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สรุปผลงานส าคัญท่ีได้ปฏิบัติแล้วจากการบรหิารคณะมนุษยศาสตร์ 

ต้ังแต่  22 ตุลาคม 2558 – 30 เมษายน 2560 (1 ปี 6 เดือน) 

ของคณบดี รองศาสตราจารย ์ดร.ประภา  สุขเกษม และทีมบริหารคณะ 

 

 งานส่วนใหญ่ คณบดีเริ่มต้นท าเพื่อสร้างระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ แก้ไข

ปัญหา อุปสรรคที่มีมาก่อนให้หมดไป 
 

 เปิดหลักสูตรใหม่ (ก) ป.ตรี ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาพม่า (ข) ป.ตรี ภาคพิเศษสาขาวิชา

ภาษาจนี (ค) ป.ตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2560 

 ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจ าภาคภาควิชาภาษาอังกฤษและ

ภาษาญี่ปุ่น นอกจากจบปริญญาเอก สาขาสายตรงและสายสัมพันธ์แล้ว ผู้สมัครต้องจบ ป.ตรี 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษด้วย GPA ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจบ ป.ตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นตามล าดับ ทั้งนี้

เพื่อความเข้มในศาสตรว์ิชาที่สอนและวจิัย 

 คณบดีประชุมกับคณาจารย์กลุ่มศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเป็น

อาจารย์ในสาขาวิชากลุ่มศึกษาทั่วไปที่เหมาะสมจ านวน 2 อัตรา 

 คณบดีเป็นผู้น าในการปรับปรุงแผนระยะที่ 11 และการเขียนแผนพัฒนาระยะที่ 12 ของ

คณะมนุษยศาสตร์ โดยให้ประชากรทุกส่วนวิพากษ์ เสนอข้อแนะน าและน ามาปรับปรุงแก้ไขใหด้ีขึน้ โดย

ผ่านทีมบริหารคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ และภาควิชา/สาขาวิชาทุกส่วน ขั้นตอนสุดท้าย 

คณบดีแถลงแผนพัฒนาระยะที่ 12 ให้ ประชากรคณะรับทราบเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม 

2559 

 คณะจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx ประจ าปี 2558 

– 2559 โดยคณบดีเป็นผู้เขียนการด าเนินงานในหมวดที่ 1 การน าองค์กร ด้วยตนเอง 

 คณบดีมอบหมายให้บุคลากรสายปฏิบัติการ 99 คน เขียนคู่มือการปฏิบัติการส่งคณบดี

เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ เมื่อมีการลา จัดเป็น knowledge management ส่วน

หนึ่ง ทุกคนส่งงานแลว้ 

 คณบดีประชุมทีมบริหารและหัวหน้างาน 5 หน่วยงาน และเลขานุการคณะ หลายครั้งและ

ได้มอบหมายให้เลขานุการและหัวหน้าหนว่ยงาน แสดงระบบการด าเนินงานภายในหน่วยงานของตนเอง 

และระหว่างหน่วยงานที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบ Flow Chart เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง ให้การท างานมี

ระบบที่ดีมีประสิทธิภาพ เป็นการสนองตอบข้อวิพากษ์ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในคณะมนุษยศาสตร์ ตามเกณฑ์ CMU-EdPEx เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งวิพากษ์/ระบุ

ว่า คณะฯ ไม่มรีะบบในการด าเนินการ หรอืไม่มกีระบวนการอย่างเป็นระบบ 
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 ได้เริ่มใช้ระบบหมุนเวียนบุคลากร ต่างหน่วยงานเข้ามาช่วยงานในฤดูกาลงานหนักเร่งด่วน 

เพื่อให้การเสร็จทันเวลา  

 คณบดีติดตามคณะต่างๆ ที่ใช้บริการการสอนกระบวนวิชาในคณะมนุษยศาสตร์ ย้อนหลัง

ไปถึงปี 2554 – 2558 พบว่า มีหลายคณะยังไม่ได้จ่ายเงินค่าสอนให้ จึงได้ท าเรื่องขอเบิกเงินย้อนหลัง 

ได้รับเงินมา 12.98 ล้านบาท 

 คณะได้ท าประกาศเรื่องเกณฑ์การต่ออายุการท างานของผู้มีความรู้ความสามารถหลัง

เกษียณอายุราชการ อายุระหว่าง 60 – 65 ปสี่วนหนึ่ง และ 65 ปี ขึ้นไปอีกส่วนหนึ่ง โดยใช้งบประมาณ

เงินรายได้และงบประมาณเงินแผน่ดิน 

 คณะจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะ โดยทบทวนการน าเงินจากบางแหล่งมาไว้ในกองทุนนี้ เพื่อ

ใช้ส าหรับพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ในลักษณะการให้ทุน และการพัฒนาคณะที่ส าคัญ 

 คณะมีความเชื่อมโยงที่ดีกับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มีนักศึกษาเก่า 2 รหัส บริจาคเงิน

ให้คณะ เพื่อเป็นทุนส าหรับนักศึกษายากจน และนักศึกษาเก่าได้มาร่วมในกิจกรรมส าคัญของคณะ เช่น

ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การรับน้องใหม ่การมอบทุนการศึกษา แนะแนวสหกิจศึกษา เป็นต้น 

 คณะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ และได้จัดท า

โครงการฝกึอบรมหลายคน หลายครั้ง 

 คณบดีมอบหมายให้เลขานุการและหัวหน้างานทุกคนเขียน SWOT Analysis ภายใน

หนว่ยงานของตนเอง โดยปรึกษากับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้อง และส่งให้คณบดีเรียบร้อยแลว้ 

