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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524  เป็นคณะล าดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 
2524  ก าหนดให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นส่วนราชการ 1 ใน 17 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 9 ภาควิชา 1 ส านักงานเลขานุการ 2 ศูนย์ และ 2 สถาบัน  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้น
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  

การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.77 ได้
คุณภาพระดับพอใช้ โดยมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนเฉลี่ย 1.54) กระบวนการ อยู่ในระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ย 3.71) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนเฉลี่ย 1.90) 

หากพิจารณารายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) ของคณะมนุษยศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.88 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 20 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 7 
หลักสูตร โดยองค์ประกอบที่มผีลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 
4.00 และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่มีผลประเมิน
อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 2.90 ส่วนองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 2.38 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จดัการ คะแนนเฉลี่ย 2.50 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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 จุดเด่น 
1. คณะมีหลักสูตรที่หลากหลาย โดยเฉพาะหลักสูตรทางด้านภาษาท่ีมีการบูรณาการกับวิชาชีพที่

สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
อาเซียน  
 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. การเปิดประชาคมอาเซียน ท าให้โอกาสในการศึกษามีมากขึ้น ควรวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อให้คณะด าเนินงานได้ตรงตามเป้าหมาย 
2. คณะมีองค์ความรู้ที่เอ้ือต่อการบูรณาการด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ควรก าหนดจุดเน้นในการด าเนินงานที่สะท้อนวิสัยทัศน์และ
ความเชี่ยวชาญของคณะ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรวางเกณฑ์การประเมินบุคลากรที่สอดคล้องกับภาระงาน โดยใช้เกณฑ์ภาระงานที่

ก าหนดให้อาจารย์ต้องมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการต่างๆ ในการประเมินการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ เพ่ือผลักดันให้มีผลงานวิจัยฯ มากขึ้นอย่างทั่วถึงทุกๆ หลักสูตร  

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี   

ไม่มี 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4  ด้าน   

1. การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 2.38 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับต้องปรับปรุง 
คณะมีหลักสูตร 27 หลักสูตร ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐานคุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 7 หลักสูตร 
อาจารย์ระดับปริญญาเอก มีจ านวนน้อย ร้อยละ 37.98 อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชา มีเพียงร้อยละ 32.30 
สัดส่วนค่า FTES ต่ออาจารย์ มีปริมาณมาก 1: 39.58 เนื่องจากรับผิดชอบสอนในรายวิชาพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัยในทุกหลักสูตร  มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้กับนิสิตจ านวนมาก จ านวน 25 โครงการ อย่างไรก็ตาม 
ยังขาดการประเมินผลลัพธ์ที่สะท้อนการพัฒนานิสิตและบัณฑิต 

2. การวิจัย มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 2.90 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับพอใช้ คณะมีการ
สนับสนุนและสร้างระบบและกลไกให้อาจารย์มีผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น แต่ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีจ านวนน้อย ร้อย
ละ 15.42 และยังมีการน าไปใช้ประโยชน์น้อย มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย เฉลี่ย 35,737.30 บาท/คน แต่มี
ข้อสังเกตว่า การสนับสนุนทุนวิจัย เป็นลักษณะการวิจัยสถาบันในประเด็นของการปรับปรุงหลักสูตร กับการเขียน
ต ารา ท าให้ไม่สามารถมีผลงานเผยแพร่ที่มีคุณภาพสูง 
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3. การบริการวิชาการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี  และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี 
คณะมีกิจกรรมที่หลากหลาย จ าแนกเป็นโครงการบริการวิชาการ 71 โครงการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 56 โครงการ แต่เป็นการด าเนินการในแต่ละภาควิชา ท าให้ผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ รวมทั้งขาดการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนอย่างชัดเจน ส่งผลให้การประเมินและการน าไปปรับปรุงไม่
ชัดเจนด้วย 

4. การบริหารจัดการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 2.50 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับต้อง
ปรับปรุง คณะมีความไม่สอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ท าให้ไม่สามารถวางแผนกลยุทธ์
ทางการเงินได้ตามพันธกิจ อีกท้ังการบริหารความเสี่ยง การบริหารและพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้ ยัง
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2556  พบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการ
ทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 22 โครงการ/กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 18 โครงการ/กิจกรรม อยู่
ระหว่างด าเนินงาน 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

1. การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากร และเพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้อาจารย์ได้รับรู้อย่างท่ัวถึง 

2. การก าหนดมาตรการสนับสนุนอาจารย์ให้ท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
ลักษณะของแต่ละภาควิชาได้อย่างเหมาะสม 

