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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 
2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากร จํานวน 
32 คน 

  คณะมนุษยศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. 
23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) มี
คะแนนเฉลี่ย 2.89 ได้คุณภาพระดับพอใช้ สําหรับภาพรวม จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 
13 ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก.
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.
(18  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(18  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(1  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(13 

ตัวบ่งชี้)

รวม
(14 

ตัวบ่งชี้)

สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.
(23  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(15  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(36  

ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต  

3.21 3.75 3.75 3.75 5.00 3.69 3.91 3.70 3.70 3.69 3.70

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

- 4.00 5.00 5.00 - - - 4.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.29 1.29 5.00 5.00 1.29 3.14

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม  

- 3.50 3.50 3.50 - 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 1.75

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.73 3.73 5.00 5.00 3.73 4.75

องค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ - 4.00 4.00 4.00 - 4.38 - 4.00 4.00 4.38 4.00
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และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

เฉลี่ยภาพรวม 3.66 4.37 4.50 4.50 5.00 2.89 2.93 4.28 4.38 2.89 3.80
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําสูง มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการพัฒนาคณะ ให้ความสําคัญกับการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

2. คณะได้เตรียมแผนงานเชิงรุกหลายด้าน เพื่อรองรับความก้าวหน้าของหน่วยงาน และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในด้านทักษะและประสบการณ์ก่อนการเปิดประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

3. มีหลักสูตรที่หลากหลาย และมีครบทุกระดับการศึกษา 
4. มีหน่วยงานรับผิดชอบในการบริการวิชาการแก่สังคม และสามารถสร้างรายได้ให้กับคณะ 
5. มีการจัดโครงการและกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในระดับคณะและระดับ

ภาควิชาจํานวนมาก 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
- อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และจํานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ยังมีอยู่น้อย ดังนั้น 

คณะต้องหาแนวทางหรือสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ภายในคณะขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด และหามาตรการเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนวิจัยมากขึ้น 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีหลักสูตรที่หลากหลาย และมีครบทุกระดับ

การศึกษา แต่กระบวนการในการพัฒนาทางด้านวิชาการในเรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนยังไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน รวมทั้งคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ส่งผลให้ศักยภาพและ
ความพร้อมด้านวิชาการ อยู่ในระดับพอใช้ อย่างไรก็ตาม คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีช่ือเสียงเป็นที่
ยอมรับของนิสิตและศิษย์เก่า และวงวิชาชีพ รวมทั้งมีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

2. ด้านการวิจัย พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีจํานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยน้อย ส่งผลให้มีจํานวน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติน้อย รวมทั้งผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ และผลงาน
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วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ควรหามาตรการเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ขอทุน
วิจัยมากขึ้น 

3. ด้านการบริการวิชาการ พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีผลงานบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง เนื่องจากการบูรณการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และการ
ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการฯ ยังไม่ชัดเจน ทําให้ไม่พบผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย รวมทั้งไม่พบผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกที่เป็นระบบอย่างชัดเจน 

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการบูรณา
การกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานิสิต ทั้งในระดับ
คณะและระดับภาควิชาจํานวนมาก โดยเพิ่มจุดเน้นเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะ  

นวัตกรรม 
  การพัฒนาระบบ “สื่อสารสนเทศระบบเสียงภาษาไทย” และผลงาน Thai SL App version 1.0  

แนวปฏิบัติที่ดี 
  การพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ โดยกําหนดให้มีการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในพร้อมกันทั้งคณะ และให้ทกุหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมในห้อง
ประชุมตามช่วงเวลาที่กําหนด  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ทุกประเด็น โดยมี
โครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง จํานวน 21 โครงการ สามารถดําเนินการสําเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่
กําหนดเรียบร้อยแล้ว จํานวน 19 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดําเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ 
2. จัดทําคู่มือในการปฏิบัติงานสําหรับงานประกันคุณภาพของคณะ และถ่ายทอดสู่หน่วยงานภายในให้

รับทราบและถือปฏิบัติ 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
  คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่าง
วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. + มก. 
จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินฯ 
วันจันทรท์ี่ 23 กรกฎาคม 2555 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมแนวทางการประเมินในเบื้องต้น ณ ห้องประชุม 1 

ช้ัน 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 
เวลา 09.30 – 10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์    
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1. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ พร้อมชี้แจง
วัตถุประสงค์ และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
2554 

2. ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร ์รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 
ดังนี้ 
1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ และ 

ตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมุมมองด้านสถาบันการ
อุดมศึกษา 

2. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต 
4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการ

ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคาร

มนุษยศาสตร์ 1 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)  
 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคาร

มนุษยศาสตร์ 1 
เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มละ 45 นาที ณ ห้องประชุมใหญ่ 

ช้ัน 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 
 เวลา 09.00 – 09.45 น.  
  กลุ่มที่ 1 อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา           จํานวน 8 คน 

  เวลา 09.45 – 10.30 น.  
   กลุ่มที่ 2 นิสิตปริญญาตรีคละชั้นปี                                 จํานวน 6 คน 
                    และนสิิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท 3 คน/ป.เอก 1 คน) จํานวน 4 คน 

  เวลา 10.30 – 11.15 น.  
   กลุ่มที่ 3 ศิษยเ์ก่า (ป.ตรี 1 คน/บัณฑิตศึกษา 1 คน)  จํานวน 2 คน  

                  และผูใ้ช้บัณฑติจากภายนอก มก.  จํานวน 2 คน 
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  เวลา 11.15 – 12.00 น.   
  กลุ่มที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุน    จํานวน 6 คน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมประมาณหน่วยงานละ 30 นาท ี
 เวลา 13.00 – 13.30 น. 

