
 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 



 
 

 ก

 
คาํนํา 

 
ในปีการศึกษา 2552 นี ้ (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) คณะมนุษยศาสตร์ไดจ้ดัทาํ

รายงานการประเมินตนเอง โดยดาํเนินการตามคูมือตวับงชีและเกณฑป์ระเมินคุณภาพภายใน สาํหรับ่ ่ ้
คณะวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคูมือระบบประกนคุณภาพ ปีการศึกษา ่ ั 2552 คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นแนวทางในการดาํเนินการตามขบวนการคุณภาพ PDCA 
เพื่อเป็นกลไกในการดาํเนินงานตาม 4 พนัธกจหลกั ไดแ้ก ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั ดา้นการิ ่
บริการทางวิชาการแกสังคม และด้านการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม อันจะนําไปสูเป้าหมายและ่ ่
วิสยัทศัน์ท่ีกาหนดํ  

 
คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณผู ้บริหาร  คณะกรรมการประกนคุณภาพประจําคณะ ั

คณะทาํงานดา้นการประกนคุณภาพ และบุคลากรทุกทานท่ีมีสวนรวมในการจดัทาํรายงานการประเมินั ่ ่ ่
ตนเอง (SAR) และดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล ให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจนทาํให้งานประกนั
คุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์สาํเร็จลุลวงไปไดด้ว้ยดี และหวงัวารายงานการประเมินตนเองฉ่ ่ บบันีจะ้
ใชป้ระโยชน์ในการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อสะทอ้นภาพการดาํเนินงานของคณะฯ นาํไปสูการ่
พฒันาและปรับปรุงคุณภาพการดาํเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ตอไป่  
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บทที ่ 1    
ข้อมลพืน้ฐานของู คณะมนษยศาสตร์ุ  

 

ประวัติความเป็นมา  
  

คณะมนุษยศาสตร์ กอตงัเม่ือวนัท่ี ่ ้ 17 มิถุนายน 2524  เป็นคณะลาํดบัท่ี 11 ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลยัเร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  พ่ ่ .ศ. 2524  กาหนดให้คํ ณะมนุษยศาสตร์เป็นสวน่
ราชการ 1 ใน 17 สวนราชการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์่  

 พ.ศ.2524  คณะมนุษยศาสตร์ไดรั้บโอนภาควชิาภาษามาจากคณะวทิยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์ แลว้มาแยกตามสาขาวิชา
การออกเป็น 3 ภาควิชา  ไดแ้ก  ภาควิชาภาษา  ภาควิชาภาษาศาสตร์  และภาควิชาวรรณคดี  นอกจ่ ากนียงั้ ไดรั้บโอนภาควิชา
ปรัชญาและศาสนามาจากคณะสังคมศาสตร์อีก 1 ภาควิชา และจดัตงั้ ภาควิชาใหม่  3 ภาควิชา ไดแ้ก่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  
ภาควชิาศิลปาชีพ  และภาควชิาศิลปนิเทศ  รวมมีภาควชิาเม่ือแรกกอตงั่ ้ จาํนวน 7 ภาควชิา 

พ.ศ. 2536  จดัตงัศนูยภ์าษาเป็นหนวยงานภ้ ่ ายใน เพ่ือใหบ้ริการอบรมภาษาตางประเทศแกบุคคลทวัไป่ ่ ่  

 พ.ศ. 2537  แยกภาควิชาภาษาออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาตางประเทศ  และภาควิชาภาษาไทย่   ทาํใหมี้ภาควิชา
เพิมขึนเป็น่ ้  8 ภาควชิา 

พ.ศ.2549  จดัตงัสถาบนัขงจ๊ือ ้ ตามขอ้ตกลงความรวมมือระหวาง ่ ่ 4 หนวยงาน ไดแ้ก่ ่ กระทรวงศึกษาธิการแหงประเทศ่
สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ
มนุษยศาสตร์  มีวตัถุประสงค์เพ่ือมุงเน้นการดาํเนินกจกรรมดา้นการสอนและงานวิจยัท่ีเกยวขอ้งกบภาษาและวฒันธรรมจีน ่ ิ ี่ ั
รวมทงัเป็นศนูยท์ด้ สอบภาษาจีนมาตรฐานท่ีเรียกวา ่ “HSK” (Hanyu Shuiping Kaossi) 

พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุมติัจดัตงัศูนยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือทาํหนา้ท่ี้
ประสานการบริการโครงการจดัการศึกษาภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร์ ทงัในสวนงานดา้นธุรการและประสา้ ่ นดา้นการบริการ
วชิาการของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาภาคพิเศษในทุกสาขาของคณะ 
 พ.ศ.2552  รวมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กบสาขาวิชาส่ือสารมวลชน  ั ภาควิชาศิลปนิเทศแลว้จดัตงัเป็นภาควิชา้ ใหม่คือ 
“ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” และปรับเปล่ียนโครงสร้างของสาขาดนตรี ภาควิชาศิลปนิเทศ จดัตงั้ เป็น “ภาควิชา
ดนตรี” จาํนวนรวมของภาควิชายงัคงเป็น 8 ภาควชิาเชนเดิม่  
 

ดอกไม้และสีประจําคณะ   

  
 

ดอกไมส้ัญลกัษณ์ประจาํคณะมนุษยศาสตร์ ไดแ้ก ดอกแกว  ซ่ึงเป็น่ ้
ดอกไมสี้ขาวบริสุทธิ  มีรูปลกัษณ์งดงามและมีกลินหอม์ ่  

 

สีประจาํคณะมนุษยศาสตร์  ไดแ้ก  สีขาว  เป็นสีแหงความบริสุทธิ่ ่ ์
ส่ือถึงปรัชญาและปณิธานของคณะมนุษยศาสตร์ท่ีมุงมนัสร้างสรรคใ์ห้่ ่
บณัฑิตเป็นผูมี้คุณธรรม  ยดึถือความดีเป็นท่ีตงั้  

 

 
 
 

  ดอกแก้ว  สัญลกัษณ์ประจําคณะมนษยศาสตร์ุ     



2   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

ปรัชญา  ปณธิาน  วิสัยทศัน์ พนัธกจิ และวัตถประสงค์ุ  
 

ปรัชญา 
คณะมนุษยศาสตร์มุงมนัท่ีจะเสริมส่ ่ ร้างบุคคลให้มีความเจริญทางสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ มีความ

รับผดิชอบตอสังคม และมีบทบาทในการธาํรงความเป็นอารยะของชาติ่  
 

ปณธิาน  
คณะมนุษยศาสตร์มุงผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมดว้ยความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีทนัตอการเปล่ียนแปลงของ่ ่

สังคม มีความใฝ่รู้ มีความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยางท่ีดีแก่ ่
สังคม มีสวนรวมในการอนุรักษ ์สืบสานศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ่ ่  

 
วสัิยทศัน์ (Vision)  

คณะมนุษยศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา ศิลปวฒันธรรม อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนนิเทศศาสตร์และ่
สารสนเทศศาสตร์ มีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ มีสวนรวมในการนาํความรู้ไปพฒันาประเทศอยางยงัยนื่ ่ ่ ่  

 

พนัธกจิ (Mission) 
 1.   ผลิตบณัฑิตดา้นภาษา ศิลปวฒันธรรม อุตสาหกรรมการทองเท่ียว นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ีได้่ มาตรฐาน
และเป็นท่ีตอ้งการของสังคม 
 2.   พฒันางานวจิยัสายมนุษยศาสตร์ท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของสังคม 
 3.   สร้างเครือขายความรวมมือทางดา้นวชิาการและวจิยัระหวางหนวยงานทงัภายในประเทศและตางประเทศ่ ่ ่ ่ ่้  
 4.   เผยแพรความรู้สูชุมชนและสงัคมอยางเป็นรูปธรร่ ่ ่ มและตอเน่ือง่  

