการแสวงหารายได้ให้แก่คณะเพิ่มเตมิ โดยตั้งแต่ปงีบประมาณ 2560 คณะฯ ได้ด าเนินโครงการจดัตั้งหน่วยจดั
อบรมและทดสอบภาษาอังกฤษฯ ภายใต้โครงการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป้าหมายที่จะเลี้ยงตัวเองได้ ส าหรับ
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ในปีงบประมาณ 2561 มีการด าเนินโครงการดังกล่าว จ านวนท้ังสิน้ 5 โครงการ ดังน้ี 
1) โครงการติวเข้มและจดัสอบ TOEIC ส าหรับนสิิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป 
2) โครงการติวเข้มและจดัสอบ TOEIC ส าหรับนสิิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบรหิารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ช้ันปีทีี่ 3 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนศรสีวัสดิ์วิทยาคาร จังหวดัน่าน ครั้งท่ี 1 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนศรสีวัสดิ์วิทยาคาร จังหวดัน่าน ครั้งท่ี 2 
5) โครงการติวเข้มด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องเรียนพเิศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนศรี
สวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดนา่น ครั้งที่ 3 
 
หลักฐาน 
หลักฐานที่ 3.1.3.1 แผนการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หลักฐานที่ 3.1.3.2 โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรและสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
หลักฐานที่ 3.1.3.3 โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรและสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
2561  
หลักฐานที่ 3.1.3.4 โครงการบริการวิชาการจากแหล่งงบประมาณภายนอกที่คณะฯ ไดร้ับการร้องขอให้จัดให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 : ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะฯ ได้จดัท าแผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ (3.1.4.1) โดยคณะฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริการวิชาการ และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ทราบและพิจารณาผลการด าเนินงาน โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีของแผนไวท้ั้งสิ้น 4  ตัวบ่งช้ี ผล
ประเมินจากการด าเนินงาน พบว่า การด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการบรรลตุัวบ่งช้ีของแผนงานท่ีตั้งไว้ทั้งหมด และบรรลุ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ทุกตัวบ่งช้ีที่ได้ก าหนดไว้ (3.1.4.2) ดังนี้ 
1) จ านวนโครงการบริการวิชาการให้เปล่าและหารายได้ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะฯ ได้จดัโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและชุมชน จ านวนท้ังสิ้น 9 โครงการ 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรูห้ลังการอบรมมากกว่าก่อนอบรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 จากโครงการอบรมให้ความรู้ทุกโครงการ 
ผลประเมินโครงการ พบว่า ด าเนนิโครงการไดส้ าเรจ็บรรลตุามวัตถปุระสงค์และตัวบ่งช้ีความส าเร็จทีก่ าหนดไว้ในโครงการ โดยผู้
เข้าโครงการมีความรู้หลังการเข้าอบรมเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 4.24) คิดเป็นร้อยละ 84.77 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากโครงการบริการวิชาการทั้งหมด ผล
ประเมินโครงการ พบว่า ด าเนินโครงการได้ส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค์และตัวบ่งช้ีความส าเร็จที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการบริการวชิาการ อยู่ในระดับ ดมีาก (ค่าเฉลีย่ 4.50) คิดเป็นร้อยละ 
90.03 
4) มีโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือบูรณาการกับการวิจัย หรือบูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลการด าเนินงานบรรลตุัวบ่งช้ีตามแผนงานท่ีก าหนด โดยคณะมีการจดัโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน จ านวน 4 โครงการ และมีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย จ านวน 2 โครงการ 
เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานผูร้ับผดิชอบจะสรุปผลการด าเนินโครงการ โดยน าเสนอข้อเสนอแนะที่
ได้รับจากผูเ้ข้าร่วมโครงการ สรุปปัญหาและอุปสรรคที่ีเกดิจากการด าเนินงาน และน าเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนางาน 
รายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะไว้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปี
ต่อไป (3.1.4.3) 



 

-61- 
 

 
หลักฐาน 
หลักฐานที่ 3.1.4.1 แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หลักฐานที่ 3.1.4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หลักฐานที่ 3.1.4.3 โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 5 : น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนา การให้บริการวิชาการสังคม 
ผลการด าเนินงาน  
จากการด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (3.1.5.1) คณะฯ ไดจ้ัดท าโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ เป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อให้บริการแบบให้เปล่า จ านวน 4 โครงการ จากเงินงบประมาณ
รายได้ 2 โครงการ และจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 2 โครงการ เป็นโครงการเพื่อเสรมิสร้างรายได้ของคณะฯ จ านวน 5 โครงการ 
(3.1.5.2) ในการด าเนินงานหน่วยงานผู้รับผดิชอบโครงการ ไดม้ีการน าปัญหาและข้อเสนอแนะที่ไดร้ับจากการด าเนินโครงการในปี
ที่ผ่านมา น าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนในการจัดโครงการบริการวชิาการ ผลการด าเนินงาน พบว่า ปัญหาในการด าเนินโครงการ
ลดลง ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมโครงการ ผูร้ับผดิชอบโครงการได้น าไปเขยีนแผนการปรับปรงุและพัฒนาการด าเนินงานไว้
ในสรุปผลการด าเนินโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวให้คณะฯ ทราบ (3.1.5.3) และพิจารณาผลการด าเนิีนงาน
ตามแผนงานท่ีก าหนด (3.1.5.4) และเป็นข้อมลูใช้ประกอบการพิจารณาแผนและงบประมาณในการจัดโครงการบริการวิชาการใน
ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของคณะฯ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 
หลักฐาน 
หลักฐานที่ 3.1.5.1 แผนการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หลักฐานที่ 3.1.5.2 สรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หลักฐานท่ี 3.1.5.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หลักฐานที่ 3.1.5.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 
การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 6 : คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน  
คณะฯ มีส่วนร่วมในการจดัโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในระดบัสถาบันร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ไดร้่วมจดัโครงการ
ออกหน่วยบริการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลยันเรศวรสญัจร เอื้ออาทรชุมชน ณ โรงเรียนบ้านปากพงิ จังหวัดพิษณุโลก ในวันท่ี 
15 มีนาคม 2561 (3.1.6.1) ผลประเมินการด าเนินงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการ อยู่ในระดับ ดมีาก (ค่าเฉลี่ย 4.66) มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลีย่ 4.69) 
(3.1.6.2) และได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ด าเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถ่ินทุรกันดารบนเขตพื้นท่ีสูงชายแดนไทย-
เมียนมา ตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการจดัการศึกษาเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเพื่อ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครูในพ้ืนท่ีห่างไกล เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) ตั้งแต่ภาค
เรียนฤดรู้อนในปีการศึกษา 2556 - 2561 (3.1.6.3) โดยคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในด้านการสอนไป
เป็นอาจารยผ์ู้สอนในโครงการดังกล่าว (3.1.6.4) ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ด าเนินการ 
 
หลักฐาน 
หลักฐานที่ 3.1.6.1 โครงการออกหน่วยบริการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ณ โรงเรียนบา้นปาก
พิง จังหวัดพิษณุโลก 
หลักฐานที่ 3.1.6.2 สรุปผลการด าเนินโครงการออกหน่วยบริการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ณ 
โรงเรียนบ้านปากพิง จังหวัดพิษณโุลก 
หลักฐานที่ 3.1.6.3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นท่ีสูงชายแดนไทย - เมียนมา ด้านจังหวัดตากให้
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หลกัสูตร 5 ปี) 
หลักฐานที่ 3.1.6.4 หนังสือขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานไปเป็นอาจารยผ์ู้สอน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ : 
 - ข้อสังเกต การประเมินแผนการด าเนินการตามตัวช้ีวัดยังไม่ชัดเจน และน าไปสู่การปรับปรุงแผนในปี 2561  
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สรุปผลประเมินรายองค์ประกอบโดยคณะกรรมการ 
 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
จุดเด่น/จุดแข็ง 
- 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น/จุดแข็ง 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบที่  4   การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

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 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 : ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน  
คณะมนุษยศาสตรไ์ด้มอบหมายใหร้องคณบดฝี่ายกิจการนิสติเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(4.1.1.1) นอกจากนี้ ก็มีหน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในงานกิจการนิสติ มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน 2 คน (เดิมนายวรวิทย์ 
ทองเนื้ออ่อนปัจจุบันมีนายณัฏฐพชัร์  วรกุลวรรธนะและนายธีรนัย  รัตนภมูิ เป็นผูดู้แลต่อ)  (4.1.1.2) และยังมีคณะกรรมการฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาควิชาต่าง ๆ ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาการด าเนินงานด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม (4.1.1.3) 
 
หลักฐาน 
4.1.1.1 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ การมอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบให้รองคณบดี 
4.1.1.2 กรอบภาระงานหน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เดมินายวรวิทย์ ทองเนื้ออ่อนปัจจุบันมีนายณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะและ
นายธีรนัย  รัตนภูมิ เป็นผู้ดูแลต่อ)  
4.1.1.3 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายศลิปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 : จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินงาน  
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จดัท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผนไว้จ านวน 1 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
            1. จ านวนโครงการที่บรรลุตามตัวช้ีวัดของโครงการในแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จ ร้อยละ 80 
 และก าหนดวตัถุประสงค์ของแผนจ านวน 2 วัตถุประสงค์ ได้แก ่
             1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการสบืสานศลิปวัฒนธรรมไทยและบรูณาการกับการเรยีนการสอน 
             2. เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมกบัสถาบันหรือหน่วยงานต่างประเทศ (4.1.2.1) 
             ในปีงบประมาณ 2561 คณะได้ก าหนดโครงการท านุบ ารงุฯ และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
ทั้งสิ้น 10 โครงการ/กิจกรรม เป็นจ านวนเงิน 339,000 บาท ได้แก่ (4.1.2.2) 
            1. โครงการเฉลมิพระเกยีรติมิ่งขวัญประชา 
            2.โครงการท าบุญคณะมนุษยศาสตร ์
            3.โครงการธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิต 
            4. โครงการภาษาศลิป์มนุษยศาสตร ์
            5. โครงการมุฑิตาอาจาริยานุสรณ ์
            6. โครงการรดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส 
            7. เข้าร่วมลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 
            8. โครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครมูหาวิทยาลัย 
            9. โครงการถวายราชสกัการะพระบรมราชนุสาวรีย์สมเดจ็พระนเรศวร 
            10. โครงการไหว้ครคูณะมนุษยศาสตร ์
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นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ 2561 คณะมนุษยศาสตร์ยังได้รับการจดัสรรงบประมาณแผ่นดินในการด าเนินโครงการอีกจ านวน 9 
โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในการด าเนินโครงการทั้งสิ้นจ านวน 1,660,000 บาท คือ (4.1.2.3) 
            1. โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรไีทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งท่ี 18 
            2. โครงการดนตรีบ าบัด 
            3. โครงการการปรับวงตนตรตีะวันตกจากศิลปินแห่งชาตหิรือผู้เช่ียวชาญ 
            4. โครงการประกวดนาฏศิลปไ์ทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
            5. โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลปไ์ทย ครั้งท่ี 19 
            6. โครงการนเรศวรสังคตี ครั้งท่ี 27 
            7. โครงการสืบทอดนาฏศิลปไ์ทยจากศลิปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 12 
            8. โครงการประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 10 
            9. โครงการสืบทอดดนตรีไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชีย่วชาญ ครั้งที่ 7 
 ซึ่งโครงการงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณนั้น มกีารบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในบางโครงการ เช่น 
1. โครงการสืบทอดนาฏศลิป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการโดยการต่อยอดความรู้ที่ไดร้ับจากการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนและเพิ่มพูนความรูท้างด้านทักษะนาฏศิลป์ไทย เช่น การเรยีนรู้หลักในการสบืทอดจากครูผู้เชี่ยวชาญ หลักในการ
ใช้ท่าร า หลักในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ในการแสดง หลักในการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง และหลักการใช้พื้นที่การแสดง ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นการบรูณาการเข้ากบัรายวิชาทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวพระ-นาง 1-6 
2. โครงการประกวดนาฏศิลปไ์ทย การบูรณาการในด้านการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการศิลปะการแสดง กับโครงการ
ประกวดนาฏศิลปไ์ทยฯ            
3. การจัดโครงการนเรศวรสังคีต ครั้งท่ี 27 มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน ดังนี้ 
      1. การการบูรณาการกับรายวิชา ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 1, 2, 4, 6 และรายวิชาทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวนาง 1, 2, 4,6 
            การแสดงละครนอก เรือ่ง สังข์ทอง เป็นการแสดง ท่ีประกอบด้วย การร าคู่ช้ันสูง การร าเดีย่วช้ันสูง การร าตีบทประกอบ
ทั้งบทพูดและบทร้องของตัวละครพระ-นาง  และการแสดงบทตลก โดยนสิิตรับการถ่ายทอดท่าร า  การฝึกทักษะ รวมถึงกลเมด็
เคล็ดลับตา่งๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร นิสติได้แสดงร่วมกับศลิปินผู้ทรงคณุวุฒิจากกรมศิลปากร ท าให้นิสิตได้ใช้ความรู้
พื้นฐานจากรายวิชาทักษะทางด้านนาฏศิลปไ์ทยมาใช้ร่วมกบัองค์ความรู้ใหม่ ได้รับประสบการณ์ตรงในการแสดงบนเวทีร่วมกับ
ศิลปิน 
      2. การบูรณาการกับรายวิชา การออกแบบฉาก 1     
            การสร้างฉาก และการเปลี่ยนฉากในละครนอกเรื่องสังข์ทองนี้  เป็นการออกแบบฉากโดยผูท้รงคุณวุฒิของกรมศิลปากร  
ด าเนินการสร้างฉาก และเปลี่ยนฉาก โดยเจา้หน้าท่ี อาจารย์ และนสิิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ท าให้นสิิตได้ใช้ความรู้ในช้ันเรยีนมา
ปฏิบัติจริง 
      3.   การบูรณาการกับรายวิชา การจัดการนาฏศลิป ์
            โดยผู้สอนมอบหมายใหน้ิสิตในรายวิชาเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ โดยแบ่งหน้าท่ีนสิิตเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่าย
ประชาสมัพันธ์ ฝ่ายฉาก ฝา่ยการแสดง ฝ่ายเครื่องแต่งกาย เป็นต้น ท าให้นิสิตได้ใช้ความรู้ในรายวิชามาปฏิบัติจริง 
      4.   การบูรณาการกับรายวิชา การแต่งกาย การแต่งหน้า 
            นิสิตได้ใช้ความรู้จากการเรียนในรายวิชาการแต่งกาย  การแต่งหน้าส าหรับการแสดงนาฏศลิป์ไทยมาใช้ในการแสดง
ละครนอก เรื่องสังข์ทอง 
 
หลักฐาน 
4.1.2.1 แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2561 
4.1.2.2 การจัดสรรงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4.1.2.3 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 : ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน  
      หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจะเป็นผูร้ับผดิชอบในการขออนุมัติด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนอยู่แล้ว 
(4.1.3.1) อย่างไรก็ดี งานนโยบายและแผนกม็ีหน้าที่ก ากับตดิตามใหม้ีการด าเนินงาน ทั้งในส่วนของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
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คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งหากยังมโีครงการใดที่ยังไมไ่ด้ขออนุมตัิโครงการหรือด าเนินโครงการตามระยะเวลา งานนโยบายและแผนจะ
ท าบันทึกข้อความไปยังผูร้ับผดิชอบโครงการ เพื่อให้ด าเนินโครงการ และหากโครงการที่ด าเนินโครงการแล้ว แต่ยังไมไ่ด้รายงาน
ผลโครงการตามระยะเวลาที่ทางคณะฯ ก าหนด ก็จะส่งบันทึกข้อความเพื่อติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการอีกด้วย 
     ในส่วนของการติดตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หลังจากที่คณะฯ ได้จดัท าแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมแล้ว งาน
นโยบายและแผนจะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบ 6 เดือน (4.1.3.2) และรอบ 
12 เดือน แล้วจึงรายงานให้คณะทราบ (4.1.3.3) 
 