- ภาควิชาดนตรี ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ช้ัน 8 

เวลา  13.30 – 14.00 น. 

- ภาควิชาศิลปาชีพ ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ช้ัน 6 

เวลา 14.00 – 14.30 น. 
- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ช้ัน 2 
เวลา 14.30 – 15.00 น. 
- สถาบันขงจื๊อ ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ช้ัน 2 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบ และ 
ร่างจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 (ห้องประชุมใหญ ่ช้ัน 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1) 
เวลา 09.00 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของ 

คณะมนุษยศาสตร์  
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บรหิาร และ

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ รับทราบ 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง 
และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศกึษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
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   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน 
จํานวน 28 คน ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์ รวมทั้งตรวจ
เยี่ยมภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุนภายในคณะ  
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการ

ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. 
23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) มี
คะแนนเฉลี่ย 2.89 ได้คุณภาพระดับพอใช้ สําหรับภาพรวม จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 
13 ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม
สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก.
(19  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(18  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(18  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(1  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(14  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(15  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(36  

ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
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ดําเนินการ   

องค์ประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต  

3.21 3.75 3.75 3.75 5.00 3.69 3.91 3.70 3.70 3.69 3.70

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

- 4.00 5.00 5.00 - - - 4.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.29 1.29 5.00 5.00 1.29 3.14

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม  

- 3.50 3.50 3.50 - 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 1.75

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.73 3.73 5.00 5.00 3.73 4.75

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.38 - 4.00 4.00 4.38 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.66 4.37 4.50 4.50 5.00 2.89 2.93 4.28 4.38 2.89 3.80
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี

 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย

  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2  

4.07 3.80

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  4.10 3.75
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.64 4.38
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.65 4.28
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 3.05 2.68
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 3.19 2.89
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  

5.00  5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
1.1 5.00 ข้อ 8 8 8 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  3.93 3.93 3.70

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 5 5 2 4.00 2.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ได้แก่  
ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
ข้อ 4 คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ซ่ึงมีการประเมินหลักสูตรไม่ครบถ้วน 
ข้อ 5 คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร ยังไม่ครบถ้วน 
เกณฑ์เฉพาะข้อ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว่าร้อย
ละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีหลักสูตรที่เน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน 9 หลักสูตร ของจํานวน
หลักสูตรทั้งหมด 23 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 39.13 
เกณฑ์เฉพาะข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศกึษา
อยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 376 คน 
จากจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  2,804 คน คิดเป็นร้อยละ  13.41 

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

34 64 35.56 64 35.56 2.96 2.96

180 180 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

10.26 18 10.00 18 10.00 1.67 1.67

180 180 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 5 7 7 5.00 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 5 6 5 4.00 3.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ได้แก่  
ข้อ 2 มีไม่ครบทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
ข้อ 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ไม่ครบทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา สืบเนื่องจากข้อ 2 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 276 82.14 276 82.14 4.11 4.11

336 336 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 433 433 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 463 463 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 276 276 

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 49 49 

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 0 

  จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์ทหาร 
ลาอุปสมบท 

คน 0 0 

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน 60 60 

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์ทํางาน คน 48 48 

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จ
การศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน 0.00 0.00 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมินจาก
นายจ้าง 

4.00 4.03 4.03 4.03 4.03

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 45
  

33.25 46.18 33.25 46.18 5.00 5.00
  72 72 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทท้ังหมด 

คน 72 72 

 การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) 
ท่ีได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 11 5.50 11 5.50 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 37 27.75 37 27.75

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิทีได้รับการยอมรับในสาขา 
หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ 
Scopus 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 25 1.00 25.00 1.00 25.00 2.50 2.50
  4 4 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทั้งหมด 

คน 4 4 

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 4 1.00 4 1.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1, 2, 3 
หรือ 4 (Q1, Q2, Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 3.30
  

610 3.39 610 3.39 2.82 2.82

180 180 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 21 0.00 21 0.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 75 150.00 75 150.00

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 23 115.00 23 115.00

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 17.0 51.00 17.0 51.00

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 26 156.00 26 156.00

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 2.0 10.00 2.0 10.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 15 120.00 15 120.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 1 8.00 1 8.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0 0.00 0 0.00 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 4.00

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ 4 5 2 5.00 2.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
ข้อ 3 ไม่พบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต อย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
ข้อ 4 ไม่พบการประเมินระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี 
ข้อ 5 ไม่พบการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อ 4 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 3.14 3.14
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

สัดส่วน 47000 20,918,900125,262.8712,629,31
0 

75,624.61 5.00 5.00

167 167 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 6 11.50 6.35 11.50 6.35 3.18 3.18

181 181 

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 180.00 180.00 

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 1.00 1.00 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 34 8.50 34 8.50 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1, 2, 3 
หรือ 4 (Q1, Q2, Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 3 3.00 3 3.00 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0.5 1 0.55 1 0.55 0.14 0.14

181 181 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 1 1 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0 0 

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค ์

เรื่อง 0 0 

7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง ร้อยละ 1 2.00 1.10 2.00 1.10 0.55 0.55
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
(สมศ.) คุณภาพ 181 181 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

เรื่อง 0 0.00 0 0.00 

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00 

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 2 2.00 2 2.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่
สังคม  

3.50 1.75

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ข้อ 5 5 2 5.00 2.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
ข้อ 3  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ไม่ชัดเจน 
ข้อ 4  การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ไม่ชัดเจน  
ข้อ 5  ไม่พบการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เนื่องจากไม่
ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.00 9.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 0 0 

