สรุปผลงานสาคัญที่ได้ปฏิบัติแล้วจากการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์
ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2558 – 30 เมษายน 2560
(1 ปี 6 เดือน)
ของคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม
และทีมบริหารคณะ
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สรุปผลงานสาคัญที่ได้ปฏิบัติแล้วจากการบริหารคณะมนุษยศาสตร์
ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2558 – 30 เมษายน 2560 (1 ปี 6 เดือน)
ของคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม และทีมบริหารคณะ
งานส่วนใหญ่ คณบดี เริ่มต้นทาเพื่อสร้างระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ แก้ไข
ปัญหา อุปสรรคที่มีมาก่อนให้หมดไป
เปิดหลักสูตรใหม่ (ก) ป.ตรี ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาพม่า (ข) ป.ตรี ภาคพิเศษสาขาวิชา
ภาษาจีน (ค) ป.ตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2560
ปรั บ เปลี่ ย นเกณฑ์ ก ารรั บ ผู้ ส มั ค รเป็ น อาจารย์ ป ระจ าภาคภาควิ ช าภาษาอั งกฤษและ
ภาษาญี่ ปุ่ น นอกจากจบปริ ญ ญาเอก สาขาสายตรงและสายสั ม พั น ธ์ แ ล้ ว ผู้ ส มั ค รต้ อ งจบ ป.ตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษด้วย GPA ไม่ต่ากว่า 3.00 และจบ ป.ตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นตามลาดับ ทั้งนี้
เพื่อความเข้มในศาสตร์วิชาที่สอนและวิจัย
คณบดีป ระชุมกั บ คณาจารย์ก ลุ่มศึก ษาทั่ วไป เพื่อพิ จารณาคุณ สมบัติของผู้สมัครเป็ น
อาจารย์ในสาขาวิชากลุ่มศึกษาทั่วไปที่เหมาะสมจานวน 2 อัตรา
คณบดีเป็นผู้นาในการปรับปรุงแผนระยะที่ 11 และการเขียนแผนพัฒนาระยะที่ 12 ของ
คณะมนุษยศาสตร์ โดยให้ประชากรทุกส่วนวิพากษ์ เสนอข้อแนะนาและนามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขนึ้ โดย
ผ่านทีม บริห ารคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ และภาควิชา/สาขาวิชาทุ ก ส่ วน ขั้นตอนสุ ดท้ าย
คณบดีแถลงแผนพัฒนาระยะที่ 12 ให้ ประชากรคณะรับทราบเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม
2559
คณะจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx ประจาปี 2558
– 2559 โดยคณบดีเป็นผู้เขียนการดาเนินงานในหมวดที่ 1 การนาองค์กร ด้วยตนเอง
คณบดีมอบหมายให้บุคลากรสายปฏิบัติการ 99 คน เขียนคู่มือการปฏิบัติการส่งคณบดี
เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ เมื่อมีการลา จัดเป็น knowledge management ส่วน
หนึ่ง ทุกคนส่งงานแล้ว
คณบดีประชุมทีมบริหารและหัวหน้างาน 5 หน่วยงาน และเลขานุการคณะ หลายครั้งและ
ได้มอบหมายให้เลขานุการและหัวหน้าหน่วยงาน แสดงระบบการดาเนินงานภายในหน่วยงานของตนเอง
และระหว่างหน่วยงานที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบ Flow Chart เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง ให้การทางานมี
ระบบที่ดีมีประสิทธิภาพ เป็นการสนองตอบข้อวิพากษ์ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะมนุษยศาสตร์ ตามเกณฑ์ CMU-EdPEx เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งวิพากษ์/ระบุ
ว่า คณะฯ ไม่มรี ะบบในการดาเนินการ หรือไม่มกี ระบวนการอย่างเป็นระบบ
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ได้เริ่มใช้ระบบหมุนเวียนบุคลากร ต่างหน่วยงานเข้ามาช่วยงานในฤดูกาลงานหนักเร่งด่วน
เพื่อให้การเสร็จทันเวลา
คณบดีติดตามคณะต่างๆ ที่ใช้บริการการสอนกระบวนวิชาในคณะมนุษยศาสตร์ ย้อนหลัง
ไปถึงปี 2554 – 2558 พบว่า มีหลายคณะยังไม่ได้จ่ายเงินค่าสอนให้ จึงได้ทาเรื่องขอเบิกเงินย้อนหลัง
ได้รับเงินมา 12.98 ล้านบาท
คณะได้ทาประกาศเรื่องเกณฑ์การต่ออายุการท างานของผู้มีความรู้ความสามารถหลัง
เกษียณอายุราชการ อายุระหว่าง 60 – 65 ปีส่วนหนึ่ง และ 65 ปี ขึ้นไปอีกส่วนหนึ่ง โดยใช้งบประมาณ
เงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน
คณะจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะ โดยทบทวนการนาเงินจากบางแหล่งมาไว้ในกองทุนนี้ เพื่อ
ใช้สาหรับพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ในลักษณะการให้ทุน และการพัฒนาคณะที่สาคัญ
คณะมีความเชื่อมโยงที่ดีกับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มีนักศึกษาเก่า 2 รหัส บริจาคเงิน
ให้คณะ เพื่อเป็นทุนสาหรับนักศึกษายากจน และนักศึกษาเก่าได้มาร่วมในกิจกรรมสาคัญของคณะ เช่น
ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การรับน้องใหม่ การมอบทุนการศึกษา แนะแนวสหกิจศึกษา เป็นต้น
คณะส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการ และสายปฏิ บั ติ ก าร และได้ จั ด ท า
โครงการฝึกอบรมหลายคน หลายครั้ง
คณบดี ม อบหมายให้ เ ลขานุ ก ารและหั ว หน้ า งานทุ ก คนเขี ย น SWOT Analysis ภายใน
หน่วยงานของตนเอง โดยปรึกษากับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้อง และส่งให้คณบดีเรียบร้อยแล้ว
คณบดีสั่งการให้ร้ือฟื้น รายได้หลักสูตรภาคพิเศษทั้ง ป.ตรี และป.โท ช่วง 2548 – 2552
จานวน 7 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ไม่ได้รับค่าตอบแทน จึงได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับจานวนเงินที่
ภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรพึงได้รับ และได้คืนเงินที่หามาได้ให้หลักสูตรตามกฎเกณฑ์ คณะฯ คือ ให้
ปันส่วนเงินให้คณะ 70% และ ปันส่วนให้หลักสูตร 30% รวมทั้งสิน้ 2,822,675.88 บาท ดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรบรรณารักศาสตร์ ระดับ ป.
โท
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับ ป.โท
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับ ป.ตรี
หลักสูตรภาษาญี่ปนุ่ ระดับ ป.ตรี
หลักสูตรจิตวิทยา อุตสาหกรรม
ระดับ ป.โท
หลักสูตรจิตวิทยา ปรึกษา ระดับ ป.
โท
หลักสูตรการท่องเที่ยว ระดับ ป.โท

