
 
 

 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ 
Self/Check Assessment Report, SAR/CAR 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ข้อมูล 1 ก.ค.2562 – 31 พ.ค.2563) 

 
 
 
 
 

 
โดย 

 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปีที่รายงานประเมินตรวจสอบ 
23 กันยายน 2563 



 

สารบัญ 
           หน้า 
รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 
บทสรุปผู้บริหารผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     A-B 
บทที่ 1 ส่วนน า            

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ    1 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการบริหารงานและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์  5 
1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร     10 
1.4 รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ    11 
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน       12  
1.6 จ านวนนักศึกษา        12  
1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร       13 
1.8 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่    14 
1.9 ความภาคภูมิใจของคณะมนุษยศาสตร์      16 
1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา   18 

 
 
บทที่ 2 ส่วนส าคัญ         19 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สกอ.       
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต        
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม     20 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    22 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   24 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  27 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี     29 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี     36 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 39 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์    45 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   52 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม      72 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม           

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   77 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ       
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ   82 
           กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร    97 
 



 
บทที่ 3    ส่วนสรุปผลการประเมิน      
  ตาราง ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  103 

ตาราง ส. 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ    104 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 105 

 ตารางที่ ป.2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ    109 
 ภาคผนวก Common Data Set ปีการศึกษา 2562     110 
       

    
        



····················~············· 5. 

4. 

~ 1'-,._/ . ·l········ . 3. 

····························~····························· 
(~~1~~1a~11~11~u~"1 L~~"aa1~) 

'IJ 

2. 

1. 

~1fJ'U111AN~n~~11n1~'lh~bij'UfllN.fl1'W.fl1fJb'U 
' 

un1~f>in'~1 2562 



 
 

 
A 

บทสรุปผู้บริหารผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีการศึกษา 2562 

 

1. บทสรุปผู้บริหาร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมคณะ ฯ ด้วยการศึกษาจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับทางคณะฯ โดยทางคณะ
มนุษยศาสตร์ ได้จัดเตรียมรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประเภทสถาบัน กลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ 13 ตัวบ่งชี้ และด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน และ
สัมภาษณ์ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต และผู้แทนนิสิต คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2.วิธีการประเมิน 

2.1 การวางแผนและการประเมิน 
1.) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการเตรียมการดังนี้ 
(1.) ฝ่ายเลขานุการจัดส่ง (ร่าง) ก าหนดการตรวจเยี่ยมให้คณะผู้ประเมินคุณภาพทุกท่านและ

ได้ร่วมกันวางแนวทางตลอดจนวิธีการประเมินคุณภาพ  และจัดท าก าหนดการตรวจเยี่ยมใหม่เพ่ือแจกให้
คณะกรรมการทุกท่าน 

(2.) ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะมนุษยศาสตร์ 
(3.) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะมนุษยศาสตร์ 

2.) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด าเนินการประเมินคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 23 

กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.โดยตรวจเยี่ยมคณะมนุษย์ศาสตร์ พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูล
หลักฐานด้วยวิธีการต่างๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1.) ศึกษาเอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ รายการเอกสารหลักฐานที่อ้างในรายงานประเมินตนเอง 
แผนงาน โครงการต่างๆ รวมทั้งข้อมูลหรือสถิติที่เก่ียวข้อง 

(2.) ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
3.) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

    ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประเมินคุณภาพได้จัดท าข้อสรุปและรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาและให้ประธานคณะกรรมการยืนยันข้อมูล เพ่ือส่ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
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2.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 

2562 ได้ใช้วิธีการศึกษาเอกสารปฐมภูมิ ที่เป็นเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในรายงานประเมินตนเอง  ข้อมูล
เชิงปริมาณ  ค านวณโดยใช้สูตรการค านวณตามตัวบ่งชี้ และสรุปรวมเป็นค่าเฉลี่ย รายองค์ประกอบราย
มาตรฐานการอุดมศึกษา และประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค านวณ  
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การตรวจสอบโดยคณะผู้ประเมินคุณภาพพิจารณา  ให้คะแนนตามระดับคุณภาพตาม
เกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

  คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและตรวจเอกสาร
หลักฐาน รวมถึงสอบถามผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการด าเนินงานเพ่ิมเติม สรุปผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
พบว่า คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่
ในระดับดี (4.14 คะแนน) เท่ากับผลประเมินตนเอง โดยแยกองค์ประกอบการประกันคุณภาพ รายละเอียด
ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   ระดับคุณภาพด ี  3.97 คะแนน 

 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   ระดับคุณภาพพอใช้  3.33 คะแนน 

 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  ระดับคุณภาพดีมาก 5.00 คะแนน 

 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับคุณภาพดีมาก 5.00  คะแนน 

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  ระดับคุณภาพดีมาก 5.00 คะแนน 

 

 วิเคราะห์ตามมุมมองด้านปัจจัยน าเข้า (I) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับพอใช้ หรอื 2.67 ผลการประเมิน
ตนเองด้านกระบวนการ (P) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก หรือ 5.00 ส าหรับผลการประเมินตนเองด้านผลผลิต 
(O) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก หรือ 4.06 
  จากผลการประเมินรายตัวบ่งชี้นั้น ตัวบ่งชี้ที่ได้ผลประเมินน้อยกว่าระดับดี หรือน้อยกว่า 3.51 คะแนน 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปริญญาเอก 3.05 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.10 คะแนน และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 0.52 คะแนน แต่เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีข้ึน ทั้ง 3 ตวับ่งชี้ 
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บทท่ี 1 ส่วนน ำ 
 

 

  

ส่วนน ำรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 

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

ชื่อหน่วยงำน    

คณะมนุษยศาสตร์    มหาวิทยาลัยนเรศวร     (Faculty of  Humanities, Naresuan University) 

ที่ตั้ง 

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

 

ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 
2517 อันเป็นวันที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
พิษณุโลก โดยที่คณะมนุษยศาสตร์เป็นคณะหนึ่ง นอกเหนือจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพล
ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ.2533 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
พิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้รับพระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร” 
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 เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนเป็นวิชา
โทและวิชาเลือกเสรี เพ่ือเตรียมการเปิดสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนซึ่งเป็นวิชาเอกที่ตลาดต้องการใน
โอกาสต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าการยุบรวมภาควิชาที่มี
ลักษณะวิชาใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน 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 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาพม่า สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
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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    

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 านักงานคณะมนุษยศาสตร์เพ่ิมขึ้น 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
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ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 173 (7/2555) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555) 
   2. ภาควิชาภาษาตะวันตก 
   3. ภาควิชาภาษาตะวันออก 
   4. ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
   5. ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา   
   6. ภาควิชาดนตรี 
   7. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
   8. ภาควิชาภาษาไทย 
   9. ภาควิชาศิลปะการแสดง 
   10. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
   และ สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา 

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

ปัจจุบัน  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวการประชุมครั้งที่ 252 (10/2561) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 
มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับภาควิชาของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 1) ส านักงานเลขานุการคณะ 2) 
ภาควิชาภาษาตะวันตก 3) ภาควิชาภาษาตะวันออก 4) ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 5) 
ภาควิชาดนตรี 6) ภาควิชาภาษาอังกฤษ 7) ภาควิชาภาษาไทย และ 8) ภาควิชาศิลปะการแสดง 
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1.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์  
กำรขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“ผู้น ำทำงวิชำกำรมนุษยศำสตร์ในประชำคมอำเซียน” 
คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรแห่งความสุข  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเป็นผู้น าทาง

วิชาการด้านมนุษยศาสตรท์ั้งในระดับประเทศและในประชาคมอาเซียน  ภายใต้การบริหารจัดการ 
ที่มีธรรมาภิบาล มีการเรียนการสอนอย่างบูรณาการตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 

เป้ำประสงค์ (Goal) 

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ไปสู่ดังวิสัยทศัน์ดังกล่าว คณะฯ มีกลไกการขับเคลื่อน
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย คือ 3I หรือ Triple I ได้แก่ Innovation Integration International 
และมีการก าหนดตัวชี้วัด ดงันี้ 

1. พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2. บูรณาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา 
3. อุดมศึกษาชั้นน าก้าวสู่สากล 

ปรัชญำ 
 

มนุษยศาสตร์โน้มน าให้มนษุย์เข้าใจแก่นแท้ของตนเอง เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
และเป็นอิสระจากอวิชชา 
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นโยบำยกำรบริหำรงำนและพัฒนำคณะมนุษยศำสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรแห่งความสุข มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ  

ด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งในระดับประเทศและในประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ของทุกภาคส่วนให้เกิดความคล่องตัว เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณิธำน 
 

คณะมนุษยศาสตร์มุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพทั้งด้านความรู้ 
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อ

พัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน 

ค่ำนิยม (Core Value) 
 

“Focus on success” 
คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งหวังให้ “กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์” เกิดในพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกคน ยึดถือเป็นเป้าหมาย แนวทางในการปฏิบัติงาน จนหล่อหลอมกลายเป็นวัฒนธรรมของ

องค์กร เพ่ือที่จะน าไปสู่การด าเนินการที่เป็นเลิศ บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

รักษำจุดแข็ง พัฒนำสิ่งใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทโลก  
ใช้หลักบูรณำกำรบริหำรงำนในคณะฯ สร้ำงควำมแข็งแรงอย่ำงยั่งยืน 
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พันธกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในขณะเดียวกันก็สร้างสรร ค์
และพัฒนาพันธกิจให้สอดคล้องกับธรรมชาติและอัตลักษณ์ของคณะ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามกรอบพันธกิจ หลัก 5 ด้าน คือ (1) ด้านการผลิตบัณฑิต (2) ด้านการ
วิจัย (3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (4) ด้านส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) ด้านบริหารจัดการ 
การขับเคลื่อนพันธกิจดังกล่าว จักด าเนินไปตามหลักการของการจัดการอุดมศึกษา ตามที่ก าหนดตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 คือ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักคว าม
เป็นอิสระ หลักความเสมอภาค และหลักธรรมาภิบาล 
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ในทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล พัฒนา
หลักสูตรด้านภาษาและดนตรี นาฏศิลป์ ให้มีความหลากหลายทั้งสาขาวิชาและรูปแบบใหม่ๆ เช่น หลักสูตรคู่ขนาน 
หลักสูตรข้ามศาสตร์ ข้ามสาย และหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ World – 
Class Education (Learning from International Models of Excellence and Innovation Learning by 
inspiration) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ ของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะและอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ มีแรงบัลดาลใจและ
จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานตามศักยภาพของตน 
ด้ำนกำรวิจัย 

    มุ่งสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยในระดับของอาจารย์และนิสิต สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุนใน
การวิจัยให้มากขึ้น ขยายขอบข่ายงานวิจัยลงสู่ปัญหาในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ กับสถาบัน
ภายนอกและหน่วยงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดสรรสิ่งอ านวยประโยชน์ที่เอ้ือต่อการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ แปร
ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านภาษา ดนตรี นาฏศิ ลป์ 
น าผลการวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ทางวิชาการแก่คณะและการสร้างรายได้จากผลงานวิจัย 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  

    เพ่ิมศักยภาพในการบริการวิชาการแก่สังคมให้มากข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม โดยระดมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ เพื่อสร้างโอกาส ช่องทางในการน าวิชาการไปสู่สังคมทั้งในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างและประชาคมท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน เช่น การอบรม การสอนภาษาต่างประเทศ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ทุกเพศ วัย และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมและสร้างรายได้ 
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

    พัฒนาและยกระดับคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นผู้น าในการสร้างส านึกด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือฟ้ืนฟู ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
ก าลังสูญหาย น ามาประยุกต์ บูรณาการเพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเป็น
รูปธรรม 
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ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  มุ่ ง เน้นการจัดระบบการบริหารจัดการที่ ดี  ( Good Governance) ด้ วยหลักความรับผิดชอบ  

หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรม ก าหนดอ านาจหน้าที่
ของบุคลากรอย่างชัดเจน จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดสร้าง และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จัด
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร และมีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสร้างและระบบ
บริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ มุ่งการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะก่อให้เกิดการประหยัดงบประมาณด้านการบริหารจัดการ 

อีกท้ังยังได้มุ่งเน้นให้มีการน าการจัดการองค์ความรู้มาใช้ในในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในส่วนของ
ความรู้ทุกรูปแบบ โดยเน้นการให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้าง
และใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
กิจกรรมในการถ่ายทอดและบูรณาการความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังเล็งเห็น
ความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการความรู้  
การแบ่งปันความรู้เพื่อให้สามารถน าความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ ที่สร้างข้ึนใหม่นั้นสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับคณะ
และมหาวิทยาลัย   

การบริหารจัดการตามพันธกิจเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากร  
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ระบบประกันคุณภาพ มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การก ากับให้มีการจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ  
 

สัญลักษณ์ :  

 

  
สุวรรณภิงคาร หรือ “กลศ” 
สัญลักษณ์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ คือ  สุวรรณภิงคาร หรือ “กลศ” 
หมายถึง หม้อดินส าหรับใส่น้ า ดินและน้ าเป็นแม่บทของสิ่งทั้งปวง อัน
เปรียบได้กับคณะมนุษยศาสตร์ที่เป็นรากฐานแห่งศาสตร์ทั้งปวง 
 
 
สีประจ ำคณะ :  สีน้ ำตำล  สีน้ าตาลเป็นสีของสุวรรณภิงคาร หรือ 
กลศ ซึ่งท าจากดนิอันเป็นแหล่งก าเนิดของสรรพชีวิต 
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อัตลักษณ์นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

“พหุภาษา รู้คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
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1.3  โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 โครงสร้ำงองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงบริหำร  
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1.4  รำยช่ือผู้บริหำร  คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ  

  คณะผู้บริหำร   
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร  เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ดร.อรอุษา   สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. โสภณ ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

       และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. ดร.จิรานุวัฒน ์   สวัสดิ์พิชญสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ถึง 30 ก.ค.2563) 
7. ดร.วศินรัฐ   นวลศิริ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิณัฐ   พงษ์นิล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
9. นางสาวพิชญานนท์  กรึมสูงเนิน หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

 
  หัวหน้ำภำควิชำ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 

1. อาจารย์ศรีสุดา   พุ่มชม  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก (ถึงวันที่ 15 ก.ค.2563) 
อาจารย์นิภารัตน์  อ่ิมศิลป์  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก (ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. – ปัจจุบัน) 

2. อาจารย์ศิวัสว์  สุรกิจบวร หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา  

      ปรัชญาและศาสนา 
4. ดร.สุวรรณ ี  ทองรอด  หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา  หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
6. อาจารย์วราภรณ์  ยูงหนู  หัวหน้าภาควิชาดนตรี 
7. อาจารย์รัชดาพร  สุคโต  หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง 

 
 รองหัวหน้ำภำควิชำ 

1. อาจารย์สุนันทา  เทศสุข   รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
2. ดร.อมรรัตน์  เนตรธัญญกรวงศ์  รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก  
3. ดร.ศิรินุช  คูเจริญไพบูลย์  รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่  รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี 

 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

     1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย ์ กัลยาณมิตร  
     2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ เทียมทัน 
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1.5  หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

ชื่อหลักสูตร ระบบ 2 ภำคเรียน ระบบ 3 ภำคเรียน 
ระดับปริญญำตรี   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พม่าศึกษา  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย  - 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ไทย  - 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล  - 
ระดับปริญญำโท   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คติชนวิทยา   - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย   
ระดับปริญญำเอก   
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์  - 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คติชนวิทยา  - 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย  - 

1.6 จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 
สำขำวิชำ ระดับกำรศึกษำ รวม 

ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
ดุริยางคศาสตรไ์ทย 34 - - 34 
ดุริยางคศาสตร์ตะวันสากล 113 - - 113 
นาฏศิลป์ไทย 79 - - 79 
พม่าศึกษา 143 - -- 143 
ภาษาเกาหล ี 156 - - 156 
ภาษาจนี 261 - - 261 
ภาษาญีปุ่่น 245 - - 245 
ภาษาไทย 236 - - 236 
ภาษาฝรั่งเศส 126 - - 126 
ภาษาอังกฤษ 338 53 - 391 
ภาษาศาสตร ์ - 8 12 20 
คติชนวิทยา - 3 11 14 

รวม 1,735 64 23 1,818 
ที่มำข้อมูล : http://www.reg2.nu.ac.th  
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1.7  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น  193   คน  ดังนี้   

      1. บุคลำกรสำยวิชำกำร 145  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 
ภำควิชำ อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก  
ภาษาไทย 0 2 4 0 3 3 0 0 4 0 0 0 16 
ภาษาศาสตร์ คติชน
วิทยา ปรัชญาและ
ศาสนา 

0 5 4 0 1 3 0 0 0 0 0 1 14 

ภาษาอังกฤษ 3 13 13 0 1 13 0 0 3 0 0 0 46 
ภาษาตะวันตก 0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 
ภาษาตะวันออก 0 23 6 0 3 4 0 0 0 0 0 0 36 
ศิลปะการแสดง 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 
ดนตร ี 0 6 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 16 

รวม 3 59 35 0 11 28 0 1 7 0 0 1 145 
 
       
  2. บุคลำกรสำยสนับสนุน   ทั้งสิ้น 48 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 

ที ่ สังกัด ขรก. พนักงำน
มหำวิทยำลัย 
(เงินแผ่นดิน) 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย

นเรศวร 
(เงินรำยได้) 

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 งานกิจการนิสิตและ

ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 
0 0 2 0 0 0 0 2 

6 งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

0 2 3 0 0 0 0 5 

 รวม 4 21 13 4 3 1 2 48 
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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 9% เพ่ือสมทบกองทุนคงยอดเงินต้นของมหาวิทยาลัย 3% 
กองทุนบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 3% และกองทุนส ารอง 3% แล้ว 

 
รำยละเอียดงบประมำณรวมของคณะมนุษยศำสตร์ 

แหล่งงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบประมาณแผ่นดิน 33,777,100 37,976,900 38,653,300 38,545,290.52 36,409,500 
งบประมาณรายได้ 14,253,878.00 13,377,892.00 21,135,496.00 23,690,514.50 26,070,363* 
เงินสะสม 40,618,066.77 38,552,890.47 37,840,237.21 39,890,677.54 43,699,522.07** 
ลูกหนี ้ 11,600,000 10,400,000 9,200,000 3,000,000 3,000,000 
* งบประมาณรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นวงเงินงบประมาณจากการประมาณการต้นปี 
** เป็นยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 3 กันยายน 2563 ซึ่งยังรวมวงเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายตามแผน 
 

 อำคำรสถำนที่  
คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 6 อาคาร  ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม  

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

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

 นอกจากนี้ อาคาร 3 ยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นห้องปฏิบัติการดนตรี(แบบเก็บเสียง) แต่ทางมหาวิทยาลัย
ยังอนุญาตให้คณะใช้พื้นที่บางส่วนอาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการดนตรี
ของภาควิชาดนตรีและห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ของภาควิชาศิลปะการแสดง จนถึงภาคเรียนที่ 1/2562 
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ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 - ห้องอ่านหนังสือคณะมนุษยศาสตร์ (คริสโตเฟอร์ แอล คอลลี่) คณะมนุษยศาสตร์ จัดให้มีห้องอ่านหนังสือ
เพ่ือให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีแหล่งศึกษาค้นคว้าคณะมนุษยศาสตร์จึงจัดให้มีห้องอ่านหนังสือส าหรับ
บริการทั้งนิสิตและบุคลากร โดยห้องอ่านหนังสือคณะมนุษยศาสตร์ตั้งอยู่ที่ชั้น  1 อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตร์ เป็น
สถานที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือเกี่ยวกับภาษา คติชนวิทยา นาฏศิลป์ และดนตรี รวมไปถึงบทความทางวิชาการ 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นิตยสารต่างๆ และการศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง 
 - ห้องบัณฑิตศึกษา (HU 6202)   

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

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

- ห้องประชุมขนาด 180 ที่นั่ง (HU 1103) 
- ห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง (HU 4103) 
- ห้องเรียนขนาด 40 ที่นั่ง ( HU4307, HU4308, HU4309, HU5113, HU5114, HU6109, HU6110, 

HU6303, HU4307, HU4308, HU4309, HU5113, HU5114, HU6109, HU6110, HU6303) 
- ห้องเรียนขนาด 20 ที่นั่ง (HU 2307, 6101, 6302) 
- ห้องเรียนขนาด 54 ที่นั่ง (HU 2303,HU2304) 
- ห้องประชุมขนาด 40 ที่นั่ง (HU1307, HU4305) 
- ห้องประชุมขนาด 30 ที่นั่ง (HU 2302) 
- ห้องประชุมขนาด 14 ที่นั่ง (HU1201) 
- ห้องประชุมขนาด 6 ที่นั่ง (HU1208, 2302-1, 5101, 202-1, 6202-2) 
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1.9 ควำมภำคภูมิใจของคณะมนุษยศำสตร์ 

  อำจำรย์ท่ีได้รับรำงวัล/ประกำศเกียรติคุณยกย่อง 
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ภำควิชำ รำยละเอียด 

1 ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมติร ภาควิชาภาษาอังกฤษ บุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2562 

2 ดร.วราภรณ์  เชิดชู ภาควิชาดนตร ี รางวัลนิสติดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 จากศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอื้อ
อาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ในพิธี
ไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2562 
รางวัลผลงานวิจัยดเีด่น สาขามนษุยศาสตร์ ประเภท
นิสิตดุษฎีบัณฑิต กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช” ในพิธี
ยกย่องเชิดชูเกียรติบคุลากรแห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ประจ าปี 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ ์ ภาควิชาดนตร ี รางวัล ‘วัฒนคุณาธร’ เป็นรางวัลเกียรติยศของ
กระทรวงวัฒนธรรมในระดบัประเทศ ที่มอบให้เพื่อ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่
ด าเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
และมผีลงานโดดเด่นในการปฏิบัตงิาน ส่งเสริมงาน
ด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม ด้วยความเสียสละ 
วิริยะ อุตสาหะ มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ และมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์แกผู่้ร่วมงานและสาธารณชน 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาตติ่อไป 

4 รศ.ดร.สภุาพร  คงศิริรตัน์  ภาควิชาภาษาไทย รางวัลดี ในการน าเสนอผลงานวิจยั เรื่องภาพ
สะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษย์แม่ ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งท่ี 30 และการประชุมวิชาการระดับชาตคิณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2563 
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  นิสิตที่ได้รับรำงวัล/ประกำศเกียรติคุณยกย่องจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ/ภำควิชำ งำน/สถำนที่/วันที่จัด 

1 น.ส.สรุีย์รตัน์ เฉยดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ ชนะเลิศอันดับ 1 ในหัวข้อการเล่านิทานภาษาอินโดนีเซีย จัด
โดยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย 

2 น.ส.จิตรลดา มูลทา ภาษาจีน ชนะเลิศอันดับ 4 ในหัวข้อการกลา่วสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย 
โดยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย 

3 นายปริวัตร ศิระเกียรติสกลุ สาขาวิชาคติชน
วิทยา(ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

รางวัลระดับดมีาก (ระดับปรญิญาเอก กลุ่มสังคมศาสตร์) ใน
โครงการประกวดและเผยแพร่นวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์สู่
สังคม ปีการศึกษา 2562 (Thesis Innovation Awards 2019 
) จัดโดย บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนสิิตได้
น าเสนอนวัตกรรมเรื่อง “ระบบพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทางศีลธรรมและจิตวญิญาณจากฐานคดิเรื่องเทพ
ปกรณัม” นวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ท้าวเวสสุวณั : 
บทบาทด้านการสั่งสอนในการปรวิัตรทางจิตวิญญาณมนุษย์” 
โดยมี ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ เป็นกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

4 นายทัตพล ยมกวาง ภาษาอังกฤษ น าเสนอผลงานและได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง The study 
of errors found in English essays: The case of English 
major students, Naresuan University ในการประชุม
วิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5 น.ส.อนันตญา ขวัญเมือง ภาษาฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจ าประเทศ
ไทย ให้ปฏิบัติหนา้ที่ "ผู้ช่วยฝ่ายการทูตสาธารณะด้านดิจิทัล" 
(Digital Public Diplomacy Supporter) จากการเขียนความ
เรียงขนาดย่อเกี่ยวกับแผนปฏิบัตกิารโดยสังเขปและแนบผลงาน
ที่มีเนื้อเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ซึ่งนิสิตไดส้่งผล
งานการศึกษาการแปลข้ามวัฒนธรรมไทย-เกาหลี จากซีรสี์
เกาหลีเรื่อง Crash Landing On You (ส่วนหน่ึงของรายวิชา 
219411 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย โดยมีอาจารย์ศโรชิน อาจ
หาญ เป็นอาจารย์ผูส้อน) โดยนสิติจะเข้าปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว
ตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2563 และท าหน้าท่ี
น าเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานท่ี
ท่องเที่ยว ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และสาระน่ารู้ต่าง 
ๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลผี่านสื่อดิจิทัลของสถานทูตเกาหลี 
ประจ าประเทศไทยระชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและ
นวัตกรรมครั้งท่ี 15 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
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 1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินหรือประเด็นที่
ควรพัฒนำปรับปรุงเพ่ือให้มีผลกำรพัฒนำ 

ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2562 

อัตราส่วนการรับนสิิตคณะสามารถยังอยู่ตามเกณฑ์
ในแต่ละหลักสตูรคณะสามารถเพิม่จ านวนการรับได ้

คณะฯด าเนินการรับนสิิตระดบัปรญิญาตรี จ านวน 5 รอบ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั คือ 
  - รอบ TCAS1 Portfolio (การรบัด้วยแฟ้มสะสมงาน) 
  - รอบ TCAS2 Quota (การรับแบบโควตา) 
  - รอบ TCAS3 Admission I (การรับตรงร่วมกัน) 
  - รอบ TCAS4 Admission II (การรับแบบแอดมิชช่ัน) 
  - รอบ TCAS5 Direct Admission (การรับตรงแบบอิสระ) 
ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2561 คณะเพิ่มจ านวนรับเข้านสิิตมากข้ึน จึงท าให้มีจ านวน
นิสิตระดับปริญญาตรเีพิ่มขึ้นเกือบทุกหลักสูตร 

ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มมากขึน้ เช่น มาตรการ
สร้างแรงจูงใจในการผลติงานวิชาการ เขียนหนังสือ 
บทความทางวิชาการ บทความทางวิจัย โดยเฉพาะ
อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

คณะมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2562 คณะมีบคุลากร
สายวิชาการไดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
จ านวน 8 ท่าน และ “รองศาสตราจารย์” จ านวน 1 ท่าน และอยู่ในกระบวนการ
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการอีก 5 ท่าน นอกจากนี้คณะได้จัดโครงการเพื่อให้ความรู้
การขอต าแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรเป็นประจ าทุกปี 

คณะควรทบทวนโครงการความร่วมมือท่ียังมี
กิจกรรมความร่วมมือและโครงการไมม่ีการ
ด าเนินการ เพื่อให้มคีวามเป็นปจัจบุัน 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ได้ด าเนินการจดัท าข้อมูลโดยแยกเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
แบบ MOU(บันทึกความเข้าใจ) และ แบบ MOA (บันทึกข้อตกลง) โดยแตล่ะ
เครือข่ายมผีู้ประสานงาน มีการด าเนินการโดยให้ทุนแลกเปลี่ยนนสิิตและการ
แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร โดยจดัท าข้อมูลประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์คณะ 
http://www.human.nu.ac.th/th/partnership.php 

เนื่องจากคณะมีพื้นท่ีเพิ่มเตมิ โดยได้รับจัดสรร
อาคารพร้อมห้องเรียนเพิ่มขึ้น ท าให้สามารถ 
ที่จะใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่และห้องเรียนทีม่ี
เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด าเนินงานของคณะอย่างคุ้มคา่และคุม้ทุนใน
อนาคต  
 

ในปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2563) คณะฯได้พัฒนาปรับอาคารสถานท่ีและ
พื้นท่ีบริเวณคณะ  
1. ห้องเรียน/ห้องประชุมขนาด 54 ท่ีน่ัง คือห้อง HU 2303, HU 2304  
2. กั้นห้องปฏิบัติงาน ส าหรับคณาจารย์ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานดอกแก้ว เพื่อส าหรับการจัดกิจกรรมของนิสิต 
4. ปรับปรุงลานอเนกประสงค์  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
5. ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี อาคาร 3 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
6. จัดให้มีร้านกาแฟ ตู้บุญเติม ซุ้มอาหาร 3 ซุ้ม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคลากร 
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บทท่ี 2 ส่วนส ำคัญ 

 
  

 

 

 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 

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

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

ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวนยืนยนัของคณะ จ ำนวนยืนยนัของกรรมกำร 
จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 17 17 
--ระดับปรญิญาตร ี 10 10 
--ระดับปรญิญาโท 4 4 
--ระดับปรญิญาเอก 3 3 
จ านวนหลักสตูรทีผ่่านการก ากับมาตรฐาน   
--ระดับปรญิญาตร ี 10 10 
--ระดับปรญิญาโท 4 4 
--ระดับปรญิญาเอก 3 3 
จ านวนหลักสตูรทีไ่มผ่่านการก ากบัมาตรฐาน - - 
--ระดับปรญิญาตร ี - - 
--ระดับปรญิญาโท - - 
--ระดับปรญิญาเอก - - 
คะแนนผลการจดัการหลักสตูรโดยรวม 3.65 3.65 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการจัดประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563-วันท่ี 11 
กันยายน 2563 โดยประเมินทั้งสิน้ 17 หลักสตูร ดังนี ้

ล ำดับ หลักสูตร วันที่ประเมิน ผลประเมิน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภำพ 

  ระดับปริญญำตร ี       

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 10 กันยายน 2563 3.76 ระดับคุณภาพด ี

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส 20 สิงหาคม 2563 3.58 ระดับคุณภาพด ี

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 10 กันยายน 2563 3.92 ระดับคุณภาพด ี

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พม่าศึกษา 7 สิงหาคม 2563 3.20 ระดับคุณภาพด ี

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญีปุ่่น 2 กันยายน 2563 3.43 ระดับคุณภาพด ี

6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี 4 กันยายน 2563 3.73 ระดับคุณภาพด ี

7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน 27 สิงหาคม 2563 3.67 ระดับคุณภาพด ี

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

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

3.01 3.65 3.65 บรรลเุป้าหมาย 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :  -  
 
 

8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย 19 สิงหาคม 2563 3.63 ระดับคุณภาพด ี

9 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ไทย 3 กันยายน 2563 4.03 
ระดับคุณภาพดี
มาก 

10 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล 21 สิงหาคม 2563 3.32 ระดับคุณภาพด ี

  ระดับปริญญำโท       

1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 26 สิงหาคม 2563 3.46 ระดับคุณภาพด ี

2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ 11 กันยายน 2563 3.81 ระดับคุณภาพด ี

3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย 11 กันยายน 2563 3.97 ระดับคุณภาพด ี

4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คติชนวิทยา  14 สิงหาคม 2563 3.60 ระดับคุณภาพด ี

  ระดับปริญญำเอก       

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ 11 กันยายน 2563 3.69 ระดับคุณภาพด ี

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คติชนวิทยา 14 สิงหาคม 2563 3.50 ระดับคุณภาพด ี

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย 11 กันยายน 2563 3.76 ระดับคุณภาพด ี

  เฉลี่ยทัง้หมด   3.65 ระดับคุณภำพด ี
 

รำยกำรหลักฐำน 
1.1.(1) รายงานสรุปผลประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

3.01 3.47 3.47 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

3.01 3.65 3.65 บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
 เกณฑ์กำรประเมิน   โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุม่ ข และ ค2 

                    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุม่ ค1 และ ง 

                    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ           

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

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

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

                          ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 
จ ำนวนยืนยนัของคณะ 

จ ำนวนยืนยนัของ
กรรมกำร 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  144.5 144.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

70.5 70.5 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

2.81 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
=45.890 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 2.868) 

2.87 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

3.00 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก=
48.789 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 3.049) 

3.05 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

3.00 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญา
เอก=48.789 ดังนั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 3.049) 

3.05 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ในปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์มีอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอกจ านวนทั้งสิ้น 70.5 คน มีอาจารย์ประจ า
ส าเรจ็การศึกษาและกลับมาปฏิบตัิราชการ จ านวน 5 ราย   คือ ดร.อรจิรา อัจรยิไพบูลย,์ ดร.ธัชมั่นตอ่การ, ดร.วราภรณ์ เชิด
ชู, ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ,์ ดร.ภูรติา  เรืองจิรยศ และมอีาจารย์ที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และอยู่ระหวา่ง
การขอส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก จ านวนท้ังสิ้น 7 ราย ซึ่งในอนาคตอาจารยเ์หล่านี้จะส าเร็จการศึกษากลับมา
ปฏิบัติงานท่ีต้นสังกัด ท าให้คณะฯ จะมีจ านวนอาจารย์ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นในทุกๆปี เพื่อเข้าสูเ่กณฑ์
จ านวนอาจารย์คณุวุฒิปรญิญาเอกของสถาบัน ง 
หลักฐำน 
1.2(1) ข้อมูลสรปุจ านวนอาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :   
- สัดส่วนอาจารย์ ป.เอก ต่ออาจารย์ประจ า 49% 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุม่ ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 2. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการตามสูตร      