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0 0 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

เรื่อง 0 0 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ท้ังหมด 
เรื่อง 9 9 

    

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 4 4 0 4.00 0.00

หมายเหตุ : ไม่พบผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกที่เป็นระบบอย่างชัดเจนในระดับคณะ

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.75 4.75

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.51 3.73 3.73 3.73 3.73

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

4.32 4.19

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 8 8 8 4.00 4.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานช้อ 5 เนื่องจากตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์มีผลการพัฒนาผลการดําเนินงานไม่ครบทุกตัวบ่งชี้

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.15 4.64 4.38 4.64 4.38
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ สกอ. พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ จาก
ผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะได้เตรียมแผนงานเชิงรุกหลายด้าน เพื่อรองรับความก้าวหน้าของหน่วยงาน ได้แก่ แผนงาน
เตรียมความพร้อมเสริมสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ แผนงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี และแผนการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงาน  
   ควรนําผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) มาใช้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรปรับปรุงตัวช้ีวัด
ความสําเร็จและค่าเป้าหมายให้เหมาะสม มีความท้าทาย และบางอย่างต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานคุณภาพทั่วไป เช่น 
ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ต้องตั้งเป้าหมายไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เป็นต้น  
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. การกําหนดตัวช้ีวัดระดับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี ควรมีความแตกต่างกัน โดยตัวช้ีวัด
ระดับกลยุทธ์เป็นมิติของการวัดความสําเร็จของกลุ่มโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปีหลายโครงการที่เกี่ยวโยง
กัน จึงไม่ควรใช้ตัวช้ีวัดเดียวกัน และตัวช้ีวัดระดับแผนกลยุทธ์ไม่ควรมีจํานวนมากเกินไป 

2. การประเมินผลของแผนยังไม่มีความสมบูรณ์ ควรประเมินผล แล้ววิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค กําหนด
แนวทางแก้ไข โดยดําเนินการทีละตัวบ่งชี้ นําผลไปแก้ไขการดําเนินการในปีต่อไป จึงจะสามารถขับเคลื่อนให้
บรรลุความสําเร็จ และมีพัฒนาการขึ้นในทุกๆ รอบปี  

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13  
ตัวบ่งชี้ (สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้) พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 3.70 
ได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 ได้คุณภาพระดับดี และ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีหลักสูตรที่หลากหลาย และมีครบทุกระดับการศึกษา 
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2. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ตามแนว
ปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนการสอน 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรผลักดันให้คณาจารย์ จัดทํา มคอ. 3, 4, 5, 6 และ 7 ให้ครบทุกหลักสูตรและทุกรายวิชา 
2. การรับอาจารย์ใหม่ ควรมุ่งเน้นการรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือมีแผนที่จะส่งเสริม

อาจารย์เก่าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมีแรงจูงใจเกี่ยวกับ
การให้ทุนการศึกษา 

3. อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ. ขึ้นไป ยังมีอยู่น้อยมาก เพียง 18 คน จาก
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 180 คน ดังนั้น คณะต้องหาแนวทางหรือสร้างแรงจูงใจที่จะให้อาจารย์ภายในคณะ
ขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด  

4. ห้องสมุดของคณะมีพ้ืนที่ที่จะรองรับการใช้ห้องสมุดของนิสิตได้ไม่เพียงพอ และควรมีเกณฑ์การคัด
หนังสือออกจากห้องสมุดที่ดีกว่านี้ 

5. สภาพแวดล้อม พบว่า ไม่มีสถานที่ที่จะให้นิสิตจัดกิจกรรม พร้อมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พ้ืนที่
รอบๆ คณะ ที่นิสิตใช้ประชุมทํากิจกรรมเป็นพื้นที่กลางแจ้ง ไม่มีที่กําบังแดดและฝน  

6. การผลิตบัณฑิตของคณะ พบว่า มีบางส่วนที่ไปทํางานเป็นครูหรืออาจารย์สอนหนังสือ แต่ขาดทักษะ
การสอน ควรมีการแนะแนวนิสิตที่จะทํางานด้านนี้ เลือกวิชาเรียนเกี่ยวกับการสอนประกอบด้วย  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
(สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ มก. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภาพระดับดี หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

- อาจารย์ให้ความใส่ใจในการเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบเพื่อปรึกษาวิชาการเป็นอย่างดี 
 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ไม่พบการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ  
2. ไม่พบการประเมินระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับ

คณะ รวมถึงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้) พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 3.14 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 3  
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 1.29 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

- จํานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ยังมีจํานวนน้อย ควรหามาตรการเพื่อกระตุ้นให้มีจํานวนอาจารย์ที่ขอ
ทุนวิจัยมากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 4 
ตัวบ่งชี้ (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้) พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 1.75 
ได้คุณภาพระดับควรปรับปรุง หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับ
พอใช้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- มีหน่วยงานรับผิดชอบในการบริการวิชาการแก่สังคม และสามารถสร้างรายได้ให้กับคณะ 
 ควรมีโครงการบริการวิชาการในลักษณะที่เป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วย  

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ไม่พบกิจกรรมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัยที่ชัดเจน  

  ควรมีแนวทางบูรณาการในลักษณะให้อาจารย์กําหนดโจทย์วิจัยจากการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
หรือทํางานวิจัยพร้อมกับกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
 ควรบันทึกกิจกรรมการบูรณาการฯ ให้ชัดเจนใน มคอ. 3  

3. ไม่พบการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยที่ชัดเจน  
 ควรประเมินผลเพื่อนําผลไปพัฒนาแผนหรือกระบวนการบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเนื่อง  
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้) พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 5.00 
ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีนโยบายสนับสนุนให้มีการบูรณาการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการ
สอน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยเพิ่มจุดเน้นเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะ 

2. มีการจัดโครงการและกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในระดับคณะและระดับ
ภาควิชาจํานวนมาก 
 ควรกําหนดให้ทุกภาควิชา มีอย่างน้อย 1 รายวิชาที่มีบูรณาการงานด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน หรือ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต มีการประเมินผล
ประโยชน์หรือผลกระทบของการบูรณาการ ถ้าดําเนินการได้ผลดี ก็ใช้กระบวนการ KM ถ่ายทอดความรู้ในการ 
บูรณาการ เพื่อขยายผลสู่รายวิชาอื่นๆ 

3. คณะมีการเรียนการสอนด้านสุนทรียศาสตร์  
 ควรมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ
วัฒนธรรม กับบุคลากรและนิสิตในคณะ เพื่อสร้างให้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสุนทรีย์ที่
มีรสนิยม เป็นต้นแบบให้กับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป (ตัวบ่งชี้ของ สมศ.)  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5  
ตัวบ่งชี้ (สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 4.75 
ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 ได้คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําสูง มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการพัฒนาคณะ ให้ความสําคัญกับการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
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2. มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ด้วยการ
จัดทุนสนับสนุนการวิจัย การนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การผลิตเอกสารทางวิชาการ การ
จัดทําวารสารวิชาการของคณะ เป็นต้น 

3. มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ในด้านทักษะและประสบการณ์
ก่อนการเปิดประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
  ควรรวบรวมข้อมูลแหล่งทุนสําหรับศึกษาต่อ เกณฑ์การให้ทุน คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ในสาขาวิชา
ต่างๆ ด้านมนุษยศาสตร์ ให้คณาจารย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาต่อ 
(โดยเฉพาะทุนจากต่างประเทศ อาจขอกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดําเนินการให้)  

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ สกอ. พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่แสดงแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แนว
ทางการบริหารเงิน การวางแผนการใช้จ่าย และการจัดสรรงบประมาณ  
 ควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคณะ (แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี) และประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้เป็นงบประมาณในการดําเนินการตามแผนฯ  
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

- ควรวิเคราะห์รายงานทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงด้านต่างๆ เสนอให้
ผู้บริหารทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายจริง เพื่อให้ผู้บริหารนําไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงสัดส่วน
งบประมาณด้านต่างๆ วางแผนการประหยัดงบประมาณ หรือการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) และตัวบ่งชี้ที่ 15 (สมศ.) พบว่า มีผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
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1. มีการพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ รูปแบบ
กิจกรรมการตรวจประเมินฯ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน 

2. มีกระบวนการในการบริหารจัดการ สร้างและส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะอย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า  

3. บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
 ควรมีการเสวนาในระดับผู้บริหาร รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เรื่องการควบคุมคุณภาพ หรือการนํา
มาตรฐานคุณภาพไปใช้ในการกํากับการทํางาน แล้วจึงขยายไปถึงเรื่องการประเมินคุณภาพ รวมทั้งสร้างความ
เข้าใจให้เกิดการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ที่มีส่วนในการสร้างคุณภาพงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
การทํางานประจําอย่างประกันคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. คู่มือระบบประกันคุณภาพ ยังขาดส่วนของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ

คุณภาพ (Quality Audit) พบเฉพาะการประเมินคุณภาพ (Quality Assurance) เท่านั้น  
 ควรวิเคราะห์การดําเนินงานทั้งระบบของการประกันคุณภาพ แล้วเขียนคู่มือเพิ่มเติมในส่วนของการ
ควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ (ดูตัวอย่างจากคู่มือระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย) แสดงให้
ชัดเจนถึงระบบควบคุมคุณภาพของพันธกิจ 4 ด้าน รวมท้ังการบริหารจัดการ กําหนดบทบาทและขอบเขต การ
ดําเนินการของคณะและภาควิชาให้ชัดเจน 

2. การรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ยังเป็นภาระกับบุคลากรส่วนใหญ่  
 ควรมีระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดทํารายงาน 
เพื่อลดภาระงาน ลดเอกสาร ลดเวลาในการจัดทํารายงาน 

 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้
คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 2.89 ได้
คุณภาพระดับพอใช้ และภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม
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สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.
(18  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(18  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(1  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(14  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(15  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(36  

ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 5.00 3.91 4.13 5.00 5.00 3.91 4.13

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

3.66 4.47 4.44 4.44 - 2.99 2.76 4.32 4.28 2.99 3.93

  มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 3.73 3.73 4.86 4.86 3.73 4.72

  มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกจิของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

3.66 3.90 4.11 4.11 - 2.87 2.56 3.83 3.97 2.87 3.58

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 1.29 1.29 5.00 5.00 1.29 2.77