70% เข้าคณะ (บาท)

30% เข้าภาค/สาขาวิชา (บาท)

1,072,960.84.-

459,840.36.-

867,327.30.1,238,335.14.2,104,046.56.-

371,711.70.530,715.06.901,734.24.-

832,209.28.-

356,661.12.-

712,116.16.-

305,192.64.-

832,209.28.-

356,661.12.-
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คณะเริ่มขายหนังสือภาษาอังกฤษให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน และจะ
ขายหนังสือตาราเรียนให้แก่ภาควิชา/สาขาวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจานวนมากต่อไป เพื่อช่ วย
บรรเทาภาระงานของอาจารย์ผู้สอน และภาควิชา/สาขาวิชา และยังสามารถนาเงินก าไรเข้าเป็นเงิน
รายได้สู่กองทุนพัฒนาคณะด้วย
การดาเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558
คณะร ับ น ัก ศ ึก ษาต ่า งชาต ิเ ร ีย นภาษาไท ยและสาระในโครงการสอนภาษาไทยให ้
ชาวต่า งชาติ เฉพาะในปี 2558 มีจำนวน 4,832 คน ซึ่งอาจารย์จำนวนมากสอน ทำให้อาจารย์ไ ม่
สามารถ ทางานวิจัยซึ่งเป็นภาระหลักและขอตาแหน่งทางวิชาการในเวลาจำกัดได้
การดาเนินการในปัจจุบัน
คณบดี จึ ง ได้ แ ก้ ปั ญ หาด้ ว ยการเจรจาก ับ ผู ้อ ำนวยการ USAC ฝ่ า ยการทู ต ประเทศ
ออสเตรเลียและสถาบัน 3 แห่งในประเทศจีน ขอพกั การรับ โครงการใหญ่ 2 โครงการ คือ โครงการ
CMU-USAC และโครงการสอนภาษาไทยให้เ จ้า หน้า ที ่ท ูต จากออสเตรเลีย และโครงการสอน
นักศึกษาจีนจาก 3 มหาวิทยาลัย ซึ่งสอนตลอดปี โดยเริ่มในปี 2560 เนือ่ งด้วยเหตุจำเป็น ซึง่ ทำความ
เขา้ กนั ได้อย่างดีแต่ไม่ได้แก้ไข MOU แต่ประการใด คณะยัง คงรับ โครงการระยะสั้น จากสถาบัน
ต่า งประเทศ ซึ่ง มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน กับ คณะในลัก ษณะ exchange programs การส่งบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยใน U.S.A. มาสอนภาษาอังกฤษ ที่คณะฯ เป็นต้น
ในการดาเนินการดังกล่าว ได้ทาเป็นขั้นตอนคือ (1) ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ ทาความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าโครงการต่างชาติ (2) แจ้งคณะกรรมการบริหาร
ประจาคณะฯ ทราบถึ งปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไข (3) ให ้อ าจารย ์ผู้ส อนในโครงการด ั ง กล ่า ว
หมุ น เวีย นกั น สอนเพอื่ ให้มีเ วลาทำวิจัยขอตาแหน่งทางวิ ชาการ (4) เรียนแจ้งสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวที่คณบดีตอ้ งรายงานนโยบายแผนการบริหารคณะฯ
คณบดีได้ให้งานนโยบายและแผนคิดจุดคุ้มค่าคุ้มทุนของหลักสูตรทั้งภาคปกติ และภาค
พิเศษ และโครงการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ (HAS Center) เพอื่ ชว่ ยในการ
ตัดสินใจของคณะฯ ในการดาเนินการต่อไปหรอื หยุดดาเนินการ
การดาเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558
คณะไม่เคยขอเก็บเงินอุดหนุนวิจัยเข้าคณะมาเป็นเวลา 52 ปี
การดาเนินการในปัจจุบัน
เดือ นมีนาคม 2559 คณะฯประกาศเก็บเงิน อุด หนุน วิจัย เข้าคณะฯ หลังจากผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์แล้ว โดยเก็บดังนี้
- ทุนสกว. มช.รับ2.5% คณะรับ 2.5% ภาควิชารับ 5% รวม 10%
- ทุนอื่นๆทีไ่ ม่ใช่ทุนสกว. มช.รับ 3% คณะรับ 3% ภาควิชารับ 4% รวม 10%
การดาเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558
แต่เดิมเลขานุการคณะฯ ดูแล 3 หนว่ ยงานจากทั้งหมด 5 หนว่ ยงาน
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การดาเนินการในปัจจุบัน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เลขานุการคณะฯ ดูแล 5 หนว่ ยงาน
การดาเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558
มีฐานข้อมูลเฉพาะส่วนงานนโยบายและแผน
การดาเนินการในปัจจุบัน
คณะกำลังดำเนินการสร้างระบบฐานข้อมูลกลางที่สมบูรณ์โดยมีการประชมุ คณบดี รอง
คณบดีฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง และคาดว่าระบบจะสมบูรณ์ภายใน 1ปีครึ่ง
การดาเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558
ไม่เคยมีการเตรียมอาจารย์สอนนักศกึ ษาแบบ Bilingual มากอ่ น
การดาเนินการในปัจจุบัน
คณบดี จัด ทำโครงการอบรมการสอนวิชาสาระโดยใช้ภ าษาอังกฤษแก่อ าจารย์ที่สอน
ในภาค/สาขาวชิ า ที่ไม่ใชภ่ าษาต่างๆ เชน่ จิตวทิ ยา บ้านและชมุ ชน การท่องเที่ยว บรรณารักษศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา โดยช่วยอบรมอาจารย์ต่า งคณะด้วย ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดผ่า นศู น ย์ บ ริ ก าร
วิช าการมนุษ ยศาสตร์ (HAS Center) จุ ด ประสงค์ เ พอื่ ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อน กระบวนวชิ าระดับ ปี 3 และ