5.   สร้างสรรคผ์ลงานและสงเสริมโครงการ่ /กจกรรมดา้นคุณธรรม ศิลปวฒันธรรม และภมิูปัญญาไทยิ  
 

วตัถประสงค์ุ   
1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ไดแ้ก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  การแปล  ภาษาจีน  ่

ภาษาญ่ีปุ่น  ภาษาฝรังเศส  ภาษาเยอรมนั  ภ่ าษาองักฤษ  ภาษาไทย  วรรณคดีไทย  วรรณคดีองักฤษ  การเดินทางและทองเท่ียว  การ่
โรงแรม  การเลขานุการ  ส่ือสารมวลชน  ดนตรีไทย และดนตรีตะวนัตก  และผลิตบณัฑิตสาขามนุษยศาสตร์ในระดบับณัฑิตศึกษา 
ไดแ้ก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยกุต ์ ปรัชญาและศาสนา  ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุป่ ระสงคเ์ฉพาะ  ภาษาไทย  ดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา 
และวรรณคดีไทย 

2.  เพ่ือสนับสนุนการผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ให้แกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  โดยให้การศึกษาท่ีเป็นพืนฐาน่ ้  
ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์  ปรัชญาและศาสนา  วรรณคดี  ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  ภาษาศาสตร์  ศิลป่ าชีพ  
ส่ือสารมวลชน  และดนตรี  กบเป็นผูร้วมให้การศึกษาในั ่ รายวิชาสังกดศูนยว์ิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทัวไปในกลุมวิชาั ่่
มนุษยศาสตร์  ไดแ้ก วิชามรดกอารยธรรม่ โลก  วิชาไทยศึกษา  และวิชาศิลปะการดาํเนินชีวิต  ในกลุมวิชาภาษา คือ วิชาภาษาไทย่
เพ่ือการส่ือสาร 

3.   เพ่ือดาํเนินการศึกษาคน้ควา้และวิจยัในสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์ อาทิ  ภาษา วรรณคดี  ปรัชญาและศาสนา  ดนตรี  
ส่ือสารมวลชน  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว่   และนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

4.   เพ่ือให้บริการทางวิชาการแกสังค่ ม ทงัแก้ ่หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก่ ่ และประชาชนทั่วไป อาทิ การ
ใหบ้ริการอบรมทกัษะภาษาตางประเทศโดยศนูยภ์าษา เป็นตน้่  

5.  เพ่ือสนบัสนุนและ/หรือดาํเนินโครงการ/กจกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมิ  
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อัตลกัษณ์คณะมนษยศาสตร์ุ  
 

การบรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวฒันธรรม นิเทศศาสตร์ และอตสาหกรรมการท่องเทีย่วู ุ  
 

การแบ่งส่วนราชการของคณะมนษยศาสตร์ุ  
 
คณะมนุษยศาสตร์ไดป้รับแนวคิดจากการศึกษาท่ีเสร็จสมบูรณ์ในตวัเองมาเป็นการศึกษาท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีเอือตอการ้ ่

นาํไปประกอบอาชีพ (Career Education) แตยงัคงธาํรงเนื่ ้อหาวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ไวด้ว้ย ดงันนั้  รูปแบบของการจดั
การศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบนัจึงมี 2 รูปแบบ คือ แบบเนน้ความลึกซึงทาง้ วิชาการดา้นมนุษยศาสตร์  และแบบเนน้
วชิาชีพโดยผสมผสานกบัวชิาการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของภาคธุรกจในิ สังคม  

คณะมนุษยศาสตร์ไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างหนวยงานในสังกดเพ่ือความกาวหนา้ในเชิงวิชาการและเพิมประสิ่ ั ้ ่ ทธิภาพ
ทางการบริหารมาโดยตลอด ในปัจจุบนัคณะมนุษยศาสตร์มีหนวยงานในสังกด่ ั  ดงัน้ี 

1)  ภาควชิาดนตรี 7)  ภาควชิาวรรณคดี 
2)  ภาควชิานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 8)  ภาควชิาศิลปาชีพ 
3)  ภาควชิาปรัชญาและศาสนา 9)  ศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ 
4)  ภาควชิาภาษาตางประ่ เทศ 10)  ศนูยภ์าษา 
5)  ภาควชิาภาษาไทย 11)  สถาบนัขงจ๊ือ 
6)  ภาควชิาภาษาศาสตร์ 12)  สาํนกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

นอกจากการพฒันาโครงสร้างในระดบัคณะแลว้  ยงัมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานในสวนของสาํ่ นกังานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร์เพ่ือรองรับภารกจิ สาํคญัและเพ่ือเพิมประสิทธิภาพ่ การปฏิบติังานในฐานะหนวยงานสนบัสนุน่ เพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวชิาการของคณะอีกดว้ย ปัจจุบนั สาํนกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบดว้ย 4 สวนราชการ่  คือ งานบริหารและ
ธุรการ งานคลงัและพสัดุ งานบริหารการศึกษา และงานแผนและประกนคุณภาพั    

 
 

นโยบาย  
   

 แนวคิดหลกัในการบริหารคณะมนุษยศาสตร์มีดงัน้ี 
1) พฒันาภาควิชาหรือหนวยงานตางๆ่ ่  เพ่ือปรับเปล่ียนบทบาทเขา้สูความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการอยางเตม็รูปแบบ่ ่   
2) พฒันาระบบบริการท่ีเป็นเลิศภายใตม้าตรฐานเดียวกนั   
3)  มุงเนน้กา่ รบริหารโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล   
4)  สนบัสนุนและสงเสริมบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ทงัส่ ้ ายวิชาการและสายสนบัสนุนและชวยวชิาการ่ ใหมี้คุณวฒิุ

ทางการศึกษาท่ีสูงขึนและเพิมมากขึน้ ้่    

นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดใหมี้แผนพฒันาในดา้นตางๆ่  เพ่ือเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนไปสูผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม่  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



