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ระดับคณะ (2557) เพื่อรับการประเมิน และน าผลการประเมิน/ตรวจสอบจากคณะกรรมการ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงาน
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ร่วมใจด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ และขอขอบคุณคณะกรรมการ

ประเมินตรวจสอบฯ ที่ให้ความกรุณาติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตอ่การก้าวไปข้างหน้าของคณะศลิปศาสตร์ 
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โครงร่างองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

(Organization Profile: School of Liberal Arts, University of Phayao) 

 

ก. ลักษณะขององค์กร 

1. ประวัติความเป็นมาและหลักสูตร 
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมคือ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 

2538 ในชื่อกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้พัฒนาเป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และในวันที่ 17 

กรกฎาคม 2553 คณะศิลปศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นตามการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน ภาษาอังกฤษ และภาษา

ฝรั่งเศส และจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวม 9 หลักสูตร 

โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญาตรีแผนการศึกษาคู่ขนาน  

2 ปริญญาอกี 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

แผนการศึกษาคู่ขนาน 
บัณฑิตศึกษา 

1. ศลิปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาไทย)  

 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 

 

3. ศลิปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาญี่ปุนุ) 

 

4. ศิลปศาสตรบัณฑติ 

(ภาษาองักฤษ) 

 

 

5. ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษา

ฝรั่งเศส) 

1. การศึกษาบัณฑติ(การศึกษา) 

กับ ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ภาษาไทย) 

2. การศึกษาบัณฑติ(การศึกษา) 

กับ ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ภาษาองักฤษ) 

3. ศลิปศาสตรบัณฑิต(ภาษาจีน) 

กับ ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ภาษาองักฤษ) 

4. นิตศิาสตรบัณฑิต กับ ศิลปศา

สตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) กับ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

1. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

(ภาษาไทย) 

 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

(ภาษาองักฤษ) 

 

3. ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

(ภาษาไทย) 

 

4. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

(ภาษาองักฤษ) 
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ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

แผนการศึกษาคู่ขนาน 
บัณฑิตศึกษา 

(ภาษาองักฤษ) 

6.  แพทย์แผนจีนบัณฑติ กับ 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจนี) 

 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ 

คณะศิลปศาสตร์ก าหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นที่จะสร้างบัณฑิตให้มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ 

เป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน เชื่อมโยงและเติมเต็มทรัพยากร ทักษะ ความรู้และศิลปวัฒนธรรมกับ

ชุมชนและภาคี โดยมีนโยบายการด าเนินการของคณะฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 4 

ประการ ดังนี้ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในทุกด้านทั้งด้านวิชาการวิชาชีพ  คุณธรรมและ

จรยิธรรม 

2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

3. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  

4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงวิชาการและการวิจัย การให้บริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน และการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

 

จากวัตถุประสงค์ข้างตน้สะท้อนให้เห็นพันธกิจหลักของคณะฯ ดังตอ่ไปนี้ 

1. สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อสังคมและประเทศ 

โดยยึดหลักการอยู่รว่มกันในสังคมอย่างมคีวามสุข  

2. มุ่งการวิจัยการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  

3. เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม และการจัดการศึกษา

ต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนและการท างานขององค์กรต่าง ๆ  

4. ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมลา้นนาที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

ร่วมกับชุมชน  

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 
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3. บุคลากร 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ แบ่งออกเป็นสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาและผู้มี

ความรูค้วามสามารถรวมทั้งหมด 101 คน  และมีบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งหมด  16 คน (รอบ 

1 มถิุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ จ าแนกบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนเพื่อใช้ประกอบการวางแผนงบประมาณและ การบริหารอัตราก าลัง และการก าหนด

แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้อัตราก าลังที่มอียู่มีศักยภาพสอดคล้องกับภารกิจที่ให้บริการในปัจจุบัน 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

 

ตารางท่ี 2 อัตราบุคลากรสายวิชาการ   

สาขาวิชา/ 

ต าแหนง่ 

ปฏบัิตงิาน 

ลา
ศกึ

ษา
ตอ่

 

รวม 
อาจารย์ ดร. ผศ. รศ. 

 

ผศ. 

ดร. 

รศ.ดร. ศ.ดร. 

ผู้มีความรู้ 

ความสามารถ

พเิศษ  

(ไมน่ ามาคิด) 

1. ภาษาไทย 7 - - 2 3 2 1 5 7 22 

2. ภาษาจีน 8 1 - - - -  3 1 10 

3. 

ภาษาญี่ปุุน 
9 - - - 

- -  
3 1 10 

4. ภาษา 

อังกฤษ 
27 9 1 - 3 

-  
8 10 50 

5. ภาษา

ฝร่ังเศส 
6 - - - 1 

-  
2 2 9 

รวม 57 10 1 2 7 2 1 21 21 101 

 

ตารางที่ 3 อัตราบุคลากรสายสนับสนุน   
 

ที ่ รายชื่อบุคลากร ต าแหนง่ ประเภทสัญญาจา้ง หมายเหต ุ

1. นางสาวสุกัญญา เสมอ

เชือ้ 

เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ  

2. นางสาวสภุาพร ค ารศ นักวชิาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

3. นางสาวโสภดิา สุทธนะ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

4. นางสาวชุติมา ปัญญา

วงศ ์

นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นางสาวปวล ีดวงดี นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

6. นางสาวไพลิน วงศไ์ชย นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  
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ที ่ รายชื่อบุคลากร ต าแหนง่ ประเภทสัญญาจา้ง หมายเหต ุ

7. นางสาวเยาวเรศ กาทอง

ทุ่ง 

บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  

8. นางสาวพจนารถ เชิด

สกุล 

นักวชิาการเงินและบัญช ี พนักงานมหาวิทยาลัย  

9. นางสาวอรนภา ใจด ี นักวชิาการพัสด ุ พนักงานมหาวิทยาลัย  

10. นายเฉลมิพันธ์ แกว้กันทะ นักวเิคราะห์นโยบายและ

แผน 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

11. นายศภุกิตต ์รนิถา เจา้หน้าที่ประจ าคณะฯ  ลูกจา้งช่ัวคราว ประจ างานบรกิาร

วิชาการ 

12. นางสาวจรยิา ใจพยัคฆ ์ เจา้หน้าที่ประจ าคณะฯ ลูกจา้งช่ัวคราว ประจ างานการ

เจา้หน้าที ่

13. นายเสกสรร จรรยา เจา้หน้าที่ประจ าคณะฯ ลูกจา้งช่ัวคราว ประจ างานกจิการ

นิสิต 

14. นางเกษรนิร ์อัคนติถนิ เจา้หน้าที่ประจ าคณะฯ ลูกจา้งช่ัวคราว ประจ างานพัสด ุ

15. ว่าที่ร้อยตรหีญิงปณิดา  

สุยะ 

เจา้หน้าที่ประจ าคณะฯ ลูกจา้งช่ัวคราว ประจ างานการเงิน 

16. นายธนพันธ์ นววงศานนัต์ เจา้หน้าที่ประจ าคณะฯ ลูกจา้งช่ัวคราว ประจ างานพัฒนา

ระบบ 
 

จากตารางจ าแนกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนข้ างต้น คณะศิลปศาสตร์มี

นโยบายการพัฒนาบุคลการโดยให้การสนับสนุนดังนี้  

 

1. คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

ประจ าทุกปี เช่น อบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ อบรมการขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ อบรมบุคลิกภาพภาษาอังกฤษและสถิตสิ าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

2. คณะศิลปศาสตร์สนับสนุนกิจกรรมตามความต้องการที่ระบุ โดยสาขาวิชาสามารถ

จัดสรรงบประมาณที่ได้รับเพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาตนเองและนิสิตตามความประสงค์ได้ เช่น 

โครงการศกึษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการ การจัดอบรมภายในสาขาวิชา 

3. คณะศิลปศาสตร์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายบุคคลประจ าปี ส าหรับบุคลากรสาย

วิชาการ จ านวน 10,000 บาทต่อคน และ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 5,000 บาทต่อคน 

เพื่อให้สิทธิในการเลือกการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมนาหรือน าเสนอผลงานที่

เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง  
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  ทั้งนี้ บุคลากรของคณะทุกประเภท ทุกระดับจะได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานตามสิทธิที่มี

อยู่และที่กฎหมายก าหนดให้ บุคลากรกลุ่มพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ท างานตาม

สัญญาจา้งได้รับการดูแลตามสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน เชน่ การประกันสังคม และกองทุนรวมเป็นตน้ 

4. นิสิต 

การผลิตบัณฑิตเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์ คณะฯ จัดการ

เรียนการสอนนิสติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวม 9 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 

5 หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญาตรีแผนการศึกษาคู่ขนาน 2 ปริญญาอีก 5 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  

ตารางที่ 4 อัตรานิสตินิสติระดับปริญญาตรี  

 

ตารางที่ 5 อัตรานิสตินิสติระดับปริญญาตรีแผนการศึกษาคู่ขนาน   

สาขาวชิา 

 

ชั้น

ปี 1 

 

ชั้น

ปี 2 

 

ชั้น

ปี 3 

 

ชั้น

ปี 4 

 

ชั้น

ปี 5 

การศึกษาบัณฑิต(การศึกษา) กับ ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย) 145 208 141 4  

การศึกษาบัณฑิต(การศึกษา) กับ ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) 121 143 106 1  

ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาจนี) กับ ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) 9 1    

นิติศาสตรบัณฑิต กับ ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 20 7    

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) กับ ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาองักฤษ) 
4 - 1   

 แพทย์แผนจีนบัณฑติ กับ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 59     

รวม 
358 359 247 5  

970 

 

คณะศิลปศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีโดยพัฒนา

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยเน้น 

สาขาวิชา ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ชั้นปี 6 

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  46 26 25 - 1 - 

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 69 51 43 3 - 2 

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุุน)  51 34 42 3 - - 

ศลิปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)   125 62 82 3 - - 

ศลิปศาสตรบัณฑิต(ภาษาฝร่ังเศส) 11 6 5 - - - 

                   รวม 
302 179 197 9 1 2 

690 
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ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยนิสิตทุกหลักสูตรต้องศึกษา

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยจากกลุ่มวิชาแกนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการท าวิจัยเบื้องต้น ในด้าน

การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ คณะศิลปะศาสตร์สนับสนุนการฝึกทักษะทางภาษา 

โดยมีหอ้งปฏิบัติการภาษา 2 หอ้ง ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและจะเปิดใช้บริการในภาคการศึกษา

ปลาย ปีการศึกษา 2558 อีกทั้งมีนโยบายให้นิสิตที่เรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศได้เรียนกับ

อาจารย์ชาวต่างประเทศอย่างน้อยในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสาร ในปัจจุบันคณะศิลป-

ศาสตร์มีอัตราอาจารย์ชาวต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 11 ของอาจารย์ทั้งหมดที่ ปฏิบัติงานจริง 

(13:84 ข้อมูลเดอืน มิถุนายน 2557)   

ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 4 หลักสูตร 

แบ่งเป็น ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 
 

 

ตารางที่ 6 อัตรานิสตินิสิตระดับบัณฑติศกึษา   
 

สาขาวิชา ช้ันปี 1 ช้ันปี 2 ช้ันปี 3 ช้ันปี 4 ช้ันปี 5 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 

แผน ก แบบ ก 1   2   

แผน ก แบบ ก 2 3 2 1 1  

แผน ข 8 6 0 4  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) 

แผน ก แบบ ก 1   1   

แผน ก แบบ ก 2 4 3 10 2  

แผน ข 9 9 11 12  

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ภาษาไทย) 

แบบ 1.1 3 9 5 0  

แบบ 2.1 0 2 0 0  

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) 

แบบ 1.1 3 0 0 0  

แบบ 2.1 7 1 0 0  

รวม 
37 32 30 19  

118 

 

ในการจัดการเรยีนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการให้หลักสูตร

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นิสิตได้มีโอกาสเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 

ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และมีอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า 
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ด้วยตนเองและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนที่เป็นอาจารย์ประจ าของคณะศิลปศาสตร์และผู้มี

ความรู้ความสามารถพิเศษที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา (สกอ.) 

5. การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในพันธกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ 

มีนโยบายการด าเนินงานตามปณิธานรว่มกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเน้นการบูรณาการ 3 พันธกิจ

ร่วมกับการเรียนการสอน โดยสร้างความยั่งยืนบนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการด าเนินงาน

ภายใต้หน่วยความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (Research 

Academic Services and Cultural Preservation Excellence: RASCPE Unit) โดยมีการส ารวจความ

ต้องการของชุมชน การวิเคราะห์สภาพที่แท้จริงในชุมชน ความถนัดและองค์ความรู้ของคณะ    

ศิลปศาสตร์ ผ่านกระบวนการพี่เลี้ยงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีการต่อยอดในการสร้าง

ชุมชนเปูาหมายให้เกิดพัฒนาการเรียนรูท้ั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาล้านนา โดยมีผลผลิต

เป็นนักวิจัยที่สร้างผลงานวิจัยที่เป็นอาจารย์และนิสิตตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้จากการ

เขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดเปูาหมาย  

3 พื้นที่ ในจังหวัดพะเยา และอีก 1 พื้นที่ในจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ การบูรณาการ 3 พันธกิจร่วมกับ 

การเรียนการสอนดังกล่าวเป็นการลดความซ้ าซ้อนในการลงพื้นที่เปูาหมาย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 

ผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ผ่านโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของนักนิสิต

ชุมชน สังคม ประเทศชาติ  

 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา คณะศิลปศาสตร์มีพื้นที่เปูาหมาย คือ ชุมชนบ้านแม่ใส, บ้านแม่กา

และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน โดยหน่วย RASCPE ได้จัดโครงการบูรณาการ 

พันธกิจเพื่อเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษของเยาวชนเพื่อการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล 

การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแม่ใส อันได้แก่ “โครงการพี่สอนน้องผ่านภาษาพัฒนาเป็นมัคคุเทศก์

น้อย” ในพื้นบ้านแม่กา ได้มีการจัดโครงการบูรณาการพันธกิจเพื่อสร้างวิธีอ่านเรื่องภาษาอังกฤษ

ให้คล่องผ่านกระบวนการอ่านซ้ า ใน “โครงการนักวิจัยน้อยสร้างปัญญาพัฒนาชุมชนแม่กาผ่าน

ละครภาษาอังกฤษ” ท าให้ได้บทความวิจัยจากอาจารย์และนิสิตนักวิจัย รวมถึงพื้นที่โรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ซึ่งทางคณะร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้พัฒนารูปแบบของการ  

บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยได้อย่างกลมเกลียว ท าให้เกิดโครงการวิจัยเรื่อง  

“การพัฒนาศักยภาพการอ่าน การเขียนภาษาไทย โดยใช้สัมพันธสารเรื่องเล่าของนักเรียนโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน” และยังมีโครงการวิจัยที่สามารถต่อยอดให้คณาจารย์นักวิจัย

อีกหลายโครงการ 

ในการบูรณาการพันธกิจในพืน้ที่จังหวัดแพร่ คณะศิลปศาสตร์มีพื้นที่เปูาหมายคือโรงเรียน

บ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) โดยการจัด “โครงการพี่สอนน้องอ่านภาษาไทยโดยใช้นิทาน

ท้องถิ่น”, “โครงการพี่สอนน้องอ่านภาษาล้านนาโดยใช้นิทานท้องถิ่น” ซึ่งผลจากการบูรณาการ
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พันธกิจท าให้ได้หนังสือนิทานท้องถิ่นเพื่อฝึกอ่านเขียนภาษาไทยและวิธีการสอนภาษาล้านนา 

แบบใหม่ ด้วยวิธีเทียบแบบกับตัวอักษรภาษาไทย รวมทั้งบทความวจิัยด้วย 

6. สินทรัพย์ 

งบประมาณ อาคารสถานที่และเทคโนโลยี  

ในปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ

แผ่นดินซึ่งเป็นรายการจ่ายเงินเดือนพนักงานและงบประมาณรายได้ที่ ได้รับจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัยตามจ านวนอาจารย์และนิสิต ทั้งสิ้น 19,329,700 บาท (สิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่น

เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
 

ในด้านอาคารสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม  ประกอบด้วยจ านวนห้อง 

6 หอ้ง ดังนี้  

1. หอ้งท างานคณบดี    B  102 

รองคณบดี หอ้งหนังสอื หอ้งประชุม 

 2. หอ้งส านักงานคณะ   B  101  

3. หอ้งพักอาจารย์    B  103  

4. หอ้งพักอาจารย์    B  202  

5. หอ้งพักอาจารย์    B  203  

6. หอ้งพักอาจารย์    B  306  

โดยห้องปฏิบัติการภาษาตั้งอยู่ที่อาคารเรยีนรวม (หลังใหม)่ 2 หอ้ง ดังนี้ 

7. หอ้งปฏิบัติการภาษา   CE07213  (ความจุ 74 คน) 

8. หอ้งปฏิบัติการภาษา   CE07214  (ความจุ 60 คน) 

ภายในหอ้งปฏิบัติการภาษา คณะศลิปศาสตร์สนับสนุนการใช้งานด้านการจัดการการเรียน

การสอนทางภาษาต่างประเทศ และใช้ในการฝึกฝนทักษะทางภาษา เช่น การฟัง การดูภาพยนตร์

ภาษาต่างประเทศ นิสติ อาจารย์หรอืบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  

 คณะศิลปศาสตร์มนีโยบายในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงาน ดังนี้ 

1. เว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์ (www.libarts.up.ac.th) 

2.  ง านบริ ก ารการศึกษาจากระบบลงทะ เบี ยนออนไลน์ ของมหาวิ ทยาลั ย  

(www.reg.up.ac.th) 

3. ระบบประเมินบุคลากรออนไลน์ (www.libarts.up.ac.th/evaluation) 

4. การจัดการฐานขอ้มูลด้านบุคลากร  

5. การวิจัย (www.libarts.up.ac.th/research/) 

6. การประกันคุณภาพการศกึษา (www.libarts.up.ac.th/aunqa) 
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7. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 การบริหารจัดการของคณะฯ ในภาพรวมเป็นไปตามพระราชบัญญั ติและนโยบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการก ากับการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา บุคลากรทุกระดับของคณะฯ ด าเนินงานตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

และอยู่บนพืน้ฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

ข. สภาวการณ์ขององค์กร  

 สภาวการณ์ของคณะศิลปศาสตร์ เป็นองค์กรที่บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีความต้องการ 

ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพ และพัฒนาทักษะในด้านการสอนและการวิจัย โดยมีภาระ

การสอนค่อนขา้งมากในอัตราเฉลี่ย 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ การด าเนินงานด้านการบริการการศึกษา

ของคณะฯ นอกจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้วยังเป็นการบริการสอนหมวดรายวิชา

ศึกษาทั่วไป หมวดรายวิชาบังคับและหมวดรายวิชาเลือกของหลักสูตรภายในคณะฯ และนอก

คณะฯ ดังนั้น การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดนโยบาย  

การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมและการสนับสนุนงบประมาณ  

ในด้านการบริหารงาน แบ่งตามสายงานการบังคับบัญชาที่คณบดีมอบหมายหน้าที่ความ

รับผิดชอบให้รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี ก ากับดูแลงานส่วนตา่ง ๆ ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและ

พัสดุ งานพัฒนาระบบและคอมพิวเตอร์ งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน งานวิจัย 

งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิต งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม งานบริการวิชาการ และสาขาวิชา นอกจากนี้ยังให้มีคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้น

เพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการที่อยู่ในการก ากับดูแล ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการจัดโครงสร้าง

องค์กร โดยมีโครงสรา้งการบริหารงาน ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 1 โครงสรา้งการบริหารงานคณะศลิปศาสตร์ 

 
 

การบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีรองคณบดีฝุายบริหาร

รองคณบดีฝุายวิชาการ รองคณบดีฝุายวิจัย รองคณบดีฝุายบริการวิชาการ และมีผู้ช่วยคณบดี 

อีก 2 ท่าน ร่วมรับผิดชอบบริหารงานในคณะตามที่คณบดีมอบหมาย  คือด้านบริหาร และ

ด้านกิจการนิสิต และให้มีหัวหน้าสาขาวิชาร่วมบริหารงานวิชาการตามที่คณบดีมอบหมาย 

ในส่วนการบริหารงานของส านักงานคณะ จะมี เจ้าหน้าที่งานฝุายต่าง ๆ ร่วมรับผิดชอบในการ

บริหารงานตามภารกิจของงาน  

ผู้บริหารของคณะด าเนินงานภายใต้การก ากับเชิงนโยบายโดยคณะกรรมการประจ าคณะ

ศิลปศาสตร์  ที่มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  มีก ารบริหารงาน โดยยึดหลักการวางแผน 

การด าเนินงาน และการติดตามตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ 

มีโครงสร้างกลไกการบริหารงานที่ชัดเจนที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานตามภารกิจองค์กร  

มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการในภารกิจเฉพาะด้านขึ้น เช่น คณะกรรมการหน่วย RASCPE 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประจ าศูนย์ภาษา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเสริม 

การปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาล ทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากร  

ทุกประเภท/ระดับเข้ามามีส่วนร่วมในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตลอดจนประเมิน 

การท างานของผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี มีระบบการสื่อสารข้อมูลที่จ าเป็นแก่บุคลากรผ่านทางสื่อ

หลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ การเข้าพบผู้บริหารระดับสูงโดยตรง ตลอดจนรับข้อร้องเรียน 

จากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
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 ในการบริหารงานด้านทรัพยากร งบประมาณ สิ่งแวดล้อม คณะด าเนินงานอย่างประหยัด 

คุ้มค่า ทั้งยังจัดตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของ

คณะอีกด้วย 

ในด้านภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือที่อยู่ใน

ก ากับของรัฐบาลมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ท าให้อัตราการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนมีสัดส่วน 

ที่ลดลง ในสภาพการแข่งขันที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

ของประเด็นการแข่งขันอย่างเป็นระบบหรือสมบูรณ์ครบถ้วน แต่ได้ใช้ข้อมูลการรับเข้าศึกษาของ

คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งพบว่าการรับเข้าศึกษาของนิสิตเป็นไปตามเปูารับที่ก าหนดไว้ และมี โครงการ

ปรับพืน้ความรู้นิสิตก่อนเข้าศึกษาและมีการติดตามนิสิตที่ผลการเรียนต่ าเพื่อลดอัตราการตกออก

กลางคันของนิสติ ซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้น คณะศิลป-

ศาสตร์ยังไม่ได้มีการก าหนดคู่เทียบที่ชัดเจน แต่คาดว่าจะใช้การเปรียบเทียบผลการด าเนินการ 

กับสถาบันที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน เช่น มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบนที่เปิดหลักสูตร 

จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีและ

บัณฑติศกึษา เป็นต้น 

 จากการรายงานข้อมูลจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ซึ่งคณะยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของประเด็น

การแขง่ขันอย่างเป็นระบบหรือสมบูรณ์ครบถ้วน แต่ได้ใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าที่มีมาใช้

ในการตดิตามประเมินภาวะการแข่งขัน เช่น ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความ

พึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต โดยได้เริ่มต้นการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใน

รอบปี 2555 – 2556 โดยพบว่า บัณฑิตเข้าท างานในสถานประกอบการภาครัฐร้อยละ 31 เช่น 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด (เชียงราย) ธนาคาร 

(กรุงไทย) การไฟฟูาส่วนภูมิภาค และมีบัณฑิตเข้าท างานในสถานประกอบการภาคเอกชนประมาณ

ร้อยละ 69 เช่น ธนาคาร (ธนชาต) โรงแรม (เชียงราย เชียงใหม่) โรงเรียนเอกชน (โรงเรียนมัธยม

และโรงเรียนนานาชาติ) บริษัทการบิน (ไทยแอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์) เป็นต้น  โดยเมื่อมีการ

วิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยผู้ใช้บัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยมี

ภาพรวมของความพึงพอใจดังต่อไปนี้  
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ตารางที่ 7 ผลส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 4.36 มาก 

2. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา (สุนทรียภาพ 

สุขภาพ และบุคลิกภาพ) 

4.23 มาก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.13 มาก 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.13 มาก 

5. ด้านความรู้ 4.11 มาก 

6. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.09 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.19 มาก 
 

 จากผลการประเมินข้างต้นเรียงตามล าดับพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจคุณภาพ

บัณฑติทุกข้อในระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดพบในความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม 

รองลงมาคือ ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ด้านความรู้ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารฯ ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวฯ 

คณะศิลปศาสตร์มีการวางแผนที่จะน าผลการประเมินความพึงพอใจในรอบปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์

และพัฒนาปรับปรุงคณุภาพบัณฑติและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง 

รายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

ตัวบ่งชี้หลัก 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสตินักศึกษา (Success Rate) 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ป ี
3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรยีนระดับบัณฑติศึกษามีผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 อาจารยไ์ด้รับการพัฒนา 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 รอ้ยละของหลักสตูรในคณะทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร รอ้ยละ 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 บทบาทและหน้าที่ของคณบดแีละคณะกรรมการประจ าคณะฯ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ความพึงพอใจของนักศึกษา 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 13 การบรกิารวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การส่งเสรมิสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้เลือก 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 1 ระยะเวลาของการไดง้านท า 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 3 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต และศิษย์เกา่ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 4 จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 5 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 6 Student mobility - inbound/outbound, part-time/full-time of 

international student 

3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 7 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพนัธกจิกลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณข์องคณะ/สถาบนั 
3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 8 Green University 3 คะแนน 
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C.1 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศกึษา (Success Rate) 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม) 

นางสาวชุติมา  ปัญญาวงศ์ 

 

ค าอธิบาย 

ผลการด าเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดย

ระยะเวลาที่ก าหนดของระดับปริญญาตรี เท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ส าหรับระยะเวลาที่

ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2548 โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี และระดับ

ปริญญาเอกใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี 

*จ านวนนิสติที่ไม่ศึกษาต่อหมายถึง นิสติที่พ้นสภาพ ลาออก หรือตกออก ณ ปีนั้น 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

 คณะศิลปศาสตร์มีการตั้งเป้าหมายให้มีอัตราการส าเร็จการศึกษาโดยมีพื้นฐานจากการ

ก าหนดเป้าหมายอัตราการลาออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 20 โดยระหว่างที่นิสิตศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี นิสติจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทุกหลักสูตรมีโครงการเพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมให้นสิิตได้รับความรูใ้นสาขาวิชาและการพัฒนาตนเองอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตจะมี

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้งมี

การจัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู ้ทักษะการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง 

1. หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี 

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

รหัสแรก

เข้า 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อในปีการศึกษา* 

< 4 ปี 4 ป ี > 4.5 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2553 77 0 75 1 1 -2 0 2 

2554 120 0 89 2 13 12 4 0 

2555 94 0 0 0 9 2 1 0 

2556 71 0 0 0 12 -4 2 0 

2557 136 0 0 0 13 -1 0 0 
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1.2 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

รหัสแรก

เข้า 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศกึษาต่อในปีการศึกษา* 

< 4 ปี 4 ป ี > 4.5 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2553 29 0 26 0 3 0 0 0 

2554 48 0 46 0 1 3 -2 0 

2555 33 0 0 0 4 3 0 1 

2556 30 0 0 0 9 -4 -1 0 

2557 43 0 0 0 -1 2 0 0 

 

1.3 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

รหัสแรก

เข้า 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศกึษาต่อในปีการศึกษา* 

< 4 ปี 4 ป ี > 4.5 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2553 65 0 45 0 11 5 2 2 

2554 56 0 40 0 11 2 1 2 

2555 58 0 0 0 5 6 4 1 

2556 69 0 0 0 12 3 9 0 

2557 73 0 0 0 11 -3 0 0 

 

1.4 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

รหัสแรก

เข้า 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศกึษาต่อในปีการศึกษา* 

< 4 ปี 4 ป ี > 4.5 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2553 32 0 24 0 5 3 0 0 

2554 44 0 26 0 8 6 0 1 

2555 51 0 0 0 5 4 0 0 

2556 41 0 0 0 1 3 3 0 

2557 58 0 0 0 6 1 0 0 
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1.5 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

รหัสแรก

เข้า 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศกึษาต่อในปีการศึกษา* 

< 4 ปี 4 ป ี > 4.5 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2553 5 0 4 0 1 0 0 0 

2554 14 0 7 0 6 1 0 0 

2555 17 0 0 0 7 5 0 0 

2556 11 0 0 0 2 3 0 0 

2557 17 0 0 0 6 0 0 0 

 

2. หลักสูตรระดับปรญิญาโท  

2.1 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก 
รหัสแรก

เข้า 

 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศกึษาต่อในปีการศึกษา* 

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

2554 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2555 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2556 3 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 -1 0 

2557 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 
รหัสแรก

เข้า 

 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศกึษาต่อในปีการศึกษา* 

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

2554 19 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2556 10 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

2557 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.3 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก 
รหัสแรก

เข้า 

 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศกึษาต่อในปีการศึกษา* 

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

2554 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 

2555 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2556 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2557 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 
รหัสแรก

เข้า 

 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศกึษาต่อในปีการศึกษา* 

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

2554 15 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 

2555 17 0 0 0 6 0 0 0 3 1 0 0 

2556 14 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 

2557 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

3. หลักสูตรระดับปรญิญาเอก 

3.1 หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน 1.1 
รหัสแรก

เข้า 

 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศกึษาต่อในปีการศึกษา* 

3 3.5 4 4.5 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

2555 6 0 0 0 0 0 1 0 0 

2556 9 0 0 0 0 0 0 1 0 

2557 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3.2 หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน 2.1 
รหัสแรก

เข้า 

 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศกึษาต่อในปีการศึกษา* 

3 3.5 4 4.5 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2556 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

2557 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.3 หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน 1.1 
รหัสแรก

เข้า 

 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศกึษาต่อในปีการศึกษา* 

3 3.5 4 4.5 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2556 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2557 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3.4 หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน 2.1 
รหัสแรก

เข้า 

 

จ านวนรับ

ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน 

ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศกึษาต่อในปีการศึกษา* 

3 3.5 4 4.5 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2557 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

C.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ผู้รับผิดชอบ 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต (นายณัฐวร  วงศจ์ติราทร) 

นายวิโรจน ์ จันม ี

นายเสกสรร  จรรยา 
 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการเก็บสถิติของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า นับแต่รุ่น 2551-

2553 เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีแต่ละหลักสูตรของ

คณะศิลปศาสตร์ ในรูปแบบแผนภูมิกราฟเส้น ดังนี้ 
 

ภาพที่ 1 กราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่น 2551-2553 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากกราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่น 2551-2553 จะเห็นได้ว่ากราฟเส้นบัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแปรผันตรง

กับกราฟเส้นผู้ที่ท างานแล้ว หมายความว่ากราฟเส้นทั้งสองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถ

สรุปได้ว่า แนวโน้มของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะได้งาน

ท าในปีถัดไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและทิศทางของกราฟเส้นมแีนวโน้มที่สูงขึ้น 
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กราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑติสาขาวิชาภาษาไทย  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา รุ่น 2551-2553 

บัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ที่ท างานแล้ว ผู้ที่ไม่มีงานท า 

ผู้ที่เรียนต่อ ผู้ที่เรียนต่อและท างาน ผู้ที่ตดิต่อไม่ได้ 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ภาพที่ 2 กราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่น 2551-2553 

 
 

 จากกราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่น 2551-2553 จะเห็นได้ว่ากราฟเส้นบัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแปรผันตรง

กับกราฟเส้นผู้ที่ท างานแล้ว หมายความว่ากราฟเส้นทั้งสองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถ

สรุปได้ว่า แนวโน้มของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะได้งาน

ท าในปีถัดไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและทิศทางของกราฟเส้นมแีนวโน้มสูงขึ้น 
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กราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของของบัณฑติหลักสตูรสาขาวิชาภาษาจีน  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา รุ่น 2551-2553 

บัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ที่ท างานแล้ว ผู้ที่ไม่มีงานท า 

ผู้ที่เรียนต่อ ผู้ที่เรียนต่อและท างาน ผู้ที่ตดิต่อไม่ได้ 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ภาพที่ 3 กราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่น 2551-2553 

 
 

 จากกราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รุน่ 2551-2553 จะเห็นได้ว่ากราฟเส้นบัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ได้แปรผัน

ตรงกับกราฟเส้นผู้ที่ท างานแล้ว หมายความว่ากราฟเส้นทั้งสองเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ง

สามารถสรุปได้วา่ แนวโน้มของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จะได้งานท าในปีถัดไปอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแย่และทิศทางของกราฟเส้นมีแนวโน้มต่ าลง 
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กราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑติสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา รุ่น 2551-2553 

บัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ที่ท างานแล้ว ผู้ที่ไม่มีงานท า 

ผู้ที่เรียนต่อ ผู้ที่เรียนต่อและท างาน ผู้ที่ตดิต่อไม่ได้ 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ภาพท่ี 4 กราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑติสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่น 2551-2553 

 
 

จากกราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่น 2551-2553 จะเห็นได้ว่ากราฟเส้นบัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแปรผันตรง

กับกราฟเส้นผู้ที่ท างานแล้ว หมายความว่ากราฟเส้นทั้งสองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถ

สรุปได้ว่า แนวโน้มของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะได้

งานท าในปีถัดไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและทิศทางของกราฟเส้นมแีนวโน้มสูงขึ้น 
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กราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑติสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา รุ่น 2551-2553 

บัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ที่ท างานแล้ว ผู้ที่ไม่มีงานท า 

ผู้ที่เรียนต่อ ผู้ที่เรียนต่อและท างาน ผู้ที่ตดิต่อไม่ได้ 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ภาพที่ 5 กราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลป-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่น 2551-2553 

 
 

จากกราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่น 2551-2553 จะเห็นได้ว่ากราฟเส้นบัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแปรผันตรง

กับกราฟเส้นผู้ที่ท างานแล้ว หมายความว่ากราฟเส้นทั้งสองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถ

สรุปได้ว่า แนวโน้มของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะได้

งานท าในปีถัดไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและทิศทางของกราฟเส้นมแีนวโน้มสูงขึ้น 
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กราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑติสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา รุ่น 2551-2553 

บัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ที่ท างานแล้ว ผู้ที่ไม่มีงานท า 