หลักฐาน 
4.1.3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
   1.โครงการเฉลมิพระเกียรติมิ่งขวัญประชา 
   2.โครงการท าบุญคณะมนุษยศาสตร ์
   3.โครงการรดน้ าขอพรผู้บรหิารและอาจารย์อาวุโส 
4.1.3.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รอบ 6 เดือน 
4.1.3.3 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รอบ 12 เดือน 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 : ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
      เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามตวับ่งช้ีของแผนและน าเสนอใน
วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ วาระแจ้งเพื่อทราบ ท่ี 1.2.4 พิเศษ/61 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 
(4.1.4.1) ส าหรับแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2561 มีผลการประเมินแผนดังต่อไปนี ้
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      จ านวนโครงการที่บรรลตุามตัวช้ีวัดของโครงการในแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จ ร้อยละ 80 
บรรลผุลตามตัวช้ีวัดของแผน คือ 
      การด าเนินงานตามแผนท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน จากจ านวนโครงการที่ระบุไว้ใน
แผน 19โครงการ ประกอบไปด้วย โครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จจ านวน 17 โครงการ โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินโครงการจ านวน 2 
โครงการ คือโครงการเข้าร่วมลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากยกเลิกจดักิจกรรมและโครงการมุฑิตาอาจารยิานุสรณ์ 
เนื่องจากอาจารย์ที่เกษียณอายรุาชการไดล้าออกจากราชการก่อนก าหนด 
    - โครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จจ านวน 17 โครงการพบว่าบรรลุตามตัวช้ีวัดของโครงการ จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 
ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
การบรรลผุล 
    1.1 มีโครงการส่งเสริมอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และการสืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย จ านวน 19 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
จ านวน 17 โครงการ ยกเลิกโครงการ 2 โครงการ 
    1.2 มีการบูรณาการศลิปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน จ านวน 20 รายวิชา 
 
 วัตถุประสงค ์
    2. เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมกับสถาบนัหรือหน่วยงานต่างประเทศ 
การบรรลผุล 
            2.1 มีกิจกรรมแลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันหรือหน่วยงานต่างประเทศ จ านวน 2 กิจกรรม  
 
หลักฐาน 
4.1.4.1 สรุปผลการประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 5 : น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลการด าเนินงาน  
จากผลการประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของปีงบประมาณ 2561 ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคจากผลการประเมินมาวาง
แนวทางในการปรับปรุงแผนท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป โดยสรุปปญัหาและอุปสรรคจากผลการ
ประเมินแผน น าเสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ วาระแจ้งเพื่อทราบ ที่ 1.2.4 พิเศษ/61 เมื่อ
วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 (4.1.5.1) โดยมีแนวทางการปรับปรุงแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2562 ดังต่อไปนี้ 
   ปัญหาและอุปสรรค 
            จากการติดตามและด าเนินโครงการตามแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 พบว่า การด าเนิน
โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมในส่วนของงบประมาณแผ่นดนิมีขั้นตอนและรายละเอียดเอกสารการเบิกจา่ยงบประมาณ
โครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน ท าให้มีความยุ่งยากและซับซ้อน ต้องมีการเพิ่มเติมเอกสารบางอย่างซึ่งไม่มีในปีท่ีผา่นมา ท า
ให้เกิดความล่าช้าแม้ว่าผู้รับผิดชอบโครงการจะจัดเตรยีมเอกสารไวล้่วงหน้าแล้วก็ตาม อีกท้ังโครงการที่ด าเนินงานในเดือน
สิงหาคมต้องมีความเร่งรีบในการจดัท าเอกสารการเบิกจ่าย และไม่สามารถเก็บข้อมลูได้ตามแผน 
   แนวทางการปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
            การด าเนินโครงการในสว่นของงบประมาณแผ่นดิน ควรขอความร่วมมือจากหัวหน้าโครงการในการจัดโครงการใหเ้สร็จ
สิ้นภายในเดือนมิถุนายน เพื่อให้มรีะยะเวลาในการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายและการสรุปผลโครงการ และจัดเตรยีมเอกสารไว้
ล่วงหน้าจากตัวอย่างของเอกสารในปีนี้ ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวผู้รับผิดชอบโครงการ 
            นอกจากนี้ ยังได้สรุปปญัหาและอุปสรรคจากผลการประเมินการจดัโครงการ/กจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
ปีงบประมาณ 2561 มาวางแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ในปี ในหน้า 3-5 
ตัวอย่างการน าผลการด าเนินโครงการมาปรบัปรุงแก้ไข ในโครงการรดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ซึ่งได้มีการน าผลการประเมนิจากปีงบประมาณ 2560 มาปรบัปรุงแก้ไข และเมื่อด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561 
เสร็จสิ้นแล้ว จึงไดส้รุปปญัหาและอุปสรรค เพื่อวางแนวทางในการปรุงปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2562 
ดังต่อไปนี้  (4.1.5.2 หน้า 6) 
หลักฐาน 
4.1.5.1 สรุปผลการประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 (หน้า 3-5) 
4.1.5.2 รายงานผลการด าเนินโครงการรดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส (หน้า 6) 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 6 : เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน  
คณะมนุษยศาสตร์ มีการเผยแพรโ่ครงการ/กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในคณะมนุษยศาสตร์ ในช่องทางต่าง ๆ คือ 
    1. เผยแพร่โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมลงบนเว็บไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ (4.1.6.1) 
    2. เผยแพร่ภาพโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมบน Facebook คณะมนุษยศาสตร์ โครงการนเรศวรสังคีตครั้ง
ที่ 27 (4.1.6.3) 
    3. เผยแพร่ผลงานการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินงานโดยคณะมนุษยศาสตร์ ลงบนเว็บไซต์ youtube.com (4.1.6.4) 
 
หลักฐาน 
4.1.6.1 การเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมลงบนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร ์
     1) เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร ์หน้าข่าวประชาสมัพันธ์ 
     2) ภาพสรุปการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมลงบนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
4.1.6.2 การเผยแพรภ่าพการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมบน Facebook คณะมนษุยศาสตร ์
4.1.6.3 การเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมบนเว็บไซต์ YouTube 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 7 : ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน  
การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในคณะมนุษยศาสตร์ นอกเหนือจากการด าเนินงานโดยใช้งบประมาณรายได้คณะฯ 
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แล้ว ยังมีการด าเนินงานโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีโครงการที่เป็นการสร้างมาตรฐานทางด้านศลิปวัฒนธรรมจ านวน 2 
โครงการคือ 
            1. โครงการประกวดนาฏศิลปไ์ทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ 
            2. โครงการประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ด าเนินงานโดยภาควิชาดนตรี 
            ซึ่งทั้งสองโครงการได้มีการก าหนดเกณฑ์การประกวดนาฏศิลป์ไทย สถาบันการศึกษาท่ีส่งประกวดได้ด าเนินการตาม
มาตรฐาน โดยมีถ้วยพระราชทานเป็นแรงจูงใจ และมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และดนตรี 
ที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ทั้งจากกรมศิลปากร และหน่วยงานอื่น เป็นผู้ตดัสินและให้ข้อแนะน าเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานทาง
ศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
 
หลักฐาน 
4.1.7.1 โครงการประกวดนาฏศลิป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 28 
4.1.7.2 โครงการประกวดดนตรีไทยมัธยมศึกษาภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
4.1.7.3 เกณฑ์การประกวดนาฏศลิป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 
4.1.7.4 เกณฑ์การประกวดดนตรไีทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 
           1. ประเภท เดีย่วเครื่องดนตรีและขับร้อง ระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษา 
           2. ประเภท วงเครื่องส ายผสมปี่พ าทย์ (ระดับประถมศึกษา) 
           3. ประเภท วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ (ระดับมัธยมศึกษา) 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ : - 
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สรุปผลประเมินรายองค์ประกอบโดยคณะกรรมการ 
 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น/จุดแข็ง 
- 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น/จุดแข็ง 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบที่  5   การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
   และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

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 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 : พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศนข์องคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลกัษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยทุธ์คณะมนุษยศาสตร์ ฉบับ พ.ศ.2560-2564 ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และ
ผ่านการวิเคราะห์ SWOT จากบุคลากรภายในคณะ และไดด้ าเนินการประชุมระดมความคิดเห็นจากตวัแทนบุคลากรทุกหน่วยงาน
ภายในคณะ เมื่อวันท่ี 1-2 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกิจกรรมในวันดังกลา่ว คณบดีได้ถ่ายทอดนโยบายและวสิัยทัศน์ 
และได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดท ากลยุทธ์และมาตรการ หลังจากนั้น คณะได้น ารา่งแผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าวมาน าเสนอบุคลากร
ภายในคณะในคราวการประชุมบคุลากร และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรก่อนน าเผยแพร่และน ามาเป็นกรอบการด าเนินงาน
ในช่วงระยะ 5 ป ี
 
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะผู้จดัท าไดเ้ชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยันเรศวร โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิสัยทัศนไ์ว้ คือ “ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในล าดับ 1 ใน 250 ของ
เอเชียตาม QS University Rankings : Asia” และวสิัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ คือ “3 R :   Recognized เป็นที่ยอมรบั
โดยทั่วไปในฐานะคณะวิชาที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นด้านมนุษยศาสตร์ Reliable เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจและเป็นท่ีพึ่งพาของ
สังคมด้านวิชาการ Respectable เป็นที่นับหน้าถือตาในฐานะสถาบันการศึกษา” 
คณะมนุษยศาสตรไ์ด้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ท้ังหมด 6 ด้าน 23 กลยุทธ์ 55 มาตรการ ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับกลยุทธข์องมหาวิทยาลัย 15 กลยุทธ์ (5.1.1.01 แผนพัฒนาการศึกษามหาวทิยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) (5.1.1.02 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2560-2564 หน้าที่ 73-78) และเมื่อวันท่ี 
6 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยได้ให้แต่ละคณะจัดท าการแปลงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) สู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน โดยให้แตล่ะคณะด าเนินการเช่ือมโยงกลยุทธ์และตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ระดับคณะ
และแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลยั (5.1.1.03 หนังสือจากมหาวิทยาลัยให้แตล่ะคณะจดัท าแผนพัฒนาแต่ละหน่วยงาน และ
หนังสือน าส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัย) และยังไดม้ีการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อทราบถึงสถานะ
ของการด าเนินงานในแต่ละมาตรการ/กลยุทธ์ (รอบ 10 เดือนของปีงบประมาณนั้น) (5.1.1.04 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ รอบสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 10 เดือน) 
2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ภายหลังจากท่ีได้จัดท าแผนกลยุทธ์คณะเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ได้เผยแพร่ให้
หน่วยงานและบุคลากรภายในทราบเพื่อถือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ต่อไป โดยในส่วนของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน จัดท าโดยคณะท างานท้ังในฝ่ายการเงินและฝ่ายนโยบายและแผน ที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
(5.1.1.05 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2560-2564) และไดร้ายงานผลการด าเนินงาน
ทุกสิ้นปีงบประมาณ (5.1.1.06 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ.2560-2564 รอบสิ้นปีงบประมาณ 2561) 
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3. การจัดท าแผนปฏิบัติการ ในแต่ละปีงบประมาณมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 โครงการตามแผนปฏิบตัิการทั้งหมด 205 โครงการ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 
จ านวน 25 โครงการ กลยุทธ์ท่ี 2 จ านวน 5 โครงการ กลยุทธ์ท่ี 3 จ านวน 4 โครงการ กลยุทธ์ท่ี 4 จ านวน 17 โครงการ กลยุทธ์ท่ี 
5 จ านวน 1  โครงการ กลยุทธ์ท่ี 6 จ านวน 3 โครงการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ทุกไตรมาส 
(5.1.1.07-10 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน 
และ 11 เดือน) (5.1.1.11 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์) 
  
หลักฐาน 
5.1.1.01 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
5.1.1.02 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2560-2564 หน้าที่ 73-78 
5.1.1.03 หนังสือจากมหาวิทยาลยัให้แต่ละคณะจัดท าแผนพัฒนาแต่ละหน่วยงาน และหนังสือน าส่งขอ้มูลไปยังมหาวิทยาลัย 
5.1.1.04 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน 
5.1.1.05 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2560-2564 
5.1.1.06 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2560-2564 รอบ
สิ้นปีงบประมาณ 2561 
5.1.1.07 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 3 เดือน 
5.1.1.08 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
5.1.1.09 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 
5.1.1.10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน 
5.1.1.11 แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์ 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 : ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขนั 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 น้ี มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานได้ด าเนนิการค านวณต้นทุนต่อหน่วยให้แก่ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั และคณะไดด้ าเนินการวิเคราะห์เพิม่เตมิ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายสรุปดังนี้ 
ต้นทุนทางตรง  จ านวน 111,706,161.55 บาท แบ่งเป็น           
     1) เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้คณะ)   จ านวน 21,312,519.81 บาท 
     2) เงินในงบประมาณ (เงินแผน่ดิน) จ านวน 88,883,899.79 บาท (ส่วนใหญ่ส าหรับเป็นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยั และลูกจ้างประจ า) 
     3) งบกลาง    จ านวน 311,884.75 บาท 
     4) ค่าเสื่อมราคา   จ านวน 1,197,857.20 บาท 
ต้นทุนทางอ้อม  จ านวน 126,343,076.13 บาท แบ่งเป็น           
    1) ส านักงานอธิการบดี  จ านวน 123,388,288.48 บาท 
    2) บัณฑิตวิทยาลัย     จ านวน 985,671.67 บาท 
    3) ส านักหอสมุด    จ านวน 1,969,115.99 บาท 
     รวมต้นทุนท้ังหมดของคณะมนุษยศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 238,049,237.68 บาท ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนทั้งหมด 18 หลักสตูร แบ่งเปน็ ปริญญาตรี  10  หลักสูตร  ปรญิญาโท 5 หลักสูตร (รวมวิทยาการดนตรีและนาฏศลิป์) และ
ปริญญาเอก 3 หลักสตูร  มีจ านวนนิสิตรวมทั้งหมด  1,246 คน  มีจ านวนบุคลากร 195 คน (อาจารย์ 149 คน เจ้าหน้าที่ 46 คน) 
สรุปต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 ในภาพรวมจ านวน 148,258.87 บาท/หน่วยผลผลติ 
(5.1.2.01  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 
     สัดส่วนค่าใช้จ่ายงบประมาณรายได้คณะ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้  1) เพื่อพัฒนานิสิต  ร้อยละ 17.20 2) เพื่อพัฒนาอาจารย์ ร้อยละ  8.63 3) เพื่อพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ  2.08 และ 4) เพื่อ
การจัดการเรยีนการสอน ร้อยละ 72.09 
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     จากการวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายพบได้ว่า หลักสูตรที่มีต้นทุนการผลติที่สูง และเมื่อเทียบกับรายรับแลว้ยังคงประสบปญัหาตดิลบ 
อาทิ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และสาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากล เป็นสาขาวิชาที่ยังคงมีความ
จ าเป็นต้องจัดการเรยีนการสอน เพราะนอกจากมีการจัดการเรียนการสอนปกติแล้ว สาขาวิชากลุ่มนี้ยงัเป็นหน่วยงานหลักท่ี
ให้บริการด้านดนตรีและนาฏศลิปแ์ก่หน่วยงานท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกอีกด้วย โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อ
มหาวิทยาลยัมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปีใหม่ รับรองแขกของมหาวิทยาลัย กิจกรรมรดน้ าด าหัว กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย (29 กรกฎาคม ของทุกปี) ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เมษายน ของทุกปี) เป็นต้น 
(5.1.2.02 หนังสือหรือหลักฐานท่ีมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานขอความร่วมมือ) ประกอบกับบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 
2560 ก็ยังพบว่า มีงานท าร้อยละ 100 ท้ัง 3 หลักสูตร (5.1.2.03 หลักฐานบัณฑิตที่มีงานท าของสาขาวิชาดุริยางคศาสตรไ์ทย, 
นาฏศิลปไ์ทย และดุรยิางคศาสตรส์ากล)  นอกจากน้ัน ในปีการศึกษา 2561 น้ี คณะยังได้ท าความร่วมมือเปิดการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ในหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาดนตรศีกึษา ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์สังกัดสาขาวิชาดุริยางค
ศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตรเ์ป็นผูด้ าเนินการหลักในการบริหารจัดการหลักสตูร (5.1.2.04 รายงานการ
ประชุมเกี่ยวกับการเปดิหลักสูตร กศ.บ.ดนตรีศึกษา ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์) 
     แต่อย่างไรก็ตาม คณะยังคงตอ้งวางแผนรับมือกับภาวะการแข่งขันที่สูงข้ึนในปัจจุบัน กล่าวคือ มสีถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกท่ีท าการเปดิการสอนทั้งสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลยันเรศวร 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาก็ยังคงน้อยกว่า นอกจากน้ันเมื่อบัณฑิตจบการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพครูได้อีกด้วย 
  