ปี 4 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual และเป็นการ เตรียมรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการมา
ศึกษาต่อในคณะฯ ในโครงการแลกเปลีย่ น Joint degree Program และ Double degree Program
คณะร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อช่วย Mandalay University for Languages
(MUFL) โดย
(1) คณบด ีแ ละอาจารย ์จ ากสาขาว ิช าภาษาพม ่า 2 คนเด ิน ทางไปประช ุม
ร่วมกับ ผู้บริหารและทีมงาน MUFL จากกระทรวงการต่างประเทศ
(2) อาจารย์จ ากภาควิชาภาษาไทยและจากสาขาวชิ าภาษาพม่า จัด อบรมการ
สอนภาษาไทยให้ แก่อาจารย์ ช าวพม่ า 1 คนจาก MUFL และอี ก 1 คนจาก Yangon University of
Foreign Languages (YUFL) รวมทั้งหมด 2 คน ในชว่ งระหวา่ งตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
(3) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึง่ เป็นอาจารย์จากภาควิชา
ภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาพม่า ทำการคดั เลือกผู้ส มัค รซึ่งเป็นบัณ ฑติ จบจากภาควชิ า ภาษาไทย
เป็นอาสาสมัครผู้ชว่ ยผู้สอนภาษาไทย ณ MUFL ในปี 2560 จานวน 2 คน
คณบดี จั ด อบรมคณาจารย์ ที่ เข้า มาท างานในคณะมน ุษ ยศาสตร์เ ป ็น ระยะเวลา 5 ปี
รวมทั้ง ผู้ที่ส นใจในหัว ข้ อเรื่อ ง “คุ ณภาพและภาระหน้ าที่ข องอาจารย์ ใ นคณะมนุษ ยศาสตร์
มหาวิท ยาล ัย เชีย งใหม่” รุ่น ที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุข เกษม คณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวนั ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29
เมษายน 2559 เวลา 10.00-11.30 น.
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มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสายปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตรงกับสายวิชาที่ศึกษามา ดังนี้
(1) ให้นายเด่นศักดิ์ ชนะดวงดี เรียนจบด้านช่างก่อสร้าง (ปวส.) ย้ายจากงานเดิม
คอื ด้านรักษาความปลอดภัย จราจร ยานพาหนะมาปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างและที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้นายสุนทร เครื่องคำ เรียนจบด้านเทคนิคอตุ สาหกรรม (ปวส.) ย้ายจากงาน
เดิม คือ ด้านก่อสร้างและทีเ่ กี่ยวข้องมาปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงสาธารณูปการและที่เกี่ยวข้อง
เพอื่ เพิ่มประสิทธภิ าพความรู้ความเขา้ ใจ และการใชภ้ าษาอังกฤษของนักศึกษาก่อน 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
กรรมการบริหารคณะ ปรับ ลดจำนวนเงิน ทุนให้นักศกึ ษาในโครงการเรีย นดีจากทุกภาค/ สาขาวชิ า
รวม 14 คน จากภาคการศึกษาละ 15,000 บาท เป็น 7,500 บาทเพอื่ นำเงินที่ เหลอื มาใช้ในโครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษแก่นักศกึ ษาทุกชั้นปีที่ 3 ทุกคน
คณบดีฝึกรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีทุกคนเป็นผู้บริหารระดับคณะอย่างใกล้ชิด ให้ทุก
คนฝึกเป็น acting dean ในเดือนที่ 2 ของการทางาน
การดาเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558
มีถังกกั เก็บน้าใช้สำหรับคณะ ซึง่ ไม่เคยมีการทาความสะอาดมาก่อนเลย
การดาเนินการในปัจจุบัน
คณะจัด ถั งเก ็บ น้ าใหญ่ 3 ถ งั เพ อื่ ก ัก เก บ็ น้ าไว ใ้ ชใ้ นชว่ งหน้า แล ้ง สำหรับ การใชน้ ้ าใน
อาคาร HB1 จานวน 1 ถัง HB3,HB4 จานวน 1 ถัง และ HB6 จานวน 1 ถัง และคณะได้จัดให้คนทาความ
สะอาดถังกักเก็บน้าเดิม เรียบรอ้ ยแล้ว
การดาเนินการก่อน 22 ตุลาคม 2558
การออกลาดบั ขั้น (Grade) แก่นักศึกษาต่างชาติในโครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ มี 2
ชอ่ งทาง ได้แก่
- ผู้สอนส่งคะแนนให้แก่สถาบัน/องคก์ ารต่างประเทศโดยตรง
- คณะฯ ออกใบแสดงล ่าด ับ ขั้น (Transcript) ให้ แ ก่ นั ก ศ กึ ษาผ่า นสถาบั น /องค์ ก ร
ต่างประเทศ
การดาเนินการในปัจจุบัน
การออกลำดั บ ขั้น (Grade) จะต้ อ งมี ก ารลงทะเบี ย นกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพอื่ ให้
นักศกึ ษาได้รับสถานะของนักศกึ ษามหาวทิ ยาลัย และการออกลำดับขั้นจาก Transcript จะดาเนินการ
ผ่านสำนักทะเบียนและประมวลผล
คณะสามารถยกระดับวารสารมนุษยศาสตรสาร อยู่ในเกณฑ์ TCI ระดับ 1 ได้ในปี
2559 โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ (ปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ทา
หน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตรสาร สามารถยกระดับวารสารได้ภายใน 1 ปี
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คณบดีส่งทีมบริหาร 8 คน มีรองคณบดี 4 คน และผูช้ ่วยคณบดี 4 คน ไปศึกษาดูงาน 4
แห่ง คือ
1. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยคณะฯ ได้มีการกาหนดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคู่เทียบสาหรับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CMU-EdPEx
คณบดีศึกษาข้อมูลที่ได้รับการรายงานจากรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี แล้วจึงเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่มมี านาน เกี่ยวกับผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ช่วงแรกรายงานสถานภาพปัจจุบันของหลักสูตรปริญ ญาตรี สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ซึ่งมี
ปัญ หามาเป็ นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ยั งแก้ปั ญ หาไม่ได้ ต่อรองอธิก ารบดีฝ่ายวิชาการและประธาน
คณะกรรมการอานวยการประจาคณะมนุษยศาสตร์ (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์)
ต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2560 คณะได้วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหากับคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเยอรมัน และปรึกษาหารื อกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อยู่หลาย
ครั้ง จนสุดท้ายจาเป็นต้องตัดสินใจงดรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ตั้งแต่ปี 2561 (ปีการศึกษา
2560) เป็นต้นไป ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่านกรรมการบริหารประจาคณะฯ และการประชุมร่วมกับรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว
คณะก าลั งปรั บ ปรุงฐานข้อ มู ลกลางให้ เชื่อ มโยงกั บ ระบบ BI (Business Intelligence) ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีการดาเนินการมาได้กว่า 90% ของงานทั้งหมดแล้ว โดยคาดว่าจะใช้
เวลาอีก 3 เดือน ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้ครบสมบูรณ์ (ช่วงเดือนสิงหาคม 2560)
การพั ฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนจบการศึกษา (CMU-eExit) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์
จิ น ดา รองคณบดี ฝ่ ายวิ จั ย และวิ เทศสั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ สอบมาตรฐานเพื่ อ วัด ระดั บ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ก่อ นจบการศึก ษาในระดับ B1
(CEFR) โดยจะเริ่มทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับในปีการศึกษา 2561
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทาวิจัยเพื่อ ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
(Research Cluster : Test of English as a Foreign Language) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากนัก ศึก ษา
จานวน 120 คน แล้วนาผลรวมมาวิเคราะห์ อันจะนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษให้ดีข้ึน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่งานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป
คณะได้จัดอบรม ภาษาอังกฤษพิเศษแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ปี 3 และปี 4 จานวน 6
วิชา เพื่อเตรียมสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
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รายงานการปรับปรุงอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์
ช่วงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 – 30 เมษายน 2560
ก. งานที่ดาเนินการและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ง คาใหญ่ ส โมสรนั ก ศึ ก ษา สั ญ ญาจ้ า งเลขที่ 10/2558 ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน 22 ก.ย.58 - 19 ธ.ค.58 จานวนเงินจ้างตามสัญ ญา 648,000 บาท (งบประมาณเงิน
รายได้)
2. ปรับ ปรุงหลั งคาและเพดานห้องบรรยาย มล.ตุ้ย อาคาร HB7 สัญ ญาจ้างเลขที่ 11/2558
ระยะเวลาในการด าเนิน งาน 21 ส.ค.58 - 18 พ.ย.58 จานวนเงิน จ้างตามสั ญ ญา 862,000 บาท
(งบประมาณเงินรายได้)
3. ปรับ ปรุงอาคาร HB 2 คณะมนุษ ยศาสตร์ (ในส่วนของหลังคา)สัญ ญาจ้างเลขที่ 12/2558
ระยะเวลาในการด าเนิ นงาน 21 ก.ย.58 – 20 ต.ค.58 จ านวนเงิ นจ้ างตามสั ญ ญา 1,340,000 บาท
(งบประมาณเงินรายได้)
4. ปรับปรุงปล่องดูดควันห้องปฏิบัติการอาหาร สัญญาจ้างเลขที่ 13/2558 ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน 21 ก.ย.58 - 4 พ.ย.58 จานวนเงินจ้างตามสัญญา 90,000 บาท (งบประมาณเงินรายได้)
5. ปรับปรุงห้องบรรยายอาคาร HB6 สัญญาจ้างเลขที่ 10/2558 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
22 ก.ย.58 - 19 ธ.ค.58 จานวนเงินจ้างตามสัญญา 648,000 บาท (งบประมาณเงินรายได้)