ผู้ที่เรียนต่อ ผู้ที่เรียนต่อและท างาน ผู้ที่ตดิต่อไม่ได้ 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ภาพที่ 6 กราฟเส้นแสดงผลสรุปสภาวะของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รุ่น 2551-2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟเส้นแสดงผลสรุปการวิเคราะห์สภาวะของบัณฑิตในทุกหลักสูตรของคณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะเห็นได้ว่ากราฟเส้นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแปรผันตรงกับกราฟ

เส้นการได้งานท า ซึ่งกราฟทั้งสองเส้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสรุปได้ว่า แนวโน้มของ

บัณฑิตในทุกหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะได้งานท าในปีถัดไปอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดแีละทศิทางของกราฟเส้นมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ AUN.14 ผลผลิต (Output) 

เกณฑย์่อยที่ 14.3 อัตราการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศกึษาเป็นที่น่าพอใจ  
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กราฟเส้นแสดงสภาวะการมงีานท าของบัณฑิตปริญญาตร ี 

คณะศิลปศาสตร์ รุ่น 2551-2553 



รายงานการประเมินตนเองเกณฑ์ CUPT QA ปีการศึกษา 2557 l 25 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

การประเมินคะแนนร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ รุ่น 2554 ที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ดังตารางแสดงที่ 8 

 

ตารางท่ี 8 แสดงสภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรคีณะศลิปศาสตร์ รุ่น 2554  

รุ่น
ทีส่

 าเ
ร็จ

 

กา
รศ

ึกษ
า 

สาขาวิชา 

จ านวน

บัณฑิตที่

ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวน

บัณฑิตที่

ระบุวา่มงีาน

ท า 

จ านวนบัณฑิตที่ม างานท า

ภายในระยะเวลา ตดิต่อ

ไม่ได ้

เรียน

ต่อ 

ไม่มี

งาน

ท า 6 เดือน 
7-12

เดือน  

มากกว่า 

12 เดือน 

2554 ภาษาไทย 46 30 18 12 0 15 1 0 

2554 ภาษาจีน 40 25 12 13 0 7 1 7 

2554 ภาษาญี่ปุ่น 24 11 3 8 0 9 0 4 

2554 
ภาษาอังกฤ

ษ 
89 54 28 26 0 28 3 4 

2554 
ภาษา

ฝร่ังเศส 
7 5 3 2 0 1 0 1 

รวม 206 125 64 61 0 60 5 16 

 

 จากตารางแสดงสภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ รุ่น 2554 

สามารถน ามาวิเคราะหแ์ละแสดงเป็นตารางค่าร้อยละได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 แสดงคา่ร้อยละสภาวะการมีงานท าของบัณฑติปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร ์รุ่น 2554 

รุ่น
ทีส่

 าเ
ร็จ

 

กา
รศ

ึกษ
า 

สาขาวิชา 

จ านวน

บัณฑิตที่

ส าเร็จ 

การศึกษา 

จ านวน

บัณฑิตที ่

ระบุวา่มงีาน

ท า 

จ านวนบัณฑิตที่ม างานท า

ภายในระยะเวลา ตดิต่อ

ไม่ได ้

เรียน

ต่อ 

ไม่มี

งาน

ท า 

6 เดือน 
7-12

เดือน  

มากกว่า 

12 เดือน   

2554 ภาษาไทย 100.00 65.22 39.13 26.09 0.00 32.61 2.17 0.00 

2554 ภาษาจีน 100.00 62.50 30.00 32.50 0.00 17.50 2.50 17.50 

2554 ภาษาญี่ปุ่น 100.00 62.50 20.83 41.67 0.00 37.50 0.00 0.00 

2554 
ภาษาอังกฤ

ษ 
100.00 60.67 31.46 29.21 0.00 31.46 3.37 4.49 

2554 ภาษา 100.00 71.42 42.85 28.57 0.00 14.29 14.29 14.29 
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รุ่น
ทีส่

 าเ
ร็จ

 

กา
รศ

ึกษ
า 

สาขาวิชา 

จ านวน

บัณฑิตที่

ส าเร็จ 

การศึกษา 

จ านวน

บัณฑิตที ่

ระบุวา่มงีาน

ท า 

จ านวนบัณฑิตที่ม างานท า

ภายในระยะเวลา ตดิต่อ

ไม่ได ้

เรียน

ต่อ 

ไม่มี

งาน

ท า 

6 เดือน 
7-12

เดือน  

มากกว่า 

12 เดือน   

ฝร่ังเศส 

  

จากตารางแสดงค่าร้อยละสภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ รุ่น 

2554 โดยสรุปได้วา่   

 บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยที่มีงานท าภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.22 

ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาทั้งหมด 

 บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนที่มีงานท าภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.50 

ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาทั้งหมด 

 บัณฑติระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นที่มีงานท าภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.50 

ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาทั้งหมด 

 บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีงานท าภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 

60.67 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาทั้งหมด 

 บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่มีงานท าภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 

71.42 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 โดยภาพรวมของบัณฑติระดับปริญญาตรขีองทุกหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ที่มีงาน

ท าภายใน 1 ปี คดิเป็นร้อยละ 64.46 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  

ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนตัวบ่งชี้เลือก (Selective indicators) S.1 ระยะเวลา

ของการได้งานท า 
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C.3 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  

 

ผู้รับผิดชอบ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช   ตาชม) 

นางสาวโสภดิา   สุทธนะ 

 

ค าอธิบาย  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) ได้มกีารก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้

ใน มคอ.2 ซึ่ง ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งนี้ตัวบ่งชี้นี้จะเป็น การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น นอกเหนือจาก

การด าเนินการส ารวจในระดับ คณะ/สถาบัน หลักสูตรอาจเป็นผู้ด าเนินการส ารวจเองโดยใช้ 

Learning Outcome ย่อยของแตล่ะหลักสูตร  

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

 หลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

โดยคณะฯ ตั้งเป้าหมายการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตเกินร้อยละ 20 ของผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด และ

ตั้งเป้าหมายให้ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.51  

โดยจากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่เริ่มในปีการศึกษา 2557 พบว่าในภาพรวมบัณฑิตของ

คณะศิลปศาสตร์เป็นที่น่าพึงพอใจ โดยคณะฯ ได้พยายามในการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต 

ในแต่ละหลักสูตร ในด้านการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายงานในรายวิชาเพื่อ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ที่มี ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อประโยชน์ในด้าน  

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การมบีุคลิกภาพที่ดี และเป็นผู้สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

 ในด้านการด าเนินงาน คณะศิลปศาสตร์จะน าข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินโดยผู้ใช้

บัณฑิตน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาการ

พัฒนานิสิตเพิ่มเติมจากรายวิชาในหลักสูตร โดยจากการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพบัณฑิตใน

รอบปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ  
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ตารางที่  10 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

ด้าน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. คุณธรรมจริยธรรม 4.36 0.67 มาก 

2. ความรู ้ 4.11 0.60 มาก 

3. ทักษะทางปัญญา 4.13 0.71 มาก 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.13 0.57 มาก 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.09 0.64 มาก 
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C.4 ผู้เรยีนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพมิพ์เผยแพร่  

 

ผู้รับผิดชอบ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์) 

นางสาวสุภาพร  ค ารศ 

 

ค าอธิบาย  

การศกึษาในระดับบัณฑติศกึษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบ

หรือความรู้ ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือเป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้

เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึง ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่

ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้ จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จ

การศกึษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

ตามข้อบังคับในการจบหลักสูตรระดับปริญญาเอก และปริญญาโท แผน ก  พ .ศ.2553 

นิสติปริญญาเอกและปริญญาโทแผน ก จักต้องมีผลงานตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ เสนอ

ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนการ

ตีพมิพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

คณะศิลปศาสตร์มีแนวทางการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาให้มี

ผลงานตีพมิพ์และเผยแพร่ ดังนี้ 

1. มีนโยบายและวธิีการบริหารจัดการ 

2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมสี่วนรว่มของสาขาวิชา 

3. มีผลงานวิจัยของนิสติบัณฑิตศกึษา 

4. การขยายงานวิจัยของนสิิตสู่ระดับปริญญาตรี 

ผลการด าเนินงาน (ตามแนวทางการด าเนินงาน) 

1. มนีโยบายการด าเนินงานและวิธีบริหารจัดการ 

 คณะศิลปศาสตร์มีหน่วยงานวิจัย ซึ่งได้บูรณาการเข้ากับงานบริการวิชาการ และ

ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเรียนการสอน ภายใต้ชื่อ หน่วยความเป็นเลิศด้านงานวิจัย บริการ

วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (RASCPE’) หน่วยนี้ ได้เริ่มผลักดันนโยบายสนับสนุนนิสิต

บัณฑิตศึกษาให้ผลิตผลงานวิจัยอันจะเป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาผ่านการท างานของ

สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งหัวหน้าสาขาของทั้งสองสาขา

ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้บริหารในหน่วย RASCPE’  
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2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสาขาวิชา 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการที่ได้กล่าวในข้อ 1. น าไปสู่การเน้นการมีส่วนร่วม

ของสาขาวิชาที่มีนิสิตบัณฑิตศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้

หัวหนา้สาขาเข้ามามีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญด้านงานวิจัยใหแ้ก่นสิิตระดับปริญญาโท แผน ก แผน ข และปริญญาเอก 

 

3. มีผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑติศึกษา 

 เมื่อใช้ผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2556 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 

ในปีการศึกษา 2556 มีจ านวนงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตจ านวน 14 ผลงาน จ านวนนิสิตที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาเอก มี 0 คน ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ ส่วนจ านวนนิสิตที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโท 2556 มีจ านวน 14 คน ไม่มีผลงานตีพิมพ์ แต่มีการน าเสนอบทความในการประชุม

วิชาการจ านวน 14 เรื่อง ดังแสดงในตารางที่ 11 เมื่อคดิผลรวมถ่วงน้ าหนักมีคา่เท่ากับ 10 ดังนี้ 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 1.4 * 100 คน = 10 

           14 
 

 ตารางท่ี 11 ผลงานวิจัยนิสิตบัณฑิตศึกษาที่จบการศกึษาปี 2556 

ที ่ นักศกึษา 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ระดับ ตรี 

โท เอก 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

ผู้ท าผลงาน

ร่วม 

ชื่อผลงาน วัน เดือน ป ี ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

1 กรนิษฐ์   

ชายป่า 

โท แผน ข  

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.

วรวรรธน ์ศรี

ยาภัย 

กลวิธีการแตง่กาพยย์าน ี๑๑  

เชงิสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  ๑  โรงเรียน

บ้านสระ  อ าเภอเชยีงม่วน  

จังหวัดพะเยา 

น าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการ

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

28 ก.ย. 2556  

คณะศิลป

ศาสตร์ 

.1 

2 นภิาภรณ์  

ปุณณพชิ

ชา 

โท แผน ข  

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.

วรวรรธน ์ศรี

ยาภัย 

สังคมและวัฒนธรรมในภาษิต

ล้านนา 

น าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการ

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

28 ก.ย. 2556  

.1 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ นักศกึษา 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ระดับ ตรี 

โท เอก 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

ผู้ท าผลงาน

ร่วม 

ชื่อผลงาน วัน เดือน ป ี ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

คณะศิลป

ศาสตร์ 

3 มาลีรัตน์   

หันตุลา 

โท แผน ข  

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.

วรวรรธน ์ศรี

ยาภัย 

การเขียนเรียงความเชงิ

สร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ีี  6  โรงเรียน

บ่อเบ้ีย  ต าบลบ้านมาง อ าเภอ

เชยีงม่วน จังหวัดพะเยา 

น าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการ

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

28 ก.ย. 2556  

คณะศิลป

ศาสตร์ 

.1 

4 กนกรัตน ์ 

แกนขุน

ทด 

โท แผน ข  

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.

วรวรรธน ์ศรี

ยาภัย 

การวเิคราะห์ค าท่ีสะกดไมต่รง

มาตราตัวสะกดในหนังสอือ่าน

เพิ่มเตมิภาษาไทยชุดนทิานชาดก

ร้อยกรองของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ีี 1-3 

น าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการ

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

28 ก.ย. 2556  

คณะศิลป

ศาสตร์ 

.1 

5 กรรณิการ ์ 

มาตรมูล 

โท แผน ข  

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.

วรวรรธน ์ศรี

ยาภัย 

สหวทิยาการในกลอนบทละคร

เร่ืองรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์

ปราบนนทก 

น าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการ

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

28 ก.ย. 2556  

คณะศิลป

ศาสตร์ 

.1 

6 นางจิรา

พร  ค า

สมุทร 

โท แผน ข  

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.

วรวรรธน ์ศรี

ยาภัย 

ลักษณะภาษาเขียนของนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 2 โรงเรียน

บ้านไร-่สันป่าสัก อ าเภอเมอืง

พะเยา จังหวัดพะเยา 

น าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการ

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

28 ก.ย. 2556  

.1 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ นักศกึษา 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ระดับ ตรี 

โท เอก 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

ผู้ท าผลงาน

ร่วม 

ชื่อผลงาน วัน เดือน ป ี ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

คณะศิลป

ศาสตร์ 

7 นางนุชรี   

ขุนน้ า 

โท แผน ข  

ภาษาไทย 

รศ.เปรมวทิย ์

ววิัฒนเศรษฐ์ 

รสวรรณคดีไทยในกลอนบท

ละครเร่ือง อเิหนา พระราช

นพินธ์ในพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลา้นภาลัย 

น าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการ

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

11 ม.ค. 2556 

คณะศิลป

ศาสตร์ 

.1 

8 นางพมิพ์

ลักษณ ์ 

อนิต๊ะวชิา 

โท แผน ข  

ภาษาไทย 

รศ.เปรมวทิย ์

ววิัฒนเศรษฐ์ 

การศึกษารูปแบบและการใช้

ภาษาในหนังสอืภายในโรงเรียน

บ้านถ้ าวทิยาคม ปีพุทธศักราช 

2554 

น าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการ

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

11 ม.ค. 2556 

คณะศิลป

ศาสตร์ 

.1 

9 นางศิริ

นทร์

วรรณ   

พันธ์วงค์ 

โท แผน ข  

ภาษาไทย 

รศ.เปรมวทิย ์

ววิัฒนเศรษฐ์ 

การใช้ภาพพจนใ์นการน าเสนอ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงในวรรณกรรมเร่ือง “น้ า

เล่นไฟ” ของกฤษณา อโศกสิน 

น าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการ

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

11 ม.ค. 2556 

คณะศิลป

ศาสตร์ 

.1 

10 นาง

ศริิวรรณ  

ค าภิระ 

โท แผน ข  

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.

วรวรรธน ์ศรี

ยาภัย 

การเชื่อมโยงความในหนังสือ

อา่นเพิ่มเตมิภาษาไทยของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1 

และ2 

น าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการ

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

28 ก.ย. 2556  

.1 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ นักศกึษา 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ระดับ ตรี 

โท เอก 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

ผู้ท าผลงาน

ร่วม 

ชื่อผลงาน วัน เดือน ป ี ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

คณะศิลป

ศาสตร์ 

11 นาง

สุพัตรา  วิ

รัตน์เกษม 

โท แผน ข  

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.

วรวรรธน ์ศรี

ยาภัย 

ศลิปะการใชค้ าเชิงสร้างสรรค์ใน

วรรณคดีไทยฉบับคัดสรรเพื่อ

การเรียนการสอนระดับ

ประถมศึกษา 

น าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการ

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

28 ก.ย. 2556  

คณะศิลป

ศาสตร์ 

.1 

12 ชาญศักดิ์  

เสียงเย็น 

 

 

โท แผน ก 

อังกฤษ 

ดร.บรรจง 

ไชยรินค า 

เร่ือง การพัฒนาการเรียนรู้ 

ค าศัพท์ดว้ยสื่อการ 

เรียนรู้เพื่อการศึกษา 

Talking Book 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี

ท่ี 1 

The 1st Nong 

Khai Campus 

International 

Conference 

2013  

.1 

13 นายรัฐ

ภาคย ์ 

หัทยาวลิัย

พรรณ 

โท แผน ก 

อังกฤษ 

ดร.จิตตมิา  

กาวีระ 

การวเิคราะห์ขอ้บกพร่องในการ

เขียนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศอัน

เนื่องมาจากอิทธิพลของภาษา

แมแ่ละภาษาเป้าหมาย 

รายงานสบื

เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ 

พะเยาวจิัย ครัง้

ท่ี 2 ปี 2556 

 

.1 

14 ชัญญานุช  

สอนปิง

เมอืง 

โท แผน ข 

อังกฤษ 

ดร.สงิห์ค า 

รักปา่ 

การใช้สมุดจดศัพท์เพื่อพัฒนา

ความสามารถทางดา้นค าศัพท์ 

ความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ 

ความสามารถทางดา้นการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ีี 3 

น าเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการ

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

28 ก.ย. 2556  

คณะศิลป

ศาสตร์ 

.1 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ส่วนในปี 2557 มีจ านวนงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตจ านวน 20 ผลงาน โดยจ านวน

นิสิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มี 0 คน มีผลงานตีพิมพ์ 1 คนในรอบปี เนื่องจากนิสิต

สามารถน าผลการวิจัยบางส่วนมาตีพิมพ์ผลงานก่อนส าเร็จการศึกษา  ส่วนจ านวนนิสิตที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาโท 2557 มีจ านวน 19 คน มีผลงานตีพิมพ์ 3 เรื่อง และน าเสนอบทความ

ในการประชุมวิชาการจ านวน 16 เรื่อง ดังแสดงในตารางที่ 12 และมีผลรวมถ่วงน้ าหนัก คือ 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 3.7 * 100 คน = 19.47  

            19 
  

 ตารางท่ี 12 ผลงานของนสิิตบัณฑิตศึกษาปี 2557 

ที ่ นักศกึษา 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ระดับ ตรี 

โท เอก 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

ผู้ท าผลงาน

ร่วม 

ชื่อผลงาน วัน เดือน ป ี ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

1 พรโชค  

พชิญ อู๋

สมบูรณ์ 

เอก 

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.พรสรรค์ 

สุวรรณธาดา 

บุญรอด อติถีพลังแนวสู้

ชวีติ 

(ยังไม่จบการศึกษาแต่

ตีพิมพ์ผลงานแล้ว) 

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มค-มยิ 58 

.8 

2 สุชาดา  

จันทะวงค ์

โท แผน ข 

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.วรวรรธน์ 

 ศรียาภัย 

การวเิคราะห์นิทาน

คุณธรรมส าหรับ

นักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

วารสารล าปางหลวง .1 

3 หวง เซิง 

เตอ๋ 

โท แผน ข 

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.วรวรรธน ์ 

ศรียาภัย 

การเปรียบเทียบค าศัพท์

ท่ีใชใ้นอาชพีท านาใน

ภาษาไทยมาตรฐานกับ

ภาษาจ้วง 

วารสารรมยสาร  .8 

4 ปิยนุช  

สุดยอด 

โท แผน ข 

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.

พรสวรรค์ 

สุวรรณธาดา 

บทบาทของสุดสาครใน

วรรณคดีต้นฉบับกับสื่อ

นฤมติ 

การประชุมวิชาการ

บัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2558 

.1 

5 สุกันยา  

ชุมภูกุล 

โท แผน ข 

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.

พรสวรรค์ 

สุวรรณธาดา 

โวหารรักในบทละครพูด

ค าฉันเร่ืองมัธนะพาธา 

การประชุมวิชาการ

บัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2558 

.1 

6 ทัศวรรณ  

วงค์บุญมา 

โท แผน ข 

ภาษาไทย 

รศ.เปรมวทิย์ 

ววิัฒนเศรษฐ์ 

การวเิคราะห์บทสู่ขวัญ 

ต าบลทุ่งฮั้ว อ าเภอวัง

การประชุมวิชาการ

บัณฑิตศกึษา 

.1 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ นักศกึษา 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ระดับ ตรี 

โท เอก 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

ผู้ท าผลงาน

ร่วม 

ชื่อผลงาน วัน เดือน ป ี ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

เหนอื มหาวทิยาลัยพะเยา 

2558 

7 พนิดา  

มณจีันทร์ 

โท แผน ข 

ภาษาไทย 

รศ.เปรมวทิย์ 

ววิัฒนเศรษฐ์ 

ภูมินามของหมู่บ้านใน

อ าเภอ 

แมใ่จ จังหวัดพะเยา 

การประชุมวิชาการ

บัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2558 

.1 

8 อ าพรรณ 

รัตนแพทย์ 

โท แผน ข 

ภาษาไทย 

ผศ.ดร.วรวรรธน ์ 

ศรียาภัย 

กระบวนการสร้าง

หนังสือเล่มเล็กเพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียน 

ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

โรงเรียนชุมชนบ้าน

หลวง ต าบลเชยีงม่วน 

การประชุมวิชา

น าเสนอการศึกษา

ค้นควา้ด้วยตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

.1 

9 นงคราญ  

แหวนวัง 

โท แผน ข 

อังกฤษ 

ดร.บรรจง 

ไชยรินค า 

การพัฒนา

ความสามารถในการ

อา่นภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจ โดยใชว้ธีิ

ร่วมมื่อกันเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน (CIRC) ของ

นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ีี 6 

โรงเรียนบ้านสระ 

วารสารรมยสาร  .4 

10 ปัทมาพร  

มนกลม 

โท แผน ก 

อังกฤษ 

ผศ.ดร.อนงนาฏ 

เพชรประเสริฐ 

Communication 

strategies in Cross-

cultural interaction 

between native 

English-speaking 

teachers and Thai 

teachers who teach 

English as a foreign 

language 

The 8th Silpakorn 

Univ. International 

Conference on 

Academic Research 

and Creative 

Arts,Nakorn Pathom 

Feb. 2015 

.1 

11 ปิยธิดา  โท แผน ข ผศ.ดร.สุกัญญา การใช้แบบฝึกทักษะ การประชุมวิชาการ .1 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ นักศกึษา 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ระดับ ตรี 

โท เอก 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

ผู้ท าผลงาน

ร่วม 

ชื่อผลงาน วัน เดือน ป ี ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

คนเก่ง อังกฤษ เกาะววิัฒนากุล เพื่อพัฒนาความรู้

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

โรงเรียนวังเหนอืวิทยา 

อ าเภอเมอืง จังหวัด

ล าปาง 

บัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2558 

12 ทิพย์

วรรณ 

กาอินตะ๊ 

โท แผน ข 

อังกฤษ 

ผศ.สนทิ 

ยนืศักดิ ์

รูปแบบการสอน

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ของครูมัธยมศกึษาตอน

ปลายกลุ่มเครอืขา่ย

กัลยา สพม. เขต 35 

ล าปาง 

การประชุมวิชาการ

บัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2558 

.1 

13 จิราภรณ์  

วญิญกูล 

โท แผน ข 

อังกฤษ 

ผศ.สนทิ 

ยนืศักดิ ์

การใช้กิจกรรมการเล่า

นทิานภาษาอังกฤษ เพื่อ

พัฒนาทักษะการฟัง-

พูดของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ีี 6 

โรงเรียนบ้านแม่ม่า 

การประชุมวิชาการ

บัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2558 

.1 

14 ธิดารัตน์  

ทิพย์

ประเสริฐ 

โท แผน ข 

อังกฤษ 

ดร.จิตตมิา 

กาวีระ 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาอังกฤษของ

นักศกึษาระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ

ชัน้สูง ช้ันปีท่ี 2 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล 

การประชุมวิชาการ

น าเสนอผลงานวัจัย

ระดับชาติ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 

.1 

15 เนตรนภา  

ประเสริฐ

สังข ์

โท แผน ข 

อังกฤษ 

ผศ.ดร.สุกัญญา 

เกาะววิัฒนากุล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

พัฒนาการเรียน

ภาษาอังกฤษ เพื่อการ

เตรียมตัวเข้าสู่

การประชุมวิชาการ

บัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2558 

.1 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ นักศกึษา 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ระดับ ตรี 

โท เอก 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

ผู้ท าผลงาน

ร่วม 

ชื่อผลงาน วัน เดือน ป ี ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

ประชาคม 

อาเซียนของนักศกึษา

ระดับมัธยมศกึษา

ตอนต้น ของ กศน.

ต าบลเวยีงสังกัดศูนย์

การศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอเมอืง 

จังหวัดพะเยา 

16 เนาวรัตน์  

กองตัน 

โท แผน ข 

อังกฤษ 

ผศ.ดร.คมกฤช 

ตาชม 

การศึกษากลวิธีการ

สอนค าศัพท์

ภาษาอังกฤษของ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ระดับประถมศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา 

พะเยา เขต 1 

การประชุมวิชาการ

น าเสนอผลงานวัจัย

ระดับชาติ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 

.1 

17 พมิภรณ์  

ศรีเมอืง 

โท แผน ข 

อังกฤษ 

ผศ.ดร.คมกฤช 

ตาชม 

การพัฒนาทักษะการ

อา่น โดยใชห้นังสือพมิพ์

ภาษาอังกฤษ ส าหรับ 

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านจ า

ป่าหวาย สพป. พะเยา 

เขต 1 

การประชุมวิชาการ

บัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2558 

.1 

18 ชญาณศิา  

แสงเจรญิ  

โท แผน ข 

อังกฤษ 

ผศ.ดร.ผณินทรา  

ธีรานนท์ 

 

การวเิคราะห์ปัญหา

เกี่ยวกับการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

ของประชาชนในชุมชน

ต าบลดูใ่ตอ้ าเภอเมอืง

นา่น จังหวัดน่าน ในการ

เตรียมความ พร้อมเข้าสู่

การประชุมวิชาการ

บัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2558 

.1 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ นักศกึษา 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร

ระดับ ตรี 

โท เอก 

อาจารย์ที่

ปรึกษา 

ผู้ท าผลงาน

ร่วม 

ชื่อผลงาน วัน เดือน ป ี ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

ประชาคมอาเซียน 

19 ลักษกิา 

แก้วทิยา

เวชย์ 

โท แผน ข 

อังกฤษ 

ผศ.ดร.อนงนาฏ 

เพชรประเสริฐ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ

ของนัเรียนระดับช่วงช้ัน

ท่ี 2 โรงเรียนในศูนย์

เครอืขา่ยการศึกษา 

ต าบลท่าข้าม สพป. 

เชยีงราย เขต 4 

อ าเภอเวยีงแกน่ จังหวัด

เชยีงราย 

 

 

 

การประชุมวิชาการ

น าเสนอผลงานวัจัย

ระดับชาติ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 

.1 

20 ศรินทร์ 

อิ่นแก้ว 

โท แผน ข 

อังกฤษ 

ดร.รัตนา ยาวิ

เลิง 

การเสริมตอ่การเรียนรู้

ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน

ในการเขียนแบบเนน้

กระบวนการของ

นักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศกึษาตอนต้น 

จังหวัดเชยีงราย 

การประชุมวิชาการ

บัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2558 

.1 

 

 ตารางที่ 13 สรุปผลผู้จบการศึกษา จ านวนผลงาน สาขาวิชาที่จบการศึกษา จ านวน

ผลงานวิจัย ประเภทผลงานวิจัย และค่าถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ ์สกอ. 

ปีการศึกษาท่ีจบ 2556 2557  

จ านวนผู้จบการศึกษา 14 19  

  +สาขาภาษาไทย 

  +สาขาภาษาอังกฤษ 

11 

  3 

  8 

12 

 

จ านวนผลงาน 14 20 ปริญญาเอก 1 คน ยัง

ไม่จบการศึกษา แต่
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตีพิมพ์แล้ว 

  +ตีพมิพ์บทความ 0 4  

  +น าเสนองานวิจัย 14 16  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 10 19.47  

 

 จากตารางที่ 13 ตารางสรุปจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จบการศึกษาปี 2556 และ 

2557 ในปี 2556 สาขาภาษาไทยสามารถผลิตงานวิจัยได้ 11 ผลงาน สาขาภาษาอังกฤษได้ 3 

ผลงาน แต่ในปี 2557 สาขาภาษาไทยผลิตผลงานวิจัยได้ 8 ผลงาน ส่วนสาขาภาษาอังกฤษผลิตได้ 

12 ผลงาน และได้ค่าถ่วงน้ าหนักคิดตามเกณฑ ์สกอ. มากขึ้นจากเดิมได้ค่าเป็น 10 เพิ่มเป็น 19.47  
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 รายละเอียดผลงานวิจัยของนิสติบัณฑิตศึกษา ดังภาพที่ 7 จะเห็นว่า การตีพิมพ์บทความ

เพิ่มขึน้ในปี 2557 จากในปี 2556 ที่มแีตก่ารน าเสนอผลงานวิจัยลดลง รายละเอียดเป็นดังภาพที่ 7 

ต่อไปนี ้
 

 
ภาพท่ี 7 ผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศลิปศาสตร์ เปรียบเทียบปี 2556-2557 

  

 เมื่อเปรียบเทียบผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา จากภาพที่ 7 จะเห็นว่าจ านวน

ผลงานวิจัยของนิสิตเพิ่มขึ้นจาก 14 ผลงาน ในปี 2556 เป็น 20 ผลงาน ในปี 2557 ซึ่งคิดเป็น

เปอร์เซ็นต์การผลิตผลงานวิจัยทีเ่พิ่มขึน้ 42.85%  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในด้านประเภทผลงานวิจัย จะเห็นว่าผลงานวิจัยของนิสิต

บัณฑติศกึษาจ านวน 20 ผลงานในปี 2557 มีจ านวนบทความตีพิมพ์มากขึ้นจ านวน 4 บทความ ใน

ปี 2557 จากไม่มีเลยในปี 2556  

 ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องจากแต่ละสาขาวิชาที่มีนิสิตบัณฑิตศึกษาผลักดันให้นิสิตระดับ

ปริญญาโท ทั้งแผน ก และแผน ข และปริญญาเอก ทุกคนตีพิมพ์หรือน าเสนองานวิจัยทั้ง

ระดับคณะศิลปศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ที่

ปรึกษาคอยก ากับดูแลให้ค าแนะน าจนนสิิตสามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยออกมาเป็นบทความหรือ

งานน าเสนอได้ ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาภาษาไทย จัดบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัย เป็นเวลา 5 วัน 

ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2557 ณ จังหวัดน่าน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม เคเอ็ม กว๊านพะเยา 

จังหวัดพะเยา ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

บัณฑิตศึกษา ดังภาพที่ 8 และ ภาพที่ 9 ซึ่งโครงการประเภทนี้อยู่ในแผนของคณะศิลปศาสตร์ที่

0 

14 

4 

16 

0

5

10

15

20

25

บทความตีพิมพ ์ น าเสนองานวจิยั 

2556 2557 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดเป็นประจ าทุกปี นอกจากนั้นยังมีการจัดท าแบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนิสิต

บัณฑติศกึษา ดังภาพที่ 10 ด้วย 

 
ภาพท่ี 8 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาภาษาไทย 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ภาพท่ี 9 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ภาพท่ี 10 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานความก้าวหนา้ของนสิิตบัณฑิตศกึษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ภาพท่ี 11 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑติศกึษา 

 

 ในภาพที่ 11 แสดงโครงการจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งทุก

คณะจะต้องส่งนิสติบัณฑิตศกึษาเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. การขยายงานวิจัยของนิสิตสู่ระดับปริญญาตรี 

นอกจากนิสิตบัณฑิตศึกษาแล้ว คณะศิลปศาสตร์ โดยหน่วย RASCPE’ ยังจัดให้มีการ

สร้างนิสิตนักวิจัยระดับปริญญาตรีขึ้น ภายใต้โครงการนักวิจัยน้อย ด าเนินการภายใต้หน่วย 

RASCPE’ มีที่มาจากบริบทการบริหารงานวิจัยและการด าเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล คณะศิลป-

ศาสตร์ ในช่วงระหว่างปียุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2554 – 2557) ที่ได้การด าเนินงาน

ตามหลัก PDCA (Plan Do Check Act) การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ หรือ 

KM (Knowledge Management) และได้บทสรุปและบทวิเคราะห์ตนเอง จากผลการประเมินการ

ด าเนนิงานที่ผา่นมา (ซึ่งขณะนั้นยังรวมสาขารัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์เข้าไว้ในคณะศิลปศาสตร์) 

ผลจากการประเมินโครงการของ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง ปี 2556 และการส ารวจความ

ต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจากหน่วย RASCPE’ ปี 2557 ผนวกกับการส ารวจของ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพว่า 

“ชุมชนบอบช้ าจากการลงไปด าเนินโครงการการวิจัย โครงการบริการวิชาการ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แตกออกจากกัน ชุมชนต้องท างานหนักขึ้นเพื่อช่วยหา

ข้อมูลและท ากิจกรรมร่วมกับโครงการทั้งสามส่วนดังกล่าว จนกระทั่งชุมชนรู้สึกว่าตนเอง

ไม่ได้ประโยชน์ แต่นักวิชาการที่ท าโครงการได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว อีกทั้งโครงการที่เกิดขึ้น

มากมายนั้นก็ไม่ได้มาจากความต้องการของชุมชน แต่นักวิชาการคิดเอาเอง หรือ เอาความ

ต้องการของนักวิชาการเป็นท่ีตั้ง”  

ผลการส ารวจความต้องการชุมชนพื้นที่เป้าหมาย 1 คณะ 1 โมเดล ได้แก่ โรงเรียนชุมชน

บ้านแม่ใส ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา, โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ต.บ้านปางพริก  

อ.ปง จ.พะเยา, โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์ รังสฤษฏ์) ต.แม่ค ามี อ.เมือง จ.แพร่, โรงเรียนบ้าน

แมก่า ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา และชุมชนรอบกว๊านพะเยา 

ประกอบกับ ดร.ดารินทร อนิทับทิม ได้งบประมาณจากโครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ซึ่ง

ก าหนดให้ด าเนินการในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่กา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถม ถึง ระดับมัธยมต้น 

จึงได้มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ให้ด าเนินการโครงการนักวิจัยน้อย 

เริ่มจากการส ารวจพบว่าโรงเรียนมีความต้องการครูสอนภาษาอังกฤษ เน่ืองจากขาดแคลน

ครู ปัจจุบันต้องใช้ครูพลศึกษาสอนภาษาอังกฤษ ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเมี่ยน 

ท าให้นักเรียนเป็นผู้มภีาวะหลายภาษา ส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความซับซ้อนกว่า

นักเรียนทั่วไป จากการส ารวจนักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ ไม่สามารถสะกดค า

