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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 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 3.69 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.61 ได้
คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะมนุษยศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.19 มีหลักสูตร 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 26 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ขอปิดแล้ว แต่มีนิสิ ตตกค้าง 1 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย จึงไม่น าผลมาประเมิน องค์ประกอบที่
ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย  5.00 ส าหรับองค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 ส่วนองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 2.96 และองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 3.39 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ของการ

ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ส่งผลให้การวิเคราะห์โครงร่าง
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องค์กร ยังไม่มีความโดดเด่น และการก าหนดทิศทางการพัฒนาของคณะยังไม่ชัดเจน  
2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ ยังมีจ านวนน้อย 
3. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย และผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ยังมีจ านวนน้อย 

 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดความส าเร็จ และวิธีการประเมินที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น 

การพัฒนานิสิต การให้บริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดที่ท้าทาย เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศและบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนด 

2. คณะควรมีการก ากับติดตาม และมีมาตรการเร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยคณะกรรมการฯ ต้องมีการติดตามเป็นระยะและทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนให้อาจารย์ได้
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และเข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีระดับคุณภาพสูงในระดับนานาชาติให้มาก
ขึ้น โดยอาจมีพ่ีเลี้ยงในการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และก าหนดเป้าหมายอาจารย์ที่มี
ศักยภาพในการเผยแพร่ผลงาน 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัตทิี่ดี   

ไม่มี 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทัง้ 4  ด้าน   
1. การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 2.96 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับพอใช้ คณะ

มีหลักสูตร 26 หลักสูตร ผ่านการก ากับมาตรฐานคุณภาพ ครบทุกหลักสูตร มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี 
จ านวน 21 หลักสูตร ได้คุณภาพระดับปานกลาง 5 หลักสูตร อัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มี
อัตราสูงมากกว่าร้อยละ 80 ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมาก อาจารย์ระดับปริญญา
เอก มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากร้อยละ  37.98 เป็นร้อยละ 41.27 แต่มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ลดลงจากร้อยละ 32.30 เป็นร้อยละ 31.75 สัดส่วนค่า FTES ต่ออาจารย์ มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจาก 1: 39.58 
เป็น 1:39.75 เนื่องจากรับผิดชอบสอนในรายวิชาพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยในทุกหลักสูตร อย่างไรก็ตาม คณะควร
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนิสิตมากขึ้น ซึ่งนิสิตสะท้อนความต้องการให้ได้รับทราบ เช่น ฐานข้อมูลด้าน
การวิจัยส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หนังสือที่มีความจ าเพาะและทันสมัยของสาขาวิชาด้านดนตรี ปรัชญาและ
ศาสนา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติทางด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ  

2. การวิจัย มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.39 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับพอใช้ คณะมีการ
สนับสนุนและสร้างระบบและกลไกให้อาจารย์มีผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน แต่ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีจ านวนน้อย แม้มี
จ านวนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 15.42 เป็นร้อยละ 21.16 เช่นเดียวกับจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
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เฉลี่ย 35,737.30 บาท/คน เป็น 5 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย และผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ ยังมีจ านวนน้อย คณะควรเร่งรัดและสนับสนุนให้อาจารย์เสนอโครงการวิจัยเพ่ิมขึ้น โดยคณะอาจ
มีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของคณะ  ส่งเสริมให้อาจารย์
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีระดับคุณภาพสูงในระดับนานาชาติให้มากขึ้น โดยอาจมีพ่ีเลี้ยงในการ
ติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และก าหนดเป้าหมายอาจารย์ที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ผลงาน 

3. การบริการวิชาการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดีมาก 
คณะมีศักยภาพและมีทุนองค์ความรู้การให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี โดยคณะได้ก าหนดโครงการบริการวิชาการเป็น 3 กลุ่ม จ านวน 
45 โครงการ  ได้แก่ 1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 21 โครงการ 2) การบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและหรือการวิจัย จ านวน 15 โครงการ และ 3) โครงการบริการวิชาการที่มีรายได้ จ านวน 9 โครงการ ท าให้
มีรายได้เพ่ิมข้ึน  