6. ปรับ ปรุงอาคารเรีย น HB 6 พร้อมลานจอดรถจัก รยานยนต์ สัญ ญาจ้างเลขที่ 11/2559
ระยะเวลาในการดาเนินงาน 18 เม.ย.59 -16 ม.ค.59 จานวนเงินจ้างตามสัญ ญา 2,690,000 บาท
(งบประมาณเงินแผ่นดิน)
7. ปรับปรุงหลังคาห้องพักอาจารย์ อาคาร HB 5 สัญญาจ้างเลขที่ 14/2559 ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน 6 ก.ย.59 – 4 พ.ย.59 จานวนเงินจ้างตามสัญญา 949,959 บาท (งบประมาณเงินรายได้)
8. ปรับปรุงระบบน้าประปาสารอง คณะมนุษยศาสตร์ สัญญาจ้างเลขที่ 16/2559 ระยะเวลาใน
การดาเนินงาน 26 ก.ย.59 – 25 ต.ค.59 จานวนเงินจ้างตามสัญญา 400,000 บาท (งบประมาณเงิน
รายได้)
9. ซ่ อ มแซมท่ อ น้ าประปาใต้ อ าคาร HB7 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ สั ญ ญาจ้ า งเลขที่ 23/2559
ระยะเวลาในการดาเนินงาน 23 ก.ย.59 – 22 ต.ค.59 จานวนเงินจ้างตามสัญญา 178,623.65 บาท
(งบประมาณเงินรายได้)
10. ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ สัญญาจ้างเลขที่ 27/2559 ระยะเวลา
ในการดาเนินงาน 9 พ.ย.59 – 23 ธ.ค.59 จานวนเงินจ้างตามสัญญา 1,09,900 บาท (งบประมาณเงิน
แผ่นดิน)
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11. ปรับปรุงหลังคา cover way ทางเดิน อาคาร HB 1-โรงอาหาร คณะมนุษยศาสตร์ สัญญา
จ้ า งเลขที่ 29/2559 ระยะเวลาในการด าเนิ นงาน 7 พ.ย.59 – 21 ธ.ค.59 จ านวนเงิ นจ้ างตามสั ญ ญา
550,000 บาท (งบประมาณเงินแผ่นดิน)
12. ปรับปรุงทาสี อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ สัญญาจ้างเลขที่ 26/2559 ระยะเวลาในการ
ด าเนิ นงาน 9 พ.ย.59 – 23 ก.ย.59 จ านวนเงินจ้ างตามสั ญ ญา 1,480,000 บาท (งบประมาณเงิน
แผ่นดิน)
13. ปรับปรุงห้องเก็บเสียงภาควิชาจิตวิทยา ใบสั่งจ้าง ระยะเวลาในดาเนินงาน 16 ก.พ.59 – 10 มี.ค.
59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 95,610 บาท (งบประมาณเงินรายได้)
14. ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารและห้องเก็บของสโมสรนักศึกษา ใบสั่งจ้าง ระยะเวลา
ในดาเนินงาน 15 ส.ค. 59 - 2 ก.ย. 59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 37,800 บาท (งบประมาณเงิน
รายได้)
15. จ้ า งเหมาทาสี แ ละติ ด ตั้ งโช๊ ค อั พ ประตู ห้ อ งท างาน ห้ อ งประชุ ม อาคาร HB7 ใบสั่ งจ้ า ง
ระยะเวลาในการด าเนิ น งาน 19 ต.ค.59 – 31 ส.ค.59 งบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรร 79,800 บาท
(งบประมาณเงินรายได้)
16.จ้ า งเหมาตั ด และแต่ งกิ่ ง ต้ น ไม้ บริ เวณคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ใบสั่ งจ้ า ง ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 27 ก.ค.59 - 20 ส.ค.59 งบประมาณที่ได้ รับ จัดสรร 85,000 บาท (งบประมาณเงิน
แผ่นดิน)
17. จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องปฏิบัติการอาหาร ใบสั่งจ้าง ระยะเวลาในการดาเนินงาน 9 ก.ย.
59 – 16 ก.ย.59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,500 บาท (งบประมาณเงินรายได้)
18. จ้างซ่ อ มแซมหลั งคาอาคาร HB 7 ส่ วนมุ ม ด้ านทิ ศ ตะวั น ตกทางเดิ น ขึ้น ชั้น 9 ใบสั่ งจ้ าง
ระยะเวลาในการด าเนิ น งาน 9 ก.ย.59 – 16 ก.ย.59 งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร 35,500 บาท
(งบประมาณเงินรายได้)
19. ซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร (รางรินน้าฝน) ใบสั่งจ้าง ระยะเวลาในการดาเนินงาน 9 ก.ย.59
– 16 ก.ย.59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,500 บาท (งบประมาณเงินรายได้)
20. ซ่อมแซมห้องน้าภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร HB 5 ใบสั่งจ้าง ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน 7 มิ.ย.59 – 30 มิ.ย.59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,200 บาท (งบประมาณเงินรายได้)
21. จัดท าโรงเก็บขยะ คณะมนุ ษยศาสตร์ ใบสั่งจ้าง ระยะเวลาในการดาเนินงาน 11 พ.ค.59 – 10
มิ.ย.59 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 49,000 บาท (งบประมาณเงินรายได้)
ข. งานที่กาลังดาเนินการ
1. ปรับ ปรุงภาควิชาบรรณารัก ษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร
382,600 บาท อยู่ระหว่างเสนอราคา (งบประมาณเงินรายได้)
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2. ปรับ ปรุงห้ อ งน้ าโรงอาหารและบ่ อ ดัก ไขมั น สั ญ ญาจ้ างเลขที่ 24/2559 ระยะเวลาในการ
ด าเนิ นงาน 3 มี .ค.60 – 1 พ.ค 60 จานวนเงินจ้ างตามสั ญ ญา 1,168,000 บาท(งบประมาณเงิ น
รายได้)
3. ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษาและทารางระบายน้า อาคาร HB 1-HB 7 คณะมนุษยศาสตร์
