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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตรประจําป 2553 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะมนุษยศาสตร ระหวางวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม พ.ศ.2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมิน

คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 

พฤษภาคม 2553) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

  สําหรับผลการประเมินฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 9 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 50 ตัวบงชี้ โดย

หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

มีคะแนนเฉลี่ย 2.44 อยูในระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลผลิต พบวา มีผลประเมินในแตละประเด็น คือ ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 1.80 อยูในระดับ
พอใช ดานกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.82 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 
2.33 อยูในระดับดี 
 คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคณุภาพ 50 ตัวบงชี้  

ที่มหาวทิยาลยักําหนด รายละเอียดแสดงไดดังนี้ 
 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมาย
ผลประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน   2.00 2.00 2.00 พอใช 

2 การเรียนการสอน (ตัวบงชี้บังคับ) 1.50 2.80 2.60 2.36 ดี 

2 การเรียนการสอน (ตัวบงชี้บังคับ +เพิ่มเติม) 1.80 2.83   2.44 ดี 

3 การพัฒนานิสิต   2.67   2.67 ดีมาก 

4 การวิจัย 1.00 3.00 1.60 1.70 พอใช 

5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.33 2.78 ดีมาก 

8 การเงินและงบประมาณ   2.50   2.50 ดี 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงช้ีบังคับ) 1.80 2.82 2.33 2.44  
ความหมายผลประเมิน พอใช ดีมาก ดี ดี  
ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงช้ีบังคับ+เพ่ิมเติม) 1.91 2.83 2.33 2.46  

ความหมายผลประเมิน พอใช ดีมาก ดี ดี  
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหคณะมนุษยศาสตรมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้  
 
ภาพรวม 
จุดแข็ง 

1. การบริหารจัดการในภาพรวมของคณะมีทิศทางการพัฒนาที่เปนรูปธรรม และมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน 

2. ผูบริหารคณะมีการบริหารงานเชิงรุก และทํางานเปนทีมไดอยางดี 

3. มีการกําหนดอัตลักษณของคณะที่เหมาะสม โดยใชความโดดเดนในศาสตรตางๆ ของคณะมาบูรณาการ 

4. มีกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวนมากและหลากหลาย ซึ่งมีความสอดคลองและ

เสริมจุดเดนของศาสตรที่คณะไดส่ังสมไว 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ความรู ความเขาใจในการจัดทํา และการถายทอดแผนกลยุทธของคณะฯ สูการปฏิบัติในระดับ

ภาควิชาและหนวยงานยอยยังไมเปนทิศทางเดียวกัน 

2. ยังมีประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงดานการเรียนการสอนที่เปนจุดสําคัญและเรงดวน (การปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร คุณวุฒิอาจารย ตําแหนงทางวิชาการ จํานวนอาจารยประจํา และปจจัยเกื้อหนุน

โดยเฉพาะจํานวนหนังสือ) 
 

ขอเสนอแนะระดับคณะ 
1. ควรสรางความรู ความเขาใจ ในแผนกลยุทธของคณะฯ ผานกลไกการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 

และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธสูการปฏิบัติในระดับภาควิชา เพื่อสรางความเปนเจาของ ตระหนัก

ถึงความสําคัญ และประโยชนที่จะไดรับจากแผนปฏิบัติงานอยางแทจริง 

2. ควรมีมาตรการเรงดวน และเขมงวดในการผลักดันภารกิจดานการเรียนการสอนใหมีการพัฒนา

เพิ่มข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
 

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ปญหาเรื่องความเพียงพอของชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตทุกคณะเพื่อลงทะเบียนเรียนเปน

วิชาพื้นฐานยังคงมีอยูในปจจุบัน มหาวิทยาลัยควรดําเนินการแกไขโดยเรงดวน 

2. ควรกําหนดมาตรการใหคณะวิชารวมใหขอมูลเขาฐานขอมูลดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่

สถาบันวิจัยฯ เปนผูจัดทํา เพื่อความสมบูรณของขอมูล และลดภาระของคณะในการรวบรวมขอมูล 

โดยพิจารณาถึงการใชประโยชนของฐานขอมูลเชื่อมโยงกับภาระงาน และการพิจารณาความดี

ความชอบ รวมถึงการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 
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ขอเสนอแนะตัวบงชี้เพิ่มเติมของคณะฯ 
ควรปรับเกณฑของตัวบงชี้เพิ่มข้ึน เนื่องจากฐานเดิมของการดําเนนิกจิกรรมสูงกวาเกณฑทีก่ําหนดไว

มาก (เกณฑกาํหนดไว ต้ังแต 2 – 5 กิจกรรม แตผลดําเนินงานมีถงึ 58 กิจกรรม ดังนั้นการบรรลุเปาหมายตาม

เกณฑจงึคอนขางงายและไมทาทาย 
 

ขอเสนอแนะตัวบงชี้อัตลกัษณของคณะฯ 
จากเหตุผลการกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณนี้คณะกรรมการมีความเห็นวามีความเหมาะสมตามที่คณะฯ

กําหนดไวแลวคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติมวาเพื่อใหตัวบงชี้นี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่คณะฯ ไดวางไว

นั้น คณะฯควรพิจารณาวา การสรางอัตลักษณของการบูรณาการศาสตรแหงภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศ

ศาสตรและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนั้น สามารถทําไดทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการ

วิชาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการสรางเกณฑของตัวบงชี้จึงสามารถ

กําหนดใหครอบคลุมทุกพันธกิจ ตัวอยางเชน กําหนดเกณฑดังนี้ 

1. มีการจัดทําแผนการสรางและสงเสริมอัตลักษณของคณะฯ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการการสรางและสงเสริมอัตลักษณของคณะฯ 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรและปจจัยเกื้อหนุนตางๆ เพื่อสงเสริมความเปนเลิศของพันธกิจที่เกี่ยวของ

กับอัตลักษณของคณะฯ 

4. มีการถายทอดความหมายและสรางความมีสวนรวมของบุคลากรตอการกําหนดอัตลักษณของ

คณะฯ 

5. มีการประเมินและวิเคราะหผลสําเร็จของการดําเนินการสงเสริมอัตลักษณของคณะฯ ของทุก

พันธกิจ 

6. มีการนําผลประเมินและวิเคราะหผลสําเร็จของการดําเนินการมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

สงเสริมอัตลักษณของคณะฯ 
พันธกจิดานการเรยีนการสอนที่สงเสรมิอัตลักษณของคณะฯ 

1. การสรางหลักสูตรและรายวชิาที่บูรณาการศาสตรทั้ง 4  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงใหเกิดการบูรณาการศาสตรทัง้ 4 
พันธกจิดานการวิจัยทีส่งเสริมอัตลกัษณของคณะฯ 

1. การวิจยัแบบบูรณาการศาสตรทั้ง 4  

2. การจัดประชุมวิชาการ สัมมนาสงเสริมการบูรณาการศาสตรทั้ง 4 

3. การจัดสรรทุนวิจัยสงเสริมนวัตกรรมองคความรูบูรณาการศาสตรทั้ง 4 
พันธกจิดานการบรกิารวชิาการทีส่งเสริมอัตลกัษณของคณะฯ 

การใหบริการวิชาการในรูปแบบบูรณาการศาสตรทั้ง 4 
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แนวปฏบัิติทีดี่ 
คณะมนุษยศาสตรมีการจัดทําคูมือระบบประกันคุณภาพของคณะฯ ประจําป 2552 ในรูปแบบใหมที่

เขาใจงายและสะดวกในการกรอกขอมูลทัง้ดานเอกสารหลักฐาน และดานการประเมินผลคะแนน 

 
ประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 
คณะฯ มีผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตในระดับดี โดยคณะฯ มีความพยายามที่จะบูรณาการ

การเรียนการสอนที่มีความหลากหลายทางเนื้อหาวิชา ไดแก ดานภาษา ดานวิชาชีพ และดานวิชาพื้นฐานทาง

มนุษยศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับอัตลักษณของคณะมนุษยศาสตร “การบูรณาการศาสตรแหงภาษา 

ศิลปวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว” ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดการศึกษาไดเนนใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริงผานโครงการสหกิจศึกษา อันสงผลใหอัตราการไดงานทําของบัณฑิตสูงขึ้น และ

ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม คณะฯ ควรใหความสําคัญกับ

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และควร

เรงแกปญหาการบริหารจัดการในเรื่องนิสิตไมสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามโปรแกรมที่

กําหนดได ซึ่งเปนปญหาในภาพรวมที่เกี่ยวของกับนิสิตทุกคณะ 

 
2. ดานการวิจัย 

คณะฯ มีผลการดําเนินงานดานการวิจัยในระดับพอใช ถึงแมวากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย

ของคณะฯ จะอยูในระดับดีมากก็ตาม แตในสวนของปจจัยนําเขายังอยูในระดับที่ไมไดมาตรฐาน อัน

ประกอบดวยจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และจํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัย ซึ่งสงผลใหผลผลิตดานการ

วิจัยไดเพียงระดับพอใช โดยเฉพาะในเรื่องของจํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และบทความวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง ซึ่งยังไมมีผลการดําเนินงาน 

 
3. ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม 

คณะฯ มีผลการดําเนินงานดานการบริการทางวิชาการแกสังคมในระดับดีมาก โดยคณะฯ มีการจัด

กิจกรรมบริการวิชาการจํานวนมาก และดวยศักยภาพของคณาจารยทําใหสามารถใหบริการวิชาการแกสังคม

ไดจํานวนมาก รวมทั้งมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม กระบวนการและกลไกในการบริการทาง

วิชาการแกสังคมยังไมพบแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน 

การสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะมีผลการดําเนนิงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับดีมาก โดยมีการจัดโครงการ/

กิจกรรมในการอนุรักษพฒันา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมจํานวนมาก โดยเฉพาะโครงการ

ที่เกี่ยวของกบัการเผยแพรวฒันธรรมทางดานดนตรีนัน้ ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติเปนอยางด ี
 