ภาษาอังกฤษได้ดนีัก และไม่สามารถอ่านเรื่องภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับระดับช้ันของตนได้  
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กระบวนการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

โครงการที่จัดท า ชื่อว่า ‘พี่นักวิจัยน้อยสร้างปัญญาพัฒนาชุมชนแม่กาผ่านนิทาน

ภาษาอังกฤษ’ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิธีอ่านเรื่องภาษาอังกฤษให้คล่องผ่านกระบวนการอ่านซ้ า

ที่เรียกว่า Reader’s Theater นิสิตคู่ขนานเอกภาษาอังกฤษ และการศึกษา จ านวน 15 คน 

ได้รับการฝึกกระบวนการท าวิจัย ฝึกทักษะการเล่านิทาน จากนั้นน ากระบวนการดังกล่าวไป

ฝึกให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านแม่กา จากน้ันวัดผลการอ่าน

ภาษาอังกฤษคล่อง น ามาเขียนบทความวิจัยร่วมกับอาจารย์ภายใต้รายวิชาการศึกษาอิสระ 

หรอื IS ชุมชนได้รับประโยชน์ คือ บุตรหลานมีทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้น และมีแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป 

 

  
ภาพที่ 12 ตัวอย่างการท า workshop เล่า เขียน เรยีน นิทาน 

 

 
ภาพที่ 13 ตัวอย่างการท า workshop ให้นสิิตฝึกเก็บข้อมูลวิจัย และเข้าไปสอน 

ในโรงเรยีนบ้านแมก่า 
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สภาพการณ์หลังด าเนินโครงการ 

หลังด าเนินโครงการ นักเรียนระดับช้ันมัธยมต้นที่โรงเรียนแม่กา มีแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถแสดงละครภาษาอังกฤษได้ มีทัศนคติทีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

ผา่นการดูแลใกล้ชิดจากพี่นักวิจัยน้อย คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนในช้ันเรยีนเพิ่มขึ้น 

พี่นักวิจัยน้อยได้ฝึกความอดทน การวางแผนการสอน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

และฝึกเก็บข้อมูลวิจัยอย่างง่าย เพื่อเขียนบทความวิชาการร่วมกับอาจารย์ต่อไป 

 

  
ภาพที่ 14 ตัวอย่างการแสดงละครภาษาอังกฤษในโรงเรยีนแม่กา 

 

 การด าเนินงานในขณะน้ีอยู่ระหว่างที่นิสิตระดับปริญญาตรีเขียนบทความและท า IS 

โดยใช้ข้อมูลจากโครงการนักวิจัยน้อยดังกล่าว ซึ่งโครงการเพิ่งด าเนินการได้ไม่ถึง 1 ปี  ตาราง

ข้างลา่งเป็นตัวอย่างขอ้มูลที่นิสติระดับปริญญาตรีได้เก็บข้อมูลจากช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อน ามา

เขียนบทความร่วมกับอาจารย์  

 

ตารางที่ 14 ตัวอย่างผลการวิจัย 

ชื่อนักเรียน 

Pre-test Post-test 

Pre-test 

w/m

in 

จ านวนค าท่ี

อ่านผดิ 

comprehen

sion/5 

Post-

test 

w/m

in 

จ านวนค าท่ี

อ่านผดิ 

comprehen

sion/5 

ด.ญ.ศรีจันทร์ แซ่

จ๋าว 26/80 0 0 0 21/80 10 1 1 

ด.ญ.มาลีวรรณ 

ฉัตรแก้ว 24/80 4 66 0 27/80 5 0 0 

ด.ช.สมหวัง จักร

ปวง 24/80 0 0 2 22/80 3 1 3 

ด.ญ.พรพรรณ 

ค าจันทร์ 21/80 2 1 0 14/80 6 1 0 

ด.ญ.พัชราพรรณ์ 

ทองค า 21/80 8 13 1 22/80 12 1 1 
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ชื่อนักเรียน 

Pre-test Post-test 

Pre-test 

w/m

in 

จ านวนค าท่ี

อ่านผดิ 

comprehen

sion/5 

Post-

test 

w/m

in 

จ านวนค าท่ี

อ่านผดิ 

comprehen

sion/5 

ด.ช.เจษฎา แซ่

จ๋าว 21/80 13 45 0 17/80 18 1 0 

ด.ช.นัทธพงษ์ อะ

ริยะ 21/80 1 0 2 21/80 1 0 3 

ด.ช.ชนัต แซ่เตนิ 19/80 12 22 2 22/80 25 4 1 

ด.ช.สทิธิพล ใจ

มา 16/80 0 0 0 18/80 0 0 1 

ด.ญ.ลลติา 

สัมฤทธ์ินอก 15/80 2 3 2 15/80 4 0 1 

ด.ช.ธีรยุทธ วัช

รพนาพงศ ์ 13/80 1 3 2 23/80 4 1 1 

ด.ช.กฤษดา ธิ

อนิทร์โต 13/80 0 0 1 27/80 6 1 1 

ด.ญ.จิรัชญา 

สุริยะชัย 

ยังไม่ได้

สอบ 

   

23/80 29 0 0 

  

 แนวทางการด าเนินงานในอนาคต คือ หน่วยบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ RASCPE จะผลักดันนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ให้ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถน าไปร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการ และ

ตีพิมพ์ผลงานทั้งใน Proceeding วารสารระดับชาติ และนานาชาติ โดยเป็นงานวิจัยที่

สร้างสรรค์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และแนวทางการท างานจะสร้างกระบวนการพี่เลี้ยงผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา เป้าหมายส าคัญ คือ เมื่อนิสิตของคณะศิลปศาสตร์ 

ทั้งระดับปริญญาตร ีโท และเอก จบการศึกษาออกไปจากคณะศิลปศาสตร์แล้ว จะสามารถ

ท าวจิัยได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง และสามารถท าให้ตนเองเป็นพี่เลี้ยงใน

การท าวิจัยให้กับผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในอนาคตได้ด้วย 
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C.5 อาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก  

 

ผู้รับผิดชอบ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม) 

นางสาวไพลิน วงศไ์ชย 

(ข้อมูล 1 มถิุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 

ค าอธิบาย  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและ ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิต

บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น

คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรอืจุดเน้นของหลักสูตรใน คณะและสถาบัน 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

 คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.80 ของบุคลากรสายวิชาการ โดยจ าแนกตามสาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีน 1 คน สาขาวิชา

ภาษาไทย 7 คน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 คน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 13 คน โดยอาจารย์

ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกส่วนใหญ่สังกัดสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา อาทิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาไทย ภาระงานของอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกมีความเหมาะสมกับบริบทของคณะฯ โดยอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกส่วนใหญ่

รับผิดชอบสอนในรายวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก และเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งภาระงานสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  

โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้คณะฯ ได้วิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลาสาย

วิชาการของแต่ละสาขาวิชาเพื่อก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ และสาขาวิชา

ต่าง ๆ ได้วิเคราะหแ์ละบริหารอัตราก าลังและจัดล าดับในการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์ 

ปัจจุบันมีอาจารย์ของคณะที่ก าลังลาศึกษาต่อปริญญาเอก จ านวน 20 คน ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้

คณะฯ จะมีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น    

 

ล าดับท่ี รายการหลักฐาน 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ คณะศลิปศาสตร์ 

2. รายงานการประเมินตนเองเกณฑ์ AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ 
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C.6 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ดร.จติติมา  กาวีระ) 

นางสาวจรยิา  ใจพยัคฆ์ 
 

ค าอธิบาย  

สถาบันอุดมศกึษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ใน สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อนน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

 คณะศิลปศาสตร์มีการวิเคราะห์อัตราผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของแต่ละหลักสูตรตาม

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ [1] ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ประมาณร้อยละ 1 ต่อปีเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง คณะศิลปศาสตร์จึงมี

นโยบายในเพิ่มอัตราผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจและเตรยีมการในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อาทิ โครงการผลิตต ารา [2] โครงการอบรม

การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย [3] โครงการเตรียมความพร้อมในการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ [4] โดยฝ่ายวิชาการมีการติดตามเพื่อรับทราบข้อมูลผู้ที่ถึงก าหนดในการขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในรูปแบบของกิจกรรมการพัฒนา

องค์ความรูแ้ละแนวทางในการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

ล าดับท่ี รายการหลักฐาน 

1. 1.1 แผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ คณะศลิปศาสตร์ 

1.2 รายงานการประเมินตนเองเกณฑ์ AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ 

2. โครงการผลิตต ารา 

3. โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย 

4. โครงการเตรียมความพร้อมในการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
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C.7 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

ผู้รับผิดชอบ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์) 

นายเฉลิมพันธ์   แก้วกันทะ 

 

ค าอธิบาย  

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง เป็น ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิง

วิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ตีพมิพ ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรอื ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร หรือเป็นผลงาน วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ

ผลงานทางวชิาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีแนวคิด

ว่างานวิจัยหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ด าเนินการโดย

บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และงานวิจัยนั้นสอดรับกับ  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

คณะศิลปศาสตร์มีแนวทางการด าเนินงานสนับสนุผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่สอดคล้องกับแผนการด าเนนิงาน กลยุทธ์ ยุทธศาสตร ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1. มีนโยบายและวธิีการบริหารจัดการ 

2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมสี่วนรว่มของสาขาวิชา 

3. มีผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ซึ่งรวมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

4. แนวโน้มงานวิจัยในอนาคต 
 

1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ 

คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินโครงการวิจัยควบคู่กับงานบริการวิชาการสืบเนื่องมาตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2554 โดยแบ่งเป็นโครงการวิจัย แยกจากโครงการบริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ให้ตา่งฝ่ายต่างด าเนินงานตามแนวคิดมหาวิทยาลัย “โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล” 

ซึ่งการด าเนินงานฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 – 

2557 และแผนกลยุทธ์คณะศิลป-ศาสตร์ พ.ศ. 2554 – 2557 โดยในขณะนั้นคณะศิลปศาสตร์

ประกอบไปด้วย 7 สาขาวิชา ได้แก่ สายวิชาภาษาทั้ง 5 สาขาวิชา (ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 
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ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส) และสายวิชาทางสังคมศาสตร์ทั้ง 2 สาขาวิชา (พัฒนาสังคมและ

รัฐศาสตร์)  

ต่อมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2558 

– 2561 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญส าหรับนโยบายด้านการบริหารงานและด าเนินงานตาม

พันธกิจด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์  

กล่าวคือ คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี

การบูรณาการเขา้ด้วยกันตามแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งมี 3 กลุ่มหลัก ดังนี้  

1. กลุ่มอัตลักษณ์บันฑิต (ยุทธศาสตรท์ี่ 1)  

2. กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท์ี่ 2, 3, 4) 

3. กลุ่มการบริหาร (ยุทธศาสตรท์ี่ 5, 6, 7)  
 

การบูรณาการพันธกิจด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในกลุ่ม

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3 และ 4) ซึ่งมีผลท าให้คณะศิลปศาสตร์ มีการปรับ 

แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ปี  พ.ศ. 2558 – 25561 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย ประกอบกับ การวิเคราะหส์ภาพปัจจุบันของการท างานวิจัยของบุคลากรและนักวิจัย

ของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาที่เกิดขึน้ในปี 2556 ที่พบว่า 

“ชุมชนบอบช้ าจากการลงไปด าเนินโครงการการวิจัย โครงการบริการวิชาการ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แตกออกจากัน ชุมชนต้องท างานหนักขึ้นเพื่อช่วยหา

ข้อมูลและท ากิจกรรมร่วมกับโครงการทั้งสามส่วนดังกล่าว จนกระทั่งชุมชนรู้สึกว่าตนเอง

ไม่ได้ประโยชน์ แต่นักวิชาการที่ท าโครงการได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว อีกทั้งโครงการที่เกิดขึ้น

มากมายนั้นก็ไม่ได้มาจากความต้องการของชุมชน แต่นักวิชาการคิดเอาเอง หรือ เอาความ

ต้องการของนักวิชาการเป็นท่ีตั้ง”  

คณะศิลปศาสตร์จึงจัดตั้งหน่วยงานภายในคณะที่มีชื่อเรียกว่า หน่วยความเป็นเลิศ

ทางการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (Research Academic Services 

and Cultural Preservation Excellence—RASCPE Unit) เพื่อเป็นกลไกในการผลักดัน

บุคลากร/นักวิจัยคณะศิลปศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และชุมชนมีการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนและต่อเนื่อง และสอดคล้องกับปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข้งของ

ชุมชน” โดยมีจ านวนตัวบ่งชี ้หรอื KPI ที่ตัง้ขึ้นสอดคล้องกับจ านวนตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามแผนกล

ยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2558 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 10 ตัว

บ่งชี/้KPIs ดังนี้  
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1. จ านวน Success Model  

2. จ านวนผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์ แบ่งเป็น ระดับชาติ นานาชาติ และผลงานแบบอื่นๆ  

3. จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ (ผลงาน)  

4. จ านวน Spin of Entrepreneur (ผลงาน) (มหาวทิยาลยัไม่มอบให้คณะศลิปศาสตร์ท าตวับ่งชี้นี)้ 

5. จ านวน Product  

6. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสบืสาน (ผลงาน)  

7. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย (หนว่ย:ล้านบาท)  

8. จ านวนนักวิจัย  

9. จ านวนผู้บริหารงานวิจัย และ  

10.จ านวนฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย  

 

คณะศิลปศาสตร์ได้เลือกพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 1 คณะ 1 โมเดล ตามตัวเลือกที่

มหาวิทยาลัยพะเยาเสนอมา ได้แก่  

ตารางท่ี 15 แสดงพื้นที่เป้าหมาย   

พื้นที่ /ชุมชนเป้าหมาย 

โรงเรียนชุมชนบ้านแมใ่ส ต.แมใ่ส อ.เมอืง จ.พะเยา 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีดู้เมน ต.บ้านปางพริก อ.ปง จ.พะเยา 

โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร ์รังสฤษฏ์) ต.แม่ค ามี อ.เมือง จ.แพร่ 

โรงเรียนบ้านแม่กา ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 

 

2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสาขาวิชา 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการจัดตั้งหน่วยบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ RASCPE โดยมีคณะท างาน ซึ่งถือเป็นผู้บริหารงานวิจัยหน้าใหม่ 

ประกอบด้วย คณบดี (ฝ่ายอ านวยการ) รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต รวมถึงหัวหน้าสาขา 5 สาขา รวม

ผูบ้ริหารงานวิจัยใหม่จ านวน 8 คน ตามค าสั่งแตง่ตัง้ พร้อมหน้าที่รับผดิชอบ ดังภาพที่ 15 ต่อไปนี ้
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ภาพท่ี 15 การจัดตั้งหน่วยบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม หรอื RASCPE 
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3. มีผลงานวิจัยของบุคลากรและนักวิจัย 

ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการเข้ากับการเรียน

การสอนภายใต้หน่วย RASCPE มีกระบวนการดังภาพที่ 16 ต่อไปนี ้

 

 

ภาพท่ี 16 กระบวนการผลักดันการบูรณาการงานวิจัย บริการวชิาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม และการเรียนการสอน 

 

ขั้นที่ 1 ในภาพที่ 16 RASCPE ส ารวจความต้องการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

รวมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชน ผลการส ารวจเป็นดังตารางที่ 16 ซึ่งผลการส ารวจความ

ต้องการชุมชน เมื่อน ามาประกอบกับผลการวิเคราะห์สภาพงานวิจัยและบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายงานวิจัยระดับประเทศ ท าให้เกิด โครงการต่างๆมากมาย เช่น 

โครงการแปลเมนู 2 ภาษา โครงการพี่สอนน้องอ่านภาษาไทยผ่านนิทานท้องถิ่นเมี่ยนใน

โรงเรยีน ตชด.เบ็ตตี้ดูเม็น โครงการพี่สอนน้องอ่านภาษาไทยผ่านนิทานท้องถิ่นโรงเรียนแม่

ค ามี หรอื โครงการพี่สอนน้องอ่านเขียนภาษาล้านนา เป็นต้น 
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ตารางที่ 16 ผลการส ารวจความตอ้งการงานวิจัย บริการวชิาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม และการเรียนการสอน ในพื้นที่ 1 คณะ 1 โมเดล 

แหลง่พื้นที่ 1 

คณะ  

1 โมเดล 

ความต้องการดา้น

ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 

ความต้องการอื่นๆ โครงการ 

โรงเรียนเบ็ตตีดู้

เม็น 

ตอ้งการฝึกฟัง พูด อ่าน 

เขียน ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในสดัสว่น

เท่ากัน 

 วจิัย บริการวิชาการ 

ท านุบ ารุงศิลปะฯ ของ 

บุคลากร เชน่  

อ ดารนิทร  

โรงเรียนบ้านวัง

ชา้ง  

แมค่ าม ี

 

ตอ้งการฝึกฟัง พูด อ่าน 

เขียน ภาษาองักฤษ

มากกว่าภาษาไทย 2 เท่า 

รวมถึงการเรียนภาษา

ล้านนา 

ตอ้งการนสิิตฝึกสอน นิทานท่ี

เนน้เร่ืองราวท้องถิ่น หนังสือใน

ห้องสมุดเป็นความรู้รอบตัว 

การ์ตูน นวนิยาย 

วจิัย บริการวิชาการ 

ท านุบ ารุงศิลปะฯ ของ อ 

จินตนา 

อ ศราวุธ  

 

โรงเรียนแม่ใส 

 

ตอ้งการฝึกภาษาอังกฤษ 

และชว่ยให้เด็กมีคะแนน 

ONET ดีขึ้น 

 

ตอ้งการภาษาจีน 

ตอ้งการสื่อท่ีตรงกับโรงเรียนวัง

ไกลกังวล ต้องการการฝึกอาชีพ 

โครงการมัคคุเทศน์  

วจิัย บริการวิชาการ  

ท านุบ ารุงศิลปะฯ ของ  

อ เยาวรัตน์ 

รอบกว๊าน 

 

ตอ้งการอบรมภาษาอังกฤษ 

ฝร่ังเศส สเปน ญี่ปุ่น และ

จีน 

ตอ้งการอบรมมารยาทและ

บริการลูกค้า ชว่ง 13.00-15.00 

น. 

ต้องการการแปลเมนู  

แผนที่รอบกว๊าน 

การแปลแผนที่เป็น

ภาษาอังกฤษ  

งานวจิัยของ อ ธรณ์

ธนนันท์ 

 

ขั้นที่ 2 ในภาพที่ 16 คือ การใส่กระบวนการพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยทั้งหน้าใหม่และเก่าใน

การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านโครงการต่างๆของ

หนว่ย RASCPE ดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

หรอื เจ้าหน้าที่ 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ คือ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างนอ้ย 15 คน  

การด าเนินงาน: ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีจ านวน 17 คน (จากบุคลากรสายสนับสนุน

หรือ เจ้ าหน้ าที่ )  โดยมี วิ ทยากร  คื อ  รองศาสตราจารย์  ดร .มล .จรั ลวิ ไล  จรูญโรจน์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผลการประเมินโครงการ พบว่า ผู้เข้าใจมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการ ร้อยละ 100 

ด้านความรู้ร้อยละ 80 (จากแบบประเมินโครงการ) แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ คิดว่าเป็น
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โครงการที่ดี, มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิม, ได้ประสบการณ์และแนวคิดในการท าวิจัย หรือ

บางความคิดเห็นกล่าวว่าวิทยากรเป็นกันเอง คุยสนุก เป็นต้น ดูภาพที่ 3 ประกอบ 

 
ภาพท่ี 17 พัฒนาศักยภาพด้านการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

โครงการที่ 2 โครงการสร้างเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับสถาบัน

ต่างๆ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ : คณะได้สร้างเครือข่าย/ภาคีการประชุมวิชาการร่วมกับ

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ บุคลากรได้เข้าร่วมและได้น าเสนอบทความวจิัย  

การด าเนินงาน: คณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ร่วมกับ

สถาบันเครือขา่ย ซึ่งปี 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 18 -19 ธันวาคม 2557 มี

อาจารย์เข้าร่วมน าเสนอผลการวิจัยจ านวน 3 คน ดังนี้  

ตารางท่ี 17 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันเครือข่าย 

ที่ ชื่อ ชื่อเรื่อง งานประชุม 

1 สิงหค์ า รักป่า A critical study of consecrated 

process in Lanna religious sites 

as depicted in Phrjaoliaplok 

scripture 

The 8th International HUSOC 

Conference Academics-Research 

2014: “Humanities and Social 

Sciences: Multidiscipline beyond 

Frontiers” is held between 18- 19 

December, 2014 at the Faculty of 

Humanities, Kasetsart University, 

Bangkok, Thailand 

2 ดารินทร อิน

ทับทิม 

Students’ voices: readiness 

and attitude towards self-

directed English language 

learning via online-learning 

The 8th International HUSOC 

Conference Academics-Research 

2014: “Humanities and Social 

Sciences: Multidiscipline beyond 
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ที่ ชื่อ ชื่อเรื่อง งานประชุม 

Frontiers” is held between 18- 19 

December, 2014 at the Faculty of 

Humanities, Kasetsart University, 

Bangkok, Thailand 

3 เยาวรัตน์ เม็งขาว Nature in the poetry of Ralph 

Waldo Emerkson and Thich 

Nhat Hanh 

The 8th International HUSOC 

Conference Academics-Research 

2014: “Humanities and Social 

Sciences: Multidiscipline beyond 

Frontiers” is held between 18- 19 

December, 2014 at the Faculty of 

Humanities, Kasetsart University, 

Bangkok, Thailand 

 

นอกจากนั้นยังมีบุคลากรและนักวิจัยที่ไปน าเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ

อื่นๆ อีกจ านวน 4 คน ดังนี้ 

ตารางที่ 18 แสดงจ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติในสถาบันอื่น ๆ / แหล่งอื่น ๆ 

ที่ ชื่อ ชื่อเรื่อง งานประชุม 

1 William 

Kingsbury 

Once you find yourself, keep 

moving: dealing with change in 

Atiq Rahimi’s A thousand 

rooms of dream and fear 

Proceeding of the 2nd International 

Conference on Language, 

Literature and Cultural Studies 

(2nd ICLLCS), 20-21 August 2015 

Burapha University 

2 จติติมาพร  

ต้นจุมปา 

What are you reading?: genre 

analysis of English text in a 

Thai primary ELT text 

Proceeding of the 2nd International 

Conference on Language, 

Literature and Cultural Studies 

(2nd ICLLCS), 20-21 August 2015, 

Pattaya, Burapha University 

3 ผณนิทรา  

ธีรานนท์ 

กลสัทศาสตร์การรับรู้เสียง

วรรณยุกต์ภาษาไทยในผู้พูด

ภาษาเวียดนามเป็นภาษาแม่ 

และผูพู้ดภาษาเวียดนามเป็น

Proceeding of the Liberal Arts 

International Conference 2015 6 – 

7 August, 2015 Faculty of Liberal 

Arts,Thammasat University 
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ที่ ชื่อ ชื่อเรื่อง งานประชุม 

ภาษาแม่ ThaPrachan Campus, Bangkok 
4 เพ็ญนภา  

คล้ายสิงโต 

ภาษากับอุดมการณ์: วาทกรรม

นมแม่ ในสังคมออนไลน 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาษา

และวัฒนธรรม 2558 เรื่อง 

“อ านาจไร้พรมแดน: ภาษา 

วัฒนธรรม การสื่อสาร และอ านาจ

ในชีวติประจ าวัน” 

 

และร่วมจัดนทิรรศการ สหวิทยาการเพื่อพัฒนาการวิจัยอย่างยั่งยืน ร่วมกับ วช. และ

ราชบัณฑิต ณ อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อเดือนมกราคม 2558 ซึ่งสมเด็จพระเทพฯเสด็จเป็นองค์

ประธานเปิดงาน มีโครงการวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ 3 โครงการ คือ โครงการของ อ.จินตนา แปบดิบ 

อ.ศราวุธ หล่อด ีและอ.เยาวรัตน ์เม็งขาว เข้าร่วมน าเสนอผลงานด้วย ดังภาพข้างลา่งนี้ 

 

 

ภาพท่ี 18 การน าเสนอและจัดนริรศการรว่มกับสหวิทยาการเพื่อพัฒนาการวิจัยอย่าง

ยั่งยืน ร่วมกับ วช. และราชบัณฑติ 

 

โครงการที่ 3 โครงการ RASCPE : Workshop for mentees 

 ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ: จ านวนนักวิจัยที่สง่ขอ้เสนอโครงการ จ านวน   10  คน 

 การด าเนินงาน: มีผู้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2558 จ านวน 15 คนทั้งนี้เป็นนักวิจัยหน้า

ใหม่จ านวน 7 คน และนักวิจัยที่ท างานวิจัยต่อเนื่องจ านวน 8 คน RASCPE จึงจัดให้มีการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการเขียนงานวิจัยขึ้น โดยมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ ซึ่งเมื่อ

รวมการจัด Workshop for mentees ทั้งหมดมีจ านวนรวม 4 ครั้งต่อปี บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพียง 3 ครั้งต่อปี 
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ภาพท่ี 19 Workshop for mentees 

 

โครงการที่ 4 โครงการจัดสรรงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ประจ าปี

งบประมาณ 2558  

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ: งบประมาณที่จัดสรรตอ้งเป็นไปตามที่ก าหนด  

การด าเนินงาน: ปี 2558 มีผูท้ี่ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจ านวน 470,000 บาท (ดูตารางที่ 1 

และภาพที่ 2) คดิเป็น 7% ของเงนิรายได้ของคณะ ซึ่งบรรลุเป้าหมายหรอื KPI ที่ตั้งไว้ว่าจะมี

การให้ทุนวิจัยไม่ต่ ากว่า 5% ของเงนิรายได้ของคณะ 

 

โครงการที่ 5 โครงการสังเคราะห์งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการนีท้ าให้เกิดผลการรายงานผลด าเนินงานรอบ 1 ปี ของหน่วยความเป็นเลิศทางการ

วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ RASCPE โดย ดร.จันทิมา อังคพานิชกิจ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรภายนอก 
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ภาพท่ี 20 โครงการสังเคราะห์งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

จากโครงการในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ท าให้เกิดผลงานของหน่วย RASCPE ตามกลุ่ม

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 10 ตัวบ่งชี/้KPI ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 จ านวน Success Model  

คณะฯ มีการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน” และผลการส ารวจความต้องการของชุมชน โดยด าเนินการภายใต้ 1 คณะ 1 โมเดล ที่

เห็นเป็นเชงิประจักษ์ จ านวน 1 โมเดล คือ โมเดล “พี่สอนน้องผ่านภาษาเพื่อพัฒนาชุมชน” โดย

มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor: Mentees) คอยก ากับ และได้ผลผลิตที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดัง

ภาพที่ 20 โดยคณะศิลปศาสตร์จะร่วมมือกับชุมชนเป้าหมาย ผ่านกระบวนการบูรณาการภายใต้

หน่วย RASCPE ได้เป็นงานวิจัยต่างๆ เช่น พี่สอนน้องอ่านภาษาไทยโดยใช้นิทานท้องถิ่น โครงการ

นักวิจัยน้อย เป็นต้น และคาดว่าจะได้ผลการวิจัยเป็นหนังสือนิทาน บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ ฯลฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ครู RASCPE’ 

ระบบพีเ่ลี้ยง 
นักเรยีน 

โรงเรยีนในชุมชน

เป้าหมาย 
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ภาพท่ี 21 ภาพรวม Success Model การด าเนินการงานวิจัย งานบริการวิชาการ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการสอน หน่วย RASCPE คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ร่วมกับ โรงเรียนในชุมชนเป้าหมาย 
 

ตัวอย่างโครงการ พี่สอนน้องอ่านเขียนอักษรล้านนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของอาจารย์ 

ศราวุธ หล่อดี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้อักษรล้านนาผ่านกระบวนการพี่สอน

น้อง โดยให้นสิิตที่ลงเรียนรายวิชาภาษาล้านนาออกไปบริการวิชาการสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านวัง

ช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ผลการท างานที่ผสมผสาน

งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการสอน ครั้งนี้ท าให้ได้

แบบฝึกอ่านเขียนอักษรล้านนา และวิธีการสอนภาษาล้านนาแบบใหม่ ด้วยวิธีเทียบแบบกับ

การอา่นตัวอักษรภาษาไทย แทนแบบเดิมที่สอนอ่านออกเสียงตัวอักษรล้านนาเป็น กะ-ขะ-คะ-งะ 

ซึ่งยากต่อการเรียนรู้ ขั้นต่อไปจะพัฒนาไปสู่การแปลใบลาน ซึ่งถูกจารึกเป็นอักษรล้านนา

ทั้งหมด ในใบลานมีองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ศาสนา ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จ านวนมาก ทั้งน้ีจังหวัดแพร่เป็นแหล่งใบลานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย  

 

การด าเนินงานแบบผสมผสานงานวิจัย งานบรกิารวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการสอน 

 

 

 

พี่สอนน้องอ่านภาษาไทยโดยใช้นิทานท้องถิ่น 

พี่สอนน้องอ่านเขียนอักษรล้านา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

พี่สอนน้องผ่านภาษาพัฒนาเป็นมัคคุเทศน์น้อย 

พี่นักวิจัยน้อยสร้างปัญญาพัฒนาชุมชนแม่กาผ่านนิทานภาษาอังกฤษ 

ผลจากการด าเนินงานแบบผสมผสานงานวิจัย งานบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และการเรียนการสอน ได้ผลผลิตออกมาดังน้ี 

หนังสือนิทานฝึกภาษาไทย 

บทความประชาสัมพันธ์ธุรกิจในชุมชนแม่ค ามีจังหวัดแพร่ 

วธิีสอนภาษาล้านนาแบบใหม่ 

หนังสือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจากฝีมือมัคคุเทศน์น้อย 

บทความวิชาการ 
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ภาพท่ี 22 ลักษณะที่เป็น Success Model 

 

โครงการที่เป็น Success Model อีกโครงการหนึ่ง ดังลักษณะในภาพที่ 21 คือ โครงการชวน

น้องอ่าน หรือ อีกชื่อหนึ่ง คือ โครงการพี่สอนน้องผ่านนิทานท้องถิ่น ของ อาจารย์จินตนา แปบ

ดิบ มีลักษณะดังภาพที่ ซึ่งจะวัดประสิทธิภาพการอ่านของนักเรียนประถม ผ่านนิทานที่มีเรื่องราว

วัฒนธรรมท้องถ่ิน คือ การเย็บผ้า วัด ฯลฯ นิทานสร้างโดยนิสิตที่เรียนวิชาวรรณกรรม การ

เก็บข้อมูลท าผ่านการบริการวิชาการคือท าค่ายพี่สอนน้องร่วมกับโรงเรียนโรงเรียนบ้านวัง

ช้าง (ธีรราษฎร์ รังสฤษฏ์) จ.แพร่ และได้ไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ คือ วช. และราชบัณฑิตยสภา ในการน าเสนอผลงานสหวิทยาการ

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ดูภาพที่ 

22 

 
 

ภาพที่ 23 น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับเครือข่ายความ

ร่วมมือ ได้แก่ วช. และราชบัณฑติยสภา ในการน าเสนอผลงานสหวิทยาการงานวิจัยเพื่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

โค
รง
กา

ร:
 ช
วน

น้อ
งอ

่าน
 

ด้านวจิัย: วัดประสทิธิภาพการอ่าน 

ด้านบรกิารวิชาการ: ท าค่ายฝีกอ่านผ่านนทิานทอ้งถิ่นที่

นิสิต ภาษาไทย สร้างขึ้นร่วมกับโรงเรียน 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: นิทานเน้นเน้ือหาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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คณะยังมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิต และนิสิตให้มีความรอบรู้ สามารถที่จะด าเนินงานต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และภายใต้โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข จนเกิด Success Model “นักวิจัย

น้อย” (ดูรายละเอียดใน C4) ดังแสดงในภาพที่ 23 ซ่ึงนักวิจัยน้อยจะได้ลงมือปฏิบัติ 

สร้างเครื่องมือวิจัย เก็บข้อมูลวิจัย และเขียนบทความวิจัยร่วมกับอาจารย์  ขณะนี้การ

ด าเนินงานอยูร่ะหว่างการร่วมเขียนบทความกับอาจารย์ 

 
ภาพที่ 24 การท า workshop ให้นสิิตฝึกเก็บข้อมูลวจิัย  

และเข้าไปสอนในโรงเรียนบ้านแมก่า 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ แบ่งเป็น ระดับชาติ นานาชาติ และผลงาน

แบบอื่นๆ  

ผลงานของอาจารย์และนักวิจัยภายในปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนรวมทั้งสิ้นจ านวน 20 

รายการ แบ่งเป็น ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 1 เรื่อง ตีพิมพ์ระดับชาติ 9 เรื่อง และผลงานวิจัยใน

รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมระดับนานาชาติ 10 เรื่อง จากจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 76 คน คิดเป็น

ค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 13.94  

 

คะแนนที่ได้ระดับคณะ = (10.6)*100 = 13.94 

                  76 

 

และมีรายละเอียดผลงานวิจัยดังตารางที่ 19 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 19 แสดงผลงานวิจัยปี 2557 

ที ่ชื่ออาจารย ์

 

ชื่อผลงาน วารสาร วัน เดือน ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ. 

บทความระดับ

นานาชาต=ิ1 

    

1 อนงค์นาฎ  

เพชร

ประเสริฐ 

The Influence of Parents' 

Backgrounds, Beliefs about 

English Learning, and a 

Dialogic Reading Program on 

Thai Kindergarteners' English 

Lexical Development 

English Language 

Teaching 

Vol.7, No.3 1 

บทความ

ระดับชาติ=9 

    

2 บัณฑิต  

ทิพยเ์ดช 

เสกสรร ประเสริฐกุลกับวาท

กรรมความรุนแรงในวาท

กรรม  

วารสารศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ้  

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 

3  

 

.4 

3 เอื้อมพร  

ทิพยเ์ดช 

โลกทัศนช์าวไทยลื้อ :มุมมอง

จากค าสี่พยางค ์

วารสารศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ้  

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 

2 

 

.4 

4 ชวนพิศ ศรี

วชิัย 

พฤตกิรรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษดว้ยตนเองของ

นสิิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 

1 

 

.4 

5 วัชรินทร์  

แก่นจันทร์ 

อุดมการณ์ความเป็นอ่ืนใน

วรรณกรรมลา้นนา 

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 

2 

.4 

6 ศราวุธ 

หลอ่ด ี

การเปลี่ยนแปลงความหมาย

ของค าวา่ “หัว” ในค าประสม

ภาษาไทลื้อ 

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ท่ี 1 ฉบับท่ี 2 .4 

7 จินตนา 

แปบดิบ 

วาทกรรมอัตลักษณ์ไทใหญ่ใน

ชุมชนบ้านเมาะหลวง ต าบล

แมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ 

จังหวัดล าปาง 

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 

2 

.4 

8 สมหมาย  

รอดแป้น 

ภาพลักษณ์ดา้นลบของผู้หญงิ

ในวรรณกรรมโบราณ

สันสกฤตพากยไ์ทย 

วารสารมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม 

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 

1 

.8 
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ที ่ชื่ออาจารย ์

 

ชื่อผลงาน วารสาร วัน เดือน ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ. 