หลักฐาน 
5.1.2.01  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
5.1.2.02 หนังสือหรือหลักฐานท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานขอความร่วมมือ 
5.1.2.03 หลักฐานบัณฑิตที่มีงานท าของสาขาวิชาดุริยางคศาสตรไ์ทย, นาฏศิลปไ์ทย และดุรยิางคศาสตรส์ากล 
5.1.2.04 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร กศ.บ.ดนตรศีึกษา ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 : ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกจิของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากการบรหิารความเสี่ยงน้ันเป็นเครื่องมือ
ส าคัญและมีประโยชน์ในการบรหิารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไวไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยลดมลูเหตุของแตล่ะ
โอกาสที่ก่อให้เกิดความเสยีหาย ทัง้นี้ เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสยีหายที่จะเกิดขึ้นกับคณะในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ หรือควบคมุได้อย่างเป็นระบบทั้งทั้งองค์กร 
 
ปีการศึกษา 2560 น้ี คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง (5.1.3.01 คณะกรรมการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์) โดยมหีน้าท่ี 1) จัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงของคณะ โดยใช้มาตรการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2554 2) ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสีย่งท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร 3) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
และก าหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการทบทวนการบริหารความเสีย่ง 4) ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของคณะ และ 5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะและได้จัดประชุมเมื่อวัน
ศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม HU 1307 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (5.1.3.02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และระบุปัจจยัเสีย่ง และ
ประเมินผลการควบคมุภายในท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยในที่ประชุมได้มมีติคัดเลือกประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 
ความเสีย่งด้านการเงินและงบประมาณ 
     1. งบประมาณรายได้คณะมีจ ากัดไมเ่พียงพอต่อการบรหิารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 
     2. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่นิ่ง/ไม่แน่นอน ซึ่งอาจะส่งผลต่อการประกันคณุภาพหลักสูตร 
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     3.อาจารย์ไม่ค่อยท าวิจัย ท าให้มีผลงานทางวิชาการน้อยและขาดการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
     4.บุคลากรสายวิชาการไม่ปฏบิัติตามจรรยาบรรณ 
     5. ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของคณะ เนื่องจาก Server เก่า และยังไม่มรีะบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพพอ 
ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
     6.การทุจริต การท าผิดระเบียบ การจัดซื้อพัสดุ อันเนื่องมาจากการขาดการควบคุมการด าเนินงาน หรือขาดความรู้จึงท าให้ผิด
ระเบียบ 
ความเสีย่งด้านนโยบายและกลยุทธ์ 
     7.นโยบายของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจนมผีลต่อการวางแผนอตัราก าลัง 
     8.เกณฑ์ภาษาอังกฤษสูงเกินไปส าหรับอาจารยผ์ู้สอนในสายภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น 
ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 
     9.ไฟไหม้ท าให้ทรัพย์สินของทางราชการเสยีหาย 
    10.สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อการมีงานท าของบัณฑิต 
    11.ช่ือเสียงของคณะมนุษยศาสตร ์
หลังจากได้ประเด็นความเสี่ยงข้างต้นแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ด าเนนิการเรยีงล าดับและได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น
ด าเนินการก าหนดและวางแผน/มาตรการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวโดยเลือกใช้กลยุทธ์ที่จะจดัการกับความเสีย่ง 4T’s 
Strategies : 1) Take การยอมรบัความเสีย่ง 2) Treat  การลดความเสีย่ง 3) Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 4) Transfer 
การกระจาย/โอนความเสี่ยง  พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสรจ็ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด NURM 9  
หลังจากนั้นได้ถือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานมาตลอดปีการศึกษา 2560 (5.1.3.03 สรุปแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปี
การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์) 
และเมื่อสิ้นสดุปีการศึกษา 2560 ผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเด็นจะด าเนินการสรุปผลรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามแบบฟอรม์ NURM 10 และน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อทราบ 
โดยสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วสามารถจดัการกับปัจจยัเสีย่งให้มีระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 8 ปัจจัย
เสี่ยง และยังมีปัจจัยเสีย่งท่ีมีระดับความเสีย่งคงเดิม ถึงแม้ว่าจะไดด้ าเนินการตามแผนแล้วก็ตาม จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง (5.1.3.04 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์) 
  
หลักฐาน 
5.1.3.01 คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ 
5.1.3.02 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ 
5.1.3.03 สรุปแผนบริหารความเสีย่ง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร ์
5.1.3.04 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์ 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 : บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตร์บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยสามารถอธิบายการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ  
ดังนี ้
1) หลักประสิทธิผล 
           มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารงานตามพันธกิจ และเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนฯ ดังกล่าวก าหนดให้มีการประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.
2560 - 2564  (5.1.4.01) และผลส าเรจ็ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 - 2564  (5.1.4.02)  นอกจากน้ันยังมีแผนการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลมุพันธกิจของคณะฯ ส าหรับที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารงาน และเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เช่น 1) แผนพัฒนานิสติ(5.1.4.03) 2) แผนพัฒนาบุคลากร(5.1.4.04) แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการ (5.1.4.05) 4) 
แผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม (5.1.4.06)  5) แผนการจัดการความรู้ (5.1.4.07) และ 6) แผนพัฒนาคุณภาพ (5.1.4.08) 
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     มีการวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการของคณะ และมีการ
รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 (5.1.4.09) เป็นประจ าทุกเดือน (5.1.4.10) มีกระบวนการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานท่ีเป็นระบบ โดยมีงานนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการติดตามรายงาน มีการก าหนดมีผูร้ับผดิชอบ
ตั้งแต่ระดับโครงการ ผู้ก ากับติดตาม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม จะต้องจัดท ารายงานสรุป ส่งให้
งานนโยบายและแผน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและติดตามรายงาน  สรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  และการติดตามรายงานรอบเดือน รอบ 3,6,9 เดือน และ 11 เดือน 
          นอกจากน้ี คณะยังใช้หลักประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เป็นการประเมนิท่ีอิงผลลัพธ์(outcome-based evaluation) โดยบุคลากรจะไดค้ะแนนผลการปฏบิัติงานตาม
ผลการด าเนินงานตามเกณฑภ์าระงานท่ีคณะก าหนด (5.1.4.11)  ท้ังนี้ เพื่อให้บรรลผุลตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์ 
 
 2)  หลักประสิทธิภาพ 
           การบริหารงานของคณะมีการแต่งตั้งรองคณบดี และมอบหมายภาระหนา้ที่ให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทน และมอบ
อ านาจเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินงาน เพื่อประหยดัเวลา และให้การด าเนินงานด้านต่างๆ สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (5.1.4.12), (5.1.4.13), (5.1.4.14) มีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงาน เพื่อลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และชว่ยให้ประหยดังบประมาณในการบริหารราชการ ได้อย่างเป็นรปูธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงบุคลากร
ทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต สามารถเข้าใช้สารสนเทศในการสืบค้น และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งระบบสารสนเทศท่ีส าคญัที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 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 าเอาข้อมลู
ส าหรับการบริการเพื่อการสืบค้นบรรจไุว้บนเว็บไซด์ของคณะ  เช่น   -เว็บไซต์งานบริการการศึกษา (5.1.4.19)  -ระบบสารบรรณ
ออนไลน์ (5.1.4.20)  -ระบบจดหมายเวียนออนไลน์ (5.1.4.21)   -ระบบกรอกภาระงานออนไลน์  (5.1.4.22)   - ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์(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 และผู้ใช้
บัณฑิต ต้องการบัณฑติที่มีคณุภาพ สามารถท างานได้ คณะฯ จึงก าหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับฟังความเห็นจากผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ภายนอก เช่น มีหน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการคณะ เพื่อรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่
ผู้รับบริการต้องการ มีสายตรงคณบดี เพื่อรับข้อฟังความเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนด่วน มีการพบผู้ปกครองนสิิต เพื่อน า
ความรูสู้่ผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคการศึกษา เป็นประจ าทุกปีการศึกษา มีการจัดประชุมนสิิตพบผู้บริหารทุกช้ันปี เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและความต้องการของนิสิต มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิต ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความ
ต้องการด้านบริการวิชาการ แล้วน าผลส ารวจท่ีไดม้าปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้ตรงกับความ ต้องการของสังคม  มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของคณะเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น (5.1.4.33) 
     -ส าหรับกรณีนสิิตร้องเรียนพฤติกรรมของคณาจารย์ คณะจะรับฟังและแก้ไขปัญหาให้ทันทีโดยผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น นิสิต
ร้องเรียนอาจารย์ไม่เข้าสอนตามเวลาที่ลงทะเบียน และเรียกเก็บค่าเอกสาร แตไ่มม่ีเอกสาร   
     ส่วนการรับข้อร้องเรียนจากบคุลากรภายใน จะมหีน่วยงานในสงักัดส านักงานเลขานุการคณะ รับข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมีการแกไ้ขปัญหาทันที และยังมีช่องทาง social Line ทั้งกลุ่ม จนท.  คณบดี รองคณบดี เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสารที่รวดเร็ว  และบางเรื่องผู้บริหารจะรับข้อร้องเรยีนโดยตรง ถึงคณบดี คณบดีก็จะสั่งการให้ตรวจสอบทันที ผ่านทาง
ไลน์  เป็นต้น 
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4) หลักภาระรับผิดชอบ 
           คณบดีเป็นผู้บรหิารคณะสูงสุด รับผิดชอบในการบริหารงานของคณะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลยันเรศวร ท าหน้าท่ีบรหิารงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและของรัฐที่ก าหนด ซึ่งในการบรหิารงานภายในคณะ ได้มี
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อก าหนดบทบาทหน้าท่ี ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
มีการตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น มีการก าหนดภาระงาน ตัง้แต่ผู้บริหาร รองคณบดี 
หัวหน้าภาควชิา รองหัวหน้าภาควชิา(5.1.4.31) คณาจารย์ (5.1.4.32) อย่างชัดเจนรวมทั้ง อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร 
(5.1.4.33) บทบาทหน้าที่คณะกรรมการประจ าคณะ (5.1.4.34) มีการเน้นย้ าให้บุคลากรมีความรับผดิชอบต่อตนเองและภาระ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็น
ประจ าทุกปี (5.1.4.35) มีการจัดท าข้อก าหนดที่สร้างความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น มาตรการการรักษาความปลอดภัยในอาคาร 
ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการปิดสวิทไฟฟ้า และปดิห้อง ดูแลความเรียบร้อยหลังออกจากห้องคนสดุท้าย มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
โดยให้อยู่ปฏบิัติงานในคณะได้ไมเ่กิน 21.00 น. (5.1.4.36) 
       คณะฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลกัสูตร ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้มี
ส่วนร่วมในการน าองค์ความรู้ทีไ่ดจ้ากการศึกษาในเนื้อหารายวิชา ไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึก
ประสบการณ์ให้นิสิตเป็นบณัฑิตทีพ่ึงประสงค์เมื่อส าเร็จการศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมในอนาคตต่อไป  คณะฯ ยังมีหน่วยงานท่ีให้บริการทางวิชาการแก่สังคม คือ งานวิจัยและบริการวิชาการ (5.1.4.37) 
      ในท้ายท่ีสุด คณบดีเป็นผูร้ับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะในภาพรวมตามวิสยัทัศน์ท่ีได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัโดย
การต้องรายงานผลการด าเนินงานเมื่อครบการด ารงต าแหน่ง 1 ปี และ 3 ปี และรบัข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป มตสิภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 231 (6/2560) 30-เม.ย. 60 หน้า 8 วาระ 3.3 (5.1.4.38) 
 
5) หลักความโปร่งใส 
            คณะฯ มีการเผยแพรผ่ลการด าเนินงานตามพันธกิจ ต่อสาธารณะชนท้ังในรูปแบบการรับการตรวจสอบและการเผยแพร่
ข่าวสารข้อมลูต่างๆ  เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกกลุม่ ทุกระดับ ตามขอบเขตที่ก าหนด เช่น  
            - ด้านพันธกิจของคณะ มีการเผยแพร่ข่าวสาร ผ่านเว็ปไซต์คณะ 
            - ด้านผลการด าเนินงาน ได้รับการตรวจสอบจาก หน่วยงานต้นสังกัด (สกอ) ในด้านคณุภาพระดับหลักสตูร และระดับ
คณะ 
            - ด้านการบริหารจัดการ เช่น มีรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/ ภาควิชาด้านการบริหารการเงินและ
งบประมาณ ไดร้ับการรับรองการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ า ส่วนในปีน้ี ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินได้เชิญฝ่ายการเงินของคณะไปให้ข้อมูล  
           คณะฯ มีการประชุมอาจารย์และบุคลากรก่อนเปดิภาคเรียนทุกภาคเรียน มีการรายงานผลการด าเนินงานท่ีส าคัญให้
บุคลากรไดร้ับทราบ มีการให้ข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับบคุลากร เช่น งบประมาณ สถานะทางการเงิน และภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ให้
บุคลากรไดร้ับทราบทั่วกัน  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บคุลากรทุกคนไดส้อบถามข้อสงสยัต่าง ๆ อีกด้วย (5.1.4.42) 
               ส่วนกระบวนการบรหิารจัดการภายใน  มีการด าเนินงานด้านรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. ณ สิ้น
ปีงบประมาณเป็นประจ าทุกปี (5.1.4.43) ก าหนดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินเป็นประจ าทุกเดอืน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ และรายงานมหาวิทยาลัย    
                ด้านการบริหารงานบุคคลภายใน มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด อย่างเป็นระบบและเปิดเผย โดยผ่านกระบวนการ  
(ยกร่าง  -  แจ้งภาควิชา - แจ้งคณาจารย์  -  เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  -  จัดประชมุเพื่อช้ีแจงสร้างความเข้าใจ
แก่คณาจารย์ทราบและให้ความรู้ในการกรอกข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ) ในปีการศึกษา 2560  มีการจัดประชุมช้ีแจงเกณฑ์
ตัวช้ีวัดการปฏิบตัิงานและ เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิราชการบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นระบบท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่ ผูร้ับการประเมิน หัวหน้าภาควิชา และ
มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (5.1.4.44 -47)  
     ในด้านการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนก็มีความโปร่งใสโดยมีการก าหนดการให้คะแนนผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
มีการประชุมช้ีแจง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะ  เมื่อบุคลากรกรอกภาระงานแล้ว หัวหน้าภาคและคณบดีจะเข้าไปตรวจสอบ
ในระบบตามล าดับ  และเมื่อรวมคะแนนแล้วจะเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งท้วง สอบถาม และส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเตมิก่อนที่จะ
น าผลการประเมินไปพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  เมื่อผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว มีการน าเข้าคณะกรรมการ
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กลั่นกรองก่อนท่ีจะน าเสนอมหาวทิยาลัย 
      หากบุคลากร หน่วยงาน มีข้อขัดข้อง สงสัยประเด็นใดที่ไม่กระจ่างชัด สามารถพบผู้บริหาร ได้ตลอดเวลา ท้ังสายตรง และ
ห้องปฏิบัติงาน 
 
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  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะกรรมการประกันคุณภาพ และยังมแีผนที่จะตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและประหยดั
ทรัพยากรด้วย  มคีณะกรรมการประจ าคณะซึ่งก าหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  และก าหนดให้หน่วยงานจัดส่งรายงานการประชุม 
และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้นคณะ ก าหนดให้มีการประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน ทุก
ภาคเรยีน เพื่อให้บุคลากรได้รับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจดัการและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ และให้
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้วย เช่น 
ในปีการศึกษา 2560  มีการจัดประชุมช้ีแจงเกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบตังิานและ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตริาชการบุคลากร
สายวิชาการ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
       3. คณะ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ เช่น ข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการที่คณะ จดัส่งนิสติไปฝึกงาน  แหล่งสหกิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมลูดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนานิสิต  
         4. คณะ มีการจัดประชุมนสิิตพบผู้บริหารทุกช้ันปี เพื่อแจ้งข่าวสารและรบัฟังความคิดเห็นและความต้องการของนิสิต 
รวมถึงการมสี่วนร่วมในรปูแบบคณะกรรมการสโมสรนิสติ 
          นอกจากน้ันในทุกปีคณะก าหนดให้บุคลากรได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหาร โดยจัดให้มีการ
ประเมินผู้บริหารในระดับคณะ ภาควิชา เพื่อสะท้อนผลการบรหิารงานในต าแหน่งบริหาร  ซึ่งในปีนี้ ผลการประเมินผู้บริหารใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.80 และเมื่อจ าแนกเป็นด้านธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ ผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.60 คิดเป็นร้อยละ 83.65  ส่วนผลประเมินด้านสมรรถนะ 7 สมรรถนะ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.80 ซึ่งมีการแจ้งผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ แจ้งรายต าแหน่ง เพื่อรับทราบผลการประเมินในมุมมองของบุคลากร (5.1.4.49) 
 
