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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินงานที่ยึดหลักการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามพันธกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบการบริหารจัดการ

ที่ยุติธรรม โปร่งใสและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา

ทั้งในระดับหลักสูตร (AUN-QA) และระดับคณะฯ/สถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ตามวิสัยทัศน์ “พัฒนาภาษาสู่สากล 

พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” 

คณะศิลปศาสตร์ให้ความส าคัญด้านหลักสูตร การวิจัย  การบริหาร และการบริการวิชาการ คณะฯ มีการจัดการ

เรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านภาษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงกิจกรรมเสริม

หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา “บุคลิกภาพ สุขภาพ และสุนทรียภาพ” นอกจากนี้ยังมุ่ง

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และความก้าวหน้าทางสายงาน และให้บริการวิชาการแก่

ชุมชนทั้งแบบแสวงหารายได้และไม่แสวงหารายได ้โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษากับพันธกิจอื่น ๆ  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชุน และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 

จากการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในการด าเนินงานตามพันธกิจให้ส าเรจ็

ลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนิสิตและผู้มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญ ให้ความร่วมมือและทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นองค์กรที่มี

คุณภาพต่อไป 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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นฤมิตวิจัย           19 

เกรียงไกรวิชาการ          27 
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โครงร่างองค์กรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จิตติมา กาวีระ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ดร.รัตนา ยาวิเลิง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต 

ดร.ชนาภา ดวงไฟ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ 

ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 



   

 

ดร.เบญจพร เทพสีหน ู

ประธานหลกัสตูร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

 

อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง 

ประธานหลกัสตูร ศศ.บ. ภาษาญีปุ่่น 

 

อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ ์

ประธานหลกัสตูร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 

 

ดร.วรญัญา ยิ่งยงศกัดิ ์

ประธานหลกัสตูร ศศ.บ. ภาษาไทย 

รองศาสตราจารย ์ดร.เปรมวิทย ์วิวัฒนเศรษฐ ์

ประธานหลกัสตูร ศศ.ม. ภาษาไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย 

ประธานหลกัสตูร ศศ.ด. ภาษาไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล 

ประธานหลักสูตร ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณนิทรา ธีรานนท์ 

ประธานหลกัสตูร ศศ.ด. ภาษาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิรกิุล 

ประธานหลกัสตูร ศศ.บ. ภาษาจีน 

 

ดร.รตันา ยาวิเลิง 

ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ผณนิทรา ธีรานนท ์

ประธานหลกัสตูร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ 



 

   

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ปฐมบทศิลปศาสตร์
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ปฐมบทศิลปศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะองค์กร 
 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบันเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาใน 
5 สาขาวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไปในรายวิชาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และวิชาบริการ (วิชาเลือกเสรีทางภาษา วิชาภาษาอังกฤษนอกเหนือจากศึกษาทั่วไป) ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พร้อมท้ังการให้บริการกิจกรรมทางภาษาที่เกี่ยวข้อง  
 

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 
ระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร     ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร 

1. ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาไทย   1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย  
2. ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาจีน  2. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ  
3. ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาญี่ปุ่น  3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
4. ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ 
5. ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) ภาษาฝรั่งเศส 

 
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร  

1. ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศศ.ด.) ภาษาไทย 
2. ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศศ.ด.) ภาษาอังกฤษ 
3. ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศศ.ด.) ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
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คณะฯ มีการตั้ งเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรข้างต้นเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับ 

ผู้ประสงค์ที่จะศึกษาด้านภาษาในระดับอุดมศึกษาทุกระดับ โดยเน้นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ เป็น  
ที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าหลักสูตรดังกล่าว
จะมีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือ จ านวนมากอยู่แล้ว อาทิ 
สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย แต่จากข้อมูลการรับเข้านิสิต อัตราการมีงานท า
ของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของคณะฯ ยังคงแสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของคณะฯ ในสภาวการณ์การแข่งขันสูงในปัจจุบันโดยค านึงถึงความ
พร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 

 นอกจากพันธกิจคณะศลิปศาสตรจ์ากลักษณะองค์กรของคณะศลิปศาสตร์ที่จัดการเรยีนการสอนด้านภาษาแล้ว 
คณะฯ ได้จดักิจกรรมการส่งเสรมิและการให้บริการทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 
โดยให้บริการด้านภาษาตามวัตถุประสงค์ อาทิ การแปล การตรวจ และการขดัเกลาภาษา การให้บริการห้องปฏิบัติการภาษา 
การอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนสิติและบคุลากร และการบริการวิชาการด้านภาษาที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ 2562 
คณะศลิปศาสตร์ไดร้ับงบประมาณแผ่นดินในการปรับปรุงห้องปฏิบตักิารภาษาแห่งที่ 2 ซึ่งจะอยู่ในความรับผดิชอบของศูนย์
ภาษาเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับผูม้ารับบริการ 
 

 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาคนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” 

พันธกิจ (Mission) 

 คณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดพันธกิจด้านการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด 
4 ด้าน คือ 1) เตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านภาษาในระดับสากล 2) พัฒนาศักยภาพ
ของงานวิจัยและนวัตกรรม 3) บูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษากับการบริการวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน และท านุฯ 
4) บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ 
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ค่านิยม (Value)  

คณะฯ ได้มีการทบทวนค่านิยมที่ตั้งไว้ในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 จากเดิมคือ “มีจิตบริการ ช านาญภาษา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน” โดยในปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน โดยเปลี่ยนเป็น “การด ารงตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” ซึ่งหมายถึงการมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมคุณภาพบุคลากร 
กระบวนการท างาน และผลงาน  

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)  

ความเชี่ยวชาญทางภาษา การประยุกต์ใช้ และการบูรณาการศาสตร์ทางภาษากับการเรียนการสอน การวิจัย บริการ
วิชาการ รวมถึงการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
  
นโยบายคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะฯ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการโดยน ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นกลไกในการบริหารจัดการที่
เอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ส่ งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

2. นโยบายด้านการพัฒนานิสิต 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาให้นิสติมีคณุลกัษณะตามคุณลกัษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

3. นโยบายด้านการวิจัย 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรด าเนินการวิจัย สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรด าเนินการวิจัย
เกี่ยวกับองค์ความรู้ตามสาขาวิชาโดยเน้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น การวิจัยในช้ันเรียน และวิจัยสถาบัน เข้าร่วมการเป็น
เครือข่ายวิจัยเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือร่วมท าวิจัย สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 
 สนับสนุนและให้ความส าคัญการบริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมายตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่งอ าเภอของ
มหาวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ และศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
ส่วนการให้บริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย จะให้บริการทางด้านภาษาแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมการสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน 

5. นโยบายดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 สนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างชาติ ส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
พันธกิจด้านอื่นของคณะและมหาวิทยาลัย 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของบุคลากรให้
ชัดเจน มีแนวทางหรือคู่มือในการให้และขอรับบริการ จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักคิด 7 ประการตาม
ค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและประหยัด 
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7. นโยบายดา้นการเงินและงบประมาณ 
 หาแหล่งรายได้นอกเหนือจากเงินงบประมาณ จัดสรรงบประมาณอย่างมีระบบตรวจสอบได้  ยึดหลักประหยัด 
มีการติดตามผลงานและประเมินผลการใช้จ่าย ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

8. นโยบายดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา 
 ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเห็นว่าการ
ประเมินตนเองหรือการตรวจสอบคุณภาพภายในเป็นกระบวนการที่ควบคู่หรือต้องด าเนินการพร้อมไปกับการปฏิบัติการที่ดี 
มีเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานรองรับน าระบบกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนา การด าเนินงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

9. นโยบายดา้นระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเช่ือถือทั้งข้อมูลนิสิต 
บุคลากร หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ และข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อประโยชน์ของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้สนใจ 

10. นโยบายดา้นการจดัการความรู้ในองค์กร 
 ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดการ 
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาฐานความรู้ขององค์กร อันจะส่งผลให้คณะศิลปศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

นอกเหนือจากการก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์แล้ว คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ เล็งเห็นความส าคัญ
ของการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Asian University Network Quality Assurance: AUN-QA) 
เพื่อให้มีการตั้งเป้าหมายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ชัดเจนข้ึน จึงได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ร่วมในระดับ
คณะ คือ “มีจิตบริการ ช านาญภาษา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน” 
 
 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวม 

11 หลักสูตร และรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาบริการ ซึ่งมีบุคลากรที่รองรับความรับผิดชอบดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 119 คน 
โดยแบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น 105 คน และบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 14 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. บุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น 105 คน 

1.1 อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง    จ านวน 93 คน 
 1.1.1  อาจารย์ประจ า    จ านวน 76 คน 
 1.1.2  ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ   จ านวน 16 คน 

1.1.3  ผู้ทรงคุณวุฒิ     จ านวน  1 คน  
1.2 อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ    จ านวน 12 คน 

 

2. บุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 14 คน 
 2.1 บุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 10  คน 
 2.2 บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ  จ านวน    1  คน 
 2.3 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน     จ านวน  3  คน 
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อัตราบุคลากรสายวิชาการ  (ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2562)  
 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนบุคลากร คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปฏิบัติ 
งาน 

ศึกษา
ต่อ 

รวม 
ป.
ตรี 

ป. 
โท 

ป.
เอก 

ผศ.
(ป.
โท) 

ผศ.
(ป.
เอก) 

รศ.
(ป.
โท) 

รศ.
(ป.
เอก) 

ศ. 
(ป.
เอก) 

1 ภาษาจีน 11 3 14 0 12 2 0 0 0 0 0 
2 ภาษาญี่ปุ่น 7 1 8 2 5 0 1 0 0 0 0 
3 ภาษาไทย 19 2 21 0 9 5 0 2 1 2 2 
4 ภาษาฝรั่งเศส 8 1 9 0 6 1 0 2 0 0 0 
5 ภาษาอังกฤษ 48 5 53 3 30 14 1 4 0 1 0 

รวม 93 12 505 5 26 66 6 8 5 3 6 
 
 
อัตราบุคลากรสายสนับสนุนในปงีบประมาณ 6562 
 

ที ่ รายชื่อบุคลากร ต าแหน่ง ประเภทสัญญาจ้าง หมายเหตุ 

1. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานราชการ  
2. นางสาวสุภาพร ค ารศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  
3. นางสาวโสภิดา สุทธนะ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  
4. นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ ์ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  
5. นางสาวปวลี ดวงด ี นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  
6. นางสาวไพลิน วงศ์ไชย นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  
7. นางสาวเยาวเรศ กาทองทุง่ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
8. นางพจนารถ เชิดสกลุ นักวิชาการเงินและบญัชี พนักงานมหาวิทยาลัย  
9. นางสาวอรนภา อ่องประกฤต ิ นักวิชาการพัสด ุ พนักงานมหาวิทยาลัย  
10. นายเฉลมิพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย  
11. นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
12. นางสาวเสาวภัค วันสนุก เจ้าหน้าท่ีประจ าคณะฯ ลูกจ้างช่ัวคราว หน่วยกิจการนสิิต 
13. นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าท่ีประจ าคณะฯ ลูกจ้างช่ัวคราว ศูนย์ภาษา 
14. นายสุทธิพงษ์ อินทนู เจ้าหน้าท่ีประจ าคณะฯ ลูกจา้งช่ัวคราว หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 