อยู่ระหว่างสนองรับราคารอทาสัญ ญา จานวนเงินรอทาสัญ ญา 2,569,000 บาท (งบประมาณเงิน
รายได้)
4. ปรับ ปรุงอาคาร HB 2 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ (ด้านสถาปัต ยกรรม) อยู่ ระหว่างปรับ แบบรูป
รายการ จานวนเงินงบประมาณ 4,005,000 บาท (งบประมาณเงินรายได้)
ค. งานที่คณะฯ มีแผนจะดาเนินการในเวลา 2-3 ปี ข้างหน้า (อยู่ระหว่างสารวจ,เขียนแบบ)
1. ปรับปรุงห้องน้าอาคาร HB 7 ชั้น 1
2. ปรับปรุงโถงชัน้ ล่าง อาคาร HB 7
3. ปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคาร HB 7
4. ปรับปรุงอาคาร HB 4
5. ปรับปรุงอาคาร HB 3
6. ปรับปรุงทาสีอาคาร HB 1
7. ปรับปรุงฝายกั้นน้า อาคาร HB 5
8. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและห้องน้า อาคาร HB 5
9. สร้างอาคารใหม่ แทนโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ ตามนโยบายของอธิการบดี
ศาสตราจารย์คลินกิ นพ.นิเวศน์ นันทจิต
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รายงานกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้ง ในปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2532 โดยมี
ระเบียบและหลักเกณฑ์การดาเนินงานและคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้
1. ระเบี ย บ ม ห าวิ ท ย าลั ย เชี ย งให ม่ ว่ าด้ วย ก ารจั ด ตั้ งก อ งทุ น ขอ งห น่ วย งาน ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2543
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนพัฒนาของส่วนงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557
3. ประกาศคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง การบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นา
คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คาสั่ งคณะมนุ ษยศาสตร์ ที่ 022/ 2558 เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุ นพั ฒนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 มกราคม 2558
ส าหรั บ การด าเนิ น งานของกองทุ น ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น พ.ศ. 2539 ถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทุนคณะมนุษยศาสตร์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดสรรจากเงินผลประโยชน์
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. จัดสรรเป็นเงินยืมเพื่อสนับสนุนแก่ผไู้ ปเสนอผลงานทางวิชาการไปประชุมระดับนานาชาติหรือ
การฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ จานวน 200,000.00 บาท
2. จัดสรรเป็นเงินยืมเพื่อสนับสนุนการไปประชุมอบรมระยะสั้น ภายในประเทศ จานวน 100,000.00
บาท
3. จั ด สรรเป็ น เงิน ยื ม หมุ น เวี ย น เพื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งจ านวน
200,000.00 บาท
4. จั ด สรรเป็ น เงิ น ยื ม หมุ น เวี ย น เพื่ อ น าไปลงทุ น โครงการจ าหน่ า ยเอกสารการสอน คณะ
มนุษยศาสตร์
ทั้งนี้การดาเนินงานตามข้อ 4 เป็นไปตามนโยบายคณบดีที่ให้ สานักงานคณะฯเป็นผู้ดาเนินการจัด
จาหน่ายหนังสือและตาราของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์คราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบตามเสนอ และได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารประจาคณะฯรับทราบในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559
เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 รับทราบเรียบร้อยแล้ว
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สถานะข้อมูลการเงินกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ณ 15 มีนาคม 2560 ดังนี้
บัญชีเงินต้นนาฝากไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ เลขที่ 667-106156-6 ประเภทฝากประจา 4 เดือน จานวน 6,951,710.08 บาท (จะได้รับการ
จัดสรรสมทบเข้ากองทุนฯ จากเงินรายได้คณะฯ ทุกปี ปีละ 200,000.00 บาท)
บั ญ ชีเงินดอกผลที่ สามารถน ามาใช้เพื่ อส่ งเสริมและสนั บสนุ นการพั ฒนาบุ คลากรคณะฯ ฝากไว้กั บ
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี กองทุนเงินยืมหมุนเวียนคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ เลขที่ 050300719023 จ านวน 3,426,879.68 บาท มี ก ารน าไปใช้ ต ามหลั กเกณฑ์ ของ
คณะกรรมการกองทุนและประกาศกองทุนดังนี้
- ลูกหนีเ้ งินกูย้ ืมคอมพิวเตอร์ จานวน 5 ราย จานวน 103,390.00 บาท
รายการ
จานวนเงิน
เงินต้น
6,951,710.08
เงินดอกผล
3,386,269.68
ลูกหนีเ้ งินยืมกูซ้ ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
94,000.00
รวม
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10,481,979.76