4   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

นโยบายด้านการพฒันาการศึกษา   
 

1. การจัดการศึกษาและวชิาการ 
 -  สง่ เสริมใหภ้าควิชาตางๆ่  ผลิตบณัฑิตยคุใหมท่ี่ มีคุณภาพ พร้อมทงัสนบัสนุนใหเ้ปิดหลกัสูตรในระดบัมหาบณัฑิต้
และดุษฎีบณัฑิตเพิมมากขึน่ ้  เพ่ือรองรับอตัราการขยายตวัทางการศึกษาเม่ือมองโดยภาพรวมปัจจุบนั เน่ืองมาจากสังคมทัว่ไปมี
ความตอ้งการบณัฑิตสายมนุษยศาสตร์ “ยคุใหม่” ทุกระดบัชนัท่ีมีคุณภาพในยคุโลกาภิวตัน์้  อีกทงัยงัเป็นการเตรี้ ยมความพร้อมเพื่อ
กาวเขา้สูสถานการณ์แหงการแขง้ ่ ่ ่ ขนัดา้นการศึกษาสายมนุษยศาสตร์อยางเตม็รูปแบบ่ ทงัในเวทีระดบัชาติและระดบันานาชาติ้  เม่ือ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ออกนอกระบบ เป็นมหาวทิยาลยัภายใตก้ารกาํกบของรัฐั  
 -  ผลกัดนัใหภ้าควิชาตางๆ่  จดัทาํหลกัสูตรปริญญาแบบรวมสถาบนั่  (Joint Degree) กบสถาบนัการศึกษาั  หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ่  ท่ีเกยวขอ้งทงัในประเทศและตางประเทศี่ ่้  เพ่ือเปิดหลกัสูตรนาํรองระดบัปริญญาตรี่  (International Dual Degree 
Program) ทงัในระบบ้  3 (ปี) + 1 (ปี) หรือ 2 (ปี) + 2 (ปี) ระหวางภาควิชาตางๆ่ ่  ของคณะมนุษยศาสตร์ท่ีมีความสนใจ และมีความ
พร้อมกบภาควิชาั ภายใตส้ังกดสถาบนัอุดมศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนๆั ่  ท่ีเกยวขอ้งี่  อนัจะเป็นเวทีการศึกษาท่ีเปิดกวา้งสาํหรับการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นการเรียนรู้ และเพิมขีดความสามารถใหก้บนิสิตในยคุโลกาภิวตัน์่ ั  
 -  ผลกัดนัใหภ้าควิชาภาษาตางประเทศเปิดหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต่  สาขาวิชาภาษาเกาหลี และจะสนบัสนุน
อยางเตม็ท่ีเพ่ือใหมี้การจดัตงัศนูยเ์กาหลีศึกษา่ ้  (Korean Studies Centre) ประจาํคณะมนุษยศาสตร์รวมทงัจะผลกัดนัเพ่ือจดัทาํ้
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตางประเทศในภมิูภาคอาเซียน่  (ASEAN) เพิมเติม่  
 -  สนบัสนุน “โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรสายวิชาการ” (Visiting Professor Project) รวมกบสถาบนัการศึกษา่ ั  หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ่  ทงัในประเทศและตางประเ้ ่ ทศ อนัจะเป็นเวทีวชิาการสาํหรับการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ความคิด ตลอดถึง
วทิยาการสมยัใหม่ระหวาง่ กนั เพ่ือเปิดมานทองของการศึกษาสายมนุษยศาสตร์่  และเพิมสมรรถภาพวิชาการใหก้าวสูระดบัสากล่ ้ ่  
 -  สงเ่ สริมการพฒันาศกัยภาพการใชภ้าษาองักฤษของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะวชิาอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ทงัในระยะสันและ้ ้ ระยะยาวอยาง่ ตอเน่ือง่  เนน้การสอนเพ่ือใหนิ้สิตสามารถฟังและสนทนาโตต้อบภาษาองักฤษได ้
และสามารถอานและเขียนภาษาองักฤษไดอ้ยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการประกอบอาชีพหลงัสาํ่ ่ เร็จการศึกษา 
 -  สนบัสนุนการปรับปรุงหอ้งพฒันาภาษาดว้ยตนเอง (KU-SALL) ใหท้นัสมยัและเพียงพอแกจาํ่ นวนนิสิตของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมทงัปรับปรุงรายวชิาภาษาองักฤษใหมี้หนวยกตปฏิบติัการเพ่ือเพิมจาํ้ ่ ิ ่ นวนชวัโมงสอนตอภาค่ ่
การศึกษาโดยมีจาํนวนหนวยกตเทาเดิม่ ิ ่  
 

 2.  การวจิัย 
 - สนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรทาํการศึกษาคน้ควา้และวจิยัในสายมนุษยศาสตร์เพิมมากขึน่ ้  พร้อมทงัขยายการ้
ประสานงานไปยงัสถาบนัหรือหนวยงานท่ีใหทุ้นการศึกษาวจิยัทงัภาครัฐและเอกชน่ ้  ทงัภายในประเทศและตางประเทศ้ ่  อาทิ 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) และสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นตน้ ซ่ึงหนวยงานดงักลาวมีการ่ ่
จดัสรรทุนวจิยัปีละหลายร้อยทุน รวมทงัหนวยงานในตางประเทศอ่ืนๆ้ ่ ่  ท่ีประสงคจ์ะใหทุ้นสนบัสนุนการศึกษาวจิยัสายมนุษยศาสตร์ 
อนัจะเป็นการพฒันาความรวมมือทางวจิยัและประสานการใหทุ้นโครงการวจิยัท่ีเช่ือมโยงกบการผลิตบณัฑิตทุกระดบัของคณะ่ ั
มนุษยศาสตร์ 
 -  ผลกัดนัและสนบัสนุนแหลงเงินทุนสาํ่ หรับการศึกษาคน้ควา้และวจิยั จดัหาเวทีและนิทรรศการเพ่ือการเผยแพรผล่
วจิยัอนัจะเป็นประโยชน์ตอสาธารณชน่  นอกจากน้ี ยงัสงเสริมใหมี้การจดัสัมมนาแผนการทาํ่ วิจยัระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี โดยการ
เชิญผูท้รงคุณวฒิุมาเป็นวทิยากรบรรยายเพื่อใหแ้นวทางและแนวคิด พร้อมทงัสนบัสนุนใหมี้การนาํ้ องคค์วามรู้จากการจดัสัมมนา
แผนการทาํวจิยัระดบัสูงในแตละค่ รัง้ มาใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือการจดัทาํโครงการวจิยัคุณภาพ หรือโครงการวจิยัหลกัสูตรปริญญา
แบบรวมสถาบนั่  

 -  จดัประชาสัมพนัธ์ใหค้ณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีไดเ้ห็นความสาํคญัและดาํเนินงานวิจยัทงัวจิยัตามสาขาวชิาและวจิยั้
สถาบนัในเชิงรุก รวมทงัจดัหาแหลงทุนภายนอกเพ่ือสนบัสนุนการวจิยัของคณะตามสโลแกนท่ีวา้ ่ ่  “1 ภาควชิา 1 โครงการวจิยั คือ 
เพ่ือความกาวไกลแหงคณะมนุษยศาสตร์้ ่  
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3.  การบริการวชิาการ 
 -  จดัใหมี้โครงการอบรมวชิาการตางๆ่  และเผยแพรองคค์วามรู้่  ความคิด ตลอดถึงผลการศึกษาคน้ควา้และวจิยัตางๆ่  
ใหเ้พ่ิมมากข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์โดยตรงแกประชาชน่  สังคม และประเทศชาติ พร้อมทงัเพิมกจกรรมวชิาการเพ่ือเป็นเวที้ ่ ิ
วชิาการสาธารณะ สาํหรับเป็นปัจจยัสาํคญัในการสงเสริมคุณภาพความรู้และคุณภาพ่ ชีวิตแกประชาชนในสังคมมากขึนในฐานะท่ี่ ้
เป็น “ศนูยร์วมศาสตร์แหงมนุษย์่ ” อยางเตม็ศกัยภาพ่  
 -  ผลกัดนัอยางเตม็ท่ี่ เพ่ือใหว้ารสารทางวชิาการของคณะมนุษยศาสตร์เป็นท่ียอมรับของสาํนกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รวมทงัเว้ ทีระดบันานาชาติ เพ่ือจะไดตี้พิมพแ์ละเผยแพรผล่ งานตางๆ่  ของอาจารย ์ บุคลากร นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
และบุคคลภายนอกทวัไป่  อีกทงัยงัสนบัสนุนใหมี้การจดัสัมมนาวชิาการนานาชาติ้ สายมนุษยศาสตร์ขึนเป็นประจาํ้ ทุกปี เพ่ือระดม
ความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และมุมมองท่ีเป็นประโยชน์จากผูท้รงคุณวฒิุผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงทงั้
ภายในประเทศและตางประเทศ่  
 -  จดัทาํโครงการบริการวิชาการเกยวกบการอบรมภาษาตางประเทศตางๆี่ ั ่ ่  ในภมิูภาคเอเชีย เพิมขึน่ ้  เชน่  ภาษาเขมร 
ภาษาเวยีดนาม ภาษาพมา่  ภาษามาเลย ์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฮินดี ภาษาอารบิก รวมทั้งภาษาท่ียงัมีการเรียนการสอนจาํกดั เชน่
ภาษารัสเซียและภาษาโปรตุเกส แกนิสิต่  บุคลากร และบุคคลทวัไป่  ทงัหลกัสูตรระยะสันและตอเน่ือง้ ้ ่  
 -  จดัทาํแนวทางการศึกษาแบบตอ่ เน่ืองและยง่ัยนื โดยเปิดโอกาสใหศิ้ษยเ์กา่ คณะมนุษยศาสตร์ไดก้ลบัมาเพิมพนูความรู้่
เพ่ือการเรียนรู้แบบตอเน่ืองและยงัยนื่ ่ สาํหรับการประกอบอาชีพหลงัสาํเร็จการศึกษา เชน่  เปิดบริการวชิาการอบรมภาษาตางประเทศ่  
เชน่  ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ฯลฯ แกนิสิตและ่ ศิษยเ์กา่  
 -  จดัตงั้ ศนูยก์ารแปล เป็นศนูยก์ลางบริการวิชาการดา้นการแปลแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์แกนิสิต่ ่  บุคลากร 
และบุคคลทวัไ่ ป รวมทงัเพ่ือเ้ ป็นศนูยฝึ์กใหนิ้สิตไดฝึ้กปฏิบติัดา้นการแปลอนัจะเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
 