** ข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2562 
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สินทรัพย ์
ในปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นรายการจ่าย

เงินเดือนพนักงานและงบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยตามจ านวนอาจารย์และนิสิต ทั้งสิ้น 14,104,300 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารคณะศิลปศาสตร์ ต้ังอยู่ที่อาคาร CE 13 – 14 มีรายละเอียดดังนี้  
 

1. ห้องท างานคณบดี   CE 13210 
2. ห้องท างานรองคณบดี 4 ฝ่าย CE 13203 – 13206 

3. ส านักงานคณะ   CE 13202                                                             

4. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ CE 13302 

    และห้องพักผู้อ านวยการศูนยภ์าษา 

5. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาไทย CE 13303 

6. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ CE 14303 

7. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาจีน CE 14402 

8. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาญี่ปุน่ CE 14403  

9. ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาฝรั่งเศส CE 14404 

10. ห้องประชุมเล็ก 3 ห้อง           CE 13207 / CE 13401 / CE 14206 (20 ที่น่ัง) 

11. ห้องประชุมคณะศลิปศาสตร์  CE 14203   (40 ที่น่ัง) 

12. ห้องเรียนใหญ่                  CE 14206   (200 ท่ีนั่ง) 

13. ห้องปฏิบัติการภาษา 1        CE13213    (50 ท่ีนั่ง)  

14. ห้องปฏิบัติการภาษา 2        CE13403    (50 ท่ีนั่ง)   
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โครงสร้างองค์กร 

คณะศิลปศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งตามสายงานการบังคับบัญชาที่คณบดีมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ก ากับดูแลงานส่วนต่าง ๆ ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานแผนงาน งาน
ปฏิบัติการและบริการทางภาษา นอกจากนี้ยังให้มีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการที่อยู่
ในการก ากับดูแลตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 

 

การบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มีผู้ช่วยคณบดีจ านวน 3 คน ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา และประธานหลักสูตร 
จ านวน 11 หลักสูตร ได้ร่วมรับผิดชอบบริหารงานในคณะฯ ตามที่คณบดีมอบหมาย คือด้านบริหาร ด้านวิชาการ ด้านวิจัย 
ด้านกิจการนิสิต และด้านการบริการวิชาการ โดยมีประธานหลักสูตรร่วมบริหารงานวิชาการตามที่คณบดีมอบหมาย ในส่วน
การบริหารงานของส านักงานคณะจะมีเจ้าหน้าท่ีหน่วยต่าง ๆ ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานตามภารกิจของงานดังกล่าวฯ 

 

ผู้บริหารของคณะด าเนินงานภายใต้การก ากับเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  
ที่มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง มีการบริหารงานโดยยึดหลักการวางแผนการด าเนินงาน และการติดตามตรวจสอบพร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไข นอกจากน้ี คณะศิลปศาสตร์ มีโครงสร้างกลไกการบริหารงานท่ีชัดเจน ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค์กร มีการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการในภารกิจเฉพาะด้านภายในคณะฯ อาทิ คณะกรรมการประจ าศูนย์
ภาษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการส านักงานสีเขียว (Green Office)  ทั้งนี้ เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน
ขององค์กรให้เป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาล และให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA) ทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกประเภทเข้า
มามีส่วนร่วมในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตลอดจนประเมินการท างานของผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี มีระบบการ
สื่อสารข้อมูลที่จ าเป็นแก่บุคลากรผ่านทางสื่อหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ เฟซบุ๊กกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ 
และรายงานประจ าปี การเข้าพบผู้บริหารโดยตรง ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก นอกจากน้ี
ด้านการบริหารงานด้านทรัพยากร ด้านงบประมาณ และด้านสิ่งแวดล้อม คณะด าเนินงานอย่างประหยัด คุ้มค่า ทั้งยังจัดตั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของคณะอีกด้วย ทั้งนี้ระบบการบริหารงานของ
คณะฯ มีโครงสร้างโดยสรุปดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์
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ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ 
 ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ภาษาได้ด าเนินตามนโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาตามแผนกลยุทธ์คณะฯ 
และยังด าเนินการให้บริการแบบแสวงหารายได้และแบบไม่แสวงหารายได้อย่างต่อเนื่อง ในด้านกิจกรรมแบบไม่แสวงหารายได้
ประกอบด้วย คลินิกภาษา ห้องปฏิบัติการภาษา การอบรมภาษาไทยส าหรับนิสิตต่างชาติ ส าหรับการให้บริการแบบแสวงหา
รายได้ ประกอบด้วย กิจกรรมการแปล ตรวจและขัดเกลาภาษา การสอนภาษาอังกฤษ และการบริการวิชาการของศูนย์ภาษา
ในปีงบประมาณ 2562 โดยรวมศูนย์ภาษามีรายได้เพิ่มขึ้น เป็น 907,147.24 บาท โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 

รายได้ของการให้บริการของศูนย์ภาษาปีงบประมาณ พ.ศ. 6520 - 6526 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 6520 ปีงบประมาณ 6525 ปีงบประมาณ 6526 

1. การแปล ตรวจและขัดเกลาภาษา                 
2. การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
แบบเข้มส าหรับระดับปริญญาเอก 
ระดับ 1 – 3                                 
3. การบริการวิชาการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

รายการท่ี 1 – 2                      
ยอดรวม 268,620 บาท 
 
 
รายการท่ี 3.  
ยอดรวม 700,000 บาท 

รายการท่ี 1 - 2                      
ยอดรวม 243,320 บาท 
                                        
 
รายการท่ี .3  
ยอดรวม 900,000 บาท 

รายการท่ี 1 - 2                      
ยอดรวม 407,147.24 บาท 
 
 
รายการท่ี .3  
ยอดรวม 005 ,000 บาท 

     
                 รวมรายได้   

928,620 บาท 
(เก้าแสนหกหม่ืนแปดพัน
หกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

1,143,320 บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสาม
พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

907,147.24 บาท 
(เก้าแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อย 

สี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) 
  
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในระดับนานาชาติ 

ประเทศจีน 
คณะศิลปศาสตร์ได้มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับมหาวิทยาลัย 

ครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์ในการต้อนรับและดูแลคณาจารย์และนิสิตผู้ได้รับ

ทุนสนบัสนุนนิสิต เข้าอบรมภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ประเทศญี่ปุ่น 
 

จากการสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเรตากุ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2557 - 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในการสร้างความร่วมมือ อาทิ กิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อศึกษาในระยะสั้นระหว่างสถาบัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ 

      
 

      
 

      
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พิมพ์พิลาสบัณฑิต 
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พิมพ์พิลาสบัณฑิต 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ELOs) 
“มีจิตบริการ ช านาญภาษา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน” 

(Public) Consciousness 
(Language) Competence 
(Research) Connectibility 
Community Empowerment 

4Cs: 
The Future We foresee 

 

Public Consciousness (มีจิตบริการ) 

นิสิตคณะศิลปศาสตร์จะต้องเป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ กล่าวคือต้องเป็นผู้ไม่นิ่งดูดายต่อการท าความดี โดยอยู่
บนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีสติระลึกรู้ถูกผิด กระท าการที่
ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม รู้สิทธิและหน้าที่ของ ตัวเองและรู้จักเคารพในสิทธิของผู้อื่น เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างมีจิตขันอาสา (Service Mind) 
 

Language Competence (ช านาญภาษา) 

นิสิตคณะศิลปศาสตร์จะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้ภาษาอย่างน้อยภาษาแม่ ( Mother Tongue) และ
ภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษา ที่ได้มาจากการเรียนวิชาเอกและโทในหลักสูตร (ไทย จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส) หรือจากการ
ฝึกฝนภาษาต่างประเทศนั้น ๆ ด้วยตนเองจนสามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

Research Connectibility and Community Empowerment (สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน)  

นิสิตคณะศิลปศาสตร์คือผู้ที่จะสามารถคิดและประยุกต์ใช้โดยเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ (Body of Knowledge) 
ที่ได้รับจากภาคทฤษฎี/ต ารา/หรือในห้องเรียนกับกระบวนการวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ในด้านการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทางด้านวิชาการผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตผ่านโครงการพัฒนานิสิตในเชิงวิชาการ 
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปตามความพึงพอใจของนายจ้าง โดยในปี พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร      

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย             
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน            
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาญี่ปุ่น            
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาฝรั่งเศส 
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หลักระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร      
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย           
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ           
3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาศาสตร์ประยุกต์          

- แผน ก แบบ ก 1 
- แผน ก แบบ ก 2 
- แผนน ข 

 

หลักสูตร 
แผน ก 

แบบ ก 5 
แผน ก 

แบบ ก 6 
แผน ข 

ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 

 

ท าวิทยานิพนธ์ 
- เรียน 2 ป ี
- 36 หน่วยกิต 
- จันทร์–ศุกร์ 
- 20,000/ภาคเรียน 

5. ศึกษารายวิชา 
- เรียน 2 ป ี
- 24 หน่วยกิต 
 
6. ท าวิทยานิพนธ์ 
- เรียน 1 ป ี
- 12 หน่วยกิต 
*จันทร์-ศุกร์ 
*20,000/ภาคเรียน 

5. ศึกษารายวิชา 
- 30 หน่วยกิต 
 
 
6. การศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง (IS) 
- 6 หน่วยกิต 
*เรียน 2 ปี 
*เรียน 3 ภาคเรียน 
*เสาร์-อาทิตย์ 
*15,000/ภาคเรียน 

ศศ.ม. 
ภาษาไทย 

 

ศศ.ม. 
ภาษาศาสตร์ 

ประยุกต ์
 

 
 

หลักระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร 
1. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) ภาษาไทย 
2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) ภาษาอังกฤษ 
3. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

- แผน 1.1 
- แผน 1.2 
 

หลักสูตร แบบ 5.5 แบบ 5.6 

ศศ.ด. 
ภาษาอังกฤษ 

 

ท าวิทยานิพนธ์ 
- เรียน 3 ป ี
- 48 หน่วยกิต 
- จันทร์–ศุกร์ 
- 50,000/ภาคเรียน 

5. ศึกษารายวิชา 
- 12 หน่วยกิต 
 
6. ท าวิทยานิพนธ์ 
- 36 หน่วยกิต 
*เรียน 3 ป ี
*จันทร์-ศุกร์ 
*50,000/ภาคเรียน 

ศศ.ด. 
ภาษาไทย 

 
ศศ.ด. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
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จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี 
 