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมา 
 คณะมนุษยศาสตรไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปที่ผานมา จํานวน 29 ขอ 

และไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีการวิเคราะหตนเองและเสนอแนวทางการแกไขครอบคลุมประเด็น

ขอเสนอแนะทั้งหมด และจากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง พบวา ดําเนินการแลว 

จํานวน 14 ขอ และอยูระหวางดําเนินการ 15 ขอ  
 
ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะมนษุยศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบ/

ประเมิน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแลว 9 คร้ัง ต้ังแตปการศึกษา 

2543 (1 มิถุนายน 2543 – 31 พฤษภาคม 2544) จนถึงปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 

พฤษภาคม 2552) ซึ่งผลการประเมินฯ คร้ังลาสุดเมื่อวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2552 พบวา มีการดําเนินงาน

ตามดัชนีประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 42 ดัชนี โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

3.26 อยูในระดับปานกลาง สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.17 อยูในระดับ

ปานกลาง เชนกัน 
 
วัตถุประสงคการประเมิน 

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหา

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมนิคณุภาพ
ภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวตักรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนนิงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 
กําหนดการประเมิน 
วันพธุที่ 28 กรกฎาคม 2553 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม ณ หองประชุม 1 ชัน้ 3 อาคารมนษุยศาสตร 2 

เวลา 09.30 – 10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหาร คณะมนุษยศาสตร    

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ พรอมชีแ้จง

วัตถุประสงค และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํป 2553 

- ผูบริหารคณะมนษุยศาสตร รายงานผลการดําเนนิงานในรอบปการศกึษา 2552 

ดังนี ้

1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบ และ 

ตัวบงชี้ประเมนิคุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดาน

ปจจัยนาํเขา กระบวนการ และผลผลิต รวมทัง้ผลการประเมินตาม

มาตรฐานอุดมศึกษา และมมุมองดานการบริหารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา   

3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหนวยงานในอนาคต 

4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการ

ดําเนนิงานตามระบบประกนัคุณภาพ 

เวลา 10.30 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามขอมูลเพิม่เติม 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 อาคาร

มนุษยศาสตร 1 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ)  
 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 7 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 
เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณผูเกี่ยวของ กลุมละ 45 นาที ณ หองประชุม

ใหญ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร 1 

 เวลา 09.00 – 09.45 น.  

  กลุมที ่1 อาจารยที่ไมใชผูบริหารของแตละภาควิชา           จาํนวน 8 คน 

  เวลา 09.45 – 10.30 น.  

   กลุมที ่2 นิสิตปริญญาตรีคละชั้นป                                  จํานวน 6 คน 

                    และนิสิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท 2 คน/ป.เอก 1 คน) จํานวน 3 คน 

  เวลา 10.30 – 11.15 น.  

   กลุมที ่3 ศิษยเกา (ป.ตรี 1 คน/บัณฑิตศกึษา 1 คน)  จํานวน 2 คน  

                      และผูใชบัณฑิตจากภายนอก มก.  จํานวน 1 คน 

  เวลา 11.15 – 12.00 น.   

  กลุมที ่4 บุคลากรสายสนบัสนุน    จํานวน 6 คน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินตามองคประกอบที่รับผิดชอบ และ 

รางจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา พรอมใหขอเสนอแนะ 
 

วันศกุรที่ 30 กรกฎาคม 2553 
เวลา 08.30 – 11.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ รวมกันพิจารณาผลการประเมนิคุณภาพภายในของ 

คณะมนุษยศาสตร ณ หองประชุมใหญ ชัน้ 2 อาคารมนษุยศาสตร 1 

เวลา 11.00 – 13.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหาร และ

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร รับทราบ ณ หองประชมุ 1 ชัน้ 3 อาคาร

มนุษยศาสตร 2 
 
วิธีการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - 

SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะมนุษยศาสตร ตามผล

การดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553 และหลักฐาน

เพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการ

สัมภาษณ 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑเปนดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

 คณะมนุษยศาสตรมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 50 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

2.50 อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.44 อยูในระดับดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินใน

แตละประเด็น คือ ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 1.80 อยูในระดับพอใช ดานกระบวนการ มี
คะแนนเฉลี่ย 2.82 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.33 อยูในระดับดี 
รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมาย
ผลประเมนิ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน     2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช 

2 การเรียนการสอน (ตัวบงชีบ้ังคับ) 1.50 1.50 3.00 2.80 2.60 2.60 2.43 2.36 ดี 

2 การเรียนการสอน (ตัวบงชีบ้ังคับ+เพ่ิมเติม) 1.80 1.80 3.00 2.83     2.50 2.44 ดี 

3 การพัฒนานิสิต     3.00 2.67     3.00 2.67 ดีมาก 

4 การวิจัย 1.33 1.00 3.00 3.00 1.20 1.60 1.60 1.70 พอใช 

5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 3.00 2.78 ดีมาก 

8 การเงินและงบประมาณ     2.50 2.50     2.50 2.50 ดี 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

ภาพรวมทกุองคประกอบ (ตัวบงช้ีบังคับ) 1.90 1.80 2.91 2.82 2.33 2.33 2.50 2.44  
ความหมายผลประเมิน พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี  
ภาพรวมทกุองคประกอบ (ตัวบงช้ี
บังคับ+เพิ่มเติม) 

2.00 1.91 2.91 2.83 2.33 2.33 2.52 2.46  

ความหมายผลประเมิน พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี  

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร องคประกอบที่ 1 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่หนวยงาน

กําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยู

ในระดับพอใช เชนเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 2 



ตารางที ่2 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน   2.00 2.00     

1.1 มีการกําหนด

ปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการ 

พัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงานและมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จฯ 

ระดับ I 
 

5 1 5 5 5 5 2 1 2 2     

1.2 รอยละของการ

บรรลุเปาหมายตาม 

ตัวบงชี้ของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ O 462 92.22% 0 0% 24 77.42% 23 76.67% 90.73% 91.00% 3 0 2 2     

501 0 31 30 

 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                10 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 11 

จุดแข็ง 
1. มีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ใหเปนปจจุบัน ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของประเทศ 

2. การจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 ที่ดี มีความสมบูรณในสาระ โดยมีการ

กําหนดการบริหารยุทธศาสตร รวมทั้งมีการกําหนดแผนการติดตามประเมินผลไวครบถวน 
จุดที่ควรพัฒนา 

มีความเสี่ยงในกระบวนการ ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรในภาพรวมของคณะฯ และแผน

ภาควิชา ซึ่งอาจสงผลตอความสําเร็จของแผนงานอยางแทจริง ทั้งนี้ เนื่องมาจากการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ

ยังไมชัดเจน และขาดการประสานความเขาใจที่ถูกตองตรงกันของผูปฏิบัติ  
ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทําตามกระบวนการและขั้นตอนของ

การจัดทําแผน เพื่อกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สะทอนเปาหมายในการพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตรที่ชัดเจน 

2. ควรสรางความรู ความเขาใจในแผนกลยุทธของคณะฯ  ผานกลไกการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 

และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธสูการปฏิบัติในระดับภาควิชา เพื่อสรางความเปนเจาของ ตระหนัก

ถึงความสําคัญ และประโยชนที่จะไดรับจากแผนปฏิบัติงานอยางแทจริง 

3. ควรรวมภารกิจดานแผน และการประกันคุณภาพไวดวยกัน เพื่อใหเกิดระบบการตรวจติดตามการ

ดําเนินงานที่ครบถวนทุกดาน สามารถนําไปใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. สกอ. 

และ สมศ. ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร องคประกอบที่ 2 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการพัฒนาหลักสูตร การวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ

จัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยืดหยุน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอหรือปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม รวมทั้ง

ศักยภาพของอาจารยที่มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ที่มีภาระงานที่เหมาะสม และการสนับสนุนปจจัย

เกื้อหนุนดานการจัดการเรียนการสอน สงผลใหมีการจัดการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน และสงเสริมใหการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งดานความรู ความสามารถเชิงวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย 

14 ตัวบงชี้  และคณะกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.43 

อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.36 อยูในระดับดี เชนกัน สวน 

ตัวบงชี้เพิ่มเติม และตัวบงชี้อัตลักษณทั้งหนวยงาน และคณะกรรมการฯ ประเมินสอดคลองกัน มีคะแนนเฉลี่ย 

3.00 อยูในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 



ตารางที ่3 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน (เฉพาะตัวบงชี้บังคับ)   2.43 2.36     

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน (ตัวบงชี้บังคับ + ตัวบงชี้เลือก)   2.50 2.44     

2.1 มีระบบและกลไก

ในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ระดับ P 7 5 7 5 7 7 3 2 3 2     

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก กรรมการฯ พบวา ยังมี 9 หลกัสูตรที่ยังไมได

ปรับปรุง  

2.2 มีกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ   

ระดับ P 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3     

2.3 มีโครงการหรือ

กิจกรรมที่สนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชน

ภายนอกมีสวนรวม 

ระดับ P 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
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ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

2.4 จํานวนนิสิตเต็ม

เวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจํา 

(นับเฉพาะอาจารยที่

ปฏิบัติงานจริง) 

FTES I 5,291.63 36.49 5,382.78 37.38 5,845.14 36.08 5,845.14 36.08 33.13 33.13 1 1 1 1     

อาจารย 145 144 162 162 

รอยละ

คลาด 
เคลื่อน 

11.49 45.98% 12.38 49.52% 11.08 44.32% 11.08 44.32% 32.50%  

25 25 25 25 

2.5 สัดสวนของ

อาจารยประจําที่มีวุฒิ 

ป.ตรี ป.โท  ป.เอก หรือ

เทียบเทาตออาจารย

ประจํา (นับอาจารยที่

ปฏิบัติงานจริงรวมลา

ศึกษาตอ) 

ป.เอก I 46 28.93% 49 31.21% 55 31.79% 55 31.79% 28.90% 13.87% 1 1 1 1     

อ.ทั้งหมด 159 157 173 173 

ป.ตรี 24 15.09% 18 11.46% 24 13.87% 24 13.87% 9.83%  

อ.ทั้งหมด 159 157 173 173 

 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                    13 



ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

2.6 สัดสวนของ

อาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนง อ. ผศ. รศ. 