ผลลัพธ์การดาเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(CMU-EdPEx)
1.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ
ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน.
ตัวชี้วัด 1.1.1(ก) ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ปีท่สี าเร็จ
การศึกษา
2556
2557
2558

จานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม
473
421
436

จานวนนักศึกษาที่ได้งานทา/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
351
276
266

คิดเป็นร้อยละ
74.21
65.56
61.01

*นักศึกษารหัส 59 ยังไม่สาเร็จการศึกษา

ตั ว ชี้ วั ด 1.1.2(ก) ผลงานของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่
ปีปฏิทนิ

จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา

จานวนผลงานที่ได้รับการตีพมิ พ์

คิดเป็นร้อยละ

2556
2557
2558
2559

47
61
36
25

16
40
28
10

34.04
65.57
77.78
40.00
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ตัวชี้วัด 1.1.3(ก) จานวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง
Inbound และ/หรือ Outbound
ปีการศึกษา

จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
Inbound

จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
Outbound

2556
2557
2558
2559

15
10
12
10

14
15
19
22
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560
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ตัว ชี้วั ด 1.1.4(ก) ร้อ ยละของนัก ศึ ก ษาปริญ ญาตรีที่เรีย นส าเร็จตามหลั ก สูต รต่ อจานวนที่
รับเข้า
ปีที่สาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษารับเข้า

จานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จ
การศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

2556
2557
2558

538
513
521

381
353
375

70.81
68.81
71.98

*นักศึกษารหัส 59 ยังไม่สาเร็จการศึกษา

ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
ตัวชี้วัด 1.1.5(ข) ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ปีการศึกษา

จานวนหลักสูตร

หลักสูตรทีไ่ ด้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

คิดเป็นร้อยละ

2556
2557
2558
2559

26
26
26
27

12
17
21
23

46.15
65.38
80.77
85.19
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ตัวชี้วัด 1.1.6(ค) จานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา
ปีการศึกษา
2557
2558
2559

หลักสูตรสหกิจศึกษา
7
7
7
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560
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ตัวชี้วัด 1.1.7(ค) จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ
ปีการศึกษา
จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
2557
66
2558
79
2559
84
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

1.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ตัวชี้วัด 1.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการสอนของอาจารย์
ปีการศึกษา

จานวนกระบวนวิชา

ร้อยละของนักศึกษาที่
ตอบแบบประเมิน

ค่าเฉลี่ย

2556
2557
2558
1/2559

610
616
642
355

44.17
47.03
45.56
52.69

4.23
4.22
4.28
4.31
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
ปีการศึกษา
2556
2557
2558

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4.24
4.31
4.27
*นักศึกษารหัส 59 ยังไม่สาเร็จการศึกษา
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1.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ตัวชี้วัด 1.3.1 อาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ปีงบประมาณ

จานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด

ลาศึกษาต่อ

อาจารย์ที่มคี ุณวุฒิ
ปริญญาเอก

คิดเป็นร้อยละ

2556
2557
2558
2559
2560

183
191
177
203
173

22
23
26
24
25

57
69
87
81
80

31.46
36.13
49.15
39.90
46.24

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ตัวชี้วัด 1.3.2 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ปีงบประมาณ

2556
2557
2558
2559
2560

จานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด
ศาสตราจารย์

183
191
177
203
173

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4
4
3
5
5

18
17
12
18
16

35
36
43
45
44
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ตัวชี้วัด 1.3.3 จานวนอาจารย์ที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ

จานวน(คน)

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4
5
27
*ข้อมูล ณ 31 เมษายน 2560

ตัวชี้วัด 1.3.4 จานวนอาจารย์ที่กาลังทาวิจัย
รายละเอียด

จานวน (คน)

จากการกรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) ระหว่าง 1 ก.ค.59 – 31 ธ.ค.59
จากการกรอกภาระงาน (TOR) ระหว่าง 1 ม.ค.60 – 5 พ.ค.60
*ข้อมูล ณ 31 เมษายน 2560
~ 15 ~

70
88

ตัวชี้วัด 1.3.5 จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เชิงเปรียบเทียบกับสถานบันคู่เทียบ
ปีการศึกษา

จานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์ มช.
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

173
198

ตาแหน่งทางวิชาการ
ศ.
รศ.
ผศ.