หลักสูตร 
ชั้นปีท่ี 

1 
รหัส 26 

ชั้นปีท่ี 
2 

รหัส 25 

ชั้นปีท่ี 
3 

รหัส 20 

ชั้นปีท่ี  
4 

รหัส 59 

ชั้นปีท่ี  
5 

รหัส 58 

ชั้นปีท่ี  
6 

รหัส 57 

ชั้นปีท่ี 
7 

รหัส 52 

ชั้นปีท่ี 
8 

รหัส 55 

รวม
ทั้งหมด 

ศศ.บ.(ภาษาจีน) 72 84 51 59 12 0 0 0 278 
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) 68 76 39 38 2 0 0 0 223 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 21 15 38 28 2 1 1 0 106 
ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 6 4 11 7 3 1 0 0 32 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 149 124 125 131 11 8 1 0 549 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) และ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

45 17 14 3 10 0 0 0 89 

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) และ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

6 5 2 4 0 0 0 0 17 

รวม 367 325 280 270 40 10 2 0 1,294 
ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 6526 

 
 
จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี แผนการจัดการศึกษาคู่ขนาน 
 

สาขาวิชา รหัส 
62 

รหัส 
61 

รหัส 
60 

รหัส 
59 

รหัส 
58 

รหัส 
57 

รหัส 
52 

รหัส 
55 

รวม 

1. หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต (การศกึษา) 
กับศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 

158 192 146 170 136 9 2 0 813 

2. หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต (การศกึษา) 
กับศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาอังกฤษ) 

154 133 146 138 125 7 1 0 704 

3. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาจีน) 
กับหลักสตูรการแพทย์แผนจีนบณัฑิต 

34 19 38 65 48 45 0 0 249 

4. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
(ภาษาอังกฤษ) กับหลักสูตรนติิศาสตร
บัณฑิต(นติิศาสตร์) 

18 9 4 11 8 1 0 0 51 

5. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
(ภาษาอังกฤษ) กับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6 3 2 0 0 0 0 0 11 

รวม 370 356 336 384 317 62 3 0 1,828 

 ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 6526 
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จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท 

หลักสูตร 
ชั้นปีที ่

1 
รหัส 26 

ชั้นปีที ่
2 

รหัส 25 

ชั้นปีที ่
3 

รหัส 20 

ชั้นปีที ่
4 

รหัส 59 

ชั้นปีที ่
5 

รหัส 58 

ชั้นปีที ่
6 

รหัส 57 

รวม
ทั้งหมด 

แผน ก (ก.5) 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) 0 0 0 0 0 0 0 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 2 0 0 2 0 0 4 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 2 0 0 2 0 0 4 

แผน ก (ก.6) 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) 1 3 0 1 0 0 5 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 0 2 3 3 1 0 9 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 5 5 3 4 1 0 14 

แผน ข 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) 5 1 4 1 0 0 11 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 3 1 4 1 2 0 11 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 8 2 8 2 2 0 22 
รวมท้ังหมด 11 7 11 8 2 0 39 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 6526 
 
 
จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก 
 

หลักสูตร 

ชั้นปีที ่
1 

รหัส 26 

ชั้นปีที ่
2 

รหัส 25 

ชั้นปีที ่
3 

รหัส 20 

ชั้นปีที ่
4 

รหัส 59 

ชั้นปีที ่
5 

รหัส 58 

ชั้นปีที ่
6 

รหัส 57 

รวม
ทั้งหมด 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 4 2 8 5 8 0 27 
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ) 2 1 2 3 4 9 21 
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 0 3 0 0 0 0 3 

รวม 2 2 50 8 56 9 55 
ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 6526 
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โครงการพัฒนานิสิต ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ  ผู้รับผิดชอบ  

1 UP Game ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

2 น้องยินดีพี่รับปริญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

3 พัฒนาความรู้ศิษย์เกา่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

4 ส ารวจภาวะการมีงานท า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

5 ค่ายศิลปฯ์ อาสาคนท าด ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

6 พัฒนาศักยภาพผู้น ากิจกรรมคณะศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

7 ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ คณะศลิปศาสตร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

8 ประชุมเชียรค์ณะศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

9 ประกวดดาว-เดือน คณะศลิปศาสตร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

10 โครงการรับน้องใหม่ คณะศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

11 UP Freshmen day (กีฬาน้องใหม่) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

12 UP Freshmen Night  (ประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยพะเยา) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิต ปีงบประมาณ 6526 

     
 

        
 

     
 

     

 



 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

นฤมิตวิจัย 
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นฤมิตวิจัย 
 
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้

เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ 
Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิต
นักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับเป้าหมายและพันธกิจของคณะและสถาบันตารางนี้เป็นตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มี
วัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลงานของนักศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย์ เช่น ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ตามฐานข้อมูลต่าง ๆ สิ่งประดิษฐ์ ช้ินงาน งานออกแบบสร้างสรรค์ งานร่วมภาคอุตสาหกรรม ทั้งงานที่มีลิขสิทธิ์หรือ
งานวิจัยบริการวิชาการที่มีความลับทางการค้า เป็นต้น 
 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ระยะสั้น 

1. มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดบัชาติ ฐานข้อมูล TCI หรือ นานาชาติ เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี 
2. มีผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี 
3. เงินวิจัยคิดเป็น 5% ของรายไดค้ณะ 
4. มีเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกคิดเป็น 25,000 บาท/ คน / ปี ตามเกณฑ์ สกอ. 
5. มีการจัดประชุมระดับชาตหิรือนานาชาติ 1 ครั้งต่อปี 

ระยะยาว  
ภายใน 5 ปีนับจากปี 2558 อาจารย์ประจ าและนักวิจัยมผีลงานตีพมิพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดับ 1-2 

และระดับนานาชาติเฉลีย่ 15% ต่อปี และมีงานวิจัยได้รับการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรรวมถึงผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 5 ผลงาน 

ในปี 2562 นี้ มีงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นจากปี 2560 และ 2561 และมากกว่า KPI ที่ตั้งไว้ 9% ในปี 2560 
นั่นคือ KPI ที่ท าได้จริงมีค่า 22.35% จากจ านวนอาจารย์ 85 คน (บวกลบจ านวนอาจารย์ที่คาดว่าจะลาออก) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1 ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ ได้แก่ หนังสือ มี 2 ช้ิน คือ หนังสือแปลพะเยาศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และหนังสือคู่มือ
การจัดการความรู้ ดังตารางที่ 2 นอกจากนั้น ยังมีนวัตกรรมนิทานที่อาจารย์คณะศิลปศาสตร์แต่งร่วมกับนักเขียนนิทานมือ
อาชีพ คือ คุณกุ๊ดจี่ พรชัย แสนยะมูลในการท าโครงการที่น าโมเดลนวัตกรรมนิทานไปใช้ฝึกทักษะทางภาษาอีก 2 เรื่อง ดัง 
ภาพที่ 1 
 เมื่อเปรียบเทียบผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับในส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความแตกต่างกัน โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีเจ้าหน้าที่ คือ คุณเฉลิมพันธ์ แก้ว
กันทะ ได้ตีพิมพ์บทความในวารสาร TCI และจ านวนบทความตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยพะเยามากกว่าของส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่จ านวน 6%  
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ตารางที่ 5 ผลผลิต ผลลัพธ์ และ KPI จ านวนอาจารย์ ผลงานตีพิมพ์ ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ เงินวิจัยภายใน และภายนอก
คณะ 

ปี 57 58 59 60 25 26 

จ านวนอาจารย ์ 81 80 80 85 85 85 
จ านวนนักวิจัย 68.39%=23 57.50%=14 22.50% (19 

คน) 
66.35% (19 

คน) 
(18 คน) (19 คน) 

KPI ที่ตั้งไว ้ - - 17.75% 18% 15 ช้ิน 15 ช้ิน 
ตีพิมพ ์ 64.29%=20 8.75%=7 16.25% (13  

ชิ้น) 
66.35% (19 

ชิ้น) 
24 ชิ้น 41 ชิ้น 

KPI ที่ตั้งไว ้ - - 9.00% 9.25% N/A N/A 

ผลงานวิจัยใช้
ประโยชน ์

0%=0 3.75%=3 2.5% (2 ชิ้น) 4.70% (4 
ชิ้น) 

2 ชิ้น 2 ชิ้น 

KPI ที่ตั้งไว ้ - - 4% 4.25% N/A N/A 
จ านวนเงินวิจัย
ภายใน 

3.64% 7% 7% 7% 7% 7% 

KPI ที่ตั้งไว ้ 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
จ านวนเงินวิจัย
ภายนอก (บาท) 

556,500 
50,248 ต่อ

คน 

735,000 
53,526 ต่อ

คน 

700,000 
12,937 ต่อ

คน 

6,040,000 
65,500 ต่อคน 

2,590,000 
30,470 ต่อ

คน 

3,110,000 
69,259 ต่อ

คน 
KPI ของ สกอ. 25,000 ต่อ

คน 
25,000 ต่อ
คน 

25,000 ต่อคน 25,000 ต่อคน 25,000 ต่อ
คน 

25,000 ต่อ
คน 

 
จ านวนเงินวิจัยภายในยังคงเท่ากับ 7% ของรายได้คณะ แต่เงินวิจัยภายนอกมีค่าเฉลี่ยต่อคนมากขึ้นทุกปี ในปี 

2560-2562 ค่าเฉลี่ยต่อคนส าหรับเงินวิจัยภายนอกเกินกว่าท่ี สกอ.ก าหนดไว้  
เมื่อเปรียบเทียบจ านวนเงินทุนวิจัยภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ค่าเฉลี่ยต่อคนของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ที่ 20,000 บาท ส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ 32,000 บาท ในปี 2561 ของมหาวิทยาลัย
พะเยาอยู่ระหว่างกลางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ในปี 2562 มหาวิทยาลัยพะเยาอาจจะได้เงินทุน
วิจัยภายนอกมากกว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง 
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ภาพที่ 5 หนังสือคู่มือการจัดการความรู ้

   
ตารางที่ 2 ผลผลติ ผลลัพธ์ และ KPI งานวิจยัของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
วารสาร INTER 1 1 1 1 2 2 
วารสารใน TCI (TCI 1 + TCI 2) 3 1 2 8 20 22 
วารสารมหาวิทยาลัยรับรอง 6 2 0 0 0 0 
PROCEEDING นานาชาติ 10 2 0 8 4 6 
PROCEEDING ชาติ 0 1 10 2 2 3 
ผลงานวิชาการ เช่น หนังสือ 0 1 0 2 - - 
นวัตกรรม 0 2 2 2 2 2 
รวม 20 10 14 63 30 35 

 
จากตารางที่ 2 สรุปผลผลิต ผลลัพธ์ และ KPI งานวิจัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จะเห็นได้ว่า เมื่อแยกผลงานวิจัย

ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในปี 2562 มีงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน Quartile 1 และ
ฐานข้อมูล ERIC  ในวารสาร TCI เพิ่มขึ้น 12 ช้ินจากปี 2560 และมีตีพิมพ์ใน Proceedings นานาชาติจ านวน 3 ช้ิน ผลงาน
วิชาการที่เป็นหนังสือยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีงานนวัตกรรมนิทานที่สอดคล้องกับโครงการที่คณะศิลปศาสตร์ได้
จัดท าใน 1 Success 1 Model รวมจ านวนช้ินงานในปี 2561- 2562 มีจ านวนเพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน นั่นหมายความว่า 
คณะได้มีการสนับสนุนและน าระบบการบริหารจัดการงานวิจัยมาใช้ จนบุคลากรสามารถพัฒนาบทความวิชาการ/บทความ
วิจัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนการ 

 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการน าแนวทางบริหารจัดการงานวิจัยภายในคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้การก ากับดูแลของ

คณบดี และรองคณบดี ไปใช้ในการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาทางด้านวิจัยที่หลากหลาย 
ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ า คือ การศึกษาบริบทของคณะ และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อจัดท า
ข้อมูลให้ผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ ประกอบการตัดสินใจ และจัดท าข้อมูลตามค าสั่งของผู้บริหาร อันได้แก่ คณบดี รอง
คณบดี และผู้ช่วยคณบดี ในขั้นตอนกลางน้ า ประสานงานกับผู้บริหารของคณะ คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ในการน าวิธีการรือก
ระบวนการที่ช่วยผลักดันให้กลยุทธ์และยุทธศาสตร์บรรลุความส าเร็จ ทั้งระบบการสนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะ เพื่อเน้นการ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตรงกับศาสตร์วิชาชีพและความ
ช านาญของตนเอง ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย จะเป็นกลไกที่ส าคัญช่วยให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองทั้งในด้านวิชาการ และความเชี่ยวชาญ เมื่อมีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีดี ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน และ
การสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยให้กับคณะศิลปศาสตร์ และท้ายท่ีสุดในปลายน้ า ท าหน้าท่ีเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน
และบริการให้บุคลากรจะได้รับการพัฒนาตามความสามารถ และมีผลงานวิจัย/วิชาการที่เป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งผลงานยัง
สามารถสร้างคุณค่าและองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางการ
บริหารงานของคณะศิลปศาสตร์ 

กระบวนการที่ท าให้ KPI บรรลุเป้าหมายในการท าวิจัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในปี 2562 นี้ นอกจาก 
กระบวนการพี่เลี้ยง แล้ว ยังมีการผลักดันให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ท าวิจัย โดยมีกระบวนการ Top line และ Down line ที่
ผลักดันอาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่ีพร้อมจะลงมือท าวิจัยไปพร้อมกับการบูรณาการบริการวิชาการ และพัฒนาการเรียนการสอน 
เกิดการท างานวิจัยเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มค่ายวิชาการ 5 ภาษา ซึ่งเป็นงานบริการวิชาการ แต่ฝ่ายวิจัยเข้าไปผลักดันให้เกิดการเขียนบทความ  
2) กลุ่มโครงการพัฒนาครูในจังหวัดพะเยา โดยให้อาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ภายใต้หัวข้อวิจัย

เรื่อง From Theory to Practice: Innovations for Teachers in the 21st Century Learning  
3) กลุ่มโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน Betty Dumen ได้บทความวิจัยเรื่อง จากการบูรณาการภาษาศาสตร์เพื่อ

การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
4) กลุ่มนักวิจัยที่เข้าร่วมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจัดที่จังหวัดเชียงราย 

มีนักวิจัยท่ีผลิตบทความออกมาจ านวน 10 บทความในระดับชาติ และ 2 บทความในระดับนานาชาติ 
 

• สภาพปัญหา 

• บริบทเชิงพื้นที่ของคณะศิลป
ศาสตร์

• สภาพปัจจุบันของการด าเนินงาน
วิจัยภายในคณะศิลปศาสตร์

ต้นน้ า

• ระบบพี่เล้ียง (Coach)

• ระบบสนับสนุนงานวิจัย
• ระบบการติดตาตรวจสอบ

• ระบบการประชาสัมพันธ์

กลางน้ า
• ระบบบริหารจัดการ

งานวิจัย
• นักวิจัยหน้าใหม่

• จ านวนเงินวิจัย
• จ านวนผลงานที่ได้รับ

การเผยแพร่

ปลายน้ า



School of Liberal Arts   Annual Report 2019 

   24 

       
 

 2. การสนับสนุนน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเครือข่ายทุกปี คณะศิลปศาสตร์สนับสนุนก าลังคนและก าลัง
งบประมาณให้อาจารย์และนักวิจัยไปร่วมประชุมเครือข่ายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ระดับชาติ โดยคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพร่วมทุกปี 
 

     
 

 3. การสร้างระบบบริหารจัดการ คณะศิลปศาสตร์สร้างระบบบรหิารจดัการงานวิจัยด้วยการสนับสนุนงบประมาณ 
จัด session รายงานติดตามความก้าวหน้า หนังสือติดตามความก้าวหน้างานวิจัย รวมถึงระบบประเมินการบริหารงานวิจัย 
เพื่อพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการอาจารย์และนักวิจัยให้มากที่สุด 
 

4. จ านวนนักวิจัย  
คณะศิลปศาสตรม์ีนโยบายให้มีนักวิจัยใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี จ านวนนักวิจัยจะเริ่มคงท่ีตั้งแต่ปี 2559-2562 โดยอาจารย์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษจะมีจ านวนอาจารย์ขอทุนวิจัยภายในมากกว่าสาขาอื่น ๆ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ ามาก ส่วนสาขาวิชา
ภาษาจีนมีแนวโน้มท าวิจัยมากขึ้นในปี 2561 อย่างไรก็ตามการขอทุนวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ในภาพรวมมีจ านวนทุน
ใกล้เคียงกันตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจ านวนทนุวิจัยภายในปี 2557-2562 
หน่วยงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 6526 
ภาษาไทย 6 4 4 1 5 7 
ภาษาอังกฤษ 14 9 8 10 8 12 
ภาษาญ่ีปุ่น 0 0 1 2 0 0 
ภาษาฝร่ังเศส 0 0 3 0 0 0 
ภาษาจีน 3 0 3 1 4 2 
ส านักงานคณะ 0 2 0 5 1 5 
รวม 23 15 19 19 18 62 
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ในการบริหารจัดการทุนจะมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จิตติมา กาวีระ  

เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นประธาน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคณาจารย์ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้าน
การวิจัย ร่วมเป็นกรรมการ ส่วนคุณเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ เป็นเลขานุการ มีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 

1. ฝ่ายวิจัยเสนอ Theme ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการวิจัยระดับชาติ  
2. คณะกรรมการบริหารจัดการทุนร่วมพิจารณาเห็นชอบกรอบการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ 
3. เมื่อมีการยื่นข้อเสนอการวิจัย คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะร่วมตัดสิน กับ คณะกรรมการภายนอกคณะฯ  
การบริหารจัดการปัจจุบันมีการให้ทุนทุกทุนที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ยื่นเรื่องขอมายังคณะฯ แต่จะให้มีการปรับ

ข้อเสนอโครงการวิจัยตามที่กรรมการให้ข้อเสนอแนะจึงจะท าสัญญารับทุน 
การติดตามงานวิจัยเมื่อครบรอบปีงบประมาณ จะมีการท าหนังสือเตือนรอบที่ 1 ให้ผู้รับทุนขอขยายเวลา การ

ขยายเวลาท าได้ 3 ครั้ง เมื่อครบ 3 ครั้ง จะต้องคืนเงินวิจัยให้คณะฯ  
ในอนาคตฝ่ายวิจัยภายใต้หน่วย RASCPE’ ยังคงใช้ระบบช่วยกันและร่วมกันท าวิจัยทั้งนิสิตระดับปริญญาตรี โท 

เอก อาจารย์ เจ้าหน้า โดยฝ่ายวิจัยจะเป็นหลักในการผลักดันการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาในเชิงบูรณาการ การเขียน
บทความ การน าเสนอบทความ ฯลฯ (ซึ่งจะสัมพันธ์กับการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อีกทางหนึ่ง) เพื่อให้บรรลุ KPI 
ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในระยะยาวให้สอดคล้องกับพันธกิจของฝ่ายวิจัยที่จะเป็นหน่วยผลักดนัให้บุคลากรใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม 

 
 
 
 
 
 

โครงการด้านงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
โครงการสร้างเครือข่ายการประชมุวิชาการระดับชาติร่วมกับสถาบนัต่าง ๆ  
(กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย 

2 
โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศและความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

รองคณบดฝี่ายวิจัย 

3 โครงการพัฒนาการวิจัย และน างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ รองคณบดฝี่ายวิจัย 

4 โครงการจดัสรรงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รองคณบดฝี่ายวิจัย 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ ด้านงานวิจัย ปีงบประมาณ 6526 

 

    

 

    

 

    

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
เกรียงไกรวิชาการ 
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เกรียงไกรวิชาการ 
 
ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์มีอัตราก าลังพนักงานสายวิชาการทั้ง 5 สาขาวิชา จ านวนทั้งสิ้น 105 คน 

จ าแนกเป็นพนักงานสายวิชาการที่ปฏิบัติงานอยู่ จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 และลาศึกษาต่อ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.43 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.23 

 

1. อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง    จ านวน 93  คน 
2. อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ    จ านวน 12 คน 
3. ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ    จ านวน 16  คน 

   
อัตราบุคลากรสายวิชาการ  (ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2562)  

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนบุคลากร คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปฏิบัติ 
งาน 

ศึกษา
ต่อ 

รวม 
ป.
ตรี 

ป. 
โท 

ป.
เอก 

ผศ.
(ป.
โท) 

ผศ.
(ป.
เอก) 

รศ.
(ป.
โท) 

รศ.
(ป.
เอก) 

ศ. 
(ป.
เอก) 

1 ภาษาจีน 11 3 14 0 12 2 0 0 0 0 0 
2 ภาษาญี่ปุ่น 7 1 8 2 5 0 1 0 0 0 0 
3 ภาษาไทย 19 2 21 0 9 5 0 2 1 2 2 
4 ภาษาฝรั่งเศส 8 1 9 0 6 1 0 2 0 0 0 
5 ภาษาอังกฤษ 48 5 53 3 30 14 1 4 0 1 0 

รวม 93 12 505 5 26 66 6 8 5 3 6 
 

ผลการด าเนินงาน  

พนักงานสายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนและคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ดังจะเห็นได้จากจ านวนบุคลากรสายวิชาการส่วน

ใหญ่จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 59.04 และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 22 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.95 และมีผู้ช่วยสอนอีก จ านวน 5 คนที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.76 ซึ่งผู้ช่วยสอน

ดังกล่าวก าลังศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งคาด ว่าภายใน 1 ปี จะส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท จ านวนพนักงานสายวิชาการที่

มีอยู่ใน ปัจจุบันเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของคณะ แต่อย่างไรก็ตาม คณะฯ มี