และ ศ. (นับอาจารยที่

ปฏิบัติงานจริงรวมลา

ศึกษาตอ) 

ผศ.+รศ. 

+ศ. 

I 64 40.25% 58 36.94% 58 33.53% 58 33.53% 34.68% 33.53% 1 1 1 1     

อ.ทั้งหมด 159 157 173 173 

รศ.+ศ. 20 12.58% 19 12.10% 19 10.98% 19 10.98% 10.98%  

อ.ทั้งหมด 159 157 173 173 

*2.7 มีกระบวนการ

สงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ของคณาจารย 

ระดับ P - - 5 5 n/a 5 - - 3 3 - - - - 

2.8 มีระบบและกลไก

สนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการ

สอน 

ขอ P 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                   14 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

2.9 รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําและประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ O 181 85.38% 185 73.12% 212 76.81% 212 76.81% 73.12% 76.00% 3 2 2 2     

212 253 276 276 

*2.10 รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไป

ตามเกณฑ 

รอยละ O 163 90.06% 170 91.89% 188 88.68% 188 88.68% 91.00% 89.00% 2 2 2 2 - - - - 

181 185 212 212 

*2.11 ระดับความ 

พึงพอใจของนายจางฯ 

คาเฉลี่ย O - 3.91 3.86 3.86 n/a 3.87 - 3 3 3 - - - - 

2.12  รอยละของนิสิต

ปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 

5 ปที่ผานมา ทีไ่ดรับการ

ประกาศเกียรติคุณฯ 

นิสิต/ศิษยเกา 
ไดรางวัล 

O 105 2.79% 47 1.15% 42 1.04% 45 1.11% 1.29% 1.00% 2 2 3 3     

นิสิต/ศิษยเกา
ทั้งหมด 

3,758 4,085 4,050 4,050 

บัณฑิตศึกษา/
ศิษยเกาที่ 

ไดรางวัลวิจัย 

0 0% 0 0% 2 0.28% 1 0.14% 

บัณฑิตศึกษา/
ศิษยเกา
ทั้งหมด 

497 646 707 707 

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
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ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

2.13 รอยละของอาจารย

ประจําหลักสูตรบัณฑิต 

ศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ 

ทําหนาที่อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

รอยละ I 52 85.25% 43 87.76% 32 100% 52 94.55% 85.71% 88.00% 2 2 3 3     

61 49 32 55 
เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ  เนือ่งจาก กรรมการฯ ใชขอมูลอาจารยทีข่ึ้นทะเบยีนกบั

บัณฑิตวิทยาลัยในการประเมินตัวบงชี้ที่ 2.13 

2.14 ระดับความ 

พึงพอใจของนิสิตตอ

คุณภาพการสอนของ

อาจารย และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

คาเฉลี่ย O 4.40 4.43 4.51 4.51 4.00 4.00 3 3 3 3     

 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
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ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

           3.00 3.00     

ตัวบงชี้เพิ่ม 1 จํานวน

โครงการ / กิจกรรมที่

ดําเนินการเพื่อเสริม

หลักสูตรและสงเสริม

ประสบการณการ

เรียนรูในรายวิชาที่เปด

สอนใหกับนิสิต 

โครงการ I - - 58 58 n/a 58 - - 3 3 - - - - 

ตัวบงชี้อัตลักษณ  
มีกระบวนการและกลไก

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ตามอัตลักษณของคณะ

มนุษยศาสตร 

ระดับ P - - 5 5 n/a 5 - - 3 3 - - - - 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 18 

จุดแข็ง 
1. คณะกรรมการวิชาการมีแผนงานชัดเจน มีการดําเนินงานและการติดตามงานดานการจัดการเรียนการ

สอนอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรหลักสูตรในตางประเทศ แสดงใหเห็นถึงทิศทาง

ของการพัฒนาการดานการเรียนการสอนของคณะในเชิงรุกมากขึ้น 

2. มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ไดรับรางวัล (Word Factory) และสามารถนําไปใช

พัฒนาการเรียนของนิสิตทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับนักเรียน 

3. คณาจารยของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญในศาสตรเปนที่ยอมรับของนิสิต ศิษยเกาและวงการวิชาชีพ 

รวมทั้งมีความทุมเทในการเรียนการสอนเปนที่พึงพอใจของนิสิตอยางมาก 

4. มีการจัดทําฐานขอมูลประมวลการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีหลักสูตรที่ยังมิไดมีการปรับปรุงตามรอบเวลา และแมวาจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดจะ

เปนหลักสูตรที่มีการทําวิทยานิพนธ แตเมื่อเทียบหลักสูตรบัณฑิตศึกษากับจํานวนหลักสูตรทั้งหมดพบวา 

ยังมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษานอยกวารอยละ 50  

2. คุณวุฒิและตําแหนงวิชาการของคณาจารยยังคงตองไดรับการผลักดันใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

3. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยยังคลาดเคลื่อนจากเกณฑมาตรฐานมาก โดยเฉพาะ

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาของหลักสูตรพิเศษมีประมาณรอยละ 30 ของคารวมทั้งหมด 

(1,758.18/5,845.14) 
ขอเสนอแนะ 

1. ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา และเพิ่มจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหมากกวารอยละ 50 

ของหลักสูตรทั้งหมด และควรเนนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีการทําวิทยานิพนธ ซึ่งจะสงผลใหมีจํานวน

นิสิตบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นเปนการเพิ่มโอกาสสรางผลงานวิจัยของคณาจารยใหมากขึ้น และสามารถ

นําไปใชในการขอตําแหนงทางวิชาการได 

2. หากการลดความคลาดเคลื่อนของสัดสวนFTESตออาจารยประจําเปนเปาหมายสําคัญเพื่อใหใกลเคียง

กับคามาตรฐาน การพิจารณาคาFTESของหลักสูตรโครงการภาคพิเศษอาจเปนส่ิงที่คณะฯ ควรคํานึงถึง 

ทั้งนี้ยอมมีผลกระทบถึงดานงบประมาณรายไดดวย ดังนั้นการลําดับความสําคัญและหาจุดสมดุลจึง

ขึ้นกับการประเมินของคณะฯ เปนหลัก 

 
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร องคประกอบที่ 3 ซึ่งเปนองคประกอบที่

คํานึงถึงการใหบริการที่จัดใหแกนิสิตและศิษยเกาในกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม การมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่

เขมแข็งมากขึ้น เพื่อติดตามดูแลใหการชวยเหลือ ประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต ประกอบดวย 3 

ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 อยูในระดับดีมาก เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 4 



ตารางที ่4 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 

 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต    3.00 2.67     

3.1 มีการจัดบริการแก

นิสิตและศิษยเกา   

ระดับ P 5 5 8 8 8 8 1 1 3 3     

3.2 มีการสงเสริม

กิจกรรมนิสิตที่ครบถวน

และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค 

ระดับ P 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3     

3.3 ระบบอาจารยที่

ปรึกษา   

ระดับ P 5 5 5 3 5 5 3 3 3 2     

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก การประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษายังไม

ชัดเจน 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 20 

จุดแข็ง 
มีการสํารวจความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีของคณะฯ โดยเปนหัวขอวิทยานพินธของนิสิต

บัณฑิตศึกษา 
แนวทางเสรมิ 

 ขอสังเกตจากการวิจัยพบวา ดานปจจัยเกื้อหนุนอยูในระดับปานกลาง สวนดานอื่นอยูในระดับมาก 

โดยระบุวาความตองการดานหองปฏิบัติการ หองคอมพิวเตอร จํานวนหนังสือ ความสะอาดของหองน้ํา เปน

ส่ิงที่ตองการใหคณะฯ เรงพัฒนาปรับปรุง สอดคลองกับการสัมภาษณนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาซึ่ง

ระบุเปนความตองการเรงดวนในเรื่องเดียวกัน 

จุดที่ควรพัฒนา 
 การดําเนินงานของคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาในการผลักดันระบบอาจารยที่ปรึกษาคอนขาง

นอยและไมพบการจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษา 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาควรเพิ่มบทบาทในการผลักดันระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมากขึ้น 

2. ควรดําเนนิการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชัน้ปที่ 1 โดยฝายกิจการนิสิตของคณะฯ เพื่อให

นิสิตชั้นปที่ 1 ทุกคนไดมีโอกาสแสดงความตองการความชวยเหลือจากคณะฯ 

3. ควรมีโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณวิชาชีพแกศิษยเกาเปนการเฉพาะ โดยอาจจัดบรรยายเพิม่พูน

ความรูในวันเลี้ยงสังสรรคคืนสูเหยาซึง่จะเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางคณะฯและศิษยเกา 

เปนการสรางโอกาสของความรวมมือและความชวยเหลอืในกิจการของคณะฯในภายหนา 
 
องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร องคประกอบที่ 4 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

สรางงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแก

อาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย 

ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมี

คุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประกอบดวย 10 ตัวบงชี้ 

พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 1.60 อยูในระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 1.70 อยูในระดับพอใช เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 5 



ตารางที ่5 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 4 การวจิัย 
 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย    1.60 1.70     

4.1 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

สนับสนุนการผลติ

งานวิจัยฯ   

ขอ P 6 4 6 6 6 6 3 2 3 3     

*4.2 มีกระบวนการ

และกลไกบริหาร

จัดการความรูจาก

งานวิจัยฯ 

ขอ P 4 4 4 4 n/a 4 3 3 3 3 - - - - 

4.3 จํานวน เงิน

สนับสนุนงานวิจยั และ

งานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกฯ 

(นับเฉพาะ อ. และ

นักวิจัยที่ปฏิบัติงาน

จริง) 

เงินภายใน I 2,757400 22,864.83 3,526,000 55,969.90 5,212,628 46,297.21 5,212,628 46,297.21 13,750 40,000 1 2 1 1     