                         
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ*100 

                 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

  

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ1 เทียบกับคะแนนเต็ม5 

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

 
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 
จ ำนวนยืนยนัของคณะ 

จ ำนวนยืนยนัของ
กรรมกำร 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  144.5 144.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 96.0 96.0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 39.5 39.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 8.0 8.0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1.0 1.0 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

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

1.84 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

2.00 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=33.564 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 2.098 

2.10 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ=33.56คณะมนุษยศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวม
ทั้งสิ้น 48.5 คน จ าแนกเป็น 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์          จ านวน   39.5      คน 
2. รองศาสตราจารย์            จ านวน   8          คน 
3. ศาสตราจารย์                 จ านวน   1           คน 
 
 ผลการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ข้อมูลการรายงาน กระบวนการในระดับมหาวิทยาลัยฯ  ณ 22 มิ.ย.2563 อยู่ใน
กระบวนการ จ านวน 5 คน ดังนี้4 ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 2.098) 

ฐำนข้อมูลกำรยื่นเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร (อยู่ในกระบวนกำรระดับมหำวิทยำลัยฯ) 
  
ที่ ชื่อ - สกุล ขอก ำหนด

ต ำแหน่ง 
ภำควิชำ คณะรับ

เรื่อง 
น ำเข้ำที่
ประชุม
คณะฯ 

เสนอ
มหำวิทยำลัย 

หมำยเหต ุ

1 รศ.น.ท.ดร.วัฒน
ชัย  หมั่นยิ่ง 

ศาสตราจารย ์ ภาษาไทย 4 มิ.ย.
2561 

22 มิ.ย.
2561 

 22 มิ.ย.2561   

2 ดร.อรอุษา  สุวรรณ
ประเทศ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ภาษาศาสตร์ คติชน
วิทยาฯ 

20 ส.ค.
2561 

23 ส.ค.
2561 

28 ส.ค.2561   

3 ดร.วศินรัฐ  นวลศิร ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ภาษาอังกฤษ 30 ส.ค.
2562 

26 ก.ย.
2562 

10 ต.ค.2562   

4 ดร.วิชญ์  บุญรอด ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดนตรี 3 ต.ค.
2562 

17 ต.ค.
2562 

5 พ.ย.2562   

5 ผศ.วรารัชต์  มหามนตร ี รอง
ศาสตราจารย ์

ภาษาไทย 14 พ.ย.
2562 

20 ก.พ.
2563 

27 ก.พ.2563 ส่งปรับแก้ไข
เอกสาร 
วันที่ 17 ก.พ.
63 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1 กิจกรรม ดังน้ี 
จัดท ากิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ส่งเสริมการจดัท าผลงานวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ” ได้รับอนุมัติใหด้ าเนนิกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจ าป ีพ.ศ.2563  “ส่งเสรมิการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะ 
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มนุษยศาสตร์”  จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนำคม 2563 เวลำ 13.30 – 15.30 น.  ณ ห้อง Slope HU 4103 คณะ
มนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีเป้าหมายให้คณาจารย์ทีย่ังไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ หรือคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังแนวทางการส่งเสริมการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผูเ้ข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้น 58 คน จ าแนกตามต าแหน่ง  ประกอบด้วย  อาจารย์ จ านวน 42 คน , ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 14 คน  และรองศาสตราจารย ์2 คน  รวมทั้งสิ้น 58 คน   ไดส้ ารวจความคิดเหน็ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา จ านวน 58 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38  สรุปความเห็นผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ  ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.56  คิดเป็นร้อยละ 91.20  ความ
พึงพอใจต่อการบรรยาย“การชี้แจงนโยบายในการส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีความชัดเจน”  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.63  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเปน็ร้อยละ 92.60  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าผลงานทางวิชาการ
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.00  และหลังเข้าร่วมรับฟังมีแรงจูงใจในการจดัท า
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามแผนการพัฒนาตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สดุ  คิดเป็น
ร้อยละ 90.80  

ข้อเสนอแนะ สรุปประโยชน์ที่ได้รับ  
    การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีท าให้ได้รับทราบแนวทางการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
ต าแหน่งทางวิชาการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและจัดท าผลงาน ทางวิชาการให้ดีขึ้นอีก 
ทั้งได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท าผลงานทางวิชาการและเตรียม 
พร้อมท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดบัท่ีสูงขึ้น  
    ทั้งนี้  ได้บันทึกกิจกรรม/โครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
โดยก าหนดแผนการด าเนินการจดัโครงการส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณต่อไป 
  
รำยกำรหลักฐำน 
1.3(1) สรุปผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ javascript:void(0);/*1600245091387*/ 

 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

2.00 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ=33.564 ดังนั้น
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 2.098 

2.10 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :   
-อาจารย์ 66 % - ผศ.27% - รศ. 6 % - ศ. 1% 
ข้อสังเกต สดัส่วนผู้มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีสัดส่วนน้อย คณะ ควรมีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสรมิการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ เชน่ 
โครงการต ารา  โครงการ ตีพิมพ์ในฐาน TCI ที่น าไปสู่การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ การประเมินขึ้นเงินเดือนที่พิจารณาจากสดัส่วนกลไกท่ี
ส่งเสริมการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมลูที่เป็นปัจจัยต่อการเขา้สู่ต าแหน่ง เช่น ช่ัวโมงสอน การท าวิจัย การเขียนผลงาน 
 
 

 

http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2012.3.63.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน    
  ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเทา่กับเกณฑม์าตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5  
  ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑม์าตรฐานให้ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑม์าตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี ้
    -ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20ก าหนดเป็นคะแนน 0 
    - ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 
   ให้น ามาเทียบบญัญัตไิตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสตูรนั้นๆ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 
จ ำนวนยืนยนัของคณะ 

จ ำนวนยืนยนัของ
กรรมกำร 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง  12.64 12.64 
--สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร(์25:1)    

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูง
กว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานไมเ่กินร้อยละ 10 
ก าหนดเป็นคะแนน 5 

ร้อยละ -50.760 ค่าร้อยละที่ <= 0 
คิดเป็นคะแนน 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนกำรประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูง
กว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานไมเ่กินร้อยละ 10 
ก าหนดเป็นคะแนน 5 

ร้อยละ -49.440 ค่าร้อยละที่ <= 0 
คิดเป็นคะแนน 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษย์มีอาจารย์ประจ า จ านวน 137.5 คน มีสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย ์25 : 1  โดยมีจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง ดังนี ้
 
   จ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

ระดับกำรศึกษำ ค่ำ FTES กำรค ำนวณ 
ปรับค่ำน้ ำหนัก 

ระดับปริญญาตร ี 1,665.72 1,665.72 
ระดับปริญญาโท 24.25 24.25x 1.8 = 43.65 
ระดับปริญญาเอก 15.96 15.96x 1.8 = 28.72 

รวม   1,738.10 
  
ค่า    FTES = 1,738.10      = 12.64 
                    137.5 
  
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ 
  
ค านวณ   =     สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  X 100 
 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  
            =     12.64 - 25 x 100 
                       25 
           =      - 49.44 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 49.44 ได้คะแนน 5 คะแนน 
รำยกำรหลักฐำน 
1.4.(1) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูง
กว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานไมเ่กินร้อยละ 10 
ก าหนดเป็นคะแนน 5 

ร้อยละ -49.440 ค่าร้อยละที่ <= 0 
คิดเป็นคะแนน 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :  - 
- คณะมนุษยม์ีอัตราส่วนอาจารยต์่อนักศึกษาท่ีสูง อาจเป็นเพราะ อาจารย์มสีัดส่วนเกินอัตราก าลัง ควรจะต้องมีวิธีการประเมิน หรือ
วางแผนเพื่อแก้ปัญหา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นกัศึกษำในคณะ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตรม์ีการจดัให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะฯ ใน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
 
1. อาจารย์ที่ปรึกษา 
    คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตทุกคนตั้งแตเ่ข้าเรียนในช้ันปีท่ี 1 โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหนา้ที่ต่าง ๆ รวมทั้งการให้
ค าปรึกษาในด้านตา่ง ๆ รวมทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (1.5.1(1)  )คณะฯ สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนสิิตทั้งกลุม่
อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีงบประมาณในการจัดกจิกรรมพบปะกัน 1.5.1(2) และนิสิตยังสามารถ
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างสม่ าเสมอโดยคณะก าหนดนโยบายอาจารย์ทุกคนต้องแจ้งตารางเวลาให้ค าปรึกษานิสติ (office 
hours) ในนิสิตทราบหน้าห้องท างานของตนและโดยการติดต่อทางสือ่สังคม (social media) เช่น Facebook และ Line ด้วย 
 
  2. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
    งานบริการการศึกษา ไดจ้ัดเจา้หน้าท่ีบริการการศึกษาไว้ประจ าภาควิชาทุกภาควิชา ภาคฯ ละ 1 คน กรณีนิสติต้องการค าแนะน า
หรือมีปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนเรียน นิสติสามารถปรึกษาเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวได้ (1.5.1.3) 
 
 3. เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสติ 
    งานกิจการนิสิต มีการจดัเจ้าหน้าท่ีจ านวน 2 คน ไว้บริการให้ค าปรึกษาด้านการใช้ชีวิตแก่นิสิต  ให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษาเมื่อนิสติมี
ปัญหา แนะน าแนวทางการแก้ปญัหา เช่น บริการและสวสัดิการนิสติ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนช่วยเหลือ
นิสิตต่างๆ การเจ็บป่วย รักษาพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล วินยันิสิต ข่าวสารตา่งๆ รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่นิสิตต้อง
ประสานงานหรือตดิต่อ นอกจากนี้ยังได้มีช่องทางติดต่อสื่อสารและให้ความรู้ให้ข้อมูลด้านการเรยีนการสอนและการใช้ชีวิตแก่นิสติๆ 
ได้แก ่
 
 3.1.โครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1.5.1(4))(1.5.1(5)) ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้ในเรื่องตา่งๆดังนี ้
      (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 ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร ์
      (4) นอกจากน้ี โครงการปฐมนิเทศยังเปิดโอกาสให้นิสติพบคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีภาควิชา 
 
  3.2  การให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั้งในเวลาและนอกเวลา โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสาร เช่น Facebook งานกิจการนสิิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 1.5.1(6) , การให้ค าปรึกษาทางข้อความส่วนตัว 1.5.1(7) 
 
หลักฐำน 
1.5.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาและหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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1.5.1.(2) เว็บไซต์งานบริการการศกึษา (บุคลากรสังกดังานบริการการศึกษา) 
1.5.1(3) โครงการปฐมนเิทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 พร้อมก าหนดการวันปฐมนิเทศนิสติใหม่ (ท่ีมีการแนะน าเจ้าหน้าท่ีที่
ให้ค าแนะน าด้านต่าง ๆ) 
1.5.1(4) สรุปผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5.1.(5) รูปถ่ายหน้าจอ Facebook งานกิจการนสิิตคณะมนุษยศาสตร์ แสดงการให้ค าปรึกษานสิิต ทั้งในเวลาและนอกเวลา 
1.5.1.(6) รูปถ่ายหน้าจอ Facebook  การให้ค าปรึกษานิสิต  ในข้อความส่วนตัว 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอก
เวลำแก่นักศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ ได้ให้ข้อมลูของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร และแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสติหลากหลาย
ช่องทางเพื่อให้ข้อมูลได้เข้าถึงนิสิตได้รวดเร็วและทั่วถึง โดยผ่านโครงการและช่องทางต่างๆ เช่น  
1.โครงการการปฐมนิเทศใหม่ 1.5.2(1) มีลักษณะกิจกรรมให้ความรูแ้ละแนะน าการใช้ชีวิตให้แก่นิสิตช้ันปีท่ี 1 โดยมีการเชญิ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยมาให้ข้อมูลแก่นิสิต ในเรื่องการให้บริการต่างๆ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร แหล่ง
งานต่างๆ เช่น 
        1.1. กองกิจการนิสิต 
        1.2. งานบริการการศึกษา 
        1.3. งานกิจการนิสิต  
2. Facebook งานกิจการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 1.5.2(2) 1.5.2(3)ท่ีให้ข้อมูลในเรื่องกิจกรรมพเิศษนอกหลักสูตรต่างๆ  และแหล่ง
งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา 
3. Facebook นิสิต กยศ./กรอ. คณะมนุษยศาสตร์ 1.5.2(4) 1.5.2(5) ที่ให้ข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แก่นิสิต 

หลักฐำน 
1.5.2(1) ก าหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5.2(2) รูปภาพพริ้นต์หนา้จอ Facebook งานกิจการนิสิตคณะมนษุยศาสตร ์
1.5.2(3) Facebook งานกิจการนิสิตคณะมนุษยศาสตร ์
1.5.2(4) รูปถ่ายพริ้นหน้าจอ Facebook นิสิต กยศ./กรอ. คณะมนษุยศาสตร ์
1.5.2(5) Facebook นิสิต กยศ./กรอ. คณะมนุษยศาสตร ์
1.5.2(6) Facebook  Faculty of Humanities NU 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นกัศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานส าหรับนิสติ โดยในปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆโดยงานบริการการศึกษา ภายใต้ชื่อ โครงการปจัฉิมนเิทศ เมื่อวันที่ .1 สิงหาคม 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้
นิสิตทราบเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบัณฑติใหม่ แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์  1.5.3(1) โดยมหีัวข้อการให้
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสติ ดังนี้ 
1.การออมและการจัดการภาษ ี
2.ประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศ 
3.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานด้านการใช้ภาษา การเป็นนักเขียนและนักแปล 
4.การประยุกต์ใช้ความรู้ทีไ่ด้จากการเรยีนไปใช้ในการท างานในฐานะครูผูส้อนและศิลปิน 
 
หลักฐำน 
1.5.3(1) โครงการปัจฉิมนเิทศ 
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 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนน
เต็ม 5  
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตารางสรุปผลประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยไดส้รุปเป็นตาราง เพื่อให้เห็นข้อมูลของผลประเมินโครงการ/
กิจกรรม ท่ีจัดบริการให้แก่นิสิต ดงันี้ 1.5.4(1) 

โครงกำร/กิจกรรม ผลประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 

60 

ผลประเมินปี
กำรศึกษำ 

61 

ผลประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 

62 

ปัญหำอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/กำร
พัฒนำปรับปรุง ปี 

60 

ปัญหำอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/กำร

พัฒนำปรับปรุง ปี ปี
61 

ปัญหำอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/กำร
พัฒนำปรับปรุง ปี 

ปี62 
1.ผลประเมินการ
ประเมินการ
ให้บริการให้
ค าปรึกษา ด้าน
วิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นิสิตและ
ศิษย์เก่า คณะ
มนุษยศาสตร์ 

4.13 4.17 4.18  
(1.5.4.2) 

-นิสิตบางคนไม่สน
การแจ้งข่าวสารข้อมูล
ต่างๆ 
 
 
 
 

-นิสิตขาดความเข้าใจ
เรื่องการลงทะเบียน 
เพิ่ม-ถอนราชวิชา 
การจ่ายเงิน 

-น าข้อเสนอแนะจาก
ปี 60 มาพัฒนาเรื่อง
การแจ้งข่างสารให้
นิสิตทราบ โดย ในปี 
61 มีการนัดประชุม
แจ้งข่าวสารเป็นระยะ 

 
-น าข้อเสนอแนะจาก
ปี 60 มาพัฒนาเรื่อง
ขอปฏิบัติการ เพิ่ม-
ถอน /การลงทะเบียน 
โดยละเอียดและ
ร่วมมือกับงานบริการ
วิชาการ 

-จากการน า
ข้อเสนอแนะของปี 
61 มาพัฒนา
ปรับปรุงให้ข้อมูล ท่ี
นิสิตไม่เข้าใจเป็นท่ี
เรียบร้อย 

 
-ในปี 62 น้ี นิสิต
เสนอแนะเรื่องให้
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องทุนการศึกษา
และ ขั้นตอน ในการ
ขอทุนการศึกษา 
ส าหรับนิสิต เพื่อเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาการให้บริการ
ในปีถัดไป 

2.สรุปผลโครงการ
ปฐมนิเทศ 

4.58 4.62 4.74  
(1.5.4.3) 

-ห้องน้ าไม่เพียงพอ/
ไม่พร้อมใช่งาน 

-ตรวจสอบความ
พร้อมของสถานท่ีจัด
กิจกรรมและประสาน
กับเจ้าหน้าท่ีดูแล
สถานท่ีให้พร้อม 

-จากการน า
ข้อเสนอแนะของปี 
61 มาพัฒนา
ปรับปรุงเรื่องสถานท่ี
ด าเนินการได้ดีขึ้น 
แต่เนื่องจากสภาพ
อากาศในวันด าเนิน
กิจกรรมน้ันฝนตก 
ท าให้แอร์เย็นเกินไป 

-ในปี 62 น้ี นิสิต
เสนอแนะเรื่องแอร์
เย็นเกินไปท าให้
หนาว 

-อาหารมาช้าไม่
ทันเวลาพักรับทาน
อาหาร จึงเสนอแนะ
ให้ในการด าเนินการ

http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2061.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-61.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-62.pdf
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หลักฐำน 
1.5.4(1) ตารางสรปุผลประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรม/โครงการ  
1.5.4(2) ผลประเมินการให้บริการ 
1.5.4.(3) ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม ่
1.5.4(4) ผลประเมินโครงการปัจฉมินิเทศ 
1.5.4(5) ผลประเมินอาจารย์ที่ปรกึษา 

ปีถัดไป แบ่งยอดสั่ง
อาหาร ตามร้าน 
หรือหาร้านท่ี
ด าเนินการได้ทัน
ด าเนินการในปีถัดไป 

3.สรุปผลโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ 

4.36 4.40 

(ร้อยละ
88.40) 

4. 43 

(ร้อยละ
88.66) 

1.5.4.4 

-นิสิตมาเข้าร่วม
โครงการช้ากว่า
ก าหนดท่ีตั้งไว้ 

-ควรให้ความรู้แนว
ใหม่บ้าง 

-ประชาสัมพันธ์
บน Facebook 

 
-มีการเพิ่มหัวข้อการ
ให้ความรู้ และเปลี่ยน
หัวข้อ จากปี 60 ให้มี
ความน่าสนใจขึ้น 

-ชอบการบรรยาย
เรื่องการออมเงิน 
อยากให้มีอีก 

-มีการ
ประชาสัมพันธ์เยอ
และกว้างขึ้น 

-มีจ านวนวิทยากร 
และหัวข้อการ
บรรยายเยอะขึ้นจาก
ปี 61 

-มีเรื่องการออมเงิน
ตามข้อเสนอแนะ
ของปี 61 

4.รายงานสรุปผล
การประเมิน
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

-  4.50 4.62 

(1.5.4.5) 

  -ไม่มีข้อเสนอแนะใน
แบบรายงาน 

-มีการจัดการพัฒนา
อาจารย์ท่ีปรึกษา
อย่างต่อเนื่องทั้งด้าน
วิชาการและการให้
ค าปรึกษานิสิต 

-ไม่มีข้อเสนอแนะใน
แบบรายงาน 

-มีการจัดการพัฒนา
อาจารย์ท่ีปรึกษา
อย่างต่อเนื่องทั้งด้าน
วิชาการและการให้
ค าปรึกษานิสิต 

-มีการพัฒนาด้าน
การให้ค าปรึกษา
ด้านสุขภาวะ สภาวะ
เครียด โรคซึมเศร้า 

  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล กำร
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน  
คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการน าผลประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลให้การประเมินสูงขึ้น โดย
จัดท าตารางสรุปผลประเมินเพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาให้การบริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลให้ การประเมินสูงขึ้นเป็นไป
ตามความคาดหวังของนิสิต 1.5.5(1) 
 
 

http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%20%E0%B8%84%E0%B8%81.%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%A1%2061.pdf
javascript:void(0);/*1600513817258*/
javascript:void(0);/*1600513817258*/
javascript:void(0);/*1600513817258*/
http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%20%E0%B8%84%E0%B8%81.%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%2062.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%AD.%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%2061.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%AD.%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%2062.pdf
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โครงกำร/กิจกรรม ผลประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 

60 

ผลประเมินปี
กำรศึกษำ 

61 

ผลประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 

62 

ปัญหำอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/กำร
พัฒนำปรับปรุง ปี 

60 

ปัญหำอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/กำร

พัฒนำปรับปรุง ปี ปี
61 

ปัญหำอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/กำร
พัฒนำปรับปรุง ปี 

ปี62 
1.ผลประเมินการ
ประเมินการ
ให้บริการให้
ค าปรึกษา ด้าน
วิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นิสิตและ
ศิษย์เก่า คณะ
มนุษยศาสตร์ 

4.13 4.17 4.18  
(1.5.4.2) 

-นิสิตบางคนไม่สน
การแจ้งข่าวสารข้อมูล
ต่างๆ 
 
 
 
 

-นิสิตขาดความเข้าใจ
เรื่องการลงทะเบียน 
เพิ่ม-ถอนราชวิชา 
การจ่ายเงิน 

-น าข้อเสนอแนะจาก
ปี 60 มาพัฒนาเรื่อง
การแจ้งข่างสารให้
นิสิตทราบ โดย ในปี 
61 มีการนัดประชุม
แจ้งข่าวสารเป็นระยะ 

 
-น าข้อเสนอแนะจาก
ปี 60 มาพัฒนาเรื่อง
ขอปฏิบัติการ เพิ่ม-
ถอน /การลงทะเบียน 
โดยละเอียดและ
ร่วมมือกับงานบริการ
วิชาการ 

-จากการน า
ข้อเสนอแนะของปี 
61 มาพัฒนา
ปรับปรุงให้ข้อมูล ท่ี
นิสิตไม่เข้าใจเป็นท่ี
เรียบร้อย 

 
-ในปี 62 น้ี นิสิต
เสนอแนะเรื่องให้
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องทุนการศึกษา
และ ขั้นตอน ในการ
ขอทุนการศึกษา 
ส าหรับนิสิต เพื่อเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาการให้บริการ
ในปีถัดไป 

2.สรุปผลโครงการ
ปฐมนิเทศ 

4.58 4.62 4.74  
(1.5.4.3) 

-ห้องน้ าไม่เพียงพอ/
ไม่พร้อมใช่งาน 

-ตรวจสอบความ
พร้อมของสถานท่ีจัด
กิจกรรมและประสาน
กับเจ้าหน้าท่ีดูแล
สถานท่ีให้พร้อม 

-จากการน า
ข้อเสนอแนะของปี 
61 มาพัฒนา
ปรับปรุงเรื่องสถานท่ี
ด าเนินการได้ดีขึ้น 
แต่เนื่องจากสภาพ
อากาศในวันด าเนิน
กิจกรรมน้ันฝนตก 
ท าให้แอร์เย็นเกินไป 

-ในปี 62 น้ี นิสิต
เสนอแนะเรื่องแอร์
เย็นเกินไปท าให้
หนาว 

-อาหารมาช้าไม่
ทันเวลาพักรับทาน
อาหาร จึงเสนอแนะ
ให้ในการด าเนินการ
ปีถัดไป แบ่งยอดสั่ง
อาหาร ตามร้าน 
หรือหาร้านท่ี
ด าเนินการได้ทัน
ด าเนินการในปีถัดไป 

http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2061.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-61.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-62.pdf


 

 

Page | 34  
 

หลักฐำน 
1.5.5(1) ผลประเมินการประเมินการให้บริการใหค้ าปรึกษา ดา้นวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตและศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ปะ
จ าปีการศึกษา 2561 
1.5.5(2)  ผลประเมินการประเมินการให้บริการใหค้ าปรึกษา ดา้นวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตและศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ปะ
จ าปีการศึกษา 2562 
1.5.5(3) ผลสรุปผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 2561 
1.5.5(4) สรุปผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ 2562 
1.5.5(5) สรุปผลโครงการปัจฉมินิเทศ ประจ าปี 61 
1.5.5(6) สรุปผลโครงการปัจฉมินิเทศ ประจ าปี 62 
1.5.5(7) ผลประเมินอาจารย์ที่ปรกึษา ประจ าปี 61 
1.5.5(8) ผลประเมินอาจารย์ที่ปรกึษา ประจ าปี 62 

3.สรุปผลโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ 

4.36 4.40 

(ร้อยละ
88.40) 

4. 43 

(ร้อยละ
88.66) 

1.5.4.4 

-นิสิตมาเข้าร่วม
โครงการช้ากว่า
ก าหนดท่ีตั้งไว้ 

-ควรให้ความรู้แนว
ใหม่บ้าง 

-ประชาสัมพันธ์
บน Facebook 

 
-มีการเพิ่มหัวข้อการ
ให้ความรู้ และเปลี่ยน
หัวข้อ จากปี 60 ให้มี
ความน่าสนใจขึ้น 

-ชอบการบรรยาย
เรื่องการออมเงิน 
อยากให้มีอีก 

-มีการ
ประชาสัมพันธ์เยอ
และกว้างขึ้น 

-มีจ านวนวิทยากร 
และหัวข้อการ
บรรยายเยอะขึ้นจาก
ปี 61 

-มีเรื่องการออมเงิน
ตามข้อเสนอแนะ
ของปี 61 

4.รายงานสรุปผล
การประเมิน
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

-  4.50 4.62 

(1.5.4.5) 

  -ไม่มีข้อเสนอแนะใน
แบบรายงาน 

-มีการจัดการพัฒนา
อาจารย์ท่ีปรึกษา
อย่างต่อเนื่องทั้งด้าน
วิชาการและการให้
ค าปรึกษานิสิต 

-ไม่มีข้อเสนอแนะใน
แบบรายงาน 

-มีการจัดการพัฒนา
อาจารย์ท่ีปรึกษา
อย่างต่อเนื่องทั้งด้าน
วิชาการและการให้
ค าปรึกษานิสิต 

-มีการพัฒนาด้าน
การให้ค าปรึกษา
ด้านสุขภาวะ สภาวะ
เครียด โรคซึมเศร้า 

  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : ให้ข้อมูลและควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า เช่น การรับสมัครงาน การเพิ่มพูน
ทักษะทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ โดยผ่านช่องทางและกระบวนการต่างๆ เช่น 
 
1. Facebook ศิษย์เก่ามนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร / มศว พิษณุโลก 1.5.6(1) เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลือ่นไหวต่างๆให้ข้อมลูและ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
2. วารสารมนุษยศาสตร์  1.5.6(2) ซึ่งเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์  มีบทความวจิัยและบทความวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ สามารถเพิ่มพูนทักษะให้กับศิษย์เก่า สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%20%E0%B8%84%E0%B8%81.%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%A1%2061.pdf
javascript:void(0);/*1600513817258*/
javascript:void(0);/*1600513817258*/
javascript:void(0);/*1600513817258*/
http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%20%E0%B8%84%E0%B8%81.%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%2062.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%AD.%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%2061.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche61/fac/Uploads/00061/01/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%AD.%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%2062.pdf
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หลักฐำน 
1.5.6(1) Facebook ศิษย์เก่ามนษุยศาสตร์ ม.นเรศวร / มศว พิษณุโลก 
1.5.6(2) ลิงค์หน้าเว็บวารสารมนษุยศาสตร์ออนไลน ์

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 
 

 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำ 
แผนและกำรจัดกจิกรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ มีการจดัท าแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะฯโดยให้นิสิตมสี่วนร่วมในการจัดท าและด าเนินการจดักิจกรรม โดย
ผ่านกระบวนการให้ความรู้เชิงปฏบิัติการในเรื่องตา่งๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โดยจัดขึ้นใน ประชุม
คณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562และโครงการอบรมผู้น านิสติ โดยกิจกรรมมเีนื้อหา/ลักษณะ
กิจกรรมที่จดัขึ้นเพื่อให้นิสิตคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 และ นิสิตคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 รวมถึงนิสิตประธานช้ันป,ีนิสิตประธานสาขา ได้ร่วมกันประชุมระดมความคิดเพื่อจัดท าแผนการจดักิจกรรม
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีการเสนอปญัหาอุปสรรคและวตัถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 8 วันท่ี 15 ส.ค.2562 แล้วจึงน าข้อมูลเสนอเพื่อเป็นแนวทางจัดท าแผนพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2562  (1.6.1.1)  (1.6.1.2) 
 
หลักฐำน 
1.6.1(1) รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 1,2,3/2562 เพื่อเสนอ
เป็นแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.6.1(2) สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมผู้น านิสติ 
1.6.1(2) แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ควำมรู้ (3) 
ทักษะทำงปัญญำ (4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดกจิกรรมพัฒนานิสติ ที่ส่งเสริมนสิิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน โดยไดส้รุป 
โครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนานิสิต ท่ีจัดขึ้นในปีการศึกษา 2562 ผ่านกระบวนการให้ความรู้และกิจกรรมอบรมผู้น านิสติ ให้นิสิตได้
มีส่วนร่วมในการก าหนด/สรุปผล การด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดการส่งเสริมส่งเสรมิคณุลักษณะบณัฑติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยมีการเสนอความเห็นร่วมกันในส่วนของการพิจารณากระบวนการของการด าเนินกจิกรรมว่าสอดคล้องกับ คุณลักษณะบณัฑติตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ในด้านใดบ้าง โดยในกิจกรรมอบรมผู้น าไดม้ีการสรุปเป็นตาราง 
คุณลักษณะบณัฑติตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และมกีารน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ เพื่อขอมติเห็นชอบ แล้วจึงน ามาใช้ในการเสนอขออนุมตัิด าเนินโครงการต่างๆ ต่อไป 
 
หลักฐำน 
1.6.2(1) สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรม อบรมผู้น านิสติ 
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 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแกน่ักศึกษำ  
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ ได้จดักิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพแก่นิสติที่เป็นกรรมการสโมสรนสิิตคณะฯ ประธานเอก หัวหน้าช้ันปี เพื่อ
ใช้ในการเขียนโครงการใหส้อดคลอ้งกับการประกันคณุภาพการศึกษา และใช้ทักษะเหล่านี้ในการด าเนินโครงการหรือการท างานต่าง ๆ 
โดยจดัการอบรมในช่วงปิดภาคเรยีนให้แก่คณะกรรมการสโมสรนสิติคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1. การประชุม/ให้ความรูค้ณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 1,2,3/2562 เพื่อเสนอเป็นแนว
ทางการพัฒนาแผนพัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 (1.6.3.1) 
2.โครงการอบรมผู้น านสิิต จดัขึ้นในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของนิสิตโดยผ่าน
กระบวนการจดักิจกรรมตา่งๆ ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ ใน
กิจกรรมมีการให้ความรู้เรื่องการประกันคณุภาพการศึกษา/PDCA  โดยนิสติผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดม้ีการวัดผลประเมินความรู้ อยู่ใน
ระดับ ......... (ระดับดี)  (1.6.3.2) 
 
หลักฐำน 
1.6.3.1 รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะมนษุยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 1,2,3/2562 
1.6.3.2  สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมผู้น านิสติ 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ในการจัดกิจกรรมโครงการ ทุกกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์  ตามแผนพัฒนานิสิต ทุกกิจกรรมต้องมกีารสรุปผลการด าเนินงานและ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมประจ าคณะมนุษยศาสตร์  (1.6.4.1) และส าหรับโครงการทีม่ีการด าเนนิการเป็นประจ า ได้มีการน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนนิงานในปีถัดไป  โดยมีการสรุปและน าเสนอในโครงการ เช่น  
1.โครงการอบรมผู้น านสิิต  (1.6.4.2) (1.6.4.1) เพื่อน าข้อมูลไปใช่ในการปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป  อีกทั้งเมื่อมีการเสนอขอ
อนุมัติโครงการแตล่ะครั้งไดม้ีการเพิ่มข้อมูลในส่วนของ ปัญหาและอปุสรรคที่พบในกิจกรรมครั้งท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2562)และ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา 2563 
 
หลักฐำน 
1.6.4(1) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานิสติ ประจ าปีการศึกษา 2562 และข้อเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนานสิิต
คณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2563  
1.6.4(2) รายงานขอส่งสรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมผู้น านสิติ ประจ าปีการศึกษา 2562 น าเข้าวาระประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
1.6.4(4) ขออนุมัติโครงการอบรมผู้น านิสติ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคข์องแผนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนกัศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนานสิิต คณะมนุษยศาสตรม์ีการสรุปประเมินผลตามตัวช้ีวัดและติดตามข้อมลูความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานสิติ ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน) (1.6.5.1) 
 
หลักฐำน 
1.6.5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานสิิต ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน) 
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กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศกึษำ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จดักิจกรรมตามแผนพัฒนานสิิต และมีการสรปุ ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จในการจัด
กิจกรรม ได้น าผลการประเมิน ปญัหาอุปสรรค และได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมที่เป็นโครงการที่จัดเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา โดยไดส้รุปจะมีการน าผลการประเมินของปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรม เช่น ได้น าปัญหา
และอุปสรรคในสรุปประเมินผลปกีารศึกษา 2562 มาเสนอเป็นแนวทางปรับปรุงการจดักิจกรรมพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 2563 
 