จ านวนพนักงานสายวิชาการที่ต าแหน่งวิชาการเพียงร้อยละ 15.23 ซึ่งเป็นจ านวนที่เป็นความท้าทายของคณะฯ และสาขาวิชา

ที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งวิชาการสูงขึ้น และอาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะฯ เป็นอาจารย์รุ่นใหม่และอยู่ในวัยหนุ่ม

สาว ถือว่าเป็นผู้มีศักยภาพที่ควรได้รับการพัฒนา สาเหตุประการส าคัญที่ท าให้อาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่ขอก าหนดต า แหน่ง

วิชาการที่สูงขึ้นเนื่องจากมีภาระงานสอนจ านวนมาก ประกอบกับอาจารย์ส่วนใหญ่สอนวิชาบริการให้กับนิสิตคณะอื่น ๆ ของ

มหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามคณะฯ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ อาทิ การจัดโครงการ พัฒนาอาจารย์เข้าสู่

ต าแหน่งวิชาการ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ค าแนะน า หรือเป็นพี่เลี้ยงในการผลิตผลงานวิชาการ การส่งเสริมให้

อาจารย์ผลิตเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ และคณะฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภายนอกเป็นผู้ประเมินผลงานวิชาการก่อนท่ีอาจารย์จะขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ หรือ การอบรมสัมมนา การจัดการความรู้
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ด้านการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การผลิตสื่อ ออนไลน์ หรือ E-learning ประการส าคัญคณะฯ ยังส่งเสริมให้อาจารย์

เข้าร่วมอบรม สัมมนาที่สอดคล้องกับความเช่ียวชาญของตนเองโดยการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองคนละ 

10,000 บาท หรือการส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการผ่าน คณะกรรมการประจ าคณะ สาขาวิชา 

เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของคณะและสาขาวิชา อาทิ คณะฯ ได้มอบหมายให้

สาขาวิชา เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนตามความต้องการของสาขาวิชา หรือการจัดอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมกับ

แต่ละวิชา หรือการบริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ และการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการของ

สาขาวิชา 

 

โครงการด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ  ผู้รับผิดชอบ  

1 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

2 
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสติก่อนเรยีน
มหาวิทยาลยั 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

3 โครงการพัฒนาความรู้ดา้น E-learning รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

4 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตศลิปศาสตร์ช้ันปีท่ี 4 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

5 โครงการน าเสนอผลงานการศึกษาอิสระของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

6 โครงการสหกิจศึกษา รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

7 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

8 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติศิลปศาสตร ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรยีนรู ้ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

11 โครงการพัฒนานสิิตระดับบณัฑติศึกษา รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

12 โครงการศลิปศาสตร์วิชาการ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

13 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และทุนการศึกษาต่อจีน-ไต้หวัน ผศ.ดร.สภุัทรา โยธินศิริกุล 

14 โครงการติวข้อสอบ HSK อ.วรรณสา หมดุใหม ่

15 โครงการจีนวิชาการ อ.วราภรณ์ ใจประนพ 

16 โครงการปัจฉมินิเทศการฝึกงานนสิิตสาขาวิชาภาษาจีน รหัส 58 อ.ศศิธร นุริตมนต ์

17 โครงการฝึกประสบการณ์อาชีพก่อนการท างาน อ.ภัทรพงศ์ พ้ืนงาม 

18 โครงการพัฒนาอาจารยส์าขาภาษาจีน อ.วรรณสา หมดุใหม ่

19 โครงการพัฒนาอาจารยส์าขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อ.ณัฐกร ค าปวน 
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โครงการด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่  ชื่อโครงการ  ผู้รับผิดชอบ  

20 โครงการสัมมนาอาชีพ ประสบการณ์จากศิษย์เก่า ผศ.ณภัทร แสนโภชน ์

21 โครงการเทศกาลญี่ปุ่น (นิฮงไซ) อ.อิทธิพล บัวย้อย 

22 โครงการสัมมนาการฝึกงานนิสิตช้ันปีท่ี 4 (รหัส 58) อ.พงษ์พิชญ์ จิตรภิมลภัทร 

23 
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้ MOU ระหว่าง
มหาวิทยาลยัเรตาก ุ

อ.พันธุ์พิชญา ปัญญาฟ ู

24 โครงการญี่ปุ่นวิชาการ อ.โขมพัฒน์ ประวัง 

25 โครงการภาษาไทยวิชาการ ผศ.ภัทรา เอกประเสริฐ 

26 
โครงการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย
ด้วยการศึกษานอกระบบ 

รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ 

27 โครงการสรรค์สร้างวรรณกรรมอยา่งสร้างสรรค ์ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร ์

28 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนเิทศนิสิตฝึกงานสาขาวิชาภาษาไทย อ.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด 

29 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยส์าขาวิชาภาษาไทย อ.จินตนา แปบดิบ 

30 โครงการเตรยีมความพร้อมสูค่วามเป็นมืออาชีพ อ.ยุวเรศ เลาหพรรค 

31 โครงการเตรยีมสอบวดัระดับภาษาฝรั่งเศส อ.อธิคมน์ จิตรเกษมสุข 

32 
โครงการฝึกปฏิบตัิงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการภาษา
ฝรั่งเศส 

อ.อธิคมน์ จิตรเกษมสุข 

33 โครงการเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส อ.จักรพงษ์  โกยสมบูรณ ์

34 โครงการฝรั่งเศสวิชาการ อ.แสงเดือน กาศลังกา 

35 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยส์าขาวิชาภาษาฝรั่งเศส อ.จักรพงษ์ โกยสมบรูณ ์

36 โครงการทดสอบวัดระดับความรูภ้าษาอังกฤษ อ.รุ่งอรุณ อินใจ 

37 โครงการ English in Films อ.จิตติมาพร ต้นจ าปา 

38 โครงการแนะแนวอาชีพส าหรับนสิติสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อ.สุวิทย์ ติค า 

39 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนเิทศนิสิตฝึกงาน อ.รติรตัน์ หอมลา 

40 โครงการ English Club อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง 

41 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยส์าขาวิชาภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.สุกญัญา เกาะวิวัฒนากุล 

42 โครงการอบรมภาษาไทยให้กับนสิติและบคุลากร ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

43 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Chat room ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

44 โครงการพัฒนาภาษาจีนส าหรับบคุลากรและนสิิต ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 
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โครงการด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่  ล าดับที่  ล าดับที่  

45 โครงการอบรมการสอบ TOEIC ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

46 โครงการอบรมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

47 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรบัคร ู ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

48 โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องตน้ ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

49 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสนทนาเบื้องต้น ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

50 โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

 
 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ ด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 6526 
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ด้านการบริการวิชาการ 

 
ผลการด าเนินงาน  
 

เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทั้งสหสาขาวิชา และกระบวนการด าเนินงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบท
คณะศิลปศาสตร์  จึงได้มีแนวคิดในการบริหารงานด้วยศาสตร์ของการพัฒนา โดยการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
รวบรวมข้อมูลของท้องถิ่นต่าง ๆ รวมไปถึงการขยายผลของการใช้กิจกรรมนิทานเข้ามาต่อยอดงานวิจัย เพื่อเน้นการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนอย่างแท้จริง โดยผ่านโมเดลที่เรียกว่า “ภูมิภาษาถิ่นพะเยา” ซึ่งเป้าหมายของการด าเนินงานบริการวิชาการ
ดังกล่าว เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนิสิต และสร้างแผนที่ภาษาถิ่นของ
จังหวัดพะเยา ดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพการน าข้อมูลภาษาถิ่นลงในโปรแกรม GIS 
 
 

 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินงานด้านบริการวิชาการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 ที่สอดคล้องกับพันธกิจด้าน
บริการวิชาการและปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และคณะฯ ได้สร้างระบบและกลไกเพื่อ
รองรับการด าเนินงานด้านบริการวิชาการให้เอื้อหนุนต่อการด าเนินงานฯ โดยในภาพรวมเริ่ มต้นจากการก าหนดแผนกลยุทธ์
คณะฯ ด้านบริการวิชาการ ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด และแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ โดยจะมีการประเมินแผน
กลยุทธ์ด้านบริการวิชาการในทุกปี 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลแผนทีภ่าษาถิ่น โดยใช้โปรแกรม GIS 

สืบค้นจาก: https://drive.google.com/drive/folders/1vpvJVfOmfMk9pm-ev81pKlSHfAymg9rX 

  

 นอกจากการน าเทคโนโลยี GIS เข้ามาช่วยในการท างานและบริการวิชาการจนเกิดเป็นผลงานข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม
แล้ว ยังมีผลงานบริการวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมนิทาน การอ่านออกเขียนได้ สื่อนิ ทาน รวมไปถึง 
แอปพลิเคชันในการฝึกภาษา ซึ่งผ่านกระบวนการสังเคราะห์งาน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง จนเกิดเป็นเป้าหมายการ
ด าเนินงานบริการวิชาการอีกด้านหนึ่งที่อาศัยความรู้ความช านาญด้านศาสตร์ของภาษาเข้ามาท างานจนเป็นเนื้อเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 เป้าหมายการด าเนินงานด้านบริการวิชาการและ 1 คณะ 1 โมเดล 
 

การด าเนินงานด้านบริการวิชาการและ 1 คณะ 1 โมเดล คณะศิลปศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ผู้เรียน ผู้สอน การจัดการศึกษาในชุมชน เพื่อพัฒนาเยาวชนที่ดีของสังคมในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงด้วยการสร้าง
ความเชี่ยวชาญทางภาษาให้กับทั้งนักเรียนในท้องถิ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีศักยภาพทางด้านภาษาของผู้เรียนให้ถึง
ขีดสูงสุดและเป็นอนาคตหรือตลาดแรงงานที่มีคุณภาพต่อไป และหากครูที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้ด าเนินการฯ ด้วย
ตนเองและได้น านวัตกรรม เทคนิค หรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะบูรณาการพันธกิจฯ ดังกล่าว 

https://drive.google.com/drive/folders/1vpvJVfOmfMk9pm-ev81pKlSHfAymg9rX
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จะท าให้ครูสามารถพัฒนาตนและวิชาชีพให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน ชุมชน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เข้าสู่  
Thailand 4.0 ที่เน้นด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการน าเสนอผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ณ เวทีพะเยาวิจัย รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 

2 โครงการน าเสนอและลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้า 1 คณะ 1 โมเดล รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 

3 โครงการปันรักห้องสมดุเพื่อการเรยีนรู้ปี 4 รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 6526

    

     
 

     



 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม
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สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
 
 เป็นกระบวนการและผลการด าเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและการ
พัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี / วัฒนธรรม / กิจกรรมด้าน
ศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่น้ี เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการด าเนินชีวิตของบุคลากร
และนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้น ๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรม 
 
5. การด าเนินงานนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ 

5.5 นโยบาย 
 คณะศิลปศาสตร์มีพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 มุ่งเน้นการเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก ใน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดด าเนินการ
ผ่านกระบวนการ PDCA ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การตั้งเป้าหมาย คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ งบประมาณน าไปสู่การ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีการจัดตั้งหน่วย RASCPE’ ซึ่งมีหน้าที่บูรณาการด้านการ
วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 
 