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการ
ด าเนินงานระดับดีมาก คณะมีหน่วยงานระดับสถาบัน คือ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 
เป็นผู้รับผิดชอบ และมีพันธกิจชัดเจนที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย มีองค์ความรู้จากสาขาวิชาที่หลากหลาย
ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรส่งเสริมให้มี
ทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม เพ่ือจะได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย และสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ ในฐานะเป็นองค์กรน าด้านวัฒนธรรม และมีเอกลักษณ์ คือ 
“สหวิทยาการแห่งชีวิต” โดยคณะได้ก าหนดโครงการกิจกรรม เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) โครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเชิงสหวิทยาการ 2) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
มรดกไทยสู่สังคม/สากล 3) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบันส าคัญของชาติและวัฒนธรรม
การเกษตรของไทย และ 4) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นฐาน 

5. การบริหารจัดการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะสู่เป้าหมาย โดยมีการท างานเป็นทีมและร่วมกันแก้ปัญหา แต่
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนและโครงการ ยังไม่สะท้อนผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน  คณะ
ควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดความส าเร็จ และวิธีการประเมินที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น การพัฒนานิสิต การ
ให้บริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2557 พบว่า  
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมี
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 16 โครงการ/
กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม  
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สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ

มนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปี
การศึกษา 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 โดยองค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 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 

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 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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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 โดยวิเคราะห์จุดแข จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

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 
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 
08.30 – 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมแนวทางการประเมินในเบื้องต้น  
09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินและข้อมูลหลักฐานตามองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้ 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา (ห้อง 300/1) จ านวน 9 คน 
 สัมภาษณ์นิสิตทุกระดับคละชั้นปี                                 จ านวน 14 คน 
14.00 – 14.45 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า (ห้อง 300/1) จ านวน 3 คน 
 สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต                           จ านวน 3 คน 
14.45 – 15.30 น. สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน                                 จ านวน 5 คน 
15.30 – 16.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์    

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจง
วัตถุประสงค์ และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

- ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558  
16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์    
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 
09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะมนุษยศาสตร์  
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ 
13.45 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร และบุคลากรของ

คณะมนุษยศาสตร์ รับทราบ  

 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 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 3.69 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.61 ได้
คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะมนุษยศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.19 มีหลักสูตร 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 26 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ขอปิดแล้ว แต่มีนิสิตตกค้าง 1 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย จึงไม่น าผลมาประเมิน องค์ประกอบที่
ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย  5.00 ส าหรับองค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 ส่วนองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 2.96 และองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 3.39 รายละเอียดสรุปได้ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน  
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1 
การผลิตบณัฑิต 

1.52 1.52 5.00 5.00 3.19 3.19 2.96 2.96 ระดับพอใช้ ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2 
การวิจัย 

2.53 2.53 5.00 5.00 2.65 2.65 3.39 3.39 ระดับพอใช้ ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 
การบริการวิชาการ 

    5.00 5.00     5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 
การท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

    5.00 5.00     5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ 

    5.00 4.50     5.00 4.50 ระดับดีมาก ระดับดี 

รวม 1.77 1.77 5.00 4.86 2.92 2.92 3.69 3.61 ระดับดี ระดับดี 

ผลการประเมิน ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับ
พอใช้ 

ระดบัดี ระดับดี     
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์    
ภาพรวมผลประเมิน             3.69 3.61 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต             2.96 2.96 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

82.94 26 3.19 82.94 26 3.19 3.19 3.19 

หมายเหตุ :  

- ข้อมูลในระบบ CHE จ านวน 26 หลักสูตร ได้คะแนน 3.07 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

78 189 41.27 78.0 189 41.27 2.58 2.58 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ี
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

60 189 31.75 60.0 189 31.75 1.98 1.98 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

6,757.80 170 39.75 6,757.80 170 39.75 0.00 0.00 
    59.01     59.01     

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

    6     6 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

    6     6 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย             3.39 3.39 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

    6     6 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

8,642,333.00  171 50,539.96 8,642,333.00  171 50,539.96 2.53 2.53 

หมายเหตุ :  

- QAIS 8,642,333 บาท (ภายใน 2,326,500 บาท ภายนอก 6,315,833 บาท) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

40.20 190 21.16 40.20 190 21.16 2.65 2.65 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ             5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

    6     6 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์    
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

            5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    6     6 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ             5.00 4.50 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

    7     5 5.00 4.00 

หมายเหตุ :  

- ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ยังไม่ได้ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด จึงยังไม่สะท้อนผลการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

- ข้อ 6 การก ากับติดตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ยังขาดความชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

    6     6 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะมนุษยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.96 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.96 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

 จุดแข็ง 

- อัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีอัตราสูงมากกว่าร้อยละ 80 ติดต่อกันอย่าง
ต่อเนื่อง และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ควรมีการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางสังคม 
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ภาวะผู้น า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็นผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ 
และความรู้ด้านภาษี เป็นต้น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนบางอย่าง ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตทุกระดับ 
2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ ยังมีจ านวนน้อย 
3. การสื่อสารองค์กร ยังไม่ทั่วถึง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. คณะ ภาควิชา และหลักสูตร ควรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนิสิตมากขึ้น เช่น ฐานข้อมูล

ด้านการวิจัยส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หนังสือที่มีความจ าเพาะและทันสมัยของสาขาวิชาด้าน
ดนตรี ปรัชญาและศาสนา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติทางด้านนิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศ  

2. คณะควรมีการก ากับติดตาม และมีมาตรการเร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยคณะกรรมการฯ ต้องมีการติดตามเป็นระยะและทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนให้อาจารย์ได้
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และเข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสื่อสารทั่วทั้งองค์กรในหลายรูปแบบ เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
รับรู้ร่วมกันขององค์กร อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรตามความโดดเด่นของบัณฑิต และมีการ
ชี้แจงให้นิสิตรับทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือก
เรียนวิชาโท และวิชาเลือก  และมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยอาจแยกเมนูหลัก
ศิษย์เก่าในเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.39 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.39 ได้คุณภาพระดับพอใช ้
 จุดแข็ง 

- ไม่มี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย และผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ยังมีจ านวนน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรเร่งรัดและสนับสนุนให้อาจารย์เสนอโครงการวิจัยเพ่ิมขึ้น โดยคณะอาจมีนโยบายสนับสนุน

ทุนวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของคณะ อีกทั้งน าเงินร ายได้จาก
โครงการพัฒนาบริการวิชาการมาสนับสนุนเพ่ิมเติม หรือสร้างโอกาสการเสนอชุดโครงการวิจัยกับ
แหล่งทุนภายนอก 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีระดับคุณภาพสูงในระดับนานาชาติให้มาก
ขึ้น โดยอาจมีพ่ีเลี้ยงในการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และก าหนดเป้าหมายอาจารย์ที่มี
ศักยภาพในการเผยแพร่ผลงาน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

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

 จุดแข็ง 

- คณะมีศักยภาพและมีทุนองค์ความรู้การให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนา 

- การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนและโครงการ ยังไม่สะท้อนผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจน  

ข้อเสนอแนะ 

- คณะควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดความส าเร็จ และวิธีการประเมินที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น ผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชุมชนเกิดการพัฒนา หรือพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านความรู้ ความสามารถทางภาษาให้กับนิสิต 

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  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

 จุดแข็ง 
1. คณะมีหน่วยงานระดับสถาบัน คือ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ เป็น

ผู้รับผิดชอบ และมีพันธกิจชัดเจนที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
2. มีองค์ความรู้จากสาขาวิชาที่หลากหลายที่สามารถน ามาใช้ในการจัดโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ส่งเสริมให้มีทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม เพ่ือจะได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
และสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ ในฐานะเป็น
องค์กรน าด้านวัฒนธรรม และมีเอกลักษณ์ คือ “สหวิทยาการแห่งชีวิต” 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน ยังไมส่อดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของแผน อีก

ทั้งการวัดผลที่ต้องการให้เกิดข้ึนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ยังไม่ชัดเจน  
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 
1. สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ควรหารือกับฝ่ายวางแผนของคณะ เพ่ือ

ปรับปรุงตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนและรายงานผลการประเมินความส าเร็ จของแผนในแต่ละ
ประเด็นให้ชัดเจน เช่น จ านวนผลงานที่เผยแพร่สู่สังคมหรือสู่สากล 

2. คณะควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือประสานงานระหว่าง
หน่วยงานและสาขาวิชาต่างๆ  มีการส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  

3. คณะควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรม โดยเฉพาะการเผยแพร่ในระดับ
สากล เช่น น าเสนอด้วยภาษาต่างประเทศ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 

 จุดแข็ง 

- ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะสู่เป้าหมาย โดยมีการท างานเป็นทีมและร่วมกัน
แก้ปัญหา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตรในเชิงลึก เพ่ือใช้ในการบริหารทั้งระดับคณะและ
หลักสูตรในการตัดสินใจที่จะเพ่ิมจ านวนหลักสูตรหรือจ านวนนิสิตที่เข้าเรียน รวมทั้งการพัฒนาคณะ
ให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ยังไม่ได้ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด จึงไม่สะท้อนผลการวิเคราะห์ปัจจัย

ความเสี่ยงที่ชัดเจน ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการจัดการความเสี่ยงไม่
ชัดเจน  

2. การก ากับติดตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ยังขาด
ความชัดเจน  
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ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงตามระบบ และน าปัจจัยที่มีความ

เสี่ยงสูงทั้งด้านโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับปัจจัย
ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ รวมทั้งก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานจนกระทั่งความเสี่ยงนั้นลดลงอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ควรมีการก ากับติดตามแผนพัฒนาฯ โดยการติดตามเป็นรายบุคคล 
รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ ก าหนดแนวทางสนับสนุน และแก้ปัญหา เพ่ือให้อาจารย์สามารถพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการได้ตามแผนที่แต่ละบุคคลก าหนดไว้ 
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ภาคผนวกที่ 1  
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 8 คน 

1. การประเมินการจัดการเรียนการสอน  

- นิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการเรียนการสอน และนิสิตได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน  

- มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ท าให้ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มาถ่ายทอด 

- นิสิตสามารถให้ข้อเสนอแนะในการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม 

- มีการจัดท าแผนการสอน และการจัดการเรียนการสอน ที่น าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น มีเกมส์ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ  มีการท าสื่อการสอนที่สวยงาม 

2. มีการแจก course syllabus  และเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการปรับแก้ไข  
3. มีการท าโครงการกิจกรรมเพ่ือใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียน  ซึ่งบางกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

ให้กับนิสิต  
4. มีโอกาสได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา และแจ้งให้นิสิตสามารถติดต่อได้สะดวกในหลากหลายรูปแบบ เช่น  

Facebook  e-Mail  Line โทรศัพท์ เป็นต้น 
5. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

- ควรปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ต้องใช้ในการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งอุปกรณ์
ส่วนใหญ่ไม่สามารถฝึกปฏิบัติได้จริง และมีจ านวนไม่เพียงพอ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน อุปกรณ์ทางด้านนิเทศศาสตร์  การท่องเที่ยว ห้องประชุมในการแสดงดนตรี การเสวนา 

- ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องสมุด ยังมีไม่เพียงพอ  และหนังสืออยู่ในสภาพที่ไม่
พร้อมใช้งาน เช่น หนังสือด้านวรรณคดี  

- ห้องสมุดภาควิชาภาษาต่างประเทศ ไม่สามารถน าออกมาถ่ายเอกสารได้  

- ห้องสมุดภาควิชาดนตรี ที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ล้าสมัย  โดยเฉพาะ
ข้อมูลด้านปรัชญาชาติพันธ์ ดนตรีอินเดีย ตะวันออกกลาง word music ต้องจัดหาเองจากต่างประเทศ 
หรือยืมจากรุ่นพ่ี  
ทั้งนี ้คณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ

ก าหนดให้หลักสูตรและนิสิตสามารถเลือกหนังสือได้ ซึ่งส านักหอมุด จะจัดสัปดาห์เสนอความต้องการได้  
หลักสูตรละ 4 เล่ม หรือ 1 เล่ม 1 ชั้นปี ซึ่งคณะควรแจ้งให้นิสิตทราบกระบวนการการให้บริการดังกล่าว  
6. บางหลักสูตรที่มีการส ารวจความต้องการในการให้บริการจากนิสิต 
7. นิสิตได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เช่น การไหว้ครู มีการจัดคอนเสิร์ต ท าให้นิสิตทุกชั้นปีได้
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แสดงผลงาน และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติจริง 
8. การเตรียมความพร้อมออกไปท างาน ซึ่งการประชาสัมพันธ์ของคณะยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่มี