หลักฐำน 
1.6.6(1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานสิิต ประจ าปีการศึกษา 2562 /ข้อเสนอของนิสิตเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง และจัดท าแผนพัฒนานิสติ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : 
- น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนานักศึกษา ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบที่  2   กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัยท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชนใ์นกำรบริหำรงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของคณะฯ มาจาก 2 แห่ง คือ 1. ระบบกลางที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัย 2.1.1(1) ซึ่งมีเป็น
ระบบท่ีใช้ในการบันทึกขอ้มูลการขอทุนสนับสนุนการท าวิจยัจากมหาวิทยาลัยฯ การขอเงินรางวัลตีพมิพ์ผลงานและค่า Page Charge 
การบริการด้านเอกสารไฟล์บันทึกข้อความต่างๆ โดยผู้ทีส่ามารถเข้าในระบบนี้ได้ จะเป็นนักวิจยัและเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย เท่านั้น  
       นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมรีะบบข้อมลูเพื่อการตดัสินใจของผู้บริหาร ซึ่งให้บริการข้อมูลโดยสรุป แยกประเภทข้อมลูในแต่ละ
ด้าน เช่น สรุปข้อมลูทุนสนับสนุนการท าวิจัย สรุปจ านวนทุนและงบประมาณสนบัสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์และคา่ Page Charge  
สรุปทุนและเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจยัในต่างประเทศ 2.1.1(2)  
       ส่วนของคณะมนุษยศาสตร์เอง ก็ได้จัดท าระบบสารสนเทศเพิม่เติมเพื่อเป็นข้อมูลใหผู้้บรหิารสามารถใช้ในการตัดสินใจโดย
ปัจจุบันฐานข้อมูลของคณะฯ มี 2 ส่วน คือ 1. จากเว็บไซต์ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 2.1.1(3) ซึ่งมีข้อมูลที่จ าเป็นเช่น จ านวน
โครงการวิจัย จ านวนเงินสนับสนนุการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ ซึ่งข้อมลูดังกล่าวนี้สามารถแยกตามปีและ
ประเภทได้ และสามารถดูข้อมูลยอ้นหลังได้  ท าให้ผู้บริหารสามารถเห็นข้อมูลแนวโนม้ด้านการวิจัยของคณะ และสามารถน าไป
ก าหนดนโยบายได้ และ 2. ฐานขอ้มูลที่อยู่ในระบบ MIS ของคณะ โดยข้อมลูวิจัยส่วนน้ีจะแยกตามรายชื่อของอาจารย์ในคณะฯ ข้อมูล
ที่มีจะมลีักษณะใกล้เคียงกับเว็บไซต์งานวิจัยและบริการวิชาการ แตแ่ยกเป็นรายบคุคล และใหส้ิทธ์ินักวิจัยในการปรับแกไ้ขข้อมูลเอง 
2.1.1(4) 
 
หลักฐำน 
2.1.1(1) ระบบบริหารโครงการวิจยั มหาวิทยาลยันเรศวร             
http://dra.research.nu.ac.th/researchfund2016/index.aspx   
2.1.1(2) ระบบบริหารโครงการวิจยั (การตัดสินใจของผู้บริหาร)    http://dra.research.nu.ac.th/realdb/dss.aspx 
2.1.1(3) Website งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์  http://www.human.nu.ac.th/dbresearch/ 
2.1.1(4) ระบบ MIS คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร        https://mis.human.nu.ac.th/e-
research/report_index_year.php 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : สนับสนุนพนัธกจิด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  
  - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัตงิานสร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจัย หรอืศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรกึษาและสนบัสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์ 
  – ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยัหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตักิาร  
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจดัแสดงงานสร้างสรรค ์การจัดใหม้ี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)  
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ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบตัิงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนบัสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ - ห้องสมดุหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
         1. คณะฯ มีหน่วยวิจัย อยูภ่ายในงานวิจัยและบริการวิชาการ 2.1.2(1) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง มีหนา้ที่ให้ค าปรึกษาและ
อ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ทีป่ระสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั การขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยและค่า Page 
Charge การขอทุนน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ การขอรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ฯลฯ 
          2. คณะฯ มีคอมพิวเตอร์ให้ความสะดวกแก่นิสติและนักวิจัยที่มีความต้องการค้นคว้าข้อมูลดา้นการวิจัย หรือจดัท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับวิจัย 
 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภัยในการวิจยัหรอืการผลติงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตักิาร  
       คณะฯ มีแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการวิจัยที่สมบูรณ์แบบคอื ส านักหอสมดุของมหาวิทยาลยัฯ ที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักของ
อาจารย์และนิสติโดยนอกจากจะมีหนังสือและวารสารทางวิชาการไว้บริการแล้ว ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยฯ ยังมีฐานข้อมูลสืบคน้ 
หนังสือ วารสาร ต ารา เช่น เว็บไซต์ส านักหอสมุด ซึ่งผู้วิจัยสามารถสบืค้น หนังสือ วารสาร หรือ บทความวิจัย/วิชาการแบบเตม็
บทความ (full-text) ได้อย่างหลากหลาย จากห้องท างานของตนและสามารถสั่งพิมพ์ออกมาอ่านได้  2.1.2(2) โดยไม่จ าเป็นต้องไปท่ี
ห้องสมุด หรือใช้บริการจัดส่งหนังสือของหอสมุดได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปท่ีห้องสมุด 
        นอกจากน้ี คณะฯ ยังมีห้องอ่านหนังสือคริสโตเฟอร์แอลคอนลี่ ของคณะฯ ท่ีภายในนั้นจะบรรจหุนังสือเฉพาะทางในสาขาท่ีเปดิ
สอนในคณะฯ โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการซื้อหนังสือในสาขาวิชาต่าง ๆ ทุกปี  นอกจากน้ี ห้องอ่านหนังสือคณะ ยังมีการ
อ านวยความสะดวกให้กับอาจารยโ์ดยอาจารย์สามารถขอยืมหนังสือของส านักหอสมุดจากห้องอ่านหนงัสือได้ และจะมีเจ้าหน้าที่
ด าเนินการน าหนังสือมาส่งให้ 2.1.2 (3) 
      คณะฯ ได้จดัสรรสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสติ โดยมีห้องอ่านหนังสือฯ มีหนังสือวิชาการเป็นจ านวน
มาก และมเีจ้าหน้าท่ีสนับสนุนไว้ให้บริการแก่อาจารย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถสบืค้นข้อมูลได้จาก
ห้องท างานของตนเองดังท่ีได้กล่าวแล้ว  ทั้งนี้ คณะไดต้ิดเชื่อมต่อสญัญาณอินเทอร์เนต็ไว้ตามจุดต่าง ๆ ของคณะ เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้อาจารย์ได้สืบค้นข้อมูลได้โดยสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
- กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจดัประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดใหม้ี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)  
           ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อท่ีส่งเสริมให้เกดิงานวิจัยภายในคณะฯ โดยมีการจดักิจกรรม
เสวนาวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 4 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศดา้นการวิจัยในคณะฯ มีการบูรณาการด้านการวิจยักับองค์
ความรู้ต่างๆ มีการจดัโครงการส่งเสริมและพัฒนงานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารยใ์นคณะจ านวน 1 ครั้ง และมี
การจัดกิจกรรมโดยการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 1 ครั้ง รายละเอียดดังนี ้
1. โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 4 ครั้ง 
     ครั้งท่ี 1 กิจกรรม เสวนาโตะ๊กลมในหัวข้อ “อ่านตะวันออก Read the East” วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Slope 
HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  2.1.2 (4)    
 
     ครั้งท่ี 2 กิจกรรม เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "East Meet West" วิจารณ์วรรณกรรม โลกตะวันออก & โลกตะวันตก ในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  2.1.2 (5)   
 
     ครั้งท่ี 3 กิจกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้บริบทความสมัพันธ์ระหว่างประเทศในยุคใหม่ ในวันที่ 28 
มกราคม 2563 ณ ห้อง HU 4130 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  2.1.2 (6)   
 
     ครั้งท่ี 4 กิจกรรม เสวนาโตะ๊กลม หัวข้อ พาราไซต์ : มองสังคมเกาหลีผา่นภาพยนตร์ ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 ห้อง HU 4130 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  2.1.2 (7)   
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2. โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย จ านวน 1 ครั้ง 
 
     ครั้งท่ี 1 กิจกรรม กระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนผา่นเว็บไซต์ (E-Learning) เพื่อการวิจัย ในวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ และ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 
อาคาร CITCOMS  2.1.2 (8)  
 
3.เป็นเจ้าภาพร่วมจดัโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการวิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 12 ในระหว่างวันท่ี 23-26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ จ านวน 1 ครั้ง 2.1.2 (9).th/e-
research/report_index_year.php 
 
หลักฐำน 
2.1.2 (1)  เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ 
2.1.2 (2) เว็บไซต์ส านักหอสมดุ 
2.1.2 (3) ห้องอ่านหนังสือคริสโตเฟอร์แอลคอนลี่ (ห้องอ่านหนังสือคณะมนุษยศาสตร์) 
2.1.2 (4) กิจกรรม เสวนาโตะ๊กลมในหัวข้อ “อ่านตะวันออก Read the East” 
2.1.2 (5)  กิจกรรม เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "East Meet West" วิจารณ์วรรณกรรม โลกตะวันออก & โลกตะวันตก 
2.1.2 (6) กิจกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคใหม่  
2.1.2 (7) กิจกรรม เสวนาโตะ๊กลม หัวข้อ พาราไซต์ : มองสังคมเกาหลีผา่นภาพยนตร์ 
2.1.2 (8) กิจกรรม กระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ (E-Learning) เพื่อการวจิัย 
2.1.2 (9) โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายความรว่มมือวิชาการวิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 12 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : จัดสรรงบประมำณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการรวม
ศูนย์การบรหิารงานวิจัยโดยหักเงินรายได้ของคณะต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนกลางแล้วจัดสรรให้แก่อาจารย์ทีข่อทุนอุดหนุนการท าวิจัย โดยใน
ปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลยั จ านวน 2 ราย รายละ 100,000 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท  
 
นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรไ์ด้ จดัสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะ 
ในรูปแบบโครงการวิจัยเหมาจ่าย และโครงการวิจัยเต็มรูปแบบ เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท มีผู้ไดร้บัทุนสนับสนุนโครงการวิจยั
ทั้งหมด 26 โครงการวิจัย เป็นอาจารย์ 21 โครงการ และเจา้หน้าท่ีสายสนบัสนุน 5 โครงการ รวมเปน็จ านวนเงินที่ได้ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย 470,000 บาท 
 
ทั้งนี้นอกจากแหล่งทุนวิจัยท่ีกล่าวมาในข้ันต้น ยังมีอาจารย์ในคณะฯ ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก อีก 2 โครงการ เป็น
จ านวนเงินท่ีได้รับการสนับสนุน 817,682 บาท 
สรุป ในปีการศึกษา 2562 มีคณะมนุษยศาสตร์ มีอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีได้รับทุนสนับสนุน ท้ังหมด 200,000 + 470,000 + 817,682 
= 1,487,682 บาท 
 
หลักฐำน 
2.1.3 (1) รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้งบประมาณสนับสนุนใหด้ าเนินโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยฯ 2 โครงการ 
2.1.3 (2) รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้งบประมาณสนับสนุนใหด้ าเนินโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะ 26 โครงการ 
2.1.3 (3) ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ 2563 
2.1.3 (4) ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2.1.3 (5) รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้งบประมาณสนับสนุนใหด้ าเนินโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2 โครงการ 
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 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนนุกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือ
กำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ไดม้กีารจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมทางวิชาการทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ท้ังหมด 3 ส่วน คือ 
1. งบประมาณในส่วนกลางของคณะ (เป็นงบประมาณพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนศักยภาพตัวเอง (อาจารย์วิชาโทและอาจารย์
ชาวต่างชาติ (แล้วแตก่ารตั้งงบประมาณของแตล่ะภาควิชาฯ))) 
2. งบประมาณที่จดัสรรในส่วนของภาควิชา (เป็นงบประมาณที่จัดสรรไว้ท่ีภาควิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์) 
3. โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศและตา่งประเทศ ดูแลโดย งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ใน
ปีงบประมาณ 2563 ได้จัดงบประมาณในการด าเนินโครงการเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 200,000 บาท  
         นอกจากการจัดสรรงบประมาณในโครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศและตา่งประเทศแล้ว คณะฯ ยังไดม้ี
การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในโครงการทีค่ณะฯ ไดร้่วมเป็นเจ้าภาพในการจดัประชุมวิชาการ อย่างเช่น 
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยสายมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 12 อีกด้วย ในกรณีที่อาจารย์
มีความประสงคไ์ปน าเสนอผลงานท่ีต่างประเทศ อาจารย์สามารถขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได้ โดยมหาวิทยาลยัจะสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยจะสามารถเบิกได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติแล้วเท่านั้น 
         ทั้งนี้ คณะฯ ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการจัดท าผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
รูปแบบเงินรางวัล โดยผลงานท่ีตพีิมพ์อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 จะได้รับรางวัล 1,000 บาท ผลงานท่ีตีพิมพ์อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน กพอ. และอยู่นอกเหนือจากประกาศของมหาวิทยาลัย จะได้รับรางวัล 5,000 บาท ใน
ปีงบประมาณ 2563 ได้มีการจดัสรรงบประมาณเป็นจ านวน 80,000 บาท ท้ังนี้ผลงานวิจัยใดที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน SCOPUS และมีค่า ควอไทล์ ระดับที่ 1-3 จะสามารถเบิกรางวัลการตีพิมพ์และค่า Page Charge ได้จาก
มหาวิทยาลยัอีกทางหนึ่ง 
 
หลักฐำน 
2.1.4(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2563) 
2.1.4(2) สรุปโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2562) 
2.1.4 (3) โครงการสนับสนุนการตพีิมพ์ผลงานระดับชาติและนานาชาติ 
2.1.4(4) หลักเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรสายวชิาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร เพื่อสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัในระดับชาติและนานาชาต ิ
2.1.4(5) หลักเกณฑ์การรับทุนสนบัสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารวิชาการระดับนานาชาติ(งบประมาณมหาวิทยาลัยฯ) 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 
ผลกำรด ำเนินงำน 
     คณะฯ มีมาตรการสรา้งขวัญและก าลังใจและยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเด่นโดยจัดโครงการประกาศเกียรติคณุนักวิจัย 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีมผีลงานวิจัยดีเดน่ โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้  
     กิจกรรมครั้งที่ 1  คณะฯได้จดัโครงการประกาศเกียรติคณุนักวิจัย ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรตินักวิจยัที่มีผลงานวิจัยดเีด่น 1 ประเภท คือ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่นในปี 2561 และมผีู้ไดร้ับรางวัลดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ 
ดร.อัญชลี  วงศ์วัฒนา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อษุา พัดเกตุ  
 
     กิจกรรม ครั้งท่ี 2 คณะฯ ได้จดัโครงการประกาศเกียรติคณุนักวิจัย ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรตินักวิจยัหน้าใหม่ทีไ่ด้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก และมีผูไ้ด้รบัรางวัลดังนี้   
          1. อาจารย์กฤษณะ โชติสทุธ์ิ อาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับทุนสนับสนุนด าเนนิโครงการวิจัยเรื่องบทบาทของ
รัฐและนโยบายความมั่นคงในการพัฒนาพ้ืนท่ีและส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนไทย-เมยีนมา: กรณีศึกษาจุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สาม
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แลบและบ้านเสาหิน จังหวัดแมฮ่อ่งสอน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจยัและนวัตกรรม ฝ่ายนโยบายชาติและ
ความสัมพันธ์ข้ามชาต ิ
   
           2. ดร.วิชญ์ บุญรอด อาจารยส์ังกัดภาควิชาดนตรี ได้รับทุนสนับสนุนด าเนินโครงการวิจัยเรือ่ง นวัตกรรมเครื่องดนตรี 
ประเภทดีดและเครื่องตีเพื่อใช้จัดกิจกรรมดนตรสี าหรับผูสู้งอายุต าบลท่าโพธิ์อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จาก งบประมาณรายได้ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
           3. ดร.วราภรณ์ เชิดชู อาจารยส์ังกัดภาควิชาดนตรี ได้รับทุนสนับสนุนด าเนินโครงการวิจัยเรือ่ง ทางและอัตลักษณ์ของซออู้ใน
เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง จาก งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
           นอกจากน้ี คณะฯ ก็มีการน าภาระงานวิจัยไปเป็นส่วนส าคญัของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 30 ของ
คะแนนประเมินท้ังหมด) เพื่อให้เห็นว่า คณะฯ ให้ความส าคัญกับภาระงานวิจัยและตอบแทนผู้ที่ท างานวิจัยอย่างจริงจัง  
ในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้จดัโครงการเพื่อส่งเสรมิและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ 
จ านวนทั้งสิ้น 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กิจกรรม กระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอน
ผ่านเว็บไซต์ (E-Learning) เพื่อการวิจัย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ และ ในวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 อาคาร CITCOMS   
 
หลักฐำน 
2.1.5 (1) สรุปโครงการประกาศเกียรติคณุ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562  
2.1.5 (2) สรุปโครงการประกาศเกียรติคณุ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
2.1.5 (3) ข่าวแสดงความยินดีนักวิจัยไดร้ับรางวัลด้านวิจัย 
2.1.5 (4)  สรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กิจกรรม กระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรยีนการสอนผ่านเว็บไซต์ (E-
Learning) เพื่อการวิจัย 
2.1.5 (5)  ภาพข่าวการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กิจกรรม กระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรยีนการสอนผ่าน
เว็บไซต์ (E-Learning) เพื่อการวิจยั 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ ใช้ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งมหีน่วยงานท่ีดแูลเป็นการเฉพาะและมคีวาม
เชี่ยวชาญอยู่แล้วคือ กองบริการวชิาการและจดัการทรัพย์สิน 2.1.6(1) ระบบช่วยคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมี
สาระส าคญั คือ การยื่นขอรับความคุ้มครองเป็นหนา้ที่ของผู้สรา้งสรรค์ (นักวิจัย) ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ด าเนินการเพื่อขอรับความคุม้ครอง ในการเปิดเผยรายละเอียดและขั้นตอนกรรมวิธีที่เป็นสาระส าคัญของผลงาน กองบริหารการวจิัย
และจัดการทรัพยส์ินจะด าเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ีแจ้งความประสงค์ 2.1.6(2) 
ทั้งนี้ กองบริการวิชาการและจดัการทรัพย์สิน ไดร้วบรวมข้อมลูทรัพย์สินทางปัญญาที่ไดร้ับการจดทะเบียนเป็นท่ีเรยีบร้อยในเว็บไซต์
กองบริการวิชาการและจัดการทรพัย์สิน 2.1.6(3) 
 
หลักฐำน 
2.1.6(1) เว็บไซต์กองส่งเสรมิการบริการวิชาการ http://www.dasa.nu.ac.th/ 
2.1.6(2) ประกาศการจัดสรรสิทธิประโยชน์ทรัพยส์ินทางปัญญา 
https://drive.google.com/file/d/1Lib4Xbf3Lx8quq09Dn6RIrP7C3DvcPmK/view 
2.1.6(3) ข้อมูลด้านทรัพยส์ินทางปัญญา http://www.dasa.nu.ac.th/DataService/IPData.aspx 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

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

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

สูตรกำรค ำนวณ   

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

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

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

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

เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวนยืนยนัของคณะ จ ำนวนที่กรรมกำรยืนยนั 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน  620,000 620,000 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน  817,682 817,682 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  137.5 137.5 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  7.0 7.0 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่  - - 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

2.00 

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

0.45 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

2.00 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์ากภายใน
และภายนอกสถาบัน = 1,437,682.00/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า=137.50)=10,455.87 บาท
เมื่อเทียบค่าคะแนนเตม็ 5 = 100,000.00 บาท ดังนั้น
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 0.523) 

0.52 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
การจัดสรรงบประมาณการท าวิจัย มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้แก่คณาจารย์และนักวิจยัภายในมหาวิทยาลัย โดย
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้รับทุนสนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท ท้ังนี้ในระหว่างวันท่ี 1 กรกฏาคม 2562 - 30 
พฤษภาคม 2563 มีนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจ านวน 2 ท่าน ท่านละ 100,000 บาท ส่วนคณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยในลักษณะเหมาจ่าย ทุนละ 10,000 บาท (ส าหรับการตีพิมพ์ใน Proceedings) 15,000 บาท (ส าหรับการ
ตีพิมพ์ใน TCI กลุ่ม 1) และวิจัยเตม็รูปแบบ ทุนวิจัยละ 20,000 บาท (ส าหรับการตีพิมพ์ใน Proceedings) 50,000 บาท (ส าหรับ
การตีพิมพ์ใน TCI กลุ่ม 1) มีผู้ไดร้บัทุนสายวิชาการ 26 โครงการ สายสนับสนุน 5 โครงการ คิดเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเข้า
ประกันคณุภาพ เป็นจ านวนเงิน 420,000 บาท และมีนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจ านวน 3 ท่าน เป็น
จ านวนเงิน 817,682 บาท รวมจ านวนเงินท่ีสามารถน ามาคิดในประกันคุณภาพเป็นจ านวนท้ังสิ้น 1,437,682 บาท 
 
หลักฐำน 
1. สรุปข้อมูลการได้ทุนสนับสนุนการวิจัยในปีการศึกษา 2562 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

2.00 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์าก
ภายในและภายนอกสถาบัน = 1,437,682.00/
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า=
137.50)=10,455.87 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนน
เต็ม 5 = 100,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนท่ีได้
เท่ากับ 0.523) 

0.52 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :   -  
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สรุปข้อมลูโครงกำรวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนนุกำรวิจัยจำกคณะมนษุยศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ชื่อโครงกำรวิจัย ชื่อผู้รับทุน วันที่เร่ิมต้น

สัญญำ 
วันที่
สิ้นสุด
สัญญำ 

เดือน
ที่ท ำ
วิจัย 

งบประมำณ 

การศึกษาแนวโน้มความต้องการและ
ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร
ปริญญาตรสีาขาภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียนเพื่อการพัฒนา 

อาจารย์กฤษณะ โชติสุทธ์ิ วันท่ี 1 
ธันวาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

10    
50,000.00  

เพลงปี่มังคละ: การวิเคราะห์และการ
สร้างสรรค์ทางดนตร ี

ดร.วราภรณ์ เชิดช ู วันท่ี 1 
ธันวาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

10    
50,000.00  

หลักสตูรดนตรีในระดับอุดมศึกษา
รูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต : กรณศีึกษา
ภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนล่าง 

ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร วันท่ี 1 
ธันวาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

10    
50,000.00  

แนวคิดการผูกส านวนกลอนซออู้เพลงฉ่ิง
มุล่ง ช้ันเดียว กรณีศึกษา: รอง
ศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสร ี

อาจารย์ประชากร ศรสีาคร วันท่ี 1 
ธันวาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

10    
15,000.00  

การปรับแต่งคณุภาพเสียงจะเข ้ตาม
แนวทางของอาจารย์ศิวศิษฏ์ นิลสวุรรณ 

อาจารย์บุตรี สุขปาน วันท่ี 1 
ธันวาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

10    
15,000.00  

แนวคิดการผูกกลอนระนาดเอกในเพลง
เชิดของครูส าราญ เกิดผล ศิลปิน
แห่งชาติ 

อาจารย์พรชัย ผลนิโครธ วันท่ี 1 
ธันวาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

10    
15,000.00  

การศึกษาลักษณะการเปลี่ยนเสียง
ค าศัพท์ภาษาเขมรถิ่นไทยกับภาษาเขมร
กัมพูชา 

รองศาสตราจารย์ นาวาโท 
ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง 

วันท่ี 1 
ธันวาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

10    
15,000.00  

Implementing a Task-Based 
Approach in a Student-Centered 
Classroom :  a Case Study of 
English-Major Students in 
Translation Classrooms  

 ดร.สุวมิล ใจยด วันท่ี 1 
ธันวาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

10    
15,000.00  

“ภาพตัวแทนของวัฒนธรรมไทยใน
เอกสารภาษาฝรั่งเศสทีเ่กี่ยวกับอาหาร
ไทย : กรณีศึกษาของสถาบันสอน
ท าอาหาร Atelier Thai”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอ
ทอง บรรจงสวัสดิ ์

วันท่ี 1 
ธันวาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

10    
15,000.00  

Investigating EFL Learners’ 
engagement in writing research 
papers  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปวีณา จันทร์นวล 

วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
15,000.00  
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ชื่อโครงกำรวิจัย ชื่อผู้รับทุน วันที่เร่ิมต้น
สัญญำ 

วันที่
สิ้นสุด
สัญญำ 

เดือน
ที่ท ำ
วิจัย 

งบประมำณ 

Thai EFL learners’ attitudes 
toward using a comic strip task to 
facilitate narrative writing and 
their problems  in narrative 
writing 

อาจารย์มานะ เตมิใจ วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
15,000.00  

Mirror Image: Desire and 
Confinement in Chloe (2009) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อุษา พัดเกต ุ

วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
15,000.00  

The Study of The Relationship 
between Grade Point Average 
(GPA) of the English Major 
Courses, Grade Point Average 
(GPA) of the General Education 
English Courses, and the Scores 
Received from Cambridge English 
Placement Test (CEPT) of English-
Majored Students, Faculty of 
Humanities, Naresuan University 

รองศาสตราจารย์ ดร.
วัฒนา พัดเกต ุ

วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
15,000.00  

‘English Major Students’ Attitudes 
towards Research Methodology 
Subject’ 

ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
15,000.00  

The concept of intuition in 
Gustave Guillaume’s linguistic 
theory 

Dr.Jean-Philippe BABU วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
15,000.00  

กลวิธีการยืมภาษาในค าเรียกช้ินสว่น
รถยนต์ในมุมมองภาษาศาสตรป์รชิาน 

ศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
15,000.00  

การศึกษามโนทัศน์ “เลขเก้า” ใน
สังคมไทย  

ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์ วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
15,000.00  

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้นาฏศลิปไ์ทย
จากภาพวาดการ์ตูน เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนการสอนนาฏศิลปร์ะดับการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน 

อาจารย์วรวิทย์ ทอง
เนื้ออ่อน 

วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
15,000.00  
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ชื่อโครงกำรวิจัย ชื่อผู้รับทุน วันที่เร่ิมต้น
สัญญำ 

วันที่
สิ้นสุด
สัญญำ 

เดือน
ที่ท ำ
วิจัย 

งบประมำณ 

การศึกษาเทคนิคและแนวทางการ
พัฒนาทักษะการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก
จากบทฝึกผลงานล าดับที ่39 หมายเลข 
27 ของเฟอนันโด ซอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธรรศ อัมโร 

วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
15,000.00  

เครื่องดนตรีส าหรับผู้สูงอายุตามรอยพ่อ: 
ครูพัฒนา สุขเกษม  

ดร.วิชญ์ บุญรอด  วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
15,000.00  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศนเ์กี่ยวกับชาวหิม
พานต์ในภาษาไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ณรงค์กรรณ รอดทรัพย ์

วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
15,000.00  

แนวทางการพัฒนาการจัดสรร
งบประมาณที่ส่งผลต่อผล สัมฤทธ์ิในการ
บริหารจดัการหลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ ์ วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
10,000.00  

บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การท างานและประสิทธิภาพในการ
ท างาน กรณีศึกษา: ภาควิชาดนตรี 
คณะมนุษยศาสตร ์

นางพิมพ์พร สีสังข ์ วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
10,000.00  

การศึกษาความพึงพอใจและแนว
ทางการด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยให้ตรงใจผู้รบับริการ 
กรณีศึกษา: คณะมนุษยศาตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

12    
10,000.00  

การวิเคราะหผ์ลแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ 2560-2562 คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 น.ส.กาญจนา สุกร วันท่ี 1 
ธันวาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

10    
10,000.00  

ทัศนคติต่อการใช้ระบบการประเมนิผล
การปฏิบัตริาชการออนไลน ์(ระบบ
กรอกภาระงาน) ของบุคลากรสาย
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 นายศุภวิช ปานมณ ี วันท่ี 1 
ธันวาคม 
2562 

วันท่ี 30 
กันยายน 
2563 

10    
10,000.00  

รวมเป็นจ ำนวนเงิน  
470,000.00  
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สรุปข้อมลูโครงกำรวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนนุกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัยนเรศวร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ชื่อโครงกำรวิจัย ชื่อผู้รับทุน วันที่เร่ิมต้น

สัญญำ 
วันที่สิ้นสุด

สัญญำ 
เดือน
ที่ท ำ
วิจัย 

งบประมำณ 

นวัตกรรมเครื่องดนตร ีประเภทเครื่องดีด
และเครื่องต ีเพื่อใช้จัดกิจกรรมดนตรีส าหรับ
ผู้สูงอายุต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

ดร.วิชญ์ บุญรอด วันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 
2563 

วันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 
2564 

12  100,000.00  

ทางและอัตลักษณ์ของซออู้ในเพลงหน้า
พาทย์ประกอบการแสดง 

ดร.วราภรณ์ เชิดช ู วันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 
2563 

วันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 
2564 

12  100,000.00  

 
สรุปข้อมลูโครงกำรวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนนุกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัยแหล่งทุนภำยนอก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ชื่อโครงกำรวิจัย ชื่อผู้รับทุน วันที่เร่ิมต้น
สัญญำ 

วันที่สิ้นสุด
สัญญำ 

เดือน
ที่ท ำ
วิจัย 

งบประมำณ 

บทบาทของรัฐและนโยบายความมั่นคง
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีและส่งเสรมิการค้า
ข้ามพรมแดนไทย - เมียนมา กรณศีึกษา 
จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบและ
บ้านเสาหิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อ.กฤษณะ โชติสุทธ์ิ วันท่ี 25 
กรกฏาคม 
2562 

วันท่ี 24 
กรกฏาคม 
2563 

12  717,682.00  

สัญลักษณ์ ภาษา และเรื่องเล่าจาก
จิตรกรรมฝาผนังล้ง 1919 

ผศ.ดร.ภรูิวรรณ วรานุ
สาสน ์

วันท่ี 1 
พฤศจิกายน 
2562 

วันท่ี 30 
ตุลาคม 
2563 

12  100,000.00  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน     โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้        
1. เกณฑ์เฉพำะคณะ กลุ่ม ข และ ค2      
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ30ขึ้นไป   
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ                    
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ30ขึ้นไป 
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์         
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ20ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพำะคณะกลุม่ ค1และ ง         
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ60ขึ้นไป  
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ                    
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ60ขึ้นไป 
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์         
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ40ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ 

1.   ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
     และนักวิจัย 

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

2.   แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

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

 
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวนยืนยนัของคณะ จ ำนวนที่กรรมกำรยืนยนั 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  137.5 137.5 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  7 7 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่  - - 
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ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวนยืนยนัของคณะ จ ำนวนที่กรรมกำรยืนยนั 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

17 17 

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

16 16 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

12 12 

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  

4 4 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  - - 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

  

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

3 3 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

- - 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์online  

6 6 

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

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

4.00 

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

4.16 บรรลเุป้าหมาย 

 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

4.00 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพรเ่ท่ากับ51.600/จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ144.500) = ร้อยละ35.709 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน
เท่ากับ 4.464 

4.46 บรรลเุป้าหมาย 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  
   คณะมนุษยศาสตร์ มีกระบวนการกระตุ้นการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 คณะได้จัดสรร
งบประมาณในการน าเสนอผลงานวิจัยเป็น 3 ส่วน  คือ  1. งบประมาณในส่วนกลางของคณะ (เป็นงบประมาณพัฒนาอาจารย์
เพื่อพัฒนศักยภาพตัวเอง (อาจารย์วิชาโทและอาจารย์ชาวต่างชาติ)) 2. งบประมาณที่จดัสรรในส่วนของภาควิชา (เป็นงบประมาณที่
จัดสรรไว้ท่ีภาควิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์) 3. โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศและตา่งประเทศ 
ดูแลโดย งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563 ได้จดังบประมาณในการด าเนินโครงการเป็น
จ านวนเงินท้ังสิ้น 200,000 บาท  
 
     นอกจากน้ี คณะฯ ยังมีการใหร้างวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ (1,000 บาท) และนานาชาติ (5,000 บาท) เพื่อ
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการผลิตผลงาน โดยการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของอาจารย์ได้ถูกน ามาเป็นการก าหนดสดัส่วนภาระ
งานเพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีอย่างชัดเจน โดยก าหนดน้ าหนักของงานวิจัยไว้ร้อยละ 30 ของผลการปฏิบัติงาน และมี
การให้คะแนนเพิ่มพิเศษส าหรับผูม้ีผลงานวิชาการอื่นๆ 
 
หลักฐำน 
2.3 (1) ข้อมูลการตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงาน ปี 2562 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

4.00 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพรเ่ทา่กับ
51.600/จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ144.500) = ร้อยละ
35.709 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 40 เท่ากับ 5 
คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 4.464 

4.46 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ :     
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ข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ ปี 2562 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน แหล่งเผยแพร่ คะแนน หลักฐำนเชิงประจกัษ ์

1. รุจิรัตน์ ชัยแสง An analysis of 
Syntactic Errors 
in Thai to 
English 
translation made 
by the English 
major student 

การประชุมวิชาการ
HUSOC12 

0.20 https://drive.google.co
m/open?id=1u6GIFlZryA
lGLnMwAGJCWDQVmsu
rR2rX 

2 กิดาการ คาเขยีว 
และ อรทัย ชินอัคร
พงศ์ 

การใช้ภาษาในการ
โฆษณาของผู้ขาย
สินค้าออนไลน์ : 
กรณีศึกษา
ผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร 

รายงานสืบเนื่อง 
(proceedings) จากการ
ประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 วัน
เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธาน ี

0.20 https://drive.google.co
m/file/d/1CS5ubV9dF5
WQcuQ1mM6zDjO9AQI
9TLO2/view?usp=sharin
g 

3 ชินภัทร หนูสงค์ 
และวัฒนชัย หมัน่ยิ่ง 

ลักษณะและการใช้
ค ายืมภาษาเขมรใน
ค าฉันท์สรรเสริญ
พระเกียรตสิมเด็จ
พระพุทธเจ้าหลวง. 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษา
ระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพ
ศิลป์ ประจ าปี 2562, 173-
189 

0.20 https://arts.tu.ac.th/upl
oads/arts/Doctorate/Me
eting/M17.pdf 

4 อมรรัตน์ ส าเภาทอง 
และ จนัทิมำ ซิมป์
สัน 

การศึกษาความวิตก
กังวลในการเรียน
ภาษาอังกฤษของ
นิสิตระดับปริญญา
ตรีที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ : 
กรณีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร ประเทศ
ไทย 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษา
ระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพ
ศิลป์ ประจ าปี 2562, 583-
593 

0.20 https://arts.tu.ac.th/upl
oads/arts/Doctorate/Me
eting/M43.pdf 

5  ไอยดา กลิ่นอ้น 
Sopheaktra Hien 
และ แก้วตำ สำลี
โภชน ์
 

ช่ือโรงเรียนใน
จังหวัดเสียมเรียบ 
ประเทศกัมพูชา : 
การศึกษาตามแนว
อรรถศาสตร์ชาติ
พันธุ ์
 
 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษา
ระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพ
ศิลป์ ประจ าปี 2562, 608-
624 

0.20 https://arts.tu.ac.th/upl
oads/arts/Doctorate/Me
eting/M45.pdf 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน แหล่งเผยแพร่ คะแนน หลักฐำนเชิงประจกัษ ์

6 Juan Carlo D. 
Antonio Thitirat 
Suwansom and 
Payung Cedar 

A Contrastive 
Study of Online 
English 
Newspaper 
Headlines of the 
USA, the 
Philippines, and 
Thailand 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษา
ระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพ
ศิลป์ ประจ าปี 2562, 625-
650 

0.20 https://arts.tu.ac.th/upl
oads/arts/Doctorate/Me
eting/M46.pdf 

7 พรภุทชรี โพธิ์ทอง 
และ ชมนำด อินท
จำมรรักษ์ 

ศึกษาสภาพการ
ด าเนินโครงการวิจัย
ของอาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตรร์ะดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งท่ี 2 
“ศาสตร์พระราชา สร้าง
นวัตกรรม น าการพัฒนา 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ใน
ระหว่างวันท่ี 22-23 สิงหาคม 
2562 ณ อาคาร 37 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์

0.20 https://drive.google.co
m/file/d/15pb55arrORE
3V82e1IoH57q634SAUK
SV/view?usp=sharing 

8 อุไรวรรณ สิงห์ทอง, 
หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น, 
เชอร์รี่ เกษมสุข
ส าราญ, ชมบุญ สุทธิ
ปัญโญ, ทแกล้ว 
แกล้วกล้า และวัฒน
ชัย หมั่นยิ่ง 

ค าอุปลักษณ์
เกี่ยวกับผู้หญิงใน
วรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งอีสานของ
มนต์แคน แก่นคูณ 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 

0.20 https://drive.google.co
m/file/d/1ghJWzFB4Xgy
QkOKb3U-
ORiwnTNEiU59t/view?us
p=sharing 

9 สุทิพวรรณ พุทธจร 
และสภุำพร คงศิริ
รัตน์. 