 5.6 วิธีการบริหารจัดการ 

หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการบริหารจัดการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังน้ี 
  1. หน่วยกิจการนิสิตและสโมสนิสิตคณะศิลปศาสตร์  
  สนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรร่วมสืบสาน อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และอารยธรรมทางศาสนา โดยมี
การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภายใต้หน่วย RASCPE’  

2.1 ก ากับดูแลและบริหารงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาที่ 2, 3 และ 4 
พ.ศ.2558 – 2561 (ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) และตามแผนกลยุทธ์คณะ
ศิลปศาสตร์ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2558 - 2561 

2.2 สนับสนุนการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการและ
กิจกรรมนิสิต เพื่อสัมผัสชุมชนเกิดการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม 
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โครงสร้างด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

คณบดี 
คณะศิลปศาสตร์  

 

หน่วย RASCPE’ 
- รองคณบดฝี่ายวิจัย 

- รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

หน่วยกิจการนิสิต 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

 

สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ 
- คณะกรรมการสโมสรนิสิต  
คณะศิลปศาสตร์ 
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ระบบและกลไกด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 ระบบและกลไกดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดท าแผนระดับปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อรองรับการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้การด า เนินงานและบริหารจัดการตาม
ระบบ PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การร่วมวางแผน (Planning) การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) การร่วมกัน
ตรวจสอบ (Checking) การร่วมกันปรับปรุง (Action) เข้ามาปรับใช้ในการวางแผนและด าเนินงานในด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังรูป  

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ประชุมคณะกรรมการ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ก าหนดแผนงาน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

เสนอแผนแก่คณะกรรมการ 
ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ไม่อนุมัติ อนุมัติ 

ด าเนินโครงการตามแผน 

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 

น าผลไปพิจารณาปรับปรุง
แผนงาน 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณบดี 
คณะศิลปศาสตร์ 

หน่วย RASCPE’ 
หน่วยกิจการนสิิต 

หน่วย RASCPE’ 
หน่วยกิจการนสิิต 

หน่วย RASCPE’ 
หน่วยกิจการนสิิต 

คณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์ 

หน่วย RASCPE’ 
หน่วยกิจการนสิิต 

สโมสรนิสิตคณะศลิปศาสตร์ 

หน่วย RASCPE’ 
หน่วยกิจการนสิิต 

สโมสรนิสิตคณะศลิปศาสตร์ 

หน่วย RASCPE’ 
หน่วยกิจการนสิิต 



School of Liberal Arts   Annual Report 2019 

   40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินงานโดยเน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งด าเนินงานโดยนิสิตตามรูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานและบริหารจดัการตามระบบ PDCA 

 P 

 D 

 C 

 A 

Planning  
- ก าหนดค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2558-2561) 

- จัดสรรงบประมาณ เพื่อด าเนินโครงการด้านท านุฯ 
- มีผู้รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 2 ภาคส่วน 
   1. สโมสรนิสิต คณะศิลปศาสตร ์
   2. หน่วย RASCPE’   

Doing  
- มีการแปลงแผนกลยุทธ์มาเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2560 

- ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

Action 
- น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป 

 

 P 

 D 

 C 

 A 

Planning  
- มีการจัดประชุมวางแผนด าเนินงานและ
จัดเตรียมงานโดยสโมสรนิสิตและผู้เกี่ยวข้อง   

Doing 
- มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย   

Action 
- น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป 

 

Checking 
- มีการจัดท าสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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คณะศิลปศาสตร์ มีการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการเป็นคณะกรรมการกิจการนิสิตและท านุบ ารุงของคณะฯ หน่วยบริการทางวิชาการ สโมสรนิสิต 
และหน่วย RASCPE’ ซึ่งถือว่าหน่วยงานภายในคณะที่เป็นก าลังส าคัญในการด าเนินกิจกรรม 

 
 ส่วนหน่วยงานภายนอกของคณะฯ ที่นับว่าเป็นเครือขายส าคัญในการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมนั้น ประกอบ
ไปด้วย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา วัดพระธาตุจอมทอง ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายและภาคีเครือข่ายภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วย RASCPE’ จากการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมดังกล่าว ได้ก่อให้เกิด
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับ ดังน้ี 
 
 2.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในคณะ 
 โดยมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรด าเนินกิจกรรมทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการสืบสานต านานแห่งสายนที 
2. โครงการท าบุญคณะศิลปศาสตร์ 
3. โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. โครงการสุขสะหรี๋ ปี๋ใหม่เมือง และท าบุญคณะศิลปศาสตร์ 
5. โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
7. โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธ์ิ สัมฤทธิ์พระนาม 
8. โครงการถวายเทียนส่องธรรรม 
9. โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
10. โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ 
11. โครงการดาวรุ่งลูกทุ่ง ม.พะเยา 
12. โครงการค่ายศิลป์ฯ อาสาคนท าดี 

 
2.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ได้มีการจัดโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง โครงการสืบสานต านานแห่งสายนที (ลอยกระทง) และ

โครงการสุขสะหรี ปี๋ใหม่เมือง ร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการกิจกรรมพัฒนา
นิสิต ที่จัดท าขึ้นระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
2.3 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ผ่านหน่วย RASCPE’ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในคณะที่เกิดจากการบูรณาการพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน คือด้านงานวิจัย 

ด้านบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้าไว้ด้วยกัน ได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ภายใต้
แนวคิด “มีจิตบริการ ช านาญภาษา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน” โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีจากหลายหลักสูตรในคณะ
ศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการนักวิจัยน้อย และมีภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5 แสดงรายชื่อภาคีเครือข่าย 
ล าดับ พ้ืนที่/ชุมชนเป้าหมาย ลักษณะการสร้างภาคีเครือข่าย 

1 เทศบาลเมืองพะเยา MOU 
2 คณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ MOU 
3 วิทยาลัยการศึกษา  MOU 
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา MOU 
5 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา MOU 
6 โรงเรียนบ้านชาววังช้าง ต.แม่ค ามี อ.เมือง จ.แพร่ MOU 
7 หอการค้าจังหวัดพะเยา MOU 
8 โรงเรียนบ้านแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 1 คณะ 1 โมเดล (2558) 
9 ชุมชนรอบกว๊านพะเยา/ผู้ประกอบการร้านอาหารรอบก๊านพะเยา 1 คณะ 1 โมเดล (2559) 
10 โรงเรียนในชุมชนบ้านต  าพระแล อ.เมือง จ.พะเยา 1 คณะ 1 โมเดล (2559) 
11 โรงเรียนในชุมชนบ้านร่องค า ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 1 คณะ 1 โมเดล (2558) 
12 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา โครงการยุวมัคคุเทศก์ (2558-2559) 

 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามวงจร PDCA โดยมีการ 
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนจ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 144433 วรรณกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2558-2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์
ที่ 2 โดยตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามกลยุทธ์ให้มีรายวิชาที่บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน และกิจกรรมนิสิตเขา้
ไว้ด้วยกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ลงพื้นสัมผัสชุมชน เกิดการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งได้เก็บ
รวบรวมฐานข้อมูลประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านในต าบลแม่ใส จังหวัดพะเยา เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน
ตามแผนเป้ าหมายที่ ตั้ ง ไว้  จึ ง ได้ น าฐานข้อมูลที่ นิสิตรวบรวมได้จั ดท า เ ป็นรูป เล่ ม  และ เว็บ ไซต์ ต าบลแม่ ใส
(www.banmaesai.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  แสดงขั้นตอนการด าเนนิงานแบบบูรณาการพันธกิจ 

 P 

 D 

 C 

 A 

Planning  
- มีรายวิชาที่มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต Doing 

- มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้  

Action 
- มีการประเมินผลความส าเร็จของโครงการ กับ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้จัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละโครงการทราบถึง
จุดแข็งหรือจุดอ่อนและน าไปปรับปรุง เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีต่อไป 

 

Checking 
- น าฐานข้อมูลที่นิสิตรวบรวมได้จัดท าเป็นรูปเล่ม 
- เว็บไซต์ต าบลแม่ใส (www.banmaesai.com) 

http://www.banmaesai.com/
http://www.banmaesai.com/
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4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จนสามารถสะท้อน
เอกลักษณ์ ในรูปแบบ “วัฒนธรรมล้านนา” ซึ่งได้สามารถรับรู้ได้จากการจัดบรรยากาศงานในกิจกรรมด้านท านุบ ารุงของ
คณะฯ ในทุกกิจกรรม รวมทั้งการแต่งกายชุดพื้นเมืองของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในการเข้าร่วมงาน 
 อีกทั้งยังได้ปลูกฝังให้นิสิตเข้าใจและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมล้านนาผ่านค่ายเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา  
ณ วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ในโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ตารางที่ 6 แสดงรายชื่อหน่วยงานภายในท่ีเข้าร่วมโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (พ.ศ. 2559 – 2562) 

ปี พ.ศ. 6559 ปี พ.ศ. 6520 ปี พ.ศ. 6525-6526 

1. คณะศิลปศาสตร ์ 1. คณะศิลปศาสตร ์
1. คณะศิลปศาสตร ์
2. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. วิทยาลัยการศึกษา 

3. วิทยาลัยการศึกษา 3. วิทยาลัยการศึกษา 
4. มหาวิทยาลัยพะเยา 
5. กองกิจการนิสิต 

 
ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อหน่วยงานภายนอกท่ีเข้าร่วมโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (พ.ศ. 2559 – 2562) 

ปี พ.ศ. 6559 ปี พ.ศ. 6520 ปี พ.ศ. 6525-6526 

1. วัดพระธาตุจอมทอง 
1. วัดพระธาตุจอมทอง 
2. เทศบาลเมืองพะเยา 

1. วัดพระธาตุจอมทอง 
2. เทศบาลเมืองพะเยา 
3. จังหวัดพะเยา 
4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
5. ส านักงานพระพทุธศาสนา 
6. สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 
7. ชมรมลูกสาวพ่อขุนง าเมือง จังหวัด
พะเยา 

 

 
 

ภาพที่ 5 โครงการประเพณีแหผ่้าห่มพระธาตุจอมทอง (อ้างอิงจาก Facebook Fanpage พะเยาโพสต์ เพื่อคนพะเยา) 
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 จากการเผยแพร่โครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Fanpage 
พะเยาโพสต์ เพื่อคนพะเยา ท าให้ได้รับความสนใจจากคนในสังคมออนไลน์เข้ารับชม แสดงความคิดเห็น และมีการเผยแพร่ต่อ 
เป็นจ านวนมาก นับว่าเป็นกิจกรรมที่น าเสนอวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวจังหวัดพะเยา สร้างความประทับใจแก่ผู้รับชมและน ามา
ซึ่งความภาคภูมิในความเป็นชาวพะเยา 
 