7)  การกระจายอ านาจ 
           การบริหารคณะมนุษยศาสตรม์ีคณบดี เป็นผู้บริหารสูงสุดมีอ านาจหน้าท่ี ในการก ากับดูแลและบรหิารงานภายในคณะ 
ตามมาตรา 26 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 และเพือ่ให้การบริหารงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อช่วยบริหาร โดยมีการมอบหมายและมอบอ านาจใหร้องคณบดี ก ากับการบรหิารราชการ 
สั่งและปฏิบัตริาชการแทนคณบดี ในส่วนงาน ดังนี้  
         1) รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ก ากับการบริหารราชการแทน สั่งและปฏิบัตริาชการแทนคณบดี ในงาน งานธุรการ  
งานการเงินและพสัดุ งานนโยบายแผน 
         2) รองคณบดีวิชาการและกิจการต่างประเทศ ก ากับการบรหิารราชการแทน สั่งและปฏิบัตริาชการแทนคณบดี ในงาน 
งานบริการการศึกษา 
         3) รองคณบดีวิจัยและบรกิารชาการ  ก ากับการบริหารราชการแทน สั่งและปฏิบัตริาชการแทนคณบดี ในงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ    
         4) รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต ก ากับการบริหารราชการแทน สั่งและปฏิบตัิราชการแทนคณบด ีในงานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์  
         นอกจากน้ัน คณบดี มีนโยบายกระจายอ านาจ ไปยังภาควิชาซึ่งถือเป๋ีนหน่วยงานท่ีส าคัญที่มคีวามใกล้ชิดกับคณาจารย์ 
และเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการผลิตบณัฑิต จึงได้เน้นย้ าถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา ในการประชุมคณะกรรมการ
คณะ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ าถึงภารกิจท่ีส าคัญ และเพื่อให้หัวหนา้ภาควิชามีกรอบในการบริหารงานตามบทบาทหน้าท่ีให้บรรลุ
เป้าหมาย  คณะได้จดัท ากรอบภาระงานของหัวหน้าภาควิชาในสังกดัคณะมนุษยศาสตร์  ตาม ค าสั่งฯ ท่ี 055/2561 ลงวันท่ี 23 
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มีนาคม 2561  และค าสั่ง และมีการเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับทราบ  (5.1.4.52)  
        นอกจากน้ัน เพื่อเป็นการจายอ านาจความรับผดิชอบตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ในปีการศึกษา 2561  คณะฯ ได้ให้หัวหน้า
ภาควิชาเป็นผู้อ านาจในการสั่งการ ก ากับดูแลบคุลากรในสังกัด ดังนี้  
         1. ให้หัวหน้าภาควิชา พิจารณาอนุญาตการลาของบุคลากรในสังกัด ตามอ านาจที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (5.1.4.53) 
         2. ให้หัวหน้าภาควิชาตรวจสอบบัญชีการลงนามปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ปฏิบัตติามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (ข้อ 11) (5.1.4.53) 
 
8)  หลักนิติธรรม 
      ในการบริหารงาน  การพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยถือปฏิบตัิตามข้อกฎหมายที่ทางราชการก าหนด อย่างเคร่งครดั เพื่อเป็น
บรรทัดฐานในการบริหารงานและสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับคณะ คณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ ซีงผู้บริหารมีการ
สื่อสารผ่านช่องทางหนังสือตามระเบียบราชการ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  การประชุมบคุลากรประจ าภาคเรียน เพื่อ
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกาศ ข้อบังคับใหม่ ๆ ที่รัฐ และ มหาวิทยาลยัมีการเปลีย่นแปลง รวมทั้งเน้นย้ ากฎระเบียบที่
ส าคัญให้กับบุคลากรรับทราบ  และยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรร่วมกัน  เช่น 
        1) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกครั้ง คณบดี จะเน้นย้ าการปฏิบตัิตามกฎ ระเบยีบที่ส าคัญโดยเฉพาะเรื่อง
การใช้จ่ายงบประมาณ ในประเภทต่าง ๆ การจัดซื้อจดัจ้าง จะต้องได้รับอนมุัติก่อนทุกครั้ง จะไม่มีการอนุมัติย้อนหลัง และจะต้อง
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของทางราชการ  บุคลากรของรัฐจะต้องไมป่ระพฤติปฏบิัติตนท่ีขัดต่อจรรยาบรรณ และปฏิบัตติามวินัย
ของข้าราชการ และจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร  รวมถึงต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี รักษาเกียรติและศักดิศ์รีแห่งตน 
ให้แก่ นิสิต และเพื่อนร่วมงาน สังคม  
        2) มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อบุคลากรทันที เพือ่สร้างความเขา้ใจให้แก่บุคลากร  เช่น นโยบายการ
ปรับเปลีย่นสถานะของมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับโดยให้บุคลากรศึกษา และร่วมพิจารณาร่างกฎหมายที่จะมี
ผลกระทบต่อบุคลากร  และขอให้บุคลากรร่วมออกเสยีงประชามติ การปรับเปลี่ยนสถานะจากมหาวทิยาลัยของรัฐ เป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับ   9) หลักความเสมอภาค           
         คณะ มุ่งเน้นให้คณาจารย์ บุคลากร นสิิต มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  โดยมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนพันธ
กิจหลักของคณะ ตามหลักเกณฑ์ มีการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
    คณะมีระบบและกลไกในการก ากับติดตาม ตรวจสอบเพื่อป้องกนัมิให้เกิดความเสยีหายแก่คณะและมหาวิทยาลัยโดยรวม และ
ยึดหลักการบรหิารงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามบทบาทหน้าท่ี  ตลอดทั้งมีการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
เพียงพอ เช่น บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น  จัดประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ และจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้อาจารย์ชาวต่างชาติ โดยรองคณบดฝี่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ภาระงาน ระเบียบการลา และปฏิทินการศึกษาของอาจารย์ชาวต่างชาติ  ตลอดจนกฏ
ระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยที่เกีย่วข้องกับอาจารย์   
       การจัดสรรงบประมาณในปงีบประมาณ 2561  เพื่อพัฒนาฝึกอบรม สัมมนา ท้ังด้านวิชาการวิชาชีพ การวิจัย ท้ังสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์  และวัสดุอปุกรณ์ ท่ีเพียงพอ  โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสายสนับสนุน  และแผนพัฒนานิสิต เป็นต้น  อาจารยท์ุกคนมีโอกาสเท่ากันในการได้รับการสนับสนุนทุนในการท า
วิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยท้ังภายในและตา่งประเทศ   
     ส าหรับในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนก็ใช้หลักความเสมอภาคโดยอาจารย์ทุกคนมโีอกาสเท่าเทียมกันท่ีจะได้คะแนนการ
ปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนตามความสามารถของตน  ทั้งนี้ ความเสมอภาคในเรื่องนี้มิใช่ทุกคนไดค้ะแนนและเงินเดือนข้ึน
เท่ากัน แต่มีโอกาสเท่าเทียมกันท่ีจะสร้างผลงานของตนได ้
 
10) หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ   
      ในการบริหารคณะฯ ตามหลกัธรรมาภิบาล ท่ีได้กลา่วมาข้างตน้ ในการพิจารณาตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆจ าเป็นต้อง
อาศัยกระบวนการ วิธีการ ข้อมูลสนับสนุนบนพ้ืนฐานของกฎ ระเบยีบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบัติทีม่หาวิทยาลัย 
คณะ ได้ก าหนดไว้ร่วมกันอย่างเคร่งครัด ในการพิจารณาในประเด็นที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คณะฯ สนับสนุนให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการระดมความคดิเห็น เสนอแนะ และเคารพการตดัสินใจในมติของประชาคม และมติของที่ประชุม เป็นหลักใน
การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายตา่ง ๆ ท้ังระดับคณะและภาควิชา เพื่อหาแนวทางการท างานร่วมกันตั้งแตร่ะดับ
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สาขาวิชา ภาควิชา คณะกรรมการประจ าคณะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคดิเห็นโดยเสรภีาพ เช่น   มติที่ประชุมสาขาวิชา 
มติที่ประชุมภาควิชา มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  และมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะผลการประชาพิจารณ์เกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบตัิงานบุคลากร เป็นต้น 
   นอกจากน้ี ยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ ถึงผลกระทบทีเ่กิดจากการน านโยบายสู่การปฏิบัติ เนื่องจาก 
มหาวิทยาลยัมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจดัการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ และวิชาภาษาไทย 
จากเดิม มหาวิทยาลยัท าหน้าท่ีบรหิารจัดการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 มอบให้คณะมนุษยศาสตร์ บรหิารจัดการรายวิชาดังกล่าว 
คณะจึงได้จัดประชุมคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อจัดภาระงานท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน  เป็นต้น 
  
หลักฐาน 
5.1.4.01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2560-2564 (รอบปี 2561) 
5.1.4.02 รายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 ( ณ สิ้นรอบ ปีงบประมาณ 2561) 
5.1.4.03 รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนานิสิต   
5.1.4.04 รายงานผลการด าเนินงานของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2560-2564 
5.1.4.05 รายงานผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาด้านบริการวิชาการ  
5.1.4.06 รายงานผลการด าเนินงานแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
5.1.4.07 รายงานผลการด าเนินงานแผนการจดัการความรู้  
5.1.4.08 รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ  
5.1.4.09  รายงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1.4.10 เอกสารรายงานสถานะทางการเงินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน (แฟ้ม) 
5.1.4.11 เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ  http://www.info.human.nu.ac.th/twl/dFiles/KPI_TEA_62_1.pdf 
5.1.4.12 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร ์ท่ี 083/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องคณบดี ก ากับการบริหารราชการ สั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีฯ 
5.1.4.13 ค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 0581/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี 
5.1.4.14 โครงสร้างการบรหิารงานคณะมนุษยศาสตร์ http://www.human.nu.ac.th/th/about/about-structure.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 ระบบบริหารจดัการหลกัสูตร อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร https://tqfmanagement.nu.ac.th/ 
5.1.4.18 ระบบงานทะเบียน http://www.reg2.nu.ac.th/registrar/?avs626938700=2 
5.1.4.19 เวปไซต์งานบริการการศกึษา http://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= 
5.1.4.22 ระบบจดหมายเวียนออนไลน์ http://www.info.human.nu.ac.th/e-mailing/index.php?m=2 
5.1.4.23 ระบบกรอกภาระงานออนไลน์  http://www.info.human.nu.ac.th/twl/ 
5.1.4.24 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ http://www.info.human.nu.ac.th/twl/ 
5.1.4.25 ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์  http://www.info.human.nu.ac.th/e-booking/index.php 
5.1.4.26 วารสารออนไลน์  http://www.human.nu.ac.th/jhnu/ 
5.1.4.27 โครงการน าความรูสู้่ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 http://www.human.nu.ac.th/th/page.php?P=2057&T=pr 
5.1.4.28 เว็ปไซต์คณะ http://www.human.nu.ac.th/th/index.php 
5.1.4.29 หนังสือร้องเรียนให้อาจารย์ (ลับ) 
5.1.4.30 สายตรงคณบดี http://www.human.nu.ac.th/th/about/about-formmail.php 
5.1.4.31 Job Description ผู้บรหิาร 
5.1.4.32 เกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ http://www.info.human.nu.ac.th/twl/dFiles/KPI_TEA_62_1.pdf 
5.1.4.33 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร  
5.1.4.34 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 
5.1.4.35 สรุปผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  
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5.1.4.36 ประกาศฯ มาตรการการรักษาความปลอดภัยในอาคาร 
5.1.4.37 งานวิจัยและบริการวิชาการ http://www.human.nu.ac.th/dbresearch/index_acadamic.php 
5.1.4.38 มติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 231 (6/2560) 30-เม.ย. 60 หน้า 8 วาระ 3.3 
http://office.nu.ac.th/meeting/mty/231.pdf 
5.1.4.39 เว็ปไซต์คณะ http://www.human.nu.ac.th/th/index.php 
5.1.4.40 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
5.1.4.41 สายตรงคณบดี http://www.human.nu.ac.th/th/about/about-formmail.php 
5.1.4.42 ภาพการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560   
5.1.4.43 รายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
5.1.4.44 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ 
5.1.4.45 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์  
5.1.4.46 หนังสือแจ้งให้กรอกภาระงาน และตรวจสอบผลการประเมิน สายวิชาการ 
5.1.4.47 หนังสือแจ้งให้กรอกภาระงาน และตรวจสอบผลการประเมิน สายสนับสนุน 
5.1.4.48 ภาพข่าวการประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน ครั้งท่ี1/2560 
5.1.4.49 สรุปผลประเมินสมรรถนะและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
5.1.4.50 Job Description รองคณบด ี
5.1.4.51 ค าสั่ง 084/2560 ลว18 สิงหาคม 2561 มอบอ านาจให้รองคณบดีปฏิบตัิราชการแทนคณบดี 
5.1.4.52 ค าสั่ง 055/2561 ลว18 23 มีนาคม 2561  เรื่องกรอบภาระงานของหัวหน้าภาควิชา  
5.1.4.53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 4/2561 ลว 19 เมษายน 2561 (วาระที่ 1.2.19) 
5.1.4.54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 7/2561 ลว 19 กรกฎาคม 2561  
5.1.4.55 ภาพข่าวการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  
5.1.4.56  ภาพข่าวการประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติครั้งท่ี 2   
5.1.4.57 ภาพข่าวการประชุมอาจารย์ชาวต่างชาต ิ
5.1.4.58 รายงานข้อมูลการเข้าประชุม อบรม สัมมนา  
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 5 : ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะฯไดด้ าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ในการประชุม Post-CAR เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 และเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 11/2560 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 มีกิจกรรมครอบคลุมพนัธกิจทั้งด้านการผลิตบณัฑิตและการวิจัย  
 ด้านการผลติบัณฑติ  จัดกิจกรรม KM หัวข้อ“สอนอย่างไรให้ถูกต้องและถูกใจผูเ้รียน”วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 โดยให้
ผู้เข้าร่วมเลา่เรื่อง แบ่งกลุ่มย่อยสังเคราะห์ความรู้ และน าเสนอผลการสังเคราะห์ และได้มีการสกดัประเด็นความรู้เผยแพร่ทาง
เว็บไซตค์ณะ นอกจากน้ีไดม้ีการจดัท าแบบสอบถามออนไลน์เพื่อตดิตามการน าความรูไ้ปใช้ โดยให้อาจารยผ์ู้เข้าร่วมให้ข้อมูล  
 ด้านการวิจัย  มีการจัดโครงการ KM วิจัย “การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (สกว.)” โดย ผศ.ดร.
ชมนาด อินทจามรรักษ์ ดร.วศินรฐั นวลศิริ และ ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์ ผู้ได้รับทุนสนบัสนุนการวจิัยภายใต้ชุด “โครงการวิจยั
ที่มุ่งเป้าตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560” 
( สกว.) ร่วมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้กับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 และได้มีการสกดัประเด็น
ความรู้เผยแพร่ทางเว็บไซตค์ณะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีบุคลากรส่งขอรับทุนสนับสนุนภายนอกจาก สกว. จ านวน 3 
ท่าน ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.สดุสรวง ยุทธนา (ภายใต้วิจัยมุ่งเปา้ “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจ าปี
งบประมาณ 2561 รอบท่ี 2  
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หลักฐาน 
5.1.5.1  แผนการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1.5.2  กิจกรรม KM หัวข้อ“สอนอย่างไรให้ถูกต้องและถูกใจผู้เรียน”วันท่ี 1 มิถุนายน 2561  
5.1.5.3  ประเด็นความรูห้ัวข้อ“สอนอย่างไรให้ถูกต้องและถูกใจผู้เรยีน”เผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ  
5.1.5.4  แบบสอบถามออนไลน์ google form  
5.1.5.5  สรุปข้อมลูจากผูต้อบแบบสอบถามออนไลน ์
5.1.5.6  กิจกรรม KM วิจัย “การขอทุนสนับสนุนการวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก (สกว.)” วันท่ี 5 เมษายน 2561 
5.1.5.7  ประเด็นความรู ้KM วิจัย เผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ  
5.1.5.8  ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์คณะ (ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา ได้รับทุนวิจยั) 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 6 : การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนนุ 
ผลการด าเนินงาน 
มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจากการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจักษ์  เช่น  ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน 
รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต อัตราก าลังท่ีต้องการ ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการพัฒนา ข้อมูลปอ้นกลับของผลการปฏิบัติงาน
และผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรพัยากรมนุษย์ จัดท าเป็นแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 ) ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 11/2559 
เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559  เพื่อก ากับและติดตามการด าเนินงาน  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ดังกล่าว   โดยมมีาตรการ การก ากับตดิตามจากฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด และระดับบุคคล ก าหนดให้
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาทั้งการ ศึกษาต่อ จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในและการสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก  และเมื่อพัฒนาแล้วจะต้องรายงานผลการไปพัฒนาตนเองตามแบบฟอรม์ใน
แบบประเมิน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี และมีการสรุปรายงานการติดตามผลจากการไป
พัฒนาตนเองของบุคลากร มีการสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร  
        ในปี 2561 คณะ มีการทบทวนและติดตามแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อน าข้อมูล
มาปรับปรุงและจดัท าแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562-2566  ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ซึ่งมีแผนจะปรับปรุงในปี 2562   
        มีการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเมื่อ
วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 วาระที่ 1.2.2 ความส าเรจ็ของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์  ปีพ.ศ.
2560-2564 ความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนที่ตั้งไว้ 3 ตัวช้ีวัด บรรลุ 2 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 66.66 และไม่บรรลุ 1 ตัวช้ีวัด คิด
เป็นร้อยละ 33.34 
ความส าเร็จของแผนบริหารและพฒันาบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์  ปีพ.ศ.2560-2564 ความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของ
แผนที่ตั้งไว้ 5 ตัวช้ีวัด บรรลุ 2 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 40.00 และไม่บรรลุ 3 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 60.00 
  