วิเคราะห์วจันกรรม
ผูกมัดที่ปรากฏใน
ข้อความป้าย
โฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัด
พิษณุโลกเขต 1 ปี 
พ.ศ. 2562 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการศิลปศาสตร์ระดับชาติ
ครั้งท่ี 1. คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลกรุงเทพ. หน้า 31-46 

0.20 https://drive.google.co
m/file/d/1az8RIIhXvlkpf
91E2K8f6qRjcb1DRn3e/
view 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน แหล่งเผยแพร่ คะแนน หลักฐำนเชิงประจกัษ ์

10 นิฎารสัมิ์ รักษาสัตย ์ A Study of 
Rationalization 
in Defense 
Mechanism 
Reflected in the 
Main Character 
of Charlotte 
Bronte’s Jane 
Eyre 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
“พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งท่ี 5. 
15 มีนาคม 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม หน้า 298-306  

0.20 https://research.psru.ac.
th/PBR2019/files/PBR20
19_Humanities.pdf 

11 ณัฏฐนิช นักปี ่ สังคีตลักษณ์ของ
เพลงปลาทอง เถา 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
“พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งท่ี 5. 
15 มีนาคม 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม หน้า 262-268 

0.20 https://research.psru.ac.
th/PBR2019/files/PBR20
19_Humanities.pdf 

12 ณรงคก์รรณ รอด
ทรัพย์, ปฐมพงษ์ สุข
เล็ก และดารณ ีพุก
สุข 

ค าเรียกช่ือสยี้อมผม
ในผลิตภัณฑ์เบอริ
น่า 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเครือข่าย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ครั้งท่ี 12 หน้า 108-118 

0.20 https://drive.google.co
m/open?id=1LQmofipF
ZrD_K4dcU6HU_R8uUh
elOOFO 

13 Eakkachai Kaewda 
and Todsapon 
Suranakkharin 

A Comparative 
Study of Gay 
Male 
Representations 
in Thai and 
American 
Movies of 2014 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 8 
หน้าท่ี 2204-2218 

0.20 https://drive.google.co
m/open?id=1qJawbvG
Wn2tlersWYLreqUomX0
L9yaEn 

14 พัฒน์นรี นกชัยภูม,ิ 
ศศิชณัฎฐ์ แย้มกลิ่น, 
ศโรชิน อำจหำญ 
และซอทอง บรรจง
สวัสดิ ์

การศึกษาวัจนกรรม
ในพาดหัวโฆษณา
สินค้าประเภท
อาหารในประเทศ
ฝรั่งเศส 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการบัณฑติศึกษา
ระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพ
ศิลป์ ประจ าปี 2562; 27 
มิถุนายน 2562; คณะศิลป
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์. กรุงเทพ: 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร;์ 
2562, หน้า 496-507. 

0.20 https://drive.google.co
m/open?id=1RBCy1c0V
o5YxihOnnOd1hSoucdO
Q5NQG 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน แหล่งเผยแพร่ คะแนน หลักฐำนเชิงประจกัษ ์

15 วราภรณ์ ศรสุรินทร์ 
และ กำญจนำ 
วิชญำปกรณ์ 

การเปรยีบเทียบตัว
ละครเอกใน
วรรณกรรมชุด
หัวขโมยแห่งบารา
มอสของแร็บบิทกับ
แฮรี่พอตเตอร์ของ
เจ.เค.โรว์ลิ่ง 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 
ศาสตร์บูรณาการงานวิจยัเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 1-2 
เมษายน 2562 สงขลา: คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 
หน้า 312 – 321 

0.20 https://drive.google.co
m/open?id=1aA-
WfSKUz683nFfNHbp5iS8
4v0Cjz6o3 

16 ชนัญญำ พวงทอง 
และ กฤตานนท์ ท้าว
วัฒนากุล 

การศึกษา
เปรียบเทยีบ
ค าศัพท์ในภาษาจีน
กลางและภาษาม้ง 

วารสารมังรายสาร 7(1), 27-
38. 
(อยู่ใน TCI กลุ่ม 3) 

0.20 https://drive.google.co
m/open?id=1q7h4XorB
_-
MuKBaaQ8vWIw7hK6yw
VL5X 

17 กฤต โสดาลี และ 
กำญจนำ วิชญำ
ปกรณ์ 

กระบวนทัศน์ศตรี
ไทยด้านก้าวหน้า
นิยมในนวนิยาย
ของณารา ระหว่าง 
พุทธศักราช 2549 - 
2558 

วารสารมังรายสาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย. 
7(1) , 55-66 (อยู่ใน TCI กลุ่ม 
3) 

0.20 https://drive.google.co
m/open?id=1TY3qvLqfa
IaHmGUMdP7hkGCHmg
Dl59we 
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1 Rodsap, N., Sri-

inkham, W. 
A Comparison of 
the English loan 
words that 
appear in Daily 
Chronicle of 
Journalism In 
King Rama V in 
1877. 

The 6th Joint 
International Conference 
on Korean Studies and 
Thai Studies “Thai – 
Korean Cultural Pluralism 
in Digital Society 
Context” P. 653-666 

0.40 https://drive.google.co
m/open?id=1Is-
qpAhVgGSSnKjc16jEYyu
dtqa0pXnR 

2 Tan Zhengrong. A Brief Analysis 
of Chinese 
character writing 
errors of Thai 
students and 
teaching 
method. 
 

Proceedings of the 2 nd 
International Conference 
on Chinese Studies 
Burapha University 
Thailand 2019, P.354-359. 

0.40 https://drive.google.co
m/file/d/1X0akU4Y8yOa
aSMggV-
raAFy6FVUYuJPU/view?
usp=sharing 
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3 Satwika Nindya 

Kirana,Phongsakor
n Methitham 

Anhlo-centrism 
in Indonesian 
ELT Texbooks. 

1st Internataanal 
Conference on Advanced 
Multidisciplinary Research 
(ICAMR 2018) 
ออนไลน์ April 2019. 

0.40 https://www.atlantis-
press.com/proceedings/
icamr-18/55916877 

4 วัฒนชัย หมั่นยิ่ง A Study of 
Social  
Reflection on 
Education 
Affecting the 
National  
Development in 
Khmer Novel 
Entitled yáp 
mān thṅai  
raḥ (យប់
មានថ្ងៃរះ). 

2019 International 
Conference  

of Taiwan’s Thailand 
Studies:  

Ascending and Guiding in  
the southeast Asia. 
January 5, 2019 National 
Cheng Kung  
University Taiwan, p. 201-
216. 

0.40 - 

5 สุภาพร คงศริิรัตน ์ Representations 
of Ethnic Groups 
as 
Perceived in the 
Writings of King 
Rama V. 

9th ICSSB 2019  
Proceedings. P.165-174. 

0.40 https://drive.google.co
m/file/d/1ghJWzFB4Xgy
QkOKb3U-
ORiwnTNEiU59t/view?us
p=sharing 

6 พุธิตา สิงหเดช การพัฒนาหลักสูตร
ภาษาเกาหลีเพื่อ
แรงงาน 
ไทยท่ีไปท างาน ณ 
สาธารณรัฐเกาหล ี

งานสัมมนาวิชาการระดับ 
นานาชาติการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีในประเทศไทย 
ครั้งท่ี 13  
ประจ าปี 2562. ระหว่างวันท่ี 
30-31 มีนาคม2562. 
กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัศิลปากร หน้า 
194-232 
 
 
 

0.40 https://mis.human.nu.a
c.th/G-
Dev/twl/dFiles/research
/2019_08_22_16_00_18
-R1.pdf 

7 อุษำ พัดเกตุ Triangulating the 
male 
homosocial 
continuum: A 
case study of 
Kinsey (2004) 
 

Proceedings of 11th 
International Conference 
on Humanities and Social 
Sciences 

0.40 https://drive.google.co
m/open?id=1l859LZhy
WTTO7PQGpPxCiHpWd
WV_k0Kl 

https://drive.google.com/open?id=1l859LZhyWTTO7PQGpPxCiHpWdWV_k0Kl
https://drive.google.com/open?id=1l859LZhyWTTO7PQGpPxCiHpWdWV_k0Kl
https://drive.google.com/open?id=1l859LZhyWTTO7PQGpPxCiHpWdWV_k0Kl
https://drive.google.com/open?id=1l859LZhyWTTO7PQGpPxCiHpWdWV_k0Kl


 

 

Page | 60  
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน แหล่งเผยแพร่ คะแนน หลักฐำนเชิงประจกัษ ์
8 Padgate, U., 

Simpson, J. & 
Kongmee, I 

Reading into a 
zombie 
apocalypse: 3 
ways to present 
a dystopia of 
lies and laughter 

Proceedings of the 34th 
AUAP Annual Conference 
2019 (pp.46-50). 

0.40 https://drive.google.co
m/open?id=1nF14ZRDI5
SKaiqMSAqoCTBDKaZw
DgxDi 

9 Sangkawadee, R. & 
Padgate, U. 

Testing the post-
colonial climate: 
Deconstructing 
the binary 
oppositions of 
the male 
protagonists in J. 
M. Coetzee’s 
Disgrace 

Proceedings of the 34th 
AUAP Annual Conference 
2019  

0.40 https://drive.google.co
m/open?id=12XcbyiW4
3zVv47gsh4qnfHvODeLv
l4-S 

10 Phadreung, T., 
Suwannasom, T., 
& Norach, C. 

University 
students’ 
opinion towards 
learning English 
language 
through online 
games 

Proceedings: The 12th 
National and 
International Conference 
of Humanities and Social 
Sciences (HUSOC) 2019. 
110-121.  

0.40 https://drive.google.co
m/open?id=1ngKg4txIO
GvCkTSB-
jIwiHOJrIYUT6zJ 

11 ศศิณัฐ พงษ์นิล The Hin-Le-Le 
song of Wat bot 
district, 
Phitsanulok 
province: 
From The 
Traditional Vocal 
Music to NU 
Choir 

International 
Conferences, 12th The 
International Humanities 
and Social Sciences 
(HUSOC) Theme: Glocal 
Society: from Locale to 
Globality for a 
Sustainable Society 

0.40 https://drive.google.co
m/open?id=1orQhkrR4K
bxoMzwq_cIjwEo5M1QS
FVqH 

12 Kitikanan, P. & 
Supantana, J. 

Do L2 
experience, type 
of affix and 
motivational 
factors relate to 
affix knowledge 
in L2 English 
learning? 
 
 
 
 

Proceedings of the 3rd 
International Conference 
of Multidisciplinary 
Approaches on UN 
Sustainable Development 
Goals 2018 (UNSDGs 
2018) 

0.40 https://drive.google.co
m/open?id=1EDXvgRU5
plgAFHdmYyPaQMY_Ne
W0B4BZ 

https://drive.google.com/open?id=1nF14ZRDI5SKaiqMSAqoCTBDKaZwDgxDi
https://drive.google.com/open?id=1nF14ZRDI5SKaiqMSAqoCTBDKaZwDgxDi
https://drive.google.com/open?id=1nF14ZRDI5SKaiqMSAqoCTBDKaZwDgxDi
https://drive.google.com/open?id=1nF14ZRDI5SKaiqMSAqoCTBDKaZwDgxDi
https://drive.google.com/open?id=12XcbyiW43zVv47gsh4qnfHvODeLvl4-S
https://drive.google.com/open?id=12XcbyiW43zVv47gsh4qnfHvODeLvl4-S
https://drive.google.com/open?id=12XcbyiW43zVv47gsh4qnfHvODeLvl4-S
https://drive.google.com/open?id=12XcbyiW43zVv47gsh4qnfHvODeLvl4-S
https://drive.google.com/open?id=1ngKg4txIOGvCkTSB-jIwiHOJrIYUT6zJ
https://drive.google.com/open?id=1ngKg4txIOGvCkTSB-jIwiHOJrIYUT6zJ
https://drive.google.com/open?id=1ngKg4txIOGvCkTSB-jIwiHOJrIYUT6zJ
https://drive.google.com/open?id=1ngKg4txIOGvCkTSB-jIwiHOJrIYUT6zJ
https://drive.google.com/open?id=1orQhkrR4KbxoMzwq_cIjwEo5M1QSFVqH
https://drive.google.com/open?id=1orQhkrR4KbxoMzwq_cIjwEo5M1QSFVqH
https://drive.google.com/open?id=1orQhkrR4KbxoMzwq_cIjwEo5M1QSFVqH
https://drive.google.com/open?id=1orQhkrR4KbxoMzwq_cIjwEo5M1QSFVqH
https://drive.google.com/open?id=1EDXvgRU5plgAFHdmYyPaQMY_NeW0B4BZ
https://drive.google.com/open?id=1EDXvgRU5plgAFHdmYyPaQMY_NeW0B4BZ
https://drive.google.com/open?id=1EDXvgRU5plgAFHdmYyPaQMY_NeW0B4BZ
https://drive.google.com/open?id=1EDXvgRU5plgAFHdmYyPaQMY_NeW0B4BZ
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13 Kitikanan, P. & 

Dandamrongrak, S. 
English adjective 
order ability by 
L2 Thai learners 

Proceedings of the 3rd 
International Conference 
of Multidisciplinary 
Approaches on UN 
Sustainable Development 
Goals 2018 (UNSDGs 
2018) 

0.40 https://drive.google.co
m/open?id=1Vxf63-
MlU59osm0Pf5jqmS66G
oV1nGsv 

14 ชมนำด อินทจำมร
รักษ์ 

Tonal variation 
caused by 
language 
contact: a case 
study of the 
Yong language. 

Proceedings of the 13th 
International Conference 
on Language, Education, 
Humanities and 
Innovation, Osaka, Japan. 
5-6 April 2019. PP. 1-10. 

0.40 https://drive.google.co
m/open?id=1oRzRwH9F
ZeadOtndvM5C3Yi_3ujV
7kxQ 

15 Jun Matsubara Job of 
encouraging 
students -
Teaching 
Japanese at 
university in 
Thailand- . in 
Graduate School 
of Education, 
Department of 
Teaching 
Japanese as a 
Second 
Language, 
Hiroshima 
University 
(Editor), 

Invitation to Japanese 
language teaching. (p. 54-
61). Tokyo: Bonjinsha. 
(published in June 1, 
2019)  (เทียบค่าเป็น 
Proceedings ระดับ
นานาชาติ) 

0.40  

16 Anchalee 
Veerachaisantikul, 
Boonchai 
Srisassawatkul , 
Wara Chansinc 

New Academic 
Word List in EFL 
University 
Students’ 
Research 
Projects 

Proceedings 13 ICLEHI & 2 
IRCMALS, BANGKOK 23rd 
– 24th February, 2019 PP. 
45-55 

0.40 https://mis.human.nu.a
c.th/G-
Dev/twl/dFiles/research
/2019_08_13_20_10_45
-R1.pdf 
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https://drive.google.com/open?id=1Vxf63-MlU59osm0Pf5jqmS66GoV1nGsv
https://drive.google.com/open?id=1Vxf63-MlU59osm0Pf5jqmS66GoV1nGsv
https://drive.google.com/open?id=1Vxf63-MlU59osm0Pf5jqmS66GoV1nGsv
https://drive.google.com/open?id=1Vxf63-MlU59osm0Pf5jqmS66GoV1nGsv
https://drive.google.com/open?id=1oRzRwH9FZeadOtndvM5C3Yi_3ujV7kxQ
https://drive.google.com/open?id=1oRzRwH9FZeadOtndvM5C3Yi_3ujV7kxQ
https://drive.google.com/open?id=1oRzRwH9FZeadOtndvM5C3Yi_3ujV7kxQ
https://drive.google.com/open?id=1oRzRwH9FZeadOtndvM5C3Yi_3ujV7kxQ
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1. วิชญ์ บุญรอด การศึกษาทักษะ

การฟังคอร์ดขั้น
พื้นฐานของนิสิต
นักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรสีากล  
จังหวัดพิษณุโลก 

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. ปี

ที่ 11 ฉบับท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 

2562. 

0.60 https://drive.google.co
m/open?id=1Xiv7U-
QwXocxURs1BQJSLVQ
3oeSrcP2_ 

2. กมลาวดี บรุณ
วัณณะ และ อรทัย 
ชินอัครพงศ์ 

การรับรู้อารมณ์
ขันจากภาษา
ก ากวมในนิตยสาร
การ์ตูนไทย ภาษา
ก ากวมในนิตยสาร
การ์ตูนไทย 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 7(1),  
151-172. 

0.60 https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/H
umanties-
up/article/view/206546
/143620 

3 อรวรรณ ฤทธ์ิศรีธร
,ปฐม หงษ์สุวรรณ
และธัญญำ สังข
พันธำนนท ์

ผีเสื้อ ความอุจจาร 
และการ
เปรียบเทยีบเชิง
อุปลักษณ์ในนว
นิยายเรื่อง กีฏมน
ตรา 

Humanities and 
Social Sciences.
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
Vol. 36 No. 2 (2019): 
May-August 

0.60 https://so01.tci-
thaijo.org/index.php/H
USO/article/view/1570
59/137067 

4 อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร
,ปฐม หงษ์สุวรรณ
และธัญญำ สังข
พันธำนนท ์

ดินแดนอุดมคติเชิง
นิเวศ: พ้ืนท่ี  เพศ  
อ านาจ และ มายา
คติ ในนวนิยาย
เรื่องคชาปุระและ
นครไอยรา 

วารสารอักษรศาสตร์. 
Vol. 48 No. 1 (2019): 
January - June 2019 

  

0.60 https://drive.google.co
m/file/d/1jNWlHjwf9WI
Qcm__saGxlQNkemSIF
d5s/view?usp=sharing 

5 Yang Yani,สุประ
วีณ์ แสงอรณุเฉลมิ
สุข,เจือง ถิ หั่ง และ 
แคทรียำ อังทอง
ก ำเนิด 

เทศกาลส าคัญของ
ชาวจีนยูนนานท่ี
หมบูานอรุโณทัย 
ต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม 

Journal of Humanities 
and Social Sciences 
Suratthani Rajabhat 
University, Vol.11 (1) 
January - April 2019 

0.60 https://drive.google.co
m/file/d/1DqZjPKZvuU
lNFGpg45PDEgxmkStCb
fgi/view?usp=sharing 

6 ศราวุธ สุดงูเหลือม 
และ วัฒนชัย หมัน่
ยิ่ง 

การใช้ถ้อยค า
สังวาสในบทเพลง
พื้นบ้านของแม่
ประยรู ยมเยีย่ม 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสติ, 
15(1), 87-102. 

0.60 https://drive.google.co
m/file/d/1eAYOn0u2P
qIUSCWWtHW1pXBRAz
HpI-
67/view?usp=sharing 

      
      
      
  

 
 

    

https://drive.google.com/open?id=1Xiv7U-QwXocxURs1BQJSLVQ3oeSrcP2_
https://drive.google.com/open?id=1Xiv7U-QwXocxURs1BQJSLVQ3oeSrcP2_
https://drive.google.com/open?id=1Xiv7U-QwXocxURs1BQJSLVQ3oeSrcP2_
https://drive.google.com/open?id=1Xiv7U-QwXocxURs1BQJSLVQ3oeSrcP2_
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7 พิชชากร จันทา ทศ

พล สุรนัคครินทร์ 
และ พิชญำภำ สิริ
เดชกุล 

A Study of the 
Factors 
Contributing to 
English 
Language 
Learning 
Anxiety in 
Classroom 
Perceived by 
Computer 
Engineering 
Students and 
English Major 
Students at 
Naresuan 
University 

วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง Volume 8, 
Issue 1, 2019, pp. 57-
72 

0.60 https://drive.google.co
m/open?id=1w7h3_2hI
vHBHb_cycWla3CQeN
wAr_Gl_ 

8 อนรรฆวรรณ ศรี
จันทร์ และ ยุทธ
ศักดิ์ ชื่นใจชน 

การวิเคราะห์ความ
ต้องการในการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ของ
นักศึกษาแพทย์
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง 

0.60 https://drive.google.co
m/open?id=1cPsE6SM
uZXCvwHm71g051Jvc8
mgnvuWH 

9 Than Thar Su และ  
แคทรียำ อังทอง
ก ำเนิด 

นิทานพื้นบ้านยะ
ไข่: บทบาทในการ
บันทึกสภาพสังคม
และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวยะ
ไข ่

สักทอง: วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

0.60 https://drive.google.co
m/open?id=1h07kc8p5
HFrAoRjbsjZCQPe1QsV
X9soe 

10 สุภาวดี เพขรเกตุ 
และกำญจนำ 
วิชญำปกรณ์ 

กบฏล้านนา : การ
ประกอบสร้างภาพ
แทนผู้ชายล้านนา
ในนวนิยายไทย 
ระหว่าง พ.ศ. 
2490-2560 

วารสารพิฆเนศวร์สาร 
Volume 15, Issue 1, 
2019, pp. 69-85 

0.60 https://drive.google.co
m/open?id=1xzkeaukG
Rx1D65TyplJH3GT8x5v
1pM3h 

   
 
 
 
 
 

   

https://drive.google.com/open?id=1w7h3_2hIvHBHb_cycWla3CQeNwAr_Gl_
https://drive.google.com/open?id=1w7h3_2hIvHBHb_cycWla3CQeNwAr_Gl_
https://drive.google.com/open?id=1w7h3_2hIvHBHb_cycWla3CQeNwAr_Gl_
https://drive.google.com/open?id=1w7h3_2hIvHBHb_cycWla3CQeNwAr_Gl_
https://drive.google.com/open?id=1cPsE6SMuZXCvwHm71g051Jvc8mgnvuWH
https://drive.google.com/open?id=1cPsE6SMuZXCvwHm71g051Jvc8mgnvuWH
https://drive.google.com/open?id=1cPsE6SMuZXCvwHm71g051Jvc8mgnvuWH
https://drive.google.com/open?id=1cPsE6SMuZXCvwHm71g051Jvc8mgnvuWH
https://drive.google.com/open?id=1h07kc8p5HFrAoRjbsjZCQPe1QsVX9soe
https://drive.google.com/open?id=1h07kc8p5HFrAoRjbsjZCQPe1QsVX9soe
https://drive.google.com/open?id=1h07kc8p5HFrAoRjbsjZCQPe1QsVX9soe
https://drive.google.com/open?id=1h07kc8p5HFrAoRjbsjZCQPe1QsVX9soe
https://drive.google.com/open?id=1xzkeaukGRx1D65TyplJH3GT8x5v1pM3h
https://drive.google.com/open?id=1xzkeaukGRx1D65TyplJH3GT8x5v1pM3h
https://drive.google.com/open?id=1xzkeaukGRx1D65TyplJH3GT8x5v1pM3h
https://drive.google.com/open?id=1xzkeaukGRx1D65TyplJH3GT8x5v1pM3h
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11 สุวรรณี ศิรเิหลา่

ตระกลู และ
กำญจนำ วิชญำ
ปกรณ์ 

การศึกษา
บุคลิกภาพของตัว
ละครเอกชาย 
ในนวนิยายแปล
ชุด ฟิฟตี้เชดส ์
ของ อี แอล เจมส์ 
 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

0.60 https://drive.google.co
m/open?id=13Rnj6RGT
141KqIKDIEHNYL-
RrwSQaG6m 

12 ฐิติรัตน์ สุวรรณสม การศึกษากลวิธี
ระหว่างวัฒนธรรม
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใน
ฐานะ ภาษากลาง
ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริ
นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
vol.11 no.1 January-
June2019 หน้า 307 - 
337 

0.60 https://mis.human.nu.
ac.th/G-
Dev/twl/dFiles/researc
h/2019_08_03_13_48_
50-R1.pdf 

 รวมคะแนน 7.20  
 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนขอ้มูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน แหล่งเผยแพร่ คะแนน หลักฐำนเชิงประจกัษ ์
1 รัตนากรณ์ สอนสม

ฤทธิ์ และ 
เสำวภำคย์ 
กัลยำณมิตร 

การศึกษาภาษา
ภาพพจน์ในพาด

หัวหลัก
ภาษาอังกฤษของ
สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา
อาหารจานด่วน
แบบตะวันตกที่

ปรากฏทาง
เว็บไซต์กเูกิ้ล

อิมเมจ 

วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 
16 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือน
มกราคม-เมษายน 2562 

หน้า 91-130 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=15UuYnSpf
Idw6rX4ljU6V2mqpvW

bhduYO 

2 เสำวภำคย์ 
กัลยำณมิตร 

Thai Learners’ 
Morphological 
Awareness of 
English 
Complex Words 
and its Effects 
on Vocabulary-
in-Context 
Usage 

วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 
16 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 
2562 หน้า 1-22 

0.80 https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jh
nu/article/view/212486 

https://drive.google.com/open?id=13Rnj6RGT141KqIKDIEHNYL-RrwSQaG6m
https://drive.google.com/open?id=13Rnj6RGT141KqIKDIEHNYL-RrwSQaG6m
https://drive.google.com/open?id=13Rnj6RGT141KqIKDIEHNYL-RrwSQaG6m
https://drive.google.com/open?id=13Rnj6RGT141KqIKDIEHNYL-RrwSQaG6m
https://drive.google.com/open?id=15UuYnSpfIdw6rX4ljU6V2mqpvWbhduYO
https://drive.google.com/open?id=15UuYnSpfIdw6rX4ljU6V2mqpvWbhduYO
https://drive.google.com/open?id=15UuYnSpfIdw6rX4ljU6V2mqpvWbhduYO
https://drive.google.com/open?id=15UuYnSpfIdw6rX4ljU6V2mqpvWbhduYO
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3 ธัช มั่นต่อกำร Analysis of 

Word 
Components in 
Phayao 
Inscription 

วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 
16 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 
2562 หน้า 69-78 

0.80 https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jh
nu/article/view/212510 

4 ทนงศ์ จันทะมาตย,์ 
ธัญญำ สังขพันธำ
นนท ์

Ecological 
Implications in 
an Early 
Regional Novel 
: A Case Study 
of Plae Khao by 
Mai Muang 
Derm. 

สักทอง:วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ Vol. 25 
No. 3 (2019): July-
September หน้า 28-37 

0.80 https://so05.tci-
thaijo.org/index.php/tg
t/article/view/219037/
151647 

5 กฤษณะ โชติสุทธ์ิ 
และ ศิวัสว์ สุรกิจ
บวร 

อนุสรณส์ถาน
ผู้เสยีชีวิตชาว
เกาหลีใต้กับการ
เรียกคืนอดตีใน
พื้นที่พม่า. 

International Journal 
of east Asian 
Studies.23(2).82-100. 

0.80 https://drive.google.co
m/file/d/1fJBbn4iyL_N-
iki5Pb2l2I5WYviagJ8U/v
iew?usp=sharing 

6 กฤษณะ โชติสุทธิ ์ ธนบัตรพม่ากับ
การเปลีย่นแปลง
ความเป็นชาติ : 
จากยุคอาณานิ
คถึงยุคปัจจุบัน 

International Journal 
of east Asian 
Studies.23(2).102-120. 
  

0.80 https://drive.google.co
m/file/d/1C3Lfjoo2v_V
RzibfJaKcVa7WqzzKm-
it/view?usp=sharing 

7 ภำคภูมิ  สุขเจริญ การปรากฏใหม่
ภายใต้การรับรูเ้ดิม
ของวรรณกรรม
ไทยในบทเพลง
ไทยสากล 

สักทอง วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. 25(4). 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2562) 

0.80 https://drive.google.co
m/file/d/1FFYsHGCqW
5jviJLL5qkRq4sj1iq_zzE
y/view?usp=sharing 

8 วศินรัฐ นวลศิริ จินตนาการกับ
ความรู้: ภาพ
สะท้อนประเด็น
สิ่งแวดล้อมใน
วรรณกรรมเด็ก
ของเท็ด ฮิวส ์

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
, 19(1), 23-47. 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1yxbcHSw
HkxP7L-
MXVcS1843onNBlnhSn 

9 ประชำคร ศรีสำคร การสร้างแบบฝึก
ส าหรับผู้เรียน
เครื่องดีดไทย 
กรณีศึกษาเพลง
จระเข้หางยาว 
สามชั้น ทางครูชิด
พงษ์ ส่งเสริมวร
กุล. 
 

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
4(2), 30-37. 

0.80 https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/fa
a/article/view/152016/
125937 

https://drive.google.com/open?id=1yxbcHSwHkxP7L-MXVcS1843onNBlnhSn
https://drive.google.com/open?id=1yxbcHSwHkxP7L-MXVcS1843onNBlnhSn
https://drive.google.com/open?id=1yxbcHSwHkxP7L-MXVcS1843onNBlnhSn
https://drive.google.com/open?id=1yxbcHSwHkxP7L-MXVcS1843onNBlnhSn
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10 อรวรรณ ฤทธ์ิศรีธร

,ปฐม หงษส์ุวรรณ
และธัญญำ สังข
พันธำนนท ์

จากงูกลายเป็นคน 
จากคนกลายเป็นงู 
ความลักลั่นของ
ความเป็นมนุษย์
และความเป็นสตัว์
ในนวนิยาย เรื่อง 
“นาค”ี 

วารสารมนุษยศาสตร์
วิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสต
ร์.Vol. 26 No. 1 (2019): 
มกราคม - มิถุนายน 
2562 

0.80 https://drive.google.co
m/file/d/1r63lMgrfLS-
EH-
IBoer0yf5DtFjE2iMr/vie
w?usp=sharing 

11 ธัญญำ สังขพันธำ
นนท์.และ 
ลำวัณย์ สังขพันธำ
นนท์. 