 

ภาพที่ 2 โครงการประเพณีแหผ่้าห่มพระธาตุจอมทอง (อ้างอิงจาก YouTube: Wiwat วิวรรธน)์ 

   
 

   
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 7 โครงการประเพณีแหผ่้าห่มพระธาตุจอมทอง (อ้างอิงจาก Facebook Fanpage: อสมท พะเยา) 
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โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสืบสานต านานแห่งสายนที ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

2 โครงการประเพณีแหผ่้าห่มพระธาตุจอมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

3 โครงการค่ายส่งเสรมิคุณธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

4 โครงการสุขสะหรี๋ ปี๋ใหมเ่มือง และท าบุญคณะศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

5 โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธ์ิ สัมฤทธิ์พระนาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

6 โครงการถวายเทียนส่องธรรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

7 โครงการไหว้ครคูณะศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 6526 
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เลิศล้ างานบริหาร 
 



School of Liberal Arts   Annual Report 2019 

   48 

เลิศล้ างานบริหาร 

 

การพัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  

การบริหารงานของคณะศลิปศาสตร์เป็นไปตามตามตัวบ่งช้ีหลักในแผนกลยุทธ์ โดยเน้นประเด็นส าคญัดังต่อไปนี้ การ
บริหารยุทธศาสตร์ การบริหารความเสีย่ง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร และการจัดการความรู้ในคณะ  
คณะศลิปศาสตร์โดยบุคลากรทั้งคณะฯ ไดร้่วมกันก าหนดแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 6 ประเด็น ซึ่งมี 52 
ตัวช้ีวัด ดังแสดงในแผนกลยุทธ์คณะศลิปศาสตร์ โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และจ าแนกตามผู้รับผิดชอบ พบว่าบรรลุตามตัวช้ีวัดร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

ตารางที่ 5 จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562  

ประเด็นยุทธศาตร์ 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 23 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2. การสร้างงานวิจัยและนวตักรรมและการเป็นผู้น าทางวิชาการ 6 รองคณบดฝี่ายวิจัย 
3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
4. การเสริมสร้างและส่งเสรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 4 รองคณบดฝี่ายคณุภาพนสิิต 

5. การเสริมสร้างและพัฒนาความเปน็สากลหรือนานาชาต ิ 4 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

6. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 11 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
จ านวนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ 52  

 

ตารางที่ 6 โครงการด้านการบริหารตามแผนยุทธ์ศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562  

โครงการด้านการบริหาร ปีงบประมาณ 6526 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ รองคณบดฝี่ายบริหาร 
2 โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 รองคณบดฝี่ายบริหาร 
3 โครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2562 รองคณบดฝี่ายบริหาร 
4 โครงการจดัท ารายงานประจ าปี 2561 รองคณบดฝี่ายบริหาร 
5 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รองคณบดฝี่ายบริหาร 
6 โครงการจดัท าเว็บไซต์คณะศลิปศาสตร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
7 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง รองคณบดฝี่ายบริหาร 
8 โครงการปรับปรุงสถานท่ี ปรับปรงุภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
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การบริหารงบประมาณ 

คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมคณะฯ มีระบบการแสวงหารายได้ 
การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ าเสมอโดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร                   และ
หน่วยการเงิน เป็นผู้ตรวจสอบและแจ้งคณะกรรมการ ประจ าคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการน าไปประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการทาง การเงินของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในด้านการบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ มีแหล่งงบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
2. งบประมาณรายได้ (งบประมาณหลักท่ีใช้ในการด าเนินงานของ คณะฯ จากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
3. งบประมาณสะสม (เงินสะสมจากงบประมาณรายได้ของคณะฯ ของปีก่อนหน้า) 
4. เงินรายได้จากกิจกรรมของคณะฯ (รายได้จากการให้บริการศูนย์ภาษา) 
5. เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (การสนับสนุนการวิจัย การ บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิต ร้อยละ 60 โดยจากการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ

พบว่า นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจ าแล้วยังพบแนวโน้มค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอัตราก าลังผู้มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาภาษาไทย และภาษาฝรั่งเศส และปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังบุคลากรสาย
สนับสนุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต ท าให้คณะฯ ต้องจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคลากรเพิ่มเติม 

 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณรายได้  

ตารางที่ 3  รายได้งบประมาณรายได้คณะศลิปศาสตร์แยกตามหมวดการสรรงบประมาณ ปี 2562  

 รายได้ตามกองทุน ปีงบประมาณ 6526 งบประมาณจัดสรร งบประมาณที่ใช้จริง 
1 กองทุนเพื่อการศึกษา 12,584,300.00 11,835,706.82 
2 กองทุนวิจัย 420,000.00 318,311.00 
3 กองทุนบริการวิชาการ 150,000.00 221,197.00 
4 กองทุนกิจการนิสิต 400,000.00 339,960.00 
5 กองทุนสินทรัพย์ถาวร 250,000.00 104,690.00 
6 กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 300,000.00 478,376.00 

ยอดรวม 14,104,300.00 13,298240.82 
 

ผลการด าเนินงานด้านการแสวงหารายได้ 

ในรอบปีงบประมาณ 2562 การแสวงหารายได้ของคณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมผ่าน

ระบบการด าเนินงานของศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผ่านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตที่

เน้นการให้บริการทางด้านภาษาแก่นิสิต ชุมชน หน่วยงานภา ยในและภายนอกมหาวิทยาลัยแบบมีค่ าใ ช้จ่ายและ 

ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4  รายได้จากศูนย์ภาษา ปีงบประมาณ 2562 

รายละเอียดรายได้ของศูนย์ภาษา ปี 6526 จ านวนเงิน 
รายได้ค่าลงทะเบียนเรียน ป.เอก 378,347.24 
รายได้ค่าแปลเอกสาร 28,800.00 
รับเงินรับฝากโครงการสนับสนุนการศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 350,000.00 
การบริการวิชาการเครือข่ายมหาวทิยาลัยพี่เลี้ยง 500,000.00 
ดอกเบี้ยรับ 1,915.28 

ยอดรวม 1,259,062.52 
 

 

ผลการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 6526  

ตารางที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบประมาณแผ่นและเงินรายได้คณะศลิปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 

สรุปการจัดซ้ือจัดจ้างคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จ านวน
รายการ  

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
(บาท) 

วงเงินที่
ประหยัดได้ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง         
     1.1 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท         
          ไตรมาสที่ 1  
(1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) 53 

                   
252,853.29  

                   
252,853.29  

                     
-    

          ไตรมาสที่ 2 
(1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562) 79 

                          
900,718.14  

                   
876,808.14  

           
23,910.00  

          ไตรมาสที่ 3 
(1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) 105 

                  
828,852.00  

                   
828,852.00  

                     
-    

          ไตรมาสที่ 4 
(1 กรกฏาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 77 

                 
1,041,907.00  

                 
1,041,907.00  

                     
-    

     1.2 วงเงินเกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 
500,000 บาท  -       

รวมท้ังสิ้น 314 
                

3,024,330.43  
                

3,000,420.43  
           

23,910.00  

 

ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  

 คณะศลิปศาสตร์มีวัตถุประสงคร์่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาในประเดน็ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยคณะฯ ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และแผนพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนบุคลากรรายบุคคล และการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังน้ี   
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ตารางที่ 5 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนคณะศลิปศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

 

 
  

 

ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562  
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บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ทัง้หมด 119 คน

อาจารย์ประจ า(ปฎิบตัิงาน) อาจารย์ประจ า(ลาศึกษาต่อ)

ผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้ทรงคุณวุฒิ

บุลากรสายสนับสนุน(พนักงานมหาวทิยาลัย) บุลากรสายสนับสนุน(พนักงานราชการ)

บุลากรสายสนับสนุน(ลูกจ้างชัวคราว)

2 คน (2%) 4 คน (5%)

10 คน (11%)

72 คน (82%)

จ านวนของบุคลากรที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2562

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์
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ตารางที่ 7 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีความก้าวหน้าทางสายงาน ปีการศึกษา 2562 

 

ความก้าวหน้าทางวิชาการ จ านวน 

(ทั้งหมด 505 คน) 

หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจาย์ที่ได้รับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์)  

6 บรรลผุลตามแผนกลยุทธ์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่อยูร่ะหว่างการพจิารณาผลก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

2 บรรลผุลตามแผนกลยุทธ์ 

3. จ านวนอาจารย์ที่ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

11 บรรลผุลตามแผนกลยุทธ์ 

4. จ านวนอาจารย์ที่ขออนุมัตจิัดท าเอกสารประกอบการสอน  10 บรรลผุลตามแผนกลยุทธ์ 

 

 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 

คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของคณะฯ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ ในปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร์
มีการด าเนินงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
1. พัฒนาเว็บไซต์คณะศลิปศาสตร ์ (http://www.libarts.up.ac.th/) 
 

 

 

  

http://www.libarts.up.ac.th/
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2. พัฒนาระบบกรอกภาระงานออนไลน์ (http://www.libarts.up.ac.th/angworkload/) 

 

    

 
 
3. พัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (http://www.libarts.up.ac.th/meeting/) 

 

    

 

 

4. พัฒนาระบบการจองห้องประชุม (http://www.libarts.up.ac.th/v2/meeting.php/) 

 

 

  

http://www.libarts.up.ac.th/angworkload/
http://www.libarts.up.ac.th/meeting/
http://www.libarts.up.ac.th/v2/meeting.php/
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5. พัฒนาระบบประเมินออนไลน์ (http://www.libarts.up.ac.th/evaluation/) 

 
 

6. พัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือ (http://www.libarts.up.ac.th/v2/licen/) 

 
 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง  

ผลลัพธ์ด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

 ตามที่คณะฯ ได้รับการรับรองส านักงานสีเขียว ท าให้มีการพัฒนาและให้ความส าคัญกับภาวะฉุกเฉินที่อาจจะส่งผลกระทบ

ต่อความปลอดภัยของบุคลากรและการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  ในด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัย มี

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ โดยผลการด าเนินการที่ผ่านมาเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งผลการด าเนินการด้านการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมรับกรณีฉุกเฉินท่ีอาจกระทบ

ต่อการด าเนินงานของบุคลากร ส่งผลให้คณะศิลปศาสตร์ผ่านการประเมินส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก 

(Green Office ระดับเงิน ปี 2561 – 2563)  
 

 ผลการด าเนินงานด้านระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 6526  

ชื่อหน่วยงาน  สถานะการรายงานผลระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง 
รอบ 2 เดือน (1 ต.ค. 6525- 35 มี.ค. 6526) 

สถานะการรายงานผลระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง 
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 6525- 30 ก.ย. 6526) 

คณะศลิปศาสตร ์   
 

 ผลการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (UP-RM) และ/หรือ (UP-IC) ประจ าปีงบประมาณ 6526  
ชื่อหน่วยงาน สถานะรายงานแผนบริหารความเส่ียง 