 คณบดีสั่งการให้รื้อฟื้น รายได้หลักสูตรภาคพิเศษทั้ง ป.ตรี และป.โท ช่วง 2548 – 2552 

จ านวน 7 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ไม่ได้รับค่าตอบแทน จึงได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับจ านวนเงนิที่

ภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรพึงได้รับ และได้คืนเงินที่หามาได้ให้หลักสูตรตามกฎเกณฑ์คณะฯ คือ  ให้

ปันส่วนเงนิให้คณะ 70% และ ปันส่วนให้หลักสูตร 30% รวมทั้งสิน้  2,822,675.88 บาท ดังนี้ 
 

หลักสูตร 70% เขา้คณะ (บาท) 30% เขา้ภาค/สาขาวิชา (บาท) 

หลักสูตรบรรณารักศาสตร ์ระดับ ป.

โท  
1,072,960.84.-  459,840.36.- 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับ ป.โท  867,327.30.- 371,711.70.- 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับ ป.ตรี  1,238,335.14.-  530,715.06.- 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน่ ระดับ ป.ตร ี 2,104,046.56.-  901,734.24.- 

หลักสูตรจติวิทยา อตุสาหกรรม 

ระดับ ป.โท  
832,209.28.-  356,661.12.- 

หลักสูตรจติวิทยา ปรกึษา ระดับ ป.

โท  
712,116.16.-  305,192.64.- 

หลักสูตรการท่องเที่ยว ระดับ ป.โท  832,209.28.-  356,661.12.- 



~ 3 ~ 
 

 คณะเริ่มขายหนังสอืภาษาอังกฤษให้นักศกึษาช้ันปีที่ 1 ที่เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน และจะ

ขายหนังสือต าราเรียนให้แก่ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวนมากต่อไป เพื่อช่วย

บรรเทาภาระงานของอาจารย์ผู้สอน และภาควิชา/สาขาวิชา และยังสามารถน าเงินก าไรเข้าเป็นเงิน

รายได้สู่กองทุนพัฒนาคณะด้วย 

 การด าเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558  

คณะร ับน ักศ ึกษาต ่างชาต ิเร ียนภาษาไทยและสาระในโครงการสอนภาษาไทยให ้

ชาวต ่างชาติ เฉพาะในปี 2558 ม ีจำนวน 4,832 คน ซึ่งอาจารย ์จำนวนมากสอน ทำให ้อาจารย ์ไม ่

สามารถ ท างานวิจ ัยซึ่งเป็นภาระหลักและขอต าแหน่งทางวิชาการในเวลาจำกัดได ้

การด าเนินการในปัจจุบัน 

คณบดีจึงได้แก้ปัญหาด้วยการเจรจาก ับ ผู ้อำนวยการ USAC ฝ่ายการทูตประเทศ
ออสเตรเลียและสถาบ ัน 3 แห ่งในประเทศจ ีน ขอพ ักการร ับ โครงการใหญ่ 2 โครงการ คือ โครงการ 
CMU-USAC และโครงการสอนภาษาไทยให้เจ้าหน้าที ่ท ูตจากออสเตรเลีย และโครงการสอน
น ักศ ึกษาจ ีนจาก 3 มหาวิทยาล ัย ซึ่งสอนตลอดป ี โดยเริ่มในปี 2560 เนือ่งด ้วยเหต ุจำเป ็น ซึง่ทำความ
เข ้าก ันได ้อย ่างดีแต่ไม่ได้แก ้ไข MOU แต่ประการใด คณะยังคงร ับโครงการระยะสั้นจากสถาบัน
ต่างประเทศ ซึ่งม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ันก ับคณะในล ักษณะ exchange programs การส ่งบ ัณฑ ิตจาก
มหาวทิยาล ัยใน U.S.A. มาสอนภาษาอังกฤษ ที่คณะฯ เป็นต้น 

 ในการด าเนินการดังกล่าว ได้ท าเป็นขั้นตอนคือ (1) ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ ท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าโครงการต่างชาติ (2) แจ้งคณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะฯ ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข (3) ให ้อาจารย ์ผู ้สอนในโครงการด ังกล ่าว
หม ุนเว ียนก ันสอนเพ ่ือให ้ม ีเวลาทำว ิจ ัยขอต าแหน่งทางวิชาการ (4) เรียนแจ้งสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวที่คณบดีตอ้งรายงานนโยบายแผนการบริหารคณะฯ 

 คณบด ีได ้ให ้งานนโยบายและแผนค ิดจ ุดคุ ้มค ่าคุ ้มท ุนของหล ักส ูตรทั้งภาคปกติ และภาค

พิเศษ และโครงการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ (HAS Center) เพ ่ือช ่วยในการ

ตัดสินใจของคณะฯ ในการด าเนินการตอ่ไปหร ือหยุดด าเน ินการ 

 การด าเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558 

คณะไม่เคยขอเก็บเงินอ ุดหนนุว ิจัยเข้าคณะมาเป็นเวลา 52 ปี 

การด าเนินการในปัจจุบัน 

เด ือนม ีนาคม 2559 คณะฯประกาศเก ็บเง ินอ ุดหน ุนว ิจ ัยเข ้าคณะฯ หล ังจากผ ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะมน ุษยศาสตร ์แล้ว โดยเก็บดังนี้ 