เงินภายนอก 558,000 4,533,666 2,287,520 2,287,520 

เงินรวม 3,315,400 8,059,666 7,500,148 7,500,148 

อ.ทั้งหมด 145 144 162 162 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
 

 
                                 21 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

*4.4 รอยละของงานวิจัย 

และงานสรางสรรคที่

ตีพิมพฯ (นับเฉพาะ

อาจารย และนักวิจัยที่

ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ 

ที่ตีพิมพ 

O 19 13.10% 46 31.94% 55 33.95% 47 29.01% 16.25% 25.00% 1 3 3 2 - - - - 

145 144 162 162 

รอยละของ 

อ. ที่เปน

นักวิจัยหลัก 

- - - - 6 66.67% 6 85.71% 
- - 9 7 

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก กรรมการฯ ตัดขอมูลงานวิจัยตีพิมพที่ไมอยูใน

รอบปปฏิทิน 2552 ออกจํานวน 8 เรื่อง  

*4.5 รอยละของงานวิจัย 

และงานสรางสรรคที่

นํามาใช อันกอใหเกิด

ประโยชนฯ (นับเฉพาะ

อาจารย และนักวิจัยที่

ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ O 21 14.48% 32 22.22% 43 26.54% 35 21.60% n/a 20.00% 2 3 3 3 - - - - 

146 144 162 162 

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก กรรมการฯ ตัดขอมูลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนในวงกวางออก เพราะคณะฯ ระบุการใชประโยชนไมชัดเจน 

4.6 จํานวนผลงานวิจัย 

และงานสรางสรรคที่

ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา 

จํานวน O 0 0 0 0 0.10% 0.10% 0 0 0 0     

 

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
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ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

*4.7 รอยละของผลงาน

วิชาการที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ์ ฯ (นับเฉพาะ อ.  

ที่ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ O 8 
5.52% 

10 
6.94% 

1 
0.62% 

96 59.26% n/a 2.00% - - 0 3 - - - - 

145 144 162 162 

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก ตัวบงชี้นี้สามารถนับจํานวนวิทยานิพนธของ

นิสิตที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์รวมได 

4.8 รอยละของบทความ

วิจัยที่ไดรับการอางอิงฯ 

(นับ อ. และนักวจิัยที่

ปฏิบัติงานจริง+ลาศึกษา) 

รอยละ O 95 59.75% 6 3.82% 0 0% 0 0% 6.36% 6.36% 3 1 0 0     

159 157 173 173 

4.9 รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯ 

(นับเฉพาะ อ. และนักวิจัย

ที่ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ I 35 24.14% 41 28.47% 54 33.33% 54 33.33% 18.75% 28.00% 1 1 1 1     

145 144 162 162 

4.10 รอยละของ

อาจารยประจําทีเ่ขารวม

ประชุมวิชาการ ฯ (นับ

เฉพาะ อ. และนกัวิจัยที่

ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ I 118 81.38% 103 71.53% 104 64.20% 66 40.74% 64.38% 74.00% 3 2 2 1     

145 144 162 162 
เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก พบวามีอาจารยที่เขาประชุมที่ไมใชประชุม

วิชาการจํานวน  38 คน 

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 24 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ สนับสนุนใหอาจารยจํานวนมากทาํวิจัย โดยการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนา

อาจารย เปนการสรางขวัญและกําลงัใจอาจารย และสรางผลงานวิจัยไดจํานวนหนึง่ 

2. คณาจารยไดนําความรูจากงานวิจยัไปใชประโยชนในการเรียนการสอนจํานวนมาก 

3. มีเครือขายวิชาการวจิัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิจยั 

จุดที่ควรพัฒนา 
งานวิจัยสวนใหญมีงบประมาณนอย ขอบเขตงานวิจัยอยูในวงแคบ จึงไมเอื้อตอการตีพิมพในวารสาร

นานาชาติ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญ ในเชิงบูรณาการศาสตร ให

สอดคลองกับอัตลักษณของคณะ 

2. ขอมูลดานจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรของคณะฯ และของสถาบันวิจัย ไมตรงกัน อาจทําให

ภาพลักษณดานผลงานวิจัยของคณะฯ ต่ํากวาความเปนจริง จึงควรผลักดันใหคณาจารยทุกทาน 

รวมกันใหขอมูลแกสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. ควรพัฒนาวารสารคณะมนุษยศาสตรใหเปนวารสารที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับ 
 
 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร องคประกอบที่ 5 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการกระตุนเห็นความสําคัญของการนําความรู ความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยเผยแพร

สูสังคม เพื่อสนองตอบความตองการของชุมชนและสังคม อันกอใหเกิดความเขมแข็งของสังคมและ

ประเทศชาติ ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับ 

ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก เชนกัน รายละเอียด

ดังตารางที่ 6 
 



ตารางที ่6  ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแกสังคม 

 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม    3.00 3.00     

*5.1 มีกระบวนการและ

กลไกในการบริการทาง

วิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ P - - 7 5 n/a 7 - - 3 3 - - - - 

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก กรรมการฯ ไมพบหลักฐานในเกณฑระดับ 6 

และ 7 ที่ชัดเจน 

5.2 รอยละของอาจารย

ประจําที่มีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแก

สังคมฯ (นับ อ. ทีป่ฏิบัติงาน

จริง+ลาศึกษาตอ) 

รอยละ I 76 47.80% 74 47.13% 62 35.84% 58 33.53% 20.23% 43.00% 3 3 3 3     

159 157 173 173 
เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก กรรมการฯ ไมนับอาจารยที่ไปเปนกรรมการ

จัดประชุมละคร ระคน ตัวตน มนุษย จํานวน 4 คน  

5.3  รอยละของกจิกรรม/

โครงการบริการทางวิชาการ 

และวิชาชีพ ฯ  (นบัเฉพาะ 

อ. ที่ปฏิบัติงานจรงิ) 

รอยละ O 481 331.72% 86 59.72% 61 37.65% 58 35.80% 125% 38.00% 3 3 3 3     

145 144 162 162 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                       25 

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

*5.4 ระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย O - - 4.13 4.15 n/a 4.20 - - 3 3 - - - - 

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก กรรมการฯ คํานวณระดับความพึงพอใจ

ใหมจากจํานวนกจิกรรมบริการวิชาการในตัวบงชี้ที่ 5.3 

5.5 มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการ

บริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การ

สอน และการวิจัย 

ขอ P 
 

5 3 5 5 3 5 3 3 3 3     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
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*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 27 

จุดแข็ง 
มีศูนยภาษาเปนหนวยงานหลักในการใหบริการทางวชิาการที่เปนที่ยอมรับ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ไมมี 

ขอสังเกต 
ความเขาใจความหมายของการบริการทางวิชาการยังคลาดเคลื่อน ทาํใหการจัดกลุมขอมูลที่เปน

หลักฐานคลาดเคลื่อน 
 
องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร องคประกอบที่ 6 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย รวมทั้งเปนกิจกรรมที่

มุงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับ 

ดีมาก เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 7 



ตารางที ่7 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    3.00 3.00     

*6.1 มีกระบวนการและ

กลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ P - - 6 4 n/a 6 - - 3 3 - - - - 

6.2 รอยละของโครงการ/

กิจกรรมในการอนุรักษ

พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมตอจํานวน 

นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  

(คิดเฉพาะระดับปริญญา

ตรีภาคปกติ) 

รอยละ O 238 6.87% 218 6.21% 83 2.23% 83 2.23% 5.71% 5% 3 3 3 3     

3,463.41 3,511.44 3,722.39 3,722.39 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
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*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 29 

จุดแข็ง 
1. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดานดนตรี ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ สรางชื่อเสียงใหแกคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

2. มีกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวนมากและหลากหลาย ซึง่มีความสอดคลองและ

เสริมจุดเดนของศาสตรที่คณะไดส่ังสมไว 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี 

ขอเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการจดุเดนของแตละภาควิชาเพื่อเสริมสราง 

อัตลักษณของคณะฯ 
 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร องคประกอบที่ 7 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการเปนผูนํา เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการที่ดี

ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน   และการศึกษาตอทั้งใน

และตางประเทศอยางเทาเทียมกัน ประกอบดวย 9 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

3.00 อยูในระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.78 อยูในระดับดีมาก

เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 8  
 



ตารางที ่8 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ    3.00 2.78     

7.1 มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดีแบบธรรมา 

ภิบาล และภาวะผูนํา 

ระดับ P 
 

4 0 5 5 4 5 2 0 3 3     

*7.2 มีการพัฒนา

หนวยงานสูองคการ

เรียนรู 

ระดับ P 
 

- - 4 4 n/a 4 - - 3 3 - - - - 

7.3 มีกระบวนการและ

กลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษา

ไวใหบุคลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

ระดับ P 
 

4 3 5 5 5 5 2 2 3 3     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                    30 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

7.4 ระดับความสําเร็จ

ในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

ระดับ O 
 

2 3 5 5 3 5 1 2 3 3     

7.5 รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ (นับ อ.

และนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน

จริงรวมลาศึกษาตอ) 

อ.ที่ไดรางวัล O 5 3.14% 7 4.46% 4 2.31% 3 1.73% 1.16% 

 

2.00% 3 3 3 2     

อ.ทั้งหมด 159 157 173 173 
อ.ที่ไดรางวัล 

วิจัย 
3 60.00% 4 57.14% 3 75.00% 2 66.67% 25% 

อ.ที่ไดรางวัล 5 7 4 3 

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก กรรมการฯ ไมนับอาจารยที่ไดรับรางวัลนวัตกรรม 

มก. เพราะไมใชรางวัลระดับชาติ 

*7.6 มีการนําระบบ

บริหารความเสี่ยงมาใช

ในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ P 
 

n/a n/a 5 5 n/a 5 - - 3 3 - - - - 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                       31 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

7.7 ระดับความสําเร็จ

ของการถายทอดตัวบงชี้

และเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ O 
 

3 1 8 5 3 4 1 1 3 2     

7.8 งบประมาณสําหรับ

การพัฒนาคณาจารยฯ 

(นับ อ. ที่ปฏิบัติงานจริง

รวมลาศึกษาตอ) 

รอยละ I 1,677,290.25 10,549.001,393,229.45 8,874.07 4,797,040 27,728.55 4,797,040 27,728.55 5,895.95 15,000 2 1 3 3     

159 157 173 173 

7.9 รอยละของบุคลากร

ประจําสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนาความรูฯ 

(นับบุคลากร 

สายสนับสนุนรวมลา

ศึกษาตอ) 

รอยละ I 78 97.50% 74 93.67% 71 86.59% 71 86.59% 96.20% 92.00% 3 3 3 3     

80 79 82 82 

  รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553  
 

 
                       32 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 33 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีระบบการนาํองคกรเชิงรุก มุงอนาคต และมีนโยบายการบริหารจัดการคณะที่ครอบคลุม

ภารกิจอยางชดัเจน และสามารถปฏิบัติได 

2. มีการพฒันากลไกการบริหาร โดยจัดตั้งกองงานเลขานกุารคณบดี เพือ่รองรับงานเชงิรุกเฉพาะกจิ 

และประชาสัมพันธ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของคณะยังไมชัดเจน มีเพยีงแผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนนุของสํานักงานเลขานุการเทานัน้ 

2. แนวทางการประเมินผลภายในคณะยังไมครอบคลุมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
แผน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะใหครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท และมีความ

ครบถวนตามหลักการบริหารบุคคล สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะฯ 

2. ควรกําหนดแนวทางการประเมินในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความสําเร็จของ

แผนงาน/โครงการ การกําหนดแนวทางการแกไขปญหา รวมทั้งควรมีกระบวนการปรับแผน 

3. การบันทึกรายงานการประชุมควรมีการสรุปมติจากที่ประชุมอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติ 

และเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
ขอสังเกต 

ควรคํานึงถึงแผนพัฒนาผูบริหาร และแผนการสรางบุคลากร เพื่อใหการบริหารงานภายในคณะมี

ความตอเนื่อง และยั่งยืน 
 
 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร องคประกอบที่ 8 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มี

การวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแหลงเงินทุนทั้งจากเงินงบประมาณ

แผนดินและเงินรายได ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูใน

ระดับดี สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับดี เชนกันรายละเอียด

ดังตารางที่ 9 



ตารางที ่9 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ   2.50 2.50     

8.1 มีระบบและกลไกใน

การจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับ P 1 4 6 6 4 6 1 1 2 2     

*8.2 มีการใชทรัพยากร

ภายในและภายนอก

หนวยงานรวมกัน 

ระดับ P - - 5 5 n/a 5 - - 3 3 - - - - 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                       34 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 
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จุดแข็ง 
1. มีการจัดทาํแผนกลยทุธทางการเงนิที่ดี สามารถสะทอนแนวทางการบริหารจัดการทางการเงนิได

อยางชัดเจน 

2. มีศักยภาพในการสรางรายไดในระดับดีจากทนุบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเฉพาะทาง และมี
โอกาสที่จะสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
ผูบริหารยังไมไดนําขอมูลทางการเงินมาใชในการวางแผนและตัดสินใจอยางเปนรูปธรรม 

ขอเสนอแนะ 
ควรใหความสําคัญกับการนําขอมูลทางการเงินมาใชในการวางแผนและตัดสินใจอยางเปนรูปธรรม 

 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร องคประกอบที่ 9 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพภายในที่กําหนด และเกิดความตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ถือเปน

สวนหนึ่งของการดําเนินงานประจําวัน ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับ 

ดีมาก เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 10 



ตารางที ่10 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ มน. กรรมการ     มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

มน. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     3.00 3.00     

*9.1 มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

ภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ P 
 

- - 7 7 n/a 7 - - 3 3 - - - - 

9.2 มีระบบและกลไก

การใหความรูและทักษะ

ดานการประกัน

คุณภาพแกนิสิต 

ระดับ P 
 

7 7 7 7 4 7 3 3 3 3     

9.3 ระดับความสําเร็จ

ของการประกันคุณภาพ

ภายใน 

ระดับ O 
 

5 4 6 6 4 6 3 3 3 3     

 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 
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จุดแข็ง 
1. มีคูมือระบบประกันคุณภาพของคณะ ใหความสะดวกในการจัดทาํรายงานการประเมินตนเองของ

หนวยงานยอย และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

2. มีโครงการหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ไมมี 
ขอเสนอแนะ 

 ควรจัดระบบการจัดเก็บขอมูล ที่มีการติดตามรวบรวมขอมูลเปนระยะๆ เพื่อใหไดขอมูลครบถวน 

ถูกตอง และไมใหเปนภาระในชวงเวลากอนการตรวจประเมินฯ โดยอาจนําระบบฐานขอมูลสารสนเทศมาใชงาน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรแลว พบวา มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  รายละเอียดดังตารางที่ 11 
 

ตารางที ่11    ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมาย 

ผลประเมิน 
 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพ
บัณฑิต 

        2.50 2.50 2.50 2.50 ดี 

มาตรฐานที่ 2 ดานการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา 

1.90 1.80 2.90 2.80 2.29 2.29 2.48 2.41 ดี 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรรมา 

ภิบาลของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

3.00 3.00 2.78 2.78 2.80 2.40 2.81 2.69 ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจ

ของการบริหารการอุดมศึกษา 

1.63 1.50 3.00 2.82 2.00 2.22 2.29 2.25 ดี 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสราง
และพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู 

    3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก 

ภาพรวมตัวบงช้ีทุกมาตรฐาน 1.90 1.80 2.91 2.82 2.33 2.33 2.50 2.44  

ความหมายผลประเมิน พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี  
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หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน 

สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต ซึ่งพิจารณาเฉพาะดานผลผลิตเทานั้น พบวา ภาพรวมมีผล

การประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับดี โดยบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของ

นายจาง และผูประกอบการ รวมทั้งนิสิตปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ปมีผลงานไดรับการประกาศเกียรติคุณ 

ยกยองเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม อัตราการไดงานทําของบัณฑิตยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
 
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนน

เฉลี่ย 2.41 อยูในระดับดี โดยดานปจจัยนําเขา อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ย 1.80 สวนดานกระบวนการ

อยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.80 และดานผลผลิตอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.29 ทั้งนี้ การที่ดาน

ปจจัยนําเขายังอยูในระดับพอใชนั้นเปนเพราะยังมีประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงดานการเรียนการสอนที่เปน

จุดสําคัญและเรงดวน (การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร คุณวุฒิอาจารย ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน

อาจารยประจํา และปจจัยเกื้อหนุนโดยเฉพาะจํานวนหนังสือ) รวมทั้งจํานวนอาจารยประจํายังไดรับทุนทํา

วิจัยนอย และไมไดเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการเทาที่ควร นอกจากนี้ผลผลิตดาน

การวิจัยในสวนของผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และบทความที่ไดรับการอางอิงยังไมมี

ผลการดําเนินงานในปการศึกษาที่ประเมิน และจํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติยังมีนอย

ทั้งนี้อาจเปนเพราะงานวิจัยของคณะฯ สวนใหญมีงบประมาณนอย ขอบเขตงานวิจัยอยูในวงแคบ จึงไมเอื้อ

ตอการตีพิมพในวารสารนานาชาติ 

 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู ซึ่ง

พิจารณาเฉพาะดานกระบวนการเทานั้น พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับ 

ดีมาก โดยคณะฯ มีกลไกในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย มีการรวบรวม สังเคราะหความรูจาก

งานวิจัย มีการสรางเครือขายวิชาการวิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนเวทีในการเผยแพร

ผลงานวิจัย นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการติดตามประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรู ซึ่งจากสถิติผูเขาเยี่ยม

ชมเว็บไซตของคณะมนุษยศาสตรมีมากเปนอันดับ 5 ของประเทศ 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองดานการบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา  

คณะมนุษยศาสตร มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้ง 4 ดาน คือ  

ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากรและการเรียนรูและ

นวัตกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 12 
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ตารางที ่12   ผลการประเมนิตามมมุมองการบริหารจัดการดานตางๆ  

การบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมาย
ผลประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ 

1. ดานนิสิตและผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

2.00 2.00 3.00 2.88 2.78 2.78 2.79 2.74 ดีมาก 

2. ดานกระบวนการ

ภายใน 

3.00 3.00 2.83 2.67 2.67 2.33 2.80 2.60 ดีมาก 

3. ดานการเงิน 2.00 2.00 2.50 2.50     2.25 2.25 ดี 

4. ดานบุคลากรและการ

เรียนรูและนวัตกรรม 

1.60 1.40 3.00 3.00 1.50 1.67 2.06 2.06 ดี 

ภาพรวมตัวบงช้ีทุกดาน 1.90 1.80 2.91 2.82 2.33 2.33 2.50 2.44  
ความหมายผลประเมิน พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี  
 

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการแตละดาน สามารถ

สะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.74 อยูใน

ระดับดีมาก โดยดานกระบวนการ และผลผลิต อยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.88 และ 2.78 ตามลําดับ 

ทั้งนี้เปนเพราะคณาจารยคณะมนุษยศาสตรมีความเชี่ยวชาญในศาสตรเปนที่ยอมรับของนิสิต ศิษยเกาและ

วงการวิชาชีพ รวมทั้งมีความทุมเทในการเรียนการสอนเปนที่พึงพอใจของนิสิตอยางมาก สวนดานปจจัย

นําเขา อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ทั้งนี้เปนเพราะจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ยังคลาดเคลื่อนจากเกณฑมาตรฐานมาก โดยเฉพาะจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาของหลักสูตรพิเศษ 

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.60 อยูในระดับ 

ดีมาก โดยดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ อยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.00, 2.67 ตามลําดับ

สวนดานผลผลิตอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.33 โดยไมมีตัวบงชี้ใดในดานนี้ที่ยังไมไดคุณภาพ อยางไรก็

ตาม คณะฯ ยังมีความเสี่ยงในกระบวนการ ข้ันตอน การจัดทําแผนในภาพรวมของคณะฯ และแผนภาควิชา 

ซึ่งอาจสงผลตอความสําเร็จของแผนงานอยางแทจริง ทั้งนี้ เนื่องมาจากการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติยังไม

ชัดเจน และขาดการประสานความเขาใจที่ถูกตองตรงกันของผูปฏิบัติ 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.25 อยูในระดับดี โดยพิจารณา

เพียง 2 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 สวนดานกระบวนการ อยูในระดับดี 

มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 โดยคณะฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่ดี สามารถสะทอนแนวทางการบริหาร
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จัดการทางการเงินไดอยางชัดเจน รวมทั้งมีศักยภาพในการสรางรายไดในระดับดีจากทุนบุคลากรที่มีความรู 

ความสามารถเฉพาะทาง และมีโอกาสที่จะสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม ควรพิจารณาความเปนไป

ไดในการพัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญ ในเชิงบูรณาการศาสตร ใหสอดคลองกับอัตลักษณของคณะ เพื่อให

สามารถขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกไดเพิ่มข้ึน 

- ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 

2.06 อยูในระดับดี โดยดานปจจัยนําเขา และดานผลผลิต อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ย 1.40 และ 1.67 

ตามลําดับ ทั้งนี้เปนเพราะ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการยังไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัย รวมทั้งไดเขารวมประชุมวิชาการ 

และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการยังมีจํานวนนอย และในสวนผลผลิตที่เปนนวัตกรรมที่ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญายังไมมีผลการดําเนินงาน สวนดานกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก 

โดยคณาจารยไดนําความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชนในการเรียนการสอนจํานวนมาก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 

 

ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

  องคประกอบที ่1            

1  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี้ 501 0 31 30 

2  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน

ประจําปที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้ 462 0 24 23 

3  มีการกําหนดปรัชญา หรือปณธิาน 

ตลอดจนมกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว

บงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 5 1 5 5 

  องคประกอบที ่2            

4  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร 29 28 25 25 

5 - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 17 16 16 16 

6 - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร         

7 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร 7 7 4 4 

8 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร 1 1 0 0 

9 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง หลักสูตร         

10 - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 2 2 2 2 

11 - ระดับปริญญาโท(แผน ก และแผน ข) หลักสูตร 2 2 3 3 

12  จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและ

คุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  

หลักสูตร 0 0 25 25 

13 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร     16 16 

14 - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร         

15 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร     7 7 

16 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง หลักสูตร         

17 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร     2 2 

18  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

คน - 140 166 166 

19  จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด เร่ือง 39 31 19 19 

20 - ระดับปริญญาโท เร่ือง 39 31 19 19 

21 - ระดับปริญญาเอก เร่ือง 0 0 0 0 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

22  จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่

ตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง 22 25 18 18 

23 - บทความจากวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาโท ที่ตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง 22 25 18 18 

24 - บทความจากวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง 0 0 0 0 

25  ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

ผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) เฉลีย่ทุกหลักสูตร 

คาเฉลี่ย 1-5 4.40 4.43 4.51 4.51 

26 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5 4.40 4.44 4.51 4.51 

27 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

28 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5         

29 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

30 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5   4.42     

31 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

32 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง(ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5         

33 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

34 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5         

35 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

36  จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหม 

หรือที่ปรับปรุงและจํานวนหลักสูตร 

ที่ยังไมมีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือ

กิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกร  

ภายนอกมีสวนรวม 

หลักสูตร 0 0 0 0 

37 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร         

38 - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร         

39 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร         

40 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง หลักสูตร         

41 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร         

42  จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษา 
คน 2,098 2,347 2,476 2,476 

43 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 1,654 1,706 1,705 1,705 

44 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 100 193 307 307 

45 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) คน 0 0 0 0 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

46 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) คน 0 0 0 0 

47 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 172 207 215 215 

48 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 149 203 203 203 

49 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง(ภาคปกติ) คน 0 0 0 0 

50 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คน 0 0 0 0 

51 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน 13 16 20 20 

52 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน 10 22 26 26 

53  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 (FTES) รวมทุกหลักสูตร 

FTES 5,291.63 5,382.78 5,845.14 5845.14 

54 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES 3,463.41 3,511.44 3,722.39 3,722.39 

55 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES 750.76 912.61 1,269.13 1,269.13 

56 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) FTES         

57 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) FTES         

58 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES 434.33 416.85 364.58 364.58 

59 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES 643.13 541.88 489.04 489.04 

60 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง(ภาคปกติ) FTES         

61 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) FTES         

62 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES         

63 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES         

64  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคา 

มาเปนปริญญาตรี 

FTES 5,291.63 5,382.78 5,845.14 5845.14 

65 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

FTES 4,214.17 4,424.05 4,991.52 4991.52 

66 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ทั้งหมดเมื่อปรับคาเปนปริญญาตรี 

FTES 1,077.46 958.73 853.62 853.62 

67 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปน

ปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

FTES 434.33 416.85 364.58 364.58 

68 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปน

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

FTES 643.13 541.88 489.04 489.04 

69  จํานวน อ.ประจําทั้งหมด รวมทั้ง 

ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน 159 157 173 173 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

70 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ คน 14 13 11 11 

71  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

คน 24 18 24 24 

72  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

คน 87 89 93 93 

73  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

คน 46 49 55 55 

74  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีมี่

ตําแหนงอาจารย 
คน 95 99 115 115 

75  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีมี่

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

คน 44 39 39 39 

76  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

ตําแหนงรองศาสตราจารย 

คน 18 17 17 17 

77  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีมี่

ตําแหนงศาสตราจารย 

คน 2 2 2 2 

78  จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัต- 

กรรมการเรียนการสอนของคณาจารย 

ชื่อเร่ือง N/A N/A 18   

79  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหมี

เวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร

ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน

และนวัตกรรมทางการศึกษา 

ชื่อเร่ือง N/A N/A 12   

80  จํานวน อ.ประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบ 

ถวนที่จะเปน อ.ทีป่รึกษาวิทยา 

นิพนธ (เฉพาะทีป่ฏิบัติงานจริง) 

คน 61 49 32 55 

81  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน 52 43 32 52 

82  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมี

งานทํา 

คน 275 316 384 384 

83  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 

คน 275 316 384 384 

84  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ศึกษาตอระดับบณัฑิตศึกษา และ/

หรือไมประสงคทาํงาน 

คน 63 63 108 108 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

85  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมี

งานทําประจํากอนเขาศึกษา 

 และไดงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระ หลังสําเร็จการศึกษา 

คน 181 185 212 212 

86  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมี

งานทําประจํากอนเขาศึกษา 

 และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน เปนไปตาม

เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 163 170 188 188 

87  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมี

งานทําประจํากอนเขาศึกษา 

 และไดรับเงินเดือนเร่ิมตนสูงกวา 

เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน         

88  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมี

งานทําประจํากอนเขาศึกษา 

 และไดรับเงินเดือนเร่ิมตนตํ่ากวา

เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 18 15 0   

89  ระดับความพึงพอใจ ของ

นายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

N/A 3.91 3.86 3.86 

90  จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับ

รางวัลประกาศเกยีรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 105 47 42 45 

91 - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน 90 37 15 14 

92 - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน 4 2 0 0 

93 - ดานกีฬา สุขภาพ คน 7 3 14 17 

94 - ดานศิลปะและวฒันธรรม คน 4 5 13 14 

95 - ดานสิ่งแวดลอม คน 0 0 0 0 

96  จํานวนนิสิต บัณฑิตศึกษา

ปจจุบัน และศิษยเกา ระดับ

บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับ

รางวัลประกาศเกยีรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือนานาชาติจาก

ผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ 

คน 0 0 2 1 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

97  จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา

ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 

คน 1,660 1,738 1,574 1,574 

98 - ระดับปริญญาตรี คน 1,507 1,540 1,331 1,331 

99 - ระดับปริญญาโท คน 153 198 243 243 

100 - ระดับปริญญาเอก คน 0 0 0 0 

101 - ระดับ ป.บณัฑิต คน         

102 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  คน         

103  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่จบ

การศึกษาทั้งหมด 

คน 193 332 399 399 

104  มีระบบและกลไกในการพัฒนา

และบริหารหลักสตูร 

ระดับ 7 5 7 5 

105  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ   
ระดับ 7 7 7 7 

106  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน

ภายนอกมีสวนรวม 

ระดับ 5 5 5 5 

107  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย 

ระดับ 0 0 5 5 

108  มีระบบและกลไกสนับสนุนให

อาจารยประจําทาํการวิจัย เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

ขอ 5 5 5 5 

  องคประกอบที ่3            

109  ผลการประเมนิ คุณภาพการ

ใหบริการนิสิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 
คาเฉลี่ย 

1-5 

        

110  จํานวนโครงการกิจกรรมนิสิต แยก

ตามประเภทกิจกรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    96 96 

111 - จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/

กิจกรรม 

    25 25 

112 - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

    2 2 

113 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

และรักษาสิ่งแวดลอม 

 

โครงการ/

กิจกรรม 

    4 4 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

114 - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/

กิจกรรม 

    5 5 

115 - จํานวนกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    83 83 

116  จํานวนนิสิต แยกตามประเภท

กิจกรรม 

คน 0 0 8971 8971 

117 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ คน     666 666 

118 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมกีฬา

และการสงเสริมสขุภาพ 

คน     220 220 

119 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและรกัษาสิ่งแวดลอม 

คน     125 125 

120 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจรรม

นันทนาการ 

คน     886 886 

121 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

คน     7074 7074 

122 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา ระดับ 5 5 8 8 

123  มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่

ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ระดับ 4 4 4 4 

124  ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระดับ 5 5 5 3 

  องคประกอบที ่4            

125  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

บาท 3,315,400 8,059,666 7,500,148 7,500,148 

126 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก มก.  บาท 558,000 4,533,666 2,287,520 2,287,520 