หนังสือเรียน
ภาษาไทยเรื่อง 
“นกกางเขน” 
ความล้ าหนา้ใน
การปลูกฝัง
จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม 
(Environmental) 
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ก่อน
พุทธศตวรรษท่ี 25 

วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม. 13 (3). 
หน้า 19-31 

0.80 https://drive.google.co
m/file/d/1cAcvplzNUa
h7zYkMHQKPPt20y7y2
Ras7/view?usp=sharing 

12 สุดสรวง ยุทธนำ การวิเคราะห์ความ
ยากง่ายของบท
อ่านภาษาอังกฤษ
ในข้อสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ ด้วย
โปรแกรมอัตโนมตัิ
โคห์เมตริกซ์. 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
Volume 21, Issue 3, 
2019, pp. 313-325 

0.80 https://so06.tci-
thaijo.org/index.php/e
dujournal_nu/article/vi
ew/145371/143584 

13 ศศิรัศมิ์ สินธุวณิก 
และ กำญจนำ 
วิชญำปกรณ์ 

พัฒนาการการ
ผจญภัยของตัว
ละครเอก ชายใน
ฐานะวีรบุรุษใน
วรรณคดีแบบฉบับ
ของไทย. 

วารสารวิชาการนวัตกรรม
สื่อสารสังคม. 7 (13), 
210-219. 

0.80 https://so06.tci-
thaijo.org/index.php/jc
osci/article/view/1999
37/139735 

14 ณรงค์กรรณ รอด
ทรัพย์ 

มโนอุปลักษณ์
แสดงภูตผีปีศาจ
หรือวิญญาณใน
ภาษาไทย 

Veridian E-Journal 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และศลิปะ) 
Vol.12 No.6(2019)Nov. 
– Dec. 2019. 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1EFxaAdDi
xLQOARVzux6L7jzoogL
mj06- 

15 วิชญ์ บุญรอด ตานปุระบ าบัด: 
บ าบัดทางเลือก
เพื่อการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 

ศรีนครินทรเ์วชสาร. ปีท่ี 
34 ฉบับท่ี 6 เดือน 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 
พุทธศักราช 2562. 
 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1cvFJ90tJ
ULFhs831Y7gRfnG1Ck3
DdA4w 

https://drive.google.com/open?id=1EFxaAdDixLQOARVzux6L7jzoogLmj06-
https://drive.google.com/open?id=1EFxaAdDixLQOARVzux6L7jzoogLmj06-
https://drive.google.com/open?id=1EFxaAdDixLQOARVzux6L7jzoogLmj06-
https://drive.google.com/open?id=1EFxaAdDixLQOARVzux6L7jzoogLmj06-
https://drive.google.com/open?id=1cvFJ90tJULFhs831Y7gRfnG1Ck3DdA4w
https://drive.google.com/open?id=1cvFJ90tJULFhs831Y7gRfnG1Ck3DdA4w
https://drive.google.com/open?id=1cvFJ90tJULFhs831Y7gRfnG1Ck3DdA4w
https://drive.google.com/open?id=1cvFJ90tJULFhs831Y7gRfnG1Ck3DdA4w
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16 วิชญ์ บุญรอด ดนตรี: ศาสตร์

ทางเลือกในการ
บ าบัดส าหรับเด็ก
และผูสู้งอาย ุ

วารสารอารย ธรรมศึกษา 
โขง-สาละวิน 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1O3kwRrG
zmQYofBOjtHX7jtn0zn
1QNg_6 

17 วรำรัชต์ มหำมนตรี การวิเคราะห์
นามสกลุของชาว
ไทยเช้ือสาย
กะเหรี่ยงแถบ
ชายแดนไทย-
เมียนมาด้าน
จังหวัดตาก 

วารสารอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
41(2). 

0.80 https://drive.google.com/o
pen?id=1-
FFS2CdWdBY6CMtoLsd
wZ3C09_50Xgyi 

18 อุษำ พัดเกตุ ภาษาผู้หญิงและ
สิ่งประหลาด: 
พินิจความเหลื่อม
ล้ าทางเพศในบท
ละครเรื่อง วีนัส 
ของ ซูซาน ลอรี 
พาร์คส ์

มนุษยศาสตรส์าร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1YTojdlOX
J3OWamArgHzQjlw1hK
SdwoHw 

19 พัฒน์ วัฒนสินธุ ์ การสร้าง
บรรยากาศทาง
จิตวิทยาที่ส่งเสริม
การเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษตาม
แนวมนุษยนิยม 

วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 
16 ฉบับท่่ี 3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม 2562 
หน้า 21-30 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1dD26BX5f
-
icrx3RsXyFxTlsh4etpiO
0A 

21 Kitikanan, P. Does pragmatic 
and 
grammatical 
awareness 
relate to 
motivation and 
severity rating 

The New 
EnglishTeacher 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1TV4fe9tD
DyHDtR3IgETwcr_oq3ix
yE46 

22 วิยะดา มีศรี และ 
อัญชลี วงศ์วัฒนำ 

หน้าท่ีไวยากรณ์
และความหมาย
ของค าว่า อัน 
ในช่วงสมัยสุโขทัย 

วารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับท่ี 
2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 หน้า 156-179 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1F2I7fm-
Ey5L4u9mBOXvWNX8F
nrLTwVrD 

23 ชมนำด อินทจำมร
รักษ์ 

วรรณยุกต์
ภาษาไทยของผู้พูด
ภาษาลัวะ จังหวดั
น่าน: การศึกษา
ทางกลสัทศาสตร ์

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1ylZe3UM
6zh3oycyQGgTbM64f3
5Vb6pzj 

https://drive.google.com/open?id=1O3kwRrGzmQYofBOjtHX7jtn0zn1QNg_6
https://drive.google.com/open?id=1O3kwRrGzmQYofBOjtHX7jtn0zn1QNg_6
https://drive.google.com/open?id=1O3kwRrGzmQYofBOjtHX7jtn0zn1QNg_6
https://drive.google.com/open?id=1O3kwRrGzmQYofBOjtHX7jtn0zn1QNg_6
https://drive.google.com/open?id=1-FFS2CdWdBY6CMtoLsdwZ3C09_50Xgyi
https://drive.google.com/open?id=1-FFS2CdWdBY6CMtoLsdwZ3C09_50Xgyi
https://drive.google.com/open?id=1-FFS2CdWdBY6CMtoLsdwZ3C09_50Xgyi
https://drive.google.com/open?id=1-FFS2CdWdBY6CMtoLsdwZ3C09_50Xgyi
https://drive.google.com/open?id=1YTojdlOXJ3OWamArgHzQjlw1hKSdwoHw
https://drive.google.com/open?id=1YTojdlOXJ3OWamArgHzQjlw1hKSdwoHw
https://drive.google.com/open?id=1YTojdlOXJ3OWamArgHzQjlw1hKSdwoHw
https://drive.google.com/open?id=1YTojdlOXJ3OWamArgHzQjlw1hKSdwoHw
https://drive.google.com/open?id=1dD26BX5f-icrx3RsXyFxTlsh4etpiO0A
https://drive.google.com/open?id=1dD26BX5f-icrx3RsXyFxTlsh4etpiO0A
https://drive.google.com/open?id=1dD26BX5f-icrx3RsXyFxTlsh4etpiO0A
https://drive.google.com/open?id=1dD26BX5f-icrx3RsXyFxTlsh4etpiO0A
https://drive.google.com/open?id=1dD26BX5f-icrx3RsXyFxTlsh4etpiO0A
https://drive.google.com/open?id=1TV4fe9tDDyHDtR3IgETwcr_oq3ixyE46
https://drive.google.com/open?id=1TV4fe9tDDyHDtR3IgETwcr_oq3ixyE46
https://drive.google.com/open?id=1TV4fe9tDDyHDtR3IgETwcr_oq3ixyE46
https://drive.google.com/open?id=1TV4fe9tDDyHDtR3IgETwcr_oq3ixyE46
https://drive.google.com/open?id=1F2I7fm-Ey5L4u9mBOXvWNX8FnrLTwVrD
https://drive.google.com/open?id=1F2I7fm-Ey5L4u9mBOXvWNX8FnrLTwVrD
https://drive.google.com/open?id=1F2I7fm-Ey5L4u9mBOXvWNX8FnrLTwVrD
https://drive.google.com/open?id=1F2I7fm-Ey5L4u9mBOXvWNX8FnrLTwVrD
https://drive.google.com/open?id=1ylZe3UM6zh3oycyQGgTbM64f35Vb6pzj
https://drive.google.com/open?id=1ylZe3UM6zh3oycyQGgTbM64f35Vb6pzj
https://drive.google.com/open?id=1ylZe3UM6zh3oycyQGgTbM64f35Vb6pzj
https://drive.google.com/open?id=1ylZe3UM6zh3oycyQGgTbM64f35Vb6pzj
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน แหล่งเผยแพร่ คะแนน หลักฐำนเชิงประจกัษ ์
24 ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน An analysis of 

syntactic 
complexity 
used in essay 
writing 
produced by 
EFL writers 

วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 
16 ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือน
กันยายน – ธันวาคม 
2562 หน้า 1-20 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=18pyOKso-
9nrLH-pvuHmQN-
mJgOUx7qPu 

25 คณิตำ หอมทรัพย์ พระราชนิพนธ์
เรื่องพระมหาชนก
ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร: กลวิธีการ
ดัดแปลงโครงสร้าง
ของนิทานชาดก
เพื่อสื่อสาร
พระราชด าร ิ

สักทอง วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์.25(4) 
ตุลาคม - ธันวาคม  2562 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=12ppefxxI
WCreaJLdUpRjrnGp8se
-ltZ0 

26 สำยหยุด  บัวทุม, 
คณิตำ  หอมทัรพย์ 

The Story of 
Mahajanaka by 
His Majesty the 
Late King 
Bhumibol 
Adulyadej and 
Nithan Sadok 
Thao 
Mahasanok, Lao 
Version: A 
Comparative 
Study of 
Narrative 
Techniques. 

วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีที่ 
16 ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือน
กันยายน – ธันวาคม 
2562 หน้า 59-76 

0.80 https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jh
nu/article/view/234485 

27 หยาง ญาณ,ี สุประ
วีณ์ แสงอรณุเฉลมิ
สุข, แคทรียำ อัง
ทองก ำเนิด, 
Truong Thi Hang 

เทศกาลส าคัญของ
ชาวจีนยูนนานท่ี
หมู่บ้านอรุโณทัย 
ต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม ่

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรม์หาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1E22h4z9P
YAjE2OKv9VO6cbPMTF
W9v-1n 

28 แคทรียำ อังทอง
ก ำเนิด 

เจ้าพ่อทัพ: 
บทบาทของเจ้าพ่อ
ทัพและประเพณี
แห่เจ้าพ่อทัพท่ีมี
ต่อชุมชน 

ไทยศึกษา 0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1pIdP2hw4
VenVFIHwzqkjVWVbN2
O1Qh19 

https://drive.google.com/open?id=18pyOKso-9nrLH-pvuHmQN-mJgOUx7qPu
https://drive.google.com/open?id=18pyOKso-9nrLH-pvuHmQN-mJgOUx7qPu
https://drive.google.com/open?id=18pyOKso-9nrLH-pvuHmQN-mJgOUx7qPu
https://drive.google.com/open?id=18pyOKso-9nrLH-pvuHmQN-mJgOUx7qPu
https://drive.google.com/open?id=12ppefxxIWCreaJLdUpRjrnGp8se-ltZ0
https://drive.google.com/open?id=12ppefxxIWCreaJLdUpRjrnGp8se-ltZ0
https://drive.google.com/open?id=12ppefxxIWCreaJLdUpRjrnGp8se-ltZ0
https://drive.google.com/open?id=12ppefxxIWCreaJLdUpRjrnGp8se-ltZ0
https://drive.google.com/open?id=1E22h4z9PYAjE2OKv9VO6cbPMTFW9v-1n
https://drive.google.com/open?id=1E22h4z9PYAjE2OKv9VO6cbPMTFW9v-1n
https://drive.google.com/open?id=1E22h4z9PYAjE2OKv9VO6cbPMTFW9v-1n
https://drive.google.com/open?id=1E22h4z9PYAjE2OKv9VO6cbPMTFW9v-1n
https://drive.google.com/open?id=1pIdP2hw4VenVFIHwzqkjVWVbN2O1Qh19
https://drive.google.com/open?id=1pIdP2hw4VenVFIHwzqkjVWVbN2O1Qh19
https://drive.google.com/open?id=1pIdP2hw4VenVFIHwzqkjVWVbN2O1Qh19
https://drive.google.com/open?id=1pIdP2hw4VenVFIHwzqkjVWVbN2O1Qh19
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน แหล่งเผยแพร่ คะแนน หลักฐำนเชิงประจกัษ ์
29 กำญจนำ วิชญำ

ปกรณ์ 
หญิงงามกับชาย
ทุรลักษณ์ใน
วรรณคดีร้อยกรอง
แบบฉบับ 

วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย์ Volume 14, 
Issue 2, 2019, pp. 7-
26 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1F9hvwOy
Z_lqWcAB9RMeqIuDt3
CLVCghy 

30 ศศฺรัศมิ์ สินธุวณิก 
และ กำญจนำ 
วิชญำปกรณ์ 

พัฒนาการการ
ผจญภัยของตัว
ละครเอกชายใน
ฐานะวีรบุรุษใน
วรรณคดีแบบฉบับ
ของไทย 

วารสารวิชาการนวัตกรรม
สื่อสารสังคม 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1_O0GW3
nexYbCX6fk82mhmEo
Ky_WMLt8Y 

31 ธีรวัฒน์ วีระวิทยำ
นันต์ และ พรรษวุฒิ 
เสนา 

เทคนิคแซกโซโฟน
จากโซนาตาของ 
ฟิล วูดส ์

วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=17uS0Za6
mQYOCxYvAYkg-
wPlXL7QJZq5h 

32 ธนัชพร ปริกัมศีล 타나폰 

빠리깜신 

태국인 한국어 

학습자의 불평 

화행 연구 (เป็น
วารระดับชาติของ
ประเทศเกาหลี อยู่ในฐาน
ของประเทศเกาหลี ไม่อยู่
ในฐานท่ีกพอ.ยอมรับ) 

0.80 https://drive.google.co
m/open?id=1agW0RbjA
9od1H5SEEpZT1r2owd
ci1jVP 

33 Onusa 
Suwanpratest 

Folk Beliefs and 
Ancient Health 
Care about 
Pregnancy in 
Thai Tradition 

The Journal of Health 
and Caring Sciences 
Vol.1 No.1 January – 
June 2019 (เป็นการ
น าเสนอของอาจารย์ ที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร แต่วารสารไมไ่ด้
อยู่ในฐานที่ กพอ.
ยอมรับ) 

0.80 https://journalofhealth
andcaringsciences.org/i
ndex.php/jhcs/article/
view/7/7 

 รวมคะแนน 26.40  
  

 
 
 
 
 
 
 

  

https://drive.google.com/open?id=1F9hvwOyZ_lqWcAB9RMeqIuDt3CLVCghy
https://drive.google.com/open?id=1F9hvwOyZ_lqWcAB9RMeqIuDt3CLVCghy
https://drive.google.com/open?id=1F9hvwOyZ_lqWcAB9RMeqIuDt3CLVCghy
https://drive.google.com/open?id=1F9hvwOyZ_lqWcAB9RMeqIuDt3CLVCghy
https://drive.google.com/open?id=1_O0GW3nexYbCX6fk82mhmEoKy_WMLt8Y
https://drive.google.com/open?id=1_O0GW3nexYbCX6fk82mhmEoKy_WMLt8Y
https://drive.google.com/open?id=1_O0GW3nexYbCX6fk82mhmEoKy_WMLt8Y
https://drive.google.com/open?id=1_O0GW3nexYbCX6fk82mhmEoKy_WMLt8Y
https://drive.google.com/open?id=17uS0Za6mQYOCxYvAYkg-wPlXL7QJZq5h
https://drive.google.com/open?id=17uS0Za6mQYOCxYvAYkg-wPlXL7QJZq5h
https://drive.google.com/open?id=17uS0Za6mQYOCxYvAYkg-wPlXL7QJZq5h
https://drive.google.com/open?id=17uS0Za6mQYOCxYvAYkg-wPlXL7QJZq5h
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บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู
ระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน แหล่งเผยแพร่ คะแนน หลักฐำนเชิงประจกัษ ์
1. อุษำ พัดเกตุ Mirror image: A 

study of the 
power politics 

of mimetic 
desire and 
cinematic 

confinement in 
Chloe (2009) 

Advances in 
Language and Literary 
Studies Vol.10(6)2019. 

1 https://drive.google.co
m/open?id=1B1acaqB1
DXb90XeRjzU7YWa9jh

4lWd0u 

2. B kanoksilapatham, 
T Suranakkharin 

Tour Guide 
Simulation: A 
Task-Based 
Learning 
Activity to 
Enhance Young 
Thai Learners' 
English. 
 

Malaysian Journal of 
Learning and 
Instruction. 
Vol.16(2)2019 

1 https://drive.google.co
m/open?id=1oI99OJzW
F0IC34Y5SEfDEZj7-
Jymun7y 

3. Masvinee Saleh 
and Unchalee 
Wongwattana 

Linguistic 
Characteristics 
of Village 
Typonyms in 
Yala Province: 
An Analysis of 
Functional-
Typological 
Grammar 

PSAKU International 
Journal of 
Interdisciplinary 
Research,(2019) 18(1). 
(Indexed in Ingenta 
Connect and Elsevier-
Social Science 
Research Network 

1 https://drive.google.co
m/open?id=1Vq3TQrE9
vfleKHTdX8MgynOo1ai
5dZ8Q 

4. Siriporn 
Dachasilaruk, 
Niphat 
Jantharamin, 
Apichai 
Rungruang 

Speech 
intelligibility 
enhancement 
for Thai-
speaking 
cochlear 
implant 
listeners 

Indonesian Journal of 
Electrical Engineering 
and Computer 
Science. 13(3), 866-
875. (Scopus) 

1 https://drive.google.co
m/open?id=1ZG8JTqe
_7xVPcL--
YCs41ZkN0Z5B5Gt5 

 รวมคะแนน 4.00  
ลิงค์เช็คฐานวารสาร ปี 2562     https://tci-thailand.org/?p=3796 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1B1acaqB1DXb90XeRjzU7YWa9jh4lWd0u
https://drive.google.com/open?id=1B1acaqB1DXb90XeRjzU7YWa9jh4lWd0u
https://drive.google.com/open?id=1B1acaqB1DXb90XeRjzU7YWa9jh4lWd0u
https://drive.google.com/open?id=1B1acaqB1DXb90XeRjzU7YWa9jh4lWd0u
https://drive.google.com/open?id=1oI99OJzWF0IC34Y5SEfDEZj7-Jymun7y
https://drive.google.com/open?id=1oI99OJzWF0IC34Y5SEfDEZj7-Jymun7y
https://drive.google.com/open?id=1oI99OJzWF0IC34Y5SEfDEZj7-Jymun7y
https://drive.google.com/open?id=1oI99OJzWF0IC34Y5SEfDEZj7-Jymun7y
https://drive.google.com/open?id=1Vq3TQrE9vfleKHTdX8MgynOo1ai5dZ8Q
https://drive.google.com/open?id=1Vq3TQrE9vfleKHTdX8MgynOo1ai5dZ8Q
https://drive.google.com/open?id=1Vq3TQrE9vfleKHTdX8MgynOo1ai5dZ8Q
https://drive.google.com/open?id=1Vq3TQrE9vfleKHTdX8MgynOo1ai5dZ8Q
https://drive.google.com/open?id=1ZG8JTqe_7xVPcL--YCs41ZkN0Z5B5Gt5
https://drive.google.com/open?id=1ZG8JTqe_7xVPcL--YCs41ZkN0Z5B5Gt5
https://drive.google.com/open?id=1ZG8JTqe_7xVPcL--YCs41ZkN0Z5B5Gt5
https://drive.google.com/open?id=1ZG8JTqe_7xVPcL--YCs41ZkN0Z5B5Gt5
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ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน แหล่งเผยแพร่ คะแนน  
1 ผศ.ดร.วรารัชต์ มหา

มนตร ี
เทคนิคการสรุป
ความ 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 

1  

2 ผศ.ดร.บุตรี สุขปาน การขับร้องเพลง
ไทย: เพลงตับ 

ขอนแก่น: คลังนานา
วิทยา. 

1  

3 ผศ.ดร.พรชัย ผล
นิโครธ 

โหมโรงเย็น: 
ระนาดเอก ทางครู
ส าราญ เกิดผล 

ขอนแก่น: คลังนานา
วิทยา. 

1  

 รวมคะแนน 3.00  
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงำน แหล่งเผยแพร่ คะแนน  
1 จิตติมา นาคเีภท. 

ธนัชพร พงษ์พยัค
เลิศ และ นัฐวัฒน์ ดี
แก้ว. 

นาฏยประดิษฐ์ ชุด 
“ท้าวศรีจุฬา

ลักษณ์ทรงเครื่อง” 

โครงงานสรา้งสรรค์
ทางด้านนาฏยประดิษฐ์  
7 พฤศจิกายน 2562 
คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

0.20  

2 รุ่งนภำ ฉิมพุฒ, 
วนิดา ค าน า. 

นาฏยประดิษฐ์ ชุด 
“ลีลาลายดาบ” 

โครงงานสรา้งสรรค์
ทางด้านนาฏยประดิษฐ์  
7 พฤศจิกายน 2562 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

0.20  

3 รุ่งนภำ ฉิมพุฒ, 
นภาพร โชติรักษา 
และ วรญัญา ทั่ง
พรม. 

นาฏยประดิษฐ์ ชุด 
“หนุ่มสามล้อป้อ
สาวเรือนแพ” 

โครงงานสรา้งสรรค์
ทางด้านนาฏยประดิษฐ์  
7 พฤศจิกายน 2562 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

0.20  

4 รัชดำพร สุคโต, จิ
ราภรณ์ เกษส าโรง 
และ สภุนิช พิสอน. 

“ตะลุ่งตุ้งแช่” 
นาฏยประดิษฐ์ 

โครงงานสรา้งสรรค์
ทางด้านนาฏยประดิษฐ์  
7 พฤศจิกายน 2562 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

0.20  

5 ภูริตา เรืองจิรยศ. 
นรินทร์ทิพย์ รุ่งเรือง
โชติสกุล และ พรชิ
ตา เขื่อนสันเทียะ. 

นาฏยประดิษฐ์ ชุด  
“หน้านาค” 

โครงงานสรา้งสรรค์
ทางด้านนาฏยประดิษฐ์  
7 พฤศจิกายน 2562 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

0.20  

6 วรวิทย์ ทอง
เนื้ออ่อน.  เจนจิรา 
อินพามา และ ณัฐ
พันธุ์ แสงโฮง. 

นาฏยประดิษฐ์ ชุด 
“ปักธงชัย” 

โครงงานสรา้งสรรค์
ทางด้านนาฏยประดิษฐ์  
7 พฤศจิกายน 2562 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

0.20  

 รวม 1.2  
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องค์ประกอบที่  3   กำรบริกำรวิชำกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและก ำหนดตัวบ่งชี้วัด
ควำมส ำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจ ำคณะ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จดัท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี และได้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 วาระเพื่อพิจารณา โดยมมีติให้ปรบัแก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลยั และแผนกลยุทธ์คณะฯ รวมถึงมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ด้าน จึงได้ปรับแกไ้ขตามเสนอ และน ามาเป็นแผนการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2563 น้ี 3.1.1 (1) และตามพันธกิจของคณะฯ ในการให้บริการวิชาการเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมตามความเชี่ยวชาญของคณะฯ โดยในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะฯ ได้น าข้อมูล
การส ารวจความต้องการของหน่วยงานท่ีต้องการให้คณะจัดให้บริการ ทั้งในส่วนของข้อมูลจากมหาวิทยาลัย 3.1.1(2)  และข้อมูลที่
คณะด าเนินการส ารวจความต้องการเอง 3.1.1.(3)  รวมถึงข้อมูลของหน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะหม์ายังคณะฯ ให้จัดกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการในศาสตรท์ี่คณะมีความเช่ียวชาญให้แก่หน่วยงานและชุมชน 3.1.1.(4) ไปเป็นแนวทางในการก าหนดและวาง
แผนการด าเนินงานโดยบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ 3.1.1(5) เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีในเขตพ้ืนท่ีให้บริการของมหาวิทยาลัยและ
นอกเขตพื้นท่ีให้บริการสอดคล้องและตรงตามความต้องการของหนว่ยงาน เพื่อการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ และยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพของบุคลากร หน่วยงาน และชุมชนให้ไดม้าตรฐานและเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ คณะฯ ยังใหก้ารสนับสนุนด้านบุคลากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญเป็นอย่างดีในด้านภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา ดนตรี และศิลปะการแสดง เพื่อบริการ
วิชาการให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 3.1.1(6) 
 
หลักฐำน 
3.1.1 (1) แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1.1(2) ข้อมูลความต้องการของหน่วยงานท่ีต้องการให้คณะฯ จัดให้บริการวิชาการในการประชุมโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร 
เอื้ออาทรชุมชน ประจ าปี 2563 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 
3.1.1 (3) สรุปผลการส ารวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 
3.1.1(4) หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้คณะฯ จัดให้บริการวิชาการ 
3.1.1(5) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1.1(6) สรุปการให้บริการวิชาการของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2563 (1 ก.ค 62 – 31 พ.ค. 63) 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร
เพ่ือให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ มีแผนการบริการวิชาการ 3.1.2(1) และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ.2563 3.1.2(2) 
และมีการด าเนินโครงการตามแผน โดยผูร้ับผดิชอบโครงการจะเขียนแผนการน าไปใช้ประโยชน์จากการจัดโครงการบริการวิชาการไว้
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ในโครงการบริการวิชาการทุกโครงการ และน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาบรรจโุครงการไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 3.1.2(3)  การด าเนินโครงการบริการวิชาการ เมื่อมีการด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผูร้ับผดิชอบโครงการ
จะประเมินผลการด าเนินโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน ปญัหาและอุปสรรคที่พบจากการด าเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางใน
การด าเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะฯ พิจารณาการจดักิจกรรมโครงการบริการวิชาการในปตี่อไป 3.1.2(4) และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน (รอบ 9 เดือน) เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบอีกครั้ง เพ่ือน าผลที่ได้มาพิจารณาในการจัดท าโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไปใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มคา่ต่อการลงทุนจัดให้บริการวิชาการแกส่ังคม 3.1.2(5) นอกจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนการบริการวิชาการแล้ว คณะฯ ยังมีโครงการบริการวิชาการส าหรับประชาชน ซึ่งเป็นโครงการเฉพาะกิจ
ตามความต้องการของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอให้คณะฯ ไปจัดให้บริการ 3.1.2(6) 
 
หลักฐำน 
3.1.2(1) แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1.2(2) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1.2(3) โครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ โครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1.2(4) สรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                 - โครงการบริการวชิาการ ครั้งท่ี 4 ติวเข้มข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษส าหรับนกัเรียนห้องเรยีนพิเศษ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนศรสีวัสดิ์วทิยาคารจังหวัดน่าน 
            สรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                 - โครงการบริการวชิาการ ครั้งท่ี 1 กิจกรรม พัฒนาศกัยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนศรสีวัสดิ์วทิยาคารจังหวัดน่าน 
                 - โครงการบริการวชิาการแก่สังคม ครั้งท่ี 1 กิจกรรม นเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน 
                 - โครงการบริการวชิาการแก่สังคม ครั้งท่ี 2 กิจกรรม อบรมภาษาอังกฤษส าหรับครูอาจารย์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
                 - โครงการบริการวชิาการแก่สังคม ครั้งท่ี 3 กิจกรรม เสวนาให้ความรู้หนังสือ Best Seller ส านักพิมพ์ยิปซ ี
                 - โครงการบริการวชิาการแบบเสริมสร้างรายได้ (ให้บริการแปลเอกสาร) 
3.1.2(5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ (รอบ 9 เดือน) 
3.1.2(6) หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้คณะฯ จัดให้บริการวิชาการ 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในขอ้ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2562 น้ี คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนการบรกิารวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 6 
โครงการ เป็นโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณรายได้คณะ จ านวน 3 โครงการ และงบประมาณภายนอก 3 โครงการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 3.1.3(1) 
 
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม งบประมาณรายไดค้ณะฯ จ านวน 3 โครงการ คือ 
            1. โครงการนเรศวรสญัจร เอื้ออาทรชุมชน จัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพันชาลี อ าเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก โดยส่วนมากจะเป็นกลุม่ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลพันชาลี ท้ัง
ในส่วนของนักเรียน/นักศึกษา และเกษตรกรที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมมากเป็นพิเศษ ผลการด าเนินงานโครงการบรรลุตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการไดร้ับประโยชน์และความรู้จากการบริการ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.80) 
และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80)  
 
            2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับครูอาจารยร์ะดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โครงการบริการวิชาการที่คณะฯ 
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ท้ังสมาคมครผูู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (ThailandTESOL) และสถานทูตสหรัฐอเมริกา 
ประจ าประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถครูผูส้อนภาษาอังกฤษในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเปิดโอกาสให้ใช้
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ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และเหมาะสม โดยคณะฯ ได้น าข้อมลูจากผลส ารวจความต้องการบริการวิชาการที่จัดท าเมื่อช่วงต้น
ปีงบประมาณ 2563 มาก าหนดหวัข้อให้สอดคล้องและตอบรับกับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเปา้หมายอย่างครูอาจารยร์ะดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง ซึ่งก าหนดจัดอบรมทั้งสิ้น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จะจัดขึ้นส าหรับครรูะดับ
มัธยมศึกษา ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และรอบที่ 2 ส าหรับครูระดับประถมศึกษา ระหว่างวันท่ี 23 – 24 และ 27 – 28 เมษายน 
2563 รวมถึงก าหนดวันติดตามผลในวันท่ี 6 มิถุนายน 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้การจัดโครงการใน
รอบที่ 2 ส าหรับครรูะดับประถมศกึษานั้น ต้องเลื่อนออกไป และจะด าเนินการจัดอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งผลการ
ด าเนินการในรอบครูมัธยมศึกษาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มผีู้เขา้อบรมที่มีคณุสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ทางสมาคมครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (ThailandTESOL) และสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย ก าหนดไว้ทุกประการ ท าให้การจดั
โครงการบรรลุตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ เฉลี่ยที่ 4.60 ในระดับดีมาก 
และมีความรูด้้านภาษาอังกฤษเพิม่ขึ้นจากก่อนเข้ารับการอบรม ในระดับดี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 ซึ่งสูงขึ้นจากเดิมที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.52 
และผูเ้ข้าร่วมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ ในระดับดมีาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 (คิดเป็นร้อยละ 90.79) 
 
            3. เสวนาให้ความรู้หนังสือ Best Seller ส านักพิมพ์ยิปซี เวทีเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้ที่คณะฯ จัดขึ้นร่วมกับส านักพิมพ์ยิปซี 
เพื่อเปิดสร้างพื้นที่ส าหรับพูดคุยแลกเปลีย่นมุมมองและทัศนคติที่ไดจ้ากหนังสือ Sapiens: A Brief History of Humankind หรือ เซ
เปียนส์: ประวัติย่อมนุษยชาต,ิ 21 บทเรียน ส าหรับศตวรรษท่ี 21 [21 Lessons for The 21 Century] และ โฮโมดีอุส: ประวัตยิ่อ
ของวันพรุ่งนี้ [Homo Deus A Brief History of Tomorrow] ซึ่งท้ังสามเล่มคือหนังสือท่ีจดุประกายให้คนท่ัวไปหันมาสนใจการบรูณา
การองค์ความรูร้ะหว่างประวัติศาสตร์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยโครงการจัดขึ้นในวันท่ี 23 มกราคม 2563 มีท้ังผู้สนใจ
จากบุคลากรภายใน และบุคคลทั่วไปภายนอกมาเข้าร่วมคับคั่งมากถึง 180 คน หลังเสร็จสิ้นการเสวนาแล้วผู้เข้าร่วมมีความรูเ้กี่ยวกับ
หัวข้อท่ีเสวนาเพ่ิมมากข้ึนจากระดบัพอใช้เป็นระดับดี และมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับดี 
 
โครงการบริการวิชาการจากงบประมาณภายนอก จ านวน 3 โครงการ คือ     
            1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โรงเรียนศรสีวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดนา่น ครั้งที่ 1 มีการจัดขึ้นในวันท่ี 6 – 7 
กรกฎาคม 2562 และวันท่ี 3 – 4 สิงหาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร โดยจัดอบรมในหัวข้อ “ติวเข้มข้อสอบ
มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษส าหรบันักเรียนห้องเรยีนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 โรงเรียนศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ซึ่งทางโรงเรียนศรี
สวสัดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ขอความอนุเคราะห์มายังคณะมนุษยศาสตร์ในการจัดติวเข้มข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และเป็นการพฒันาศักยภาพของนักเรียนให้มมีาตรฐานสูส่ากล และต้องการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่แตกต่างจากในห้องเรียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโรงเรียน ผลการด าเนนิโครงการผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ด้านความรู้มีความรูภ้าษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับดี และผูเ้ข้ารว่มโครงการสามารถน าความรู้จาก
การอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ในระดบัดี เช่นกัน 
 