- ทุนสกว.  มช.รับ2.5% คณะรับ 2.5% ภาควิชารับ 5% รวม 10% 

- ทุนอ ่ืนๆทีไ่ม่ใช่ทุนสกว.  มช.รับ 3% คณะรับ 3% ภาควิชารับ 4% รวม 10% 

 การด าเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558 

แตเ่ดิมเลขานุการคณะฯ ดูแล 3 หน ่วยงานจากทั้งหมด 5 หน ่วยงาน 
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การด าเนินการในปัจจุบัน 

ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เลขานุการคณะฯ ดูแล 5 หน ่วยงาน 

 การด าเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558 

มีฐานขอ้มูลเฉพาะสว่นงานนโยบายและแผน 

การด าเนินการในปัจจุบัน 

คณะกำล ังดำเน ินการสร ้างระบบฐานข ้อม ูลกลางที่สมบ ูรณ ์โดยม ีการประช ุมคณบดี รอง
คณบดีฯ และฝา่ยที่เก ่ียวขอ้งหลายครั้ง และคาดว่าระบบจะสมบูรณ์ภายใน 1ปีครึ่ง 

 การด าเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558 

ไม่เคยมีการเตรียมอาจารย ์สอนนักศ ึกษาแบบ Bilingual มาก ่อน 

การด าเนินการในปัจจุบัน 

คณบด ีจ ัดทำโครงการอบรมการสอนว ิชาสาระโดยใช ้ภาษาอ ังกฤษแก ่อาจารย์ที่สอน
ในภาค/สาขาว ิชา ที่ไม ่ใช ่ภาษาต ่างๆ เช ่น จ ิตว ิทยา บ ้านและช ุมชน การท ่องเที่ยว บรรณารักษศาสตร ์ 
ปรัชญาและศาสนา โดยช ่วยอบรมอาจารย ์ต ่างคณะด ้วย ซึ่งการดำเน ินการทั้งหมดผ ่านศ ูนย ์บร ิการ
ว ิชาการมนุษยศาสตร ์(HAS Center) จ ุดประสงค ์เพ ่ือให ้อาจารย์ ผู ้สอน กระบวนว ิชาระดับ ปี 3 และ
ปี 4 มีการจัดการเร ียนการสอนแบบ Bilingual และเป ็นการ เตรียมรับนักศ ึกษาต่างชาติ ที่ต้องการมา
ศกึษาต่อในคณะฯ ในโครงการแลกเปลีย่น Joint degree Program และ Double degree Program 

   คณะร่วมมอืกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อช่วย Mandalay University for Languages 

(MUFL) โดย 

(1)  คณบด ีและอาจารย ์จากสาขาว ิชาภาษาพม ่า 2 คนเด ินทางไปประช ุม

ร ่วมก ับ ผู้บริหารและท ีมงาน MUFL จากกระทรวงการตา่งประเทศ 

(2)  อาจารย ์จากภาควิชาภาษาไทยและจากสาขาว ิชาภาษาพม ่า จ ัดอบรมการ

สอนภาษาไทยให ้แก่อาจารย ์ชาวพม ่า 1 คนจาก MUFL และอ ีก 1 คนจาก Yangon University of 

Foreign Languages (YUFL) รวมทั้งหมด 2 คน ในช ่วงระหว ่างต ุลาคม-พฤศจกิายน 2559 

(3)  คณบด ีคณะมน ุษยศาสตร ์แต ่งตั้งคณะกรรมการ ซึง่เป ็นอาจารย ์จากภาควชิา

ภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาพม ่า ทำการค ัดเล ือกผู ้สม ัครซึ่งเป ็นบ ัณฑ ิตจบจากภาคว ิชา ภาษาไทย 

เป็นอาสาสมัครผู้ช ่วยผ ู้สอนภาษาไทย ณ MUFL ในปี 2560 จ านวน 2 คน 

  คณบดีจัดอบรมคณาจารย์ที่เข้ามาท างานในคณะมน ุษยศาสตร ์เป ็นระยะเวลา 5 ปี 

รวมทั้งผู้ที่สนใจในหัว ข ้อเรื่อง “ค ุณภาพและภาระหน ้าที่ของอาจารย ์ในคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่” รุ ่นที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา  ส ุขเกษม คณบดี คณะ

มนุษยศาสตร ์ เป็นว ิทยากร ในว ันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. และ รุ่นที่ 2 ว ันที่ 29 

เมษายน 2559 เวลา 10.00-11.30 น. 
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   มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสายปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตรงกับสายวิชาที่ศึกษามา ดังนี้ 

(1) ให ้นายเด ่นศ ักดิ์ ชนะดวงดี  เร ียนจบด ้านช่างก ่อสร ้าง (ปวส.) ย ้ายจากงานเด ิม 

ค ือ ด ้านร ักษาความปลอดภัย จราจร ยานพาหนะมาปฏิบ ัต ิงานด ้านการก ่อสร ้างและที่เกี่ยวข้อง 

(2) ให ้นายส ุนทร เครื ่องคำ เร ียนจบด ้านเทคน ิคอ ุตสาหกรรม (ปวส.) ย ้ายจากงาน 

เด ิม ค ือ ด ้านก ่อสร ้างและทีเ่กี่ยวข ้องมาปฏบิ ัต ิงานด ้านซ ่อมบำร ุงสาธารณ ูปการและที่เกี่ยวข้อง 

  เพ ่ือเพ ่ิมประสิทธ ิภาพความรู้ความเข ้าใจ และการใช ้ภาษาอังกฤษของน ักศ ึกษาก ่อน จะ