การเผยแพร่ผ่านโปสเตอร์ และ face book  ท าให้นิสิตไม่รับทราบและเข้าร่วมน้อย ควรจัดกิจกรรมที่
น่าสนใจมากขึ้น เช่น จัดกิจกรรมลักษณะ job fair  มีลานกิจกรรม หรือกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นิสิตได้
มีโอกาสเข้าร่วมมากขึ้น และสนใจมากขึ้น  

9. กิจกรรมนอกหลักสูตร ก าหนดให้นิสิตแต่ละภาควิชามาแสดงผลงาน น าเอกลักษณ์ของแต่ละภาควิชามา
น าเสนอ 

10. สโมสรนิสิต มีส่วนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยให้นิสิตภายในคณะได้รับทราบ แต่ใน
ระดับคณะยังไม่ได้ก าหนดให้นิสิตได้มีส่วนร่วมมากนัก ท าให้การจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนิสิต  

11. ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีโควตาในการ print เอกสารมากขึ้น โดยเฉพาะนิสิตภาคพิเศษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการ
จัดท าเอกสารโครงงานจ านวนมาก 

- การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ  มีปัญหาในการบริหารจัดการด้านการเงิน ซึ่งอาจารย์
ต้องส ารองจ่ายเงินของตัวเอง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงให้ทราบว่า การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ อาจารย์ควรมีแผนในการขออนุมัติโครงการล่วงหน้า และขออนุมัติยืมเงินส ารองจ่าย
ล่วงหน้าในการด าเนินกิจกรรม  

- ควรมีการแนะแนวหรืออธิบายให้กับนิสิตได้ทราบโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาที่ให้นิสิตต้องเลือกลง ราย
วิชาเอก และรายวิชาโท ที่ต้องเรียนต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตสามารถบริหารจัดการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการ  

ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน 7 คน 
1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่

ก าหนด โดยอาจารย์มีการแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์ ทั้งในเรื่อง การก าหนดหัวข้อ การเขียนบทความ

ตีพิมพ์ และมีการติดตามการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตตลอด   

2. มีการจัดการเรียนการสอนไม่เคร่งเครียด มีการจัดท ากิจกรรม น าเสนอผลงานตลอด มีการเน้นให้ท าสาร

นิพนธ์ และรวมเป็นเล่มดุษฎีนิพนธ์  

3. การเตรียมตัวด้านทักษะภาษาอังกฤษ  

-  มีการปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิต  

- ภาควิชาปรัชญาฯ เป็นอุปสรรค ควรมีการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยตรง 

ถ้านิสิตมีความช านาญด้านภาษาอ่ืน ควรสามารถน ามาชดเชยกันได้  
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4. การเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลในการสนับสนุนการท าวิจัยให้กับนิสิต ซึ่งมีฐานข้อมูลค่อนข้างน้อย ต้อง

ไปสืบค้นข้อมูลจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เช่น  มหาจุฬาลงกรณ์ฯ  ภาควิชาควรมีความพร้อมของฐานข้อมูลใน

การสนับสนุนการท าวิจัยให้กับนิสิต 

5. อัตราการคงอยู่น้อย มีนิสิตจ านวนหนึ่งเลิกเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา ควรมีการสร้างความเข้าใจโครงสร้าง

หลักสูตร เพ่ือให้นิสิตสามารถวางแผนการบริหารการจัดการเรียนได้อย่างเหมาะสม  

6. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานิสิต เช่น การประชุมสัมมนาวิชาการ Conference  

7. จุดแข็งของหลักสูตรเหนือสถาบันการศึกษาอ่ืน 

- คุณภาพอาจารย์ คุณภาพทางด้านวิชาการ ประสบการณ์อาจารย์สามารถให้ค าแนะน าแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียน 

- มีการสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสได้เรียนรู้มากข้ึน 

8. จุดอ่อน 

- การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เห็นความส าคัญ เพ่ือให้นิสิตเข้ามาศึกษามากขึ้น  

- ทรัพยากรในการสนับสนุนการเรียนการสอนน้อย และควรเป็นปัจจุบัน เช่น หนังสือ ฐานข้อมูลด้านวิจัย 

9. ข้อเสนอแนะ 

- ทุกภาควิชา ควรระบุว่านิสิตสามารถตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารใดได้บ้าง และแจ้งให้นิสิตได้รับทราบ 