4. การพฒันานิสิตและทาํนบําุ รงศิลปวฒันธรรมุ  
 -  ผลกัดนัการจดักจิ กรรมสงเสริมนิ่ สิตในระดบัตางๆ่  ใหม้ากขึน้  พร้อมทงัจดัใหมี้โครงการกจกรรมนิสิตรวมกบ้ ิ ่ ั
นิสิตตางสถาบนัเพิ่ ่มมากขึน้  เพ่ือเป็นการใหนิ้สิตไดรู้้จกัพฒันาตนจากการเรียนรู้รวมกนในสังคมปัจจุบนั่ ั  อีกทงัยงัสนบัสนุน้
โครงการสง่ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ไปศึกษาและแลกเปล่ียนประสบการณ์กบนิสิตตางสถาบนัั ่  ทงัในประเทศและตางประเทศเพ่ือ้ ่
เปิดโอกาสใหนิ้สิตไดเ้ห็นแนวทางในการศึกษาท่ีหลากหลายแลว้นาํมาพฒันาตนเอง 
 -  จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์และแสดงผลงานของนิสิตในเชิงรุกทงัในประเทศและตางประเทศ้ ่  สร้างเครือขาย่
วชิาการเฉพาะดา้นกบมหาวทิยาลยัท่ีเปิดสอนทางดา้นนิเทศศาสตร์และการโรงแรมทงัในประเทศและตางประเทศั ่้  รวมทงัสร้าง้
เครือขายวชิาชีพกบบริษทั่ ั  สถานประกอบการเอกชน หรือผูจ้ดังานพิธีตางๆ่  ท่ีดาํเนินงานทางดา้นนิเทศศาสตร์และการโรงแรมทงั้
ในประเทศและตางประเทศ่  
               -  กระตุน้และสงเส่ ริมใหมี้การจดักจกรรมและงานวนัสาํิ คญัตางๆ่  ท่ีเกยวขอ้งกบสังคมไทยภายในบริเวณอาคารคณะี่ ั
มนุษยศาสตร์และนอกสถานท่ีอยางเป็่ นรูปธรรมเพิมมากขึน่ ้  เพ่ือเป็นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของไทย พร้อมทงั้
สนบัสนุนการจดัทาํนิทรรศการท่ีเกยวขอ้งอยางสมํ่ี่ ่ าเสมอ เพ่ือเผยแพรความรู้่  ความคิด วถีิชีวิต และภมิูปัญญาอนัมีคา่  ใหบุ้คลากร 
นิสิต และสาธารณชนทวัไปไดรั้บรู้และตระหนกัในคุณคาของศิ่ ่ ลปะและวฒันธรรมไทย โดยเนน้ใหย้ดึมนัในความดีงาม่  คุณธรรม 
และรู้สึกสาํนึกบุญคุณของบรรพชน  
 -  คงศกัยภาพนิสิตท่ีมีศกัยภาพสูง ฝึกอบรมใหมี้ความอดทน ออนนอ้่ มถอมตน่  เป็นท่ียอมรับของแหลงงาน่  รวมทงั้
สนบัสนุนกจกรรมเพ่ือเพิมขีดความสามารถใหแ้กนิสิตมากขึนเพ่ือิ ่ ่ ้ รักษาอตัราคงท่ีของแหลงงานรองรับตามรายงานจุดแขง็ของ่
คณะมนุษยศาสตร์ 
 
 
 



6   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

5.  การประกนัคณภาพการศึกษาุ  
 เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมทงัหมดของระบบการจดัการศึกษา้  ระบบการบริการ และระบบการบริหารภายในคณะมนุษยศาสตร์ 

ท่ีไดด้าํเนินมาในแตละปี่  คณะมนุษยศาสตร์ไดป้ระเมินคุณภาพของผลการดาํเนินงานทุกปีตามระบบการประกนคุณภาพภายในั
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และกระตุน้ใหแ้ตละภาควิชาและหนวยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์่ ่  เห็นความสาํคญัของระบบ
การประกนคุณภาพการศึกษาั  ใหมี้การจดัเตรียมและจดัทาํระบบประกนคุณภาพภายในแตละหนวยงานใหค้รบทุกองคป์ระกอบไว้ั ่ ่
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพประจาํปี โดย ครอบคลุม 3 มิติ คือ 1) มิติการจดัการศึกษา 2) มิติการบริการ และ 3) มิติการบริหาร 
อนัจะเป็นตวัชีวดัแนวทางการแกไข้ ้  ปรับปรุง และการพฒันาคณะมนุษยศาสตร์อยางยงัยนื่ ่  

 
นโยบายด้านการพฒันาทรัพยากรมนษย์และเทคโนโลยสีารสนเทศุ  
 

1.  การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษย์ุ  
 -  แผนการจดัการสัมมนาหรือฝึกอบรมเขม้ (Intensive Training) ทงัในประเทศ้  และตางประเทศเพ่ือพฒันาศกัยภาพ่  
เพิมประสิทธิภาพ่  และเสริมสร้างความสามคัคีอนัดีระหวาง่ กนของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ั  เพ่ือเพิมขีดความสามารถในการ่
ทาํงานภายในองคก์รเดียวกนเั พ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้
 - เปิดโอกาสใหอ้าจารยใ์นภาควิชาตางๆ่  ศึกษาตอ่เพ่ือเพิม่ วฒิุการศึกษาโดยตงัเป้าหมายเพ่ือใหมี้อาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์้
สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกร้อยละร้อย กระตุน้ใหอ้าจารยท่ี์สามารถเพิม่ พนูผลงานวิชาการไดข้อรับการดาํรงตาํแหนงท่ าง
วชิาการ รวมทงัรับสมคัรอาจารยใ์หมท่ีสาํ้ ่ เร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
 -  สนบัสนุนและสงเ่ สริมใหบุ้คลากรคณะมนุษยศาสตร์สายสนบัสนุนและชวยวิชาการ่ มีโอกาสศึกษาดูงาน ศึกษาตอ่
เพ่ือเพิม่ วฒิุการศึกษา มีความกาวหนา้ในหนา้ท่ีการงาน้  
 

2.  การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การส่ือสารที่ทนัสมัย 
 -  สนบัสนุนการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ท่ีทนัสมยัเพิมเติมเพ่ืออาํ่ นวยความสะดวก 
และเพิมขีดความสามารถในระบบงานใหบ้ริการตางๆ่ ่  พร้อมทั้งจดัใหมี้ระบบฐานขอ้มูลคณะมนุษยศาสตร์ ฐานขอ้มูลการศึกษา 
และฐานขอ้มูลอ่ืนๆ อนัเป็นประโยชน์และทนัสมยัไวใ้หบ้ริการเพิมขึน่ ้  ทงัในสวนของระบบขอ้มูลเอกสารและระบบขอ้มูล้ ่
ออนไลน์โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลกั 
 -  เนน้การบริการท่ีเป็นเลิศและครบวงจร โดยการนาํระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management) มาใช ้โดย
กาํหนดระยะเวลาดาํเนินการท่ีชดัเจน และพยายามลดขนัตอนเพ่ือสงเสริมใหค้ณะมนุษยศาสตร์มีส้ ่ มรรถนะดา้นการใหบ้ริการใน
เชิงรุกอยางเป็นรูปธรรม่   อีกทงัยงัเป็นกลยทุธ์้ ประชาสัมพนัธ์กจการของคณะมนุษยศาสตร์ผานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศิ ่ สู่
บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกอยางรวดเร็วใ่ นสถานการณ์แหงการแขงขนัทางดา้นการอุดมศึกษาในยคุปัจจุบนั่ ่  
 