หลักฐาน 
5.1.6.01 แผนบริหารและพัฒนาบคุลากรสายวิชาการ (พ.ศ. 2560-2564 ) 
5.1.6.02 แผนบริหารและพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน (พ.ศ. 2560-2564 ) 
5.1.6.03 ข้อมูลรายงานการเข้าศกึษา ประชุม อบรม สมัมนา ของบุคลากร 
5.1.6.04 เกณฑ์ภาระงานของบุคลากร 
5.1.6. 05 รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 
5.1.6.06 รายงานสรุปข้อมูลการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรส่วนบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
5.1.6.07 รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561 
5.1.6.08 รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
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 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 7 : ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกจิและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
ผลการด าเนินงาน 
      คณะมนุษยศาสตร์ด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัย โดยประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ
หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา 
       (การควบคุมคุณภาพ) มีคณะกรรมการประกันคณุภาพศึกษาคณะมนุษยศาสตรเ์ป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านประกันคณุภาพฯ มี
ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพฯตามภารกิจของแตล่ะฝ่าย  มคีณะกรรมวิชาการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับ
การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้การประกัน
คุณภาพฯเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยตลอดปีการศึกษา เช่น  
        - กิจกรรม Post-CAR หลักสูตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เพื่อสรุปผลการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสตูรปี
การศึกษา 2559 และร่วมหารือเพือ่วางแนวทางการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งการแจ้งปฏิทินการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในรอบปีการศึกษา 2560 
        - กิจกรรม Post –CAR ระดับคณะ เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อสรุปผลการประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ ปี
การศึกษา 2559 และร่วมหารือเพือ่วางแนวทางการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560 แจ้งปฏิทินการด าเนินงานด้านประกันคณุภาพในรอบปีการศึกษา 2560 
        - โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประกันคณุภาพ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและหาแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพระดับ หลักสตูร ในปีการศึกษา  2560-2561 ตลอดจนถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้บุคลากรภายในคณะได้รบัทราบ
และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งให้หลักสตูรได้เตรยีมการวางแผนการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2561   
         (การตรวจสอบคณุภาพ) การด าเนินงานต่างๆทุกพันธกิจ มีการรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะรับทราบหรือให้
ความเห็นชอบ เป็นกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานขั้นตอนหนึ่ง 
         (การประเมินคณุภาพ) นอกจากน้ี คณะฯจัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสตูร ในปีการศึกษา 2560 ท้ังหมด 18 หลักสูตร 
ระหว่างวนัท่ี 17 ก.ค. –30 ส.ค. 2561 ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการประเมินระดับคณะ เป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 
  
หลักฐาน 
5.1.7.1 นโยบายและแนวทางประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัย 
5.1.7.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
5.1.7.3 ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2560 และผูร้ับผดิชอบข้อมูลตัวบ่งช้ี 
5.1.7.4 กิจกรรม Post-CAR หลักสูตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
5.1.7.5 กิจกรรม Post –CAR ระดับคณะ เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 
5.1.7.6 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประกันคณุภาพ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 
5.1.7.7  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 8/2560 – ครั้งท่ี 6/2561 
5.1.7.8  โครงการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
5.1.7.9  โครงการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

7 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ : - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

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  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 : มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนนิการประกันคุณภาพหลกัสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
      ระบบ   คณะฯ ใช้เกณฑ์การประกันคณุภาพระดับหลักสตูร ของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา พ.ศ. 2557, เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ,กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2552 ,ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนว
ทางการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2557-2560 5.2.1(1)  ประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560  5.2.1(2) , ระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัย (5.1.2.3) 
      กลไก  การก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสตูร ตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การก ากับ
ติดตามคุณภาพ และการพัฒนาคณุภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี รองคณบดฝี่ายวิชาการและกิจการ
ต่างประเทศ  หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  และมี งานบริการการศึกษา และหน่วย
ประกันคณุภาพ ในการสนับสนุนขอ้มูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานให้มีคณุภาพไดม้าตรฐาน กลไกการ
ควบคุมการบริหารจัดการ ก ากับตดิตาม ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 5.2.1(4) คณะกรรมการทวนสอบ 5.2.1.(5)  การ
ประชุมภาควิชา การประชุมสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะฯ  คณะกรรมการประจ าคณะฯ (คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสตูรและงานด้านวิชาการ คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ)  
     กลไกในการติดตามรายงานเพือ่ควบคุมคุณภาพระดับหลักสูตร คณะฯ ก าหนดให้งานบริการการศกึษา มีหน้าท่ีติดตามและ
รายงานตามปฏิทินด าเนินการจดัสง่เอกสาร มคอ.3 ถึง มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2560  โดยงานบริการการศึกษา จดัท าบันทึก
แจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสตูร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 5.2.1(6) เพื่อด าเนินการจดัสง่เอกสารและอัพโหลด
เอกสารออนไลน์ ก่อนถึงวันครบก าหนดตามปฏิทินด าเนินการเพื่อจะไดม้ีเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้องครบถ้วน 
ซึ่งหากข้อมูลในส่วนใดไม่ครบถ้วนจะมีการจัดท าบันทึกเพื่อแจ้งไปยังภาควิชาหรือสาขาวิชาโดยตรงเพื่อท าการตรวจสอบเอกสาร
อีกครั้ง ซึ่งจะท าให้ทันตามก าหนดระยะเวลา และพร้อมรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะท างานกลั่นกรองหลักสตูรและงานด้าน
วิชาการมหาวิทยาลัย  โดยหลักสตูรเก่าจะถูกควบคุมคณุภาพหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ระดับปรญิญาตรี ปี 2548 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา ปี 2548  ส่วนหลักสูตรใหม่จะถูกควบคมุคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับปริญญาตรี ปี 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา ปี 2558 รวมทั้งแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ซึ่งการรายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร มีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (มคอ.7) ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยตามระบบ (คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวชิาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ) 
     กลไกส าคัญที่ท าหน้าท่ีในการติดตามรายงานผลการด าเนินงานการประกันคณุภาพระดับหลักสูตร หน่วยประกันคุณภาพ งาน
นโยบายและแผน และคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพ โดยมรีองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน ท าหน้าที่ใน
การขับเคลื่อนระบบการประกันคณุภาพของคณะ ตามนโยบายที่ก าหนด โดยการควบคุมคุณภาพ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
ด้านการประกันคณุภาพ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ และแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่วนการรายงานผลการ
ด าเนินงาน         
      ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามทีไ่ด้ก าหนดในปฏิทินด าเนินการ โดยระดับ
หลักสตูร มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปกีารศึกษา และก าหนดให้ทุก
หลักสตูร ประเมินคณุภาพ ระหว่างวันท่ี 19 ก.ค. – 30 ส.ค. 2561 และระดับคณะในวันท่ี 6 ก.ย. 2561 
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หลักฐาน 
5.2.1(1)  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 
พ.ศ. 2557-2560  
5.2.1(2)  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแนวทางการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2560 
5.2.1(3) ระบบบริหารจัดการหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย 
5.2.1(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.2.1.(5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.1(6) ปฏิทินด าเนินการจัดส่งเอกสาร มคอ.3 ถึง มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.1(7) ตารางเวลาในการทวนสอบ ประจ าปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนท่ี 1 และ 2) 
5.2.1(8) แผนบริหารจัดการหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.2.1(9) บันทึกแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5.2.1(10) บันทึกรายงานผลด าเนนิงานต่อคณะท างานกลั่นกรองหลกัสูตรและงานดา้นวิชาการมหาวิทยาลัย 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 : มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
      1. คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  ท าหน้าท่ีให้ความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจดัการ
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนของคณะฯ ก ากับติดตามการด าเนินงานการประกันคณุภาพหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคณุภาพหลักสตูร และรายงานผลการตดิตามเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 5.2.2(1) ในปี
การศึกษา 2560 มีการก ากับติดตามงานด้านประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิชาการ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 เมื่อคราวประชุมวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 5.2.2(2) และในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  เมื่อคราวประชุม วันท่ี 18 
กรกฎาคม 2561 5.2.2(3) 
     2. คณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าท่ีวางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย /
พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพือ่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย /พิจารณาวางระเบียบและออก
ข้อบังคับภายในคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั / พิจารณาน าเสนอเกี่ยวกับการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ ต่อมหาวิทยาลยั /จดัการวัดผล ประเมินผล และควบคมุมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
/ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี  และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
     3. คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาคณะฯท าหน้าท่ี ส่งเสรมิให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คณุภาพระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ก ากับตดิตาม ก าหนดให้มีการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคณุภาพหลักสูตร  
5.2.2(4) และระดับคณะ 
  
หลักฐาน 
5.2.2(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
5.2.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
5.2.2(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 : มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนนุการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
    คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรหลากหลายรูปแบบ ทั้งทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ ทั้งด้าน Hard ware และ  
Soft ware รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคลในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน
การประกันคณุภาพระดับหลักสูตร ดังต่อไปนี ้
      คณะฯ จัดหาและสนบัสนุนอตัราก าลังสายวิชาการ เพื่อให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
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มาตรฐาน กรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้จัดสรรอัตราก าลังเปดิรับสมัครผู้ที่มีคณุสมบตัิตรงตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากน้ัน ยังมกีารจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” “เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป” 
หรือ “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” ที่จะท าหน้าที่และรับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับทุก
หลักสตูร ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะเปน็กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับคณะและระดับหลักสูตร และคณะฯ ได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แกบ่คุคลเหล่านี้  
      คณะฯ จัดให้มีหน่วยงานท าหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยตรง คือ ส านักงานเลขานุการคณะ ซึ่ง ประกอบด้วย  งาน
ธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผนงานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานวิจยัและ
บริการวิชาการ 
     คณะฯ มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพเฉพาะระดับหลักสตูร ดังนี ้
      1. จัดสรรงบประมาณให้ทุกหลักสตูรตามจ านวนนสิิต ระดับปริญญาตรเีป็นเงิน 600 บาท/คน/ปี  ระดับปรญิญาโทเป็นเงิน 
2,000 บาท/คน/ปี และระดับปรญิญาเอกเป็นเงิน 3,000 บาท/คน/ปี เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าไปจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 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. จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบก าหนดระยะเวลาตามวงรอบการใช้หลักสตูร/จัดท าหลักสูตรใหม่ โดยใน
ปีการศึกษา 2560 มีการจัดท าหลกัสูตรใหม่ จ านวน 2 หลักสตูร เปน็หลักสตูรระดับปริญญาตรีทั้ง 2 หลักสตูร ได้แก่  หลักสูตร 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกจิบริการ และหลักสูตร กศ.บ. ดนตรีศึกษา  5.2.3(4) 
     5. จัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร กิจกรรม นสิิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกช้ันปี ในภาคการศึกษา 
5.2.3(5) 
     6. จัดสรรงบประมาณโครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการให้ทุกหลักสตูร หลักสูตรละ 10,000 บาท/ปี และโครงการเตรยีม
ความพร้อมก่อนการแข่งขัน ทุกหลักสูตร หลักสูตรละ 1,000 บาท/ปี 5.2.3(6) 
     7. จัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการใน
ระดับนานาชาติของนิสิตปริญญาเอก และการไปน าเสนองานวิจัยของคณาจารย์ใน-นอกประเทศ 5.2.3(7) 
      8. จัดสรรงบประมาณนสิิตแลกเปลีย่นต่างประเทศงบประมาณนิเทศนิสติสหกิจศึกษาภายในประเทศ 5.2.3(8) คณะฯได้
จัดสรรงบประมาณให้แตล่ะหลักสตูรส าหรับการแลกเปลี่ยนนสิิตระหว่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยได้
ท า MOU ร่วมกันไว้ เป็นประจ าทกุปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะฯ ได้จดัสรรส าหรับนสิิต Outbound ไว้จ านวน 
768,000 บาท (ซึ่งเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นิสิตระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยฝ่ายละ 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 
ส าหรับนสิิต Inbound ไว้จ านวน 100,000 บาท และนอกจากนั้นยงัได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการไปนิเทศนิสติฝึกงานให้แตล่ะ
หลักสตูร โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้จัดสรรเป็นจ านวน 407,700 บาท 
 นอกจากได้จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรส าหรับนิสติแล้วคณะฯ ยังไดบ้รรจุโครงการต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาอาจารย์ทั้งผู้รับผิดชอบหลกัสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์ผูส้อนให้พัฒนาให้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี ้
      1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านการจดัการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล กิจกรรม ส าหรับอาจารย์ชาวไทย 
หัวข้อ “แปลกแต่โดน...กจิกรรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมใหม้ีสไตล์”  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 
      2. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ “พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ” หัวข้อ “สัญญาณเตือน
ภาวะซึมเศร้าและวิธีการให้ค าปรกึษาเบื้องต้น” เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2561 
      3. โครงการสัมมนาอาจารย์ ประจ าปี พ.ศ.2561 “ทิศทางการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยยคุใหม่” เมื่อ
วันท่ี  30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 
 
      4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านการจดัการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล  ส าหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ หัวข้อ 
“Problem Based Learning on Language Teaching” เมื่อวันท่ี 16-17 พฤศจิกายน 2561 
นอกจากน้ี คณะฯ ได้จดัสรรทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ เชน่ ห้องอ่านหนังสือ ห้อง Undergraduate Lounge ห้อง 
Graduate Lounge วัสดุอุปกรณห์รือเครื่องมือตา่ง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานประจ าวัน (คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน 
วัสดุส านักงาน  ฯลฯ)  
คณะฯ ไดม้อบหมายให้งานบริการการศึกษา สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรทุกกระบวนการ ไดแ้ก่ การจัดตารางเรยีน
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รายวิชา ตารางสอบ การลงทะเบยีน  การประเมินการสอนโดยนิสติ  การประเมินเจา้หน้าท่ีภาควิชา การประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  การ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจดัการหลักสตูร และงานนโยบายและแผน ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต โดยน าผลการประเมินดังกล่าว สะท้อนแก่หลักสตูรเพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร 
       