เฉลี่ยภาพรวม 3.66 4.37 4.50 4.50 5.00 2.89 2.93 4.28 4.38 2.89 3.80
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี
 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉลี่ย 4.13 
เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์ มีระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี โดยมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ การจัดประชุมวิชาการเพื่อการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
มีโครงการและกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้
บัณฑิตเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี มี
คะแนนเฉลี่ย 3.93 หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.72 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.58 อยู่ใน
เกณฑ์ดี เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์ ได้เตรียมแผนงานเชิงรุกหลายด้าน เพื่อรองรับความก้าวหน้าของหน่วยงาน 
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ได้แก่ แผนงานเตรียมความพร้อมเสริมสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ แผนงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี และ
แผนการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน ผู้บริหารมีภาวะผู้นําสูง มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการพัฒนาคณะ ให้
ความสําคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล อย่างไรก็ตาม คณะต้องหาแนวทางหรือสร้างแรงจูงใจที่จะให้อาจารย์ภายในคณะขอตําแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 2.77 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ เนื่องจากมีการพัฒนาการเรียนรู้จากการจัดการความรู้ใน
ประเด็นหลากหลายโดยหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ บางหน่วยงานมีการรวบรวมความรู้เป็นระบบและเผยแพร่
บนเว็บไซต์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมชุมชน แต่ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติน้อย ตลอดจนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ยังไม่เห็นผล
อย่างชัดเจน 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 
4.38 ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 2.89 ได้คุณภาพระดับพอใช้ และภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. 
และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองดา้นการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก.
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.
(18  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(18  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(1  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(14  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.+มก.
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(15  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(36  

ตัวบ่งชี้)
1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 3.86 4.17 4.17 5.00 2.61 2.95 4.00 4.29 2.61 3.51

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.56 4.56 4.56 - 4.53 4.58 4.60 4.60 4.53 4.59

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากรและ 2.31 5.00 5.00 5.00 - 1.67 1.67 3.66 3.66 1.67 2.67
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มุมมองดา้นการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก.
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.
(18  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(18  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(1  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(14  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.+มก.
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(15  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(36  

ตัวบ่งชี้)
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

เฉลี่ยภาพรวม 3.66 4.37 4.50 4.50 5.00 2.89 2.93 4.28 4.38 2.89 3.80
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.51 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ดี โดยมีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร แต่การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ยังไม่ครบทุกรายวิชา รวมทั้งการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม มีการจัดโครงการกิจกรรม
เสริมทักษะและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่เข้มแข็ง  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้นําสูง มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการพัฒนาคณะ ให้ความสําคัญกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข รวมท้ังเตรียมแผนงานเชิงรุก
หลายด้าน เพื่อรองรับความก้าวหน้าของหน่วยงาน มีความพร้อมของอุปกรณ์การศึกษาและการจัดการด้าน
กายภาพที่เหมาะสม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณเป็นอย่างดี โดยมีการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่แสดงแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แนวทางการบริหารเงิน การ
วางแผนการใช้จ่าย และการจัดสรรงบประมาณ   

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 2.67 ได้
คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของ
คณาจารย์อยู่ในระดับพอใช้และต้องปรับปรุง ควรต้องหาแนวทางหรือสร้างแรงจูงใจที่จะให้อาจารย์ภายในคณะ
ขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด หรือมุ่งเน้นการรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือมีแผนที่จะส่งเสริมอาจารย์เก่าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก โดยมีแรงจูงใจเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพ
ระดับดี ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 2.89 ได้คุณภาพระดับพอใช้ และภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. 
คะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม
สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.
(18  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(18  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(1  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(14  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(15  

ตัวบ่งชี้) 

รวม
(36  

ตัวบ่งชี้)
1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.21 4.40 4.40 4.40 - 3.64 3.28 4.13 4.13 3.64 4.01

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 2.31 3.33 3.33 3.33 - 2.82 2.82 2.93 2.93 2.82 2.91
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 4.83 4.83 4.83 - 4.05 3.73 4.83 4.83 4.05 4.68

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.33 4.63 4.63 5.00 2.68 2.88 4.45 4.70 2.68 3.64

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 4.25 5.00 5.00 5.00 3.91 4.13 4.40 5.00 3.91 4.45

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.29 1.29 5.00 5.00 1.29 3.14
   3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 3.50 3.50 3.50 - 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 1.75

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.66 4.37 4.50 4.50 5.00 2.89 2.93 4.28 4.38 2.89 3.80
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี
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  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย   

4.01 ได้คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.68 สะท้อนให้เห็นว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีความพร้อมในการบริหารจัดการที่ดีทางด้านกายภาพ การเงิน และ
การบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก แต่กระบวนการในการพัฒนา
ทางด้านวิชาการในเรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้งคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการ
ของคณาจารย์อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ส่งผลให้ศักยภาพและความพร้อมด้านวิชาการ อยู่ในระดับพอใช้ 
อย่างไรก็ตาม คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของนิสิตและศิษย์เก่า และวงวิชาชีพ 
รวมท้ังมีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 3.64  ได้คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.45 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.14  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
1.75 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะมนุษยศาสตร์ มี
การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ส่งผลให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก แต่ด้านการวิจัยและด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และควรปรับปรุง เนื่องจากมีจํานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยน้อย 
ทําให้มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติน้อย รวมทั้งผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตลอดจนการบูรณการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการฯ ยังไม่ชัดเจน 
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ภาคผนวกที่ 1  
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มอาจารย ์  จํานวน 9 คน 
1. การกําหนดตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน แต่ควรจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้เป็นระบบ

มากขึ้น ซึ่งอาจจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ เอกสารกระดาษ หรือจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์  
2. มีการประชุมบุคลากรของคณะเป็นประจําทุกปี โดยคณบดีมีการรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของ

คณะให้บุคลากรรับทราบ และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น  
3. บางภาควิชามีการประชุมคณะกรรมการประจําภาควิชา และบุคลากรของภาควิชาเป็นประจําทุกเดือน และ

บางภาควิชามีการประชุมฯ 2-3 ครั้ง โดยบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ 
4. การจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของแต่ละภาควิชา 

- มีการจัดทํา มคอ. สื่อการสอน ตามแผนการดําเนินงานของศูนย์วิชาบูรณาการฯ  
- แต่ละภาควิชามีการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 แต่ยังไม่ครบทุกรายวิชา เนื่องจากมีภาระงานมาก ต้อง