เ ร  ีย น จ บ เ ป  ็น บ  ัณ ฑ  ิต  ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ก ร ะ ท ร วง ศ  ึก ษ า ธ  ิก า ร ผู  ้บ ร  ิห า ร จ  ึง เ ส น อ 

กรรมการบร ิหารคณะ ปร ับลดจำนวนเง ินท ุนให ้น ักศ ึกษาในโครงการเร ียนด ีจากท ุกภาค/ สาขาว ิชา

รวม 14 คน จากภาคการศ ึกษาละ 15,000 บาท เป ็น 7,500 บาทเพ ่ือนำเง ินที่ เหล ือมาใช ้ในโครงการ

พัฒนาภาษาอ ังกฤษแก ่น ักศ ึกษาทุกช ั้นปีที่ 3 ทุกคน 

 คณบดีฝึกรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีทุกคนเป็นผู้บริหารระดับคณะอย่างใกล้ชิด ใหทุ้ก
คนฝกึเป็น acting dean ในเดือนที่ 2 ของการท างาน 

 

 การด าเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558 

มีถังก ักเก ็บน้ าใช้สำหรบัคณะ ซึง่ไมเ่คยมีการท าความสะอาดมาก่อนเลย 

การด าเนินการในปัจจุบัน 

คณะจัดถังเก ็บน้ าใหญ่ 3 ถ ัง เพ ่ือก ักเก ็บน้ าไว ้ใช ้ในช ่วงหน ้าแล ้งสำหร ับการใช ้น้ าใน
อาคาร HB1 จ านวน 1 ถัง HB3,HB4 จ านวน 1 ถัง และ HB6 จ านวน 1 ถัง และคณะได้จัดให้คนท าความ
สะอาดถังกักเก็บน้ าเดิม เรียบร ้อยแล้ว 

 

 การด าเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558 

การออกล าด ับขั้น (Grade) แก่นักศกึษาต่างชาติในโครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ ม ี2 
ช ่องทาง ได้แก่ 

- ผู้สอนส ่งคะแนนให ้แก ่สถาบ ัน/องค ์การตา่งประเทศโดยตรง 

- คณะฯ ออกใบแสดงล ่าด ับขั้น (Transcript) ให้แก่นักศ ึกษาผ่านสถาบัน/องค์กร

ต่างประเทศ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 

การออกลำด ับขั้น (Grade) จะต ้องม ีการลงทะเบ ียนก ับมหาว ิทยาล ัย เพ ่ือให้
น ักศ ึกษาได ้ร ับสถานะของน ักศ ึกษามหาว ิทยาล ัย และการออกลำด ับขั้นจาก Transcript จะด าเนินการ
ผ ่านสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 คณะสามารถยกระดับวารสารมนุษยศาสตรสาร อยู่ในเกณฑ์ TCI ระดับ 1 ได้ในปี 

2559 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ  วงศป์ิ่นเพ็ชร์ (ปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ท า

หนา้ที่เป็นบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตรสาร สามารถยกระดับวารสารได้ภายใน 1 ปี 
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 คณบดีส่งทีมบริหาร 8 คน มีรองคณบดี 4 คน และผูช่้วยคณบดี 4 คน ไปศกึษาดูงาน 4 
แหง่ คือ 

1. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดยคณะฯ ได้มีการก าหนดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคู่เทียบส าหรับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CMU-EdPEx 

 คณบดีศึกษาข้อมูลที่ได้รับการรายงานจากรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี แล้วจึงเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่มมีานาน เกี่ยวกับผูส้อนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 

 
 ช่วงแรกรายงานสถานภาพปัจจุบันของหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ซึ่งมี

ปัญหามาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประธาน
คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย  เชื้อรัตนพงษ์) 

 ต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2560 คณะได้วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหากับคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเยอรมัน และปรึกษาหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อยู่หลาย
ครั้ง จนสุดท้ายจ าเป็นต้องตัดสินใจงดรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ตั้งแต่ปี 2561 (ปีการศึกษา 
2560) เป็นต้นไป ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่านกรรมการบริหารประจ าคณะฯ และการประชุมร่วมกับรองอธิการบดี
ฝา่ยวิชาการเรียบร้อยแล้ว 

 คณะก าลังปรับปรุงฐานข้อมูลกลางให้เชื่อมโยงกับระบบ BI (Business Intelligence) ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีการด าเนินการมาได้กว่า 90% ของงานทั้งหมดแล้ว โดยคาดว่าจะใช้
เวลาอีก 3 เดือน ในการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลกลางให้ครบสมบูรณ์ (ช่วงเดอืนสิงหาคม 2560) 

 การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนจบการศึกษา (CMU-eExit) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์  
จินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ได้ด าเนินการจัดท าข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนจบการศึกษาในระดับ B1 
(CEFR) โดยจะเริ่มทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับในปีการศึกษา 2561  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการท าวิจัยเพื่อทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
(Research Cluster : Test of English as a  Foreign Language) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา
จ านวน 120 คน แล้วน าผลรวมมาวิเคราะห์อันจะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาระดับความสามารถใน
การใชภ้าษาอังกฤษให้ดีขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้แก่งานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป 

 คณะได้จัดอบรม ภาษาอังกฤษพิเศษแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ปี 3 และปี 4 จ านวน 6 
วิชา เพื่อเตรียมสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก ตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 
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รายงานการปรับปรุงอาคารและสถานท่ี  คณะมนุษยศาสตร์ 