นโยบายด้านการบริหารทัว่ไป 
 

1.  การเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นมหาวทิยาลยัภายใต้กาํกบัของรัฐ 
 -  เตรียมความพร้อมสาํหรับการเป็นมหาวทิยาลยัภายใตก้าํกบของรัฐั  ดว้ยการกระตุน้ใหภ้าควิชาและหนวยงาน่
ภายในปรับระบบงานตางๆ่  เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง และกาวทนัการปรับเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไป้
เป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบของรัฐั  โดยยงัคงจุดแขง็ดว้ยการเนน้คุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐาน และระบบการบริการท่ีเป็นเลิศ
แบบครบวงจร 
 

 2.  การบริหารงานด้วยความบริสทธ์ิและยุ ุตธิรรม 
 -  ดาํเนินการบริหารงานดว้ยความบริสุทธิและยติุธรรม์  ดว้ยการเนน้ใหผู้บ้ริหารทุกระดบัในคณะมนุษยศาสตร์
บริหารงานอยางมีคุณธรรม่  พร้อมทงัจดัใหมี้มาตรการสงเสริมบุคลากรภายในหนวยงานตางๆ้ ่ ่ ่  ทงัในสายวชิาการและสาย้
สนบัสนุนการปฏิบติังานทางวชิาการใหมี้ความมนัคง่ และกาวหนา้ในหนา้ท่ีการงาน้  อนัจะเป็นขวญัและกาํลงัใจใหผู้ท่ี้ทาํงาน
ภายในองคก์รเดียวกนัอยรูวมกนอยางมีความสุข่ ่ ั ่  เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั  
 

 3. การจัดการความเส่ียง 
 -  มีการจดัการความเส่ียง ดา้นงานวจิยัของอาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์ดว้ยการจดัใหง้านสอนกบังานวจิยัของอาจารย์
เกดความสมดุลกนและสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดมี้โอกาสลาทาํิ ั งานวจิยัมากขึน้  
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โครงสร้างการบริหารงานของคณะมนษยศาสตร์ุ  
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           รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์และประชาสัมพนัธ์ อาจารยน์งสมร พงษพ์านิช  

แผนภมิู โครงสร้างการบริหารงานของคณะมนษยศาสุ ตร์ 

คณบดี 

ผูอ้าํนวยการ
ศูนยภ์าษา 

เลขานุการคณะ หวัหนา้ภาควชิา รองคณบดี 

คณะกรรมการประจาํ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

ผูอ้าํนวยการ
สถาบนัขงจ๊ือ 

หวัหนา้ศูนยจ์ดัการศึกษา 
โครงการพิเศษ 

กองงานเลขานุการคณบดี 

ท่ีปรึกษาคณบดี 

คณะ 
กรรมการ
ดาํเนินงาน

์

คณะกรรมการ 
และคณาจารย์
ประจาํภาควชิา 

บุคลากรประจาํ 
สาํนกังาน

เลขานุการคณะ 

คณะ 
กรรมการ
ดาํเนินงาน

์

คณะ 
กรรมการ
ดาํเนินงาน

์

คณะ 
กรรมการ
ดาํเนินงาน

์
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ผ้ช่วยู คณบดี  
           ผูช้วย่ คณบดีฝ่ายประกนคุณภาพั  อาจารย ์ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน 
         ผูช้วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา่  อาจารยภ์ริูวจัน์ เดชอุม่  
           ผูช้วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ่  อาจารยว์ราพรรณ อภิศุภะโชค 
 

หัวหน้าภาควชิา 
           หวัหนา้ภาควชิานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย ์ดร.ศรัณยธ์ร ศศิธนากรแกว้ 
            หวัหนา้ภาควชิาปรัชญาและศาสนา ผศ.ดร.ประเวศ   อินทองปาน 
            หวัหนา้ภาควชิาภาษาตางประเทศ่  อาจารย ์ดร.วณัณนา   สุนทรนฤรังษี  
            หวัหนา้ภาควชิาภาษาไทย อาจารย ์ดร.โกวิทย ์ พิมพวง 

            หวัหนา้ภาควชิาภาษาศาสตร์ รศ.ดร.กติมาิ  อินทรัมพรรย ์
            หวัหนา้ภาควชิาวรรณคดี อาจารยว์รรณา   นาวิกมูล 
            หวัหนา้ภาควชิาศิลปาชีพ อาจารยเ์จริญพร เพช็รกจิ   
            หวัหนา้ภาควชิาดนตรี ผศ.จุฬมณี สุทศัน์ ณ อยธุยา 
 

หัวหน้าหน่วยงานสนับสนนุ  

           ผูอ้าํนวยการศนูยภ์าษา ผศ.ดร.กนกพร   นุมทอง ่  

           ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ๊ือ อาจารยน์ภ อ๊ึงโพธ์ิ 

           หวัหนา้ศูนยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ นางสุกญญาั  ณ นคร 
           หวัหนา้สาํนกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ นางวรรณา ศิลามาตร์ 

         

         คณะกรรมการประจําคณะฯ 

           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.วไิลศกัดิ  ์  กงคาํิ่  

           รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา ผศ.วโิรจน์   เวชชะ 
           รองคณบดีฝ่ายวชิาการ รศ.ดร.สร้อยสุดา   ณ ระนอง 
            หวัหนา้ภาควชิานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย ์ดร.ศรัณยธ์ร ศศิธนากรแกว้ 
            หวัหนา้ภาควชิาปรัชญาและศาสนา ผศ.ดร.ประเวศ   อินทองปาน 
            หวัหนา้ภาควชิาภาษาตางประ่ เทศ อาจารย ์ดร.วณัณนา สุนทรนฤรังษี  
           หวัหนา้ภาควชิาภาษาไทย อาจารย ์ดร.โกวิทย ์ พิมพวง 

           หวัหนา้ภาควชิาภาษาศาสตร์ รศ.ดร.กติมาิ  อินทรัมพรรย ์
   หวัหนา้ภาควชิาวรรณคดี อาจารยว์รรณา   นาวิกมูล 
   หวัหนา้ภาควชิาศิลปาชีพ อาจารยเ์จริญพร เพช็รกจิ  
   หวัหนา้ภาควชิาดนตรี ผศ.จุฬมณี สุทศัน์ ณ อยธุยา 

  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจาํคณะ  นางวรรณา ศิลามาตร์ 

 

กรรมการประจําคณะประเภทอาจารย์ประจํา  

 ผศ.ดร.ณฐักนัต ์ สุขช่ืน 

 อาจารยธ์งรบ ร่ืนบรรเทิง 

 

เลขานการคณบดีุ   

 อาจารย ์ดร.ปนนัดา เลอเลิศยติุธรรม 
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คณะผู้บริหารคณะมนษยศาสตร์ุ  
ปัจจบันุ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายบริการวชิาการ 
ผศ.ดร.สุพรรณี  จนัทน์คราญ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยั 
ผศ.ดร.พรทิพย ์เยน็จะบก 

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาจารยภ์าคม  บาํรุงสุข 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
รศ.ดร.วไิลศกัดิ  กงคาํ์ ิ่  

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
ผศ.วโิรจน์  เวชชะ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
รศ.ดร.สร้อยสุดา  ณ ระนอง

รองคณบดีฝ่ายประกนคุณภาพั  
รศ.ดร.วภิาวรรณ  อยเูยน็ ่  

รองคณบดีฝ่ายกจการนิสิติ  
อาจารย ์ดร.สิงห์คาํ  นนัต๊ะภูมิ 

รองคณบดีฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์และประชาสมัพนัธ์ 
อาจารยน์งสมร  พงษพ์านิช 
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หวัหนา้ภาควชิาวรรณคดี 
อาจารยว์รรณา นาวกิมูล 