หลักฐาน 
5.2.3(1) การจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชาต่าง ๆ 
(5.2.3.2) การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ 
5.2.3(3) การจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เดินทางไปราชการ 
5.2.3(4) โครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร (จัดท าหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสตูรและวพิากษ์หลักสูตร) 
5.2.3(5) โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากร กิจกรรม นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.2.3(6) โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการและโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน 
5.2.3(7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงานของนิสิตปรญิญาเอก 
5.2.3(8) งบประมาณนสิิตแลกเปลี่ยนและงบประมาณนเิทศนิสติฝกึงาน 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 : มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
  คณะฯก าหนดให้มีการประเมินคณุภาพภายในหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยในประจ าปีการศึกษา 2560 มีการประเมินระหว่างวันท่ี 
17 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2561 จ านวน 18 หลักสูตร ระดับปรญิญาตรี 10 หลักสตูร ปรญิญาโท 5 หลักสูตร ปริญญาเอก 3 
หลักสตูร และได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งท่ีวาระพิเศษ/2561 เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2561 จ านวน 12 หลักสูตร มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบท่ี 1 ทุกหลักสูตร 

         และเมื่อครบเวลาที่ก าหนดการประเมินระดับหลักสูตร ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2561 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ  ดังนี ้

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

หลักสูตรที่ประเมิน 

จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
4.01-5.00 ดีมาก - - 
3.01-4.00 ดี 15 83.33 

2.01-3.00 ปานกลาง - - 
0.01-2.00 น้อย 1 5.56 

  ไม่ผ่าน
เกณฑ์

มาตรฐาน 

2* 11.11 

รวม 18 100 

และหน่วยประกันคณุภาพฯจะจดัท ารายงานสรุปผลรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้งในการ
ประชุมเดือนกันยายน 2561 

 
      

หลักฐาน 
5.2.4.1 สรุปผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 
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 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 5 : น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
          จากผลการประเมินปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา มีผลประเมนิระดับหลักสตูรคา่คะแนนเฉลี่ย 2.94 มีหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมิน ไมผ่่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐานองค์ประกอบท่ี 1 จ านวน 1 หลักสูตรจากทั้งหมด 18 หลักสูตร คือหลักสตูร ศศ.ม.
วิทยาการดนตรีและนาฏศลิป์ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไมค่รบ 5 คน  คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อ
วันท่ี 21 กันยายน 2560 จึงมีมติให้เร่งติดตามหลักสตูรทีไ่มผ่่านตัวบง่ช้ีที่ 1.1   
 ทั้งนี้ คณะฯได้ด าเนินการแจ้งของดรับนิสติตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 พร้อมขอปิดหลักสูตร มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
โดยผ่านมตสิภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 229 (4/2560) เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม  2560 และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
 และที่ประชุมคณะกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 5/2561 เห็นชอบการอนุโลมก าหนดจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556) จากเดิม 5 คน เหลือเพียง 1 คน เพื่อท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในการดูแล
นักศึกษาคงค้างท่ีอยู่ในข้ันตอนการจัดท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ จ านวน 4 คน ซึ่งคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาในปี
การศึกษา 2561 และอนุโลมให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เหลือสามารถไปท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสตูรอื่นๆได้  มผีลท าให้ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ศศ.ม.วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป์ ผ่านการประเมินในองค์ประกอบท่ี 1  
ผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559-2560 

คะแนน ระดับคุณภาพ หลักสูตรทีป่ระเมินปี
การศึกษา 2559 

หลักสูตรทีป่ระเมินป ี
การศึกษา 2560 

จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
4.01-5.00 ดีมาก - - - - 
3.01-4.00 ดี  13 72.22 15 83.33 
2.01-3.00 ปานกลาง  4  22.22 - - 
0.01-2.00 น้อย  0  - 1 5.56 

  ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

1 5.56  2* 11.11 

รวม 18 100 18 100 

ถึงแม้ว่าในปีการศึกษา 2560 จะมีหลักสตูรที่ไม่ผ่านการประเมินจ านวน 2 หลักสูตร คือ ศศ.ม-ศศ.ด.ภาษาไทย แตส่ าหรับ
หลักสตูรอื่นๆมีพัฒนาการในด้านผลการประเมินท่ีดีขึ้นอย่างชัดเจน อยู่ในระดับดี จ านวน 15 หลักสูตร  
  
หลักฐาน 
5.2.5.1 สรุปผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 การประเมินของคณะกรรมการ  การประเมินตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 6 : มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน 
- 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 5 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 5 4.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 4 3.00 บรรลเุป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ : - 
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สรุปผลประเมินรายองค์ประกอบโดยคณะกรรมการ 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
จุดเด่น/จุดแข็ง 
 มีการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนการเงินที่สอดคล้องกัน มีผู้ รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ของคณะที่
ชัดเจนโดยมีรองคณบดีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละยุทธศาสตร์บรรลุผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ภาพรวมได้มากกว่าร้อยละ 92.00 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น/จุดแข็ง 
  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การด าเนินการตามแผนความเสี่ยงควรด าเนินการแบบมุ่งเป้าประเด็นวามเสี่ยงที่ส าคัญ และมาตรการ
ลดความเสี่ยงควรพิจารณามาตรการที่สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงที่ก าหนด  

2. การก ากับ ติดตามหารด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  - 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เสนอให้มีการคัดกรองประด็นความเสี่ยงตามพันธกิจที่ส าคัญในอันดับต้น ๆ ของคณะ ได้แก่ ประเด็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านการวิจัย 
ในส่วนของประเด็นความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ อาจพิจารณาด าเนินการเป็นล าดับต่อ ๆ ไป ซึ่งจะท าให้แผนความเสี่ยง 
กระบวนการลดความเสี่ยงสามารถมุ่งเป้าลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจของ
คณะ และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงที่สอดคล้อง 

2. การน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากกระบวนการพัฒนาที่จะสะท้อนคุณภาพจ าเป็นต้องพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับหลักสูตร 
แม้จะมีการน าผลประเมินหลักสูตรของปีการศึกษา 2559 เข้าคณะกรรมการประจ าคณะ และด าเนินการตาม
เกณฑ์ แต่ผลลัพธ์คือมี 2 หลักสูตรที่ได้คะแนนเป็น 0 หลักสูตร ท าให้ภาพรวมของหลักสูตรทั้ง 18 หลักสูตร (แม้
รายหลักสูตรจะมีผลประเมินระดับหลักสูตรเพ่ิมขึ้นก็ตาม) มีแนวโน้มลดลง คือ จาก 2.94 ในปีการศึกษา 2559 
ลดเป็น 2.90 ในปะการศึกษา 2560  
 จากข้อมูลข้างต้นจึงเสนอให้คณะพิจารณาระบบและกลไกก ากับติดตามหลักสูตรให้มีการด าเนินการตาม
องค์ประกอบประกันคุณภาพ โดยอาจพิจารณาวางตัวบุคคลที่รับผิดชอบในหลักสูตรเพ่ิมเติม กรณีผู้ด าเนินการ
หลักไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน หรือสร้างกลไกที่จะช่วยให้หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาได้
ทัน และในด้านคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558   
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ส่วนสรุป 
ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

 

ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ 

  ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 3.01    2.90 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 2.78 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
=44.912 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 2.807) 

2.81 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 2.00 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
=27.018 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 1.689) 

1.69 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ค่าความแตกต่างท้ัง 
ด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่า 
เกณฑ์มาตรฐานไมเ่กิน 
ร้อยละ 10 ก าหนด 

เป็นคะแนน 5 

0.00 0.00 ร้อยละ  -46.160 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=1,077,180.00/ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 
=127.50)=8,448.47 บาท เมื่อเทยีบค่าคะแนนเต็ม 5 
= 100,000.00 บาท ดงันั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 0.422) 

0.42 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 4.29 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ ์
หรือเผยแพร่เท่ากับ53.800/จ านวนอาจารย์และนักวิจัย 
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ142.500) = ร้อยละ37.754 

เมื่อเทียบค่าร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 
ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 4.719 

4.72 

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 - - 4 3.00 
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ตารางท่ี ส.2  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 

ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
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 การด าเนินงานระดบัดี 

องค์ประกอบท่ี 2 0.42 5.00 4.72 3.38 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.48 4.71 3.81 3.96 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การด าเนินงาน 
ระดับพอใช้ 

การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน 
ระดับดี 
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สรุปผลประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

    ตาราง ป.1 ผลประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

 / = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 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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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

 / = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 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 คะแนนดังนั้น
คะแนนเท่ากับ 4.719 
 

/ 4.72 - 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

 / = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 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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ตาราง ป.2 ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนประเมนิเฉลี่ย ผลการประเมิน 
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 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 2 0.42 5.00 4.72 3.38 การด าเนินงานระดับพอใช้  
องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.48 4.71 3.81 3.89 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะท่ัวไป  
- เงินงบประมาณด้านการวิจัยลดลง แต่ผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 
- สัดส่วนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล เมื่อเทียบเคียงกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมดถือว่าน้อย การคิดค่าร้อยละ (%) 

     (2X100)/จ านวนอาจารย์ 
- ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างคณะ กับผู้ปกครอง 
- ควรแสดงข้อมูลอาจารย์ชาวต่างชาติเทียบสัดส่วนกับอาจารย์ประจ าในแต่ละสาขาวิชา เช่น ภาษาเกาหลี/

ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษ 
- ควรหาทางบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างนักวิจัยอาวุโสต่อไปในอนาคต (10-15 ปี) ซึ่งจะมีผลพลอยได้ 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ บัณฑิตศึกษา และทุน คปก. 
- จากการสัมภาษณ์นิสิต นิสิตอยากให้คณะฯ มีแผนในการส่งเสริม สนับสนุนให้สาขาวิชา สง่นิสิตไปเรียน 

อบรม พัฒนาระยะสั้น และระยะกลาง ซึ่งผู้ปกครองและนิสิตส่วนใหญ่ยินดีจ่ายเงิน ถ้าโครงการดังกล่าวมี
ประโยชน์ 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูล Common Data Set ปีการศึกษา 2560 
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

ชุดข้อมูลที่ 1 
  จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 18 
  - ---ระดับปริญญาตร ี 10 

  - ---ระดับปริญญาโท 5 
  - ---ระดับปริญญาเอก 3 

ชุดข้อมูลที่ 4 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 142.5 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  3.0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 75.5 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  64.0 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 105.5 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 3.0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 64.5 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 36.5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 10.0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 18.0 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1.0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 9.5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0.0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0.0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0.0 

ชุดข้อมูลที่ 11 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 140,000.00 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 937,180.00 
  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 127.5 

  จ านวนนักวิจัยประจ าทีป่ฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 15.0 

  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

ชุดข้อมูลที ่12  
  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
26 

  บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

12 

  ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

12 

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

33 

  บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

7 

  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 

  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน - 
  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 2 
  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

- 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 9 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ - 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน - 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ - 
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ทุนสนับสนุนวิจัย ปีการศึกษา 2560 
(1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 

ที ่ ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนบัสนนุ งบประมาณ 
(บาท) 

1 ผศ.ดร.ชมนาด  อินทจามรรักษ์ 
 

การออกเสียงภาษาไทยของผู้พูดภาษาลัวะ 
จังหวัดน่าน : การศึกษาทางกลสัทศาสตร ์

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

199,980 

2 ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์ 
 

สัญญาณกองเพล: คุณค่าเชิงจริยศาสตร์ที่
ซ่อนเร้นอยู่บนวิถีชุมชนอีสาน 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

387,200 

3 ดร.วศินรัฐ  นวลศิร ิ
 

การเรยีนการสอนวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรยีนรูร้ะหว่าง
วัฒนธรรม 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

165,000 

4 นายณช ย่าหลี และ  
รศ.ดร.พัชรินทร์  อนันตศิริวัตน ์
 

ลักษณะเด่นและบทบาททางสังคมของค า
สอน “คุฏบะฮ์” ภาษาไทยทีม่ีต่อ
ประชากรมสุลมิในประเทศไทย 

ทุนอุดหนุนการท ากิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัย จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

185,000 

5 รศ.น.ท.ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง การวิเคราะหล์ักษณะการเปลี่ยนเสียงค า
ยืมภาษาเขมรในภาษาไทย 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000 

6 รศ.ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์ มโนทัศน์ “ป่าดงแดนเถื่อน” ในวรรณคดี
ไทย 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000  

7 ผศ.ดร.ประภาษ  เพ็งพุ่ม ศึกษาภาพสะท้อนสังคม ในนิราศเรื่องตาม
เสด็จของพระยาอนุศาสนจิตรกร เพื่อ
สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวตามทางเสด็จ
พระราชด าเนินฯ 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000  

8 ผศ.ดร.ลาวณัย์  สังขพันธานนท์ คติ ความเชื่อ และแนวคดิต่อธรรมชาติใน
วรรณกรรมซีไรตล์าว 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000  

9 ผศ.ดร.สดุสรวง ยุทธนา An Automated Analysis of the 
Readability of English Reading 
Passages in the Ordinary National 
Education Test (O-NET) 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000  

10 ดร.พัทธชนก  กิติกานันท์ The relationship between 
pragmatic and grammatical 
awareness, and motivation and 
severity rating 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000  

11 ดร.สายหยดุ  บัวทุม การศึกษาเปรยีบเทียบพระราชนิพนธ์เรื่อง
พระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชกับนิทานซา
ดก ท้าวมะหาซะนก ฉบับลาว : กลวิธีการ
เล่าเรื่องและศลิปะการแต่ง 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000  
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ที ่ ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย แหล่งทุนสนบัสนนุ งบประมาณ 
(บาท) 

12 ดร.อรทัย  ชินอัครพงศ ์ การเปลีย่นแปลงทางความหมายของช่ือ
คนไทยเช้ือสายมอญ ในต าบลไทรงาน 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000 

13 อ.คุณัญญา  บัวพรหมมาตร ์ การวิเคราะห์เนื้อหาวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
แบบเรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000 

14 อ.ธนัฏฐา  จันทร์เต็ม วิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ค าบุรษุสรรพ
นามในภาษาเวียดนามของนิสิตทีเ่รียนวิชา
โทภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000 

15 อ.วรชาติ  กิจเรณ ู งานสร้างสรรค:์การเรียบเรียงเพลงไม้สี่
ส าหรับวงสตริงควเท็ท 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000 

16 อ.สิรินทรญ์าดา  พรตระกลูเสร ี การศึกษาค ายมืภาษาสันสกฤตทีม่ี
พยัญชนะสะกดที่ไม่ออกเสียงและไม่มี
เครื่องหมายทณัฑฆาตก ากับ 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000 

17 ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย ์ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์หวังใน
ภาษาไทย 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000 

18 ดร.กานต์ธดิา  เกิดผล วรรณยุกต์ภาษาสุโขทัยของผู้พดูตา่งกลุ่ม
อาย ุ

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ คณะ
มนุษยศาสตร ์

10,000 

 
 ** สรุปข้อมลู สรุปยอด   

 ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 937,180    
 ทุนวิจัยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์  140,000   
 



 

-102- 
 

ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ป ี2560 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
1 รศ.ดร.อัญชลี  วงศ์วัฒนา อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วฒันา. (2560).อัตลักษณ์ภาษา

ชาติพันธไ์ทใหญ่แมส่อด: ระบบเสยีง. เอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วันที่ 
7-8 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, 1587-1595 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

2 ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ ชมนาด อินทจามรรักษ์. (2560). ไทยหล่ม:ภูมิปัญญา
ภาษาและวรรณกรรม.เอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายด้านการจัดการชุมชน
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนครั้งที่ 2
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์  3-12 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

3 ณัฐชยา ปันทกา และ  
ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ 

ณัฐชยา ปันทกา และ ชมนาด  อินทจามรรักษ์. 
(2560). วรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่อกเสียงโดย
ผู้พูดภาษาอินโดนีเซยี: การศึกษาทางกลศัทศาสตร์. 
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยา
วิจัย ครั้งท่ี 6 วันท่ี 26-27 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยพะเยา, 2524 - 2539 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

4 นิโลบล ศิริยุทธ และ  
ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ 

นิโลบล ศริิยุทธ และ อรทยั ชินอัครพงศ์. (2560). การ
เช่ือมโยงความระหว่างพาดหัวข่าวกัความคิดเห็นของ
ผู้อ่านในเพจเฟสบุค๊ “เรื่องเล่าเช้านี้”. เอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ราช
ภัฏหมู่บา้นจอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง, 185-193 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

5 ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง และ 
Yanhong Mu 

Rungruang, A & Mu, Y. (2017). Mandarin 
tone Production by Thai CFL speakers. 
(Proceedings). Payap University research 
Symposium. Chiangmai, Thailand, 44-55 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

6 ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง และ 
Richard Glover 

Rungruang, A & Glover, R. (2017). English consonant 
cluster perception by L2 Thai speakers. 
(Proceedings). Payap University research 
Symposium. Chiangmai, Thailand, 55-66 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