5
5

16
22

44
60

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ตัวชี้วัด 1.3.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ นามาใช้ประโยชน์
และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ปีปฏิทนิ

จานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

ลาศึกษา

2556
2557
2558
2559

183
191
177
203

22
23
26
24

งานวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงานวิชาการ
ได้รับการรับรอง
ตีพิมพ์เผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์
คุณภาพ

25
10
30
24

3
3
0
1

6
3
4
7

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ตัวชี้วัด 1.3.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทาวิจัย นวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
ปีงบประมาณ

2556
2557
2558
2559
2560

จานวนอาจารย์
ลาศึกษา
ประจาทั้งหมด

183
191
177
203
173

22
23
24
24
25

อาจารย์ทไี่ ด้รับทุนวิจัยจาก
ภายใน
จานวน
งบประมาณ
(ชิ้นงาน)
(บาท)

34
22
20
13
0

2,859,665
1,898,970
1,612,556
1,011,880
0

อาจารย์ทไี่ ด้รับทุนวิจัยจาก
ภายนอก
จานวน
งบประมาณ
(ชิ้นงาน)
(บาท)

18
6
8
6
1

13,424,570
4,760,418
13,375,021
5,505,560
1,442,430

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560
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ตัวชี้วัด 1.3.8 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัย) ที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรูค้ วามสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
ปีงบประมาณ

จานวนบุคลากรสาย
วิชาการ

จานวนอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา

คิดเป็นร้อยละ

2556
2557
2558
2559
2560

183
191
177
203
173

132
139
152
176
95

72.13
75.96
85.87
86.70
54.91
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ตัวชี้วัด 1.3.9 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการทางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด
ปีงบประมาณ

จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุน

จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา

คิดเป็นร้อยละ

2556
2557
2558
2559
2560

111
99
99
99
98

111
99
97
97
50

100
100
97.97
97.97
51.02
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ตัวชี้วัด 1.3.10 อัตราเกษียณของบุคลากร
ปีงบประมาณ

2559
2560
2561
2562
2563

การเกษียณอายุงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

5
4
4
6
10
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2
6
7
0
1

1.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ และธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด 1.4.1 ระดับคะแนนการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559

ผลการประเมินคุณภาพ
3.74
3.70
3.79
4.66

คิดเป็นร้อยละ

74.8
74
75.8
93.2
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ตัวชี้วัด 1.4.2 ผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559

คะแนนผลการปฏิบัติงาน
3.96
3.99
3.71
3.84

คิดเป็นร้อยละ

79.2
79.8
74.2
76.8
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560
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1.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด
ตัวชี้วัด 1.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

อาจารย์ท่ไี ด้รับทุนวิจัยจากภายใน
จานวน
งบประมาณ (บาท)
(ชิ้นงาน)
34
2,859,665
22
1,898,970
20
1,612,556
13
1,011,880
0
0

อาจารย์ท่ไี ด้รับทุนวิจัยจากภายนอก
จานวน
งบประมาณ (บาท)
(ชิ้นงาน)
18
13,424,570
6
4,760,418.33
8
13,375,021
6
5,505,560
1
1,442,430
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ตัวชี้วัด 1.5.2 จานวนเงินรายได้ทั้งหมดของส่วนงาน

ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน
รายรับ (บาท)
ร่ายจ่าย (บาท)
126,131,328
126,131,328
126,197,589
126,197,589
142,291,500
142,291,500
153,377,405 144,570,386.84
161,366,400
70,787,223.79

งบประมาณเงินรายได้
รายรับ (บาท)
ร่ายจ่าย (บาท)
34,595,328
32,261,644
50,552,260
38,682,465
58,620,998.77
45,713,388.58
84,849,984.98
54,472,447.94
30,491,752.63
24,858,648.21
*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560
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ตัวชี้วัด 1.5.3 จานวนนักศึกษา เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
จานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา
เป้าหมาย
รับจริง (คน)
โควตา
(คน)
2556
535
516
257
2557
555
534
210
2558
585
551
192
2559
585
582
182

ลักษณะการรับ
โครงการเรียน
ดี
98
132
154
184

Admission
161
161
205
216

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ตัวชี้วัด 1.5.4 จานวนอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
ปีการศึกษา

จานวนรับเข้า

จานวนทีห่ ายไป
ระหว่างปีการศึกษา

คงเหลือ

คิดเป็นร้อยละ

2556
2557
2558
2559

516
534
551
582

48
22
44
10

468
512
507
572

90.70
95.88
92.01
98.28

*ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560
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