             2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โรงเรยีนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “พัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนศรีสวสัดิ์วิทยาคารจังหวัด
น่าน” ต่อยอดการเรียนรูจ้ากการจัดกิจกรรมในครั้งท่ี 1 โดยครั้งนี้จดัอบรมระหว่างวันท่ี 9 – 10 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อความรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 โรงเรียนศรี
สวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ซึ่งผลการด าเนินโครงการในครั้งนี้บรรลตุามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ผูเ้ข้าร่วมมีความรู้
เพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับดี โดยสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในระดับดี และมคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ภาพรวมของโครงการสูงถึง 4.47 อยู่ในระดับดเีช่นกัน 
 
            3. โครงการบริการวิชาการแบบเสริมสร้างรายได้ เป็นโครงการให้บริการแปลเอกสาร โดยก าหนดอัตราค่าบริการแปลเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ก าหนดอัตราคา่บริการแปลเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์ และด าเนินการเบิกจา่ยค่าตอบแทนผู้
แปลตามประกาศมหาวิทยาลัยนเศวร เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้และก าหนดอัตราคา่ตอบแทนผู้จากการให้บริการแปลเอกสาร 
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3.1.3(2) ผลการด าเนินโครงการบรรลตุามวตัถุประสงค์ทุกประการโดยมีการให้บริการจ านวน 2 ครั้ง จาก 1 องค์กร 1 บุคคลทั่วไป 
และโครงการได้รับความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ในระดบัดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00)    
 
หลักฐำน 
3.1.3(1) โครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีคณะมนุษยศาสตร์ 
            - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
            - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1.3(2) ประกาศให้บริการแปลเอกสาร 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และน ำเสนอ
กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จดัท าแผนการบริการวิชาการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของ
แผนงาน และเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 3.1.4(1)  โดยคณะฯ ได้มีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของคณะ และขอให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาผลการด าเนินงาน ส าหรับการด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ คณะฯ ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีของแผนไว้ท้ังสิ้น 4 ตัว
บ่งช้ี ผลประเมินการด าเนินงาน พบว่า การด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการบรรลุตามตัวบ่งช้ีของแผนงานท่ีตั้งไว้ทุกตัวบ่งช้ี และ
บรรลตุัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของการจดัโครงการบริการวิชาการ 3.1.4(2) ดังนี้ 
 
1) จ านวนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าและแบบจดัหารายได ้ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 จ านวนท้ังสิ้น 7 โครงการ (แต่ได้ยกเลิกไป 
1 โครงการภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเปน็โครงการความร่วมมือระหวา่งไทย – เนปาล ท าให้ไมส่ามารถ
เดินทางระหว่างประเทศได้ จึงจ าเป็นต้องยกเลิกด้วยเหตผุลดังกล่าว) 
 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรูห้ลังการอบรมมากกว่าก่อนอบรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 จากโครงการอบรมให้ความรู้เฉลี่ยทุกโครงการ 
ผลการด าเนินงาน บรรลุตามตัวบง่ช้ีของแผนในการจัดโครงการบริการวิชาการด้านอบรมให้ความรู้ โดยผู้เข้าอบรมฯ มีความรูเ้พิ่มขึ้น 
อยู่ในระดับ ดี คดิเป็นร้อยละ 83.08 
 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากโครงการบริการวิชาการเฉลี่ยทุกโครงการ 
ผลการด าเนินงาน บรรลุตามตัวบง่ช้ีของแผน โดยคณะฯ ไดจ้ัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการบริการวิชาการ โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลีย่ 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.54 
 
4) มีโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือบูรณาการกับการวิจัย หรือบูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลการด าเนินงานบรรลตุามตัวบ่งช้ีของแผนงานท่ีก าหนด โดยคณะฯ มีโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
จ านวน 3 โครงการ และมีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย จ านวน 1 โครงการ 
 
หลักฐำน 
3.1.4(1) แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1.4(2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 9 เดือน) 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำ กำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม 
ผลกำรด ำเนินงำน  
จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะฯ ได้จดัท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน
ทั้งสิ้น 6 โครงการ 3.1.5(1) มีผลประเมินการด าเนินโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ดา้นความพึงพอใจเฉลี่ย
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ทุกโครงการ อยู่ในระดับดมีาก (ค่าเฉลี่ย 4.58) และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมโครงการ ผูร้ับผิดชอบโครงการได้น าไปเป็นข้อมลู
ในการเขียนแผนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานไว้ในสรุปผลการด าเนินโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวให้
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบและพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ในแผนการบริการวิชาการ และเป็นข้อมลู
ในการพิจารณาจัดท างานตา่ง ๆ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมตอ่ไป 
 
หลักฐำน 
3.1.5(1) รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รอบ 9 เดือน) 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน 
ผลกำรด ำเนินงำน  
คณะมนุษยศาสตร์ มสี่วนร่วมในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมในระดับสถาบัน โดยไดร้่วมด าเนินการจดัโครงการออกหน่วย
บริการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน เป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มสี่วนรวนถึง 
2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม ดนตรสีัณทนาการเพื่อบ าบัดผู้สูงอายุ และกิจกรรมการจัดการองค์ความรูท้้องถิ่น ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์และความรู้จากการบริการวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 
93.80 (ค่าเฉลี่ย 4.69) และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับดมีากเช่นกัน ค่าเฉลีย่ 4.74 (ร้อยละ 94.80) 
 
หลักฐำน 
3.1.6(1) โครงการนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
3.1.6(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินโครงการนเรศวรสญัจร เอื้ออาทรชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
3.1.6(3) สรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 – 4ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5ข้อ 

มีการด าเนินการ 
  6 -7 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน  
คณะมนุษยศาสตรไ์ด้มอบหมายใหร้องคณบดฝี่ายกิจการนิสติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม (4.1.1.1) นอกจากนี้ ก็มีหน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในงานกิจการนสิิตและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ มเีจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงาน 2 คน (นายณัฏฐพชัร์  วรกุลวรรธนะและนายธีรนัย  รัตนภมูิ) (4.1.1.2) และยังมีคณะกรรมการพัฒนากิจการนสิิตและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตวัแทนจากภาควิชาต่าง ๆ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(4.1.1.3) 
 
หลักฐำน 
4.1.1(1) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ การมอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบให้รองคณบด ี
4.1.1(2) กรอบภาระงานหน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (นายณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะและนายธีรนยั  รัตนภูมิ) 
4.1.1(3) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนากิจการนิสิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน  
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จดัท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผนไว้จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จจ านวนโครงการที่บรรลตุามตัวช้ีวัดของโครงการในแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้ว
เสร็จ ร้อยละ 80 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมทางดา้นศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีการเผยแพร่หรือได้น าไปใช้ประโยชน์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 
ผลงานหรือกิจกรรม 
3. มีระบบฐานข้อมลูด้านศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นผู้น าในการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 
    2. เพื่อก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ (4.1.2.1) 
ในปีงบประมาณ 2563 คณะได้ก าหนดโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ทั้งสิ้น 7 โครงการ/กิจกรรม ได้แก ่(4.1.2.2) 
  1. โครงการเข้าร่วมโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  2. โครงการเข้าร่วมโครงการไหวค้รูมหาวิทยาลัย 
  3. โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร ์
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  4. โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวร 
  5. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย 
  6. โครงการเฉลมิพระเกียรติมิ่งขวัญประชา 
  7. โครงการ Chilling day 
 
หลักฐำน 
4.1.2(1)แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2563 
4.1.2(2)การจัดสรรงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน  
หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุมตัิด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนอยู่แล้ว 4.1.3.(1) 
และมีหนา้ที่ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน ทั้งในส่วนของโครงการตามแผนปฏิบตัิการคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งหากยังมีโครงการใดที่ยัง
ไม่ได้ขออนุมัติโครงการหรือด าเนนิโครงการตามระยะเวลา งานนโยบายและแผนจะท าบันทึกข้อความไปยังผูร้ับผดิชอบโครงการ 
เพื่อให้ด าเนินโครงการ และหากโครงการที่ด าเนินโครงการแล้ว แตย่ังไม่ได้รายงานผลโครงการตามระยะเวลาที่ทางคณะฯ ก าหนด ก็จะ
ส่งบันทึกข้อความเพื่อติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการอีกด้วย 
ในส่วนของการติดตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หลังจากท่ีคณะฯ ไดจ้ัดท าแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมแล้ว หน่วยท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบ 12 เดือน 4.1.3(2) แล้วจึงรายงานให้
คณะทราบ 
 
หลักฐำน 
4.1.3(1) บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
  1. โครงการ Chilling day 
  2. โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชนุเสาวรียส์มเด็จพระนเรศวร 
  3. โครงการเฉลมิพระเกียรติมิ่งขวัญประชา 
  4. โครงการเข้าร่วมลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 
4.1.3(2) การติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รอบ 12 เดือน 
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
4.1.4.1 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไดด้ าเนินการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและน าเสนอใน
วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ส าหรับแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2563 มีผลการ
ประเมินแผนดังต่อไปนี ้
 1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จจ านวนโครงการที่บรรลุตามตัวช้ีวัดของโครงการในแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้ว
เสร็จ ร้อยละ 80 
 2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีการเผยแพร่หรือได้น าไปใช้ประโยชน์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 
ผลงานหรือกิจกรรม 
3. มีระบบฐานข้อมลูด้านศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 
 ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นผู้น าในการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 
การบรรลผุล 
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1.1 มีการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทของคณะและมหาวทิยาลัย 
1.2 มีโครงการ/กจิกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เน้นพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างต่อหลักสูตร อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
1.3 มีการจัดท าหรือพัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับฐานข้อมลูด้านศลิปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น ในเขต
ภาคเหนือตอนล่างเพื่อเผยแพร่หรอืใช้ประโยชน์ในการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
1.4 มีการจัดพื้นท่ีให้บริการหรือจดัแสดงหรือจัดกิจกรรมให้ความรูด้า้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมุง่เน้นภาคเหนือตอนล่างและ/
หรือ มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลายในช่องทางต่างๆจ านวนกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต่อปี 
1.5 มีการร่วมจดักิจกรรม ประกวด/ สาธติและน าเสนอศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ โดยร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม ต่อป ี
1.6 มีโครงการ/กจิกรรม ท่ีร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการสร้างเครือข่ายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยา่งต่อเนื่อง หรือ
การเป็นที่ปรึกษาหรือการมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมส าคญัทางศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างน้อย 1 เครือข่าย และมีกจิกรรมร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกต่อปีอย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
 
 วัตถุประสงค ์
    2. เพื่อก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาต ิ
การบรรลผุล 
   2.1 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการประกวดด้านศลิปวัฒนธรรมระดับชาติ โดยความร่วมมือกับโรงเรียนระดับประถมและ
มัธยมศึกษา เพ่ือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม ต่อป ี
 
หลักฐำน 
4.1.4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกจิกรรมท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) 
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลกำรด ำเนินงำน  
จากผลการประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของปีการศึกษา 2562 ได้สรุปปญัหาและอุปสรรคจากผลการประเมินมาวางแนวทาง
ในการปรับปรุงแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป โดยสรุปปัญหาและอุปสรรคจากผลการประเมินแผน 
น าเสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร ์โดยมีแนวทางการปรับปรุงแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
ปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
         จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกบักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้มปีระกาศกระทรวง ฯ เรื่อง มาตรการการเฝา้ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหยดุการด าเนินการด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดในวงกว้าง และงดกิจกรรมทีไ่ม่จ าเป็น และในเรื่องการจดัการเรียนการสอน การสอบ การประชุม ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินการโดยระบบออนไลน ์ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2563 และสามารถใหจ้ัดกิจกรรมในรูปแบบ Social 
distancing ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ท่ีผ่านมา จึงท าให้การด าเนนิโครงการ กิจกรรม ดา้นศิลปวัฒนธรรม มีการยกเลิกและเลื่อน
โครงการ/กิจกรรม และหลายกิจกรรมไมส่ามารถรวมนสิิตได้ จึงท าให้โครงการ/กิจกรรมไมไ่ด้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ 
 
แนวทางการปรับปรุงแผนในปตี่อไป 
         หากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงอยู่ จะต้องมีมาตรการคัดกรอง วัดไข้ ใส่แมสส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ต้องมีการปรับเปลีย่นในรูปแบบของการน าเสนอแบบออนไลน์ หรือด าเนินโครงการ/กจิกรรมในรูปแบบ Social distancing 
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          นอกจากน้ี ยังได้สรุปปัญหาและอุปสรรคจากผลการประเมนิการจัดโครงการ/กิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
ปีงบประมาณ 2563 มาวางแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ในปีต่อไป  โดยสรุปปัญหาและอุปสรรค น าเข้าในวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
 
หลักฐำน 
4.1.5(1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 
เดือน) 
4.1.5(2) รายงานผลการด าเนินโครงการเข้าร่วมโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
ผลกำรด ำเนินงำน  
คณะมนุษยศาสตร์ มีการเผยแพรโ่ครงการ/กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในคณะมนุษยศาสตร์ ในช่องทางต่าง ๆ คือ 
    1. เผยแพร่โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมลงบนเว็บไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ 4.1.6(1) 
    2. เผยแพร่ภาพโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมบน Facebook คณะมนุษยศาสตร์ และ Facebook ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 4.1.6(2) 
 
หลักฐำน 
4.1.6(1) การเผยแพร่โครงการ/กจิกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมลงบนเว็บไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ 
4.1.6(2) การเผยแพร่ภาพการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมบน Facebook คณะมนษุยศาสตร์และ Facebook ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 7 : ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
ผลกำรด ำเนินงำน  
  เพื่อเป็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทางด้านการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติของคนไทยและเพื่อให้กลุ่มเยาวชนในวัย
เรียนได้เห็นคุณค่าทางภาษา ภาควิชาภาษาไทย ได้จัดให้มีการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ในวันภาษาไทยเป็นประจ าทุกปี โดยในปี
การศึกษา 2562 ได้จัดให้มีกิจกรรมเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 ในหัวข้อ “ภาษาไทย พัฒนาก้าวไกล สู่ความส าเร็จ” โดยมโีรงเรียนใน
พื้นทีภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เข้าร่วมการประกวด 
 
หลักฐำน 
4.1.7(1) สรุปผลโครงการวันภาษาไทย ประจ าปี 2562  
4.1.7(2) เกณฑ์การประกวดการกล่าวสุนทรพจน ์
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ : - 
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องค์ประกอบที่  5   กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน  
 และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ 
   3 – 4ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6ข้อ 

มีการด าเนินการ 
  7 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณข์องคณะ และพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพ่ือให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับ
สถำบันเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
  ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรไ์ด้ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะ ปี พ.ศ. 2560-2564 ระหว่างวันท่ี 31 ต.ค.-1 พ.ย.62 เพื่อระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะ โดยผู้บริหารได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์สูค่ณะผู้จดัท าแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของนโยบายระดับชาติ ระดับมหาวิทยาลัย ได้วเิคราะห์ SWOT จากสภาวการณ์ปัจจุบันของคณะ ท้ังปัจจัยภายในคณะ คือ 
วิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน และปจัจัยจากภายนอก คือ โอกาส อุปสรรค พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาทบทวนปรับกลยุทธ์ มาตรการ และตัวช้ีวัดความส าเร็จในช่วงของ 2 
ปีสุดท้ายของแผนกลยุทธ์ มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อร่วมกันระดมความคิดก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ สรุป
เป็นร่างแผนกลยุทธ์ฯ ได้ดังนี้  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑติให้มีคณุภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสรมิการวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรกัษ์ สืบสานและบูรณาการกับวิถีของชุมชนท้องถิ่น  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ  
     หลังจากนั้นได้น าร่างแผนกลยทุธ์ดังกล่าวมาด าเนินการประชาพจิารณต์ลอดเดือนพฤศจิกายน 2562  ได้ขอความร่วมมือจาก
บุคลากรคณะ นสิิต และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ ผ่านทางเว็บไซตค์ณะ และหนังสือเวียนออนไลน์ เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการให้ข้อเสนอแนะ คณะฯ จึงไดร้วบรวมผลการประชาพิจารณ์ น าเสนอเข้าที่ประชมุคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และข้อเสนอแนะ (5.1.1(1)) 
     หลังจากนั้น ในกระบวนการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี ได้น าแผนกลยุทธ์มาใช้เป็นแนวทาง ถ่ายทอดกลยุทธ์และมาตรการสู่
การจัดท าแผนปฏิบตัิการปีงบประมาณ 2563  ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ จ านวน 1 ครั้งหลังสิ้นปีงบประมาณ 
2563(5.1.1(2))   
     นอกจากนั้นยังได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน(5.1.1(3)) ท่ีสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ SWOT ตามแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานเชิงรุกดา้นการเงิน และทุกสิ้นปีงบประมาณ ไดด้ าเนินการสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (5.1.1(4)) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
     ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี(5.1.1(5)) ได้น ากลยุทธส์ูก่ารปฏิบัติ เชื่อมโยงกับการจดัท าโครงการ/กิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีการตดิตามผลการด าเนินงานทุกเดือน(5.1.1(6)) เพื่อให้คณะได้ทราบถึง



 

 

Page | 83  
 

สถานะของการด าเนินงานฯ รายงานผลต่อผู้บรหิารเพื่อทราบหรือพจิารณาเป็นระยะ สม่ าเสมอ ทุกไตรมาส รอบ 6 เดือน รอบ 9 
เดือน และ 12 เดือน (5.1.1(7))  
หลักฐำน 
5.1.1(1) แผนกลยุทธ์คณะ ปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2564) 
5.1.1(2) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563-2564 (รอบ 11 เดือน ประจ าปี 
5.1.1(3) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 
5.1.1(4) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน พ.ศ. 2560-2564 (รอบปี 2563) 
5.1.1(5)แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1.1(6) แจ้งการด าเนินโครงการรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
5.1.1(7)สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2563 ( รอบ 3 เดือน) (รอบ 6 เดือน) และ (รอบ 9 
เดือน) 
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำร
บริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขนั 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 น้ี มหาวิทยาลยัโดยกองแผนงานไดด้ าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยให้แก่ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั และคณะไดด้ าเนินการวิเคราะห์เพิม่เตมิ ซึ่งในการน าขอ้มูลค่าใช้จ่ายที่น ามาค านวณนั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) 
ต้นทุนทางตรง และ 2) ต้นทุนทางอ้อม 
            1. ต้นทุนทางตรง จะประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย 
เงินเดือนข้าราชการ ผู้เกษียณอายรุาชการ ผู้มคีวามรูค้วามสามารถพิเศษ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า 
ตลอดจนคา่ใช้สอยต่างๆ อาทิ ค่าเช่าบ้าน (ของข้าราชการ) ค่าวัสดุทางการศึกษา เป็นต้น 
  2) ต้นทุนทางอ้อม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของส านักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย และส านักหอสมดุ โดยข้อมลูที่น ามา
ค านวณนั้น จะเป็นในรูปของการปนัส่วนตามจ านวนบุคลากร นิสติ และค่า FTES ซึ่งในส่วนนี้ สัดส่วนงบประมาณที่คณะจะต้องรับ
เป็นต้นทุนต่อการผลติบณัฑิตนั้น จะมากน้อยผันแปรตามจ านวนบุคลากร และนิสติที่มีอยู่ 
 
 โดยในปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในระดับปริญญาตรี จ านวน 177,085.51 บาท/หน่วย  
ระดับปริญญาโท จ านวน 437,564.34 บาท/ หน่วย และระดับปรญิญาเอก จ านวน 635,458.85 บาท/หน่วย  ซึ่งได้น าข้อมลูดังกล่าว
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณา โดยสรปุ จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย พบว่า หลักสูตรที่มีต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยสูงสดุ 3 อันดับแรกนั้น พบว่า ระดับปรญิญาตรี ต้นทุนในการผลิตบณัฑิตทีสู่งสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาวิชาดุริยางค
ศาสตร์ไทย จ านวน 441,162.22 บาท/หน่วยผลผลิต รองลงมาคือ สาขาวิชานาฏศลิป์ไทย จ านวน 292,448.88 บาท/หน่วยผลผลติ  
และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จ านวน 289,755.41 บาท ระดับปริญญาโท ต้นทุนในการผลติบัณฑิตสูงทีส่ดุ คือ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
จ านวน 547,788.53 บาท/หน่วยผลผลติ รองลงมาคือ สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 529,800.65 บาท/หน่วยผลผลิต และสาขาวิชา
คติชนวิทยา จ านวน 411,802.06 บาท/หน่วยผลผลิต ระดับปริญญาเอก ต้นทุนในการผลิตบณัฑิตสูงที่สุด คือ สาขาวิชาคติชนวิทยา 
จ านวน 741,814.34 บาท/หนว่ยผลผลติ  สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 705,639.66 บาท/หน่วยผลผลิต และสาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
จ านวน 562,756.65 บาท/หน่วยผลผลติ 
        นอกจากน้ัน เฉพาะในส่วนของเงินงบประมาณรายได้ งานนโยบายและแผนได้ด าเนินการวเิคราะห์สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 22,821,454.12 บาท เพื่อบริหารจัดการหลักสตูรทั้งหมด 17 หลักสตูร ประกอบด้วย ระดับ
ปริญญาตรี 10 หลักสูตร ปริญญาโท 4 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร นิสติทั้งหมด 1,818 คน บุคลากรรวม 193 คน 
(อาจารย์ 145 คน บุคลาการสายสนับสนุน 48 คน)  สรุปจ าแนกตามพันธกิจ ที่ครอบคลุมถึงการพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน ดังนี ้
         การผลิตบณัฑิต แบ่งเป็น พัฒนานิสิต ร้อยละ 14.25 พัฒนาอาจารย์ ร้อยละ 0.93 และพัฒนาการเรยีนการสอน ร้อยละ 0.66    
         การวิจัย แบ่งเป็น  ทุนอุดหนุนการวิจัย ร้อยละ 0.24  กิจกรรมส่งเสรมิการวิจยั ร้อยละ 0.79      
         การบริการวิชาการ  เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ร้อยละ 1.08      
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         การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 0.42  
         การบริหารจดัการ แบ่งเปน็ เงินเดือน ค่าจ้างบุคลากร ร้อยละ 19.97  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 36.13  ค่า
ครุภณัฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 25.19 และกิจกรรมดา้นบริหารจัดการ ร้อยละ 0.64 
หลักฐำน 
5.1.2 (1)  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5.1.2 (2)  สรุปภาพรวมรายจา่ยเงินงบประมาณรายไดค้ณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปจัจัย
ภำยนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   คณะมนุษยศาสตร์ ไดด้ าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากการบริหารความเสีย่งน้ันเป็นเครื่องมือ
ส าคัญและมีประโยชน์ในการบรหิารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไวไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ด้วยการบริหารปจัจัยและควบคมุกิจกรรมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตขุองแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิด
ความเสยีหาย ทั้งนี้ เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกดิขึ้นกับคณะในอนาคตอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ หรือควบคมุได้
อย่างเป็นระบบทั้งทั้งองค์กร 
   ส าหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าท่ี 1) 
จัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของคณะ โดยใช้มาตรการควบคมุภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 2) ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อ
องค์กร 3) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และก าหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการทบทวนการบริหารความเสี่ยง 4) ติดตามและ
ประเมินผลการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงของคณะ และ 5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของคณะและไดจ้ัดประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 และได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 
10/2562 เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2562  
   พร้อมก าหนดผู้รบัผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ หลังจากน้ันไดถ้ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานมาตลอดปีการศึกษา 2562 
และเมื่อสิ้นสดุปีการศึกษา ผู้รับผดิชอบแผนบริหารความเสี่ยงในแตล่ะประเด็นจะด าเนินการสรุปผลรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท้ัง 5 
ประเด็น พบว่า  
ความเสีย่งลดลง 3 ประเด็น คือ  1. งานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ยังมีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับสดัส่วนของ
จ านวนอาจารย์ที่มี  2. หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์  3. บุคลากรที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการประกันคณุภาพยังมี
จ านวนน้อย อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินคณุภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 
  
หลักฐำน 
5.1.3 (1) ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานควบคุมภายในและบรหิารความเสีย่ง คณะมนุษยศาสตร์ 
5.1.3 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ง เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2562 
5.1.3 (3) แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562 (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 
10/2562 เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 
5.1.3 (4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยสามารถอธิบายการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ  ดังนี ้
1) หลักประสิทธิผล 
           การวัดผลสมัฤทธ์ิการปฏบิัติราชการของคณะฯ ตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง 
2563-2564) รอบปีงบประมาณ 2563 (11 เดือน ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563) บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายตามตัวช้ีวัด 2 
ตัวช้ีวัด จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 ตัวช้ีวัด คือ 1) มีการด าเนินงานให้บรรลตุามกลยุทธ์ อย่างน้อยร้อยละ 70 ในแต่ละปี บรรลุตาม
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วัตถุประสงค์ ร้อยละ 91.30  และ 2) มีการสรุปรายงานผลการด าเนนิงานของแผนกลยุทธ์ รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะทุก
สิ้นปีงบประมาณ  ในด้านการด าเนินงานให้บรรลตุามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามเปา้หมายอย่างน้อยร้อยละ 70 
ของตัวช้ีวัด )ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุเพียง ร้อยละ 67 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้รบัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ได้ตามแผนท่ีวางไว้ 
            ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ในการพัฒนาคณะทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 เป้าหมายประสงค์ 23 กลยุทธ์ มีผลการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ จ านวน 21 ตวัช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 91.30 ไม่บรรลุ 2 ตัวช้ีวัดฯ คิดเป็นร้อยละ 8.69 กลยุทธ์ที่ยังไมไ่ด้
ด าเนินการหรือยังไม่มีผลการด าเนนิงานอยู่ในยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรยีนการสอนรูปแบบ
ใหม่ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และในยุทธศาสตรที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 การพัฒนาการ
บริหารจดัการ ระบบคณุภาพระดบัคณะ และระดับหลักสตูรตามเกณฑ์คณุภาพระดับสากล  ซึ่งในปีนีอ้ยู่ระหว่างช่วงการเตรียม
บุคลากรและเกิดความล่าช้า เนื่องจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กจิกรรม ได้
ตามแผนที่วางไว้ ผลการด าเนินงานมีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันท่ี 20 
สิงหาคม 2563  (5.1.4.1) 
             ในด้านผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีในการพัฒนาคณะ
ตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน มีผลการด าเนินงานตามวัถตุประสงค์ของแผน รอบ 12 เดือน (1ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) ข้อมูล ณ 
วันท่ี 10 กันยายน 2563 มีการด าเนินงานครบตามพันธกิจ ประกอบด้วย ด้านการผลิตบณัฑิต 124 โครงการ ด้านการวิจัย 24 
โครงการ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 40 โครงการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 14 โครงการ และด้านการบรหิารจดัการ 39 
โครงการ   
            การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บรรลุวัตถุประสงคต์ามตัวบ่งช้ีของแผน 
3 ตัวบ่งช้ี และไม่บรรลุ 2 ตัวบ่งช้ี จากจ านวนที่ตั้งไว้ 5 ตัวบ่งช้ี เนื่องจากยังไมส่ิ้นสดุปีงบประมาณ 2563 
            คณะมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานท่ีเปน็ระบบ โดยมีงานนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่รับผดิชอบ
การติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผล มีการก าหนดมีผูร้ับผดิชอบตัง้แต่ระดับโครงการ ผู้ก ากับตดิตาม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม จะต้องจัดท ารายงานสรุป ส่งให้งานนโยบายและแผน ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบและตดิตามรายงาน 
วิเคราะห์ สรุปเสนอผู้บริหาร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอย่างสม่ าเสมอ เช่น เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  มีการ
ติดตามรายงานทุกเดือน และ รอบ 3,6,9 และสิ้นสดุแผนรอบ 12 เดือน  ซึ่งในการติดตามรายงาน จะเป็นการประเมินผล เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาหรือปรับปรุงให้เกิดความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ (5.1.4.2) 
 
หลักฐำน 
1) หลักประสิทธิผล 
      5.1.4(1) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563-2564 (รอบ 11 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
      5.1.4(2) สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ( รอบ 3 เดือน) (รอบ 6 เดือน) และ 
(รอบ 9 เดือน) 
 
2)  หลักประสิทธิภาพ 
           คณะก าหนดแนวทางการก ากับดูแลการบริหารงานโดยมีการออกแบบกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเป็นระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์ นอกจากการแต่งตั้งรองคณบดีเพื่อท าหน้าที่
ช่วยการบริหารงานแล้ว คณะมีการก าหนดงานและมอบหมายหน้าท่ีและความรับผดิชอบให้รองคณบดปีฏิบัติราชการแทน และมอบ
อ านาจเพื่อความคล่องตัวใน 
การด าเนินงาน เพื่อประหยดัเวลา และมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานตามภารกจิด้านตา่งๆ สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ่
ก าหนด  (5.1.4.3), (5.1.4.4), (5.1.4.5), (5.1.4.6)  มีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการบรหิารงานและการตัดสิน เพื่อลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และชว่ยให้ประหยดังบประมาณในการบริหารราชการได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงบุคลากรทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร คณาจารย ์เจ้าหน้าที่ นิสิต สามารถเข้าใช้สารสนเทศในการสืบค้น และการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งระบบสารสนเทศท่ีใช้ในปัจจุบันจะมี 2 ส่วน 
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            -ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนกลาง) ซึ่งครอบคลมุพันธกิจ 
ประกอบด้วย 1) ด้านการเรียนการสอน  2)ด้านการเงินและพัสดุ 3) ด้านบุคลากรและอัตราก าลัง 4) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
และ 5) ด้านระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ (5.1.4.7)  
            -ระบบสารสนเทศท่ีคณะมนุษยศาสตร์พัฒนาช้ึน  ประกอบด้วย 1) ส านักงานออนไลน์ ได้แก่ ระบบสารบรรณออนไลน์ 
ระบบจดหมายเวียนออนไลน์ ระบบค าสั่งออนไลน์ ระบบเอกสารออนไลน์  2) ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ ระเบยีบบริหารงาน
บุคคล  ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ระบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน ระบบ
ประเมินสมรรถนะและธรรมาภิบาลผู้บริหาร ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน  3) ระบบสนบัสนุน ได้แก่ ระบบติดตามแผน ระบบครุภณัฑ์
ออนไลน์ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ระบบส่งระดับคะแนน (32) ออนไลน์ (ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับคณาจารย์ที่ต้องปฏิบัติงาน work from home)  (5.1.4.8) ฯลฯ 
           นอกจากน้ียังได้น าเอาระบบสารสนเทศท่ีทางรัฐบาลก าหนดมาช่วยในการปฏิบตัิงานโดยเฉพาะการจดัซื้อ-จัดหาพสัดุ ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรไีด้แก ่ ระบบ EGP และการจัดซื้อ-จัดหาโดยวิธี E-Auction และการจัดซือ้โดยวิธี E-Bidding  เป็นต้น 
 
หลักฐำน 
2)  หลักประสิทธิภาพ 
5.1.4(3) ค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 4007/2562 เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 
5.1.4(4) ค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 4039/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 
2562 
5.1.4(5) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 107/2562 เรื่อง มอบอ านาจให้รองคณบดี ปฏิบัตริาชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันท่ี 
14 สิงหาคม 2562 
5.1.4(6) โครงสร้างการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์  
5.1.4(7)  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินของมหาวิทยาลัยนเรศวร  (ส่วนกลาง) 
5.1.4(8) ระบบสารสนเทศท่ีคณะมนุษยศาสตร์   
 
3) หลักการตอบสนอง 
            คณะผลิตบณัฑติด้านภาษา ดนตรี และศิลปการแสดง ความคาดหวังของผู้ปกครอง ต้องการให้บุตรหลานจบการศึกษาแล้ว
มีงานท า ส่วนผู้ใช้บัณฑติ ต้องการบัณฑิตที่มคีุณภาพ สามารถท างานได้ คณะฯ จึงก าหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับฟัง
ความเห็นจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอก ภายนอก เช่น มีหน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการคณะ เพื่อรบัเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการต้องการ มีสายตรงคณบดี เพื่อรับข้อฟังความเหน็ ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนดว่น มีการพบผู้ปกครองนิสิต 
เพื่อน าความรูสู้่ผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคการศึกษา เป็นประจ าทุกปีการศึกษา มีการจัดประชุมนิสติพบผู้บริหารทุกช้ันปี เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและความต้องการของนิสิต มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิต ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความ
ต้องการด้านบริการวิชาการ แล้วน าผลส ารวจท่ีไดม้าปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสังคม  มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของคณะเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์คณะ อย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น (5.1.4.9)  
            -ส าหรับกรณีนิสติร้องเรยีนพฤติกรรมของคณาจารย์ คณะจะรับฟังและแกไ้ขปัญหาให้ทันทีโดยผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น นิสิต
ร้องเรียนอาจารย์สั่งงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่มหาวิทยาลยัได้สั่งปิดมหาวิทยาลัยแต่อาจารยผ์ู้สอนมีการ
สั่งงานให้นิสิตท าเป็นกลุ่ม นิสติก็ๆไม่สามารถกลับบ้านได้ และผู้ปกครองก็เป็นห่วง ได้โทรมาสอบรายงานให้คณะทราบ ซึ่งคณบดีได้มี
การชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบและให้ผู้ปกครองมารบันิสิตกลับบา้นทันที  เป็นต้น 
            ส่วนการรับข้อร้องเรียนจากบุคลากรภายใน จะมีหน่วยงานในสังกัดส านักงานเลขานุการคณะ รับข้อร้องเรียนทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมีการแก้ไขปญัหาทันที และยังมีช่องทาง social Line กลุ่มจนท. กลุ่มผู้บริหาร  facebook 
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเพิม่ช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว  และบางเรื่องผู้บริหารจะรับข้อร้องเรียนโดยตรงถึงคณบดี คณบดีก็
จะสั่งการใหต้รวจสอบทันที ผ่านทางไลน์  เป็นต้น (5.1.4.10)  
 