7 กาญจน์ชนก เอมแสง  
ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง และ  
ผศ.ดร.สดุสรวง ยุทธนา 

Emsaeng, K ; Rungruang, A & Yutdhana, S. 
(2017). An analysis of complex sentences in 
reading comprehension: a case study of CU-TEP. 
(Proceedings). National Graduate Study 
Conference. Thammasat University, 22-40 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
8 ธนาภรณ์  โรจนโรวรรณ และ 

ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง 
Rojanarowan, T ; Yutdhana, S & Rungruang, A. 
(2017). The Readability of Secondary and 
High School Level Commercial Textbooks: A 
Multilevel Analysis. (Proceedings). National 
Graduate Study Conference. Thammasat 
University, 22-40 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

9 ณัฐธิดา ฟักขาว และ  
รศ.ดร.ประจักษ์  สายแสง 

ณัฐธิดา ฟักขาว และ ประจักษ์ สายแสง. (2560). 
สถานภาพเพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560. เอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งท่ี 
3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันท่ี 23 - 24 
มีนาคม 2560, 408-416 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

10 Than Thar Su ,  
รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง และ 
ดร. อรอุษา สุวรรณประเทศ 

Than Thar Su  ประจักษ์ สายแสง และ อรอุษา 
สุวรรณประเทศ. (2560). ยาอายุวัฒนะจากคัมภรี์
การแพทย์พื้นบ้านเมียนมา. เอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ 
ประจ าปี 2560 วันท่ี 29 มิถุนายน 2560 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร,์ 174-185 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

11 ทัศนี หอมอ้น และ  
รศ.ดร.ประจักษ์  สายแสง 

ทัศนี หอมอ้น และ ประจักษ์ สายแสง. (2560). 
สัญลักษณ์ความฝันในพระไตรปิฏก. เอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" 
ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 
มีนาคม 2560, 417-425 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

12 อ.คณติา   หอมทรัพย ์ คณติา หอมทรพัย์. (2560). พระราชนิพนธ์เรื่อง พระ
มหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช: นวมราชอัจฉริยลักษณ์. เอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งท่ี 12 วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม กรุงเทพฯ, 1-10 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

13 ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ ภาคภูมิ สุขเจริญ. (2560). แมว : หน้าท่ีเชิง
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในประเพณีชีวติของคนไทย. 
ลักษณ์. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสวนสุนันทา 
ระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” ครั้งท่ี 6 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ 
กรุงเทพฯ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 

Proceedings 
การประชมุ
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

14 ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ ณัฏฐนิช นักปี่. (2017). บทเพลงเตหน่าของพะชะนุย คาม
ภูผา. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
"พิบูลสงครามวจิัย" ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ระหว่างวันท่ี 23 - 24 มีนาคม 2560, 550-555 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

15 อ.ว่าที่ร้อยตรโีสภณ ลาวรรณ์ , 
ผศ.แก้วกร เมืองแก้ว ,  
อ.ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ และ  
พิจิกา เนศปองธรรม. 

โสภณ ลาวรรณ์  แก้วกร เมืองแก้ว  ธีรวัฒน์ วีระ
วิทยานันต์ และ พิจิกา เนศปองธรรม. (2560). นาง
ด้งนางควาย. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม 2560, 115-122. 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
16 อัฐพร คริสต์พระพร และ  

ดร.ศศิธร  จันทโรทัย 
อัฐพร คริสต์พระพร และ ศศิธร จันทโรทัย. 
(2560). พลังการผนึกก าลังของผู้หญิงและข้อจ ากดั
ของพลังน้ีในนิทานภาพเคลื่อนไหวของดิสนีย์ เรื่อง 
ผจญภัยแดนค าสาปราชินีหิมะ (Frozen). เอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งท่ี 3 และการประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 45 วันที่ 2-3 
ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา, 
33-42 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

17 รจเรข สายค า และ  
รศ.ดร.วัฒนา พัดเกต ุ

รจเรข สายค า และวัฒนา พัดเกตุ. (2560). ปัจจัยใน
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลยั
นเรศวร วันที่ 21 กรกฎาคม 2560, 1348-1358 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

18 ดร.จุฑามาศ บุญช ู จุฑามาศ บุญชู. (2560). 태국인 학습자를 위한 

전략 바탕의 읽기-쓰기 통합 교재 개발 방안 

제시 กลยุทธ์ในการแนะแนวทางการเรียนรู้ทักษะ
ด้านการอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี ส าหรับ
ผู้เรียนชาวไทย” หนังสือรวมบทความงาน สัมมนา
วิชาการแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
เกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปี 
2560 วันที่  30 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ 
โรงแรม  เดอะอิมพิ เรี ยล  หั วหิ น  บี ช  รี สอร์ท 
ประจวบคีรีขันธ์. 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

19 อ.ศศิวรรณ นาคคง ศศิวรรณ นาคคง. (2560). The curriculum 
design for linkage course of Korean 
Translation-Business หนังสือรวมบทความงาน 
สัมมนาวิชาการแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
เกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปี 
2560 วันท่ี 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ 
โรงแรม เดอะอิมพิเรียล  หัวหนิ บีช รีสอร์ท 
ประจวบครีีขันธ์. 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

20 อ.ศิวัสว์   สุรกิจบวร ศิวัสว์ สุรกิจบวร. (2560). 초급 한국어 

학습자를 위한 구어 담화표지 교육연구 – 

태국인 학습자를 대상으로- หนังสือรวม
บทความงาน สัมมนาวิชาการแนวทางพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมธัยมศึกษาและ
อุดมศึกษา ประจ าปี 2560 วันท่ี 30 มีนาคม – 1 
เมษายน 2560 ณ โรงแรม เดอะอมิพิเรียล หัวหิน 
บีช รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์. 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
21 พัชรพร มูลมั่ง และ  

ผศ.ดร.ประภาษ   เพ็งพุ่ม 
พัชรพร มูลมั่ง และ ประภาษ เพ็งพุ่ม. (2560). 
องค์ประกอบของค าโปรยบนปกหลังหนังสือวรรณกรรม
เยาวชน. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับ 
ชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ระหว่างวันท่ี 23 - 24 มีนาคม 2560, 722-727 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

22 วัลลภ งามโคกลาง และ 
ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ 

วัลลภ งามโคกลาง และ ณฏัฐนิช นักปี่. (2560). 
เพลงในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงด า 
ต าบลวังพิกุล อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. 
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
นเรศวรวิจยั ครั้งท่ี 13 ม.นเรศวร วันท่ี 21 
กรกฎาคม 2560, 2226-2239 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

23 ดร.ศศณิัฐ พงษ์นิล  
อ.พรชัย ผลนิโครธ  
อ.บุตรี สุขปาน และ  
ดร.จิตติมา นาคเีภท 

ศศิณัฐ พงษ์นิล พรชัย ผลนิโครธ บุตรี สุขปาน และ 
จิตติมา นาคเีภท. (2560). การพัฒนาวงขับร้อง
ประสานเสยีงของมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยการฝึก
โสตประสาท. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ The 2nd National fine Arts Conference: 
The arts 4.0 วันท่ี 30 สิงหาคม 2560, 31-41 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

24 ดร.วศินรัฐ นวลศิร ิ วศินรัฐ นวลศิริ. (2560). สุนทรียะและสังคม : การ
วิจารณ์แนวนิเวศเพื่อการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม. 
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เวที
วิจัยมนุษยศาสตรไ์ทย ครั้งท่ี 11 วันท่ี 2-9 กันยายน 
2560, 480-492 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

25 รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา อัญชลี วงศ์วัฒนา. (2560). ภาษาและวัฒนธรรมไทย
ใหญ่กับการปรับตัวส าหรับยุค “ประเทศไทย 4.0”. 
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
1 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ในยุค Thailand 
4.0” วันท่ี 9 มิถุนายน 2560, 996-1010 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 

26 ทัตพิชา สกุลสืบ และ  
ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม 

ทัตพิชา สกุลสืบ และ ประภาษ เพ็งพุ่ม. (2560). 
พลังปัญญา คณุค่าแห่งมนุษยนยิมในสู่สายรุ้ง ของ 
เชิญอักษร. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครัง้ที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันท่ี 23 - 24 มีนาคม 2560, 
622-628 

Proceedings 
การประชุม
วิชาการ

ระดับชาต ิ

0.2 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
1 ผศ.ดร.จันทิมา ซมิป์สัน Simpson, J. (2017). Using Facebook in an EFL 

Business English Writing Class in a Thai 
University: Did It Improve Students’ Writing 
Skills?. Proceedings of Education and 
Language International Conference Vol 1, No 1 
(2017), 13-28 

Proceedings 
การประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.4 

2 ผศ.ดร.จันทิมา ซมิป์สัน และ 
ผศ.ดร.อุษา พัดเกต ุ

Simpson, J., & Padgate U. (2017). A 
perspective of Thai students on Facebook 
usage in an EFL writing context. (Proceedings.) 
ASAIHL International Conference 2017 
December 13-14, 2017 

Proceedings 
การประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.4 

3 อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร Buaprommat K. (2017). Analysis of final 
Tasks in French as Foreign language 
Handbooks. (Proceedings). The 10th 
International "Dynamics of Humanities and 
Social Sciences in Cross Border Societies". 
February 2-3,2017.Chiang Rai,Thailand,838-845 

Proceedings 
การประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.4 

4 รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา Wongwattana U. (2017). Morphologically 
Complex Words In Tai Khrang. (Proceedings). The 
10th International "Dynamics of Humanities 
and Social Sciences in Cross Border Societies". 
February 2-3, 2017.Chiang Rai,Thailand,731-747 

Proceedings 
การประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.4 

5 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ Suwanpratest O. (2017). When Science 
Meets Folkloristics: The Divine Being 
Revealed by a Scientist. (Proceedings). The 
10th International "Dynamics of Humanities 
and Social Sciences in Cross Border Societies". 
February 2-3,2017.Chiang Rai,Thailand,363-371 

Proceedings 
การประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.4 

6 ปริวัตร ศริะเกียรตสิกุล และ  
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ 

Sirakiatsakul, P. & Suwanpratest O. (2017). A 
Comparative Study of the Concept of 
Mentor in Mythology and the Concept of 
Mentor in HRD. (Proceedings.) ASAIHL 
International Conference 2017 December 
13-14, 231-235 

Proceedings 
การประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.4 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
7 ดร.ชนัญญา พวงทอง Phuangthong C. (2017). A Study on 

Semantic Map of “Give” and its Functions 
in Teaching Chinese as A Foreign Language. 
(Proceedings). The 10th International "Dynamics 
of Humanities and Social Sciences in Cross 
Border Societies". February 2-3,2017. Chiang Rai, 
Thailand, 40-57 

Proceedings 
การประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.4 

8 อ.ศิวัสว์   สุรกิจบวร ศิวัสว์ สุรกิจบวร. (2560). 태국인 학습자를 

이한 현대소설 교육 방안 연구 – 소나기를 

중심으로 –. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 23 หัวข้อ เนื้อหาและวิธีการ
สอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีของเกาหลีและไทย  

Proceedings 
การประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.4 

9 ดร.จริานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกลุ 
และ อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร 

จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกลุ และ ศิวัสว์ สุรกิจบวร. 
(2560). การศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์อ านาจ
ละมุนระหว่างจีนและเกาหลีใต้ในศตวรรษที่ 21. 
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The 4th International Joint Conference on 
Korean Studies and Thai Studies วันท่ี 20-21 
กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Proceedings 
การประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.4 

10 ดร.ศศณิัฐ พงษ์นิล  
อ.วราภรณ์ ยูงหน ู 
อ.ภูมินทร์ ภูมริัตน์ และ 
อ.ว่าท่ีร้อยตรโีสภณ ลาวรรณ ์

Phongnil S, Yoongnoo W, Phumirat P, Lawan 
S. (2017). The Effect of Globalization to 
Lam-Tang Wai of Katang Ethnic Groupin 
Sawannakhet Laos (P.D.R.). Proceeding of 
The 21st International Conference Asia–
Pacific Society for Ethnomusicology. August 
28-30 2017 Indonesia Institute of the Arts 
Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia; 2017, 137-141 

Proceedings 
การประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.4 

11 อ.รัชดาพร   สุคโต Sukkato R. (2017). An Analysis of the Solo 
Dance Repertoire Selection for Solo Dance 
Standard Examinations of Thai Dramatic Arts 
Student, Faculty of Humanities, Naresuan 
University. (Proceedings.) ASAIHL International 
Conference 2017 December 13-14, 2017 

Proceedings 
การประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.4 

12 ทัตพิชา สกุลสืบ และ  
ผศ.ดร.ประภาษ  เพ็งพุ่ม 

Sakulsueb T. & Pengpoom B. (2017). An 
Analysis of Concepts   and Doctrines of 
Zhuangzi from His Selected Ancient Chinese 
Fables. (Proceedings). The 10th International 
"Dynamics of Humanities and Social Sciences 
in Cross Border Societies". February 2-
3,2017. Chiang Rai, Thailand, 687-697 

Proceedings 
การประชุม

วิชาการระดับ
นานาชาติ 

0.4 

 รวมค่าน้ าหนัก 4.8 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
1 อ.ศรีสุดา  พุ่มชม และ  

Denis Francois 
Poomchom S, François D. (2017). Le stage 
professionnel coopératif en France. Etude 
des difficultés rencontrées par les étudiants 
thaïlandais de français. Bulletin de l’Association 
Thaïlandaise des Professeurs de Français, 
40(134), 10-15  

TCI2 0.6 

2 รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง และ 
Truong Thi Hang 

ประจักษ์ สายแสง และ Truong Thi Hang. (2560). ทวิ
ภาวะ.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-เมษายน), 1-36  

TCI2 0.6 

3 ณัฐภัทร์ สรุินทร์วงศ์ และ  
ผศ.ดร.บารนี บญุทรง 

ณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์ และ บารนี บุญทรง. (2560). 
พิธีกรรมฟ้อนผีมด : การสื่อสารระหว่างมิติในมุมมอง
คติชนวิทยา. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน), 72-82 

TCI2 0.6 

4 ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ อรอุษา สุวรรณประเทศ.(2560). สันนิษฐานนิทานที่
เป็นต้นเค้าของนิทานเรื่องสังข์ทองของไทย. วารสาร
ช่อพะยอม ปีท่ี 28 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ตุลาคม), 13-24 

TCI2 0.6 

5 รศ.ดร.กาญจนา   วิชญาปกรณ ์ กาญจนา วิชญาปกรณ์. (2560). กระบวนทัศน์เชิง
สังคม ใน นวนิยาย เรื่อง ร่มฉัตร และทวิภพ ของ ทม
ยันตี. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีท่ี 5 
ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน), 17-35 

TCI2 0.6 

6 ผศ.วรารัชต์   มหามนตร ี วรารัชต์ มหามนตรี. (2560). รูปแบบการใช้ภาษาที่
แสดงอ านาจในป้ายเตือน. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าปี 2560, 18-25 

TCI2 0.6 

7 ดร.พิชญาภา สิรเิดชกลุ และ 
อาจารย์ดวงพร ทองน้อย 

พิชญาภา  สิรเิดชกุล และ ดวงพร ทองน้อย. 
(2560). ความเงียบ อัตลักษณ์แหง่วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ในนวนิยายเรื่อง โอบะซัง วารสารบัณฑิตวิจยั ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน), 17-26 

TCI2 0.6 

8 ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม ฐิติรัตน์  สุวรรณสม. (2560). ผลของการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎพีหุปัญญาเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5. วารสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน), 
89-109 

TCI2 0.6 

9 ธีระพงษ์ ทัพอาจ และ  
รศ.ประทีป นักป่ี 

ธีระพงษ์ ทัพอาจ และ ประทีป นักปี่. (2560). แตรวง
คณะบ้านตาล ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดติถ์. วารสารวิชาการบณัฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ 
ปีท่ี 7 ฉบับที่ 2 ประจ าปี 2560, 27-38 

TCI2 0.6 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
10 Nguyen Thi Thuychu  

รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ ศิริวัฒน์ 
และ รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรตัน ์

Nguyen Thi Thuychu พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ 
และสภุาพร คงศริิรัตน์. (2560). ภาพสะท้อนทาง
วัฒนธรรมจากการใช้ค าเรียกบุคคลในภาษาเวียดนาม. 
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน),32-67 