หวัหนา้ภาควชิาภาษาศาสตร์ 
รศ.ดร.กติมา อินทรัมพรรย์ิ  

หวัหนา้ภาควชิา 
ปรัชญาและศาสนา 

ผศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน 

หวัหนา้ภาควชิาดนตรี 
ผศ.จุฬมณี สุทศัน์ ณ อยธุยา 

(ตงัแต ้ ่ 10 ก.ย.52) 

หวัหนา้ภาควชิา
ภาษาตางประเทศ่  

อาจารย ์ดร.วณัณนา  สุนทรนฤรังษี 

ผูอ้าํนวยการศูนยภ์าษา 
ผศ.ดร.กนกพร  นุมทอง่  

ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ๊ือ 
อาจารยน์ภ  อ๊ึงโพธ์ิ 

เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 
นางวรรณา ศิลามาตร์ 

(ตงัแต ้ ่ 1 ต.ค.52) 

      

หวัหนา้ภาควชิาภาษาไทย 
อาจารย ์ดร.โกวทิย ์พิมพวง 

(ตงัแต ้ ่ 10 มี.ค.53) 

หวัหนา้ศูนยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ 
นางสุกญญา ณ นครั  

(ตั้งแต ่ 1 ต.ค.52) 

กรรมการประจาํคณะมนุษยศาสตร์ 
ผศ.ดร.ณฐักนัต ์ สุขช่ืน 

กรรมการประจาํคณะมนุษยศาสตร์ 
อาจารยธ์งรบ  ร่ืนบรรเทิง 

กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประจาํคณะ 
นางวรรณา ศิลามาตร์ 

(ตงัแต ้ ่ 23 พ.ย.52) 

หวัหนา้ภาควชิา 
นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
อาจารย ์ดร.ศรัณยธ์ร ศศิธนากรแกว้ 

(ตงัแต ้ ่ 10 ก.ย.52) 

หวัหนา้ภาควชิาศิลปาชีพ 
อาจารยเ์จริญพร เพช็รกจิ  

(ตงัแต ้ ่ 2 พ.ย.52)  
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คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามคาํส่ังคณะมนษยศาสตร์ ุ  
 

 1. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ    
2. คณะกรรมการฝ่ายกจการนิิ สิต    
3. คณะกรรมการฝ่ายวจิยั  
4. คณะกรรมการฝ่ายบริการวชิาการ  
5. คณะกรรมการประกนคุณภาพั ประจาํคณะมนุษยศาสตร์ 
6. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ   
7. คณะกรรมการฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์และประชาสัมพนัธ์  
8. คณะกรรมการกายภาพคณะมนุษยศาสตร์   
9. คณะกรรมการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงคณะมนุษยศาสตร์ 
10. คณะกรรมการดา้นจดัการความรู้ภายในคณะมนุษยศาสตร์ 
11. คณะกรรมการสงเสริมสนบัสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณคณะมนุษยศาสตร์่  
12. คณะกรรมการจดัทาํระบบ e-office ของคณะมนุษยศาสตร์ 
13. คณะกรรมการพิจารณาการนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
14. คณะกรรมการกองทุนคณะมนุษยศาสตร์ 
15. คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
16. คณะอนุกรรมการพฒันาการปฏิบติัราชการคณะมนุษยศาสตร์ 
17. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาํหรับพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายไดค้ณะมนุษยศาสตร์ 
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หลกัสตรู  (25 หลกัสตรู ) 
  

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี จาํนวน 16 หลกัสูตร 
 หลกัสตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ู 15 หลกัสตรู  

 1. ปรัชญาและศาสนา 9. วรรณคดีองักฤษ* 

 2. ภาษาจีน 10. วรรณคดี 
 3. ภาษาญ่ีปุ่น 11. การเดินทางและทองเท่ียว่  

 4. ภาษาฝรังเศส่  12. การโรงแรม 
 5. ภาษาเยอรมนั 13.  ส่ือสารมวลชน 

 6. ภาษาองักฤษ 14.  ดนตรีไทย 
 7. ภาษาไทย 15.  ดนตรีตะวนัตก 

 8. วรรณคดีไทย*  

  หลกัสตรศิลปศาสตรบัณฑิต ู (ภาคพเิศษ) 1 หลกัสตรู  

 ภาษาองักฤษ 

  หลกัสตรศิลปศาสตรบัณฑิต ู (นานาชาติ) 1 หลกัสตรู  

  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสาํหรับชาวตางประเทศ ่ (นานาชาติ) 

 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท จาํนวน 7 หลกัสูตร 
 หลกัสตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ู 7 หลกัสตรู  (ภาคปกต)ิ 
 1. ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ 5. ดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา  
 2. ปรัชญาและศาสนา 6. วรรณคดีไทย 
 3. ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 7. นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 
 4. ภาษาไทย  
 หลกัสตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ู 4 หลกัสตรู  (ภาคพเิศษ) 

1.  ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 3.  ภาษาศาสตร์ประยกุต ์
2.  ภาษาไทย 4.  ดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา 

 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก จาํนวน 2 หลกัสูตร  
 หลกัสตรปรัชญาดษฎบีัณฑิต  ู ุ 2 หลกัสตรู  (ภาคปกต)ิ 

1.  สาขาวิชาภาษาไทย 2. ภาษาศาสตร์ประยกุต ์
 หลกัสตรปรัชญาดษฎบีัณฑิต  ู ุ 1 หลกัสตรู  (ภาคพเิศษ) 
  1. สาขาวชิาภาษาไทย 

 สาขาวชิาทีม่ีรายวชิาบริการและรายวชิาเลอืก 

  1. บรรณารักษศาสตร์ 5. ภาษาศาสตร์  
  2. ปรัชญาและศาสนา 6. วรรณคดี 
  3. ภาษาตางประเทศ่  7. ศิลปาชีพ 
  4. ภาษาไทย 8. ศิลปนิเทศ 

 

* หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวรรณคดีไทย และวรรณคดีองักฤษ เป็นหลกัสูตรเดิมท่ีเปิดสอนให้แกนิสิตรุน่ ่
สุดทา้ยในปีการศึกษา 2552 ภาควชิาวรรณคดีจะยติุการใชห้ลกัสูตรทงัคูตงัแตปีการศึกษา ้ ้่ ่ 2553 เป็นตน้ไป 
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ชายแดนภาคใต ้

2 คน (0.34%)

โควตาพิเศษ

46 คน (7.80%)
นักกฬีา

17 คน (2.88%)

สาธิต มก.

7 คน (1.19%)

ชายฝ่ังอนัดามนั

4 คน (0.68%)

รบัตรง 80 คน (13.56%)

วรรณคดี (13 คน)

ดนตรี (67 คน)

กลุ่มอินโดจีน

8 คน (1.36%)

สอบผา่น สกอ.

426 คน (72.20%)

นิสิต 
 
 ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์รับนิสิตเขา้ศึกษาเป็นนิสิตระดบัปริญญาตรี 590 คน ระดบัปริญญาโท 103 คน 
และระดบัปริญญาเอก 9 คน ดงัน้ี 
 

จํานวนนิสิตระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมจํานวน    590   คน 
 

 
จํานวนนิสิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด ของคณะมนษยศาสตร์ุ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมจํานวน      2,012    คน 
 

จํานวน (คน) 

ชนัปีท่ี ้ 1 ชนัปีท่ี ้ 2 ชนัปีท่ี ้ 3 ชนัปีท่ี ้ 4 เรียนเกน ิ 4 ปี 
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ข้อมลบคลากรู ุ สายสนับสนนุคณะมนษยศาสตร์ุ  จํานวน 82 คน 
 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั ลกจ้างู  
ภาควชิา / สํานักงาน / ศนย์ู  

สาย ข สาย ค เงนิงบประมาณ เงนิรายได้ ประจํา ช่ัวคราว 
รวม 

1. ดนตรี - - - 2 - - 2 
2. นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ - - - 1 - - 1 
3. ปรัชญาและศาสนา - - - 1 - 1 2 
4. ภาษาตางประเทศ่  - 2 - 4 - 7 13 
5. ภาษาไทย - - - 1 - 2 3 
6. ภาษาศาสตร์ - - - 1 - - 1 
7. วรรณคดี - - - 1 - - 1 
8. ศิลปาชีพ - - - 1 - - 1 
9. ศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ - - - - - 3 3 
10. ศนูยภ์าษา - - - 2 - 2 4 
11. สถาบนัขงจือ้  - - - - - 1 1 
12. สาํนกังานเลขานุการคณะ 2 7 2 6 10 23 50 

รวม 2 9 2 20 10 39 82 
 
 

ข้อมลอาจารย์ประจําภาควิชาู  จํานวน 173 คน (จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ) 
 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ลกจ้างช่ัวคราวู  ภาควชิา 
ข้าราชการ พนง. 