3. การจัดท าโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

4. การปรับแผนการบริหารทางการเงินให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มแผนการหารายได้เชิงรุก 

 ทั้งนี้  คณะมนุษยศาสตร์ควรเร่งรัดการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือให้
แผนพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ (โดยย่อ) 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524  เป็นคณะล าดับที่ 

11 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2524  ก าหนดให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นส่วนราชการ 1 ใน 17 ส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 9 ภาควิชา 1 ส านักงานเลขานุการ 2 ศูนย์ และ 2 
สถาบัน  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้น
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  

คณะมนุษยศาสตร์ มีอัตลักษณ์ คือ “สหวิทยาการแห่งชีวิต” ซึ่งสะท้อนความแตกต่างจากคณะวิชาใน
สายมนุษยศาสตร์  อักษรศาสตร์  และศิ ลปศาสตร์ ใ นสถาบัน อ่ืน  กล่ า วคื อ  คณะมนุ ษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตผู้มีทั้งความสามารถในด้านภาษาและวรรณคดี มีสุนทรียะในการ
ด ารงชีวิต และมีความสามารถในศาสตร์แห่งวิชาชีพ  

มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
ปรัชญา   สหวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 
ปณิธาน   คณะมนุษยศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยศักยภาพรอบด้าน พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีวิจารณญาณ เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

วิสัยทัศน์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสู่การเป็นเลิศด้านสหวิทยาการในระดับ
นานาชาติ       

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 
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ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์อาจารย์ 7 คน และนิสิต 8 คน   

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
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 ก าหนดการประเมินฯ 

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558  
08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ ณ ห้อง

ประชุม 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ 
09.30 –10.40 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์    

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

- ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
1) ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP)  
2) สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต  

3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

10.40 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ และร่วมกัน

พิจารณาตัดสินผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ จากการสอบถามผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 

09.30 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์และนิสิต 
10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพ่ือชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ (ไม่มี
การรายงานคะแนนผลการประเมิน) 

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
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คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
คณะมนุษยศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 

และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.77 ได้
คุณภาพระดับพอใช้ โดยมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนเฉลี่ย 1.54) กระบวนการ อยู่ในระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ย 3.71) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนเฉลี่ย 1.90) 

หากพิจารณารายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) ของคณะมนุษยศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.88 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 20 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 7 
หลักสูตร โดยองค์ประกอบที่มผีลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 
4.00 และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่มีผลประเมิน
อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 2.90 ส่วนองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 2.38 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ คะแนนเฉลี่ย 2.50 รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน  
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 1.46 4.00 1.88 2.38 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 1.79 5.00 1.93 2.90 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   4.00   4.00 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  4.00   4.00 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   2.50   2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
รวม 1.54 3.71 1.90 2.77 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
ผลการประเมิน การ

ด าเนินงาน
ต้อง

ปรับปรุง 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน

ต้อง
ปรับปรุง 

การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี ้

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

/ = 
บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

/ = บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

  

ภาพรวมผลประเมิน               9 4 3.40 2.77 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต 

                 2.71 2.38 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

คะแนน 
3.01 

50.73 27 1.88 50.81 27 1.88 x x 1.88 1.88 

หมายเหตุ : เพิ่มคะแนนหลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) จากเดิม 2.47 คะแนน เป็น 2.55 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ า
คณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
37 

73.5 193.5 37.98 73.5 193.5 37.98 / / 2.37 2.37 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ า
คณะท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
30 

62.5 193.5 32.30 62.5 193.5 32.30 / / 2.02 2.02 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

สัดส่วน 
FTES 
25 

6,709.05 169.5 39.58 6709.05 169.5 39.58 x x 0.00 0.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ     6     5 / x 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ข้อ 5 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล ยังไม่ส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ขอนิสิต  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ     6     5 /  x 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ข้อ 5 ด าเนินงานไม่ชัดเจน 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย                  2.99 2.90 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ     6     6 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

สัดส่วน 
75,000 

6,786,500 170.5 39,803.52 6,093,210.00  170.5 35,737.30 x  x 1.99 1.79 

หมายเหตุ :  ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัย ไม่ถูกต้อง ในฐานข้อมูล QAIS เป็นเงินสนับสนุนภายใน  2,975,000 บาท ภายนอก 3,118,210 บาท รวม
ท้ังหมด 6,093,210 บาท) 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