TCI2 0.6 

11 รศ.ดร.กาญจนา   วิชญาปกรณ ์ ณิชาภา กระกรกุล และ สภุาพร คงศิริรัตน์. (2560). 
การศึกษารสวรรณคดีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องไชน่า
มูน ของประภสัสร เสวิกุล. วารสารศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั แม่โจ้ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม -
มิถุนายน), 37-50 

TCI2 0.6 

  รวมค่าน้ าหนัก  6.6 
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บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 1 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
1 รศ.ดร.พยุง ซีดาร ์ Cedar, Payung. (2560). Blended Learning 

and EFL Course Management at a Thai 
University. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทัย
ธรรมธิราช ปีท่ี 10 ฉบับที่ 1 , 16-33 

TCI1 0.8 

2 ดร.ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์ ซอทอง บรรจงสวัสดิ.์ (2560). สัญญะนอกบริบทกับ
การสื่อความเป็นไทยในต่างแดน : กรณีของป้าย
ร้านอาหารไทยในปารีส. มนุษยศาสตร์สาร. มกราคม -
มิถุนายน 2560 ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1, 88 -112 

TCI1 0.8 

3 วิไล ผิวมา และ  
รศ.ดร.วัฒนา พัดเกต ุ

Phiewma, W. & Padgate, W. (2017). The 
Effectis of Teacher indirect Feedback and 
Collaborative Revision Activity on Grammatical 
Accuracy of Thai College Students’ Writing. 
วารสารวิจัยเพื่อชุมชน (Journal of Community 
Development research) (Humanities and 
social sciences). ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2, 1-10 

TCI1 0.8 

4 สมพงษ์ รูปทรง และ  
รศ.ดร.วัฒนา พัดเกต ุ

Rupsong, S. & Padgate, W. (2017). An 
Investigation of Perspectives, Practices and 
Problems Regarding Error Feedback of 
English Writing Teachers in Public Universities 
in the North Region of Thailand. วารสาร
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน ปีที่ 3 ฉบับท่ี 3, 381-393 

TCI1 0.8 

5 ประทุมเพชร แซ่อ๋อง,  
รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ 
และ  ผศ.ดร.อุษา พัดเกต ุ

ประทุมเพชร แซ่อ๋อง พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ และ 
อุษา พัดเกตุ (2560). ส านวนและความเปรยีบเทียบ: 
กลวิธีการแปลที่ปรากฏในวรรณกรรมแปล เรื่อง แฮ
รี่พอตเตอร์กบัศิลาอาถรรพ์. วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 14 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม–
สิงหาคม), 61-72 

TCI1 0.8 

6 ธิติสรร พึ่งกัน ,  
ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ และ  
ดร.พรวรี์ ทันนิเทศ 

ธิติสรร พึ่งกัน อุษา พัดเกตุ และพรวีร์ ทันนิเทศ. 
(2560). A Reflection of Jean Piaget’s Cognitive 
Development Theory in the Adolescent 
Character of Katniss Everdeen in The 
Hunger Games Trilogy. วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 14 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม–
สิงหาคม), 73-88 

TCI1 0.8 

7 ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย ์
รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา และ 
รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน ์

ณรงค์กรรณ รอดทรัพย ์อัญชลี วงศ์วัฒนา และพัชริ
นทร์ อนันต์ศิริวัฒน์. (2560). อุปลักษณ์เกีย่วกับ
อารมณ์กลัวในรวมเรื่องสั้นและรายการโทรทัศน์ใน
ภาษาไทย. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปี
ที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม), 85-107  

TCI1 0.8 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
8 รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา. (2560). หน้าท่ีในการ

สื่อสารและวากยสมัพันธ์ของประโยคแปรใน
ภาษาไทย: กรณีหน่วยสรา้งประโยคหัวเรื่องเด่น. 
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 14 
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม), 15-34 

TCI1 0.8 

9 สุจิตรา เลิศเสม และ  
รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา 

สุจิตรา เลิศเสม และ อัญชลี วงศ์วัฒนา. (2560). 
การศึกษาหน่วยสร้างกรรมวาจกในภาษาญี่ปุ่นใน
แนวไวยากรณ์หน้าท่ีนิยมแบบลักษณ์ภาษา. วารสาร
ครุพิบูล ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2(กรกฎาคม-ธันวาคม),75-92 

TCI1 0.8 

10 รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา. (2560). ช่ือพืช โลก
ทัศน์ และภูมิปญัญาไทครั่ง ภมูิภาคเหนือตอนล่าง. 
วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 
1 (มกราคม-มิถุนายน), 261-286 

TCI1 0.8 

11 รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา. (2560). ชาติพันธ์ุ “ไท
ครั่ง” ภูมิภาคเหนือตอนลา่ง: อัตลกัษณ์และความ
หลากหลาย. Journal of Community 
Development Research: Humanities and 
Social Sciences. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – 
มิถุนายน), 107-127 

TCI1 0.8 

12 ผศ.ดร.ชมนาด  อินทจามรรักษ์ Intajamornrak, C. (2017). Thai tones 
produced by tonal and non-tonal Language 
Speakers: An acoustic study. Manusya: 
Journal of Humanities 20(2), 1-26 

TCI1 0.8 

13 พิชญ์สินี เสถียรธราดล และ  
ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ 

พิชญ์สินี เสถียรธราดล และ อรทยั ชินอัครพงศ์. 
(2560). ความหมายเชิงมโนทัศน์ของค าว่า “โกง” 
ในภาษาไทย: การวเิคราะห์ตามแนวอรรถศาสตร์ปริ
ชาน. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ปี
ที่ 14 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม), 105-120 

TCI1 0.8 

14 รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันตศิริวัฒน ์ พัชรินทร์ อนันตศิริวัฒน์. (2560). บทบาทด้าน
การเมืองการปกครองของบูเช็กเทียนในวรรณกรรม
ร่วมสมัยต่างประเภท. วารสารมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ปีท่ี 
8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม), 288-310  

TCI1 0.8 

15 ดร.สายหยดุ บัวทุม   
รศ.ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ 
และ รศ.ดร.ประจักษ์  สายแสง 

สายหยดุ บัวทุม กาญจนา วิชญาปกรณ์ และ 
ประจักษ์ สายแสง. (2560). บทสู่ขวัญของลาวกับ
อีสาน : โครงสร้างทางวรรณกรรมและบทบาท
หน้าท่ี. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน), 29-45 

TCI1 0.8 

16 ปริวัตร ศริะเกียรตสิกุล และ  
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ 

ปริวัตร ศริะเกียรตสิกุล และ อรอษุา สุวรรณ
ประเทศ. (2560). ท้าวเวสสุวัณคือใครในคัมภีร์ทาง
พุทธศาสนาและฮินด.ู วารสารมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 14 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-
ธันวาคม), 121-136 
 

TCI1 0.8 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
17 รศ.ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ ์

และ ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์
กาญจนา วิชญาปกรณ์ และ ทศพล สุรนัคครินทร์. 
(2560). Dignity in Humility: The Representation 
of Central Female Characters in Thai 
Literary Works. วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 14 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - 
เมษายน), 1-20 

TCI1 0.8 

18 ผศ.วรารัชต์ มหามนตร ี วรารัชต์ มหามนตรี. (2560). ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับ
ช่ือเมือง "พริบพรี" (เพชรบุรี) จากการศึกษาเชิง
ประวัติและสัทศาสตร์.วารสารอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีที่ 39 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม), 180-212 

TCI1 0.8 

19 ดร.พัทธชนก กิติกานันท์ และ 
พรพรรณ ศศมิณฑล 

พัทธชนก กิติกานันท์ และ พรพรรณ ศศิมณฑล. 
(2560). The relationship between English 
self-efficacy and English learning achievement 
of L2 Thai learners.LEARN Journal.10(1).148-
163 

TCI1 0.8 

20 รศ.นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง  วัฒนชัย หมั่นยิ่ง. (2560). วิเคราะห์ค าศัพท์เขมร
จากพจนานุกรมเขมร ฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ พ.ศ. 
2512 ท่ีพ้องกับค าศัพท์ไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 14 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
เมษายน), 21-28 

TCI1 0.8 

21 ดร.นรสัถ์  กานต์ประชา นรัสถ์  กานต์ประชา. (2560). Effects of 
Processing Instruction and Dictogloss on the 
Acquisition of the English Passive Voice among 
Thai University Students. NIDA Journal of 
Language and Communication ปีท่ี 22 ฉบับที่ 
33 (มกราคม – เมษายน), 15-37 

TCI1 0.8 

22 อ.ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน ์ ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์. (2560). Levels and 
Sources of Self-Efficacy of Foreign Language 
Learners in Different Learning Stages. 
Language Education and Acquisition Research 
network ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (มิถุนายน), 36-49 

TCI1 0.8 

23 ดร.อมรรัตน์  เนตรธัญญกรวงศ ์ อมรรัตน์  เนตรธญัญกรวงศ์. (2560). คนผิดปกติ
และคนปกติ : การอุปมาของภาพลักษณส์องสิ่งนี้ใน
วรรณกรรมค้นหารากเหง้าจีน. Veridian E-journal 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม), 950-958 

TCI1 0.8 

24 อาจารย์คณิตา    หอมทรัพย ์ คณติา หอมทรพัย์. (2560). พระราชนิพนธ์เรื่อง พระ
มหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมเฉลมิ
พระเกียรติของไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ฉบับพิเศษที่ 3 
(กรกฎาคม) 2560, 68-81 

TCI1 0.8 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
25 วชิราภรณ์ ช้างหัวหน้า  

รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน ์และ  
รศ.วนิดา บ ารุงไทย 

วชิราภรณ์ ช้างหัวหน้า สุภาพร คงศิริรัตน์ และวนิดา 
บ ารุงไทย. (2560). กลวิธีการตั้งช่ือเรื่องสารคดี
ชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปกของนิตยสาร ฅ.คน 
Magazine. วารสารสักทอง ปีที่ 23 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน-ธันวาคม), 166-174 

TCI1 0.8 

26 บงกชกร ทองสุก และ  
รศ.ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ ์

บงกชกร ทองสุก และ กาญจนา วชิญาปกรณ์. 
(2560). อัตลักษณ์ทางเพศในนวนิยายสะท้อนสังคม
เพศที่สาม พ.ศ. 2516-2557. วารสารอารยธรรม
ศึกษา โขง-สาละวิน ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม), 15-39 

TCI1 0.8 

27 Nguyen Thi Thuy Chaua  
รศ.ดร.พัชรินทร ์อนันต์ศิริวัฒน ์
และ รศ.ดร.สุภาพร  คงศิริรัตน์ 

Nguyen Thi Thuy Chaua พัชรินทร์ อนันต์ศิ
ริวัฒน์ และ สภุาพร คงศิรริัตน์. (2560). วัฒนธรรม
ที่สะท้อนผ่านค าเรียกบคุคลในภาษาไทย และภาษา
เวียดนาม. วารสารสังคมลุ่มน้ าโขง ปีท่ี 13 ฉบับที่ 3 
(กันยายน-ธันวาคม), 77-99 

TCI1 0.8 

28 ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน และ  
รศ.นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง 

ธรงวิทย์ ทองเสีย่น และวัฒนชัย หมัน่ยิ่ง. (2560). 
การศึกษานิเทศก์วิทยาวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ใน
ผลงานของค าพูน บุญทวี. วารสารการวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) ปีท่ี 
10 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน), 124-138 

TCI1 0.8 

29 Liu Jian Lu  
รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวฒัน ์
และ ดร.ภูริวรรณ วรานสุาสน ์

Liu Jian Lu พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ และ ภูริวรรณ     
วรานุสาสน.์ (2560). การศึกษาเปรยีบเทียบ “ไซฮ่ั่น” 
ฉบับภาษาจีนกับฉบับแปลไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 14 ฉบับท่ี 1 (มกราคม–
เมษายน), 73-84 

TCI1 0.8 

30 ศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ และ  
รศ.ประทีป นักปี่ 

ศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ และประทีป นักปี่. (2560). ฟ้อน
นกก่ิงกะหล่า : ครูส่างค า จางยอด. วารสารสักทอง  
ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน), 145-153 

TCI1 0.8 

31 สุดารัตน์  บุญเกียนและ  
รศ.ประทีป นักปี่ 

สุดารัตน์  บุญเกียน และประทีป นักปี่. (2560). 
ดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า. วารสารสักทอง 
ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน), 135-144 

TCI1 0.8 

32 ภารดี เกดิวาระ และ  
รศ.ประทีป นักปี่ 

ภารดี เกดิวาระ และประทีป นักปี่. (2560). ดนตรี
ประกอบการแสดงหุ่นกระบอก คณะแม่ชะเวง อ่อน
ละม้าย. วารสารสักทอง ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
เมษายน), 126-134 

TCI1 0.8 

33 ผศ.ดร.ลาวณัย์ สังขพันธานนท์ ลาวัณย์  สังขพันธานนท์. (2560). ระบบครอบครัว
และเครือญาติในสังคมลาว ศึกษาจากเรื่อง สังสินไซ. 
วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีท่ี 13 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม), 49-78 

TCI1 0.8 

  รวมค่าน้ าหนัก  26.4 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
1 รศ.ดร.พยุง  ซีดาร ์ Cedar, P.(2017). Apology strategies Used by 

Efl Undergraduate Students in Indonesia. 
International Journal of Applied Linguistics & 
English Literature, 6(6), 214-220 

SJR 1 

2 รศ.ดร.พยุง  ซีดาร์ และ 
อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา 

Cedar, P. & Singhara, M.I. (2017). The 
Benefits of the Proprioceptive Method Used 
in Learnning English Via Facebook by Thai 
Government Officials. English Language 
Teaching, 10(8), 123-134 

ERIC 1 

3 ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง Rungruang, A (2017). Consonant Cluster 
Acquisition by L2 Thai Speakers. English 
Language Teaching. 10(7), 216-231 

SJR 1 

4 ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง Rungruang, A (2017). Mandarin Chinese 
Tonal Acquisition by Thai Speakers. Asian Social 
Science. 13(5), 1-9 

SJR 1 

5 ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ Suranakkharin T. (2017). Using the Flipped 
Model to Foster Thai Learners’ Second 
Language Collocation Knowledge. 3L: 
Language, Linguistics, Literature® The 
Southeast Asian Journal of English Language 
Studies Vol 23 No 3, 1-20 

SJR 1 

6 ดร.พัทธชนก กิติกานันท์ Kittikanan P. (2017).  The effect of L2 
experience and vowel context on the 
perceptual assimilation of English fricatives by 
L2 Thai learners. English Language Teaching. 
10(12), 72-82 

SJR 1 

7 ดร.พิชญาภา  สิริเดชกุล Siridachkul P. (2017). Ideal self and ought-to 
self of simultaneous learners of multiple 
foreign languages. International Journal of 
Multilingualism February 2017, 1-16 

SJR 1 

  รวมค่าน้ าหนัก  7.00 
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ฐานการตีพิมพ ์ คะแนน 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
1 รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา อัตลักษณ์ ภมูิปัญญา และการสืบสานภาษาชาติ

พันธุ์ไทครั่งภาคเหนือตอนล่าง 
- 1 

2 รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม ภาษาอังกฤษ: มายาคติ อ านาจและการครอบง า - 1 
  รวมค่าน้ าหนัก  2.00 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
     
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
1 อ.ภูริตา เรืองจิรยศ และ 

น.ส.ศศิประภา เจรญิรัมย ์
การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด Water is life - 0.2 

2 อ.ภูริตา เรืองจิรยศ และ 
น.ส.วรางคณา โสตถิถาวร 

การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฝนหลวง - 0.2 

3 ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ และ
น.ส.สภุัทจณี บญุเฉลิม 

การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด บ าบดั - 0.2 

4 ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ และ 
น.ส.อรอร บญุนาค 

การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด หญ้าแฝก - 0.2 

5 ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ และ 
นายปกรณ์ เหล็กเข็ม 

การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ดารารัตน ์ - 0.2 

6 ดร.จิตติมา นาคเีภท และ 
น.ส.กมลรัตน์ ไชยเสน 

การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ความเพียร - 0.2 

7 ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ และ
น.ส.กรวิภา บุญถาวร 

การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ไมตรี - 0.2 

8 อาจารย์ภรูิตา เรืองจิรยศ และ
น.ส.ณภค ชลเสถียร 

การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ชะตาชีวิต - 0.2 

9 อ.อุบลวรรณ โตอวยพร และ  
น.ส.ณฏัฐ์ธยาน์ มงคะสิงห ์

การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด Desire - 0.2 

  รวมค่าน้ าหนัก  1.8 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
     
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
     
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
     
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
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