หลักฐำน 
3) หลักการตอบสนอง 
5.1.4(9) เว็ปไซต์คณะ  
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5.1.4(10) สายตรงคณบดี  
 
4) หลักภาระรับผดิชอบ 
           ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 ก าหนดให้มีคณบดเีป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
งานของคณะ  (5.1.4.11) และจะมีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้เพื่อท าหน้าท่ีและรับผิดชอบงานท่ีคณบดมีอบหมาย  
(5.1.4.12), (5.1.4.13) ระดับภาควิชา จะมีหัวหน้าภาควิชารับผดิชอบการบริหารงาน  (5.1.4.14) ส่วนอ านาจในการบริหารงาน
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดในระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และตามที่อธิการบดีมอบอ านาจในเรือ่งนั้น ๆ เพื่อรับผิดชอบการ
บริหารงานตามพันธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน ประกอบดว้ย การผลิตบณัฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้มีคณุภาพได้มาตรฐานซึ่งสังคมจะมคีวามคาดหวังสูงต่อการจดัการศึกษาระดับอดุมศึกษา และถือเป็นสินค้าของ
สาธารณะที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม ในการผลิตบณัฑิตออกสูต่ลาดแรงงานมีการผลติบัณฑิต
ให้เป็นพลเมืองดีที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและมีจริยธรรม โดยผา่นกระบวนการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร กิจกรรมพัฒนา
นิสิต เพื่อมุ่งหวังให้นิสิตสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในเนื้อหารายวิชาไปไปปฏิบตัิงาน การปรับตัว มีการฝึกประสบการณ์
ให้นิสิตเป็นบณัฑติที่พึงประสงค์เมือ่ส าเร็จการศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตต่อไป 
ทั้งนี้ในกระบวนการบริหารงานเพือ่การก ากับดูแลตามหลักภาระรับผิดชอบ จะมีคณะกรรมการประจ าคณะ (5.1.4.15) ซึ่งมีอ านาจ
และหน้าท่ี ตามที่ก าหนดในมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 คือ 1) วางนโยบายและแผนงานของคณะ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลยั 2)  พิจารณาหลักสตูรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสตูรส าหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยั 3)  พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยั  4)  พิจารณาน าเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ ต่อมหาวิทยาลยั 5)  จัดการวดัผล 
ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 6) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี   7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ เกีย่วกับ
กิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย  
            เนื่องจากในปีน้ี ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 ส่งผลกระทบท่ัวโลก คณะได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มีการปรับรูปแบบการ
ท างาน ปรับวิธีการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เพื่อมิให้เกิดความเสยีหายแกร่าชการ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค มีการดูแลบุคลากร นิสติ เพื่อมิให้สุม่เสี่ยงต่อการรับเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรค  นอกจากน้ัน ยังมีมาตรการ
เยียวยานสิิตช่วยเหลือผู้ปกครองของนิสิต โดยให้นิสิตใช้เวลาว่างจากการเรียนเข้ามาช่วยงานในส านักงาน เพื่อให้นิสิตไดร้ับ
ค่าตอบแทนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง อีกทั้งมีการให้ทุนการศึกษาโดยการบริจาคของคณาจารย์เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ให้กับนิสิต เป็นต้น 
            คณะมีหน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านธุรการ การด าเนินโครงการ กิจกรรมเพื่อ 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบต่างๆ ท้ังด้านภาษาต่างประเทศ ด้านดนตรี และศลิปะการแสดง ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรคณะ  การให้บริการทางวิชาการมีทั้งการให้เปล่าโดยไมค่ิดค่าใช้จ่าย และคดิค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมี
ความหลากหลาย เช่น การเป็นกรรมการตัดสิน  การแปล การล่ามให้กับศาล การเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านภาษา การให้ค าปรึกษา
วิชาการ การเป็นกรรมการพิจารณาผลงาน การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ การท าวิจัยเพือ่ตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อ
ช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชนใ์ห้สังคมแล้ว คณะยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสตูร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัย พัฒนาต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครอืข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนิสิตและเป็นการ
สร้างรายได้ของคณะจากการให้บริการทางวิชาการด้วย  (5.1.4.16)  
             ในด้านบุคลากร ซึ่งมีภาระหน้าที่ตา่งกัน ได้การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลเุป้าหมาย  มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ เช่น มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี
คณะกรรมการประจ าคณะ  กรอบภาระงานผู้บริหาร รองคณบดี หวัหน้าภาควิชา  คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการ
เน้นย้ าให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อตนเองและภาระรับผิดชอบตอ่วิชาชีพ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมิน
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประจ าทุกปี  มีการจัดท าข้อก าหนดทีส่ร้างความรบัผิดต่อสังคมร่วมกัน เช่น 
มาตรการการรักษาความปลอดภัยในอาคาร การประหยัดพลังงาน ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการปิดสวิทไฟฟ้า และปิดห้อง ดูแลความ
เรียบร้อยหลังออกจากห้องคนสดุท้าย มาตรการประหยัดไฟฟ้า  (5.1.4.17)  (5.1.4.18) (5.1.4.19)  
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      คณะฯไดต้ระหนักในภาระรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาคณะฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 
5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  กลยุทธ์ที่ 5.4 “พัฒนาคณะมนุษยศาสตรส์ู่การเป็นหน่วยงานสีเขียว” 
เพื่อร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
สภาวะโลกร้อน และสภาพเรือนกระจก เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยมีจ านวน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก 
อีกทั้งยังมีท่ีดิน สิ่งปลูกสรา้ง อาคารเรยีน ห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนความรู้ และเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการ
รักษาสภาพแวดล้อมภายในมหาวทิยาลัย รวมทั้งเป็นต้นแบบในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง และเพื่อเป็น
การปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและเพื่อความยั่งยืน ในปีนีจ้ึงได้ประกาศเป็นนโยบายในดา้นการใช้พลังงานและการรักษา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปเป็นรูปธรรม  (5.1.4.20)  
 
หลักฐำน 
4) หลักภาระรับผดิชอบ 
5.1.4(11) ค าสั่งสภามหาวิทยาลยันเรศวรที่ 17/2562 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2562 
5.1.4(12) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 104/2562 เรื่อง มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้รองคณบดี ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 
5.1.4(13) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของรองคณบดี     
5.1.4(14) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของหัวหน้าภาควิชา   
5.1.4(15) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  
5.1.4(16) งานวิจัยและบริการวิชาการ  
5.1.4(17) เกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ  
5.1.4(18) สรุปผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1.4(19) มาตรการการรักษาความปลอดภัยในอาคาร 
5.1.4(20) ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการใช้พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
5) หลักความโปร่งใส 
            คณะฯ มีการเผยแพรผ่ลการด าเนินงานตามพันธกิจ ต่อสาธารณะชนท้ังในรูปแบบการรับการตรวจสอบและการเผยแพร่
ข่าวสารข้อมลูต่างๆ  เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกกลุม่ ทุกระดับ ตามขอบเขตที่ก าหนด เช่น 
(5.1.4.21) จดหมายข่าวสุวรรณภงิคาร (5.1.4.22) วารสารออนไลน ์(5.1.4.23)  
            - ด้านผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ไดร้ับการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านคณุภาพระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ  (5.1.4.24)  
            - ด้านการบริหารจัดการ เช่น มีรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/ ภาควิชา ด้านการบริหารการเงินและ
งบประมาณ ไดร้ับการรับรองการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ า ในปีนี้ ส านักงานตรวจสอบ
ภายในไดเ้ข้าตรวจสอบเงินสดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และสรุปผลปิดตรวจต่อผู้บริหารในวันที่ 14 กันยายน 
2563   (5.1.4.25)  
             -ด้านกระบวนการบรหิารจัดการภายใน  มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามข้อ 6  ณ สิ้นปีงบประมาณ เป็นประจ าทุกปี  มีการรายงาน
สถานะทางการเงิน รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกเดือน และรายงานมหาวิทยาลัย (5.1.4.26)  
            -ด้านการบริหารงานบุคคลภายใน มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด อย่างเป็นระบบและเปิดเผย โดยในปีงบประมาณ 2563 มีการปรับปรุงเกณฑต์ัวช้ีวัดการปฏบิัติงานและ เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน  ดังนั้น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์เป็นระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน ตามกลไกท้ังผู้รับการประเมิน ผูป้ระเมิน คณะกรรมการประจ า
คณะ  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  การปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน โดยผ่านกระบวนการมสี่วน
ร่วมอย่างโปร่งใสและเปิดเผย (ปรบัปรุงเกณฑ์กาประเมินรอบท่ี เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  แจ้งภาควิชา
ประชุมคณาจารย์   ประชาพจิารณ์  จัดประชุมเพื่อช้ีแจงสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  ประกาศเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ (5.1.4.27) (5.1.4.28)  
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          -ในการแจ้งผลการประเมนิการปฏิบัตริาชการ และน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนก็มีความ
โปร่งใสโดย 1)ให้ผู้รับการประเมิน เข้าตรวจสอบผลคะแนนประเมินจากระบบ และทักท้วง 2) คณะน าผลการประเมินเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาตรวจสอบ ระบบ และกลไก ถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่ 3) หัวหน้าส่วนงานน าผลการประเมินไป
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4) น าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนมาเข้าที่ประชุมผู้บริหารหัวหน้า
สว่นงานเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งกับหลักเกณฑ์ 5) ผู้บริหารคณะพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย  6. น าเสนอ
มหาวิทยาลยัพิจารณา  (5.1.4.29) (5.1.4.30) (5.1.4.31) (5.1.4.32) (5.1.4.33) (5.1.4.34)  
 
หลักฐำน 
5) หลักความโปร่งใส 
5.1.4 (21) เว็บไซต์คณะ  
5.1.4(22) จดหมายข่าวสุวรรณภิงคาร 
5.1.4(23) วารสารออนไลน ์
5.1.4(24) ระบบ CHEQA Online  
5.1.4(25) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
5.1.4(27) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ 
5.1.4(28) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์ 
5.1.4(29) หนังสือแจ้งปฏิทินข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบท่ี 1/2563 
5.1.4(30) กระบวนการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ รอบท่ี 2/2563 
5.1.4(31) หนังสือแจ้งปฏิทินข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบท่ี 2/2563 
5.1.4(32) ระบบกรอกภาระงานบคุลากรสายวิชาการ   
5.1.4(33) ระบบประเมินประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ และระบบประเมินผลการปฏบิัติงานบุคลากรสายสนับสนุน  
5.1.4(34) รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
 
 6) หลักการมีส่วนร่วม  
           1. คณะมี รับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ เช่น ข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการที่คณะ จดัส่งนิสติไปฝึกงาน แหล่งสหกิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมลูดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
หลักสตูร และพัฒนานิสติ  
            2. การร่วมปรึกษาหารือ ผ่านรูปแบบการประชุมแต่ละระดับเพื่อให้บุคลากรมสี่วนร่วม รับฟงัความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ระดับภาควิชา คณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการกิจการนิสติ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการประจ าคณะซึ่งก าหนดประชุมเดือนะ 1 ครั้ง และก าหนดให้หน่วยงานระดับสาขาวิชา
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ต้องจัดส่งรายงานการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ อย่างสม่ าเสมอ   
            3.  มีการจัดประชุมนสิติพบผู้บรหิารทุกช้ันปี เพื่อแจ้งข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของนิสิต รวมถึงการ
มีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการสโมสรนิสติ เช่น ในปีการศึกษา 2562 ผู้บริหารชุดใหม่ได้พบนิสติช้ันปีท่ี 4 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 
2562 พบนิสิตช้ันปีท่ี1,2 และ 3 เมื่อวันท่ี  28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆที่นิสติ
ต้องการทราบ เกี่ยวกับเรื่องการเรยีนการสอน การจัดกิจกรรม และทุนการศึกษา รวมถึงไดม้ีการตอบค าถามจากนิสติในประเด็น
ต่างๆ เพื่อน ามาแกไ้ขปรับปรุงต่อไป   (5.1.4.35)  
            4. มีการประชุมอาจารยแ์ละบุคลากร ก่อนเปดิภาคเรียนทกุภาคเรยีน เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารพบประชาคม ส าหรับแจ้ง
ข้อมูล ข่าวสาร การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้บคุลากรรับทราบ และเพื่อรับฟัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากบุคลากร มีการ
รายงานผลการด าเนินงานท่ีส าคัญให้บุคลากรไดร้ับทราบ มีการให้ขอ้มูลที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร เช่น งบประมาณ สถานะทาง
การเงิน และภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ให้บุคลากรได้รับทราบท่ัวกัน  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บคุลากรทุกคนได้สอบถามข้อสงสัยต่าง 
ๆ อีกด้วย ในปีงบประมาณ 2563 มีการประชุมเมื่อวันท่ี  2 ครั้ง เมื่อวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562  และวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
(5.1.4.36) (5.1.4.37) 
          นอกจากน้ันในทุกปีคณะก าหนดให้บุคลากรได้มสี่วนร่วมในการบริหาร โดยการประเมินความสามารถในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับคณะ ระดับภาควิชา ในต าแหน่ง คณบดี  รองคณบด ีและหัวหน้าภาควิชา รวม 12  คน ในการปฏิบัติงานตามบทบาท
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หน้าท่ีโดยมคี าบรรยายลักษณะงานของผู้บริหารในแตล่ะต าแหน่ง ผลการประเมินผู้บริหารในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.95 และเมื่อจ าแนกเป็นด้านธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  สว่นผล
ประเมินด้านสมรรถนะ 7 สมรรถนะ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ซึ่งมีการแจ้งผลการประเมินเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แจ้งรายต าแหน่ง เพื่อรับทราบผลการประเมินในมุมมองของบุคลากร และสิ่งส าคญัคือ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อให้ผูบ้ริหารน าไปปรบัปรุงและพัฒนา (5.1.4.38) 
 
หลักฐำน 
6) หลักการมีส่วนร่วม  
5.1.4(35) ภาพข่าวผู้บริหารชุดใหม่ได้พบนสิิตชั้นปีที่ 4 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2562    พบนิสิตช้ันปีท่ี 1,2,3 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2562 
5.1.4(36) รายงานสรุปการประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน ครั้งท่ี 1/2562 
5.1.4(37) รายงานสรุปการประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน ครั้งท่ี 2/2563 
5.1.4(38) รายงานสรุปการผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 7)  การกระจายอ านาจ 
           การบริหารคณะมนุษยศาสตรม์ีคณบดี เป็นผู้บริหารสูงสุดมีอ านาจหน้าท่ี ในการก ากับดูแลและบรหิารงานภายในคณะ ตาม
มาตรา 26 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2533 และเพื่อใหก้ารบริหารงานของคณะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการแต่งตั้งรองคณบดีรักษาราชการแทน กรณีคณบดไีม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัตริาชการได้ เพื่อมิให้บรหิารงานมคีวาม
ล่าช้า (5.1.4.39) โดยมีการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผดิชอบให้รองคณบดี  และมอบอ านาจใหร้องคณบดี ก ากับการบริหาร
ราชการ สั่งและปฏิบตัิราชการแทนคณบดี ในส่วนงาน ดังนี้ (5.1.4.40) 
         1) รองคณบดีฝ่ายบริหาร ก ากับการบริหารราชการแทน สั่งและปฏิบตัิราชการแทนคณบดี หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
เลขานุการ  งานธุรการ  งานการเงินและพัสดุ   
         2) รองคณบดีวิชาการ ก ากับการบริหารราชการแทน สั่งและปฏิบัตริาชการแทนคณบดี หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
เลขานุการ งานบริการการศึกษา 
         3) รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคณุภาพ ก ากับการบริหารราชการแทน สั่งและปฏบิัติราชการแทนคณบดี หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานเลขานุการ งานนโยบายและแผน 
         4) รองคณบดีวิจัยและนวตักรรม  ก ากับการบริหารราชการแทน สั่งและปฏิบตัิราชการแทนคณบดี หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานเลขานุการ งานวิจัยและงานบริการวิชาการ    
         5) รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม ก ากับการบริหารราชการแทน สั่งและปฏิบตัิราชการแทนคณบดี 
ในงานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์       
         นอกจากน้ัน คณบดี มีนโยบายกระจายอ านาจ ไปยังภาควิชาซึ่งถือเป๋่นหน่วยงานท่ีส าคัญที่มคีวามใกล้ชิดกับคณาจารย์ และ
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการผลติบัณฑติ จึงไดเ้น้นย้ าถึงบทบาทหน้าท่ีของหัวหน้าภาควิชา ในการประชุมคณะกรรมการคณะ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ าถึงภารกิจท่ีส าคัญ และเพื่อให้หัวหน้าภาควิชามกีรอบในการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลเุป้าหมาย  
คณะได้จดัท ากรอบภาระงานของหัวหน้าภาควิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์  
        นอกจากน้ัน เพื่อเป็นการจายอ านาจความรับผดิชอบตามที่กฎหมายก าหนดไว้  คณะฯ ไดม้อบให้หัวหน้าภาควิชาเป็นผู้มี
อ านาจในการสั่งการ ก ากับดูแลบคุลากรในสังกัด ดังน้ี 
         1. ให้หัวหน้าภาควิชา พิจารณาอนุญาตการลาของบุคลากรในสังกัด ตามอ านาจที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555   
         2. ให้หัวหน้าภาควิชาตรวจสอบบัญชีการลงนามปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ปฏิบัตติามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555   
 
หลักฐำน 
 7)  การกระจายอ านาจ 
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5.1.4(39) ค าสั่งมหาวิทยาลยันเรศวรที่ 4039/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รกัษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 
2562 
5.1.4(40) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 107/2562 เรื่อง มอบอ านาจให้รองคณบดี ปฏิบตัิราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ลง
วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
 
 8)  หลักนิติธรรม 
        ในการบริหารงาน การพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่ทางราชการก าหนด อย่างเคร่งครดั เพื่อเป็น
บรรทัดฐานในการบริหารงานและสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับคณะ คณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ ซึ่งผู้บริหารมีการ
สื่อสารผ่านช่องทางหนังสือตามระเบียบราชการ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ การประชุมบคุลากรประจ าภาคเรียน เพื่อแจ้ง
แนวทางในการปฏิบัติงาน ประกาศ ข้อบังคับใหม่ ๆ ที่รัฐ และ มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้เน้นย้ ากฎระเบียบทีส่ าคัญ
ให้กับบุคลากรรับทราบ  และยังเปิดโอกาสให้บุคลากรไดเ้สนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรร่วมกัน เช่น 
        1) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกครั้ง คณบดี จะเน้นย้ าการปฏิบตัิตามกฎ ระเบยีบที่ส าคัญโดยเฉพาะเรื่องการใช้
จ่ายงบประมาณ ในประเภทต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องไดร้ับอนุมัติก่อนทุกครั้ง จะไม่มีการอนุมตัิย้อนหลัง และจะต้องถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบของทางราชการ  บุคลากรของรัฐจะต้องไม่ประพฤติปฏิบัตตินที่ขัดต่อจรรยาบรรณ และปฏิบตัิตามวินัยของ
ข้าราชการ และจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดี รักษาเกียรตแิละศักดิศ์รีแห่งตน ให้แก่ นิสติ 
และเพื่อนร่วมงาน สังคม โดยจะมกีารประเมินตนเองในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณบุคลากร เป็นประจ าทุกปี (5.1.4.41) 
        2) มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อบุคลากรทันที เพือ่สร้างความเขา้ใจให้แก่บุคลากร  เช่น การปฏิบัตตินเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ซึง่คณะได้ท าการสื่อสารกับบุคลากรของคณะโดยออกมาตรการป้องกันเป็น
ระยะ ๆ  อย่างเคร่งครดั ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา จนสถานการณผ์่อนปรน แต่อย่างไรก็ตาม คณะจะบันทึกเวยีน
แจ้งมาตรการการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID-19  ส าหรับบคุลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ทุกระยะ 
ตามสถานการณ์  และเพื่อใหผ้ลเสยีแก่ราชการ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน work form home ซึ่งคณะได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ มีการมอบหมายงาน  และรายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ ซึ่งถือปฏิบัตติามอ านาจของกฎหมาย (5.1.4.42) 
(5.1.4.43) 
 
หลักฐำน 
8)  หลักนิติธรรม 
5.1.4(41) สรปุผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1.4(42) รายงานการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย   
5.1.4(43) รายงานผลการก าหนดงานและมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบตัิงาน ณ สถานท่ีพกัอาศัย 
 
 9) หลักความเสมอภาค           
         คณะ มุ่งเน้นให้คณาจารย์ บุคลากร นสิิต มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  โดยมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนพันธกิจ
หลักของคณะ ตามหลักเกณฑ์ มีการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
         คณะมีระบบและกลไกในการก ากับติดตาม ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่คณะและมหาวิทยาลัยโดยรวม 
และยดึหลักการบริหารงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามบทบาทหน้าท่ี  ตลอดทั้งมีการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
เพียงพอ เช่น บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น  จัดประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ และจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้อาจารย์ชาวต่างชาติ โดยรองคณบดฝี่ายวิชาการ  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวเิทศสมัพันธ์  หัวหน้าภาควิชา  ได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ภาระงาน ระเบียบการลา และปฏิทินการศกึษาของอาจารย์ชาวต่างชาติ  
ตลอดจนกฏระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยที่เกีย่วข้องกับอาจารย์   
        การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563  เพื่อพัฒนาฝึกอบรม สัมมนา ท้ังด้านวิชาการวิชาชีพ การวิจัย ท้ังสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์  และวสัดุอุปกรณ์ ที่เพียงพอ  โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และบคุลากร
สายสนบัสนุน  และแผนพัฒนานสิติ เป็นต้น  อาจารย์ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการไดร้ับการสนับสนุนทุนในการท าวิจัย การ
น าเสนอผลงานวิจัยท้ังภายในและต่างประเทศ แม้ในปีน้ีจะเกดิผลกระทบต่อสถานการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 คณะสนับสนุนให้
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้ารับการอบรม สัมมนา น าเสนอผลงาน ออนไลน์ โดยสามารถมาเบิกค่าลงทะเบียนได้ 
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     ส าหรับในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนก็ใช้หลักความเสมอภาคโดยอาจารย์ทุกคนมโีอกาสเท่าเทียมกันท่ีจะได้คะแนนการ
ปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนตามความสามารถของตนที่จะต้องมผีลการปฏิบตัิงานครบตามพันธกิจ 4 ด้าน ท้ังนี้ ความเสมอภาคใน
เรื่องนี้มิใช่ทุกคนได้คะแนนและเงินเดือนข้ึนเท่ากัน แต่มโีอกาสเท่าเทียมกันท่ีจะสร้างผลงานของตนได้ 
 
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ   
            การบริหารคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ในการพิจารณาตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆจ าเป็นต้อง
อาศัยกระบวนการ วิธีการ ข้อมูลสนับสนุนบนพ้ืนฐานของกฎ ระเบยีบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบัติทีม่หาวิทยาลัย คณะ 
ได้ก าหนดไว้ร่วมกันอย่างเคร่งครัด ในการพิจารณาในประเด็นที่ส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คณะฯ สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการระดมความคดิเห็น เสนอแนะ และเคารพการตัดสินใจในมติของประชาคม และมติของที่ประชุม เป็นหลักในการ
บริหารงานของคณะกรรมการบรหิารงานฝ่ายต่าง ๆ ทั้งระดบัคณะและภาควิชา เพื่อหาแนวทางการท างานร่วมกันตั้งแต่ระดับ
สาขาวิชา ภาควิชา คณะกรรมการประจ าคณะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคดิเห็นโดยเสรภีาพ เช่น   มติที่ประชุมสาขาวิชา 
มติที่ประชุมภาควิชา มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  และมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ผลการประชาพิจารณเ์กณฑ์
การประเมินผลการปฏิบตัิงานบุคลากร เป็นต้น 
 
หลักฐำน 
9) หลักความเสมอภาค  , 10) หลกัมุ่งเน้นฉันทามต ิ
5.1.4(44)  ภาพข่าวการประชุมบคุลากรคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562  
5.1.4(45)  ภาพข่าวการประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ   
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏบิัติงำนจริง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการผลิตบณัฑติและด้านการวิจยั ดังน้ี 
  (ด้านการผลิตบณัฑิต)  คณะได้เชิญอาจารย์อารรีัตน์ ตันวรีะชัยสกลุ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสติ (รางวัลอาจารย์สอนดีเด่น 6 ปีซ้อน) ท่ีมาให้ความรู้ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงแก่คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์ ในหัวข้อ “มุมมอง วิธีการสอนเด็กสมยัก่อน VS เด็กสมัยนี้” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  
  (ด้านการวิจัย) คณะไดร้ับเกยีรตจิาก ศาสตราจารย์ Zhang Xizhen หัวหน้าโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ให้เกยีรติเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ดา้นการวิจัยและการบริการวิชาการ ในวันที่ 28 
มกราคม 2563 หัวข้อ ความสัมพนัธ์ไทย-จีน ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคใหม่  โดยมีอาจารย์และนิสติและ
ผู้สนใจเข้าร่วมรบัฟังแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เปิดมุมมอง และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นหัวข้อการวิจัยต่อไป 
นอกจากน้ีคณะยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการให้กับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย คือวทิยาลัยนานาชาติขอเขา้ศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบการกรอกภาระงานออนไลน์บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุของคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อ
วันท่ี 9 ตุลาคม 2562 
 
หลักฐำน 
5.1.5(1) สรุปโครงการพัฒนาอาจารย์ หัวข้อ “มุมมอง วิธีการสอนเด็กสมัยก่อน VS เด็กสมัยนี้”  และ 1.ภาพข่าวกิจกรรม(หน้าเว็บ
ประชาสมัพันธ์คณะ)  2. สรปุประเด็นความรู้ 
5.1.5(2) สรุปโครงการเสวนาวิจัย  1.ภาพข่าวกิจกรรม(หน้าเว็บประชาสัมพันธ์คณะ  2. สรุปประเด็นความรู้ 
5.1.5(3) ภาพข่าวกิจกรรมศึกษาดงูาน (หน้าเว็บประชาสมัพันธ์คณะ) 
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
     เนื่องจาก คณะมนุษยศาสตร์ มีการปรับเปลีย่นผู้บริหาร ซึ่งได้มกีารปรับแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2560 - 2564 (ฉบับ
ปรับปรุง 2563-2564) โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ กลยุทธที่ 2 
พัฒนาพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งความสุข และวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีงานนโนบาย
และแผนเป็นฝา่ยตดิตามรายงานผลการด าเนินงานฯ (รอบ 11 เดือน)  และรายงานสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2563  โดยมีการจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนท้ัง
บุคลากรสายวิชาการและสายบริการ และสนับสนุนใหไ้ปอบรมพัฒนาตนเองตามสายงาน แต่ยังไม่มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบัน  ยังคงใช้แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และแผนบรหิาร
และพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 ) ซึ่งจะสิ้นสดุแผนในปี 2564  ควบคู่กับแผนกลยุทธ์ฯ เป็นกรอบใน
การด าเนินงาน  (5.1.6.1) 
 
    จากการที่ คณะมีการปรับแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง 2563-2564) ซึ่งเหลืออีกเพียง 1 ปีจะ
สิ้นแผน  ประกอบกับในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะรับนิสติเพิ่ม จึงมีผลกระทบต่อการบริหาร
อัตราก าลังบางสาขาวิชา คณะฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังในภาพรวมที่ควรจะมีของคณะมนษุยศาสตร์  ผลการวิเคราะหต์าม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยค านวณจากข้อมูลปีการศึกษา 2562 ณ เดือนมกราคม 2563 พบว่า อัตราก าลังที่ควรจะมี
ค านวณจากค่า FTES เท่ากับ 87.07 อัตรา (ไม่ได้น ารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาค านวณรวมด้วย เนื่องจาก
ไม่ได้เป็นรายวิชาสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์) อัตราก าลังที่มีอยู่จรงิเท่ากับ 147 อัตรา (รวมลาศึกษาต่อและรวมอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ)  ดังนั้น อัตราก าลังสายวิชาการในภาพรวมของคณะจึงมีจ านวนท่ีเกินอยู่ จ านวน 60 อัตรา ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง
จ านวนอาจารย์ทีส่อนรายวิชาโททีม่ิไดส้ังกัดวิชาเอก จ านวน 7 อัตรา และรายวิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา ซึ่งปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น 
จ านวน 1 อัตรา  เพื่อให้การบริหารอัตราก าลังของคณะฯ เหมาะสมกับภาระงานท่ีต้องปฏิบตัิ และเปน็ไปตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลยั   จึงได้รายงานสรุปการวิเคราะห์อัตราก าลังของคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์  2563 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อจ าน าข้อมูลดังกล่าวเสนอมหาวิทยาลัย ถึงผลกระทบที่อัตราก าลงัไม่สอดคล้องกับภาระงานจริงท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  อีกท้ัง
คณะจะได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้ออยา่งถูกต้อง ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ในปี 2565 -2569 ต่อไป  (5.1.6.2) 
 
  ส าหรับแผนบริหารและพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 ) ฉบับเดมิที่ยังคงใช้อยู่ มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น ข้อมูลอัตราก าลงัของอาจารย์และบุคลากรในปัจจบุัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต 
อัตราก าลังที่ต้องการ ข้อมลูจากการส ารวจความต้องการพัฒนา ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายงาน ข้อมูลการวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ จดัท าเป็นแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 ) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
กรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เพื่อก ากับและติดตามการด าเนินงาน  มีผลด าเนินงานตาม
แผน ดังน้ี 
   1. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2560-2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 11 เดือน) 
หน่วยการเจ้าหน้าท่ี ไดส้รุปรายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 
2563  โดยแผนบริหารและพัฒนาพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (พ.ศ.2560-2564) ในปี 2563 มีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผน ตั้งไว้ 5 ตัวช้ีวัด ส าเร็จ 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 40 ไม่บรรลุ 3 ตัวช้ีวัด คิดเป็นรอ้ยละ 60 (5.1.6.3) (5.1.6.4) 
 
   2. ผลการแผนบริหารและพัฒนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (พ.ศ.2560-2564) ในปี 2563 มีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผน ตั้งไว้ 2 ตัวช้ีวัด ส าเร็จ 1 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่บรรลุ 1 ตัวช้ีวัด คิดเป็นรอ้ยละ 50 (5.1.6.5) (5.1.6.6) 
 
  ในปีนี้ผลส าเร็จของการพัฒนาบคุลากรสายวิชาการทีส่่งผลให้คณะมีผลการด าเนินงานดีขึ้นในด้านคณุวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
มีอาจารยส์ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพิ่มขึ้น 5 ราย ภาควิชาดนตรี 2 ราย ภาควิชาภาษาไทย 2 ราย และภาควิชา
ภาษาอังกฤษ 1 ราย และมีอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น จ านวน   ราย 
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   ด้วยข้อจ ากัดมหาวิทยาลัยไม่มีงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา และการหาแหล่งทุนภายนอก ในบางสาขาวิชามีข้อจ ากัด เพื่อ
พัฒนาคณาจารย์ของคณะใหไ้ด้คณุวุฒิสูงขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 คณะได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะ สนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อประดับปริญญาเอก จ านวน  5 ราย ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาไทย 1 ราย สาขานาฏยศิลป์ 1 ราย และ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  2 ราย  สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 1 ราย  (5.1.6.7) 
  
หลักฐำน 
5.1.6.(1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563-2564) กลยุทธ์ ท่ี 2 
5.1.6.(2) รายงานการวิเคราะห์อตัราก าลังคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (มกราคม 2563)   
5.1.6.(3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (พ.ศ. 2560-2564 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  (รอบ 11 เดือน) 
5.1.6.(4) ข้อมูลรายงานการเข้าศกึษา ประชุม อบรม สมัมนา ของบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
5.1.6.(5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (พ.ศ. 2560-2564 )  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  (รอบ 11 เดือน) 
5.1.6.(6) ข้อมูลรายงานผลการพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
5.1.6.(7) ข้อมูลการจดัสรรทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยงบประมาณเงินรายไดค้ณะมนุษยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563 
  กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 7 : ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะ
ตำมปกติท่ีประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ  
ผลกำรด ำเนินงำน 
    คณะมนุษยศาสตรด์ าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการประเมินคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑป์ระกันคณุภาพการศึกษาระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ทั้งในระดับคณะและระดับหลักสตูร มหีน่วยงานผูร้ับผดิชอบคือหน่วยประกันคณุภาพ
การศึกษา อีกทั้งมีรองคณบดฝี่ายแผนและประกันคณุภาพ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยประกันคณุภาพ (น.ส.วิไลพร ชอบคุณ) เป็น
คณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการรายงานข้อมูล
รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ผ่านระบบ QAD Service และการน าแนวนโยบายด้านประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมาสู่
การปฏิบัตติามของคณะ 
 
   ระดับคณะ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประกอบด้วย รองคณบดี และเจ้าหน้าท่ีแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ท าหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมข้อมลู หลักฐานเอกสารตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีในระดับหลักสูตรและคณะตามความรับผดิชอบในงาน
ประจ า 
      ระดับหลักสตูร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ ก ากับตดิตามการบริหารหลักสตูรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
     ในปีการศึกษา 2562 คณะฯจดัให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 17 หลักสูตร ระหว่าง
วันท่ี 7 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการประเมินระดับคณะเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 
   นอกจากน้ีในรอบปีการศึกษา 2562 คณะไดด้ าเนินการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ ปีการศึกษา 2563 ตาม 
“ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัย” โดยคณะมีนโยบาย ดังนี้ 
       ระดับคณะ ใช้เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
       ระดับหลักสูตร ใช้เกณฑ์ AUN-QA ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
โดยได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสรมิความรู้ความข้าใจดา้นประกนัคุณภาพ ดังนี้ 
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    - กิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการประกันคณุภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1 วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2562 จัดโดยงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ EdPEx วันท่ี 17-18 ธันวาคม 2562 จัดโดยงานประกันคณุภาพ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
    - กิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการประกันคณุภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 วันท่ี 8-9 มกราคม 
2563 จัดโดยงานประกันคณุภาพ มหาวิทยาลยันเรศวร 
    - ระหว่างเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน 2562 คณะฯไดจ้ัดส่งคณะท างานซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจหลัก 
ประกอบด้วย รองคณบดฝี่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ หัวหน้างานนโยบาย
และแผนและเจ้าหน้าท่ีด้านประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมอบรมเกณฑ์ EdPEx (ภายใต้โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ GROW Project 
for 2563 ซึ่งจัดโดย สป.อว. 
  