ต่างประเทศ ไทย 
ข้าราชการ พนง. ข้าราชการ พนง. ข้าราชการ พนง. 

รวม 

1. ดนตรี 3 11 - 1 4 1 - - - - 20 
2. นิเทศศาสตร์ฯ 2 7 - - 1 - - - - - 10 
3. ปรัชญาและศาสนา - 3 - - 5 - 2 - 1 - 11 
4. ภาษาตางประเทศ่  11 36 16 - 20 - 4 - - - 87 
5. ภาษาไทย 3 7 - - 1 1 5 - - - 17 
6. ภาษาศาสตร์ - 3 - - - 2 4 - - - 9 
7. วรรณคดี 2 5 - - 2 - 1 - 1 - 11 
8. ศิลปาชีพ 2 3 - - 2 - 1 - - - 8 

รวม 23 75 16 1 35 4 17 0 2 0 173 

รวม (ตําแหน่ง) 115 39 17 2 
 

สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีด่าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
ผศ.+รศ.+ศ.  (58X100)/173 = 33.53 

รศ.+ศ. (19X100)/173 = 10.98 
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ข้อมลอาจารย์ประจําภาควิชาู  จํานวน 173 คน (จําแนกตามวุฒิการศึกษา) 
 

ภาควชิา ตํา่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1. ดนตรี - 6 11 3 20 
2. นิเทศศาสตร์ฯ - - 5 5 10 
3. ปรัชญาและศาสนา - - 5 6 11 
4. ภาษาตางประเทศ่  1* 18* 47 21 87 
5. ภาษาไทย - - 8 9 17 
6. ภาษาศาสตร์ - - 1 8 9 
7. วรรณคดี - - 9 2 11 
8. ศิลปาชีพ - - 7 1 8 

รวม 1* 24 93 55 173 
 

สัดส่วน  (24X100)/173 
= 13.87 

(93X100)/173 
= 53.76 

(55X100)/173 
= 31.79 

 

 
 * อาจารยช์าวตางประเทศ ่  
 

ข้อมลูการพัฒนาบคุลากร 
  

 ในรอบปีการศึกษา 2552 มีอาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงขึน้  จาํนวน 5 คน ดงัรายนามตอไปนี่ ้  
 ระดบัปริญญาโท 

  ภาควิชาภาษาต่างประเทศ     
  1. อาจารยจ์ตุวทิย ์ แกวสุวรรณ์้  
  2. อาจารยเ์กวลี เพชราทิพย ์  

 ระดบัปริญญาเอก 

  ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  อาจารย ์ดร.สมพล วนัต๊ะเมล ์

  ภาควิชาภาษาต่างประเทศ      
  อาจารย ์ดร.มนตรี ตงัพิชยักลุ้  
  ภาควิชาภาษาไทย    
  รศ.ดร.วภิาวรรณ อยเูยน็่  

 และมีอาจารยท่ี์มีตาํแหนงทางวิชาการสูงขึน่ ้  จาํนวน 1 คน ไดแ้ก่ 
  ตาํแหน่งผ้ช่วยู ศาสตราจารย์ 

  ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

  ผศ.ดร.ณฏัฐ์ชุดา วจิิตรจามรี 
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ข้อมลูบคลากรบรรจใหม่ ุ ุ    
 

 ในรอบปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์ มีอาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยั (เงินงบประมาณ) บรรจุใหมจาํนวน ่ 9 คน คือ 
 ภาควชิาภาษาต่างประเทศ 

  อาจารยเ์พญ็นภา พวงประโคน 
 ภาควชิาภาษาไทย 

  อาจารย ์ดร.รุจิรา  เส้งเนตร 
 ภาควชิาภาษาศาสตร์ 

  อาจารย ์ดร.นทัธ์ชนนั เยาวพฒัน์ 
 ภาควชิาวรรณคด ี

  อาจารยพ์รรณราย ชาญหิรัญ 
 ภาควชิาศิลปนิเทศ 

 1. อาจารยภ์ริูวจัน์ เดชอุม่  
 2. อาจารย ์ดร.ชลวิช สุธญัญารักษ ์
 ภาควชิาดนตรี 

 1. อาจารยก์ตติิ  เครือมณี 

 2. อาจารยสุ์มิดา องัคว์านนท ์

 3. อาจารยจิ์ณณวตัร มนัทรัพย ์่ (อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได)้ 
 

งบประมาณ ประจําปี 2552 
รายงานงบประมาณแผ่นดิน  ประจําปี 2552 

คณะมนษยศาสตร์ุ  
 (1 ตลาคมุ  2551 – 30 กนัยายน 2552) 

รายจ่าย จํานวนเงนิ (บาท) 

1. งบบุคลากร          45,407,445 .68  
          1.1 เงินเดือน            39,429,290 .00 
          1.2 คาจา้งประจาํ่              1,645,620 .00 
          1.3 คาจา้งชวัคราว่ ่              4,332,535 .86  
2. งบดาํเนินงาน            4,564,868 .57 
          2.1 คาตอบแทนใชส้อยและวสัดุ่              3,110,126 .07 
          2.2 คาสาธารณูปโภค่              1,454,742 .50  
3. งบลงทุน               1,004357 .50 
          3.1 คาครุภณัฑ์่                 1,004,357 .50 
4. งบเงินอุดหนุน           15,965,569 .00 

รวมรายจ่าย          66,942,240 .93 

หมายเหตุ  :    
1. งบเงินอุดหนุน (พนกังานมหาวทิยาลยั) งบประมาณไดรั้บตงังบไวท่ี้้   สวนกลาง มก่ . 
2. โอนเงินเหลือจา่ ยคาครุภณัฑ ์จาํนวน ่ 13,742.50 บาท ไปตงัเบิกจายเป็นคาสาธารณูปโภค้ ่ ่  จาํนวน 13,742.50 บาท 
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รายงานงบประมาณเงนิรายได้  ประจําปี 2552 
คณะมนษยศาสตร์ุ  

(1 ตลาคมุ  2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

รายรับ จํานวนเงนิ (บาท) 

ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2551 88,429,757  .19 

1. เงนิบํารงมหาวิุ ทยาลยั และเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,034,864  .49 
          1.1 คาหนวยกต่ ่ ิ             37,765,064  .49 
          1.2 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา่  2,269,800  .00 

2. เงนิรายได้จากการจัดการเรียนการสอนโครงการพเิศษ 31,585,870  .81 

3. เงนิจัดสรรผลประโยชน์จากหลกัสตรภาคพเิศษ ู (นอกคณะ) 1,707,200  .00 

4. เงนิรายได้จากการบริหารงาน 432,634  .23 

5. เงนิรายได้ดอกเบีย้ 3,229 .79 

6. เงนิรายได้จากบริการวชิาการ 441,400  .00 

7. เงนิรายได้จากโครงการพฒันาวชิาการ 21,875,809  .32 

8. เงนิอดหนนุ ุ   524,400  .00 

9. รายได้จากการรับบริจาค 91,000 .00 

10. รายได้อืน่ 4,272,577 .44 

รวมรายรับ 189,398,743  .27 
             82,674,110.82    

หมายเหตุ  - คณะไดรั้บเงินจดัสรรจากการจดัการเรียนการสอนโครงการพิเศษภายในคณะ 6 โครงการ  
                    จาํนวนเงิน 3,253,650 บาท   
                 - เงินรายไดสุ้ทธิโครงการพฒันาวชิาการ 25 โครงการ จาํนวนเงิน 5,887,051.83 บาท 
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รายจ่าย จํานวนเงนิ (บาท) 