/ = 
บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

/ = บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 
12 

31 194.5 15.94 30 194.5 15.42 / /  1.99 1.93 

หมายเหตุ : นับข้อมูลบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในแต่ละระดบัคุณภาพไม่ถูกต้อง แก้ไขเป็น จ านวน 62 เรื่อง ได้แก่ การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 18 เรื่อง การประชุมนานาชาติ 18 เรื่อง TCI(q2) 16 เรื่อง TCI(q1) 2 เรื่อง วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ4 
เรื่อง ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 4 เรื่อง 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ 

                 5.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ     6     5 / x  5.00 4.00 

หมายเหตุ : ข้อ 4 ควรก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จเชิงคุณภาพของการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น และข้อ 5 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ ไม่ชัดเจน  
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                 5.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ข้อ     6     5 /  x 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ข้อ 4 การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ ไม่ชัดเจน และข้อ 7 ไม่มีการก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหาร
จัดการ 

              1   4.50 2.50 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

4 ข้อ     7     2 /  x 5.00 2.00 

หมายเหตุ : ข้อ 1, 2, 3, 5, 6 ด าเนินการไม่ชัดเจน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ     5     4 x x  4.00 3.00 

หมายเหตุ : ข้อ 5 ยังไม่มีผลการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านทุกหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะมนุษยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.71 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.38 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 
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 จุดเด่น 

- ไม่มี 
โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะมีหลักสูตรทางด้านภาษาที่บูรณาการกับวิชาชีพที่โดดเด่นในแต่ละหลักสูตร แต่การบริหาร

จัดการในภาพรวมยังไม่สะท้อนให้เห็นความโดดเด่น คณะควรสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ความเป็นสหวิทยาการ และสร้างหลักสูตรบูรณาการใหม่ๆ ในระดับ
บัณฑิตศึกษามากข้ึน 

2. การจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ควรมีการประสานงานกับทั้งคณะ ภาควิชา หลักสูตร และนิสิต 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะของนิสิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดกิจกรรม ประหยัดเวลา รวมทั้งมีการ
ประเมินความส าเร็จของแผนและวัตถุประสงค์ของแผน/กิจกรรมที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับนิสิต 

3. ควรส่งเสริมการฝึกทักษะการท างานให้แก่นิสิตอย่างเป็นระบบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ โดยการบูรณาการการท างานกับการเรียนการสอน หรือการฝึกงาน ซึ่งควรก าหนดไว้
ในโครงสร้างหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.99 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.90 ได้คุณภาพระดับพอใช้   
 จุดเด่น 

- ไม่มี 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะมีการสร้างระบบและกลไกในการจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการ
สนับสนุนงบประมาณที่เป็นทุนวิจัย ทุนเพ่ือการเผยแพร่ผลงาน สิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งเวทีการ
ประชุม ห้องปฏิบัติการ จากต้นทุนเดิมที่มีอยู่ และเพ่ิมเติมโครงการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์วิสัยทัศน์ “มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศด้านสหวิทยาการในระดับนานาชาติ” แบบกลุ่มในระยะเริ่มต้น ซึ่งในปีการศึกษา 
2557 สามารถด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ได้ตามเป้าหมาย แต่การมีส่วนร่วมและผลผลิตของ
งานวิจัย ยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ที่มีอยู่มาก ประกอบกับลักษณะศาสตร์ที่มี
ภาระการสอนมาก ท าให้ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย คณะ
และมหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนผลักดัน โดยใช้เกณฑ์ภาระงานที่ก าหนดให้อาจารย์ต้องมี
ผลงานวิจัยในการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีงานวิจัยเพิ่มข้ึน 

2. คณะควรบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดเอกภาพในระดับคณะ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ที่มุ่งเน้นการเป็นสหวิทยาการในระดับนานาชาติ โดยภาควิชาต่างๆ ต้องให้ความร่วมมือ เพ่ือเกิด
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ประโยชน์กับคณะและสังคมอย่างสร้างสรรค์ มีคุณค่าสูง ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและ
ชุมชนอย่างแท้จริง เป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรในการด าเนินงาน  

3. คณะมีการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยในคณะ เพ่ือน าองค์ความรู้
ต่างๆ มาจัดการความรู้งานวิจัยอย่างเป็นระบบ และสามารถจัดเก็บและถ่ายทอดสู่สาธารณชนได้
อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งในตัวองค์กรเองได้รับการพัฒนางานวิจัยของตนเอง และเกิดผล
ในระดับศาสตร์ของชาติ/อาเซียน/นานาชาติต่อไป อีกทั้งควรมีการทบทวนระบบพ่ีเลี้ยงให้เข้าถึงผู้ที่
ยังไม่มีผลงานวิจัย  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี
 จุดเด่น 