หลักฐำน 
5.1.7(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562 
5.1.7(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1.7(3) ค าสั่งคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
5.1.7(4) ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
5.1.7(5) ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ี ระดบัคณะและระดับหลักสูตร ปีการศกึษา 2562 
5.1.7(6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 2562 
5.1.7(7) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย  ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ :  
จุดแข็ง  
1. ผู้บริหารสูงสดุมีภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) มีความสามารถในการน าพาบุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานแลว้
เกิดความส าเร็จส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นประโยชน์ตอ่องค์กร อีกทั้งยังมีการสื่อสารวสิยัทัศน์และถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาองค์กรให้กับบุคลากรไดร้ับทราบอย่างต่อเนื่อง 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1.ขยายช่องทางการสื่อสารวสิัยทศัน์และแนวทางการพัฒนาองค์กรในช่องทางที่เหลือผ่าน Social Media อื่นๆ เช่น Twitter, IG ฯลฯ โดย
อาจเพิ่มความถี่ในการสื่อสารองคก์รอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความพร้อมในการพัฒนาองค์กร 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1.ยังไม่พบค าอธิบายวสิัยทัศน ์(Vision Explanation) พบข้อความวิสัยทัศน์ (Vision Statement) ที่ระบุว่าผู้น าทางวิชาการมนุษยศาสตร์
ในประชาคมอาเซยีน 
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2. ช่ือเรียกแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์พ.ศ.2560-2564 ยังไม่สอดคล้องกับมตคิณะรัฐมนตรลีงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ที่ก าหนดให้การ
ตั้งช่ือแผนในระดับที่ 3 โดยใช้ช่ือว่า แผนปฏิบัตริาชการ..... ระยะ 5 ปี และรายป ี
3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนต่างๆตั้งแต่ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศกึษา ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ไปจนกระทั่งถึงแผนกลยุทธ์คณะ ยังไม่
ครอบคลมุในสาระส าคัญ 
4. การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิตและโอกาสในการแข่งขันยังไม่ชัดเจนมาก
นัก 
5. พบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (TDP) แต่ยังไม่ครอบคลุมในสาระส าคัญ เนื่องจากใน
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลปรากฏแต่เพียงข้อมลูแผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ผู้บริหารควรผลักดันใหม้ีการเพิ่มค าอธิบายวิสยัทัศน์ท่ีชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ข้อความวิสยัทัศน์มีขอบเขตที่ชัดเจน สร้างการตระหนักรู้
ให้กับบุคลากรและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder) 
2. ผู้บริหารควรผลักดันใหม้ีกรปรบัปรุงและการตั้งช่ือแผนกลยุทธ์คณะให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และตั้งช่ือแผนในระดับที่ 3 ให้
เป็นไปในแนวปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรี โดยอาจใช้ช่ือเรียกว่า "แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ....... ถึง 
พ.ศ........" 
3. ผู้บริหารควรผลักดันใหเ้กิดการจัดท าตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยง สอดคล้องระหว่างแผนต่างให้
ครอบคลมุในสาระส าคัญ ดังตัวอยา่งตาราง  (ตารางแนบท้าย 5.1) 
(ตารางแนบท้าย 5.1) ตารางการวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนต่างๆ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนา
จังหวัด

พิษณุโลก 

แผนกล
ยุทธ์

คณะฯ 

การวิเคราะห์แผน ผลการวิเคราะห์
ที่ได ้สอดคล้อง ไม่

สอดคล้อง 

         
 
 4. ผู้บริหารควรผลักดันให้เกดิการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบรหิารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสทิธิผลในการผลติบัณฑิตและโอกาสใน
การแข่งจันให้มีความครอบคุลมชัดเจนยิ่งขึ้น 
5. ผู้บริหารควรผลักดันให้พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) โดยให้มีความครอบคลุมในสาระส าคัญของแผน เพื่อใช้ในการก ากบั
ติดตาม ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการบริหารเรื่องคน (ทุนมนุษย)์ให้เกิดความส าเร็จ 
ในระดับองค์กรต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 : มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนนิกำรประกันคุณภำพหลกัสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตร 
ผลกำรด ำเนินงำน 
       ระบบ   คณะฯ ใช้เกณฑ์การประกันคณุภาพระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา พ.ศ. 2557  , เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ,กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2552, ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนว
ทางการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2561 5.2.1(1.1) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ฉบับแก้ไขฯ 5.2.1(1.2)  เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินการในการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  5.2.1(2) , 
ระบบบรหิารจดัการหลักสตูร ของมหาวิทยาลยั 5.2.1(3) 
 
      กลไก  การก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสตูร ตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การก ากับติดตาม
คุณภาพ และการพัฒนาคณุภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี รองคณบดฝี่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ  
หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควชิา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และมีงานบริการการศึกษา หน่วยประกันคณุภาพ ในการ
สนับสนุนข้อมลูสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน กลไกการควบคุมการบริหารจัดการ 
ก ากับติดตาม ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 5.2.1(4) คณะกรรมการทวนสอบ 5.2.1.(5)  การประชุมภาควิชา การประชุม
สาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะฯ  คณะกรรมการประจ าคณะฯ (คณะกรรมการวิชาการมหาวทิยาลัย คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลยัตามล าดับ) 
 
       กลไกในการติดตามรายงานเพื่อควบคุมคุณภาพระดับหลักสูตร คณะฯ ก าหนดให้งานบริการการศึกษา มีหน้าท่ีติดตามและ
รายงานตามปฏิทินด าเนินการจดัสง่เอกสาร มคอ.3 ถึง มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยงานบริการการศึกษา จดัท าบันทึกแจ้ง
ไปยังหัวหน้าภาควิชา ประธานหลกัสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสตูร 5.2.1(6) เพื่อด าเนินการจัดส่งเอกสารและอัพโหลดเอกสาร
ออนไลน์ ก่อนถึงวันครบก าหนดตามปฏิทินด าเนินการเพื่อจะได้มีเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งหาก
ข้อมูลในส่วนใดไม่ครบถ้วนจะมีการจัดท าบันทึกเพื่อแจ้งไปยังภาควิชาหรือสาขาวิชาโดยตรงเพื่อท าการตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง ซึ่ง
จะท าให้ทันตามก าหนดระยะเวลา และพร้อมรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรเก่าจะถูก
ควบคุมคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปรญิญาตรี ปี 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาปี 
2548  ส่วนหลักสูตรใหมจ่ะถูกควบคุมคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตร ีปี 2558 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา ปี 2558 รวมทั้งแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ซึ่งการ
รายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปี
การศึกษา เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยตามระบบ (คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลยัตามล าดบั) 
 
     กลไกส าคัญที่ท าหน้าท่ีในการติดตามรายงานผลการด าเนินงานการประกันคณุภาพระดับหลักสูตร หน่วยประกันคุณภาพ งาน
นโยบายและแผน และคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพ โดยมรีองคณบดฝี่ายแผนและประกันคุณภาพ ท าหน้าท่ีใน
การขับเคลื่อนระบบการประกันคณุภาพของคณะ ตามนโยบายที่ก าหนด โดยการควบคุมคุณภาพ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏบิัติ และแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่วนการรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสูตร ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้ก าหนดในปฏิทินด าเนินการ โดย
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ระดับหลักสตูร มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันหลังจากสิน้สุดปีการศึกษา และก าหนดให้
ทุกหลักสูตร ประเมินคณุภาพ ระหว่างวันท่ี 7 ส.ค. – 11 ก.ย. 2563 และระดับคณะในวันที่ 23 ก.ย. 2563      
หลักฐำน 
5.2.1(1.1) ,ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 
พ.ศ. 2561 , 5.2.1(1.2) ,ประกาศมหาวิทยาลยันเรศวร เรื่อง แนวทางการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร ปี พ.ศ. 2561 (ฉบับแก้ไข) 
5.2.1(2)  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแนวปฏิบตัิการด าเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
5.2.1(3) ระบบบริหารจัดการหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย 
5.2.1(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 2562 
5.2.1.(5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2.1(6) ปฏิทินด าเนินการจัดส่งเอกสาร มคอ.3 ถึง มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2.1(7) ตารางเวลาในการทวนสอบ ประจ าปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1 และ 2) 
5.2.1(8) แผนบริหารจัดการหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.2.1(9) บันทึกแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5.2.1(10) บันทึกรายงานผลด าเนนิงานต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 : มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผล
กำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   1. คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  ท าหน้าที่ใหค้วามเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในดา้นการบริหารจัดการหลักสตูร
และการจัดการเรยีนการสอนของคณะฯ ก ากับติดตามการด าเนินงานการประกันคณุภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร และรายงานผลการติดตามเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 5.2.2(1) ในปีการศึกษา 2562 มี
การก ากับติดตามงานดา้นประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิชาการ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อคราว
ประชุม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 5.2.2(2) และในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อคราวประชุม วันที่ 29 มิถุนายน 2563 
5.2.2(3) 
 
    2. คณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย /
พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพือ่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย /พิจารณาวางระเบียบและออก
ข้อบังคับภายในคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั / พิจารณาน าเสนอเกี่ยวกับการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ ต่อมหาวิทยาลยั /จดัการวัดผล ประเมินผล และควบคมุมาตรฐานการศึกษาของคณะ /
ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี  และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
  
หลักฐำน 
5.2.2(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
5.2.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 : มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนนุกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบ กำร
ประกันคุณภำพหลักสูตร 
ผลกำรด ำเนินงำน 
      คณะฯ มีการจดัสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสตูรหลากหลายรูปแบบ ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู้อื่น ๆ ทั้งด้าน Hard ware และ Soft ware รวมถึงทรพัยากรด้านบุคคลในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศสนบัสนุนการประกันคณุภาพระดับหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
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      คณะฯ จัดหาและสนบัสนุนอตัราก าลังสายวิชาการ เพื่อให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสตูรไมค่รบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้จัดสรรอัตราก าลังเปิดรับสมัครผู้ที่มีคณุสมบัตติรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
นอกจากน้ัน ยังมีการจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” “เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป” หรือ “นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน” ที่จะท าหน้าทีแ่ละรับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาให้กับทุกหลักสตูร ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะ
เป็นกลไกส าคญัในการขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับคณะและระดบัหลักสตูร และคณะฯ ได้จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่
บุคคลเหล่านี ้
 
      คณะฯ จัดให้มีหน่วยงานท าหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยตรง คือ ส านักงานเลขานุการคณะ ซึ่ง ประกอบด้วย  งาน
ธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผนงานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานวิจยัและบริการ
วิชาการ 
 
      คณะฯ มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพเฉพาะระดบัหลักสตูร ดังนี้ 
      1. จัดสรรงบประมาณให้ทุกหลักสตูรตามจ านวนนสิิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร้อยละ 25/คน/ปี เพ่ือให้
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรน าไปจัดกิจกรรมพัฒนานสิิต 5.2.3(1) 
      2. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือให้ทุกหลักสูตร หลักสูตรละ 5,000 บาท/ปี 5.2.3(2) 
      3. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เดินทางไปราชการ ทุกคน คนละ 10,000 บาท/ ปี 5.2.3(3) 
      4. จัดสรรงบประมาณการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร กิจกรรม นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกช้ันปี ในภาคแต่ละการศึกษา 
5.2.3(4) 
      5. จัดสรรงบประมาณการเขา้ร่วมแข่งขันทางวิชาการและการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน 5.2.3(5) 
      6. จัดสรรงบประมาณทุนสนบัสนุนการไปน าเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติของนิสิตปรญิญาเอก และการไปน าเสนองานวิจัยของคณาจารย์ใน-นอกประเทศ 5.2.3(6) 
      7. จัดสรรงบประมาณนสิิตแลกเปลีย่นต่างประเทศงบประมาณนิเทศนิสติสหกิจศึกษาภายในประเทศ 5.2.3(7) คณะฯได้จดัสรร
งบประมาณให้แตล่ะหลักสตูรส าหรับการแลกเปลีย่นนิสติระหว่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศที่มหาวิทยาลยัได้ท า MOU 
ร่วมกันไว้ เป็นประจ าทุกปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะฯ ไดจ้ัดสรรส าหรับนสิิต Outbound ไว้จ านวน     บาท  ส าหรับนิสิต 
Inbound ไว้จ านวน  บาท และนอกจากนั้นยังได้จดัสรรงบประมาณส าหรับการไปนิเทศนิสิตสหกิจศกึษาให้แต่ละหลักสตูร โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 ได้จัดสรรเปน็จ านวน  บาท 
 
      นอกจากได้จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสตูรส าหรับนสิิตแล้วคณะฯ ยงัได้บรรจุโครงการต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาอาจารย์ทั้งผู้รับผิดชอบหลกัสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์ผูส้อนให้พัฒนาให้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี ้
      1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านการจดัการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล กิจกรรม ส าหรับอาจารย์ชาวไทย 
หัวข้อ “มุมมอง วิธีการสอนเด็กสมัยก่อน VS เด็กสมัยนี้”   เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
      2. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ “พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ” หัวข้อ “เทคนิค วิธีการสังเกต
ผู้ที่มีอาการซมึเศร้า การรับมือ และให้ความช่วยเหลือ”  เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
      3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านการจดัการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล  ส าหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ หัวข้อ 
“มุมมอง วิธีการสอนเด็กสมยัก่อน VS เด็กสมัยนี้” เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 
      นอกจากน้ี คณะฯ ได้จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู้อื่น ๆ เช่น ห้องอ่านหนังสือ ห้อง Undergraduate Lounge ห้อง 
Graduate Lounge วัสดุอุปกรณห์รือเครื่องมือตา่ง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานประจ าวัน (คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน 
วัสดุส านักงาน  ฯลฯ) 
      คณะฯ ได้มอบหมายให้งานบริการการศึกษา สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรทุกกระบวนการ ได้แก่ การจัดตารางเรียน
รายวิชา ตารางสอบ การลงทะเบยีน  การประเมินการสอนโดยนิสติ  การประเมินเจา้หน้าท่ีภาควิชา การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑติศึกษา การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  การประเมิน
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ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อการบริหารจดัการหลกัสูตร และงานนโยบายและแผน ด าเนินการประเมินความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิต โดยน าผลการประเมินดังกล่าว สะท้อนแก่หลักสตูรเพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
       
หลักฐำน 
5.2.3(1) การจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชาต่าง ๆ 
5.2.3(2) การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ 
5.2.3(3) การจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เดินทางไปราชการ 
5.2.3(4) การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม นสิิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.2.3(5) การจัดสรรงบประมาณการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน 
5.2.3(6) การจัดสรรงบประมาณในการไปน าเสนอผลงานของนิสิตปริญญาเอก 
5.2.3(7) งบประมาณนสิิตแลกเปลี่ยนและงบประมาณนเิทศนิสติสหกิจศึกษา 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 : มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำร
ประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข)ก าหนดให้เริ่ม
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร นับตั้งแตส่ัปดาหท์ี่หน่ึงของเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 สัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน 
พ.ศ.2563 (3สิงหาคม-25 กันยายน 2563) และเสนอช่ือคณะกรรมการประเมินฯใหม้หาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะได้ด าเนินการตาม
ก าหนดเวลาดังกล่าวคือมีการประเมินหลักสูตรระหว่างวันท่ี 7 สิงหาคม 2563-11 กันยายน 2563 ระดับปริญญาตรี 10 หลักสตูร 
ปริญญาโท 4 หลักสตูร และปรญิญาเอก 3 หลักสตูร รวมทั้งสิ้น 17 หลักสูตร และไดร้ายงานผลการประเมินเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 มีผลประเมิน “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบ
ที่ 1 ทุกหลักสูตร มผีลประเมินเฉลี่ย 3.66  

 

หลักฐำน 
5.2.4(1) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข) 
5.2.4(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 2562 (ครั้งท่ี2) 
5.2.4(3) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร  กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 : น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะฯมีกลไกโดยมีคณะกรรมการบริหารงานหลักสตูรของภาควิชา และคณะกรรมการวิชาการของคณะ เพื่อให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน และก ากับตดิตามการด าเนินงานการประกันคณุภาพหลักสูตร
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร และมีผลการประเมินดีขึ้น 

ผลประเมินหลักสูตรปีกำรศึกษำ 2557-2562 
ล ำดับ หลักสูตร ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 

1 ศศ.บ.ภาษาไทย 1.24 3.15 3.13 3.06 3.39 3.76 

2 ศศ.บ.ภาษาเกาหล ี 2.15 3.19 3.36 3.44 3.57 3.73 
3 ศศ.บ.ภาษาจีน 1.39 2.35 2.47 3.28 3.24 3.67 
4 ศศ.บภาษาญีปุ่่น 1.36 2.86 3.20 3.31 3.43 3.43 

5 ศศ.บ.พม่าศึกษา 1.75 2.63 3.03 3.51 3.42 3.20 
6 ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 1.53 3.14 3.22 3.52 3.43 3.58 
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7 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 1.14 3.08 3.59 3.63 3.95 3.92 
8 ศศ.บ.นาฏศลิป์ไทย 1.85 2.90 3.44 3.53 3.60 3.63 

9 ศศ.บ.ดุรยิางคศาสตรไ์ทย 1.20* 3.01 3.05 3.34 3.68 4.03 
10 ศศ.บ.ดุรยิางคศาสตรส์ากล 0.82* 3.21 3.10 3.58 3.08 3.32 

11 ศศ.ม.ภาษาไทย 1.73 3.00 2.95 0* 3.60 3.97 
12 ศศ.ม.ภาษาศาสตร ์ 1.93 2.85 3.04 3.26 3.38 3.81 
13 ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 0.80 2.77 3.25 3.33 3.43 3.46 

14 ศศ.ม.คติชนวิทยา 1.33 3.02 3.31 3.2 3.50 3.60 
15 ศศ.ด.ภาษาไทย 1.17 3.04 2.68 0* 3.56 3.76 

16 ศศ.ด.ภาษาศาสตร ์ 2.25 2.89 2.79 3.25 3.13 3.69 
17 ศศ.ด.คติชนวิทยา 1.88 3.34 3.27 3.21 3.47 3.50 

 เฉลี่ย 1.26 2.90 2.94 2.90 3.47 3.65 
 
หลักฐำน 
5.2.5(1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
5.2.5(2) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำร   กำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 : มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร จ านวน 17 หลักสตูร เป็นระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ปริญญาโท 4 หลักสตูร 
และปรญิญาเอก 3 หลักสตูร มผีลการประเมิน “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบท่ี 1 ทุกหลักสูตร 
 
หลักฐำน 
5.2.6(1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5  4 3.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ :  
จุดที่ควรพัฒนำ  
1. การน าเสนอข้อมลู ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของกรรมการประคณะ มาสู่ การปรับปรุงหลักสตูรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังไม่
ครอบคลมุชัดเจนมากนัก 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
1. ควรมีการน าเสนอข้อมูล ข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะของกรรมการประคณะ มาสู่ การปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังปรากฏในตาราง  (ตารางแนบท้าย 5.2) 
(ตารางแนบท้าย 5.2) ตารางการน าเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะ มาสู่การปรับปรุงหลักสตูรใหม้ีคุณภาพดขีึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะ เสนอแนะเมื่อ ว /ด/ป  น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในประเด็น (โปรดระบุ) 
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บทที่ 3 สว่นสรุปผลประเมิน 
ตำรำงท่ี ส.1 ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

 

 

ประเภทสถำบัน :กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ันสูงและผลิตบัญฑิตศึกษำโดยเฉพำะ 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 

  ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 3.01 0.00 1.00 0 3.66 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 3.00 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
=48.789 ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 3.049) 

3.05 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 2 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
=33.564 ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 2.098) 

2.10 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 5 0.00 0.00 ร้อยละ  -49.440 ค่าร้อยละที่  
<= 0 คิดเป็นคะแนน  5.000 

5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 6 - - 6 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 6 - - 6 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 6 - - 6 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 15,000/คน 0.00 0.00 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ 
จากภายในและภายนอกสถาบัน =  

1,437,682.00/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
=137.50)=10,455.87 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5  
= 100,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 0.523) 

0.52 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 4.00 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ 

51.600/จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
เท่ากับ144.500) = ร้อยละ35.709  

เมื่อเทียบค่าร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน   
ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 4.464 

 

4.46 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 6 - - 6 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 6 - - 7 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 7 - - 7 5.00 

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

 

ประเภทสถำบัน :กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตศึกษำโดยเฉพำะ 
 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

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

องค์ประกอบท่ี 1 3.28 5.00 3.65 3.97 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 0.52 5.00 4.46 3.33 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.67 5.00 4.06 4.14 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลการประเมิน กำร
ด ำเนินงำน 
ระดับพอใช้ 

กำร
ด ำเนินงำน 
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน 

ระดับดี 
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ผลประเมินคุณภำพภำยใน คณะมนุษยศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2562 
ตำรำง ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำนผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 
บรรลุ

เป้ำหมำย 
(/ =บรรลุ, 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมิน 
ที่ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 3.01 0 / 3.65 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 3.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญา
เอก=48.789 ดังนั้นคะแนนท่ี
ได้เท่ากับ 3.049) 

/ 3.05 - สัดส่วนอาจารย์ ป.เอก ต่ออาจารย์ประจ า 
49% 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 2 (ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
=33.564 ดังนั้นคะแนนท่ีได้
เท่ากับ 2.098) 

/ 2.10 - อาจารย์ 66 % - ผศ.27% - รศ. 6 % - ศ. 1% 
ข้อสังเกต สดัส่วนผู้มีต าแหน่งทางวิชาการยังมี
สัดส่วนน้อย คณะ ควรมีมาตรการเชิงรุกในการ
ส่งเสริมการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ เช่น 
โครงการต ารา  โครงการ ตีพิมพ์ในฐาน TCI ที่
น าไปสู่การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การ
ประเมินข้ึนเงินเดือนท่ีพิจารณาจากสัดส่วนกลไก
ที่ส่งเสรมิการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจัยต่อการเข้าสู่ต าแหน่ง 
เช่น ช่ัวโมงสอน การท าวิจัย การเขียนผลงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 5 ร้อยละ  -49.440 ค่าร้อยละ
ที่  

<= 0 คิดเป็นคะแนน  5.000 

/ 5.00 - คณะมนุษยม์ีอัตราส่วนอาจารยต์่อนักศึกษาท่ี
สูง อาจเป็นเพราะ อาจารยม์ีสดัสว่นเกิน
อัตราก าลัง ควรจะต้องมีวิธีการประเมิน หรือ
วางแผนเพื่อแก้ปัญหา 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 6 / 5.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 6 6 / 5.00 - น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 6 / 5.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 15,000/คน (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรือสรา้งสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน =  
1,437,682.00/จ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 
=137.50)=10,455.87 บาท
เมื่อเทียบค่าคะแนนเตม็ 5  
= 100,000.00 บาท ดังนั้น
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 0.523) 

 0.52 - 
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำนผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
(/ =บรรลุ, 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมิน 
ที่ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 4.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพรเ่ท่ากับ
51.600/จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ
144.500) = ร้อยละ35.709 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 40 
เท่ากับ 5 คะแนน   
ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 4.464 

/ 4.46 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 6 / 5.00 -น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม ให้เห็นเป็น
รูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 6 / 5.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 7 7 / 5.00 จุดแข็ง  
1. ผู้บริหารสูงสดุมีภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
(Participative Leadership) มีความสามารถใน
การน าพาบุคลากรในองค์กรปฏิบตัิงานแล้วเกิด
ความส าเร็จส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร อีกทั้งยังมีการสื่อสาร
วิสัยทัศน์และถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาองค์กร
ให้กับบุคลากรไดร้ับทราบอย่างต่อเนื่อง 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1.ขยายช่องทางการสื่อสารวสิัยทศัน์และแนว
ทางการพัฒนาองค์กรในช่องทางที่เหลือผา่น 
Social Media อื่นๆ เช่น Twitter, IG ฯลฯ โดย
อาจเพิ่มความถี่ในการสื่อสารองคก์รอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจ 
ตลอดจนสร้างความพร้อมในการพัฒนาองค์กร 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1.ยังไม่พบค าอธิบายวสิัยทัศน ์(Vision 
Explanation) พบข้อความวิสัยทศัน์ (Vision 
Statement) ที่ระบุว่าผู้น าทางวิชาการ
มนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซยีน 
2. ช่ือเรียกแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์พ.ศ.
2560-2564 ยังไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ที่ก าหนดให้การตั้งช่ือ
แผนในระดบัท่ี 3 โดยใช้ช่ือว่า แผนปฏิบัติ
ราชการ..... ระยะ 5 ปี และรายป ี
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำนผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
(/ =บรรลุ, 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมิน 
ที่ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

     3.การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผน
ต่างๆตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศกึษา ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั แผนพัฒนาจังหวัด ไป
จนกระทั่งถึงแผนกลยุทธ์คณะ ยังไม่ครอบคลุม
ในสาระส าคัญ 
4. การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการบริหาร
หลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลติ
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขันยงัไม่ชัดเจนมาก
นัก 
5. พบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรและ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (TDP) แต่ยังไม่
ครอบคลมุในสาระส าคัญ เนื่องจากในแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลปรากฏแตเ่พียงข้อมูล
แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ผู้บริหารควรผลักดันใหม้ีการเพิ่มค าอธิบาย
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ข้อความ
วิสัยทัศน์มีขอบเขตที่ชัดเจน สร้างการตระหนักรู้
ให้กับบุคลากรและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) 
2. ผู้บริหารควรผลักดันใหม้ีกรปรบัปรุงและการ
ตั้งช่ือแผนกลยุทธ์คณะให้สอดคลอ้งกับมติ
คณะรัฐมนตรี และตั้งช่ือแผนในระดับท่ี 3 ให้
เป็นไปในแนวปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรี โดย
อาจใช้ช่ือเรียกว่า "แผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ....... 
ถึง พ.ศ........" 
3. ผู้บริหารควรผลักดันใหเ้กิดการจัดท าตาราง
วิเคราะหค์วามสอดคล้องที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยง สอดคล้องระหว่างแผนต่างให้
ครอบคลมุในสาระส าคัญ ดังตัวอยา่งตาราง  
(ตารางแนบท้าย 5.1) 
 4. ผู้บริหารควรผลักดันให้เกดิการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสตูร 
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิตและ
โอกาสในการแข่งจันให้มีความครอบคุลมชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
(/ =บรรลุ, 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมิน 
ที่ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 6 6 / 5.00 จุดที่ควรพัฒนำ  
1. การน าเสนอข้อมลู ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของกรรมการประคณะ มาสู่ การปรับปรุง
หลักสตูรให้มีคณุภาพดีขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ยังไม่
ครอบคลมุชัดเจนมากนัก 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
1. ควรมีการน าเสนอข้อมูล ข้อคดิเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของกรรมการประคณะ มาสู่ การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณุภาพดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ดังปรากฏในตาราง  (ตารางแนบท้าย 5.2)  

 
 (ตารางแนบท้าย 5.1) ตารางการวิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างแผนต่างๆ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนา
จังหวัด

พิษณุโลก 

แผนกล
ยุทธ์

คณะฯ 

การวิเคราะห์แผน ผลการวิเคราะห์
ที่ได ้สอดคล้อง ไม่

สอดคล้อง 

         

 

(ตารางแนบท้าย 5.2) ตารางการน าเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะ มาสู่การปรับปรุงหลักสตูรใหม้ีคุณภาพดขีึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะ เสนอแนะเมื่อ ว/ด/ป น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในประเด็น (โปรดระบุ) 
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ตำรำงท่ี ป.2  ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

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

องค์ประกอบท่ี 1 3.28 5.00 3.65 3.97 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 0.52 5.00 4.46 3.33 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.67 5.00 4.06 4.14 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลการประเมิน กำร
ด ำเนินงำน 
ระดับพอใช้ 

กำร
ด ำเนินงำน 
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน 

ระดับดี 
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ภำคผนวก  
Common Data Set ปีกำรศึกษำ 2562 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน คณะ กรรมกำร 
ชุดข้อมูลที ่1 
  จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 17 17 
  - ---ระดับปริญญาตร ี 10 10 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 0 
  - ---ระดับปริญญาโท 4 4 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 0 
  - ---ระดับปริญญาเอก 3 3 
ชุดข้อมูลที ่2 
  จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - - 
  - ---ระดับปริญญาตร ี - - 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - ---ระดับปริญญาโท - - 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - ---ระดับปริญญาเอก - - 
ชุดข้อมูลที ่3 
  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 1,822 1,822 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 1,735.00 1,735.00 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ - - 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 64 64 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  23 23 
ชุดข้อมูลที ่4 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 144.5 144.5 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 144.5 144.5 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  5.0 5 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 69.0 69 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  70.5 70.5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 96 96 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 5.0 5 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 57.0 57 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 34.0 34 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 39.5 39.5 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0.0 0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 11.0 11 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 28.5 28.5 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 8 8 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน คณะ กรรมกำร 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0.0 0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1.0 1 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 7.0 7 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1 1 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0.0 0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0.0 0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1.0 1 
ชุดข้อมูลที ่5 
  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 63 63 
  - - --ระดับปริญญาตร ี - - 
  - - --ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - - --ระดับปริญญาโท 24 24 
  - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - - --ระดับปริญญาเอก 39 39 
  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 63 63 
  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 35 35 
  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 22 22 
  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 5 
  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1 1 
ชุดข้อมูลที ่6 
  จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 71 71 

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ 13 13 

  

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ 10 10 

  - - --ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร - - 

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 10 10 

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให ้ กพอ./ 24 24 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน คณะ กรรมกำร 
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  2 2 

  - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

  - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - - 
  - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - - 
  - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน - - 

  
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 3 3 

  
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - - 

  
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online 6 6 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 
  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - - 
  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 
  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - - 
  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - - 

  
- - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 3 

ชุดข้อมูลที ่7 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 266 266 

  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 256 256 

  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 172 172 

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 20 20 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 0 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 0 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 15 15 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 0 0 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 1 

  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่) 16,314.11 16,314.11 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.26 4.26 

ชุดข้อมูลที ่8 
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จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่ 10 10 

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - - 

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 7 7 

  

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 1 1 

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - - 
  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 1 1 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท าเปน็ประกาศให้ทราบท่ัวไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่1 - - 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 1 1 

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online - - 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - - 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 9 9 
ชุดข้อมูลที ่9 

  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่ 1 1 

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  - - 

  

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ - - 
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  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - - 
  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 - - 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท าเปน็ประกาศให้ทราบท่ัวไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่1 1 1 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - - 

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online - - 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - - 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 5 5 
ชุดข้อมูลที ่10 
  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,738.09 1,738.09 
  - ---ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - ---ระดับปริญญาตร ี 1,665.72 1,665.72 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0 
  - ---ระดับปริญญาโท 43.65 43.65 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0 
  - ---ระดับปริญญาเอก 28.72 28.72 
ชุดข้อมูลที ่11 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 620,000.00 620,000.00 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 620,000.00 620,000.00 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 817,682.00 817,682.00 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 817,682.00 817,682.00 
  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 137.5 
  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 137.5 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
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  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 137.5 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 137.5 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 0 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ - 7 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ - 7 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 7 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 7 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - 0 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 0 
ชุดข้อมูลที ่12 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ 17 17 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 17 17 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีออกประกาศ 16 16 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
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  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 16 16 
  ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 12 12 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 12 12 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 33 33 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 33 33 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 4 4 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 4 
  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
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  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 3 3 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 3 

  
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

  
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 6 6 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 6 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

 
  