จัดเตรียมเอกสารเพื่อตอบโจทย์งานประกันคุณภาพ ทําให้ไม่มีเวลา ในการจัดเตรียมการเรียนการสอน 
การวิจัย ได้อย่างเต็มที่ 

- บางภาควิชามีการจัดทํา portfolio เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน  
- อาจารย์มีความคิดเห็นว่า การจัดทํา มคอ. 3 มีรูปแบบซ้ําซ้อนกับการจัดทําประมวลการสอน (Course 

Syllabus) ทั้งนี้ กรรมการมีข้อคิดเห็นว่า การจัดทํา มคอ. 3, 4, 5, 6 เพื่อต้องการให้หลักสูตรมีความ
ชัดเจน ในการวัดความรู้ ทักษะ Learning out come ของนิสิต เมื่อมีการประเมินผลย้อนกลับ สามารถ
ประเมินได้ว่า การเรียนแต่ละรายวิชานิสิตได้รับความรู้ ทักษะ และ Learning out come เป็นอย่างไร  
เรียนแล้ว ทําอะไรเป็น สามารถทําข้อสอบได้ตามท่ีกําหนด 

- คณะมีการกําหนดให้แต่ละภาควิชามีการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ในปีการศึกษา 2558 

5. คณบดีมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าพบและแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งมีการดําเนินการเพื่อปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ เช่น มีการปรับแก้ไขสถานที่จอดรถ 

6. ปัญหาอุปสรรค 
- มีการแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อช่วยกันดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ แต่เมื่อมี

การปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีปัญหาในการเก็บข้อมูล และการ
ตีความในแต่ละตัวบ่งชี้  เช่น การบริการวิชาการให้กับคนภายนอก ไม่สามารถนับคะแนนบุคลากรที่ทํา
หน้าที่เป็นวิทยากรได้ หรือการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ ที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพของอาจารย์ในการ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถนับเป็นคะแนนได้ ทั้งนี้ กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า ควร
ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ทุกรอบปี ไม่ใช่ทําเพื่อให้ได้คะแนนดี รวมทั้งมีการสร้างความเข้าใจในการตีความและการเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
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- การกระจายตัวบ่งชี้ สมศ. ลงสู่ระดับภาควิชา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลการดําเนินงาน ยังไม่ชัดเจน  
7. ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรมาดําเนินการด้านการประกันคุณภาพโดยตรง เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระให้กับอาจารย์ 

- ควรมีความชัดเจนในการกําหนดตัวบ่งชี้ และสร้างความเข้าใจให้บุคลากร เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติ 
8. ปัจจัยความสําเร็จการดําเนินงานประกันคุณภาพ  

- ผู้บริหารเห็นความสําคัญ ทั้งนี้ กรรมการมีข้อคิดเห็นว่า การประกันคุณภาพ เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับ
การบริหารจัดการของผู้บริหาร ส่วนอาจารย์เป็นผู้ให้ข้อมูล Out put ที่มุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัย  

- วัฒนธรรมองค์กรเฉพาะ ทําอะไรต้องถูกต้อง ทําให้มีการดําเนินงานเป็นระบบ เช่น ภาควิชาวรรณคดี ที่
ได้รับรางวัล จากการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานย่อยภายในคณะ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้รับฟังผลการประเมิน และเปิดโอกาสให้ทุกภาควิชาเข้าเยี่ยมชม ทั้งนี้ กรรมการมีข้อคิดเห็นว่า ควรมี
การจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างภาควิชาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดําเนินงานร่วมกัน 

9. ประเด็นปัญหาในการเปิดรับอาจารย์ระดับปริญญาเอก เนื่องจากมีข้อจํากัดของอาจารย์ภาควิชาต่างประเทศ 
ที่มีภาระงานสอนทั้งในระดับภาควิชา และส่วนกลาง รวมทั้งเป็นสาขาวิชาที่ต้องการอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความหลากหลายทางด้านภาษา ทําให้ต้องเปิดรับอาจารย์ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่
มีศักยภาพ มาช่วยสอนเป็นกรณีพิเศษ 

10. คณะมีทุนสนับสนุนการทํางานวิจัย 500,000 บาท และทุนศึกษาต่อ 10,000 บาทต่อคน   
11. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อผลักดันให้อาจารย์ทํางานวิจัยอย่างจริงจัง โดยมีการสร้างแรงจูงใจ

ที่มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ 
12. ในการพิจารณาให้ทุนจากมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่เป็นกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน มีความเชี่ยวชาญและมี

มุมมองแตกต่างกัน ทําให้สาขาทางด้านมนุษยศาสตร์ ขอทุนได้ค่อนข้างยาก และลักษณะบางสาขาวิชามี
ความสนใจศึกษาข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับการยอมรับ จึงไม่ได้รับทุน
สนับสนุน 

13. มีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อค่อนข้างน้อย สําหรับสายศิลปศาสตร์ โดยยังไม่มีทุนสนับสนุนเป็นก้อนใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจนสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ คณะอาจกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ซึ่งควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่างๆ 
เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนและกําหนดนโยบายการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

14. เงินรายได้เข้ามาควรเป็นส่วนกลาง ควรหาแหล่งทุนที่หลากหลาย   
 

นิสิตปัจจบุัน จํานวน 13 คน 
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงด้านทัศนียภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก 
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- ควรจัดสถานทีใ่นการจัดกิจกรรมต่างๆ สําหรับนิสิต ที่มีรม่เงากําบังแดด ให้
เพียงพอสําหรับนิสิต เนื่องจากสถานที่ที่นสิติจัดกิจกรรมสว่นใหญ่ เป็นพืน้ที่โดยรอบคณะส่วนใหญ่ไม่มีที่
กําบังแดดและฝน  