9 เปรมวทิย์   

ววิัฒน

เศรษฐ์ 

การสูข่วัญ: พธีิกรรมแหง่ชีวิต

ชาวไทลือ้ท่ีอ าเภอเชยีงค า 

จังหวัดพะเยา 

วารสารมหาวิทยาลัย

ศลิปากร 

ปีท่ี 34 ฉบับ

ท่ี 2 

.8 

10 เปรมวทิย์   

ววิัฒน

เศรษฐ์ 

การเปลี่ยนแปลงและการคง

อยู่ของพธีิสูข่วัญชาวไทลื้อ

จังหวัดพะเยา  

วารสารคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ปีท่ี 31 ฉบับ

ท่ี 1 

.8 

Proceedings 

ระดับ

นานาชาต=ิ10 

    

1 คมกฤช  ตา

ชม 

ผลของการใชก้ารเรียนการ

สอนท่ีเนน้งานปฏบัิตติอ่ทักษะ

การสื่อสารของนักเรียน

รายบุคคล: กรณศีกึษานสิิต

พยาบาลท่ีเรียนรายวชิา

ภาษาอังกฤษวชิาชีพ 

Proceedings of the 7th 

International Academic-

Research Conference on 

Sustainable Local 

Development towards 

ASEAN Community 

 .4 

2 ธรณ์

ธนนันท์  

ไชยวงค์ษา 

The Impact of Semantic 

Relatedness on Thai Adults 

Learning Second Meaning of 

English Word 

Proceedings of the 7th 

International Academic-

Research Conference on 

Sustainable Local 

Development towards 

ASEAN Community 

 .4 

3 สมหมาย  

รอดแป้น 

การศึกษาการแปลค าอธิบาย

ใตภ้าพประวัตพิระเจ้าตน

หลวงจากภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษ กรณศีกึษา

ทัศนคติและความพึงพอใจ

ของนักทอ่งเท่ียวและ

ประชาชนผู้อาศัยอยูบ่ริเวณ

โดยรอบวัดศรีโคมค า 

Proceedings of the 7th 

International Academic-

Research Conference on 

Sustainable Local 

Development towards 

ASEAN Community 

 .4 

4 จิตติมา กา

วรีะ 

Collaborative Writing: A 

Comparative Studies from 

EFL Students' Perspective 

Proceedings of the 7th 

International Academic-

Research Conference on 

Sustainable Local 

Development towards 

 .4 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ชื่ออาจารย ์

 

ชื่อผลงาน วารสาร วัน เดือน ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ. 

ASEAN Community 

5 สิงห์ค า  รัก

ป่า 

ผลการศึกษาและวเิคราะห์

เทคนิคการสอน การให้ข้อมูล

ยอ้นกลับและการประเมินการ

เขียนของอาจารย์ผู้สอนการ

เขียน ในรายวชิาการเขียนย่อ

หนา้ ระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยในภาคเหนือ

ตอนบน ความคาดหวังและ

การปฏบัิตจิรงิของนิสติสาขา

ภาษาอังกฤษ 

Proceedings of the 7th 

International Academic-

Research Conference on 

Sustainable Local 

Development towards 

ASEAN Community 

 .4 

6 เยาวรัตน์  

เม็งขาว 

Derek Walcott and the 

Pastoral 

Proceedings of the 1st 

International Conference 

on Language, Literature, 

and Cultural Studies 

 .4 

7 สมหมาย  

รอดแป้น 

Toponyms of Villages around 

Kwan Phayao, Phayao 

Province 

Proceedings of the 1st 

Nong Khai Campus 

International Conference 

2013: Building up of the 

Research Based 

Knowledge for 

Sustainable Development 

of Greater Mekong Sub-

region 

 .4 

8 พชิญส์ินี 

เสถียร

ธราดล 

University of Phayao 

Undergraduates' Attitude 

towards Dialects, Central 

Thai, and English for ASEAN 

Economic Community 

Proceedings of the 1st 

Nong Khai Campus 

International Conference 

2013: Building up of the 

Research Based 

Knowledge for 

Sustainable Development 

of Greater Mekong Sub-

region 

 

 .4 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ชื่ออาจารย ์

 

ชื่อผลงาน วารสาร วัน เดือน ป ี ค่าน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ 

สกอ. 

9 สิงห์ค า รัก

ป่า 

Subamitta Jataka Wat 

Sungmen Version and 

Subamitkesini: Common 

features and differences and 

differences 

Proceedings of the 1st 

Nong Khai Campus 

International Conference 

2013: Building up of the 

Research Based 

Knowledge for 

Sustainable Development 

of Greater Mekong Sub-

region 

 .4 

20 ชาญศักดิ ์

เสียงเย็น 

The Development of 

Vocabulary Learning by 

Using the Educational 

Talking Book Material for 

Grade Seven Students 

Proceedings of the 1st 

Nong Khai Campus 

International Conference 

2013: Building up of the 

Research Based 

Knowledge for 

Sustainable Development 

of Greater Mekong Sub-

region 

 .4 

รวม 10.6 

 

ตารางท่ี 20 ผลงานวิจัยปี 2558 

ที่ 

ชื่อ

อาจารย์ 

 

ชื่อผลงาน วารสาร 

วัน เดือน 

ปี 

เผยแพร่ 

ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

บทความระดับ

นานาชาติ=1 

    

1 William 

Kingsbury 

The need for 

vengeance or the need 

to mourn? Atiq 

Rahimi’s Exploration of 

Iranian Studies Apr. 2015 1 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ 

ชื่อ

อาจารย์ 

 

ชื่อผลงาน วารสาร 

วัน เดือน 

ปี 

เผยแพร่ 

ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

Afghan self-identity in 

earth and ashes 

 

บทความ

ระดับชาติ=3 

    

2 นลินภัสร์  

เมฆเกรียง

ไกร 

รูปแบบการเขียนใน

กฎหมายล้านนาโบราณ 

ศลิปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

กค-ธค 

๒๕๕๗ 

.4 

3 ผณนิทรา  

ธีรานนท์ 

พัฒนาการของเสียง

วรรณยุกต์ที่เกิดจาก

อิทธิพลของเสียง

พยัญชนะต้นควบกล้ าใน

ภาษาตระกูลมอญ-

เขมร และภาษาตระกูล

ไท: การศกึษาเชิงกล

สัทศาสตร์ 

วจนะ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

แมฟ่้าหลวง ฯลฯ 

๒๕๕๘ .4 

4 ผณนิทรา  

ธีรานนท์ 

ลักษณะทางกล

สัทศาสตร์ของเสียง

วรรณยุกต์ภาษาไทย

ออกเสียงโดยเด็กที่มี

ภาวะบกพร่องทางการ

ได้ยิน 

 

 

 

 

 

 

วารสารศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๒๕๕๘ .6 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ 

ชื่อ

อาจารย์ 

 

ชื่อผลงาน วารสาร 

วัน เดือน 

ปี 

เผยแพร่ 

ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

 

 

 

Proceedings ระดับนานาชาติ=2    

5 William 

Kingsbury 

Once you find yourself, 

keep moving: dealing 

with change in Atiq 

Rahimi’s A thousand 

rooms of dream and 

fear 

Proceeding of 

the 2nd International 

Conference on 

Language, Literature 

and Cultural Studies 

(2nd ICLLCS), 20-21 

August 2015 Burapha 

University 

 .4 

6 จติติมาพร  

ต้นจ าปา 

What are you reading?: 

genre analysis of 

English text in a Thai 

primary ELT text 

Proceeding of 

the 2nd International 

Conference on 

Language, Literature 

and Cultural Studies 

(2nd ICLLCS), 20-21 

August 2015, Pattaya, 

Burapha University 

 .4 

Proceedings ระดับชาติ=1    

7 เพ็ญนภา  

คล้าย

สิงหโ์ต 

ภาษากับอุดมการณ์: 

วาทกรรมนมแม ่ใน

สังคมออนไลน 

Proceeding of การ

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติภาษาและ

วัฒนธรรม 2558 เรื่อง 

“อ านาจไร้พรมแดน: 

ภาษา วัฒนธรรมการ

สื่อสาร และอ านาจใน

 .2 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ 

ชื่อ

อาจารย์ 

 

ชื่อผลงาน วารสาร 

วัน เดือน 

ปี 

เผยแพร่ 

ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

ชีวติประจ าวัน” 

รวม 3.4 

 

ตารางที่ 21 ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ปี 2558 
4.  

ที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา รายวิชา ลักษณะ 

ค่า

น้ าหนัก

ตาม

เกณฑ์ 

สกอ. 

1 คณะศิลปศาสตร์ - พะเยาศกึษา หนังสือ .4 

2 เมนู 2 ภาษา - Translations ป้าย - 

3 Application ฝกึออกเสียง

วรรณยุกต์ไทย  

- - โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

บนมอืถือ 

- 

รวม

 .4 

 

ในปี 2558 อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์มีจ านวน 83 คน เมื่อคิดค่าถ่วงน้ าหนัก 

ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมีค่าเท่ากับ 3.4 ส่วนผลงานวิชาการที่ผ่านการประเมินจาก

ผูท้รงคุณวุฒิมีค่าเท่ากับ .4 

 

คะแนนที่ได้ระดับคณะ = (3.4+.4)*100 = 4.57 

               83 

เมื่อเปรียบเทียบผลงานวิจัยของบุคลากรและนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์เปรียบเทียบ

ระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ 2558 พบว่า คะแนนถ่วงน้ าหนักที่ได้รับระดับคณะลดลงจาก 

13.94 เป็น 4.57 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เมื่อดูเป็นรายประเภทผลงานวิจัย จะได้ว่า วารสารระดับนานาชาติมีจ านวนเท่ากัน คือ 1 

บทความ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล TCI ลดลงจาก 3 เป็น 1 วารสารที่ไม่ได้อยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI ลดลงจาก 6 เป็น 2 วารสารใน proceeding นานาชาติ ลดลงจาก 10 เป็น 2 และ 

proceeding ระดับชาติเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 1 และในปีงบประมาณ 2558 มีผลงานวิชาการอื่นๆ 

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คือ หนังสือพะเยาศึกษา ซึ่งได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมี

ใบรับรองการใช้ประโยชน์จากสังคม นอกจากนั้น ยังมีแอพพลิเคชั่นฝึกออกเสียงวรรณยุกต์

ภาษาไทย (Thai Tone App.) จากผลงานวิจัยเรื่องเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งได้รับทุนภายนอกจาก 

สกอ. ถูกน าไปใช้โดยบริษัทอินทิเม็กซ์ จ ากัด เพื่อฝึกเด็กหูตึง และก าลังพัฒนาให้ผู้เรียน

ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้ใช้ โดยอัพโหลดลง Google Play Store (ดูภาพที่ 28 และภาพที่ 

29)  

 
ภาพท่ี  25 การเปรียบเทียบผลงานวิจัยของบุคลากรและนักวิจัยในคณะศลิปศาสตรเ์ปรียบเทียบ

ระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ 2558 

 

 อีกสาเหตุหนึ่งที่จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ลดลงจากปีงบประมาณ 2557 คือ จ านวนทุน

วิจัยในปีงบประมาณ 2557 มีจ านวน 23 ทุน มากกว่าในปีงบประมาณ 2558 ที่มีจ านวน 15 ทุน ซึ่ง

จ านวนทุนที่จัดสรรลดลง 34% และมีนักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2558 จ านวน 30.43% 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ (ผลงาน)  

จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์มี 3 ชิ้นงาน ได้แก่ เมนู 2 ภาษา หนังสือพะเยา

ศึกษา และ แอพพลิเคชั่นฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย (Thai Tone App.)  

ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ช้ินแรก คือ เมนู 2 ภาษา ไทย อังกฤษ ดังภาพที่ 26 และผล

ประเมินซึ่งเก็บข้อมูลหลังจากน าเมนูไปมอบให้ชุมชนรอบกว๊านพะเยาแล้ว 2 อาทิตย์ ดังแสดงใน

ภาพที่ 26 

 
ภาพท่ี 26 เมนู 2 ภาษา ซึ่งเกิดจากการส ารวจความต้องการของชุมชนรอบกว๊านพะเยา 

 

 

 
ภาพท่ี 27 ผลการประเมินเมนู 2 ภาษาที่ให้ชุมชนรอบกว๊านพะเยาน าไปใช้ 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์อีกชิ้นหนึ่ง คือ ผลงานจากแหล่งทุนนอกคณะ คือ สกอ. ที่

ได้รับการจดลิขสิทธิ์ เป็น application ฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย (Thai Tone App.) ซึ่งท า

ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอื ICT ดังภาพที่ 27 

  
ภาพท่ี 28 งานวิจัย Thai Tone App. ซึ่งได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจดลิขสทิธ์ เลขที่ 

327679 และนิสติที่ร่วมท าวิจัยจากคณะ ICT 

 

รวมถึงหนังสือพะเยาศึกษา ซึ่งได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้น

จากงานวจิัย และใช้ในการเรียนการสอนวิชาพะเยาศกึษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา  

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภายนอกยังน าไปใช้ประโยชน์จากหนังสือพะเยาศึกษาตาม

แบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์ ภาพที่ 29 เช่น โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม ใช้อ้างอิงในการ

สร้างหลักสูตรท้องถ่ิน ชื่อวชิา ว่า ภูมิภาษา คุณค่าชีวติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 
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ภาพท่ี 29 หนังสือพะเยาศึกษาและการน าไปใช้ประโยชน์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 จ านวน Spin of Entrepreneur (ผลงาน) (คณะศิลปศาสตร์ไม่ท าตัวบ่งชีน้ี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 จ านวน Product  

จ านวนผลผลิตมี 4 ชิน้ ได้แก่  

1. หนังสือนิทานท้องถิ่นเพื่อฝึกอ่านภาษาไทย ดังแสดงในภาพที่ 30 

2. แบบฝึกอ่านเขียนอักษรล้านนา ดังแสดงในภาพที่ 30 

3. ผลงานวิจัยจากแหล่งทุนนอกคณะ คือ สกอ. ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ เป็น 

application ฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย (Thai Tone App.) ซึ่งท าร่วมกับคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT และมีการน า application ไปใช้ทดสอบกับเด็กหูตึง และเด็ก

ที่เรยีนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศด้วย และ  

4. หนังสือพะเยาศึกษา (ดูข้อมูลจากตัวบ่งชี้ที่ 2 และ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ข้างต้น) 

  
ภาพท่ี 30 หนังสือนิทานท้องถิ่นเพื่อฝึกอ่านภาษาไทย (ซ้าย) และแบบฝกึคัดอักษรล้านนา 

(ขวา) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสบืสาน (ผลงาน)  

มีอย่างน้อย 2 โครงการ ดังเห็นผลผลิตในภาพที่ 29 โดยการด าเนินงานภายใต้หน่วย 

RASCPE บูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการสอน 

ออกมาเป็นแบบฝึกหัดภาษาล้านนา และหนังสือนิทานท้องถิ่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น 

การน าทักษะอ่านเขียนอักษรล้านนาไปอ่านใบลานในวัด ซึ่งมีจ านวนมากที่จังหวัดแพร่ (มากที่สุดใน

ประเทศไทย) และสืบสานอาชีพท้องถิ่น เช่น การเย็บผ้าส าเร็จ จักสาน ผ่านการท างานวิจัยที่มี

คุณภาพอีกจ านวน 2 เรื่อง  ได้แก่ พี่สอนนอ้งผ่านภาษาล้านนา และพี่สอนนอ้งผ่านนิทานท้องถิ่น  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย (หน่วย:ล้านบาท)  

เป้าหมายหรอื KPI ที่ตัง้ไว้ คอื จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะจะมีไมน่้อยกว่า 5% 

ของเงนิรายได้ของคณะ ในปี 2557 มีเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นักวิจัย 410,000 บาท ในป ี2558 จ านวน 470,000 บาท และ 385,000 บาท ในปี 2559 คิดเป็น 

3.24% 7% และ 6.67% ของรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 21 นับว่า

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ตารางที่ 22 การจัดสรรทุนวิจัยภายในคณะและทุนวิจัยภายนอกคณะ 

 จ านวนทุน 

ประจ าปีงบประมาณ 

สาขาที่ขอทุน 2557 2558 2559 

ภาษาจนี 3 0 3 

ภาษาอังกฤษ 14 9 8 

ภาษาไทย 6 4 4 

ภาษาญี่ปุ่น 0 0 0 

ภาษาฝร่ังเศส 0 0 3 

เจ้าหน้าที่ 0 2 0 

รวมจ านวนทุนภายในคณะ 23 15 18 

คดิเป็น % จากเงินรายได้

คณะ 3.24% 7% 6.67% 

ทุนวิจัยภายนอกคณะ 512,500 735,000 ยังไม่มีขอ้มูล 
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ส่วนทุนวิจัยภายนอกคณะในปี 2557 มีประมาณ 512,500 บาท ประกอบด้วย ทุน ABC 

ของ สกว. 400,000 และทุนจาก สกอ. ของ ผศ.ดร.สุกัญญา 112,500 บาท และ ในปี 2558 มี

จ านวน 735,000 บาท ประกอบด้วย ทุน ABC ของ สกว. 300,000 บาท ทุนจาก สกอ. ของ ผศ.

ดร.สุกัญญา 150,000 และ ของ ผศ.ดร.ผณนิทรา  ธีรานนท์ 225,000 บาท ทุนโครงการบ าบัด

ทุกข์ 10,000 บาท และทุน 1 คณะ 1 โมเดล 50,000 บาท ซึ่งทุนวิจัยภายนอกคณะมเีพิ่มขึ้นเมื่อ

เปรียบเทยีบระหว่างปี 2557 กับ ปี 2558 คดิเป็น 43.41% ส่วนในปีงบประมาณ 2559 อยู่

ระหว่างการพิจารณา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 จ านวนนักวิจัย  

คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายใหม้ีนักวิจัยใหมเ่พิ่มขึน้ 10% ทุกปี ดังแสดงในตารางที่ 32  

ตารางที่ 23 การจัดสรรงบประมาณวิจัยของคณะและทุนวิจัยภายนอกคณะ 

 จ านวนทุน 

ประจ าปีงบประมาณ 

สาขาที่ขอทุน 2557 2558 2559 

ภาษาจนี 3 0 3 

ภาษาอังกฤษ 14 9 8 

ภาษาไทย 6 4 4 

ภาษาญี่ปุ่น 0 0 0 

ภาษาฝรั่งเศส 0 0 3 

เจ้าหน้าที่ 0 2 0 

รวมจ านวนทุน 23 15 18 

จ านวนนักวิจัยหน้าใหม่ - 7 12 

จ านวนนักวิจัยเก่า - 8 6 

สัดส่วนนักวิจัยหน้าใหม่ - 46.67% 66.67% 

 

จ านวนบุคลากรและนักวิจัยที่ขอทุนวิจัยภายในคณะศิลปศาสตร์ในปี 2557 มีจ านวน 23 

คน ถือเป็นข้อตกลงเบื้องต้นว่าเป็นปีที่ใช้เป็นฐานเปรียบเทียบนักวิจัยหน้าใหม่ในปี 2558 และปี 

2559 ซึ่งหากถือว่าปี 2557 เป็นปีเริ่มต้นทุนวิจัย ในปี 2558 นักวิจัยหน้าใหม่ คือ นักวิจัยที่ไม่เคย

ขอทุนวิจัยปี 2557 จะได้จ านวนนักวิจัยหน้าใหม่จ านวน 7 คน จากจ านวนทั้งหมด 15 คน คิดเป็น

สัดส่วน 46.67% และเพิ่มขึน้เป็น 12 คน จาก 18 คน ในปี 2559 สัดส่วนนักวิจัยใหม่ 66.67% และ

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 นักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 30.43% มากกว่า KPI ที่ตั้งไว้ 

10%  
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ภาพที่ 31 สาขาวิชาและจ านวนบุคลากรและนักวิจัยที่ขอทุนวิจัยภายของคณะ 
  
จาก ภาพที่ 31 จะเห็นว่าในปีงบประมาณ 2558 และ ปีงบประมาณใหม่ 2559 

เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2557 สาขาวิชาที่ขอทุนวิจัยภายของคณะมีความหลากหลายมากขึ้น 

ในปีงบประมาณ 2558 มีเจ้าหน้าที่รับทุนวิจัยของคณะ 2 คน และในปีงบประมาณ 2559  

มีสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส ซึ่งไม่เคยขอทุนวิจัยมาก่อน ก็เข้ามาร่วมท าวิจัยให้กับคณะด้วย และเมื่อดู

รายบุคคล ในปีงบประมาณ 2559 นอกจากบุคลากรชาวไทย ยังมีบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

และสาขาภาษาจีนที่ขอทุนวิจัยของคณะและเป็นบุคลากรชาวต่างชาติจ านวนหลายคน ได้แก่ 

บุคลากรชาวฝรั่ง 3 คน บุคลากรชาวจนี 2 คน ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการกระจายทุนวิจัย

ให้แกบุ่คลากรทุกสัญชาติอย่างท่ัวถงึ รวมถงึการท าวิจัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 จ านวนผู้บริหารงานวิจัย  

ภายในหน่วย RASCPE ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการบูรณา

การทั้ง 3 ด้าน ตามพันธกิจหลักของคณะฯ คือ ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ท าให้เห็นศักยภาพของผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป เข้า

มาช่วยในการพัฒนาและบริหาร ระบบและกลไกของหน่วยฯ จ านวน 8 คน (ผู้บริหาร 3 คน หัวหน้า

สาขาวิชา 5 คน) บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ (ดูข้อ 2 ภาพที่ 15) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 จ านวนฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย 

คณะฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม (หน่วย RASCPE) ขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญส าหรับนักวิจัย/บุคลากรภายใน

คณะ ซึ่งทางหน่วยฯ ได้จัดพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย และเอกสารวิชาการต่างๆ ณ ห้อง B102 คณะ

ศลิปศาสตร ์และในปี 2559 จะมีการจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ตอ่ไป 

 

4. แนวทางการด าเนินงานวิจัยในอนาคต 

 คณะศิลปศาสตร์ โดยหน่วย RASCPE ด าเนินงานมาเป็นเวลา 1 ปี ระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา

มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ สร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยใหม่ และส่งเสริมนักวิจัยเก่า ผ่านระบบพี่

เลี้ยง และสร้างแนวทางการน าผลการวิจัยไปตีพิมพ์และน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยยังคง

แนวคิดบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการสอน เน้นพื้นที่ 

1 คณะ 1 โมเดล ภายใต้ Theme พี่สอนน้องผ่านภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ซึ่งจะ

เห็นว่านอกจากบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ จะมีการส่งเสริมและผลักดันนิสิตระดับปริญญาตรีเข้า

มามีสว่นร่วมในการท างานวิจัยและผลิตผลงานวิจัย ดังที่ปรากฏในภาพที่ 31 ด้วย 

 ในปี 2559 นี้ จะเน้นที่การผลิตผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นระดับ 

Proceeding ไปจนถึง บทความระดับนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

คณะศิลปศาสตร์ นอกจากนั้น ยังเน้นที่การสร้างนวัตกรรม เช่น Application ที่สามารถจะน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาประเทศให้พ้นจากสถานการณ์ 

Middle income trap 

 

 
ภาพท่ี 32 ภาพแนวทางการด าเนินงานวิจัยในปี 2559 ภายใต้หน่วย RASCPE 
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 กระบวนการสร้างผลผลิตให้เป็นตามเป้าหมายในปี 2559 นี้ คณะศิลปศาสตร์ยังคงระบบ

พี่เลี้ยง โดยหน่วย RASCPE เพิ่มการจัดสรรเวลาให้นักวิจัยได้ปรึกษางานวิจัยทุกวันพุธ เวลา 

9.00-12.00 น. และจะด าเนินการจัด Workshop แบบกลุ่มย่อยขนาด 3-5 คนต่อครั้ง 

ส าหรับนสิิตนักวิจัย และบุคลากร เพื่อผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างจริงจังด้วย และ

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายส าคัญของการบูรณาการของหน่วย RASCPE คือ บทความ

ประเภทต่างๆและนวัตกรรมที่ท าให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วยตนเอง โดยมี Key 

Person ที่จะเน้น คือ ครู และนักเรียนในชุมชนพื้นที่ 1 คณะ 1 โมเดล รวมทั้งที่อยู่นอกพื้นที่

ชุมชนทั้งในและตา่งประเทศจากงานวิจัยที่ได้รับทุนภายนอกด้วย 
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C.8 อาจารย์ได้รับการพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ดร. จิตตมิา กาวีระ) 

นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง 

นางสาวจรยิา ใจพยัคฆ์ 
 

ค าอธิบาย  

อาจารย์ประจ าได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ตาม

ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น อบรม ศึกษาบางวิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน

วิชาการ ศึกษาดูงาน การเป็น บุคลากรแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

เป็นต้น 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์มวีัตถุประสงค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาในแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558 

- 2561ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่น

ในธรรมาภิบาล [1] โดยคณะฯ ก าหนดแผนการพัฒนาสายวิชาการในกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและ

ส่งเสริมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน [2] ซึ่งมีแนวปฏิบัติ 3 ด้าน คือ การจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายบุคคล และการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

จากการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะฯ ได้ตั้งตัวชี้วัดใน

ปีงบประมาณ 2558 คือ จ านวนบุคลากรสายวิชาการมีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 2 คน [3] จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินแผนความส าเร็จของการพัฒนาอาจารย์ด้านการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า คณะฯ ตั้งเป้าตัวบ่งชีค้วามส าเร็จในปี 2558 มอีาจารย์คุณวุฒิปริญญา

เอกที่ครบก าหนดยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 7 คน โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการ

ประกาศแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน และมีผู้ยื่นขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน ดังรายงานผลการด าเนนิงานดังนี ้
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ตารางท่ี 24 รายงานผลการด าเนนิการตามตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 

 

รายช่ือ 

รอบปีงบประมาณที่

ยื่นขอก าหนดต าแหนง่

ฯ 

รอบปีงบประมาณ 

ท่ีประกาศผล 

 

หมายเหต ุ

1. ผศ. ดร. วรวรรธน ์ศรียาภัย 2556 2558 
บรรลุผลตามแผนกล

ยุทธ์ 

2. 
ผศ. ดร. อนงนาฎ เพ็ช

ประเสริฐ 
2557 2558 

บรรลุผลตามแผนกล

ยุทธ์ 

3. ผศ. ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ 2558 
อยู่ระหว่างการ

พจิารณา 

ขอก าหนดต าแหนง่ 

รองศาสตราจารย์ 

4. ดร. จิตตมิา กาวีระ 2558 
อยู่ระหว่างการ

พจิารณา 

ขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5. ดร. ดารนิทร อินทับทิม -- -- -- 
6. ดร. สิงหค์ า รักปา่ -- -- -- 
7. ดร. เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต -- -- -- 

 

ทั้งนี้ การก าหนดแผนพัฒนาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคลโดยพิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานซึ่งคณาจารย์ทุกคนรับทราบและมี

ระบบการติดตามรายงานความก้าวหน้ารายบุคคล คณะฯ มีติดตามความก้าวหน้าการเตรียม

ผลงานทางวิชาการ [4] และจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่สนับสนุนกลุ่มคณาจารย์ที่อยู่ในก าหนดเวลา 

ได้แก่ การอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน การเขียนบทความวิชาการ การเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ [5] เป็นต้น 

2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

คณะฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตามความต้องการที่ระบุ โดยแบ่งการ

จัดสรรงบประมาณเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

   ประเภทที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ส ารวจความต้องการการพัฒนาด้านวิชาการจาก

คณาจารย์และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหรือมอบทุนสนับสนุนเป็นประจ าทุกปี

โดย เช่น อบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ อบรมการขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ อบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร โดยการมอบทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่สอบผ่าน

การคัดเลือกเพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นต้น [6] 

   ประเภทที่ 2 คณะศิลปศาสตร์สนับสนุนกิจกรรมตามความต้องการที่ระบุ โดย

สาขาวิชามีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนปฏิบัติการในแต่ละสาขาวิชาเพื่อจัด

กิจกรรมการพัฒนาตนเองและนิสิตตามความประสงค์ เช่น โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรของ
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สาขาวิชา โครงการผลิตต าราในสาขาวิชา เป็นต้น [7] โดยคณะฯ มีนโยบายให้สาขาวิชาจัดสัดส่วน

เงินงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ต่อนสิิตในอัตรา 40: 60 

   ประเภทที่ 3 คณะศิลปศาสตร์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายบุคคลในแต่ละ

รอบปีงบประมาณ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 10,000 บาทต่อคน เพื่อให้สิทธิในการ

เลือกการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย หรอืศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณใ์นวิชาชีพ [8] 

  ทั้งนี้ คณะฯ ได้จัดท ารายงานการพัฒนาตนเองในรอบปีงบประมาณ 2557 และ 2558 [9] 

โดยมีรายงานสรุปดังตอ่ไปนี ้ 

 

ตารางที่ 25 รายงานสรุปค่าร้อยละของการพัฒนาตนเองประจ าปีงบประมาณ 2557 และ 2558 

 

 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

อบรมภายใน

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ภายนอกมหาวทิยาลัย อบรมภายใน

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ภายนอกมหาวทิยาลัย 

อบรม ศกึษา 

ดูงาน 

ประชุม

วชิาการ 

อบรม ศกึษา 

ดูงาน 

ประชุม

วชิาการ 

ภาษาไทย  100 23 8  19 - 75 

ภาษาจีน  - - 11  40 80 40 

ภาษาญี่ปุ่น  11 56 78  20 80 100 

ภาษาอังกฤษ  3 - 54  43 49 55 

ภาษาฝร่ังเศส  - - 17  29 14 14 

 

ดังแสดงในตารางที่ 25 คณะฯ สรุปภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองของ

คณาจารย์และพบว่าคณาจารย์ทุกคนเข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ อันได้แก่ การ

ประชุมวิชาการ (ด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนและการศึกษาดูงานเพื่อสร้าง

เสริมประสบการณ์แล้วน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง) และการพัฒนา

ด้านการวิจัย จากการแสดงค่าร้อยละของการพัฒนาตนเองของคณาจารย์พบว่า มีการพัฒนา

ตนเองโดยการเข้าอบรมภายคณะฯ และภายในมหาวิทยาลัยซึ่งจัดอยู่ในหมวดการเข้าร่วมอบรมใน

มหาวิทยาลัยทุกคนอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม อันได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการ

สอนห้องเรียนขนาดใหญ่ การวัดและประเมินผล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ การ

วิจัย การจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-Based Education นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าการเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของคณาจารย์ที่จัดภายนอกมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันในแต่ละ

ปีงบประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ประเภทของกิจกรรมและงบประมาณสนับสนุน ในด้านการ

พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการพบว่า อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการในฐานะผู้

น าเสนอผลงานของอาจารย์เองยังมีสัดส่วนที่น้อย (น้อยกว่าร้อยละ 10) [10] เมื่อเทียบกับการเข้า

ร่วมประชุมวิชาการในฐานะผูเ้ข้าร่วม คณะฯ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะฯ จึง
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มีประกาศสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยเพิ่มเติมในประเทศกรณีเป็นผู้น าเสนอผลงาน

มากกว่า 1 ครั้ง งบประมาณ 5,000 บาท [11] และกรณีไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

และการประชุมวิชาการนั้นๆ มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศฯ ของคณะฯ งบประมาณ 30,000 

บาท [12] 
 

3. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

นอกจากแผนและการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของคณาจารย์แล้ว คณะฯ ยังให้

ความส าคัญกับการติดตามการพัฒนาดังกล่าว โดยบรรจุในแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ คณะฯ มแีนวปฏิบัติในการตดิตามการปฏิบัติงานของคณาจารย์ โดยตั้งตัวชี้วัดความส าเร็จ

ในปีงบประมาณ 2558 ไว้ 2 ด้าน คือ อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ [13] และผลการ

ประเมินบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิตและวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยด้าน

คุณภาพการสอนในภาพรวมระดับคณะฯ ไม่ต่ ากว่า 3.51 [14] ซึ่งผลการประเมินพบว่าผลการ

ด าเนนิงานในปีงบประมาณ 2558 บรรลุตามช้ีวัดดังกล่าว  

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินการสอนในรอบปีงบประมาณ 

2557 พบว่ามีบางรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อีกทั้งจ านวนนิสิตที่เข้าร่วมรับการ

ประเมินมจี านวนน้อย คณะฯ จงึจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองจากผลการประเมินการ

สอน โดยจัดโครงการจัดการความรู้เรื่องการประเมินผลการสอนโดยนิสิต [15] เพื่อน าเสนอแนว

ปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนและการกระตุ้นให้นิสิตเข้าประเมินการสอนของอาจารย์ 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังสร้างขวัญและก าลังโดยการสนับสนุนผู้เป็นตัวอย่างในด้านการมีผลการ

ประเมินการสอนดเีด่นในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งพิจารณาจากรายวิชาที่ผลการประเมินการสอนสูงที่สุด

และจ านวนนิสติเข้าประเมินจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 [16] 

 นอกจากการตดิตามการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามแผนกลยุทธ์แล้ว คณะฯ ยังมีระบบ

การติดตามผลการพัฒนาตนเองจากกิจกรรมที่คณาจารย์ของคณะฯ ไปเข้าร่วมภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยการมีระบบการรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด 

อาทิ การอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนาวิชาการ [17] การลาช่วงปิดภาคเรียนเพื่อไป

ปฏิบัติงานด้านการวิจัยหรือดา้นการเตรยีมการสอน [18] เป็นต้น  
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ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 -2561 

2. แผนกลยุทธ์คณะศลิปศาสตร์ กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรท้ังสายวชิาการและสาย

สนับสนุน 

3. รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์คณะศลิปศาสตร์ รอบ 12 เดอืน 

4. บันทึกข้อความรายงานความกา้วหน้าการขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ 

5. สรุปโครงการพัฒนาอาจารย ์ 

6. สรุปโครงการด้านพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการมอบทุนสนับสนุนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 

ณ สหราชอาณาจกัร 

7. โครงการตามแผนปฏบัิตกิารงบประมาณ 2558 ระดับสาขาวิชา 

8. รายงานการใชง้บประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์รายบุคคล (Block Grant) 

9. รายงานการพัฒนาตนเองภายนอกมหาวิทยาลัยของอาจารย์ในรอบปีงบประมาณ 2557 และ 2558 

10. รายงานสรุปอาจารย์ท่ีไปปฏบัิติงานน าเสนองานวชิาการในการประชุมวิชาการ 

11. ประกาศการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวชิาการ (เพิ่มเตมิ) 

12.  ประกาศการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวจิัยระดับนานาชาติและการอนุมัตเิงินสนับสนุน 

13.  สรุปโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

14. รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสติ 

15. สรุปโครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ภาคการศกึษาท่ี 1/2558 

16. สรุปโครงการจรรยาบรรณวชิาชีพดีเด่น 

17. รายงานการไปปฏบัิตงิานดา้นการอบรม การศกึษาดูงาน การประชุมสัมมนาวิชาการ (บก.007) 

18. รายงานการไปปฏบัิตงิานดา้นการวิจัยและด้านการเตรียมการสอน (บก.007) 
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C.9 ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 

ผู้รับผิดชอบ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม) 

นางสาวไพลิน   วงศไ์ชย 

นางสาวปวลี   ดวงดี 
 

ค าอธิบาย  

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันจ าเป็นต้องรับรองมาตรฐาน

หลักสูตรของ แต่ละสถาบันว่ามีการด าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามองค์ประกอบที่ 1 การ

ก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด

โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้นี้ไม่มีการประเมินระดับคะแนน ข้อมูลที่ได้เป็น

ตัวบ่งชีแ้สดงรอ้ยละหลักสูตรที่ด าเนินการ และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานเบือ้งตน้ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ประกอบด้วย 9 หลักสูตร ซึ่งมีการด าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไป

ตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยร้อยละ 100 ของหลักสูตรมี

การด าเนินการและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานเบือ้งต้น [1]  ดังต่อไปนี้ 

1. ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

2. ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจนี 

3. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

4. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

5. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

6. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

8. ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

9. ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายงานองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี ้1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 9 

หลักสูตรของคณะศลิปศาสตร ์ดังนี้ 

1.1 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

1.2 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

1.3 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

1.4 ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.5 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

1.6 ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

1.7 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.8 ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

1.9 ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
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C.10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/ กรรมการประจ าคณะ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ดร. จิตตมิา กาวีระ) 

นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ 

 

ค าอธิบาย  

สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาท

หน้าที่แตกต่างกันตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ โดยทั่วไปสภามหาวิทยาลัย เป็นกลไกที่

ก าหนดนโยบายสูงสุดของมหาวิทยาลัย วางระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแต่งตั้งถอดถอน

อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ รวมทั้งการ

ก ากับการบริหารมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กรรมการประจ าคณะ 

ประเด็นการประเมิน 

 ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังตอ่ไปนี้ 

1. กรรมการประจ าคณะท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พรบ. 

2. กรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร ์ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหารคณะ 

3. กรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

4. กรรมการประจ าคณะตดิตามผลการด าเนนิงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 

- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 

- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 

- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 

- กรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

กรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์เทียบเท่ากับคณะกรรมการประจ าส่วนงานได้รับ

แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยพะเยา [1] ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์และบุคลากร 

รวม 12 คน อันได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทน

คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ดังมรีายนามดังต่อไปนี้ 
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1. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศลิปศาสตร์   

2. ดร. จติติมา กาวีระ รองคณบดีฝา่ยบริหาร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ผณนิทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝา่ยวิจัยและรักษาการหัวหนา้สาขาวิชา 

   ภาษาไทย 

5. ดร. ดารินทร อินทับทิม รองคณบดีฝา่ยบริการวิชาการ 

6. ดร. สุนทรี ศรีวันทนียกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจนี 

7. อาจารย์ณภัทร แสนโภชน์ หัวหนา้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

8. ดร. เบญจพร เทพสีหนู หัวหนา้สาขาวิชาภาษาอังกฤษและผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

9. อาจารย์แสงเดือน กาศลังกา หัวหนา้สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

10. รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

12. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ เลขานุการ 

 ในรอบปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการตาม

บทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาการประชุม

กรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ในรอบปี [2] ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 

ตุล
าค

ม 
25
57

 

พ
ฤศ

จิก
าย

น 
25
57

 

ธัน
วา
คม

 2
55

7 

มก
รา
คม

 2
55

8 

กุม
ภา

พ
ันธ

์ 2
55

8 

มีน
าค

ม 
25
58

 

เม
ษา

ยน
 2
55

8 

พ
ฤษ

ภา
คม

 2
55

8 

มิถ
ุนา

ยน
 2
55

8 

กร
กฏ

าค
ม 
55

98
 

สิง
หา

คม
 2
55

8 

กัน
ยา

ยน
 2
55

98
 

รวม 

1. ก าหนดนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวทิยาลัย 
-   

 
(2) 

- -  - - -  - 6 

2. พจิารณาออกระเบียบหรือประกาศของคณะเพื่อใชใ้นการด าเนนิงานภายใน

คณะโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 
 

 
(2) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(2)  -  - -   16 

3. จัดท าร่างหลกัสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพื่อเสนอ

ตอ่คณะกรรมการวชิาการและคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพจิารณา  

ก่อนน าเสนอสภามหาวทิยาลัย 

- - - - - - - - - - - - - 

4. เสนอขอแต่งต้ัง  ศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติ

คุณ  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

ในสว่นคณะตอ่อธิการบด ี

- - - - - - - - - - 
 
(2) 

- 2 

5. จัดการวัดผล  ประเมิน  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 

 
 - 

 
(2) 

-  
 
(2) 

 
(2)   

 
(3)  - 14 

6. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแกค่ณบดี 

 
 - - - - 

 
(3)  

 
(3) 

- 
 
(3)  

 
(2) 

15 

7. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะตามท่ีมหาวิทยาลยัมอบหมาย 
 
(3)  

 
(3) 

- - 
 
(2)  - 

 
(2) 

 
(3) 

 
(2) 

 
(3) 

20 

บทบาทหนา้ทีค่ณะกรรมการประจ าคณะตามข้อบังคบัมหาวทิยาลัยวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการแตง่ตั้งคณะกรรมการประจ าสว่นงาน 
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คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติงานตามพันธกิจครบถ้วนตามภาระหนา้ที่ที่ก าหนดใน พรบ. ดังนี้ 

การก าหนดยุทธศาสตร์ ทศิทาง และก าหนดนโยบายการบริหารคณะ  

 คณะศิลปศาสตร์มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การ

บริหารคณะ อันได้แก่การพิจารณาก าหนดแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ [3] ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 7 ด้าน อันได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ การบริหารจัดการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการ

ดูแลสุขภาพ  

 เมื่อมีการก าหนดแผนกลยุทธ์แล้วคณะศิลปศาสตร์ยังมีการก าหนดนโยบายการบริหาร

คณะโดยการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 [4] ซึ่ง

ผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายในระดับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี รวมถึงสาขาวิชามีส่วนร่วมในการ

เสนอโครงการและได้รับการสนับสนุนจากคณะในด้านงบประมาณทุกปี  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ยังมีหน้าที่ในการก าหนดทิศทางของ

คณะ ตามพันธกิจต่างๆ อาทิ การพิจารณาการด าเนินงานและเป้าหมายการด าเนินการแต่ละพันธ

กิจของคณะ อาทิ กรอบการพัฒนาหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ [5] การก ากับตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา [6] การจัดตั้งศูนย์ภาษา [7] การจัดท าประกาศต่างๆ ของคณะ เช่น ประกาศ

การสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ [8] ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย [9]  

การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง [10]  การก าหนดเป้ารับนิสิตของแต่ละหลักสูตร เป็นต้น 

เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ในการสะท้อนการก ากับทิศทางและก าหนดนโยบายเพื่อการด าเนินงาน

ของคณะด้วย  
 

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปตาม

ข้อก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจ าส่วนงาน พ.ศ. 2553 หมวดที่ 3 เรื่องอ านาจและหน้าที่ โดยมีก าหนดการประชุมเดือนละ 1 

ครั้ง คณะกรรมการประจ าคณะฯ สามารถเสนอวาระการประชุมภายในเวลาที่ก าหนดในแต่ละครั้ง 

และมีการจัดท าเอกสารการประชุมและแจกคณะกรรมการล่วงหน้า 1 สัปดาห์ [11]  โดยทุกครั้งที่มี

การประชุมจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะทุกครั้ง โดย

คณะกรรมการประจ าคณะตอ้งเข้าร่วมประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมอย่างนอ้ย 2 ใน 3 
 

การติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานของ

คณะให้บรรลุเป้าหมายทุกระดับอย่างเป็นระบบ [Duty of Care] อันเกิดจากการติดตามจาก

รายงานการประชุม ของงานวิชาการ งานบริหาร งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัย งาน

บริการวิชาการ งานกิจการนิสิตและงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเห็นได้จากการติดตาม
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การจัดท าแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์โดยพิจารณาความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ ของคณะ

ศลิปศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา และการตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์

คณะศิลปศาสตร์ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน [12] การติดตามการด าเนินโครงการในแผนปฏิบัติ

การระดับคณะและสาขาวิชา  [13] การรายงานการบริหารความเสี่ยง [14] การรายงานระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา [15] การรายงานการประชุมของสาขาวิชา [16] การพิจารณาจัดสรรทุน

เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาของนิสิต (งานกิจการนิสิต) [17] การรายงานการเงิน [18] การรายงาน

การจัดท า MOU ของหน่วยความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม [19] เป็นต้น การติดตามดังกล่าวส่งผลให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้รับทราบการ

ด าเนนิงานของแต่ละงาน และมีโอกาสใหข้้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมต่างๆ 

อย่างโปร่งใสและตรวจสอบผ่านรายงานการประชุมได้ 

 ในการรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาจากหน่วยต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์ คณะกรรมการ

ประจ าคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการเป็นตามกติกาที่เน้นความยุติธรรม [Duty of Obedience] 

ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ สามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อแจ้งเพื่อทราบหรือเพื่อการพิจารณา

ร่วมกันหามตทิี่เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์เน้นการท างานแบบโปร่งใสและเปิดเผย [Duty 

of Disclosure] สามารถตรวจสอบได้ เห็นได้จากการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะมี

การแสดงเป็นมตทิี่ประชุมผ่านรายงานการประชุมเป็นประจ าตามก าหนดเวลาและมีการเผยแพร่ใน

เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ มีการรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างเป็น

ประจ า อาทิ การรายงานการเงนิของคณะศลิปศาสตร์ [20] 

 การด าเนินการทั้งหมดของคณะกรรมการประจ าเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน [Duty of Loyalty] โดยมีการร่วมกัน

พิจารณาร่างประกาศคณะศิลปศาตร์ที่เป็นประโยชน์ตอ่บุคลากรและนิสิตในคณะอย่างเป็นเหตุเป็น

ผล ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นอย่างมีระบบและอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่คณะสามารถ

รับผิดชอบได้ เชน่ การพิจารณาให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษของอาจารย์และนิสิต

ในคณะศิลปศาสตร์ [21] การพิจารณาประกาศค่าตอบแทนการแปล ตรวจและขัดเกลาภาษา [22] 

เป็นต้น 
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การบรหิารงานของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 

 การบริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการก ากับและติดตามการด าเนินงาน

ของคณะให้บรรลุเป้าหมายในรอบปีงบประมาณ 2558 โดยมีกระบวนการที่ค านึงถึงผลประโยชน์

ของสว่นรวมอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภบิาล 10 ประการ ดังนี้ 

 หลักประสิทธิภาพ (Effectiveness) ในรอบปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการประจ า

คณะฯ มีภารกิจหลักประการหนึ่งในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการประเมนิความส าเร็จของแผนกลยุทธ์เมื่อสิน้ปีงบประมาณ 

 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการประเมินและติดตาม

การวิเคราะหค์วามสอดคล้องของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี การรายงานทางการเงิน 

การด าเนินการของสาขาวิชา (ผา่นการน าเสนอรายงานการประชุมสาขาวิชา) 

 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการด าเนินงาน

พิจาณาให้ความเห็นชอบในการน าผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพัฒนาหลักสูตรของแต่

ละสาขาวิชา และมีการพิจารณาประเด็นที่สนองความตอ้งการของบุคลากรในคณะฯ อาทิ ประกาศ

การสนับสนุนงบประมาณการไปน าเสนอผลงานของอาจารย์ เป็นต้น 

 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คณะกรรมการประจ าคณะฯ ปฏิบัติงานและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งมีการพิจารณามอบหมายงานรับผิดชอบแก่

บุคลากรตามความเหมาะสมเพื่อบรรลุพันธกิจด้านต่างๆ อาทิ การแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

เป็นต้น อีกทั้งมีการก ากับติดตามการด าเนินงานจากทุกฝ่ายผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะฯ เดือนละ 1 ครั้ง  

 หลักความโปร่งใส (Transparency) คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีหน้าที่รับทราบและให้

ความเห็นชอบการพิจารณาประเด็นแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ผลต่อบุคลากรในคณะฯ อาทิการจัดท า

รายงานการเงนิ การพิจารณาเกณฑ์ภาระงาน การรายงานแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

เป็นต้น ทั้งนี้ผลการพิจารณาประเด็นดังกล่าวจะมีการน าเสนอเป็นมติที่ประชุมผ่านรายงานการ

ประชุมเป็นประจ าตามก าหนดเวลาและมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะศลิปศาสตร์ 

 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เน้น

การมีส่วนร่วมของสาขาวิชาในการน าเสนอประเด็นเพื่อการพิจารณา โดยตัวแทนสาขาวิชาและ

ตัวแทนคณาจารย์ พร้อมทั้งตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน โดยกรรมการประจ าคณะฯ ผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจสามารถน าเสนอข้อมูล และข้อเสนอแนะตลอดจนสะท้อนความคิดเห็น

เพื่อการพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน 

 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีตัวแทน

ผูร้ับผิดชอบพันธกิจต่างๆ อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะ
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และวัฒนธรรม และการบริหาร โดยสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานในหน้าที่ตลอดจนร่วมเสนอ

ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ตอ่พันธกิจด้านอื่นๆ ของคณะได้ 

 หลักนิติธรรม (Rule of Law) การบริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นไปตาม

กฎหมาย โดยเป็นผู้บริหารกิจการของคณะฯ ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อยถูกต้องประกอบกับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 

 หลักความเสมอภาค (Equity) นอกจากการก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

รับทราบและพิจารณาประเด็นจากสาขาวิชาและบุคลากรทั้งคณะฯ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้สร้าง

ความเสมอภาคในการก าหนดแนวปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร อาทิ การจัดท าประกาศการ

สนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิชาการ การสอนเกินภาระงานสอน การมอบทุนสนับสนุนการ

พัฒนาตนเองของคณาจารย์ เป็นต้น 

 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การบริหารงานของคณะกรรมการประจ า

คณะฯ ยึดหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ โดยกระบวนการหาข้อสรุปในมติการประชุมทุกเรื่องและสร้าง

ความเข้าใจร่วมกันเพื่อกลั่นกรองนโยบายและการด าเนินงานต่างๆ ของคณะฯ ที่มีทิศทางและ

ชัดเจน  
 

รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

 เมื่อครบรอบการด าเนินงานตามปีงบประมาณ คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการประเมิน

ตนเองการประเมินตามบทบาทหน้าที่คณะกรรมการประจ าคณะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา

ว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งคณะกรรมการประจ าส่วนงาน การบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภบิาล และการประเมนิด้านการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีการมี

ส่วนรว่มในการประเมินผลจากคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการด าเนินงานเป็นที่น่า

พอใจทุกด้าน ดังแสดงในรายงานสรุปดังนี้ 
 

ตารางที่ 26 รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ข้อที ่ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับการประเมิน 

1. การประเมินตามบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการประจ าคณะตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พ.ศ. 2553 หมวด 3 ข้อ 7 

4.26 0.062 มากที่สุด 

2. การประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 4.43 0.022 มากที่สุด 

3. การประเมินด้านการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ 4.40 0.031 มากที่สุด 
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ล าดับที ่ รายการหลักฐาน 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ 

2. วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ รอบปีงบประมาณ 2558 

3. แผนกลยุทธ์คณะศลิปศาสตร์ ประจ าป ี2558 - 2561  

4. วาระการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ 2558 

5. กรอบการพัฒนาหลักสูตรคณะศลิปศาสตร์ 

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประเด็นการพจิารณาก ากับตัวบ่งช้ีการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประเด็นการจัดตัง้ศูนยภ์าษา 

8. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประเด็นประกาศการสนับสนุนการไปน าเสนอ

ผลงานวชิาการของอาจารย์ 

9. ประกาศสนับสนุนทุนวจิัยคณะศิลปศาสตร์ 

10. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประเด็นการบริหารความเสี่ยง 

11. บันทึกข้อความขอเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

12. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

13. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประเด็นการพจิารณาความสอดคล้องของ 

แผนกลยุทธ์  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประเด็นการตดิตามความก้าวหน้าการด าเนนิงาน

ตามแผนกลยุทธ์คณะศลิปศาสตร์ รอบ 6 เดือนและ 12 เดอืน 

13. การตดิตามการด าเนินโครงการในแผนปฏิบัตกิารระดับคณะและสาขาวชิา   

14. การรายงานการบริหารความเสี่ยง 

15. การรายงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

16. การรายงานการประชุมของสาขาวิชา 

17. การรายงานการเงิน 

18. การพจิารณาการจัดตัง้กองทุนพัฒนานิสติ (งานกิจการนิสติ) 

19. การรายงานการจัดท า MOU ของหน่วยความเป็นเลิศทางการวจิัย บริการวิชาการและท านุบ ารงุ

ศลิปะและวัฒนธรรม 

19. การรายงานการประชุมหนว่ยความเป็นเลิศด้านการวจิัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

20. การรายงานการเงินของคณะศลิปศาสตร์ 

21. การพจิารณาให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษของอาจารย์และนิสติ  

22. ประกาศคา่ตอบแทนการแปล ตรวจและขัดเกลาภาษา 
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C.10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี 
 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ดร. จิตตมิา กาวีระ) 

นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ 

 

ค าอธิบาย  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในการน าพาและ

จัดการ มหาวิทยาลัยใหส้ามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องประเมินบทบาท

และหน้าที่ของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหด้ียิ่งขึน้ต่อไป โดยแบ่ง การประเมนิออกเป็น 3 ระดับดังนี้ C.10.1 บทบาทและหน้าที่

ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ C.10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

สถาบัน C.10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของคณบดี  

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

 คณบดีคณะศิลปศาสตร์มีบทบาทส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามหน้าที่ 

ตาม พรบ. และได้รับการประเมินการปฏิบัติงานโดยมหาวิทยาลัยพะเยาทุกรอบปีงบประมาณ 

โดยในปีงบประมาณ 2557 คณบดีฯ ได้รับการประเมินสมรรถนะจากการประเมิน 360 องศา 

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ 

ผลการด าเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนและการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน โดยในภาพรวมอยู่ใน

เกณฑด์ีมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สมรรถนะคณบดี 

 คณบดีคณะศิลปศาสตร์สามารถปฏิบัติหน้าที่สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยครบทุก 

พันธกิจมีการกระจายอ านาจและเนน้การมีส่วนร่วมตามกลุ่มบริหารงาน อาทิ ด้านบริหาร วิชาการ 

วิจัย บริการวิชาการ กิจการนิสิต ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งมีการจัดโครงสร้าง

คณะกรรมการประจ าส่วนงานตามกฎหมาย และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ท าให้เกิดความ

คล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยด าเนนิงานตามเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐไม่ว่าจะเป็นในด้านการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาการบริหารคณะฯ ตามแผนกลยุทธ์ [1] ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การใช้

ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่องแต่อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ

ช่วงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ทั้งนีเ้พื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันการศกึษาของประเทศ

ไทย 
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2. ประสิทธิผลการบรหิารหลักสูตร 

 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้ เสนอแผนการเปิดหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยและมีการ

ด าเนนิการอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายใหทุ้กหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งประสิทธิผลของการเปิดหลักสูตรในขณะนี้

พบว่ามี 8 หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว [2] เหลือเพียง 1หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของกกอ. คือ หลักสูตรศิลปศาตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  

 ในการบริหารหลักสูตรของคณะฯ คณบดีได้มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักคือรองคณบดีฝ่าย

วิชาการในการก ากับดูแลการด าเนินการของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาทั้ง 9 หลักสูตร นอกจากการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างคงเส้น

คงวาแล้ว คณบดียังให้ความส าคัญกับการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีการตั้งเป้าหมายเพื่อเตรียมการปรับปรุง

หลักสูตรรวม 7 หลักสูตร [3] คือในระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา คือ

ปริญญาโท 2 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 โดยหลักสูตรที่อยู่ ในเป้าหมายเพื่อเตรียมการ

ปรับปรุงหลักสูตรมดีังนี้ 

1. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

2. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

3. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

4. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

5. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

6. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

7. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 นอกจากการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแล้ว 

คณบดียังมีการเตรียมการเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามตัวชี้วัดเกณฑ์ Asian University Network 

Quality Assurance (AUN QA: ภาคภาษาไทย) โดยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านได้มีการประเมิน

หลักสูตรฉบับทดลอง 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดย

คณะกรรมการภายนอกและภายในคณะฯ และมีการตั้งเป้าหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ

ทุกหลักสูตรสามารถจัดท ารายงานการประเมินตนเองในเบือ้งตน้ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ พร้อมทั้งสะท้อนผลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ซึ่งมีการด าเนินการภายหลังจากรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงเดือน

กันยายน 2558 ที่ผ่านมา และบันทึกในรายงานการประชุมของแต่ละหลักสูตร [4] ผลการ

ด าเนนิการพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรของทุกหลักสูตรในคณะฯ (9 หลักสูตร) ในระดับปริญญา

ตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นของเกณฑ์มาตรฐานนี ้ 

และสามารถจัดท ารายงานการประเมินตนเอง [5] ได้ แต่ด้วยกรอบระยะเวลาที่กระช้ันชิด คณะฯ 
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จึงพิจารณาการเตรียมสร้างความรู้ความเข้าใจและระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยก าหนดเป็น

โครงการเพื่อพัฒนาในเรื่องดังกล่าวและบรรจุในแผนปฏิบัติการปี 2559 ต่อไป 

 นอกจากประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรแล้ว คณบดียังเป็นผู้วางนโยบาย สนับสนุน 

ก ากับ และตดิตามการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนานิสิตด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ 

โดยการมีส่วนร่วมของสาขาวิชาและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักคือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายกิจการนิสิต) และสาขาวิชาในการสะท้อนความต้องการการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร โดยวางเป้าหมายการจัดโครงการในแผนปฏิบัติการ [6] เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนทั้งทางตรงและทางอ้อม (การพัฒนาอาจารย์) และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร้อยละ 100  

โดยสนับสนุนด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการระดับคณะและสาขาวิชา และมีการ

ก ากับติดตามโดยผู้รับผิดชอบหลัก ในรอบปีงบประมาณ 2558 มีการด าเนินโครงการที่เน้น 

การผลิตบัณฑิตแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 [7] 

3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ 

(ที่สอดคล้องกับระดับสถาบัน) 

 คณบดีบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง 7 ด้าน [8] ดังตอ่ไปนี้ 
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานิสติ 

2. ประเด็นยุทธศาสตรด์้านการวิจัย 

3. ประเด็นยุทธศาสตรด์้านบริการวิชาการ 

4. ประเด็นยุทธศาสตรด์้านการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม  

5. ประเด็นยุทธศาสตรด์้านการบริหาร 

6. ประเด็นยุทธศาสตรด์้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

7. ประเด็นยุทธศาสตรด์้านการให้บริการสุขภาพ 
 

จากการด าเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วม คณะศิลปศาสตร์โดยบุคลากรทั้งคณะฯ ได้

ร่วมกันก าหนด 16 ประเด็นหลักในแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมี 61 

ตัวชี้วัด ดังแสดงในแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ โดยในรอบปีงบประมาณ 2558 มีการวิเคราะห์

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ [9] และจ าแนกตามผู้รับผิดชอบ พบว่าบรรลุตามตัวชี้วัดร้อยละ 

100 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 27 การก าหนดผูร้ับผดิชอบตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์คณะศลิปศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
จ านวน

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑติให้มีคุณภาพ

มาตรฐานตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

12  

 

รองคณบดฝี่าย

วิชาการ 
2. ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานในรูปแบบสหกิจศกึษา 8 

3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนสิิต 5 

4. พัฒนาปัจจัยเกือ้หนุนต่อการจัดการเรียนการสอน 2 

5. ส่งเสริมกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษยเ์ก่าและสถาบัน 1 ผู้ช่วยคณบด ี(กิจการ

นิสิต) 

6. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวจิัยให้มีประสิทธิภาพภายใตแ้นวคิด “ศลิป์ 

ภาษา พาทัวร์” 

6  

 

รองคณบดฝี่ายวิจัย 7. สร้างและพัฒนาโครงการวจิัยท่ีบูรณาการการเรียนการสอน บริการวิชาการ และ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาความเขม้แข็งและย่ังยนืของชุมชนบ้านแม่

ใส/โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีดู้เมน/ต าบล แมค่ ามี อ าเภอเมอืง จังหวัด

แพร่ ท่ีสามารถใชป้ระโยชนไ์ด้จริง 

2 

8. สร้างและพัฒนาผลงานวจิัยของคณาจารย์หรือเจ้าหนา้ที่สายสนับสนุนให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถน าผลวจิัยไปใชป้ระโยชนไ์ด้จริงใน

ชุมชน/หนว่ยงาน (เป้าหมาย) 

5 

9. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านการบริการวิชาการและประเมิน

ความส าเร็จของการบูรณาการให้มีประสิทธิภาพภายใตแ้นวคิด “ศลิป์ ภาษา พา

ทัวร์” 

 

1 

 
 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายบรกิารวิชาการ 

 

 

10. สร้างและพัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถบูรณาการการเรียนการสอน 

การวจิัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความเขม้แข็งและยั่งยืนของชุมชน

บ้านแม่ใส/โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบตตีดู้เมน/ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมอืง 

จังหวัดแพร่และตามเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย (1 คณะ 1 โมเดล) 

1 

11 สร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืและองค์ความรู้ดา้นบริการวิชาการแบบมสี่วนร่วมของ

ชุมชน ทอ้งถิ่นและหน่วยงานภายนอก 

3 

12. สนับสนุนการสบืสานและร่วมอนุรักษม์รดกทางวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญา 

ระดับท้องถิ่น 

1  

 

ผู้ช่วยคณบด ี(กิจการ

นิสิต) 
13. ส่งเสริมและเพิ่มขดีความสามารถบุคลากรและนิสิตด้านการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมโดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างนสิิตและบุคลากรให้มีความเข้าใจ

และตระหนักในคณุค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอารยธรรมทางศาสนา 

1 

14. บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยดึมั่นในธรรมาภบิาล (Good 

Governance) 

7  

 

รองคณบดฝี่าย

บรหิาร 

 

15. จัดการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่เอื้อตอ่การบริหาร 1 
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กลยุทธ์ 
จ านวน

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

16. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนนุ 5 1. รองคณบดฝี่าย

บรหิาร 

2. รองคณบดฝี่าย

วิชาการ 

3. ผู้ชว่ยคณบดี 

(บรหิาร) 

17. อนุรักษพ์ันธุกรรม พชืพันธ์ุไม้หอม และสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรธรรมชาติ - ผู้ชว่ยคณบดี (กิจการ

นิสิต) 

18. ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ - ผู้ชว่ยคณบดี (ฝ่าย

บรหิาร) 

รวม 61 บรรลุผลรอ้ยละ 

100 
 

 4. การแสวงหารายได้ 

 โดยการริเริ่มของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และความเห็นชอบของบุคลากรในคณะฯ ใน

การร่วมก าหนดตัวชี้วัดการก่อตั้งศูนย์ภาษาภายใต้คณะศิลปศาสตร์ใน กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริม

และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต [10] โดยในเบื้องต้นมีนโยบายการให้บริการทางด้านภาษา

แก่นิสิต ชุมชน หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่แสวงหาผลก าไร แต่เนื่องจาก

ภารกิจของบุคลากรในคณะฯ มีมาก อีกทั้งการให้บริการต่าง ๆ ต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น

ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจากงบประมาณรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ การก่อตั้งศูนย์ภาษาจึงมี

แนวทางการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ คลินิกภาษา บริการห้องปฏิบัติการภาษา การฉาย

ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศพร้อมบุคลากรสนับสนุนกิจกรรม และแบบมีค่าใช้จ่าย อาทิ การแปล 

ตรวจและขัดเกลาภาษา หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านภาษา  

 การแสวงหารายได้จากการให้บริการที่มีค่าใ ช้จ่าย ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ [11] มีระบบและกลไกในการด าเนินงานโดยคณบดี

มอบหมายให้ผู้อ านวยการศูนย์ภาษาเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน อันประกอบไปด้วยคณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการศูนย์ภาษา และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยพะเยาประกาศ

ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายและการจัดสรรรายได้และมีกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม ในช่วงระยะที่

ผ่านมาถือเป็นช่วงเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ อาทิ การประชุม

คณะกรรมการศูนย์ภาษา การเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติร่างประกาศค่าใช้จ่ายของศูนย์ฯ โดยมี

การตัง้เป้าหมายการจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมของศูนย์ 100,000 บาทส าหรับการด าเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 [12] 
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 5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

 - การบริหารยุทธศาสตร์ 

 คณบดีบริหารยุทธศาสตร์โดยการวางนโยบายที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ จาการระดมความคิดของบุคลากร 

สายวิชาการและสายสนับสนุนและก าหนดผู้รับผิดชอบครบทุกด้านในระดับรองคณบดีและ 

ผูช่้วยคณบดี 

 การบริหารยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์เป็นการถ่ายทอดเป้าประสงค์ของ

ยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ย่อยลงสู่โครงการตามแผนปฏิบัติ

การและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม  โดยการกระจายความผิดชอบทั้งในระดับรองคณบดี 

ผูช่้วยคณบดี หัวหนา้สาขาวิชาและคณาจารย์ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถเป็นหัวหน้า

โครงการพร้อมงบประมาณสนับสนุนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ  

โดยมีระบบการติดตามการด าเนินโครงการและการประเมินโครงการ [12] เพื่อให้สามารถ

ตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการตา่ง ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

 ด้วยคณะศิลปศาสตร์เป็นคณะที่มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจ านวนมาก 

ดั งนั้ นการบริหารยุทธศาสตร์ ของคณบดีค านึ งถึ งการรั บรู้ ของบุคลากรในองค์การ 

โดยให้ความส าคัญกับช่องทางการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ทั้งในการประชาสัมพันธ์ผ่าน

เว็บไซต์ [13] การบรรจุในวาระการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และการ

ติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
 

- การบรหิารความเสี่ยง 

 ในรอบปีงบประมาณ 2558 คณบดีได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยเน้นการมีส่วนร่วม

ในการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

อันประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาสามารถพิจารณาเสนอ

ประเด็นความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงและมีการพิจารณาเลือกความเสี่ยงและวางแผน  

การจัดการความเสี่ยงร่วมกัน โดยมีการก ากับและติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน [14] จากรายงานการบริหารความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2558 

พบว่า คณะฯ มีความเสี่ยงในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรและอัตราการลาออกกลางคัน

ของนิสิตในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ โดยเมื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงพบว่า ประเด็นความ

เสี่ยงทั้งสองด้านสามารถควบคุมได้ 
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- มีระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบรหิาร 

คณบดีบริหารคณะฯ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ อาทิ การใช้

ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนและนิสิตผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

การเผยแพรข่้อมูลเชงิบริหาร อาทิ รายงานการประชุมที่สามารถเปิดเผยได้ผ่านเว็บไซต์คณะศิลป-

ศาสตร์ [15] รายงานผลการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนออนไลน์และมีนโยบายการจัดระบบ

สารสนเทศในการตัดสินใจอื่นๆ เชน่ ฐานข้อมูลบุคลากร วิจัย ศษิย์เก่า การเงินและพัสดุเป็นต้น 
 

- การจัดการความรู้ 

 การจัดการความรูข้องคณะศิลปศาสตร์ให้ความส าคัญในประเด็นด้านการจัดการเรียนการ

สอนและการวิจัย โดยในรอบปีที่ผ่านคณะฯ ได้จัดโครงการการจัดการเรียนรู้ด้านการประเมินผล

การสอนของอาจารย์โดยนิสิต และการวิจัยในประเด็นด้านการบูรณาการกับจัดการเรียนการสอน 

การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

ล าดับที ่ รายการหลักฐาน 

1. แผนกลยุทธ์คณะศลิปศาสตร์ 

2. ส าเนาเอกสารการให้ความเห็นชอบหลักสูตรโดย กกอ.  

3. กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 

4. รายงานการประเมินตนเอง เกณฑ์ AUN. QA 

5. รายงานการประชุมหลักสูตร เกณฑ ์AUN QA 

6. รายการโครงการดา้นการผลิตบัณฑิตในแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ 2558  

7. ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยพะเยา 

8. รายงานการตดิตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดอืน 

9. ประกาศศูนย์ภาษา คณะศลิปศาสตร์ 

10. มตท่ีิประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ เร่ือง การจดัตัง้ศูนยภ์าษา 

11. รายการโครงการในแผนปฏบัิตกิารคณะศลิปศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ 2559 

12. การตดิตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะศลิปศาสตร์ 

13. แผนกลยุทธ์แสดงในเว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์ 

14. แผนการบริหารความเสี่ยงคณะศลิปศาสตร์ รอบ 6 เดือน และ 12 เดอืน   

15. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์แสดงในเว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์ 

16. การจัดการความรู้ของคณะศิลปศาสตร์ 
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C.11 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบริหาร (นายธิววนนท์  พูพวก) 

นางสาวสุกัญญา  เสมอเชือ้ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ได้ให้ความส าคัญ ต่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นอย่างมาก 

โดยในแต่ละปีงบประมาณนั้น คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

การอบรม ศึกษา หาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้การท างานในองค์กร  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น   

หลักการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ แบ่งการพัฒนาเป็น 4 ด้าน 

ประกอบด้วย 

1. พัฒนาด้านการปฏิบัติการ 

หมายถึง พัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของต าแหน่งงาน ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง 

หรือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในคณะศิลปศาสตร์ 

เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เช่น นักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ฯลฯ 

ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเจริญเติบโตในสายอาชีพของตน โดยการยื่นขอเพื่อ

ปรับต าแหน่งเป็น ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ  ตามกรอบเวลา และข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย  ดังนั้น การพัฒนาและส่งเสริมด้านการปฏิบัติงานจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ ง 

ต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์จึงได้มี

วิธีการส่งเสริมการพัฒนาด้านการปฏิบัติการ ดังนี้  

1.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร [1] 

1.2 ปรับปรุง แก้ไขภาระงาน( job description) ให้ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง[2] 

1.3 วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาภาระงานที่ปฏิบัติในแต่วันให้เกิดความช านาญ 

โดยอาศัยระบบภาระงาน Online เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนา [3] 
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1.3.1 ค าอธิบายเพิ่มระบบภาระงาน Online  

ระบบภาระงาน Online  เป็นระบบการกรอกข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละวันส าหรับ

พนักสายสนับสนุน ซึ่งเป็นระบบที่สามารถแสดงผลการท างานของบุคคลในแต่ละวันได้ดังนี้ 

1.3.1.1 แสดงขอ้มูลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา 

1.3.1.2 แสดงข้อมูลผู้มอบหมายงาน เ ช่น เป็นระดับคณบดี  รองคณบดี  

ผูช่้วยคณบดี 

1.3.1.3 แสดงข้อมูลระยะเวลาในการด าเนินภารกิจในชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 

หรอืการให้บริการกับอาจารย์ บุคากร นิสติ ผูค้นที่มาติดตอ่ 

1.3.1.4 แสดงข้อมูลภาระงานที่ปฏิบัติ เป็นลักษะงานประเภทใด เช่น งานประจ า 

งานใหม่ งานต่อเนื่อง 

1.3.1.5 แสดงข้อมูลผู้มารับบริการ เช่น เป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต หรือบุคคล

ทั่วไป ซึ่งข้อมูลในส่วนผู้มารับผู้บริการ จะเป็นฐานข้อมูลส าหรับก าหนดให้เป็น 

ผูป้ระเมินการปฏิบัติงานของบุคลกรสายสนับสนุนในรอบ 3 เดือน 

1.3.1.6 ระบบภาระงาน Online เป็นระบบที่มีการตรวจสอบปริมาณงานที่ท าใน 

แต่ละวัน แสดงถึงความถูกต้องในเชิงข้อมูล หลักฐาน ระบบจะมีการตรวจสอบ 

2 ระดับ คือ 

1. เมื่อมีการกรอกภาระงาน Online ในแต่วัน รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดี

ในแต่ละฝ่ายที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเจ้าหน้าที่คนนั้น จะเป็นผู้ตรวจสอบ

ในขั้นแรก 

2. เมื่อมีการกรอกภาระงาน Online ในแต่วัน ในวันถัดไป ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายบริหาร จะเป็นผู้ตรวจสอบการกรองภาระงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนอีกครั้ง 

ซึ่งจะถือว่าเป็นการตรวจสอบในขั้นที่ 2 

1.3.1.7 ระบบภาระงาน Online เป็นระบบที่แสดงผลปริมาณงานที่บุคลากร 

สายสนับสนุนปฏิบัติในแต่ละวัน ซึ่งส่วนคุณภาพของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

นั้น ผูท้ี่จะประเมินว่าชิ้นงานหรือผลงานที่ได้ปฏิบัติมีคุณภาพอยู่ในระดับ ปรับปรุง  

พอใช้ ดี ดีมาก หรือดีเยี่ยมนั้น ผู้บริหารระดับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ที่เป็น

ผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง จะเป็นผู้ประเมนิ 
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1.3.1.8 ระบบภาระงาน Online สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีประโยชน์ตอ่การท าวิจัย หรอืการท าแนวปฏิบัติที่ด ี 

1.4 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมด้านเอกสารในการขอต าแหน่ง ช านาญการ

พิเศษ และส่งรายงานความก้าวหน้าในการจัดท า[4] 

1.5 ผู้บริหาร ระดับ รองคณบดี  และผู้ ช่วยคณบดี  เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ 

ของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อส่งเสริม และยกระดับการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยผ่านระบบภาระงาน Online[5] 

1.6 คณะศิลปศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ หรือเข้าอบรมทั้งในหน่วยงาน

ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ฝึกอบรม หรือพัฒนา ในสายอาชีพหรือภาระงานที่ได้รับ

มอบหมาย โดยได้รับจัดสรร 1 คน/5,000 บาท/ปีงบประมาณ[6] 

1.7 เมื่อพนักงานสายสนับสนุนคนใดไปอบรม หรือศึกษาดูงาน เมื่อเสร็จสิ้นจากการ 

ไปปฏิบัติงานในแต่ละครั้งจะต้องเขียนรายงานการปฏิบัติงาน (กจ 008) เพื่อเป็นหลักฐาน

[7] 

1.8 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์  ให้สามารถปรับตัวให้ทัน 

กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จงึจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้

ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ คณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะบุคลากร 

สายสนับสนุน โดนเน้นการทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธี เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเทคนิควิธี 

การปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการอาจารย์ นิสิต และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความ

พึงพอใจอย่างสูงสุดตอ่ไปส่งเสริมให้บุคลากร [8] 

2. การพัฒนาด้านการวางแผน 

เพื่อส่งเสริมระบบ (PDCA) ในการปฏิบัติงาน  คณะศิลปะศาสตร์จะมอบหมายให้พนักงาน 

สายสนับสนุนเป็นผู้ประสานงานโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในคณะ กระตุ้นให้บุคลากรมีความเป็นผู้น า  

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเรยีนรู้ขอ้ดีขอ้เสียในการด าเนินโครงการในแต่ละครั้ง เพื่อน าไปพัฒนา แก้ไข

ให้ดีขึ้นในโครงการถัดไป [9] 
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3. พัฒนาด้านการประสานงาน 

คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าหน้าที่ผลิตบัณฑิตด้านภาษา เช่น ภาษาจีน 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย จึงมีความจ าเป็นอย่างในพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการสื่อสารเพื่อ

ประสารงานในองค์การให้เกิดประสทิธิภาพ  ดังนัน้คณะศิลปศาสตร์ จงึได้มโีครงการและกิจกรรมดังนี้  

3.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ส าหรับพนักงานสายสนับสนับสนุน โดยเน้นการพูด 

เพื่อการสื่อสารในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น ภาษาอังกฤษส าหรับงานธุรการ งานการเงิน 

งานบริการศกึษา หนว่ยบุคคล เป็นต้น[10] 

3.2 คณะศิลปศาสตร์มอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุน เป็นผู้ประสานงานในการเรียน 

การสอนระดับบัณฑติศกึษา ที่จัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ เพื่อส่งเสริมทักษะการท างาน การประสานงาน 

และการแก้ไขปัญหา[11] 

4. พัฒนาด้านการบริการ 

พนักงานสายสนับสนุน เป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานปฏิบัติงานตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งบริการและสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียนการสอน แก่ อาจารย์ นิสิต  

คณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการของพนักงานสายสนับสนุน จึงได้สร้างระเบียบ

และกลไกเพื่อพัฒนาด้านบริการ ดังนี้ 

4.1 มีระบบประเมินการปฏิบัติงาน Online เพื่อใช้วัดความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ

บุคลากรสายสนับสนุน  การประเมินการปฏิบัติงานจะมีขึ้น เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน จะมีการ

ประเมิน 1 ครั้ง [12] 

4.2 หัวข้อการประเมิน เกิดจากมติของที่ประชุมของพนักงานสายสนับสนุนให้การเห็นชอบ 

[13] 

4.3 เมื่อมีการประเมินเสร็จสิ้น ผู้บริหารจะน าผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินรับทราบ 

และชีแ้จงพรอ้มทั้งแก้ไขข้อเสนอแนะที่เกิดจากประเมิน [14] 

4.4 มีการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการประจ าคณะและในวาระ

แจ้งเพื่อทราบในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน [15] 

4.5 การพิจาณาความดีความชอบในรอบปีงบประมาณ คณะศิลปศาสตร์จะน าผลการ

ประเมินการปฏิบัติมาประกอบการพิจาณาด้วย  
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การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการท างาน 

คณะศิลปศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับผูท้ี่ตัง้ใจท างาน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา 

ไม่เคยลา หรอืมาสาย ในรอบเดือนนัน้ คณะศลิปศาสตร์มีแนวปฏิบัติดังนี ้

1. เมื่อมีการประชุมสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือนจะมีการน าชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยม

ในเดือนน้ัน แจ้งในวาระที่ 1 เพื่อทราบและกล่าวชื่นชมในที่ประชุม [16] 

2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยมในแต่ละเดือน จะได้รับเงินรางวัล และติดป้ายประกาศ 

เกียรตคิุณหนา้ส านักงานคณะ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน [17] 

3. มีการมอบโล่ประกาศเกียรตคิุณส าหรับเจ้าหนา้ที่ ที่ปฏิบัติงานได้เยี่ยมตลอดปีงบประมาณ [18] 

4. บุคลากรสายสนับสนุนท่านใดที่ท าชื่อเสียง สร้างคุณความดีในระดับคณะ หรือมหาวิทยาลัย 

คณะศิลปศาสตร์มกีารแสดงความยินดตี่อบุคลนั้น โดย 

4.1 แจ้งในวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบในการประชุมกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ [19] 

4.2 จัดท า Pop-up เพื่อแสดงความยินดีในเว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์ [20] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2554-2557 

2. 2.1 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558  

 (ภาคผนวก หัวขอ้ มาตรฐานก าหนดต าแหนง่) 

2.2 มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ รายบุคคล 

3. หนา้แสดงผลระบบภาระงาน online  

 http://www.libarts.up.ac.th/workload/web/admin/login.php 

4. รายงานความก้าวหน้าในการจดัท าคู่มอื 

5. หนา้แสดงผลการตรวจสอบภาระงาน online  

http://www.libarts.up.ac.th/workload/web/admin/login.php 

6. 6.1 โครงการอบรมการท าวิจัยสถาบัน  

6.2 โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) 

6.3 แนวปฏบัิตกิารไปศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

7. 7.1 สรุปการไปอบรม ปฏิบัตงิาน 

7.2 กจ 008  

8. โครงการศกึษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9. โครงการในแผนปฏบัิตกิาร ปงีบประมาณ 2558 

10. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 

11. ตารางการประสานงานระดับบัณฑิตศกึษา 

12. หนา้แสดงระบบประเมินOnline 
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ล าดับที ่ หลักฐาน 

http://www.libarts.up.ac.th/evaluation/ 

13 เอกสารรายงานการประชุมบุคลาการสายสนับสนุนประจ าเดือน ครัง้ท่ี 3/2558 (หนา้ที่ 4 ระเบียบวาระที่ 

4 เร่ืองเสนอพจิารณา หัวขอ้ท่ี 4.1) 

14. ผลการประเมินการปฏบัิตงิานพนักงานสายสนับสนุน  ปีงบประมาณ 2558  

15 15.1 เอกสารการรายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังท่ี 2/2558 (หนา้ที ่2 ระเบียบวาระที่ 1 

เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ หัวขอ้ท่ี 1.1.6) 

15.2 เอกสารการรายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังท่ี 7/2558 (หนา้ที ่2 ระเบียบวาระที่ 1 

เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ หัวขอ้ท่ี 1.1.1) 

15.3 เอกสารการประชุมบุคลาการสายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 5/2558 (หนา้ที ่2 ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้ง

เพื่อทราบ  หัวขอ้ท่ี 1.3) 

15.4 เอกสารการประชุมบุคลาการสายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 10/2558 (หนา้ที ่3 ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

หัวขอ้ท่ี 5.4) 

16. เอกสารการประชุมบุคลาการสายสนับสนุน ประจ าเดือน ครัง้ท่ี 1-12 (หนา้ที ่2 ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง

แจ้งเพื่อทราบ ) 

17. เอกสารการประชุมบุคลาการสายสนับสนุน ประจ าเดือน ครัง้ท่ี 1-12 (หนา้ที ่2 ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง

แจ้งเพื่อทราบ ) 

18. สรุปผลการด าเนนิการ โครงการประชุมบุคลากร คณะศลิปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 คร้ังท่ี 2 

19. เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครัง้ท่ี 6/2558 (หนา้ที ่3 ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อ

ทราบ หัวขอ้ท่ี 1.8) 

20. เว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์  

http://www.libarts.up.ac.th/ 
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C.12 ความพึงพอใจของนักศกึษา 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยกิจการนสิิต (นายณัฐวร  วงศจ์ติราทร) 

นายเสกสรร  จรรยา 

นายวิโรจน ์ จันมี 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 การประเมินการเรียนการสอนรายวิชา โดยคัดเลือกรายวิชาที่มีนิสิตจากหลากหลาย

สาขาวิชาลงทะเบียนเรียนจ านวนมากที่สุดของแต่ละหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจ าปี

การศกึษา 2557 โดยแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้ 

ภาคเรยีนที่ 1  

 1. หลักสูตรศลิปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาทักษะภาษาไทย 

 2. หลักสูตรศลิปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี รายวิชาภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 

 3. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รายวิชาภาษาญี่ศกึษาขั้นตน้ 1 

 4. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 

 5. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส รายวิชาภาษาฝร่ังเศส 1 

 ภาคเรยีนที่ 2  

1. หลักสูตรศลิปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาทักษะภาษาไทย 

 2. หลักสูตรศลิปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี รายวิชาภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2 

 3. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รายวิชาภาษาญี่ปุ่นศกึษาขั้นตน้ 2 

 4. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพัฒนา 

 5. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส รายวิชาภาษาฝร่ังเศส 2 
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วิธีการด าเนินการ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดของแต่ละรายวิชาในภาคเรียนนั้นๆ ข้อมูลอ้างอิงจากระบบ

ลงทะเบียน / ระบบ reg.up.ac.th มหาวิทยาลัยพะเยา  

 2. เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายระดับความพึงพอใจ 

         ค่าเฉลี่ย           ความหมาย 

4.51 – 5.00   มากที่สุด 

3.51 – 4.50   มาก 

2.51 – 3.50  ปานกลาง 

1.51 – 2.50       น้อย 

1.00 – 1.50       น้อยที่สุด 
  

3. สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive static) ประกอบด้วยสถิติค่า

พืน้ฐานร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 28 แสดงผลการวิเคราะห์การประเมินจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร  

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2557 

ล าดับ รายวิชา 
ร้อยละของ 

ผู้เข้าประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 

ด้านการเรียน 

การสอน 

ด้านผล 

การเรียนรู้ 

1 ทักษะภาษาไทย 64.30 4.39 4.25 

2 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 53.06 4.80 4.55 

3 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 57.14 4.86 4.71 

4 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 67.21 4.56 4.35 

5 ภาษาฝร่ังเศส 1 73.33 4.76 4.67 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 4.51 
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จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์การประเมินจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2557 พบว่า 

 1. รายวิชาทักษะภาษาไทย มีผู้เข้าประเมินร้อยละ 64.30 ของผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนอยู่ที่ 4.39 และค่าเฉลี่ยด้านผลการเรียนรู้อยู่ที่ 4.25 

หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

 2. รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 มีผู้เข้าประเมินร้อยละ 53.06 ของผู้ลงทะเบียน

เรียนทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนอยู่ที่ 4.80 และค่าเฉลี่ยด้านผลการเรียน

รู้อยู่ที่ 4.55 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมากที่สุด 

 3. รายวิชาภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 มีผู้เข้าประเมินร้อยละ 57.14 ของผู้ลงทะเบียนเรียน

ทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนอยู่ที่ 4.86 และค่าเฉลี่ยด้านผลการเรียนรู้อยู่ที่ 

4.71 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมากที่สุด 

 4. รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีผู้เข้าประเมินร้อยละ 67.21 ของผู้ลงทะเบียนเรียน

ทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนอยู่ที่ 4.56 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสิต

อยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยด้านผลการเรียนรู้อยู่ที่ 4.35 หมายความว่าความพึงพอใจ

ของนสิิตอยู่ในระดับมาก 

 5. รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 มีผู้เข้าประเมินร้อยละ 73.33 ของผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนอยู่ที่ 4.76 และค่าเฉลี่ยด้านผลการเรียนรู้อยู่ที่ 4.67 

หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ผลสรุปการวิเคราะห์คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์โดยภาพรวม 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2557  

-มีค่าเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนอยู่ที่ 4.67 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสิตอยู่

ในระดับมากที่สุด 

-มีค่าเฉลี่ยด้านผลการเรียนรู้อยู่ที่ 4.51 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสิตอยู่ใน    

ระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 29 แสดงผลการวิเคราะห์การประเมินจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ รายวิชา 
ร้อยละของ 

ผู้เข้าประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 

ด้านการเรียน 

การสอน 

ด้านผล 

การเรียนรู้ 

1 ทักษะภาษาไทย 56.99 4.14 4.04 

2 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2 33.33 4.60 4.32 

3 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2 51.85 4.72 4.40 

4 ภาษาอังกฤษพัฒนา 60.47 4.31 4.19 

5 ภาษาฝร่ังเศส 2 84.62 4.62 4.48 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 4.29 

 

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์การประเมินจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 พบว่า 

 1. รายวิชาทักษะภาษาไทย มีผู้เข้าประเมินร้อยละ 56.99 ของผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนอยู่ที่ 4.14 และค่าเฉลี่ยด้านผลการเรียนรู้อยู่ที่ 4.01 

หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

 2. รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 มีผู้เข้าประเมินร้อยละ 33.33 ของผู้ลงทะเบียน

เรียนทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนอยู่ที่ 4.60 หมายความว่าความพึงพอใจของ

นิสิตอยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยด้านผลการเรียนรู้อยู่ที่ 4.32 หมายความว่าความพึง

พอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

 3. รายวิชาภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2 มีผู้เข้าประเมินร้อยละ 51.85 ของผู้ลงทะเบียนเรียน

ทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนอยู่ที่ 4.72 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสิต

อยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยด้านผลการเรียนรู้อยู่ที่ 4.40 หมายความว่าความพึงพอใจ

ของนสิิตอยู่ในระดับมาก 

 4. รายวิชาภาษาอังกฤษพัฒนา มีผู้เข้าประเมินร้อยละ 60.47 ของผู้ลงทะเบียนเรียน

ทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนอยู่ที่ 4.31 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสิต

อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยด้านผลการเรียนรู้อยู่ที่ 4.19 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสิต

อยู่ในระดับมาก 
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 5. รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 มีผู้เข้าประเมินร้อยละ 84.62 ของผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนอยู่ที่ 4.62 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสิตอยู่ใน

ระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยด้านผลการเรียนรู้อยู่ที่ 4.48 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสิต

อยู่ในระดับมาก 

 ผลสรุปการวิเคราะห์คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์โดยภาพรวม 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2557  

-มีค่าเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนอยู่ที่ 4.48 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสิตอยู่

ในระดับมาก 

-มีค่าเฉลี่ยด้านผลการเรียนรู้อยู่ที่ 4.29 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสิตอยู่ใน    

ระดับมาก 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกใน

มหาวิทยาลัยพะเยาของนสิิตคณะศลิปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

 

วิธีการด าเนินการ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างจากนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ช้ันปีที่ 1-3 โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

จากทฤษฎี Taro, Yamane (1973) โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวนเท่ากับ 260 คน ดังนี้ 

 สูตรการค านวณ  

n =  
  

       
 

โดย n คือ กลุ่มตัวอย่างของนสิิตคณะศลิปศาสตร์ 

N คือ จ านวนนิสติคณะศิลปศาสตร์ ช้ันปีที่ 1-3 

e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ 

หมายเหตุ ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะใช้ค่า 0.05 

 แทนค่า  N คือ 741 (จ านวนนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ช้ันปีที่ 1-3) ข้อมูลอ้างอิงจากระบบ

ลงทะเบียน / ระบบ reg.up.ac.th มหาวิทยาลัยพะเยา  

   e คือ 0.05 (ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้)  

n = 
    

            
 

 เพราะฉะนั้น  n = 260 คน 

2. เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายระดับความพึงพอใจ 

        ค่าเฉลี่ย           ความหมาย 

4.51 – 5.00   มากที่สุด 

3.51 – 4.50   มาก 

2.51 – 3.50  ปานกลาง 

1.51 – 2.50       น้อย 

1.00 – 1.50       น้อยที่สุด 

 3. สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive static) ประกอบด้วยสถิติค่า

ค่าเฉลี่ย (Mean)  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 30 แสดงผลการวิเคราะห์การประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยพะเยาของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี

การศกึษา 2558 

รายการ ค่าเฉลี่ย 

1. สิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

1.1 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนเพียงพอ (หอ้งเรียนและอุปกรณ์ใน

หอ้งเรียน)  
4.34 

1.2 
มีห้องสมุด/แหล่งสบืค้นขอ้มูล/แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือขา่ย

คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและทันสมัย 
4.11 

1.3 
มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม เชน่ แสงสว่าง 

สื่ออุปกรณ์ในหอ้งเรียน สภาพโต๊ะ-เก้าอี ้ฯลฯ 
4.03 

1.4 หอ้งสมุดและหอ้งปฏิบัติการทางภาษา มีเจา้หนา้ที่คอยให้บริการอย่างสุภาพ 3.92 

1.5 มีบริการ Internet / Wifi อย่างสะดวกและทั่วถึง 3.95 

1.6 ระบบการลงทะเบียน/ www.reg.up.ac.th สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.69 

1.7 
มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยและคณะ ในชอ่งทางต่าง ๆ 

เชน่ Website Facebook วารสาร และแผน่พับ เป็นต้น 
3.86 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ และสวัสดิการด้านต่าง ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัย 

ด้านสุขอนามัย   

2.1 การให้บริการทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์มปีระสิทธิภาพ 3.99 

2.2 มีการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 3.91 

2.3 มีการประกันสุขภาพและประกันชีวติให้แก่นสิิต 3.76 

ด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัย   

2.4 หอพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ  3.56 

2.5 มีโภชนาคาร (canteen) และร้านค้าต่าง ๆ ที่เพียงพอและเหมาะสม 3.67 

2.6 มีสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาและพื้นที่ส าหรับจัดกิจกรรมที่เพียงพอและเหมาะสม 3.76 

2.7 มีระบบไฟฟ้าและน้ าประปาที่เพียงพอและเหมาะสม 3.21 

2.8 
มีระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจร

ปิด อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เพียงพอและเหมาะสม 
3.46 
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จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์การประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยพะเยาของนิสิตคณะศิลปศาสตร์  ประจ าปี

การศกึษา 2558 ซึ่งการส ารวจแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ดังนี้ 

1. สิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

ข้อ 1.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนเพียงพอ (ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน) 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.43 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อ 1.2 มีห้องสมุด/แหล่งสืบค้นข้อมูล/แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่

เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

ข้อ 1.3 มีระบบการดูแลสภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม เช่น แสงสว่าง สื่อ

อุปกรณ์ในหอ้งเรียน สภาพโต๊ะ-เก้าอี ้ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 หมายความว่าความพึงพอใจของ

นิสติอยู่ในระดับมาก 

ข้อ 1.4 ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทางภาษา มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอย่างสุภาพ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

ข้อ 1.5 มีบริการ Internet / Wifi อย่างสะดวกและทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 หมายความ

ว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

ข้อ 1.6 ระบบการลงทะเบียน/ www.reg.up.ac.th สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.69 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

ข้อ 1.7 มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยและคณะ ในช่องทางต่าง ๆ เช่น 

Website Facebook วารสาร และแผ่นพับ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 หมายความว่าความพึง

พอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

ผลสรุปความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ของนิสิต  มี

ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.98 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ และสวัสดิการด้านต่างๆ จากคณะและมหาวิทยาลัย 

แบ่งเป็น 2 ดา้น ดังนี้ 

ด้านสุขอนามัย 

ข้อ 2.1 การให้บริการทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.99 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

ข้อ 2.2 มีการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 หมายความว่า 

ความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก  

ข้อ 2.3 มีการประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้แก่นิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 หมายความ

ว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 
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ผลสรุปความพึงพอใจด้านสุขอนามัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.89 หมายความว่าความพึง

พอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

ด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 

ข้อ 2.4 หอพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 หมายความว่า

ความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

ข้อ 2.5 มีโภชนาคาร (canteen) และร้านค้าต่าง ๆ ที่เพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.67 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

ข้อ 2.6 มีสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาและพื้นที่ส าหรับจัดกิจกรรมที่เพียงพอและเหมาะสม มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

ข้อ 2.7 มีระบบไฟฟ้าและน้ าประปาที่เพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21 

หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อ 2.8 มีระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46 หมายความว่า

ความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลสรุปความพึงพอใจด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.53 

หมายความว่าความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 
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การให้ค าปรกึษา และแนะแนว 

 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ต่อการให้ค าปรึกษาและแนะแนว 

ปีการศึกษา 2557 

 

วิธีการด าเนินการ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 นิสิตคณะศิลปศาสตร์ทั้ งหมดที่ เข้าประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 993 คน ข้อมูลอ้างอิงจากระบบลงทะเบียน 

/ ระบบ reg.up.ac.th มหาวิทยาลัยพะเยา  

 2. เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายระดับความพึงพอใจ 

   ค่าเฉลี่ย           ความหมาย 

4.51 – 5.00   มากที่สุด 

3.51 – 4.50   มาก 

2.51 – 3.50  ปานกลาง 

1.51 – 2.50       น้อย 

1.00 – 1.50       น้อยที่สุด 

 3. สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive static) ประกอบด้วยสถิติค่า

ค่าเฉลี่ย (Mean) จากการพิจารณาทั้ง 2 ดา้น ดังนี้  

1. คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา  

2. บทหนา้ที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 31 แสดงผลการวิเคราะห์การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2557  

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรกึษา 

1. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 4.25 4.28 

2. มีความประพฤติเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี 4.25 4.24 

3. มีความเป็นกันเองกับนิสติ 4.25 4.27 

4. ตรงต่อเวลา 4.16 4.24 

5. มีความมัน่คงทางอารมณ ์ 4.15 4.18 

6. มีความเสยีสละทุม่เท 4.15 4.27 
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รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

7. จรงิใจในการช่วยเหลอืนสิติ 4.24 4.30 

8. ดูแลเอาใจนสิิตอย่างสม่ าเสมอ 4.07 4.19 

9. สามารถรับรู้ความรู้สึกของนิสติได/้เข้าใจนิสติ 4.01 4.10 

10. ทราบข้อมูลส่วนตัวของนสิิต 3.79 3.95 

11. รับรู้ปัญหาของนสิิต 3.83 3.95 

12. สามารถเก็บรักษาข้อมลูไว้เป็นความลับ 4.04 4.03 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 

บทบาทหน้าท่ีของอาจารยท่ี์ปรกึษา 

1. ให้ค าปรกึษานสิิตในดา้นวิชาการและการเรียน 4.14 4.18 

2. แนะน านสิิตในดา้นระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 4.06 4.10 

3. แนะน านิสติในด้านความประพฤติ 4.09 4.13 

4. แนะน านสิิตในดา้นการท ากจิกรรมต่างๆ 4.02 4.06 

5. แนะน านิสติในด้านการใช้ชีวติในมหาวิทยาลัย 4.03 4.11 

6. ให้ค าปรกึษาและแนะน านสิิตในด้านปัญหาส่วนตัว 3.86 3.96 

7. มีการนดัพบนิสติเป็นระยะเพื่อทราบและแกไ้ขปัญหาตา่งๆ โดย

นิสิตไม่ตอ้งรอ้งขอ 
3.69 3.83 

8. ติดตารางเวลา (Office Hour) เพื่อใหน้ิสติเข้าพบอย่างนอ้ย

สัปดาห์ละคร้ัง 
3.82 3.84 

9. ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อนสิิตท าผิดกฎระเบียบหรือประพฤติตนไม่

เหมาะสม 
3.94 4.09 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 

 

 จากตารางที่ 31 แสดงผลการวิเคราะห์การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้ 

1. คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 มคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.13 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

 2. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

มคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.00 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 
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การเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างาน 

 การประเมินความพึงพอใจของการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานของนิสิตคณะศิลป-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยน าข้อมูลจากแบบประเมิน 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการเตรียมความพร้อม 

เพื่อการท างาน จากฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิต รวมถึงทุกสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์ที่จัดขึ้น 

มาวิเคราะห ์

เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายระดับความพึงพอใจ 

         ค่าเฉลี่ย           ความหมาย 

4.51 – 5.00   มากที่สุด 

3.51 – 4.50   มาก 

2.51 – 3.50  ปานกลาง 

1.51 – 2.50       น้อย 

1.00 – 1.50       น้อยที่สุด 

 

ตารางที่ 32 แสดงผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของการเตรียมความพร้อมเพื่อการ

ท างานของนสิิตคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2558 

ล าดับ โครงการ 

ค่าเฉลี่ย 

ด้า
นเ
นื้อ

หา
แล

ะ

เอ
กส

าร
ปร

ะก
อบ

 

ด้า
นว

ิทย
าก

ร 

ด้า
นป

ระ
โย
ชน

ท์ี่ไ
ด้ร

ับ 

ด้า
นก

าร
จัด

กา
ร

โค
รง
กา

ร 

1 โครงการพัฒนาความรู้ศิษยเ์ก่า 4.35 4.20 4.51 4.38 

2 
โครงการปฐมนิเทศและอบรมการใชภ้าษาจีนในสถานท่ีฝึกงาน

ส าหรับนสิิตสาขาวิชาภาษาจีน 
4.65 4.33 4.42 4.12 

3 โครงการปัจฉิมนเิทศการฝึกงาน นสิิตสาขาวิชาภาษาจีน ชัน้ปีท่ี 4 4.36 4.58 4.67 4.24 

4 
โครงการฝกึงานและสัมนาการฝึกงานของนิสติสาขาวิชา

ภาษาไทย 
4.14 4.28 4.72 4.54 

5 
โครงการเตรียมความพร้อมสูค่วามเป็นมอือาชพี (สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส) 
4.73 4.54 4.46 4.28 

6 โครงการปฐมนิเทศนิสติฝึกงานชัน้ปีท่ี 4 (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 4.63 4.16 4.35 4.45 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 4.35 4.52 4.33 
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 จากตารางที่ 32 แสดงผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของการเตรียม 

ความพร้อมเพื่อการท างานของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ประจ าปีการศึกษา 

2558 สรุปได้ดังนี ้

 1. ด้านเนือ้หาและเอกสารประกอบ 

 มคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.44 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

 2. ด้านวิทยากร 

 มคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.38 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

 3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

 มคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.47 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 

 4. ด้านการจัดการโครงการ 

 มคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.35 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของนิสติอยู่ในระดับมาก 
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C.13 การบรกิารวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

รองคณบดีฝา่ยบริการวิชาการ (ดร.ดารินทร  อินทับทิม) 

นายศุภกิตติ์   รินถา 
 

ค าอธิบาย 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควร

ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดท าเพื่อสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ใน

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรใหม้ีจิตสาธารณะอีกด้วย 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. มีนโยบายและวธิีการบริหารจัดการ 

2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีสว่นร่วมทุกภาคส่วน 

3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 

4. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยนื 
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ผลการด าเนินงาน (ตามแนวทางการด าเนินงาน) 

ด้วยการด าเนินงานด้านบริการวิชาการมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการและมีรายละเอียดแยก

ย่อยไปตามล าดับของแนวทางการด าเนินงานแต่ละขอ้ดังตอ่ไปนี้ 

1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ 

1.1 ด้านนโยบาย 

คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 โดย

แบ่งออกเป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนนิการตามพันธกิจด้านบริการวิชาการ และด าเนินโครงการ

บริการวิชาการ ตามแนวคิดมหาวิทยาลัย “โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล” ซึ่งการด าเนินงานฯ ในช่วง

เวลาดังกล่าวเป็นไปตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 – 2557 และแผนกลยุทธ์คณะศิลป-

ศาสตร์ พ.ศ. 2554 – 2557 โดยในขณะนั้นคณะศิลปศาสตร์ประกอบไปด้วย 7 สาขาวิชา ได้แก่  

สายวิชาภาษาทั้ง 5 สาขาวิชา (ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส) และ

สายวิชาทางสังคมศาสตร์ทั้ง 2 สาขาวิชา (พัฒนาสังคมและรัฐศาสตร์) ซึ่งในการด าเนินโครงการ

บริการวิชาการทั้ง 2 รูปแบบ มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการ

สอน ซึ่งนิสิตในหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ อาทิ การเป็นผู้เข้าร่วม

โครงการ การเป็นผู้ร่วมเก็บข้อมูลวิจัย เคราะห์และน าเสนอผลการด าเนินงาน เป็นต้น การด าเนินงาน

บริการ 1 คณะ 1 โมเดล ในเกือบ 4 ปีที่ผ่านมามีแนวคิดในการท าให้ชุมชนเป้าหมาย คือ ชุมชนบ้านแม่

ใส ในต าบลแมใ่ส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ด าเนินโครงการฯ ภายใต้แนวคิด “แม่ใสน่าอยู่” ได้รับ

การยอมรับในระดับท้องถิ่น/ชุมชนใกล้เคียง หรอืเป็นที่ประจักษ์ในด้านของกระบวนการสร้างการมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชน โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม หรือเป็นที่เรียกขานในชุมชน