- ไม่มี 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะมีวิสัยทัศน์และสาขาวิชาที่เอ้ือต่อการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการที่หลากหลาย ควร
ก าหนดจุดเน้นในการให้บริการวิชาการที่สะท้อนวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญของคณะรวมทั้ง
ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้อาจก าหนดสังคมกลุ่มเป้าหมายภายนอก เพ่ือ
ให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
 จุดเด่น 

- ไมมี่ 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะมีสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ คือ เน้นความเป็นเลิศด้านสหวิทยาการในระดับ
นานาชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ประเมินผล และน าผลประเมินไปปรับปรุง อันจะท า
ให้คณะไปสู่เป้าหมายนั้น 

2. คณะมีสาขาวิชาที่สร้างงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้โดยตรง ได้แก่ สาขาวิชาดนตรี 
ภาษาไทย วรรณคดี ปรัชญาและศาสนา และการท่องเที่ยว ควรมีการวิเคราะห์ความโดดเด่นของแต่
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ละสาขาวิชา และใช้ศักยภาพของสาขาวิชาต่างๆ ร่วมกันในการสร้างงานศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนในวงกว้าง  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 
 จุดเด่น 

- ไม่มี 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์กับแผนยุทธศาสตร์ของคณะยังไม่ชัดเจน ท าให้การก าหนดตัววั ด
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่ชัดเจน คณะ
ควรสร้างความเชื่อมโยงของแผนและกิจกรรมต่อความส าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ รวมทั้ง
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่างๆ ในแผนกลยุทธ์ เพ่ือใช้ส าหรับการวางแผนหาแหล่งเงินส าหรับ
การด าเนินการตามแผนให้ส าเร็จ 

2. คณะควรศึกษาวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตบัณฑิต และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานิสิต อาจารย์ 
บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์ให้ เพ่ือสามารถน ามา
วิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และโอกาสการแข่งขันของแต่ละหลักสูตร เพ่ือการบริหารทรัพยากรของ
คณะและหลักสูตรให้คุ้มค่า และบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 

3. การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงที่คณะด าเนินการยังไม่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดีของคณะตาม
พันธกิจ ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในทุกพันธกิจ และร่วมมือกันทั้ งคณะ โดยเฉพาะด้าน
การเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ แล้วล าดับความส าคัญของปัจจัยความ
เสี่ยงต่างๆ โดยการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบความรุนแรงเมื่อเกิดความเสี่ยง
ขึ้น  

4. คณะควรมีการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรจากสาขาต่างๆ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีองค์ความรู้
ประสบการณ์ และความสามารถ จนได้รับรางวัลระดับชาติและมีผลงานที่โดดเด่น โดยน ามารวบรวม
เป็นองค์ความรู้ในด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตของคณะ แล้วเผยแพร่ให้บุคลากรต่างๆ ภายใน
คณะได้เรียนรู้และน าไปใช้เพื่อปฏิบัติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคณะต่อไป 

5. คณะควรจัดท าแผนบริหารอัตราก าลังในภาพรวมของคณะ โดยให้แต่ละภาควิชาจัดท าแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรของภาควิชาเป็นรายบุคคล มีการก าหนดกรอบเวลาและผลงานที่ชัดเจน เพ่ือให้
คณะและมหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนและก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
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ภาคผนวกที่ 1   
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2557 

ค าอธิบาย 
F = fill ผู้กรอกข้อมูล | C = check ผู้ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยันข้อมลูที่ระบบ sum up | S = sum up รวม/ค านวณอัตโนมัตโิดย
ระบบ 
# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 

เดิม/ใหม ่
ระดับหน่วยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 
1 

จ า
นว

นห
ลกั

สูต
ร (

7)
 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด เดิม   27  27 
2  -ระดับปริญญาตรี เดิม   15  15 
3  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   -   -  
4  -ระดับปริญญาโท เดิม   8  8 
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม    -   - 
6  -ระดับปริญญาเอก เดิม   4  4 
7  -จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้งทั้งหมด เดิม    -   - 
8 

จ า
นว

นห
ลกั

สูต
ร 

นอ
กท

ี่ตั้ง
 (6

) 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนนอกสถานที่ตั้ง เดิม    -   - 
9  -ระดับปริญญาตรี เดิม   -   -  
10  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม    -   - 
11  -ระดับปริญญาโท เดิม    -   - 
12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม    -   - 
13  -ระดับปริญญาเอก เดิม    -   - 
14 