ช่วงวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 – 30 เมษายน 2560 

ก. งานท่ีด าเนินการและส่งมอบงานเรยีบร้อยแล้ว 

1. ปรับปรุงหลังคาใหญ่สโมสรนักศึกษา สัญญาจ้างเลขที่  10/2558 ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 22 ก.ย.58 - 19 ธ.ค.58 จ านวนเงินจ้างตามสัญญา 648,000 บาท (งบประมาณเงิน

รายได้) 

2. ปรับปรุงหลังคาและเพดานห้องบรรยาย มล.ตุ้ย อาคาร HB7 สัญญาจ้างเลขที่ 11/2558  

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 21 ส.ค.58 - 18 พ.ย.58 จ านวนเงินจ้างตามสัญญา 862,000 บาท 

(งบประมาณเงนิรายได้) 

3. ปรับปรุงอาคาร HB 2 คณะมนุษยศาสตร์(ในส่วนของหลังคา)สัญญาจ้างเลขที่ 12/2558 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 21 ก.ย.58 – 20 ต.ค.58 จ านวนเงินจ้างตามสัญญา 1,340,000 บาท 

(งบประมาณเงินรายได)้ 

4. ปรับปรุงปล่องดูดควันห้องปฏิบัติการอาหาร สัญญาจ้างเลขที่ 13/2558 ระยะเวลาในการ

ด าเนนิงาน 21 ก.ย.58 - 4 พ.ย.58 จ านวนเงินจ้างตามสัญญา 90,000 บาท (งบประมาณเงนิรายได้) 

5. ปรับปรุงห้องบรรยายอาคาร HB6 สัญญาจา้งเลขที่  10/2558  ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

22 ก.ย.58 - 19 ธ.ค.58 จ านวนเงินจ้างตามสัญญา 648,000 บาท (งบประมาณเงนิรายได้) 

6. ปรับปรุงอาคารเรียน HB 6 พร้อมลานจอดรถจักรยานยนต์  สัญญาจ้างเลขที่ 11/2559  

ระยะเวลาในการด าเนินงาน  18 เม.ย.59 -16 ม.ค.59 จ านวนเงินจ้างตามสัญญา 2,690,000 บาท 

(งบประมาณเงนิแผ่นดิน) 

7. ปรับปรุงหลังคาห้องพักอาจารย์ อาคาร HB 5 สัญญาจ้างเลขที่ 14/2559 ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน  6 ก.ย.59 – 4 พ.ย.59  จ านวนเงนิจา้งตามสัญญา 949,959 บาท (งบประมาณเงินรายได้) 

8. ปรับปรุงระบบน้ าประปาส ารอง คณะมนุษยศาสตร์ สัญญาจา้งเลขที่ 16/2559 ระยะเวลาใน

การด าเนินงาน  26 ก.ย.59 – 25 ต.ค.59  จ านวนเงินจ้างตามสัญญา 400,000 บาท (งบประมาณเงิน

รายได้) 

9. ซ่อมแซมท่อน้ าประปาใต้อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ สัญญาจ้างเลขที่ 23 /2559 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน  23 ก.ย.59 – 22 ต.ค.59  จ านวนเงินจ้างตามสัญญา 178,623.65 บาท 

(งบประมาณเงนิรายได้) 

10. ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ สัญญาจ้างเลขที่ 27/2559 ระยะเวลา

ในการด าเนินงาน  9 พ.ย.59 – 23 ธ.ค.59  จ านวนเงินจ้างตามสัญญา 1,09,900 บาท (งบประมาณเงิน

แผ่นดิน) 
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11.  ปรับปรุงหลังคา cover way ทางเดิน อาคาร HB 1-โรงอาหาร คณะมนุษยศาสตร์ สัญญา

จ้างเลขที่ 29/2559 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  7 พ.ย.59 – 21 ธ.ค.59 จ านวนเงินจ้างตามสัญญา 

550,000 บาท (งบประมาณเงนิแผ่นดิน) 

12. ปรับปรุงทาสี อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ สัญญาจ้างเลขที่ 26/2559 ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน  9 พ.ย.59 – 23 ก.ย.59 จ านวนเงินจ้างตามสัญญา 1,480,000 บาท (งบประมาณเงิน

แผ่นดิน) 

13.  ปรับปรุงห้องเก็บเสียงภาควิชาจติวิทยา ใบสั่งจ้าง ระยะเวลาในด าเนินงาน 16 ก.พ.59 – 10 มี.ค.

59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 95,610 บาท (งบประมาณเงนิรายได้)  

14.  ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารและห้องเก็บของสโมสรนักศึกษา ใบสั่งจ้าง ระยะเวลา

ในด าเนินงาน 15 ส.ค. 59 - 2 ก.ย. 59  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 37,800 บาท (งบประมาณเงิน

รายได้) 

15.  จ้างเหมาทาสีและติดตั้งโช๊คอัพประตูห้องท างาน ห้องประชุม อาคาร HB7 ใบสั่งจ้าง 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 19 ต.ค.59 – 31 ส.ค.59 งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 79,800 บาท 

(งบประมาณเงินรายได)้ 

16. จ้างเหมาตัดและแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณคณะมนุษยศาสตร์  ใบสั่งจ้าง ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 27 ก.ค.59 - 20 ส.ค.59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 85,000 บาท (งบประมาณเงิน

แผ่นดิน) 

17.  จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องปฏิบัติการอาหาร ใบสั่งจ้าง ระยะเวลาในการด าเนินงาน 9 ก.ย.