ว่า “ขยะบุญ” และหากคณะศลิปศาสตรไ์ม่ได้ด าเนินโครงการฯ ต่อเนื่องแล้ว ชุมชนยังสามารถด าเนิน

โครงการต่อฯ ได้ดว้ยชุมชน แกนน า และองค์กรภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนต าบลแมใ่ส)  
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ต่อมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2558 – 

2561 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญส าหรับนโยบายด้านการบริหารงานและด าเนินงานตามพันธ

กิจด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์ กล่าวคือ คณะ

ศิลปศาสตร์ด าเนินการด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีการบูรณาการเข้า

ด้วยกันตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาแบ่งแผนยุทธศาสตรอ์อกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1. กลุ่มอัตลักษณ์บัณฑติ (ยุทธศาสตรท์ี่ 1)  

2. กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท์ี่ 2, 3, 4) 

3. กลุ่มการบริหาร (ยุทธศาสตรท์ี่ 5, 6, 7)  

ซึ่งการบูรณาการพันธกิจด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในกลุ่ม

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3 และ 4) ซึ่งมีผลท าให้คณะศิลปศาสตร์ปรับแผนกลยุทธ์

คณะศิลปศาสตร์ปี พ.ศ. 2558 – 25561 ใหส้อดคล้องกับแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  

และจากการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และ KPI ดังกล่าว ท าให้คณะศิลป-

ศาสตร์เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบหรือกรอบแนวคิดในการ

ด าเนินงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเรียนการสอน และโครงการ 1 คณะ 1 

โมเดล ให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อด าเนินงานให้บรรลุทั้ง KPI ในการด าเนินงานด้านเอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยพะเยา และ  KPI ตามแผนกลยุทธ์ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้น จากสภาพจริง สถานการณ์และบริบทการด าเนินงานด้าน

วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ที่ผ่านมาของคณะศิลป-

ศาสตร์ จึงได้น าบทเรียนที่ได้จากการด าเนินงานทั้ง 4 ด้าน มาพัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อน

บุคลากร/นักวิจัยให้ท างานวิจัยที่สามารถบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการสอนให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความยั่งยืนในการ

พัฒนาการด าเนินงานทั้ง 4 ด้านดังกล่าวฯ คณะศิลปศาสตร์จึงจัดตั้งหน่วยงานภายในคณะที่มีชื่อ

เรียกว่า หน่วยความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (Research 

Academic Services and Cultural Preservation Excellence—RASCPE Unit) เพื่อเป็นกลไกในการ

ผลักดันบุคลากร/นักวิจัยคณะศิลปศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และชุมชนมีการพัฒนา
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อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข้งของ

ชุมชน” 

1.2 ด้านการบริหารจัดการ 

นอกจากการที่คณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักถึงการบูรณาการแผนฯ และพันธกิจแล้ว 

คณะศิลปศาสตร์ยังพัฒนาปรับปรุงการการบริหารจัดการการด าเนนิงานด้านวิจัย บริการวิชาการ และ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย กล่าวคือ การด าเนินงานตามหลัก PDCA (Plan Do Check Act) การ

ประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินตนเอง และการจัดการเรียนรู้แบบ KM (Knowledge 

Management) และได้บทสรุปและบทวิเคราะหต์นเอง ดังนี ้1) คณะศลิปศาสตร์ต้องเร่งด าเนินการสร้าง

ระบบความคิดการด าเนินงานการวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเนื้อ

เดียวกัน ด้วยในปีงบประมาณ 2558 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสาขาวิชารัฐศาสตร์จะแยกไปสังกัดเป็น

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 2) การน าผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อให้

ชุมชนน าไปใช้ได้อย่างแท้จริง 

ดังนัน้ในปีการศึกษา 2557 หรือในช่วงปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นปีแรกในการปฏิบัติงานตาม

แผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์จึงมีการสร้างระบบ กลไก การจัดสรรงบประมาณ และการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ดังหัวข้อย่อยต่อไปนี ้ 

1.2.1 ด้านระบบ 

ดังที่ได้ทราบแล้วว่า คณะศิลปศาสตร์ จึงจัดตั้งหน่วยงานภายในคณะที่มีชื่อเรียกว่า 

หน่วยความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (Research Academic 

Services and Cultural Preservation Excellence—RASCPE Unit) ดังนั้น RASCPE จึงมีวิสัยทัศน์  

ในการด าเนินงาน ดังนี้ บูรณาการวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเรียนการสอน 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ตลอดการด าเนินงานที่ผ่านมา

นักวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการ จึงด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ สโลแกน 

และพันธกิจของหน่วย RASCPE ซึ่งนักวิจัยและผู้รับผิดชอบโครงการได้รับการสร้างความเข้าใจ 

ทั้งระบบ วธิีการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการบูรณาการพันธกิจและการประเมินความส าเร็จ

ของการบูรณาการ ซึ่งนักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จะได้รับคู่มือบูรณาการฯ รวมไปถึงการประชุม

กลุ่มย่อยของคณะกรรมการประจ าหน่วย RASCPE ซึ่งมีผังโครงสร้างการบริหารงานตามล าดับ ดัง

อธิบายในข้อ 1.2.2 ต่อไป 
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1.2.2 ด้านกลไก 

หน่ ว ย  RASCPE มี ร อ งคณบดี ที่ ก า กั บ ดู แ ลพั นธกิ จ ใ นแต่ ล ะด้ าน  อ าทิ  ด้ า น วิ จั ย  

มีรองคณบดีฝ่ายวิจัย ด้านบริการวิชาการ มีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม มีผู้ ช่วยคณบดี (อาจารย์ณัฐวร  วงศ์จิตราทร) ซึ่งผู้บริหารทั้งสามได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการประจ าหน่วย RASCPE เพื่อบริหารจัดการงานทั้งสามด้านให้ส าเร็จลุล่วง ซึ่งจะมีหัวหน้า

สาขาวิชาทั้ง 5 สาขาวิชา และเลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายกิจการนิสิต 

เข้าร่วมประชุมหารอืตามวาระประชุมสามัญ และวาระวิสามัญ (ดูคู่มอืบูรณาการหนว่ย RASCPE)  

1.2.3 ด้านงบประมาณ  

ในด้านงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ให้

ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์

ได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ (ด้านบริการวิชาการ) 

ในแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558  และในปีงบประมาณถัดไปมีแนวโน้มในการ

ได้รบัการจัดสรรทุนจากงบประมาณภายนอกเพิ่มเติมอกีด้วย 

1.2.4 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ด้วยคณะศิลปศาสตร์ได้ปรับระบบ โดยเฉพาะระบบความคิด ในการ

ผลักดันให้นักวิจัย/บุคลกรคณะด าเนินวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการเรียน  

การสอนให้มีการบูรณาการ นั้น คณะศิลปศาสตร์จึงปรับเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณ

รายได้คณะศลิปศาสตร์ จงึสง่ผลใหค้ณะศิลปศาสตร์มนีักวิจัยและผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ

เพิ่มมากขึ้น นั่นหมายถึงมีนักวิจัยหน้าใหม่และผู้รับผดิชอบโครงการบริการวิชาการที่จะด าเนินโครงการ

ในพืน้ที่/ชุมชนเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง และเป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัยอย่างแท้จริงมากยิ่งขึน้แลว้ บุคลากรสายวิชาการในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ยังได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องและเป็นวงจรที่ยั่งยืน กล่าวคือ นักวิจัย/คณาจารย์ได้ลงชุมชน ส ารวจความต้องการ 

สร้างโจทย์วิจัยจากความต้องการของชุมชนหรือสร้างโจทย์วิจัยจากชุมชน/พื้นที่ ได้ด าเนินการวิจัย  

โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตร อีกทั้งนิสิตในรายวิชาที่บูรณาการ

ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการ นิสิตได้น าความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนไปใช้ได้จริง

นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเกิดความตระหนักในคุณค่าของภาษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน

นั้นๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ด าเนินโครงการ นักวิจัย/คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ได้น าความรู้ใหม่ที่ได้รับ

จากการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน หรือพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์

ต่อไป  
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ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะศิลปศาสตร์มีพัฒนาการด้านนโยบาย และการบริหารจัดการ 

จงึสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 33 

ตารางที่ 33 แสดงพัฒนาการด้านนโยบายและการบริหารจัดการ 

ด้าน ปีงบประมาณ 2554 - 2557 ปีงบประมาณ 2558 

1. นโยบาย -ด าเนินงานตามพันธกิจด้านบรกิารวิชาการ

ให้สอดคล้องกับปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา 

-ด าเนินงาน/โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

-ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

กลุม่เอกลักษณ์ ซึ่งเน้นการบูรณาการดา้นการวิจัย 

บรกิารวิชาการ และท านุฯ เข้าดว้ยกัน 

-ด าเนินงาน/โครงการ 1 คณะ 1 โมเดลให้เป็นเนื้อ

เดยีวกับการบูรณาการฯ ตามแผนกลยุทธ์ 

-ปรับระบบความคดิเพื่อพัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนินงานท่ีเนน้การบูรณาการฯ ตามแผนกลยุทธ์

เพื่อสร้างความยั่งยืน 

2. วิธกีารบริหาร

จัดการ 

- ด าเนินงานด้านบริการวิชาการตามหลัก 

PDCA 

-ปรับปรุงและพัฒนาระบบ/กลไกการ

ด าเนินงานโดยน าผลการประเมนิตนเอง 

(SAR) ท้ัง สกอ. และสมศ. มาพิจารณา 

- นอกจากการพัฒนาปรับปรุงการบรหิารจัดการ

การด าเนินงานดา้นวิจัย บรกิารวิชาการ และท านุฯ 

ตามหลัก PDCA ผลประเมินตนเองแล้ว ยังไดน้ าผล

ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างผู้รับผิดชอบ

โครงการบรกิารวชิาการมาสรุปและวิเคราะห์และได้

น ามาปรับปรุงระบบความคิดในการเร่งด าเนินการ

สร้างระบบความคิดการด าเนินงานวิจัย บรกิาร

วิชาการ และท านุฯ ให้เป็นเนือ้เดยีวกัน และเพื่อให้

ชุมชนไดใ้ช้ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม/งานวิจัยอย่างแท้จริง 

2.1 ระบบ 

2.2 กลไก 

-มหีน่วยวิจัยท่ีมเีจา้หน้าท่ี 1 คนให้บรกิารท้ัง

ดา้นวิจัยและบรกิารวิชาการ 

-มรีองคณบดแีละผู้ช่วยคณบดีท่ีก ากับดูแล

งานด้านบรกิารวิชาการ 

- มหีน่วย RASCPE ท่ีมีการก าหนดแนวคิด วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ สโลแกน และคู่มอืการบูรณาการฯ ในการ

ขับเคลื่อนนโยบาย/แผนกลยุทธ์ให้บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

- มเีจา้หน้าท่ีท าหน้าที่เป็นเลขานุการประจ าหน่วย 

RASCPE 3 คน  

- มรีองคณบดฝี่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายบรกิาร

วิชาการ และผู้ช่วยคณบดกี ากับดูแลงานวิจัย 

บรกิารวิชาการ และท านุฯ  

2.3 งบประมาณ มท้ัีงงบภายในและภายนอก มท้ัีงงบภายในและภายนอก 

2.4 ด้านการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

มผีู้รับผิดชอบโครงการบรกิารวิชาการฯ  มนัีกวิจัยและผู้รับผิดชอบโครงการฯ หน้าใหม่เพิ่ม

มากขึน้จากการจัดสรรทุนท่ีสอดคลอ้งกับการบูรณา

การฯ  
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2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ถึงแม้วา่คณะศิลปศาสตร์จะมีเครอืข่ายองค์กรภาครัฐและแกนน าชุมชนบ้านแมใ่ส เพื่อให้การ 

ด าเนินงานทั้งด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด าเนินไปได้ตามนโยบาย ระบบ 

และกลไกที่ได้วางแผนไว้ คณะศิลปศาสตร์จึงได้ก าหนดพื้นที่/ชุมชนเป้าหมายให้มีความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้นในการด าเนินโครงการบริการวิชาการรวมถึงโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งคณะกรรมการประจ า

หน่วย RASCPE นักวิจัยและผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้เริ่มต้นตามกระบวนการขั้นตอนการบูรณาการฯ 

โดยการส ารวจความต้องการของชุมชน หารือและพูดคุยจนพัฒนาเป็นการลงนามความร่วมมือ  3 

แหลง่หลักๆ ตลอดจน โรงเรียนในพื้นที่/ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ดังนี้  

 

ตารางท่ี 34 แสดงจ านวนพืน้ที่เป้าหมาย 

ที่ พื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย การลงนาม MOU 

1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา  

2 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีดู้เมน อ.ปง จ.พะเยา  
(ก าลังด าเนินการ) 

3 โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฏร ์รังสฤษฎ์) ต.แม่ค ามี อ.เมือง จ.พะเยา  

4 โรงเรียนบ้านแมก่า (ท่าข้าม) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา  

5 หอการคา้จังหวัดพะเยา  

 

 เนื่องจากแนวคิดในการด าเนินงานบริการวิชาการ และการบูรณาการพันธกิจ คณะศิลป-

ศาสตร์ เน้นการพัฒนานวัตกรรม/สื่อการเรียนรู้  หรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ เกี่ยวกับ 

การสร้างสรรค์การเรียนรู้ การพัฒนาเยาวชน เครือข่ายความร่วมมือจึงเป็นโรงเรียน คณะผู้บริหาร

โรงเรียน คณะครู และกรรมการสถานศึกษา ซึ่งในแต่ละโรงเรียนอาจมีบริบทหรือเครือข่ายที่สนับสนุน

ให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยดีมากยิ่งขึ้น อาทิ โรงเรียนบ้างวังช้างฯ จะมีเครือข่ายชมรมศิษย์เก่า 

(ศูนย์ภาษาแม่ค ามี) ที่แข็งแกร่ง มีความมุ่งหมายให้นักเรียนในชุมชนมีทักษะภาษาต่างประเทศและ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เท่าเทียมกับโรงเรียนในตัวเมือง นอกจากนี้ในชุมชนยังมีวัด 

พระสงฆ์ที่พร้อมจะพัฒนาการปริวรรตภาษาล้านนาอีกด้วย คณะครูยังรูส้ึกยินดีที่จะให้นักเรียนเข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์อักษรล้านนาที่มี อาจารย์ศราวุธ หล่อดี อาจารย์จากสาขาวิชา

ภาษาไทย เป็นผู้รับผดิชอบโครงการ 
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ถึงแม้ว่าโรงเรียนในชุมชนบ้านแม่กา (รอบมหาวิทยาลัยพะเยา) ซึ่งเป็นพื้นที่บริการคณะ

สังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ก็ตาม มีผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวแสดงความจ านงด้านความ

ต้องการนักเรียนฝึกสอน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 

ส าหรับหอการค้าจังหวัดพะเยาที่คณะศิลปศาสตร์ได้ลงนาม MOU ไว้ เป็นด้านการพัฒนา 

ด้านภาษา การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนรอบกว๊าน และร้านค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน  

การท่องเที่ยว จังหวัดพะเยาตอ่ไป 

 ส่วนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ ดูเมน นอกจากมีผู้บริหารและคณะครูแล้ว  

ยังมีกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 ให้ความดูแลอีกด้วย และด้วยโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนเบ็ตตีดู้เมน ระบุความตอ้งการดา้นวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ห้องสมุดโรงเรียน ในปีงบประมาณถัดไป 

2559 จึงมีแนวโน้มของความร่วมมือในการด าเนินโครงการบริการวิชาการกับคณาจารย์และนิสิต

สาขาวิชาออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้คณะศิลป-

ศาสตร์ยังมีเครือข่ายคณะนักวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกว. ถึง 2 รุ่น  

ที่มีวัตถุประสงค์การวิจัยในการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนฯ 

ดังกล่าว และหวังอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้มนีักวิจัยรุ่นที่ 3 ในการขอทุนวิจัยอย่างตอ่เนื่อง 

3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 

ดังที่ทราบแล้วว่านักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการผลักดันให้ 

บูรณาการพันธกิจ โครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์จึงมีการบูรณาการครบมิติ  (ซึ่งโครงการ

บริการวิชาการถูกบรรจุในแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์  ตารางที่  33 จึงขอยกตัวอย่าง 

โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการพันธกิจได้ครบ 

 

ตารางท่ี 35 โครงการบูรณาการพันธกิจ (ครบ) 

โครงการบริการวิชาการในแผนปฏิบัติการคณะศลิป-

ศาสตร์ 2558 

การบูรณาการ นักวิจัย/

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
วจิัย 

การเรียน

การสอน 
ท านุฯ 

โครงกาวรรณกรรมเด็ก ณ ชุมชนแมค่ ามี    อ.จินตนา  

แปบดิบ 

โครงการอนุรักษ ์อักษรล้านนา 

 

   อ.ศราวุธ 

หลอ่ด ี

โครงการจัดท าแผนท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมท่ี 2 - 

4 

   อ.เยาวรัตน์  

เม็งขาว 
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นอกจากนี้ยังมีบางโครงการวิจัยที่อาจบูรณาการงานวิจัยกับโครงการบริการวิชาการ  

หรือการเรียนการสอน หรือการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง (ซึ่งไม่

ครบ)  แต่อย่ างไรก็ตามย่อมหมายถึง เป็นการเริ่ มต้นที่ ดี  และมีความคาดหวั งว่ านักวิจัย 

ในคณะศิลปศาสตร์จะมีแรงจูงใจในการด าเนินงานที่บูรณาการพันธกิจต่อไป อาทิ งานวิจัยในหัวข้อ 

การเรียนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเนื้อหาเพื่อเสริมความสามารถทางการพูดแนะน าท้องถิ่นเป็น

ภาษาอังกฤษและความตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านแม่ค ามี จังหวัดแพร่ โดยอ.ณัฏฐิรา  ค าขาด 

ซึ่งกระบวนการวิจัยมีการทดลองสอน/ทดลองเครื่องมือซึ่งหัวข้อและเนื้อหาของเครื่องมือ  

งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนกลุ่มทดลองนอกจากเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยนี้แล้ว 

ยังได้รับการกระตุ้นให้รู้สึกหรือตระหนักในคุณค่าและการหวงแหนภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนโดย

ปริยาย 

ดังที่ทราบแล้ว คณะศิลปศาสตร์มีนักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ (หน้าใหม่) 

เพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากรายชื่อโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร  

(ดูเอกสารหลักฐาน 3.1 ผลการด าเนินงานตามแนวทางข้องที่ 3) สามารถกล่าวได้ว่า นิสิตในหลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการทุกหลักสูตร 

หรือนิสิตจากทุกสาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการโครงการฯ อาทิ โครงการจั ดท าแผนที่

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมที่  2 – 4 ที่มีอาจารย์เยาวรัตน์  เม็งขาว อาจารย์สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้น านิสิตจากสาขาวิชาต่างๆ ท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะเห็นได้

ว่าโครงการบริการวิชาการดังกล่าวมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายวิชาและ

ทุกสูตร ดังแสดงในแผนภาพที่ 33 
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ภาพท่ี 33 แสดงจ านวนนิสติที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่บูรณาการ 

อนึ่ง จากหลักฐาน 3.1 อาจจะเห็นว่ายังมีนิสิตคณะศิลปศาสตร์ไม่ครบทุกช้ันปีเข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการฯ เนื่องจากหลักฐาน 3.1 เป็นการสรุปโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณา

การกับการเรียนการสอนเท่านั้น แท้ที่จริงยังมีนิสิตจากช้ันปีอื่นๆ สาขาวิชาอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ

บริการวิชาการ แตน่ิสติกลุ่มนีน้ั้นไมไ่ด้ถูกบูรณาการกับรายวิชา  

4. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

เมื่อคณะศิลปศาสตร์เริ่มต้นจากการวางระบบ กลไก และการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ย่อมหวัง

ผลให้เกิดผล ถึงแม้ว่าผลกระทบของการด าเนินโครงการบริการวิชาการอาจจ าเป็นต้องอาศัยเวลาใน

การที่จะเห็นผล ซึ่งเป็นธรรมดาที่ปีแรก ๆ ของการด าเนินงานในแผนกลยุทธ์จะเป็นการเริ่มต้น 

ซึ่งเหมือนการปลูกไม้ดอกไม้ผล ซึ่งดอกและผลที่ได้จากการปลูกนั้นย่อมเกิดมาจากการเตรียมดินที่ดี 

การมเีมล็ดพันธุ์ที่ดี ซึ่งในปี 2558 (ปีการศึกษา 2557) คณะศิลปศาสตร์ได้เตรียมดิน เตรียมเมล็ดพันธุ์ 

เตรียมวิธีการบ่มเพาะ และบ ารุงรักษาให้เจริญงอกงามต่อไป จึงอาจกล่าวได้ว่า อย่างน้อย 

คณะศิลปศาสตร์ได้สร้างรากฐานที่ส าคัญ คือการสร้างระบบความคิดและการสร้างทรัพยากรบุคคล 

(นักวิจัยหน้าใหม่) ให้เห็นถึงความส าคัญของการบูรณาการพันธกิจ ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วว่าเป็นวงจรที่เป็น

การพัฒนาตน พัฒนาวิชาชีพของความเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อด ารงตามปณิธาณของ

มหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งจากการด าเนินโครงการวิจัย โครงการ

บริการวิชาการที่บูรณาการ ตลอดระยะเวลา 1 ปี นั้น เห็นร่องรอยของการที่เยาวชน นักเรียนในชุมชน 

จ านวนนิสิตในหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่บูรณาการ 

English

English Dual

Thai

Chinese

Japanese

French
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ที่รว่มโครงการที่นักวิจัยในคณะได้ด าเนินการ มีผลผลิตหรือแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง/ผลกระทบที่

ดีขึ้น ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่บูรณาการพันธกิจ (ครบ) ดังนี้ 

ตารางท่ี 36 ผลผลิต/ผลกระทบ/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการบูรณาการพันธกิจ 

โครงการวิจัย ผลผลิต/ผลกระทบ/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

การสร้างวรรณกรรมเด็กเพื่อพัฒนาเป็นแบบฝึกทักษะ

การอ่านส าหรับนักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านวังช้างฯ 

จังหวัดแพร่ 

หนังสือนทิานฝึกภาษาไทย 

ผลของการฝึกอบรมด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีพี่สอน

น้องท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านและการเขียนอักษร

ล้านนาของนักเรียนช้ันป.3 

วธีิสอนภาษาลา้นนาแบบใหม่ 

ศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาลา้นนา 

การใช้สื่อเสริมการอา่นภาษาอังกฤษโดยวธีิการเนน้เนื้อหา 

(CBI) เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนม.2 

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส จังหวัดพะเยา 

หนังสือ/แผนที่แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 

มัคคุเทศกน์อ้ยผู้ท าหน้าท่ีแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 

ชุมชนเป็นท่ีรู้จักในดา้นการท่องเทียว 

นอกจากโครงการวิจัยทั้ง 3 ยังมีโครงการวิจัยอื่นๆ หรือผลผลิตโดยรวม คือ การเผยแพร่

ผลงานวิจัยของนักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในหลายๆ รูปแบบ 

ตั้งแต่การจัดนิทรรศการในที่ประชุมวิชาการ การตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิจัย เป็นต้น 

ซึ่งผลงานโดยรวมของการบูรณาการน่าจะสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

เป็นอย่างด ีดังแสดงในแผนภาพที ่32 ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 34 ผลกระทบการด าเนินงานการบูรณาการพันธกิจที่มีต่อสังคม ชุมชน ผู้เรียน ผู้สอน/

นักวิจัย  
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หลักฐานผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานข้อที่ 1 

1.1 แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะยา พ.ศ. 2558 – 2561 

1.2 แผนกลยุทธ์คณะศลิปศาสตร์ พ.ศ. 2558 – 2561 

1.3 ค าสั่งแตง่ตัง้รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

1.4 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าหน่วย RASCPE 

1.5 คู่มอืบูรณาการหนว่ย RASCPE 

1.6 คู่มอืบริการเจ้าหนา้ที่หน่วยวิจัย หนว่ยบริการวิชาการ หนว่ยกิจการนิสติ 

1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหนว่ย RASCPE 

1.8 รายงานผลการด าเนนิงานหนว่ย RASCPE (รอบ 1 ปี) 

1.9 นักวิจัย/ผูร้ับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ (หนา้ใหม่)  

หลักฐานผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานข้อที่ 2 

2.1 บันทึกลงนามความร่วมมอื (MOU) ระหว่างคณะศลิปศาสตร์กับโรงเรียนชุมชนบ้านแมใ่ส 

2.2 บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับโรงเรียนบ้านวังช้างธีรราษฏร์ 

(รังสฤษฎ์) 

2.3 บันทึกลงนามความร่วมมอื (MOU) ระหว่างคณะศลิปศาสตร์กับหอการคา้จังหวัดพะเยา 

2.4 หนังสือที่ ตช.0030.42 (326.รร) 065 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2558 เรื่อง ขอแจ้งวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ 

หอ้งสมุดโรงเรียน 

หลักฐานผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานข้อที่ 3 

3.1 รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตรคณะศลิปศาสตร์ 

3.2 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ 

 

หลักฐานผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานข้อที่ 4 

4.1 เอกสารประกอบการสอนภาษาล้านนาแบบใหม่ (ในภาคผนวกสรุปโครงการอนุรักษ์อักษรล้านนา) 

4.2 สรุปโครงการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 



รายงานการประเมินตนเองเกณฑ์ CUPT QA ปีการศึกษา 2557  l 135 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

C.14 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะแลวัฒนธรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ผูช่้วยคณบดีฝุายกิจการนสิิต (นายณัฐวร วงศจ์ติราทร) 

นายวิโรจน ์ จันม ี

นายเสกสรร  จรรยา 

 

นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มีนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงาน

ภายนอก ในการสบืสานและพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม  

 

การบรหิารจัดการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการบริหารจัดการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยแบ่งหนา้ที่ความรับผดิชอบดังนี ้

 1. หน่วยกิจการนสิิตและสโมสนิสติคณะศิลปศาสตร์  

 สนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรร่วมสืบสาน อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และอารยธรรม

ทางศาสนา โดยมีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ เป็นประโยชน์ทางด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 2. คณะกรรมการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมภายใต้หน่วย RASCPE’  

 สนับสนุนการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ

และกิจกรรมนิสติ เพื่อสัมผัสชุมชนเกิดการเรยีนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

กิจกรรมหรอืโครงการที่ด าเนินการ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการพันธ

กิจเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการแผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี 

2558) 

1. โครงการสุขสะหร ีปี๋ใหม่เมือง 

- วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตคณะศิลปศาสตร์ร่วมอนุรักษณ์และสืบสานประเพณี

ศลิปวัฒนธรรมของไทยใหค้งอยู่ต่อไป  

2. เพื่อใหน้ิสติได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตอ่ครูบาอาจารย์ 

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนิสติคณะศิลปศาสตร์ 

- ประโยชน์ที่ได้รับ 

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีของไทยและ

มีความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

 2. โครงการท าบุญคณะและถวายเทยีนส่องธรรม 

- วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตคณะศิลปศาสตร์ได้ท ากิจกรรมที่เป็นกุศลร่วมกันด้วย

การบริจาคทรัพย์ เป็นทาน การฟั งธรรมและการฟั งสาธยายมนต์จากพระภิกษุสงฆ์ 

และร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการสบืทอดประเพณีที่ดงีามตามหลักพระพุทธศาสนา 

- ประโยชน์ที่ได้รับ 

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าใจขั้นตอนและพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา  ได้หลักธรรมน าชีวติจากการฟังธรรมจากพระภกิษุสงฆ์ 

 

 3. โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ 

- วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นสิิตได้แสดงออกถึงความเคารพและกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ 

2. เพื่อปลูกฝังดา้นการมคีุณธรรมจริยธรรมแก่นสิิตคณะศลิปศาสตร์ 

3. สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศษิย์ 

4. สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูตอ่ศกิษย์ 

 - ประโยชน์ที่ได้รับ 

นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพและกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ และ เสริมสร้าง 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นสิิต อีกทั้งยังร่วมวัฒนธรรมองค์กรที่ดสีืบไป 
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 4. โครงการสืบสานต านานแห่งสายนที 

 - วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสืบสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมของไทย 

 2. เพื่อส่งเสริมความรู้และสุนทรียภาพทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่นสิิต 

 3. เพื่อให้นสิิตมคีวามเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 4. น าวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 - ประโยชน์ที่ได้รับ 

นิสิตได้เข้าร่วมประกวดประดิษฐ์กระทงและออกร้านแสดงวัฒนธรรมอาหารนานาชาติ  

ต่อชุมชนและยังได้แสดงออกทางสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม 

  

5. โครงการจัดท าหนังสือรายวิชาพะเยาศึกษา 

 - วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับจังหวัดพะเยาทั้งด้านประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมโดยจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้แก่นิสิตที่สนใจศึกษา

รายวิชาดังกล่าว รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นฐานข้อมูลของจังหวัดพะเยาในทุกแง่มุมที่

ไม่เคยมีใครสัมผัสมาก่อน 

 - ประโยชน์ที่ได้รับ 

สามารถเป็นฐานข้อมูลในการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ส าหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ ศลิปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

โครงการที่เกิดจากการบูรณาการกับหน่วย RASCPE’ 

 1. โครงการอนุรักษ์อักษรล้านนา บูรณาการกับรายวิชาอักษรและอักขระวิธีล้านนา 

 - วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูด้้านการอ่านและการเขียนอักษรล้านนา  

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความส าคัญของอักษรล้านนา และร่วมกันฟื้นฟู 

ศกึษา สืบสาน และการอนุรักษ์อักษรล้านนา 

- ประโยชน์ที่ได้รับ 

มีการอ่านและเขียนตัวอักษรล้านนาได้ดี และให้เยาวชนร่วมกันฟื้นฟู ศึกษา สืบสาน และ

การอนุรักษ์อักษรล้านนาต่อไป 
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2. โครงการวรรณกรรมเด็ก ณ ชุมชนแม่ค ามี (พี่สอนน้องผ่านภาษา) บูรณาการกับ

รายวิชาวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 

- วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนรายวิชาวรรณกรรมเด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

การสรา้งสรรคเ์ล่มวรรณกรรมเด็ก 

2. เพื่อสร้างวรรณกรรมส าหรับเด็กที่สามารถใช้เป็นแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน

ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎรร์ังสกฤษฎ์) 

3. วรรณกรรมเด็กที่สร้างสรรค์ขึ้นสามารถท านุสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมปิัญญาและเรื่องราวภายในชุมชนบ้านแมค่ ามี 

- ประโยชน์ที่ได้รับ 

มีการท ารูปเล่มวรรณกรรมเด็กชุมชนบ้านแม่ค ามี มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

บ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสกฤษฎ์)  จังหวัดแพร่ เข้าใจเรื่องราวชุมชนบ้านแม่ค ามีทางด้าน

ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
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S.1 ระยะเวลาของการได้งานท า  
 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยกิจการนสิิต (นายณัฐวร  วงศจ์ติราทร) 

นายวิโรจน์ จันมี 

นายธนพันธ์ นววงศษ์านันต์ 
 

ระดับคณะ 

ค าอธิบาย  

 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลา ในสาขา

นั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ

กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีนั้น การนับการมีงานท า นับกรณีท างานสุจริตทุกประเภทที่

สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉาพผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่

หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชข้้อมูล C.2 รอ้ยละของบัณฑติที่ประกอบอาชีพภายใน 1 ปี  
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S.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร  

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ดร. จิตตมิา กาวีระ) 

นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง 

นางสาวจรยิา ใจพยัคฆ์ 
 

ระดับคณะ 

ค าอธิบาย  

 ความพึ งพอใจของอาจารย์ และบุ คลากรขึ้ นอยู่ กั บปั จจั ยหลายประการ  เ ช่น 

ด้านสภาพแวดล้อมของการทํางาน เพื่อการทําให้มั่นใจและการปรับปรุงสถานที่ทํางานให้มี

สุขอนามัยและความปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าที่ทํางานของบุคลากร ในสภาพแวดล้อม

การทํางานที่แตกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวรวมทั้ง ตัววัด และเป้าประสงค์มีความแตกตางกันอย่าง

ชัดเจนหรอืไม่อย่างไร สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยการบริการ สิทธิประโยชน์และนโยบายอย่างไร 

ได้ออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่หลากหลายและตามความแตกต่างของ

กลุ่มและประเภทของบุคลากรอย่างไรบุคลากรของสถาบันได้รับสิทธิประโยชน์ที่สําคัญใดบ้าง ทั้งนี้

เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

 คณะศิลปศาสตร์ให้ความสําคัญกับการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบการประเมินบุคลากร (สายสนับสนุน) ออนไลน์ การแจกแบบประเมิน

ผูบ้ริหารคณะฯ การรวบรวมข้อเสนอแนะและการสะท้อนการดําเนนิงานของคณะฯ จากการประชุม

การทําแผนกลยุทธ์ โดยมีการดําเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  

1. การประเมินความพึงพอใจการให้บรกิารของบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะฯ มีนโยบายการสะท้อนผลการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการ

ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการทุก 3 เดือน และมีการนําผลการประเมินมาจัดทํารายงาน

การปรับปรุงและพัฒนา [1] การให้บริการต่อไป ซึ่งประเด็นด้านการประเมนิมดีังตอ่ไปนี้ 

  1. ผลสําเร็จของงาน 

  2. พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

  3. ลักษณะส่วนบุคคล 
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2. การประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร 

นอกจากการประเมินผลความพึงพอใจของการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนแล้ว 

คณะฯ ยังมีการจัดประเมินความพึงพอใจการบริหารงานของผู้บริหาร [2] ตั้งแต่ระดับหัวหน้า

สาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี และคณบดี โดยเมื่อครบรอบสิ้ นปีงบประมาณ คณะฯ  

จะดําเนินการประเมินฯ และส่งผลการประเมินให้กับคณะผู้บริหาร เพื่อรายงานการพัฒนาตนเอง

ต่อคณบดีต่อไป [3] ซึ่งนับเป็นระบบในการปรับปรุงระบบการทํางานโดยใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเป็นประจําทุกปี โดยมีหัวขอ้ในการประเมินดังตอ่ไปนี้ 