- ห้องคอมพิวเตอร์ระดับคณะ อยู่ระหว่างการปรับปรุง ทําให้มีจํานวน
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับความต้องการของนิสิต และมสีภาพเก่า ไม่เหมาะกับการใช้งาน 

- ควรมีบริการในเรื่อง การ Print งาน สําหรับนิสิต นอกเหนือจากเครื่องถ่าย
เอกสาร 

- ลิฟต์เพื่อให้นิสิตสามารถใช้งานได้มีไม่เพียงพอ 
- ตึกใหม่ ยังไม่มเีครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ลําโพง โปรเจคเตอร์ ที่พร้อมสําหรับ

การใช้งาน  
- ห้องสมุดของคณะมีพ้ืนที่ที่จะรองรับการใช้ห้องสมุดของนิสิตได้ไม่เพียงพอ 
- ควรมีการจัดสถานที่สําหรับทํากิจกรรมสําหรับนิสิต เพื่อฝึกซ้อมกิจกรรมที่ต้อง

นําเสนอร่วมกัน  
- ควรมีการกําหนดเกณฑ์การคัดหนังสือออกจากห้องสมุดที่ดีกว่านี้ เนื่องจาก

เกณฑ์การคัดหนังสือเก่าออก พิจารณาจาก หนังสือที่ไม่มีคนยืมแล้ว มีอายุการใช้งานเก่ามาก หนังสือ
ชํารุด ซึ่งหนังสือบางเล่ม ยังมีความสําคัญ เกี่ยวกับวรรณคดี ประวัติศาสตร์ทางการเมือง หากนําไปไว้ที่
ห้องสมุดกลาง จะทําให้การคน้คว้ายากลําบากขึ้น  ควรมีการพิจารณาหนังสือเก่าให้ดี หรือมีการซ่อมแซม 
เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน  

2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
- อาจารย์มีห้องพัก และติดประกาศช่วงเวลาให้นิสิตรับทราบ สามารถเข้าพบได้ตลอด หรือตามเวลาที่

สะดวก ขึ้นอยู่เหตุการณ์ความจําเป็น และสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ รวมทั้งให้คําปรกึษาทั้งในเรื่อง
ส่วนตัว ผลการเรียน และงานที่ได้รับมอบหมาย และใหค้วามช่วยเหลือนิสิตเป็นอย่างดี 

3.  กิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรบันิสิต 
- ภาคพิเศษ ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับคณะ ควรมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการทํา

กิจกรรมเหมือนนิสิตภาคปกติ 
- มีการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน เช่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อได้ศึกษาจากสถานที่จริง 
- มีการจัดละครเวที เพื่อฝึกใหน้ิสิตรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน โดยนิสิตช้ันปีที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และรุ่น

น้องแต่ละชั้นปีมีส่วนร่วมในการดูแลการทํางานในแต่ละด้าน ทําให้เกิดการเรียนรู้การถ่ายทอด
ประสบการณ์ทํางานจากรุ่นพี่ในแต่ละชั้นปีอย่างต่อเนื่อง 

- นิสิตระดับปริญญาโท มีการจัดกิจกรรมสมัมนาวิชาการร่วมกันระหว่างปริญญาตรีและปริญญาโท 
- นิสิตระดับปริญญาเอก มกิีจกรรมทัศนศกึษา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้านหรือชุมชน 

และศึกษาวัฒนธรรมในต่างประเทศ  
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- หลักสูตรดี นิสติสามารถค้นคว้า ศึกษาด้วยตนเอง มีกิจกรรมเสริมหลักสตูร การศึกษานอกสถานที่ การ
ฟังสัมมนาทางวิชาการ ทําให้นิสิตเปิดโลกทัศน์ใหม ่ 

- มีการเชิญอาจารย์ภายนอกมาช่วยสอน 
 
ศิษย์เก่า  จํานวน 2 คน 
1. ทํางานตรงตามสาขาวิชา ทําไม่มีปัญหาในการทํางาน  
2. ไม่ได้เข้ามาดูข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของคณะ 
3. คณะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและถา่ยทอดความรู้ 
4. สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดว่า อยู่อันดับ 2 รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย

พิจารณาจากคะแนนการสอบเข้า และคุณภาพการสอนที่ดี ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน ขึ้นอยู่กับความต้องการ 
หรือความสนใจของผู้เรียน 

5. บัณฑิตมีโอกาสได้งานทํา และมีความก้าวหน้าในการทํางาน สามารถเป็นหัวหน้างานได้ แต่อาจต้องใช้เวลาใน
การพัฒนาตนเองประมาณ 10 ปี  

6. นิสิตส่วนใหญม่ีปัญหาด้านทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษมีความจาํเป็นที่ต้องมีการฝึกฝน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

7. ข้อเสนอแนะ 
- บัณฑิตมีทักษะด้านความรู้ที่ดี แต่ควรมีการพัฒนาทักษะทางการปฏิบัติให้มาก

ขึ้น  
- อาจารย์ควรให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษามากยิ่งขึ้น  
- ควรมีการจัดกิจกรรมทีส่ร้างชื่อเสียงให้กับคณะ เพื่อให้นสิิตได้แสดงศักยภาพ

อย่างเต็มที่ และมีการสร้างแรงจูงใจให้กับนสิิต เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ 
8. ภาควิชาภาษาไทย มีหลักสูตรที่เปิดรับทุกระดับการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก และเปิดสอน

ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ  รวมทั้งมีหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมภาษาไทย
สําหรับนิสิตชาวต่างชาติ ที่ต้องการเรียนสาขาอื่น 

9. นิสิตที่มาเรียนระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาในเชิงลึก และ
นิสิตที่จบใหม ่ เพื่อใช้ในการเปิดสอนพิเศษให้กับนักเรียนทีส่นใจ หรือชาวต่างชาติ นําไปเปิดสอนในประเทศ
ของตน 

10. มีการทําวิจัยสถาบันเพื่อสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มคีวาม
ขยัน อดทน มคีวามรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ส่วนทางด้านวิชาการ และภาษาไม่ค่อยเน้น 

ผู้ใชบ้ัณฑิต จํานวน 2 คน 
1. รับบัณฑิตเข้าทํางาน เพราะสุภาพเรียบร้อย แต่งกายเหมาะสม พิจารณาเรื่องบุคลิกภาพ ลักษณะนสิิตเป็น

หลัก เรื่องความรู้ ไม่กังวล เพราะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องประกันอยู่แล้ว 
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2. ควรเรียนรู้ภาษาอื่นๆ อีกนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จะมีโอกาสได้งานมากขึ้น ภาษาที่เป็นที่ต้องการมาก คือ 
ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ตามลําดับ 

3. การเข้ามาฝึกงานก่อน ช่วยเรื่องหางานได้ เพราะบริษัทได้มีโอกาสศึกษามาก่อน จึงตัดสินใจรับได้ง่าย 
4. ความรู้ความสามารถของบัณฑิต มีความพึงพอใจมาก ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ความสามารถอยู่ใน

ระดับดี 
5. ถ้ามีโอกาสยินดีที่จะรับบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์อีก 
6. บัณฑิตมีโอกาสได้รับการส่งเสริมขึ้นถึงระดบัหัวหน้าได้ เพราะการทํากิจกรรมนิสิตมาในขณะที่เรียน เห็นว่า

เป็นประโยชน์ บัณฑิตกลุ่มนี้จะมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการวางแผนการทํางาน การจัดการเวลา และสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

7. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน มีความสามารถในการทํากิจรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์การรับบัณฑิตเข้าทํางานของบริษัท คอื มีความรู้ความสามารถ ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
และมีประสบการณ์ในการทํากิจกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีใบรับรองชั่วโมงการทํากิจกรรมของ
บัณฑิต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดี 

8. ควรเพิ่มเติมหลักสูตรในเรื่อง เทคนิคการสอน เช่น ภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่เกี่ยวข้อง 
 
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 6 คน 
1. คณะมีการประชุมบุคลากรประจําปี โดยทุกคนได้เข้าร่วม ทําให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการ

ดําเนินงานของคณะ และมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ 

2. มีช่องทางให้บุคลากรนําเสนอความคิดเห็น 
- ผ่านการประชุมบุคลากร และเปิดโอกาสให้ทุกคน สามารถให้ข้อเสนอแนะกับคณบดีได้โดยตรง  
- มีจดหมายเวียนแจ้งให้บุคลากรรับทราบการเปลี่ยนแปลง เช่น การส่งข้อมูลข่าวสารทาง e-mail  

3. คณบดีมีการดําเนินงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
4. การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

- ระบบประกันคุณภาพเป็นกระบวนการที่ดี แต่ควรมีระบบฐานข้อมูลทีส่ามารถเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สามารถประมวลผลได้เลย เพื่อตอบโจทย์ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 

- ระบบบัญชี 3 มิติ มีการพัฒนาปรับปรุง เพื่อรองรับการดําเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
- การทํางานประกันคุณภาพเริ่มเหนื่อยน้อยลง ข้อมูลเริ่มคงที่ แต่อาจมีปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลบาง

ตัวบ่งชี้ ที่อาจารย์ไม่กรอก เช่น งานวิจัย 
5. บุคลากรไม่รับทราบว่า มีการติดตามข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน เพื่อนําเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ หรือมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการจัดทาํแผนกลยุทธ์ แต่มีการ
รายงานการเงินเป็นรายไตรมาส ประจําเดือน ประจําวัน โดยสํานักงานเลขานุการดําเนินการ เพื่อนําเสนอ
คณบดีพิจารณาแผนการดําเนินงาน และวางแผนการดําเนินงาน  
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6. ความเข้าใจในการจัดทําคู่มือด้านการบริหารจัดการและการดําเนินงานแต่ละด้าน กรรมการฯ เสนอว่า ควร
วางระบบในการจัดทําคู่มือในการควบคุม กํากับติดตามการดําเนินงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้อาจารย์รับทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่กําหนด  

7. วารสารคณะมนุษยศาสตร์ มกีารสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยสําหรับอาจารย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ระดับคุณภาพของวารสารที่ได้รับการรับรองใน TCI  

8. คณะมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แต่ต้องเรียน
นอกเวลาราชการ และมีการสนับสนุนค่าครองชีพคนละ 1,500 บาท 

9. มีการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการสนับสนนุให้บุคลากรฝกึอบรมภาษาอังกฤษ 
10. มีการให้ศิษย์เก่าที่เป็นดารา มาสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ เช่น โครงการค่าย cet camp 
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

 

       
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร ์

    
ตรวจเอกสารหลักฐาน 

     
สัมภาษณ์อาจารย์ และนิสิต 
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สัมภาษณ์ศิษยเ์ก่า และบุคลากร 

    
                 เยี่ยมชมภาควิชาดนตรี      เยี่ยมชมภาควิชาศิลปาชีพ 

    
             เยี่ยมชมห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์       เยี่ยมชมสถาบันขงจื๊อ 

   
 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ รบัทราบ 