127 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายใน มก. บาท 2,757,400 3,526,000 5,212,628 5,212,628 

128  จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุน

วิจัย 
คน 35 41 54 54 

129 - จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

คน 4 10 15 15 

130 -  จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จาก

ภายในมหาวิทยาลัย 

คน 31 31 39 39 

131  จํานวนการเผยแพรผลงาน 

วิจัยและงานสรางสรรค 

ชื่อเร่ือง 19 46 55 47 

132 - จํานวนผลงานทีตี่พิมพเผยแพร

ระดับชาติ 

ชื่อเร่ือง 17 45 46 40 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

133 - จํานวนผลงานทีตี่พิมพเผยแพร

ระดับนานาชาติ 

ชื่อเร่ือง 2 1 9 7 

134 - จํานวนผลงานตพิีมพในวารสารที่มี 

impact factor 

ชื่อเร่ือง 0 1 0 0 

135 - จํานวนผลงานทีอ่าจารยเปนนกัวจิัย

หลัก (Corresponding Author) หรือ

เปนชือ่แรก (First Author) 

ชื่อเร่ือง 0 1 6 6 

136  จํานวนผลงานที่จดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร  
ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

137  จํานวนผลงานที่จดทะเบียนพันธุ

พืช พันธุสัตว 

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

138  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน ชื่อเร่ือง 21 32 43 35 

139 -  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน

ในเชิงวิชาการ 

ชื่อเร่ือง 17 21 33 33 

140 -  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน

ในเชิงสาธารณะ 

ชื่อเร่ือง 3 11 9 1 

141 - จํานวนผลงานทีน่ําไปใชประโยชน

ในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ 

ชื่อเร่ือง 1 0 1 1 

142 - จํานวนผลงานทีน่ําไปใชประโยชน

ในเชิงพาณิชย 

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

143  จํานวนผลงานที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพ

จากหนวยงานที่เชื่อถอืได 

ชื่อเร่ือง 8 10 1 96 

144 -  จํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ ์ ชื่อเร่ือง 0 1 1 96 

145 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรองคุณภาพ

จากหนวยงานที่เชื่อถอืได 

ชื่อเร่ือง 8 9 0 0 

146  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิง

ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 
ชื่อเร่ือง 95 6 0 0 

147  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่

เปนนักวิจัยทั้งหมด 

คน 0 0 0 0 

148  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน 0 0 0 0 

149  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวม

ประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน

วิชาการในประเทศ 

คน 118 87 83 48 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

150  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวม

ประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน

วิชาการตางประเทศ 

คน 0 16 21 18 

151  มีกระบวนการและกลไกสนับสนุน

การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค   

ขอ 6 4 6 6 

152  มีกระบวนการและกลไกบริหาร

จัดการความรูจากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ขอ 4 4 4 4 

  องคประกอบที ่5            

153  จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวม

ในการบริการทางวิชาการแกสังคม 
คน 76 74     

154  จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ

วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

คน 76 74 62 58 

155  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

481 86 61 58 

156  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 1-5 - - 4.13 4.15 

157  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบรกิาร

วิชาการที่มีการสํารวจความพึงพอใจ 
โครงการ/

กิจกรรม 

- - 22 22 

158  มีกระบวนการและกลไกบริการ

ทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย

ของหนวยงาน 

ระดับ - - 7 5 

159  มีการนําความรูและประสบการณ 

จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

มาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน 

และการวิจัย 

ขอ 5 3 5 5 

  องคประกอบที ่6            

160  จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ/

กิจกรรม 

238 218 83 83 

161  จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุม

เสวนาทางวิชาการเพื่อสงเสริมการ

ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

162  จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุม

เสวนาทางวิชาการเพื่อสงเสริมการ

ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับนานาชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

163  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดาน

การเรียนการสอน  

โครงการ/

กิจกรรม 

    47 47 

164  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดาน

การวิจัย  

โครงการ/

กิจกรรม 

        

165  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดาน

การบริการวิชาการ   

โครงการ/

กิจกรรม 

    19 19 

166  จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการ

พัฒนาองคความรูและสราง

มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

167  มีกระบวนการและกลไกในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ N/A N/A 6 4 

  องคประกอบที ่7            

168  จํานวนบุคลากรประจํา 

สายสนับสนุนทั้งหมด 

คน 80 79 82 82 

169  จํานวนบุคลากรประจํา 

สายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะวิชาชีพ 

คน 78 74 71 71 

170 -  ในประเทศ คน 78 59 65 65 

171 -  ตางประเทศ คน 0 15 6 6 

172  จํานวนอาจารยประจํา (รวม

นักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

คน 5 7 4 3 

173 - ดานการวิจัย คน 3 4 3 2 

174 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 1 2 1 1 

175 -  ดานอื่นๆ คน 1 1     
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

176  งบประมาณสาํหรับพัฒนาอาจารย

ทั้งในและตางประเทศ 

บาท 1,677,290.25 1,393,229.45 4,797,040.00 4,797,040.00 

177  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบ

ธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 

ระดับ 4 0 5 5 

178  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ

เรียนรู 

ระดับ N/A N/A 4 4 

179  มีกระบวนการและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ

ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 4 3 5 5 

180  ระดับความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 2 3 5 5 

181  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมา

ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ N/A N/A 5 5 

182  ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมายของ

ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 3 1 8 5 

  องคประกอบที ่8           

183  รายรับทั้งหมดของหนวยงาน 

(ปงบประมาณ) 
บาท 128,530,673.34 129,451,710.80 179,776,986.08 179,776,986.08 

184  รายรับจากการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

บาท     22,317,209.32 22,317,209.32 

185  งบดําเนินการทั้งหมด บาท 154,208,510.15 175,231,180.55 114,560,328.04 114,560,328.04 

186  คาใชจายทั้งหมดของหนวยงานโดย

ไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และ

ที่ดิน (ปการศึกษา) 

บาท     - - 

187  คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน 

โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่ 

และที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท 154,280,509.35 175,231,180.55 114,560,328.04 114,560,328.04 

188  คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร 

 สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท 13,857,917.51 14,661,860.12 19,706,611.60 19,706,611.60 

189  คาใชจายและมูลคา ในการบริการ

วิชาการและวิชาชพี 

บาท 21,794,420.35 17,325,158.20 16,366,556.57 16,366,556.57 

190  คาใชจายและมูลคา ในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บาท     69,995.00 69,995.00 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

191  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 

(ปงบประมาณ) 
บาท 1,677,290.25 1,393,229.45 646,802.62 646,802.62 

192  คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด 

 คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

 (ปงบประมาณ) 

บาท 6,996,092.14 48,729,012.47 4,459,960.69 4,459,960.69 

193  เงินเหลือจายสทุธิ(ปงบประมาณ) บาท 9,996,771.30 20,197,422.39 50,215,760.06 50,215,760.06 

194  สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท 9,860,800.00 18,395,335.61 2,420,900.00 2,420,900.00 

195  มีระบบ และกลไกในการจัดสรร 

การวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 1 4 6 6 

196  มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ระดับ N/A N/A 5 5 

  องคประกอบที ่9            

197   มีระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ N/A N/A 7 7 

198   มีระบบและกลไกการใหความรู

และทักษะดานการประกันคุณภาพ

แกนิสิต 

ระดับ 7 7 7 7 

199  ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตาม

เกณฑ 5 ระดับของ สกอ. 

ระดับ 5 4 6 6 

  ตัวบงช้ีเพิ่มเติม  
(องคประกอบที ่2) 

          

200   จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่

ดําเนินการเพื่อเสริมหลักสูตรและ

สงเสริมประสบการณการเรียนรูใน

รายวิชาที่เปดสอนใหกับนิสิต 

โครงการ N/A N/A 58 58 

201  มีกระบวนการและกลไกเพื่อให

บรรลุเปาหมายตามอัตลักษณของ

คณะมนุษยศาสตร 

ระดับ N/A N/A 5 5 
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ภาคผนวกที่ 2 
ขอมูลสัมภาษณ 

 
ประเด็นการสัมภาษณอาจารย 
 

 ความพึงพอใจตอการทาํงานในคณะมนุษยศาสตร 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการทํางานที่คณะมนุษยศาสตร ทั้งในเรื่องของสภาพแวดลอม และ

บรรยากาศในการอยูรวมกันระหวางหัวหนางาน และเพื่อนรวมงานซึ่งมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน โดยมีความ

รวมมือรวมใจในการทํางานทั้งภายในภาควิชา และระหวางภาควิชา ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ ความรวมมือ

ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน แตอยางไรก็ตาม ยังมีความตองการใหคณะจัดกิจกรรมเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางอาจารยภายในคณะเพิ่มเติม เชน การสัมมาทิฐิอาจารย นอกจากนี้อาจารยในบาง

ภาควิชายังมีความประทับใจเกี่ยวกับนโยบายในการบริหารการศึกษาที่กําหนดใหมีการจัดโครงการเสริม

หลักสูตร 1 กิจกรรม/ภาคการศึกษา ที่ใหนิสิตไดฝกประสบการณจากการปฏิบัติจริง/การเรียนรูนอกสถานที่  

 

 การรับรูในการกําหนดอัตลักษณของคณะ 
อาจารยสวนใหญรับรูวาคณะมีการกําหนดอัตลักษณ แตมีบางทานเทานั้นที่ทราบวาอัตลักษณของ

คณะกลาวไวอยางไร 

 

 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
ทุกภาควิชามีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งที่เปนอาจารยจากตางมหาวิทยาลัย และ

ผูประกอบการในวงการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มาเปนผูใหคําปรึกษา/รวมพิจารณาหลักสูตรและการเรียน

การสอน รวมทั้งมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิเขามาชวยสอนในรายวิชาตางๆ ดวย 

 

 จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องการเรียนการสอน  
1. การเรียนการสอนในหลักสูตรใหมของภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่มีการผนวก

ศาสตร 2 สาขาเขาดวยกัน ในระยะเริ่มตนประสบปญหาเกี่ยวกับนิสิตยังมีความเขาใจในหลักสูตรที่จัดใหไม

ชัดเจน ทําใหนิสิตพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธชา 

2. ภาควิชาศิลปาชีพยังขาดหองปฏิบัติการทางดานการโรงแรม ซึ่งจะเปนสวนสนับสนุนใหนิสิตได

เรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง  

3. ภาควิชาดนตรีมีเครื่องดนตรีที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน จึงสงผลกระทบตอการพัฒนา

ศักยภาพของนิสิต นอกจากนี้ยังขาดทุนสนับสนุนสําหรับนิสิตในการเดินทางไปเผยแพรวัฒนธรรม ดังนั้น คณะ

จึงควรพิจารณาใหทุนสนับสนุนนิสิต รวมทั้งพิจารณาจัดหาเครื่องดนตรีที่ทันสมัยและสะดวกตอการขนยาย 
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4. ภาควิชาภาษาตางประเทศมีจํานวนบุคลากรไมเพยีงพอตอการรองรับนิสิตทัง้มหาวิทยาลัย 

รวมทัง้ยงัขาดแคลนทุนพัฒนาอาจารย 

5. ภาควิชาภาษาไทยมีอาจารยปริญญาเอก และอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการนอย ทําใหมี

ปญหาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ตองมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนจํานวนมากมา

ชวยสอน และคมุวิทยานิพนธ นอกจากนี้ยังประสบปญหาหองเรียนไมเพียงพอ 

6. ภาควิชาภาษาศาสตรมีจํานวนอาจารยคุมวิทยานิพนธไมเพียงพอ ทําใหตองจัดการศึกษา 2 

แผน คือ แผน ก และแผน ข ในหลักสูตรเดียวกัน ซึ่งนิสิตสวนใหญมีความตองการศึกษาในแผน ก ทําให

ภาควิชาจําเปนตองกําหนดเงื่อนไขในการเลือกนิสิตแผน ก โดยพิจารณาจากผูที่พัฒนาหัวขอวิทยานิพนธได

เร็วกวาจะไดเรียนแผน ก สวนระดับปริญญาเอกเนนการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาสอน 

7. ภาควิชาวรรณคดีตองการหนังสือประกอบการเรียนการสอนทางดานวรรณคดี โดยเฉพาะ
หนังสือที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห วิจารณ ทางวรรณคดีที่มีในหองสมุดคณะมีจํานวนนอย  

8. ภาควิชาปรัชญา และศาสนา ไมสามารถจัดการเรียนการสอนของนิสิตไดตามโปรแกรม 

เนื่องจากนิสิตไมสามารถลงทะเบียนในวิชาภาษาอังกฤษได 

 

 ทัศนคติตอการประกนัคุณภาพ 
อาจารยมีความเห็นวาการประกันคุณภาพยังคงทําเปนเทศกาลโดยเฉพาะในชวง summer ซึ่งเปน

เวลาที่อาจารยควรจะไดศึกษาขอมูลเพื่อเตรียมการสอน แตกลับตองใชเวลาในการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพมาก เนื่องจากรูปแบบการประกันคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงบอยทําใหความเขาใจในตัวบงชี้และ

เกณฑมีความคลาดเคลื่อน 
 
ประเด็นการสัมภาษณนิสติ 
 

 ความประทบัใจในการเรยีนที่คณะมนษุยศาสตร 
นิสิตมีความมัน่ใจในชื่อเสยีงของคณะทาํใหเลือกเขามาศึกษา และเมือ่ไดเขามาเรียนแลว พบวา 

อาจารยมีความรู ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาไดเปนอยางดี นอกจากนีย้ังมีการเชิญผูทรงคุณวุฒทิี่มี

ชื่อเสียงในศาสตรที่เกี่ยวของมาเปนผูสอนในบางรายวิชาดวย 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรงุ (นิสิตปริญญาตรี) 
1. ภาควิชาวรรณคดคีวรเพิ่มจํานวนอาจารย เพราะในปจจุบันอาจารย 1 คนสอนหลายวชิาทาํให

นิสิตสับสน 

2. ควรมีหองฝกปฏิบัติการดานการโรงแรม  
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3. ควรบริหารจัดการเรื่องการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหเหมาะสมที่นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได เพื่อไมใหกระทบกับการวางแผนในการเรียนของนิสิตตามระยะเวลาของหลกัสูตร 

4. ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตรควรปรับปรุงบริเวณหนาอาคารซึ่งเปนทีน่ั่งของ
นิสิตใหมทีี่บังฝน บังแดด  

5. การประเมนิคุณภาพนิสิตไมควรประเมินจากคะแนนสอบเพียงอยางเดียว ควรดทูี่ความ

เปลี่ยนแปลงในตัวนสิิตควบคูไปดวย 

6. ควรสอบถามความตองการของนิสิตกอนเริ่มสอน ไมใชประเมินการสอนตอนกลางภาค

การศึกษาซึ่งนาํมาแกไขไมทนั 

7. นิสิตไมไดรับการแจงผลการประเมินการเรยีนการสอน 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรงุ (นิสิตบัณฑิตศึกษา) 
1. ความหลากหลายในรายวิชาทางดานภาษาศาสตรที่ตองการเรียนมีนอย เพราะไมมีอาจารยที่

เชี่ยวชาญโดยตรง 

2. หองสมุดภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยมีหนังสือทางดานภาษาศาสตรนอย ทําใหนิสิตตอง

ไปหาหนังสือจากหองสมุดของมหาวิทยาลัยอื่นมาประกอบการศึกษา 
 
ประเด็นการสัมภาษณผูใชบัณฑิต/ศิษยเกา 
 

 ศักยภาพของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร 
ผูใชบัณฑิตไดแสดงทรรศนะวาบัณฑิตคณะมนุษยศสาสตรมีความรู ความสามารถในการเรียนรู ซึ่ง

นํามาประยุกตใชในการทํางานไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม คณะควรเพิ่มเติมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

รวมทั้งบุคลิกภาพ การวางตัว และการใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม สําหรับการมีสหกิจศึกษานั้น ถือวามี

สวนชวยในการคัดกรองบัณฑิตเขามาทํางานไดดี  

 

 การใหขอมูลขาวสารแกศษิยเกา 
คณะยังไมมีการเผยแพรขอมูลถึงศิษยเกาโดยตรง ทําใหการติดตอระหวางศิษยเกากับคณะจึง

เปนไปในลักษณะการติดตอสวนตัวผานทางอาจารยที่ปรึกษา ทําใหโอกาสที่ศิษยเกาจะทราบขอมูลการจัด

โครงการ/กิจกรรมตางๆ ของคณะสวนใหญจึงมาจากการที่ไดเขามาติดตองานกับอาจารยที่ปรึกษาแลวพบ

ปาย บอรดประชาสัมพันธงานภายในคณะ ดังนั้น คณะควรมีการประชาสัมพันธติดตอส่ือสารกับศิษยเกาให

มากขึ้นเมื่อมีการจัดโครงการสัมมนา/ประชุมวิชาการตางๆ 
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 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรงุ 
1. ควรเตรียมความพรอมสําหรับนิสิตที่ตองการเรียนตอในระดับบัณฑติศึกษา โดยเฉพาะในสวนที่

ตองไปศึกษาตอตางประเทศ ควรปูพืน้ฐานทางดานภาษาอังกฤษเพิม่เติม 

2. ควรเรงแกไขปญหานิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตกคางจํานวนมาก 

3. ควรเพิ่มทักษะการใชภาษา และคอมพิวเตอรของนิสิตเพือ่เปนประโยชนตอการทํางาน 

4. ควรแบงโซนการใชหองคอมพิวเตอรของรนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑติศึกษา 

รวมทัง้เตรียมจํานวนคอมพวิเตอรใหเพยีงพอรองรับกับความตองการ  
 
ประเด็นการสัมภาษณบุคลากรสายสนบัสนุน 
 

 สภาพและบรรยากาศในการทํางาน 
บุคลากรมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในคณะเปนอยางดี  และมีโอกาสได รับทราบ

ความกาวหนาในการดําเนินงานของคณะ รวมทั้งไดเสนอปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เนื่องจากคณบดีมี

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับรวมกันทุกรอบ 3 เดือน นอกจากนี้ บุคลากรยังไดรับการสนับสนุน

ใหไดพัฒนาตนเองโดยการเขารวมอบรม สัมมนา ทั้งที่มีคาใชจายและไมมีคาใชจาย รวมถึงการลาศึกษาตอ

นอกเวลาราชการ และคณะไดจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากร และครอบครัวปละ 5,000 บาท/ป 

 

 การรับรูในการกําหนดอัตลักษณของคณะ 
บุคลากรสวนใหญรับรูวาคณะมีการกําหนดอัตลักษณ แตไมทราบวาอัตลักษณของคณะกลาวไว

อยางไร เนื่องจากการประชาสัมพันธอัตลักษณคณะมนุษยศาสตรยังไมทั่วถึง 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. ควรมีฐานขอมูลการบริหารจัดการภายในที่มีความเชื่อมโยงกัน สามารถสืบคนขอมูลไดสะดวก 

2. ควรเพิ่มบุคลากรประจําในงานทะเบียนนิสิต และศูนยจัดการโครงการพิเศษ 

3. ควรจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการรับสมัครผูเขาอบรมศูนยภาษา 

 

 ทัศนคติตอการประกนัคุณภาพ 
การประกันคุณภาพมีความเขมขนมากขึ้น ความเขาใจในตัวบงชี้และเกณฑยังไมชัดเจน และการ

รวบรวมเอกสารเพื่อรับการประเมินยังไมครบถวน  
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ภาคผนวกที ่3 

ภาพกจิกรรม 

 

 

 

           

 

 

              

 

 

 

 

 

              

 

  

 

             

 

             

 

 

  

  

  



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 