จ า
นว

นน
กัศึ

กษ
า (

6)
 

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา เดิม F 2,832  2,832 
15  -จ านวนนักศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี เดิม F 2,405  2,405 
16  -จ านวนนักศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต เดิม F  -   - 
17  -จ านวนนักศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท เดิม F 335  335 
18  -จ านวนนักศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม F  -   - 
19  -จ านวนนักศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  เดิม F 92  92 
20 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
 

แล
ะคุ

ณว
ุฒิก

าร
ศึก

ษา
 (2

0)
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏบิัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ 

เดิม F 193.5  193.5 

21  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

เดิม F 12  12 

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

เดิม F 108  108 

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

เดิม F 73.5  73.5 

24 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ เดิม F 131  131 
25  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหนง่ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
เดิม F 12  12 

26  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหนง่ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม F 89  89 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม ่

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

27  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหนง่ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม F 30  30 

28 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

เดิม F 37.5  37.5 

29  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม F  -   - 

30  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม F 16  16 

31  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม F 21.5  21.5 

32 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

เดิม F 24  24 

33  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม F  -   - 

34  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม F 2  2 

35  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม F 22  22 

36 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์

เดิม F 1  1 

37  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม F -   -  

38  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม F 1  1 

39  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม F  -   - 

40 

คุณ
วุฒ

ิอา
จา

รย
ป์ร

ะจ
 าห

ลัก
สูต

ร (
12

) 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ใหม่ S      
41  -ระดับปริญญาตรี ใหม่ S      
42  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม่ S      
43  -ระดับปริญญาโท ใหม่ S      
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใหม่ S      
45  -ระดับปริญญาเอก ใหม่ S      
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มดี ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ใหม่ S      

47  -ระดับปริญญาตรี ใหม่ S      
48  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม่ S      
49  -ระดับปริญญาโท ใหม่ S      
50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใหม่ S      
51  -ระดับปริญญาเอก ใหม่ S      
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม ่

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

52 
ผล

งา
นท

าง
วิช

าก
าร

ขอ
งอ

าจ
าร

ย์ป
ระ

จ า
หล

ักส
ูตร

 (2
0)

 
จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

ใหม่ F      

53  -บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ใหม่ F      

54  -บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

ใหม่ F      

55  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่ F      
56  -บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
ใหม่ F      

57  -บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1  

ใหม่ F      

58  -บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556  

ใหม่ F      

59  -ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่ F      
60  -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 
ใหม่ F      

61  -ผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

ใหม่ F      

62  -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน 

ใหม่ F      

63  -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ใหม่ F      

64  -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา

ใหม่ F      
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม ่

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

65  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม่ F      

66  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ใหม่ F      
67  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่ F      
68  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
ใหม่ F      

69  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ใหม่ F      

70  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ 

ใหม่ F      

71  -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ใหม่ F      

72 

กา
รม

ีงา
นท

 าข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1) 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด   เดิม F 614  614 
73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมี

งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
เดิม F 540  540 

74 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลัง
ส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

เดิม F 366  366 

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ เดิม F 29  29 
76 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา 
เดิม F 4  4 

77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าอยู่แลว้ 

เดิม F 38  38 

78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เดิม F 49  49 
79 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท เดิม F  -   - 
80 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร เดิม F 1  1 
81 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
เดิม F 18,135.88  18,135.88 

82 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

เดิม F 4.15  4.15 

83 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผ
ู้ส า

เร็จ
กา

รศึ
กษ

าร
ะด

ับป
ริญ

ญา
โท

 (1
6)

 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ใหม่ F    

84  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  

เดิม F    

85  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

เดิม F    
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม ่

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

86  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

เดิม F    

87  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่ F    
88  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
ใหม่ F    

89  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล 
TCI กลุ่มที ่1 

ใหม่ F    

90  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดบันานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ใหม่ F    

91  -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่ F    
92  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
ใหม่ F    

93  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ใหม่ F    
94  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่ F    
95  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
เดิม F    

96  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

เดิม F    

97  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ 

เดิม F    

98  -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปี
การศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม F    
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม ่

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

99 
ผล

งา
นท

าง
วิช

าก
าร

ขอ
งผ

ู้ส า
เร็จ

กา
รศึ

กษ
าร

ะด
ับป

ริญ
ญา

เอ
ก 

(1
5) 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

เดิม F    

100  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

เดิม F    

101  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

เดิม F    

102  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่ F    

103  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

ใหม่ F    

104  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล 
TCI กลุ่มที ่1 

ใหม่ F    

105  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดบันานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ใหม่ F    