2562 (ณ 1 ต.ค. 2561) 
สถานะการติดตามผลตามแผนฯ 

รอบ 6 เดือน 2562 (ณ 31 มี.ค. 2562) 
สถานะการติดตามผลตามแผนฯ 

รอบ 6 เดือน 2562 (ณ 30 ก.ย. 2562 
 RM และ/หรอื IC ITA RM และ/หรอื IC ITA RM และ/หรอื IC ITA 

คณะศิลปศาสตร์       

http://www.libarts.up.ac.th/evaluation/
http://www.libarts.up.ac.th/v2/licen/
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ภาพกิจกรรม/โครงการด้านการบริหาร ปีงบประมาณ 6526 
 

         
      5. ร่วมโครงการก้าวหนา้สู่ความเป็นเลิศ (GROW63)                          6. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx 

 
 

   
      3. อบรมผู้ประเมินประกันคณุภาพการศึกษา AUN-QA                         4. ประชุมบุคลากรคณะศลิปศาสตร์        

      

                  5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน                                          2. ร่วมรณรงค์ตอ่ต้านการทุจรติ 

      

7. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคลา้ยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร      8. รางวัลส านักงานสีเขียวระดบัดีมาก (ปี 2561 - 2563)



 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ก่องตระการงานประกันคุณภาพศึกษา 
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ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่ได้งำนท ำภำยใน 1 ปี

ก่องตระการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน  

คณะศิลปศาสตร์มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนภายในสถาบันในการ ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีผลการด าเนินงานดีขึ้นตามล าดับ เนื่องจากผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้ให้ความส าคัญกับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเปน็อย่างมาก ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่ จะรับการประเมินทุก

ทั้งหมด 11 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว ตามเกณฑ์ AUN-QA  

 

  ในด้านการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ใช้เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) คณะศิลป

ศาสตร์ได้ด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรในทุก ๆ ด้าน เพื่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

องค์กร และหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมท้ังน าเสนอผลการด าเนินงานทุกส่วนในรูปแบบของ

ผลลัพธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 7 ด้านผลลัพธ์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

องค์กรต่อไป 
 

 

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเนน้ลูกค้า ปีการศึกษา 6526  
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ภายในสถาบัน

จ านวนเงิน

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  

 ก. ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะฯ ได้ส ารวจ ติดตาม และรวบรวมความพึงพอใจของนิสิตใน

ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของนิสิตด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการสนับสนุนเพื่อ

คุณภาพผู้เรียนและตอบสนองความความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนด้านประสิทธิภาพการ

สอน นอกจากนี้ความพึงพอใจต่อกระบวนการสนับสนุนด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าค่าเป้าหมาย กระบวนการมุ่งเน้นผู้เรียนดังกล่าวยังส่งผลให้ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 
   

ข. ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  

 คณะฯ มุ่งเน้นด้านกระบวนการจัดความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้แก่ผู้ให้ทุนวิจัย ผ่าน

กระบวนการสนับสนุนให้ผู้เรียนและบุคลากรด าเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้ให้ทุนวิจัยเกิดความผูกพันกับคณะฯ 

สะท้อนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบัน และจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบัน 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนความผูกพันของผู้ให้ทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกคณะซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น  

 

 

 

 

 

 

        

 

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร   

 คณะฯ ค านึงถึงการสร้างบรรยากาศการท างานและวัฒนธรรมองค์กร โดยได้รับการรับรองส านักงานสีเขียว (Green 

Office) ในระดับเงิน ได้รับรางวัลด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรในระดับมหาวิทยาลัยต่อเนื่องกัน 3 ปี ในด้านการค านึงถึง

สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร คณะฯ สนับสนุนด้านงบประมาณและการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ารับการตรวจ

สุขภาพประจ าปีและประกันสุขภาพ เกินร้อยละ 90 รวมถึงการเบิกจ่ายสวัสดิการบุคลากร ด้านประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กลุ่ม สวัสดิการรักษาพยาบาล โครงการเยี่ยมไข้และให้ก าลังใจบุคลากร  นอกจากนี้ คณะฯ ให้ความส าคัญในการสร้างความ

ผูกพันของบุคลากรซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  โดยมีกระบวนการส ารวจและวิเคราะห์ความพึง
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ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการสอน

ผลลัพธ์ เป้าหมาย
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ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีต่อการน าองค์กร

ผลลัพธ์ เป้าหมาย

พอใจของบุคลากรที่มีต่อการน าองค์กร ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อน าข้อมูลไปทบทวนและ

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร และน าไปเป็นแนวทางการก าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  คณะฯ มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การด าเนินการของ 
คณะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดย (1) จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการปรับงบพัฒนารายบุคคลเพิ่มขึ้นในปี 2562 เป็น 20,000 บาทต่อคน (2) จัดโครงการเพื่อ
พัฒนาบุคลากร (3) ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากร 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 

6559 

ปีการศึกษา 

6520 

ปีการศึกษา 

6525 

1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้นปีละ 2 คน 2 คน รอผล 3 คน 3 คน 

2. บุคลากรสายวิชาการทุกคนได้รับการพัฒนาอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง  87 คน (บรรลุ)  86 คน (บรรลุ) 106 คน (บรรลุ) 

3. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ  บรรลุ  บรรลุ บรรลุ 

4. ผลการประเมินบุคลากรได้ไม่น้อยกวา่ 3.51  ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 

5.บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการสนับสนุนให้ไปเพิ่มพูนความรู้ในสายงานที่

เกี่ยวขอ้งไม่น้อยกวา่ 100% 

100% 

(บรรลุ) 

100% 

(บรรลุ) 

100% 

(บรรลุ) 

6. บุคลากรสายสนับสนุนมกีารท าวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละ 1 เร่ือง   5 เร่ือง 1 เร่ือง  3 เร่ือง  

7. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 

8. งบพัฒนารายบุคคล 10,000 10,000 10,000 

 

ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 

         คณะฯ ได้มีการถ่ายทอดทิศทางองค์กรรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ติดตามประสิทธิภาพการสื่อสารของ

องค์กร ในด้านการประชาสัมพันธ์ คณะเป็น Best practice ด้านการสื่อสารองค์กรชองมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

  ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะมีกระบวนการก ากับดูแลบริหารคณะฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ

ส่งผลต่อผลการประเมินโดยรวมขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้รับผล

ประเมินในระดับ A (คะแนนรวม 87.21) นอกจากน้ีผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
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ด้านจริยธรรม คณะฯ มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบุคลากร การถ่ายทอดจรรยาบรรณบุคลากร ซึ่ง

ผลการด าเนินงานไม่พบข้อร้องเรียนในที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคณะ และจ านวนนิสิตที่มีสถิติทางวินัยร้ายแรงยังไม่เกิน 

50 ราย 

ด้านสังคม คณะฯ ให้ความส าคัญต่อสังคมและชุมชนโดยในปีงบประมาณ 2559-2562 คณะฯ มีการจัดโครงการใน

พื้นที่ชุมชนเป้าหมายภายในจังหวัดพะเยา ส่งผลให้ได้รับรางวัล  Popular Vote ในปี 2560 นอกจากนี้การด าเนินการที่

ค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังส่งผลให้คณะฯ ได้รับรางวัลส านักงานสีเขียวระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในปี 2561 
 

ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏบิัติ  

 คณะฯ มีการน าผลยุทธ์ไปปฏิบัติผ่านโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ และ

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการในแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ 2559-2562 

 

ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด  

1. ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 

คณะฯ มีกระบวนการบริหารงบประมาณ ได้แก่งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ งบประมาณสะสม เงิน

รายได้จากการให้บริการศูนย์ภาษา และเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก คณะฯ มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณในการ

ด าเนินการในแต่ละพันธกิจ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินในท่ีประชุมประจ าคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน 

2. ผลการด าเนินการด้านการตลาด  
ผลการด าเนินการด้านการตลาดด้านการวิจัยงานจากการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนทุน

วิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอกแก่บุคลากรในคณะฯ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพด้านการท าวิจัยให้

มีประสิทธิภาพ ท าให้คณะฯ มีรายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการและรายได้อื่น 

 

นอกจากการด าเนินงานภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) แล้วคณะศิลปศาสตร์

ยังได้ด าเนินการพัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานที่ครอบคลุมการท างานของหลักสูตร เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) คณะ ได้มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองขึ้น

ทุกปี ตามเกณฑ์ สกอ. ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 และ AUN QA ตามระเอียดคะแนนดังน้ี 
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รายงานผลการประเมินตนเองและคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 11 หลักสูตร   
(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) 

 

 
ศศ.บ. ฝรั่งเศส ศศ.บ.จีน ศศ.บ.ไทย ศศ.บ.ญี่ปุ่น ศศ.บ.อังกฤษ ศศ.ม. อังกฤษ ศศ.ม.ไทย 

ศศ.ม.
ภาษาศาสตร ์

ศศ.ด.อังกฤษ ศศ.ด.ไทย 
ศศ.ด. 

ภาษาศาสตร ์
Criteria SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR 

1. Expected Learning 
Outcomes 

4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 5 2 4 3 

2. Programme 
Specification 

4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 6 2 4 3 

3.Programme Structure 
and Content  

4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 6 2 4 3 

4.Teaching and Learning 
Approach  

4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 - 4 3 6 4 4 3 

5.Student Assessment 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 - 4 3 5 3 4 3 
6.Academic Staff Quality  4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 5 2 4 3 
7.Support Staff Quality 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 2 3 2 4 3 4 3 
8.Student Quality and 
Support 

4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 - 3 3 5 3 3 3 

9.Facilities and 
Infrastructure  

4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 - 3 2 5 2 4 3 

10.Quality Enhancement 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 - 3 3 4 2 4 2 
11.Output 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 - 3 2 4 2 3 - 

Overall 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 6 3 2 3 3 5 6 2 3 

** หมายเหตุ           ไม่สามารถประเมินไดเ้นื่องจากยังไมม่ีผูส้ าเรจ็การศึกษา - 
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คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 2562 
 

1. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม     ที่ปรึกษา 
       (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ      ประธานกรรมการ 
        (คณบดคีณะศิลปศาสตร์) 

3. ดร.รัตนา ยาวิเลิง       กรรมการ 
      (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม     กรรมการ 
    (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์     กรรมการ 
    (รองคณบดีฝ่ายวิจัย) 
6. อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร      กรรมการ 
    (รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต)  
7. ดร. ชนาภา ดวงไฟ       กรรมการ 
    (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
8. อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย      กรรมการ 
    (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร) 
9. ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์       กรรมการ 

      (ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์) 
 

 

ข้อมูล  
1. งานบริหารทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์ 
2. งานวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ 
3. งานแผนงาน  คณะศิลปศาสตร์ 
4. งานปฏิบัติการและบริการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

จัดท าโดย 
1. นายสถาพร เทพอุดม  เจ้าหน้าทีป่ระจ าคณะศิลปศาสตร์ (หน่วยนโยบายและแผน) 
2. นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 



 

    

 