59 – 16 ก.ย.59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,500 บาท (งบประมาณเงินรายได้) 

18.  จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร HB 7 ส่วนมุมด้านทิศตะวันตกทางเดินขึ้นช้ัน 9 ใบสั่งจ้าง 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน  9 ก.ย.59 – 16 ก.ย.59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 35,500 บาท 

(งบประมาณเงินรายได)้ 

19.  ซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร (รางรนิน้ าฝน) ใบสั่งจ้าง ระยะเวลาในการด าเนินงาน 9 ก.ย.59 

– 16 ก.ย.59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,500 บาท (งบประมาณเงินรายได้) 

20. ซ่อมแซมห้องน้ าภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ช้ัน 4 อาคาร HB 5  ใบสั่งจ้าง ระยะเวลาในการ

ด าเนนิงาน 7 มิ.ย.59 – 30 มิ.ย.59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,200 บาท (งบประมาณเงินรายได้) 

21. จัดท าโรงเก็บขยะ คณะมนุษยศาสตร์ ใบสั่งจ้าง ระยะเวลาในการด าเนินงาน 11 พ.ค.59 – 10 

มิ.ย.59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 49,000 บาท (งบประมาณเงินรายได้) 
 

ข. งานท่ีก าลังด าเนินการ 

1. ปรับปรุงภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

382,600 บาท อยู่ระหว่างเสนอราคา (งบประมาณเงนิรายได้) 
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2. ปรับปรุงห้องน้ าโรงอาหารและบ่อดักไขมัน สัญญาจ้างเลขที่ 24/2559 ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน  3 มี.ค.60 – 1 พ.ค 60 จ านวนเงินจ้างตามสัญญา 1,168,000 บาท(งบประมาณเงิน

รายได้) 

3. ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศกึษาและท ารางระบายน้ า อาคาร HB 1-HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ 

อยู่ระหว่างสนองรับราคารอท าสัญญา จ านวนเงินรอท าสัญญา 2,569,000 บาท (งบประมาณเงิน

รายได้) 

4. ปรับปรุงอาคาร HB 2 คณะมนุษยศาสตร์(ด้านสถาปัตยกรรม) อยู่ระหว่างปรับแบบรูป

รายการ จ านวนเงินงบประมาณ 4,005,000 บาท (งบประมาณเงนิรายได้) 
 

ค. งานท่ีคณะฯ มีแผนจะด าเนินการในเวลา 2-3 ปี ข้างหน้า (อยู่ระหว่างส ารวจ,เขียนแบบ) 

1. ปรับปรุงห้องน้ าอาคาร HB 7 ช้ัน 1  

2. ปรับปรุงโถงชัน้ล่าง อาคาร HB 7 

3. ปรับปรุงลฟิท์โดยสาร อาคาร HB 7  

4. ปรับปรุงอาคาร HB 4  

5. ปรับปรุงอาคาร HB 3  

6. ปรับปรุงทาสอีาคาร HB 1  

7. ปรับปรุงฝายกั้นน้ า อาคาร HB 5  

8. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและหอ้งน้ า อาคาร HB 5 

9. สร้างอาคารใหม่ แทนโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร ์ตามนโยบายของอธิการบดี

ศาสตราจารย์คลินกิ นพ.นิเวศน์  นันทจิต 
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รายงานกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 

 การด าเนินงานกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 

กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร ์ได้เริ่มก่อตั้ง ในปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2532 โดยม ี

ระเบียบและหลักเกณฑ์การด าเนินงานและคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี ้ 

1. ระ เบี ย บ มห าวิ ท ย าลั ย เชี ย งให ม่  ว่ าด้ วย ก ารจั ด ตั้ งก อ งทุ น ขอ งหน่ วย งาน ใน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2543  

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการจัดตั้งและการบรหิารกองทุนพัฒนาของส่วนงาน 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557  

3. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารกองทุนพัฒนา           

คณะมนุษยศาสตร ์โดยมีคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

4. ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 022/ 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา        

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 มกราคม 2558  

 

ส าหรับการด าเนินงานของกองทุนตั้ งแต่ เริ่มต้น พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบันเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

กองทุนคณะมนุษยศาสตร์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดสรรจากเงินผลประโยชน์

ตามหลักเกณฑ์ดังนี ้ 

1. จัดสรรเป็นเงินยืมเพื่อสนับสนุนแก่ผูไ้ปเสนอผลงานทางวิชาการไปประชุมระดับนานาชาติหรือ

การฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ จ านวน 200,000.00 บาท 

2. จัดสรรเป็นเงินยืมเพื่อสนับสนุนการไปประชุมอบรมระยะสั้น ภายในประเทศ จ านวน 100,000.00 

บาท 

3. จัดสรรเป็นเงินยืมหมุนเวียน เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจ านวน 

200,000.00 บาท  

4. จัดสรรเป็นเงินยืมหมุนเวียน เพื่อน าไปลงทุนโครงการจ าหน่ายเอกสารการสอน คณะ

มนุษยศาสตร์ 

 

ทั้งนี้การด าเนินงานตามข้อ 4 เป็นไปตามนโยบายคณบดีที่ให้ส านักงานคณะฯเป็นผู้ด าเนินการจัด

จ าหน่ายหนังสือและต าราของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีการพจิารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์คราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

เห็นชอบตามเสนอ และได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯรับทราบในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 

เมื่อวันพุธที่ 26  ตุลาคม 2559 รับทราบเรยีบรอ้ยแล้ว 
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 สถานะข้อมูลการเงินกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ณ 15 มีนาคม 2560 ดังนี ้

 

บัญชีเงินต้นน าฝากไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์  เลขที่ 667-106156-6 ประเภทฝากประจ า 4 เดือน จ านวน 6,951,710.08 บาท (จะได้รับการ