106  -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่ F    
107  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
ใหม่ F    

108  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ใหม่ F    
109  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่ F    
110  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
เดิม F    

111  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

เดิม F    



 20 
 

# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม ่

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

112  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ 

เดิม F    

113  -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปี
การศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม F    

114 

นัก
ศกึ

ษา
 

เต
็มเ

วล
าเท

ียบ
เท

่า (
7) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  เดิม   6,709.05  6,709.05 
115  -ระดับอนุปริญญา เดิม    -   - 
116  -ระดับปริญญาตรี เดิม   5,609.85  5,609.85 
117  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   -   -  
118  -ระดับปริญญาโท เดิม   946.8  946.8 
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม    -   - 
120  -ระดับปริญญาเอก เดิม   152.4  152.4 
121 

จ า
นว

นเ
งิน

สน
ับส

นุน
งา

นว
ิจยั

 (2
4) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน 

เดิม   3,158,000  2,975,000 

122  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม    -   - 
123  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม    -   - 
124  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   3,158,000  2,975,000 
125 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกสถาบัน 
เดิม   3,628,500  3,118,210 

126  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม    -   - 
127  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม    -   - 
128  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   3,628,500  3,118,210 
129 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) 
เดิม   169.5  169.5 

130  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม    -   - 
131  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม    -   - 
132  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   169.5  169.5 
133 จ านวนนักวิจัยประจ าทีป่ฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) 
เดิม   1  1 

134  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   -   -  
135  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม    -   - 
136  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   1  1 
137 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ เดิม   24  24 
138  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม    -   - 
139  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม    -   - 
140  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   24  24 
141 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ เดิม    -   - 
142  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม    -   - 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม ่

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

143  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม    -   - 
144  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม    -   - 
145 

จ า
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งว
ิชา

กา
รข

อง
อา

จา
รย

ป์ร
ะจ

 าแ
ละ

นกั
วจิ

ัย 
(7

3) 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า
และนักวิจัย 

ใหม่   63  62 

146 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ใหม่   18  18 

147  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่    -   - 
148  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่    -   - 
149  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   18  18 
150  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

ใหม่   18  18 

151  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่    -   - 
152  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่    -   - 
153  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   18  18 
154 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่    -   - 
155  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่    -   - 
156  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่    -   - 
157  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่    -   - 
158 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
ใหม่   16  16 

159  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่    -   - 
160  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่    -   - 
161  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   16  16 
162 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับ แต่วันทีอ่อกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

ใหม่   2  2 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม ่

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

163  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหม่    -   - 
164  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่    -   - 
165  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   2  2 
166 บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วา่ด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556  

ใหม่   4  4 

167  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่    -   - 
168  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่    -   - 
169  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   4  4 
170 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่    -   - 
171  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่    -   - 
172  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่    -   - 
173  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่    -   - 
174 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ใหม่    -   - 

175  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่    -   - 
176  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่    -   - 
177  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่    -   - 
178 ผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้

ด าเนินการ 
ใหม่    -   - 

179  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่    -   - 
180  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่    -   - 
181  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่    -   - 
182 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ

จดทะเบียน 
ใหม่    -   - 

183  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่    -   - 
184  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่    -   - 
185  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่    -   - 
186 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 
ใหม่   5  4 

187  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่    -   - 
188  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่    -   - 
189  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   5  4 
190 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ใหม่   -  - 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม ่

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

191  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   -  - 
192  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   -  - 
193  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   -  - 
194 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
ใหม่   -  - 

195  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   -  - 
196  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   -  - 
197  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   -  - 
198 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ใหม่   -  - 
199  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   -  - 
200  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   -  - 
201  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   -  - 
202 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่   -  - 
203  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   -  - 
204  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   -  - 
205  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   -  - 
206 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
ใหม่   -  - 

207  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   -  - 
208  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   -  - 
209  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   -  - 
210 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 
ใหม่   -  - 

211  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   -  - 
212  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   -  - 
213  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   -  - 
214 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ใหม่   -  - 
215  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   -  - 
216  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   -  - 
217  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   -  - 
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

 

  
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ 

 

  
คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ 

 

  
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ จากการสอบถามผู้บริหาร 
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คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์คณาจารย์และนิสิต 

 

  
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหาร และบุคลากร ถ่ายภาพร่วมกัน 

 
 
 
 