และมีการประสานงานให้สามารถตีพิมพ์ได้สะดวกยิ่งข้ึน 

ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 2 คน 
1. กระบวนการรับนิสิตไปฝึกงาน ได้รู้จักอาจารย์ในคณะ และมีหนังสือขออนุญาตไปฝึกงาน 

2. คุณภาพของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ด้านความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ การสื่อสาร สามารถปฏิบัติได้ตามที่ได้รับ

มอบหมาย  และมีคุณภาพ มาตรฐานดีกว่าสถาบันการศึกษา แต่มีปัญหาด้านเทคนิคการใช้ภาษาไทย แต่

ภาษาอังกฤษดีกว่าสถาบันอ่ืนในด้านการแปล 

3. จุดเด่น 

- เรียบเรียงและใช้ภาษาได้ดี ไม่ค่อยผิด มีความรับผิดชอบ สู้งาน มนุษยสัมพันธ์ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4. จุดด้อย 

- ไม่กล้าตัดสินใจในการแก้ไข 

5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้บัณฑิตเป็นที่พึงพอใจ 

- การใช้ภาษาไทย ความสามารถในการน าเสนอ การสร้างความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรค์  เช่น นิสิตที่
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ฝึกงานมีทักษะความสามารถในการแต่งกลอน และสร้างสรรค์ผลงานใหม่  

- การพัฒนานิสิต ควรมุ่งเน้นศักยภาพด้านภาษา (อ่านเขียน) และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

- ควรพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้าน เพ่ือให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากข้ึน  

อาจารย์ท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร จ านวน 9 คน 
1. ประทับใจที่ผู้บริหารให้ความใส่ใจ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และช่วยแก้ปัญหา  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว 

ผู้บริหารควรธ ารงรักษาไว้ 

ศิษย์เก่า   จ านวน 3 คน 
1. ข้อเสนอแนะ 

- คณะควรเพิ่มความรู้ด้านภาษี และวิชาที่เก่ียวกับทักษะส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ(freelance)ในทุก

หลักสูตร 

- หลักสูตรควรเชิญอาจารย์/วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันอื่น มาบรรยาย/ให้ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

มากขึ้น  

- ต้องการให้คณะปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลวิชาการ และเพ่ิมหนังสือใหม่ 

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 5 คน 
1. ข้อเสนอแนะ 

- ควรเพิ่มสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

- คณะควรมีพื้นที่สีเขียว สวนหย่อม เพื่อความสบายตา สบายใจ 

- ควรมีที่จอดรถ ของลูกค้าศูนย์ภาษา 

- ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น บริการตู้ ATM  

- ควรจัดโครงการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ เช่น การฟังธรรมะ นั่งสมาธิ เล่นโยคะ เป็นต้น 
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ภาคผนวกที่ 2  
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ QAIS ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ ค่า กรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.58 2.58 

ตัวบ่งชี้ที ่1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.98 1.98 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 6,757.80 6,757.80 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2.53 2.53 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 2.65 2.65 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 189 189 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือ
เทียบเท่า 

10 10 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

101 101 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

78 78 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 129 129 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 10 10 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 81 81 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 38 38 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 37 37 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 16 16 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 21 21 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 22 22 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3 3 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 19 19 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบเท่า 0 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 0 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 6,757.80 6,757.80 

ระดับอนุปริญญา 0 0 

ระดับปริญญาตร ี 5,845.55 5,845.55 

ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 

ระดับปริญญาโท 438.56 438.56 

ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 

ระดับปริญญาเอก 68.25 68.25 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,326,500.00 2,326,500.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 2,326,500.00 2,326,500.00 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 6,315,833.00 6,315,833.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 6,315,833.00 6,315,833.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 170 170 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 170 170 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1 1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาต่อ 19 19 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 19 19 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 87 87 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

35 35 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 35 35 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

15 15 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 15 15 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 

9 9 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 9 9 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

16 16 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 16 16 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1 1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 1 1 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

2 2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 2 2 
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ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

4 4 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 4 4 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 5 5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 5 5 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

    
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ 

 

   
คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ 

 

  
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์คณาจารย์และนิสิต 
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คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ จากการสอบถามผู้บริหาร 

 

  
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหาร และบุคลากร ถ่ายภาพร่วมกัน 