จัดสรรสมทบเข้ากองทุนฯ จากเงินรายได้คณะฯ ทุกป ีปีละ 200,000.00 บาท) 

บัญชีเงินดอกผลที่สามารถน ามาใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรคณะฯ ฝากไว้กับ

ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี กองทุนเงินยืมหมุนเวียนคณะ

มนุษยศาสตร์ เลขที่  050300719023  จ านวน 3,426,879.68 บาท มีการน าไปใช้ตามหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกองทุนและประกาศกองทุนดังนี้ 

-  ลูกหนีเ้งินกูย้ืมคอมพิวเตอร ์จ านวน 5 ราย จ านวน 103,390.00 บาท   

รายการ จ านวนเงนิ 

เงินต้น  6,951,710.08 

เงินดอกผล  3,386,269.68 

ลูกหนีเ้งนิยืมกูซ้ื้อคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง 94,000.00 

รวม 10,481,979.76 
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ผลลัพธ์การด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

 (CMU-EdPEx) 

1.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ ของผู้เรยีน และด้านกระบวนการ 

ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรยีน และด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรยีน. 

ตัวชี้วัด 1.1.1(ก) ร้อยละบัณฑติปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

*นักศึกษารหัส 59 ยังไม่ส าเรจ็การศึกษา 

 

ตัวชี้วัด 1.1.2(ก) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่

*ขอ้มูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

ตัวชี้วัด 1.1.3(ก) จ านวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง 

Inbound และ/หรือ Outbound 

 

 

 

 

 

 

 

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบ

แบบสอบถาม 

จ านวนนักศกึษาที่ได้งานท า/

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
คดิเป็นร้อยละ 

2556 473 351 74.21 

2557 421 276 65.56 

2558 436 266 61.01 

ปีปฏิทนิ จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษา จ านวนผลงานที่ได้รับการตพีมิพ์ คิดเปน็ร้อยละ 

2556 47 16 34.04 

2557 61 40 65.57 

2558 36 28 77.78 

2559 25 10 40.00 

ปีการศกึษา 
จ านวนนักศกึษาแลกเปลี่ยน 

Inbound 

จ านวนนักศกึษาแลกเปลี่ยน 

Outbound 

2556 15 14 

2557 10 15 

2558 12 19 

2559 10 22 



~ 13 ~ 
 

ตัวชี้วัด 1.1.4(ก) ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนส าเร็จตามหลักสูตรต่อจ านวนที่

รับเข้า 

*นักศึกษารหัส 59 ยังไม่ส าเรจ็การศึกษา 

 

ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

ตัวชี้วัด 1.1.5(ข) ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ตัวชี้วัด 1.1.6(ค) จ านวนหลักสูตรสหกิจศกึษา              

 

 

 

 

 

                              *ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

   

 

 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา จ านวนนักศกึษารบัเขา้ 
จ านวนนักศกึษาทีส่ าเร็จ

การศึกษา 
คิดเปน็ร้อยละ 

2556 538 381 70.81 

2557 513 353 68.81 

2558 521 375 71.98 

ปีการศกึษา จ านวนหลักสูตร 
หลักสูตรทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา (TQF) 
คิดเปน็ร้อยละ 

2556 26 12 46.15 

2557 26 17 65.38 

2558 26 21 80.77 

2559 27 23 85.19 

ปีการศึกษา หลักสูตรสหกิจศึกษา 

2557 7 

2558 7 

2559 7 
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ตัวชี้วัด 1.1.7(ค) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศกึษาทั้งใน และต่างประเทศ 

ปีการศึกษา จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 

2557 66 

2558 79 

2559 84 

                      *ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

1.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

ตัวชี้วัด 1.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อการสอนของอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต             

      

                        

 

 

 

                                                     *นักศึกษารหสั 59 ยังไม่ส าเร็จการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

ปีการศกึษา จ านวนกระบวนวิชา 
ร้อยละของนักศึกษาที ่

ตอบแบบประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

2556 610 44.17 4.23 

2557 616 47.03 4.22 

2558 642 45.56 4.28 

1/2559 355 52.69 4.31 

ปีการศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2556 4.24 

2557 4.31 

2558 4.27 
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1.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ตัวชี้วัด 1.3.1 อาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

ตัวชี้วัด 1.3.2 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

ตัวชี้วัด 1.3.3 จ านวนอาจารย์ที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน(คน) 

ศาสตราจารย์ 4 

รองศาสตราจารย์ 5 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 27 

                                                 *ข้อมูล ณ 31 เมษายน 2560 

ตัวชี้วัด 1.3.4 จ านวนอาจารย์ที่ก าลังท าวิจัย 

รายละเอียด จ านวน (คน) 

จากการกรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) ระหว่าง 1 ก.ค.59 – 31 ธ.ค.59 70 

จากการกรอกภาระงาน (TOR) ระหว่าง 1 ม.ค.60 – 5 พ.ค.60 88 

                                                                              *ข้อมูล ณ 31 เมษายน 2560 

ปีงบประมาณ 
จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
ลาศึกษาต่อ 

อาจารย์ที่มคีุณวฒุ ิ

ปริญญาเอก 
คิดเปน็ร้อยละ 

2556 183 22 57 31.46 

2557 191 23 69 36.13 

2558 177 26 87 49.15 

2559 203 24 81 39.90 

2560 173 25 80 46.24 

ปีงบประมาณ 
จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2556 183 4 18 35 