1. การบริหารงานตามตําแหน่งหน้าที่ 

2. การประเมนิการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

3. การประเมนิด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

3. การประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

คณะฯ มีการจัดทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของคณะฯ และมีการสรุปโครงการเพื่อนําเสนอและปรับปรุงการจัดกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ

ต่อไป [4] อาทิ การประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ การพัฒนาอาจารย์ เป็นต้น 

4. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรโดยวิธีอื่น ๆ  

คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบของการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห ์

SWOTในการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ปี 2558 – 2561 โดยบุคลากร

ทุกคนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะสะท้อนความพึงพอใจในรูปแบบข้อเสนอแนะและประเด็นปัญหา

เพื่อพัฒนาคณะฯ ต่อไป ดังประเด็นสรุปต่อไปนี ้

 1. ความคาดหวังของคณะที่มตี่ออาจารย์ (การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ การวิจัย) 

2. ความพรอ้มของอุปกรณ์ ในด้านการเรียนการสอน 

3. ความขาดประสบการณท์างวิชาชีพในการทํางานของอาจารย์ 

4. ภาระการสอนของอาจารย์มีจํานวนมาก 

5. ความตอ้งการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผูเ้ชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในการวิจัย 

จากผลข้อเสนอแนะและปัญหาที่พบในรอบปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีความพยายามสนอง

ความตอ้งการและพัฒนาการดําเนินการของคณะฯ ตามข้อเสนอแนะข้างตน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเด็นความคาดหวังของคณะฯ ที่มีต่ออาจารย์ คณะฯ ไม่ได้เพียงตั้งเป้าหมายและ 

กระตุน้เตือนคณาจารย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพตนเองในด้านต่างๆ เท่านั้น แต่ยังมีการจัดระบบและ

กิจกรรมในการสนับสนุนเพื่อการบรรลุเป้าหมายต่างๆ อาทิ การประเมินการสอน การวิจัย การขอ

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และจัดกิจกรรมสนับสนุนพันธกิจต่าง  ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ 

และมีระบบดูแลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ระบบการติดตามและพัฒนาการขอกําหนดตําแหน่ง 

ทางวิชาการ หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม การสรา้งขวัญและกําลังใจสําหรับผูป้ฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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2. ประเด็นความพร้อมของอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน รายวิชาที่คณะฯ 

รับผิดชอบสอนจะใช้พื้นที่รวมกับรายวิชาต่างๆ ภายนอกคณะฯ ในส่วนที่คณะฯ สามารถรับผิดชอบ

ได้ที่มีการเตรียมการแล้ว คือการย้ายสํานักงานคณะฯ แห่งใหม่ ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 

โดยมีกําหนดเวลาภายในสิงหาคม 2560 และในส่วนที่คณะฯ มีการปรับปรุงแล้วคือ การปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการภาษาพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน 2 ห้อง [5] การจัดสรรคอมพิวเตอร์

เพิ่มขึน้เป็นสัดส่วนต่ออาจารย์ 1:1 เป็นต้น 

3. ในการเสนอประเด็นด้านความขาดประสบการณ์ทางวิชาชีพในการท างานของ

อาจารย์ คณะฯ ได้มีความพยายามในการปรับปรุงและส่งเสริมในด้านดังกล่าว ในด้านการจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเอง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

เช่น การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน การบูรณาการวิจัยกับการบริหารวิชาการและการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบปีที่ผา่นมา เป็นต้น 

4. ภาระการสอนของอาจารย์มีจ านวนมากเป็นประเด็นปัญหาของคณาจารย์ในบาง

สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาบังคับของคณะอื่นๆ ซึ่งส่วนหนึ่ง 

มีสาเหตุมาจากความขาดแคลนบุคลากร ในเบื้องต้น คณะฯ มีความพยายามในการสนองความ

ต้องการโดยการรับอาจารย์เพิ่ม การจ้างอาจารย์โดยใช้งบประมาณรายได้คณะฯ การสนับสนุน

งบประมาณรายได้เป็นค่าสอนเกินภาระงาน {6}  

5. ความต้องการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในการวิจัย  คณะฯ ได้สะท้อน

ความต้องการในด้านดังกล่าวโดยกําหนดเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการของฝ่ายวิจัยคณะฯ โดยมี

กระบวนการในการจัดที่ปรึกษาด้านการวิจัย [7] และสนับสนุนการเขียนโครงร่างและการขอทุน

วิจัยเพื่อตอบสนองความตอ้งการบุคลากรของคณะฯ  

 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. การประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

2. ประเมินความพึงพอใจการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ  

3. รายงานการพัฒนาตนเองของคณะผูบ้ริหารจากผลการประเมิน 

4. สรุปโครงการประชุมบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ สรุปโครงการพัฒนาอาจารย์ 

5. รายงานการปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการภาษา 

6. ประกาศสนับสนุนงบประมาณรายได้เป็นค่าสอนเกินภาระงาน 

7. โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัย 
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S.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ และศิษย์เก่า 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต (นายณัฐวร  วงศจ์ติราทร) 

นายเสกสรร  จรรยา 

นายวิโรจน ์ จันม ี
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ มีการจัดโครงการส ารวจสภาวะการมีงานท าของศิษย์เก่าคณะศิลป-

ศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตซึ่งผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ประเมิน ซึ่งแบบการประเมิน

แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

2. ดา้นความรู้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มผู้ใชบ้ัณฑติที่ตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑติ (รวมระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่น 2553 จ านวน 203 คน แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา จ านวน 43 

คน ข้อมูลอา้งองิจากงานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน มหาวิทยาพะเยา 

 

วิธีการด าเนินการ 

 น าผลการประเมินจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต มาวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) ดังนี ้
 

ตารางที่ 37 แสดงคา่เฉลี่ยการประเมินคุณภาพบัณฑติโดยผูใ้ช้บัณฑิต 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 4.40 มาก 

2. ดา้นความรู้ 4.13 มาก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.14 มาก 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.13 มาก 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.11 มาก 

6. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 4.26 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.22 มาก 
 

เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายระดับความพึงพอใจ 

         ค่าเฉลี่ย           ความหมาย 

4.51 – 5.00   มากที่สุด 

3.51 – 4.50   มาก 

2.51 – 3.50  ปานกลาง 

1.51 – 2.50       น้อย 

1.00 – 1.50       น้อยที่สุด 
 

จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต สรุปโดยแบ่งเป็น 6 

ด้าน ดังนี้ 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก 

2. ดา้นความรู้ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติอยู่ในระดับมาก 

6. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก 

จากผลสรุปค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต

ทั้ง 6ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.22 หมายความว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับ

มาก 
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S.4 จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์) 

นายเฉลิมพันธ์  แก้วกันทะ 

 

ค าอธิบาย  

 ปัจจัยส าคัญที่ส่ง เสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

สถาบันอุดมศึกษาประการหนึ่ ง  คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ดั งนั้ น

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อ

สนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ

สถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะหรือสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

สถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของคณะ/

สถาบันอีกด้วย 

 

ผลการด าเนินงาน  

แหล่งทุน ปี 2557 จ านวน (บาท) ปี 2558 จ านวน (บาท)  

ภายใน 410,000 470,000  

ภายนอก 512,000 735,000 

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกประจ าปี 2558 ดังนี้ 

1. สกว. (ผูร้ับผิดชอบโครงการหลัก: รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม และประธาน

ด าเนนิโครงการวิจัย ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต) จ านวน 300,000 บาท 

2. สกอ. (ผศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์)  จ านวน 225,000 บาท 

3. สกอ. (ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล)  จ านวน 150,000 บาท 

4. ทุนวิจัยจากโครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ ABC (ดร.ดารินทร อินทับทิม, ผศ.ดร.

ผณนิทรา ธีรานนท์)     จ านวน 10,000  บาท 

5. ทุนวิจัยจากการด าเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล (ดร.ดารินทร อินทับทิม) จ านวน 50,000 บาท 

ใช้ข้อมูลการวเิคราะห์ตามตัวบ่งชี้ C.7 (ดูตารางที่ 21) 
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24/36

SCH

S.5 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤช ตาชม) 

นางสาวไพลิน วงศไ์ชย 

นางสาวโสภดิา สุทธนะ 

นางสาวปวลี  ดวงดี 

นางสาวชุติมา  ปัญญาวงศ์ 

 

ค าอธิบาย  

 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือสัดส่วนของ

นักศึกษาต่อ อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการ

สอนรวมที่ใช้ทั้งมีความ เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงาน

อาจารย์เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้นสถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่ เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทที่ใช้ในการ

จัดการเรยีนการสอน และผลของการจัดการเรียนการสอน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์มีการวิเคราะห์จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

โดยการค านวณสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต คณะศิลปศาสตร์ ปี 2557 เป็นเกณฑ์การค านวณ Full 

time Equivalent Student (FTEs) หมายถึง จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา โดยค านวณจาก

สูตร 

 SCH  =  จ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา x  จ านวนหนว่ยกิต 

 

 FTEs  =   

 

หมายเหตุ 36 คอื หน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในปีการศกึษา ระดับปริญญาตรี 

   24 คือ หน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 

 

ตารางที่ 38 แสดงจ านวนหนว่ยกิต (SCH) และจ านวนนิสิตลงทะเบียนเต็มเวลา (FTEs) ปีการศึกษา 

2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

 

ชั้นปี หน่วยกิต จ านวนนิสิต SCH FTEs 

1 12 30 360 10 

2 18 30 540 15 

3 33 61 2,013 55.91 

4 24 55 1,320 36.66 

รวม 87 176 4,233 117.57 

 

ตารางที่ 39 แสดงจ านวนหนว่ยกิต (SCH) และจ านวนนิสิตลงทะเบียนเต็มเวลา (FTEs) ปีการศึกษา 

2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 

ชั้นปี หน่วยกิต จ านวนนิสิต SCH FTEs 

1 12 60 720 20 

2 15 60 900 25 

3 33 53 1,749 48.58 

4 24 40 960 26.66 

รวม 84 213 4,329 120.24 

 

ตารางที่ 40 แสดงจ านวนหนว่ยกิต (SCH) และจ านวนนิสิตลงทะเบียนเต็มเวลา (FTEs) ปีการศึกษา 

2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 

ชั้นปี หน่วยกิต จ านวนนิสิต SCH FTEs 

1 15 30 450 12.5 

2 15 30 450 12.5 

3 12 42 504 14 

4 21 46 966 26.83 

รวม 63 148 2,370 65.83 
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ตารางที่ 41 แสดงจ านวนหน่วยกิต (SCH) และจ านวนนิสิตลงทะเบียนเต็มเวลา (FTEs) ปีการศึกษา 

2557 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

 

ชั้นปี หน่วยกิต จ านวนนิสิต SCH FTEs 

1 18 30 540 15 

2 24 30 720 20 

3 30 18 540 15 

4 21 14 294 8.16 

รวม 93 92 2,094 58.16 

 

ตารางที่ 42 แสดงจ านวนหนว่ยกิต (SCH) และจ านวนนิสิตลงทะเบียนเต็มเวลา (FTEs) ปีการศึกษา 

2557 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ชั้นปี หน่วยกิต จ านวนนิสิต SCH FTEs 

1 9 30 270 7.50 

2 30 30 900 25 

3 30 103 3,090 85.83 

4 21 117 2,457 68.25 

รวม 90 280 6,717 186.58 

 

ตารางที่ 43 แสดงจ านวนนิสติและอาจารย์ประจ า ปีการศกึษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจนี 
 

ชั้นปี จ านวนนิสิต จ านวนอาจารย์ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

ปีที่ 1 47  

 

8 

 

 

 

1 : 25 

ปีที่ 2 65 

ปีที่ 3 45 

ปีที่ 4 42 

รวม 199 
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ตารางที่ 44 แสดงจ านวนนิสติและอาจารย์ประจ า ปีการศกึษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต              

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 

ชั้นปี จ านวนนิสิต จ านวนอาจารย์ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

ปีที่ 1 57  

 

9 

 

 

 

1 : 20 

ปีที่ 2 51 

ปีที่ 3 34 

ปีที่ 4 42 

รวม 184 

 

ตารางที่ 45 แสดงจ านวนนิสติและอาจารย์ประจ า ปีการศกึษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต           

สาขาวิชาภาษาไทย 

ชั้นปี จ านวนนิสิต จ านวนอาจารย์ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

ปีที่ 1 51  

 

18 

 

 

 

1 : 8 

ปีที่ 2 42 

ปีที่ 3 26 

ปีที่ 4 25 

รวม 144 

 

ตารางที่ 46 แสดงจ านวนนิสติและอาจารย์ประจ า ปีการศกึษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต           

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

ชั้นปี จ านวนนิสิต จ านวนอาจารย์ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

ปีที่ 1 16  

 

6 

 

 

 

1 : 6 

ปีที่ 2 11 

ปีที่ 3 6 

ปีที่ 4 5 

รวม 38 
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ตารางที่ 47 แสดงจ านวนนิสติและอาจารย์ประจ า ปีการศกึษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต            

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ชั้นปี จ านวนนิสิต จ านวนอาจารย์ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

ปีที่ 1 105  

 

36 

 

 

 

1 : 10 

ปีที่ 2 124 

ปีที่ 3 61 

ปีที่ 4 82 

รวม 372 
 

น าค่า FTEs ของแต่ละสาขาวิชามาค านวณ ค่า FTEs ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ า คณะศิลปศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  

       

สาขาวิชา FTEs จ านวนอาจารย์ประจ า 

ภาษาไทย 65.83 18 

ภาษาฝร่ังเศส  58.16 6 

ภาษาจนี 117.57 8 

ภาษาญี่ปุ่น 120.24 9 

ภาษาอังกฤษ 186.58 36 

ผลรวม 548.38 77 

 

ค่าเฉลี่ย  FTEs  ของคณะ  =   548.38      =      1   :  7.13 

                 77 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ คือ 1 : 7.13 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

ตารางที่ 48 แสดงจ านวนหนว่ยกิต (SCH) และจ านวนนิสิตลงทะเบียนเต็มเวลา (FTEs) ปีการศึกษา 

2557 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

ชั้นปี หน่วยกิต จ านวนนิสิต SCH FTEs 

1 18 15 270 11.5 

2 18 15 270 11.5 

รวม 36 30 540 22.5 
 

ตารางที่ 49 แสดงจ านวนหนว่ยกิต (SCH) และจ านวนนิสิตลงทะเบียนเต็มเวลา (FTEs) ปีการศึกษา 

2557 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ชั้นปี หน่วยกิต จ านวนนิสิต SCH FTEs 

1 24 15 360 15 

2 15 15 225 9.375 

รวม 39 30 585 24.375 
 

ตารางที่ 50 แสดงจ านวนนิสิตและอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

ชั้นปี จ านวนนิสิต จ านวนอาจารย์ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

ปีที่ 1 11  

 

5 

 

 

 

1 : 5 

ปีที่ 2 8 

ปีที่ 3 3 

ปีที่ 4 5 

รวม 27 
 

ตารางที่ 51 แสดงจ านวนนิสิตและอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ชั้นปี จ านวนนิสิต จ านวนอาจารย์ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

ปีที่ 1 13  

 

14 

 

 

 

1 : 4 

ปีที่ 2 12 

ปีที่ 3 22 

ปีที่ 4 14 

รวม 61 
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ค่า FTEs ของแต่ละสาขาวิชามาค านวณ ค่า FTEs ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ า คณะศิลป-

ศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

       

สาขาวิชา FTES จ านวนอาจารย์ประจ า 

ภาษาไทย (ป.โท) 22.5 5 

ภาษาอังกฤษ (ป.โท) 24.375 14 

ผลรวม 46.875 19 

 

ค่าเฉลี่ย  FTEs  ของคณะ  =   46.875     =      1   :   2.46 

                19 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

คือ  1  :  2.46 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 

ตารางที่ 52 แสดงจ านวนหนว่ยกิต (SCH) และจ านวนนิสิตลงทะเบียนเต็มเวลา (FTEs) ปีการศึกษา 

2557 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ชั้นปี หน่วยกิต จ านวนนิสิต SCH FTEs 

1 12 15 180 7.5 

2 18 15 270 11.25 

3 18 5 60 2.5 

รวม 48 35 510 21.25 

 

ตารางที่ 53 แสดงจ านวนหนว่ยกิต (SCH) และจ านวนนิสิตลงทะเบียนเต็มเวลา (FTEs) ปีการศึกษา 

2557หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ชั้นปี หน่วยกิต จ านวนนิสิต SCH FTEs 

1 12 15 180 7.5 

2 18 15 270 11.25 

3 18 - - - 

รวม 48 30 450 18.75 
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ตารางที่ 54 แสดงจ านวนนิสิตและอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

ชั้นปี จ านวนนิสิต จ านวนอาจารย์ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

ปีที่ 1 3  

 

5 

 

 

 

1 : 4 

ปีที่ 2 11 

ปีที่ 3 5 

ปีที่ 4 0 

รวม 19 

 

ตารางที่ 55 แสดงจ านวนนิสิตและอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑติสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ชั้นปี จ านวนนิสิต จ านวนอาจารย์ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

ปีที่ 1 10  

 

14 

 

 

 

1 : 1 

ปีที่ 2 1 

ปีที่ 3 0 

ปีที่ 4 0 

รวม 11 
 

FTEs ของแต่ละสาขาวิชามาค านวณ ค่า FTEs ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ า คณะศลิปศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

         

สาขาวิชา FTES จ านวนอาจารย์ประจ า 

ภาษาไทย (ป.เอก) 21.25 5 

ภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 18.75 14 

ผลรวม 40 19 

 

ค่าเฉลี่ย  FTEs  ของคณะ  =     40      =      1   :   2.10 

                19 

 

จ านวนนิสติเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คือ  1 : 2.10 
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S.6 Student mobility-Inbound/outbound, part-time/full-time of international 

students 

 

ผู้รับผิดชอบ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม) 

นางสาวโสภดิา   สุทธนะ 

นางสาวชุติมา     ปัญญาวงศ์ 

นางสาวปวลี ดวงดี 

นางสาวไพลิน วงศไ์ชย 
 

ค าอธิบาย 

 ตัวบ่งชีน้ีแ้สดงแนวโน้มความเป็นสากลของสถาบัน โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษา

แลกเปลี่ยน จ านวนนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนักศกึษาและเปลี่ยนขาเข้า/ขาออก (inbound/outbound) 

และจ านวนนักศกึษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวบ่งชีท้ี่เก็บ

ข้อมูลจากหลักสูตรที่มนีักศึกษาต่างชาติ กับหลักสูตรนานาชาติเท่าน้ัน โดยใช้ตารางตัวอย่าง

ต่อไปนีส้ าหรับการเก็บข้อมูลในระดับหลักสูตร 

 

จ านวนนักศกึษาแลกเปลี่ยน (Exchange students) ในหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2557 

ประเภท

นักศึกษา 

1-3 เดือน  

(0.25) 

4-6 เดือน 

(0.50) 

7-9 เดือน 

(0.75) 

9-12 เดือน 

(1.0) 

Head 

Count 

FTEs 

Inbound 0 0 0 0 0 0 

Outbound 0 2 0 0 2 1.50 

 

จ านวนนักศกึษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรในปีการศกึษา 2557 

ประเภทนักศึกษา จ านวน 

Full-time 0 

Part-time 2 
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ตารางที่ 56 สรุปจ านวนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตร 

 

ปีการศึกษา 

นักศกึษาแลกเปลี่ยน นักศกึษาต่างชาติท่ีลงทะเบียน 

Inbound Outbound Full-time Part-time 

2555 0 0 0 0 

2556 0 0 0 0 

2557 0 2 0 0 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเรตากุในปีการศึกษา 

2557 เพื่อด าเนนิการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสติและกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน  ในปีการศึกษา 

2557 มีนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จ านวน 2 คนไปเรียนรายวิชาและท ากิจกรรมทางวิชาการที่

มหาวิทยาลัยเรตากุ ประเภทญี่ปุ่น จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว คณะมีความตระหนักถึง

จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่จะต้องมีจ านวนเพิ่มขึ้นและขยายความร่วมมือทางวิชาของสาขาวิชา

ต่างๆ ในคณะ ในปัจจุบันมีเพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้นที่ได้ด าเนินการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ อาทิ สาขาวิชาภาษาจีนได้ด าเนินกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาครูไห่หนาน 

มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ด าเนินกิจกรรมทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยเรตากุ ประเทศญี่ปุ่น คณะมีความเห็นว่าจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 

มหาวิทยาลัยเป็นการเริ่มต้นการสร้างความเป็นสากลของคณะ และกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตาม

ความคาดหวังของคณะ เพราะว่าคณะศิลปศาสตร์เป็นคณะใหม่ อีกทั้งคณาจารย์เป็นอาจารย์รุ่น

ใหม่ที่อยู่ในช่วงของการแสวงหาประสบการณ์และความช านาญทางวิชาการ คณะตระหนักว่า

กิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ส าคัญในแง่ของการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ภาษาต่างประเทศ

ให้กับนิสติและอาจารย์ ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเรตากุได้มอบทุนและโควตาส าหรับนิสิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ให้ไปเรียนและท ากิจกรรมทางวิชาที่มหาวิทยาลัยเรตากุ 

ประเทศญี่ปุ่น เพิ่มอีก 3 คน คณะได้วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาแลกเปลี่ยน และได้ก าหนดกิจกรรม

การสร้างความเป็นสากลตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558-

2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์และตอบสนองความเป็นสากล และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และคณะได้ก าหนด

ประเด็นดังกล่าวนี้ในแผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2558-2561) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ได้มาตรฐานสากล ข้อ 2.4 สร้างเครือข่าย

ทางวิชาการทั้งในและ/หรือต่างประเทศ  
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และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต ข้อ 3.8 ส่งเสริมให้มีความ

ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตทั้งภายในและระหว่างสถาบัน และใน

ปีงบประมาณ 2558 คณะได้ก าหนดให้มีโครงการส่งเสริม Student mobility ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มี

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสติกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความรู้และ

ประสบการณภ์าษาต่างประเทศใหก้ับนิสติและอาจารย์และความเป็นสากลของคณะ 
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S.7 การบรหิารของคณะ/ สถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์

ของคณะ/สถาบัน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ดร. จิตตมิา กาวีระ) 

นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ 

 

ระดับคณะ 

ค าอธิบาย  

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอน การวิจัย การบูรณาการแก่สังคม 

และการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้อง

ดําเนินงานผ่านคณะ ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการ

ดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้าน

บุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม

พันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้จนส่งผลกระทบถึง การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม

องค์กร 

รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT  

คณะศิลปศาสตร์มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี

การกํากับทิศทางโดยคณะกรรมการประจําคณะและมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์ SWOT 

โดยมีการจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ์เพื่อติดตามความสําเร็จของแผนรอบ 6 เดือน 

และ 12 ส่วนหนึ่งของการติดตามความสําเร็จคือการติดตามการดําเนินโครงการในแผนปฏิบัติการ

ประจําปี [1] ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ต่อไป 

เป้าหมายในการดําเนินงานของคณะศลิปศาสตร์ที่ตัง้ไว้เน้นการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 

คือ การเรียนการสอน โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน และมุ่งเน้นการ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะทางปัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF)  การวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม รวมถึงการสร้างภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และอัต

ลักษณ์ 3 ภาพ อีกทั้งยังสนองนโยบายทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัย ลงสู่นโยบายของคณะฯ ทั้ง 10 

ด้าน (นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน, การพัฒนานิสิต, ด้านการวิจัย, ด้านการบริการ

วิชาการสังคม, ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม, ด้านการบริหารจัดการ, ด้านนโยบายการเงินและ

งบประมาณ, ด้านประกันคุณภาพการศึกษา, ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และด้านการจัดการ  

องค์ความรู้ในองค์กร) เพื่อให้มีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์  
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ยังมีการระดมความคิดเห็น และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะฯ รวมทั้ง

ร่วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส (SWOT Analysis) [2] จากการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558 -2561 [3]  และมีการแปลงจากกลยุทธ์สู่การ

ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงจากแผนปฏิบัติการและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2558  [4]  ดังแสดงในรายละเอียดการวิเคราะห์ตามกลุ่มเอกลักษณ์บัณฑิตและมหาวิทยาลัยและ

การประเมนิผลสําเร็จตามตัวชีว้ัดของแผนกลยุทธ์คณะศลิปศาสตร์ [5]   

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

คณะศิลปศาสตร์มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ

หน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียน

การสอนอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมคณะฯ มีระบบการแสวงหารายได้ การจัดสรรงบประมาณ การ

ใช้จ่าย การรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ําเสมอโดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ

หัวหน้างานการเงิน เป็นผู้ตรวจสอบและแจ้งคณะกรรมการประจําคณะฯ [6] เพื่อเป็นข้อมูลในการ

นําไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทางการเงนิของคณะฯ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ในด้านการบริหารงบประมาณ คณะฯ มีแหล่งงบประมาณที่สนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะฯ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  2.1.1 งบประมาณแผ่นดนิ  

 2.1.2 งบประมาณรายได้ (งบประมาณหลักที่ใช้ในการดําเนินงานของคณะฯ จาก

ค่าธรรมเนียมการศกึษา) 

 2.1.3 งบประมาณสะสม (เงินสะสมจากงบประมาณรายได้ของคณะฯ ของปีก่อน

หนา้) 

  2.1.4 เงินรายได้จากกิจกรรมของคณะฯ (การจําหน่ายหนังสือ ค่าบริการศูนย์

ภาษา)  

2.1.5 เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (การสนับสนุนการวิจัย การบริการ

วิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิต ร้อยละ 60 

โดยจากการวิเคราะหก์ารจัดสรรงบประมาณพบว่า นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจําแล้วยัง

พบแนวโน้มค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับอัตรากําลังผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์หลักสูตรยังเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต ทําให้คณะฯ ต้องจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จ้างบุคลากรเพิ่มเติม ระหว่างที่คณาจารย์ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกยังไม่สามารถกลับมา

ปฏิบัติงานได้ ทั้งนี ้คณะฯ ได้มกีารแสดงผลการวิเคราะหข์้อมูลทางการเงนิในหลักฐานประกอบ 

ในด้านการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 10,000 บาทต่อคน และบุคลากรสายสนับสนุน 5,000 บาทต่อคน ซึ่งนอกเหนือจากนี ้

คณะฯ มีนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ ในรูปแบบของการ
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อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่ในประเด็นที่เป็นที่ต้องการและพัฒนาทักษะที่

เกี่ยวข้องกับงานในหนา้ที่เบื้องต้น อาทิ การอบรมภาษาอังกฤษ การส่งเสริมสุขภาพ การเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม การวิจัยสถาบัน เป็นต้น  เพื่อให้บุคลากรได้ใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลได้ตรงวัตถุประสงค์เฉพาะในสายงานของตนให้มากที่สุด โดยจาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การเงินในด้านดังกล่าวพบว่า บุคลากรสายวิชาการมีอัตราการใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลสูงกว่าบุคลาการสายสนับสนุน โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความสะดวกในเรื่องของ

เวลาและความตอ้งการในการเข้าร่วมอบรม 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

คณะศิลปศาสตร์มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ที่เป็นผลจากการ

วิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ

การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและมีผลการควบคุมทําให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดย

รายละเอียดปรากฏในรายงานการบริหารความเสี่ยงคณะศลิปศาสตร์ [7]   

4. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ด ี

คณะศิลปศาสตร์มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มี

ประสบการณต์รงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ โดยในรอบปีที่ผ่านมา มีการค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต [8] โดยการจัดการความรู้ด้านเทคนิคการสอนโดยผู้มีผลการ

ประเมินการสอนดเีด่น และด้านการวิจัย [9] 

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพ ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การ

ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

คณะศิลปศาสตร์มกีารกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนภายในสถาบันในการดําเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดําเนินงานดีขึ้นตามลําดับเนื่องจากคณบดีให้

ความสําคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศกึษา ดังเห็นได้จากคะแนนการประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2555 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นการประเมินภายในหรือภายนอก ดังแสดงในตารางเปรียบเทียบ

คะแนนย้อนหลัง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 57 รายงานคะแนนการประเมนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในและภายนอก 

เกณฑ/์ ปี พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 

เกณฑ ์สกอ. 4.38 4.62 4.62 เปลี่ยนการประเมนิ

เป็น CUPT QA เกณฑ ์สมศ. 3.17 4.50 4.49 

ภาพรวม 3.96 4.59 4.57  

 

ในรอบปี 2558 มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายเปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ AUN QA ภาคภาษาไทย (Asian University Network Quality 

Assurance) และในระดับคณะใช้เกณฑ์ CUPT QA (The Council of the University Presents of 

Thailand Quality Assurance ) คณะศลิปศาสตร์จงึเร่งดําเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับ

ให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่

ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน คุณภาพ 

ในการดําเนินการระดับหลักสูตร คณะฯ มอบหมายตัวแทนคณาจารย์เพื่อเข้าอบรมเกณฑ ์

AUN QA และรับผิดชอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ [10] เป็นหลักสูตรนําร่อง แล้วจึงใช้เป็นตัวอย่างในการขยายผลในอีก 8 

หลักสูตรที่เหลือ โดยคณะผู้จัดทําในแต่ละหลักสูตรได้รับการมอบหมายโดยพิจารณาจากรายชื่อ

อาจารย์ประจําหลักสูตร พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้ประสานงานหลักสูตร 

[11] แต่ละหลักสูตรเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทํารายงานการประชุม ประสานงานและ

จัดเก็บหลักฐาน  

ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะรับการ

ประเมินหลักสูตรนําร่อง โดยผู้ประเมินภายนอกและภายในคณะฯ 1 หลักสูตร และมีการมอบหมาย

ให้ 8 หลักสูตรที่เหลือจัดทํารายงานการประเมินตนเองและรับการตรวจสอบพร้อมทั้งสร้างความ

เข้าใจร่วมกันกับผู้รับผิดชอบ คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร จากนั้น มี

การนําเสนอผลการจัดทํารายงานการประเมินตนเองต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบรายงานดังกล่าว โดยในอนาคตคณะฯ ได้เตรียมการวางแผนการสร้างความ

เข้าใจในเกณฑ์ระดับหลักสูตรมากขึ้น และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรต่อไป 

ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ

ตัวบ่งชี้ตามภาระรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา และผู้

ประสานงานในแต่ละตัวบ่งชี้ [12] โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและนําเสนอเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันและเพื่อให้ผู้บริหารคณะ
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และผู้ทรงคุณวุฒิได้รับทราบผลการดําเนินงาน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานในปีถัดไป 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ และรับ

การประเมินภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ

จัดทํารายงานเสนอมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. การตดิตามการดําเนินโครงการในแผนปฏิบัตกิารประจําปีงบประมาณ 2558 

2. รายงานการวิเคราะห์ SWOTs 

3. แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 -2561 

4. แผนปฏิบัตกิารและการวเิคราะห์ผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ 2558 

5. การวเิคราะห์ตามกลุ่มเอกลักษณ์บัณฑิตและมหาวิทยาลัย 

6. รายงานการเงินประจําเดือนคณะศิลปศาสตร์ 

7. แผนการบริหารความเสี่ยงคณะศลิปศาสตร์ 

8. การจัดการความรู้ดา้นเทคนิคการสอนจากผู้มีผลการสอนดเีด่น 

9. การจัดการความรู้ดา้นการวจิัย 

10. รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

11. รายช่ือผู้ประสานงานหลักสูตร 

12. วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปะศาสตร์ ประเด็นการกํากับตัวบ่งช้ีการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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S.8  Green University 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (นายธิวานนท์  พูพวก) 

นางสาวสุกัญญา   เสมอเชื้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ประหยัดพลังงาน 

เพิ่มพื้นสีเขียวในที่ท างาน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรม ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 

ของการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด (Wise Use) และมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ อย่างเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงขีดความสามารถ

ในการรองรับ (Carrying Capacity) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน (Sustain- able Utilization) 

ในการนี้คณะศิลปศาสตร์ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้ด าเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

ทางธรรมชาติ ดังนี้  

1. รณรงค์การงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟมและการใช้พลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 

ซึ่งคณะฯจะมีการแจ้งในการประชุมคณะกรรมประจ าคณะศิลปศาสตร์ เพื่อขอความร่วมมือให้

หน่วยงานในคณะ เมื่อมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆขอความร่วมมือใช้กล่องชานอ้อยในการ

เลี้ยงอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ [1] 

2. จัดท าโครงการ “สวนศิลป์” โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ให้นิสิตช้ันปีที่ 1 ได้มีส่วนร่วมกับ

การปลูกต้นไม้รอบส านักงานคณะ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

บริเวณรอบคณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าส านักงานคณะให้มีความร่มรื่น โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้

มากขึ้น [2] 

3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อก าหนดแผนนโยบาย ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เน้นการสนับสนุน 

การรักษาธรรมชาติลสิ่งแวดล้อม ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ [3] 

4. ประชาสัมพันธ์ รณรงค ์กิจกรรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยสีเขียวทางเว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์

[4] 

5. เข้าร่วมกิจกรรม “30+UP Save energy ปิดไฟ30 นาที ช่วยประหวัดพลังงาน” [5] 
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ล าดับที่ หลักฐาน 

1. เอกสารสารการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี 9/2557 

2. โครงการ “สวนศลิป์” 

3. 3.1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมเครอืขา่ยบุคลากรมหาวทิยาลัยสีเขียว Green University 

 (บันทึกข้อความ ศธ.0590.09/ว 1123) 

3.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ยบุคคลากรมหาวทิยาลยัสเีขียวคร้ังท่ี 1/2558 

3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ยบุคคลากรมหาวทิยาลัยสีเขียวคร้ังท่ี 1/2558 

(ศธ.0590.09/ว 1186) 

3.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ยบุคคลากรมหาวทิยาลยัสเีขียวคร้ังท่ี 2/2558 

(ศธ.0590.09/ว 1351) 

3.5 วาระประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ยบุคคลากรมหาวทิยาลยัสเีขียวคร้ังท่ี 2/2558 

4. เว็บไซต์คณะศลิปศาสตร์ 

http://www.libarts.up.ac.th/ 

5. 5.1 กิจกรรม “30+UP Save energy ปิดไฟ30 นาท ีชว่ยประหวัดพลังงาน 

5.2 รูปภาพกิจกรม 

 