2557 191 4 17 36 

2558 177 3 12 43 

2559 203 5 18 45 

2560 173 5 16 44 
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ตัวชี้วัด 1.3.5 จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เชิงเปรียบเทียบกับสถานบันคู่เทียบ 

 

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

ตัวชี้วัด 1.3.6 งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ น ามาใช้ประโยชน์ 

และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

ตัวชี้วัด 1.3.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิจัย นวัตกรรม หรือ

งานสร้างสรรคจ์ากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

ปีงบประมาณ 
จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด 
ลาศึกษา 

อาจารย์ทีไ่ด้รับทนุวิจัยจาก

ภายใน 

อาจารย์ทีไ่ด้รับทนุวิจัยจาก

ภายนอก 

จ านวน 

(ชิ้นงาน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

(ชิ้นงาน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2556 183 22 34 2,859,665 18 13,424,570 

2557 191 23 22 1,898,970 6 4,760,418 

2558 177 24 20 1,612,556 8 13,375,021 

2559 203 24 13 1,011,880 6 5,505,560 

2560 173 25 0 0 1 1,442,430 

*ขอ้มูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

ปีการศกึษา 
จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ศ. รศ. ผศ. 

คณะมนุษยศาสตร์ มช. 173 5 16 44 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 198 5 22 60 

ปีปฏิทนิ 
จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด 
ลาศึกษา 

งานวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงานวิชาการ 

ตพีิมพ์เผยแพร ่ น าไปใช้ประโยชน ์
ได้รับการรับรอง

คุณภาพ 

2556 183 22 25 3 6 

2557 191 23 10 3 3 

2558 177 26 30 0 4 

2559 203 24 24 1 7 
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ตัวชี้วัด 1.3.8 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัย) ที่ได้รับการพัฒนาให้มี

ความรูค้วามสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพตอ่บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

                                                    *ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

ตัวชี้วัด 1.3.9 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 

และทักษะในการท างานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด 

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

ตัวชี้วัด 1.3.10 อัตราเกษียณของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 
จ านวนบุคลากรสาย

วิชาการ 

จ านวนอาจารยท์ี ่

ได้รับการพัฒนา 
คดิเปน็ร้อยละ 

2556 183 132 72.13 

2557 191 139 75.96 

2558 177 152 85.87 

2559 203 176 86.70 

2560 173 95 54.91 

ปีงบประมาณ 
จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุน 

จ านวนบุคลากรที ่

ได้รับการพัฒนา 
คิดเปน็ร้อยละ 

2556 111 111 100 

2557 99 99 100 

2558 99 97 97.97 

2559 99 97 97.97 

2560 98 50 51.02 

ปีงบประมาณ 
การเกษยีณอายุงาน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

2559 5 2 

2560 4 6 

2561 4 7 

2562 6 0 

2563 10 1 
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1.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัด 1.4.1 ระดับคะแนนการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  
 

 

 

 

 

 

 

 

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

ตัวชี้วัด 1.4.2 ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ ผลการประเมินคุณภาพ คิดเปน็ร้อยละ 

2556 3.74 74.8 

2557 3.70 74 

2558 3.79 75.8 

2559 4.66 93.2 

ปีงบประมาณ คะแนนผลการปฏิบัติงาน คิดเปน็ร้อยละ 

2556 3.96 79.2 

2557 3.99 79.8 

2558 3.71 74.2 

2559 3.84 76.8 
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1.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด 

ตัวชี้วัด 1.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

ปีงบประมาณ 

อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายใน อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก 

จ านวน 

(ชิ้นงาน) 
งบประมาณ (บาท) 

จ านวน 

(ชิ้นงาน) 
งบประมาณ (บาท) 

2556 34 2,859,665 18 13,424,570 

2557 22 1,898,970 6 4,760,418.33 

2558 20 1,612,556 8 13,375,021 

2559 13 1,011,880 6 5,505,560 

2560 0 0 1 1,442,430 

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

ตัวชี้วัด 1.5.2 จ านวนเงนิรายได้ทั้งหมดของสว่นงาน 

 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณเงนิแผ่นดิน งบประมาณเงนิรายได้ 

รายรับ (บาท) ร่ายจ่าย (บาท) รายรับ (บาท) ร่ายจ่าย (บาท) 

2556 126,131,328 126,131,328 34,595,328 32,261,644 

2557 126,197,589 126,197,589 50,552,260 38,682,465 

2558 142,291,500 142,291,500 58,620,998.77 45,713,388.58 

2559 153,377,405 144,570,386.84 84,849,984.98 54,472,447.94 

2560 161,366,400 70,787,223.79 30,491,752.63 24,858,648.21 

*ขอ้มูล ณ 31 มีนาคม 2560 
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ตัวชี้วัด 1.5.3 จ านวนนักศึกษา เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

จ านวนนักศกึษา ลักษณะการรับ 

เป้าหมาย 

(คน) 
รับจริง (คน) โควตา 

โครงการเรียน

ดี 

Admission 

2556 535 516 257 98 161 

2557 555 534 210 132 161 

2558 585 551 192 154 205 

2559 585 582 182 184 216 

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

ตัวชี้วัด 1.5.4 จ านวนอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                *ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560 

 

ปีการศกึษา จ านวนรบัเขา้ 
จ านวนทีห่ายไป

ระหว่างปีการศกึษา 
คงเหลือ คิดเปน็ร้อยละ 

2556 516 48 468 90.70 

2557 534 22 512 95.88 

2558 551 44 507 92.01 

2559 582 10 572 98.28 