1. งบบคลากรุ  6,560,016 .77 
          1.1  คาจา้งชวัคราวรายเดือน่ ่  3,425,358 .37 
          1.2  คาจา้งลกูจา้งตามสัญญาพนกังาน่  2,816,423 .89 
          1.3  เงินสมทบประกนสังคมั  265,025 .00 
          1.4  เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ้  53,209 .51 

2. งบดาํเนินงาน 16,871,835 .33 
          2.1  คาตอบแทนใชส้อยและวสัดุ่  15,732,104 .56 
          2.2  คาสาธารณูปโภค่  1,139,730 .77 

3. งบลงทุน 19,706,611 .60 
          3.1  คาครุภณัฑ์่  4,473,382 .10 
          3.2  คาท่ีดินและสิงกอสร้าง่ ่ ่  15,233,229 .50 

4. งบอดหนนุ ุ  3,474,142 .71 
         4.1  คาใชจ้ายเงินอุดหนุนกจกรรมนิสิต่ ่ ิ  953,818 .77 
         4.2  คาใชจ้ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา่ ่  -  
         4.3  คาใชจ้ายเงินอุดหนุนเพ่ือพฒันาบุคลากร่ ่  1,315,833 .44 
         4.4  คาใชจ้ายเงินอุดหนุนวจิยั่ ่  919,500 .00 
         4.5  คาใชจ้ายเงินอุดหนุนอ่ืน่ ่  284,990 .50 

5. งบรายจ่ายอืน่ 101,047 .00 

6. รายจ่ายโครงการพฒันาวชิาการ 16,366,556 .00 

7. รายจ่ายโครงการพเิศษ 15,905,331 .68 

8. ส่วนแบ่งกองทนการศึกษาคณะมนษยศาสตร์ุ ุ  2,779,982 .03 

รวมรายจ่าย 81,765,523 .69 

รายได้สทธิุ  (ไม่รวมยอดยกมา) 19,203,462 .39 

รายได้สทธิุ  (รวมยอดยกมา) 107,633,219 .58 
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ทีต้ั่ง พืน้ที ่ลกัษณะอาคาร และพืน้ทีใ่ช้สอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีต่ดิต่อทางไปรษณีย์   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 0-2579-5566-8   โทรสาร 0-2561-3485 
http://www.hum.ku.ac.th 
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บทที ่2 
รายงานผลการดําเนินงานของคณะมนษยศาสตร์ุ  

 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ไดก้าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจาํปี  โดยพิจารณาจากผลกํ ารดาํเนินงานใน
รอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) เปรียบเทียบกบผลการดาํเนินงานของปีกอนหน้านัน  ั ่ ้ คณะ
มนุษยศาสตร์จึงไดร้ายงานผลการดาํเนินงาน  โดยมีคะแนนการประเมิน 3 คะแนน ดงัน้ี 

สวนท่ี ่ 1  การประเมินผลการดาํเนินงานตามเกณฑร์ายตวับงชี  ่ ้ 3  คะแนน 
สวนท่ี ่ 2   การประเมินผลการดาํเนินงานเทียบกบเป้าหมาย  ไมคิดคะแนน  ั ่   

 ใหร้ะบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไมบรรลุเป้าหมาย่  
สวนท่ี ่ 3   การประเมินพฒันาการเทียบกบผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผานมา ไมคิดคะแนนั ่ ่   

 ใหร้ะบุเพียงมีพฒันาการหรือไมมีพฒันาการ่  
ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ ซ่ึงประเมินเม่ือวนัท่ี 28 - 30 

กรกฎาคม 2553 ปรากฏตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี  2.1 ดงัตอไปนี่ ้  
 

ตารางที่  2.1   สรปผลการประเมนิคณภาพภายในภาพรวม ประจําปีการศึกษา ุ ุ 2552 
 ของคณะมนษยศาสตร์ุ  แยกองค์ประกอบคณภาพุ  
 

คะแนนเฉลีย่ 
รายองค์ประกอบ  ผลการประเมนิ 

องค์ประกอบที่ 
จํานวน 
ตวับ่งช้ี 
มก. 

จํานวน 
ตวับ่งช้ีที่
ประเมนิ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนงาน 2 2 2.00 2.00 พอใช ้ พอใช ้
2. การเรียนการสอน 14 14 2.43 2.36 ดี ดี 

ตวับงชีเพิมเติม่ ้ ่  - 2* 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 
3. การพฒันานิสิต 3 3 3.00 2.67 ดีมาก ดีมาก 
4. การวจิยั   10 10 1.60 1.70 พอใช ้ พอใช ้
5. การบริการวชิาการแกสังคม่  5 5 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 
6. การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม   2 2 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 
7. การบริหารและจดัการ 9 9 3.00 2.78 ดีมาก ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ 2 2 2.50 2.50 ดี ดี 
9. ระบบกลไกการประกนคุณภาพั  3 3 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

รวมคะแนนเฉลีย่ (ตวับ่งช้ีบังคบั) 50 50 2.50 2.44 ด ี ด ี
รวมคะแนนเฉลีย่ (ตวับ่งช้ีบังคบั+ตัวบ่งช้ีเพิม่เตมิ) 50 52 2.52 2.46 ดมีาก ด ี

 

 *      ตวับงชีเพิมเติม่ ้ ่ ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

จากตารางท่ี  2.1  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ 9 องคป์ระกอบ ตวับงชีบงัคบั จาํนวน ่ ้ 50 ตวับงชี ่ ้
และตวับงชีเพิมเติม่ ้ ่  จาํนวน 2 ตวับงชี ่ ้ รวมเป็นจาํนวน 52 ตวับงชี ่ ้ พบวา ่ มีค่าเฉลีย่ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งช้ีบังคับ เท่ากบั 2.50 
คะแนน  อย่ในระดบัู ด ีและผลการประเมนิตวับ่งช้ีเพิม่เตมิจํานวน 2 ตวับ่งช้ี เท่ากบั 3.00 คะแนน  อย่ในระดบัู ดมีาก 

สําหรับผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งช้ีบังคับ เท่ากับ 2.44 คะแนน อย่ในู
ระดบัด ีและผลการประเมนิตวับ่งช้ีเพิม่เตมิจํานวน 2 ตวับ่งช้ี เท่ากบั 3.00 คะแนน  อย่ในระดบัู ดมีาก เชน่ กนั 
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องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถประสงค์และแผนงานุ  

 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  กาหนดตวับงชีการประเมินฯ ในํ ่ ้ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถประสงค์และแผนงานุ  
จาํนวน 2 ตวับงชี่ ้  

ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ในภาพรวม
ขององค์ประกอบที่ 1 มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.00 คะแนน  ผลการดําเนินงานอย่ในระดบัู พอใช้  สามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ตวับงชี และมี่ ้
พฒันาการ 1 ตวับงชี ่ ้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดด้งัตารางท่ี  2.2 
 
ตารางที ่2.2  สรปผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีในองค์ประกอบที ่ ุ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถประสงค์และแผนงานุ  
 

ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 ตัวบ่งช้ี  หน่วย 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

1.1 
 

มีการกาหนดปรัชญาํ  หรือ
ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพฒันากล
ยทุธ์ แผนดาํเนินงาน และ
มีการกาหนดตวับงชีเพื่อํ ่ ้
วดัความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานตามแผนให้
ครบทุกภารกจิ   

 
 
 

 ระดบั 5   1    5 5   1 2 2     

1.2 
 

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตวับงชี่ ้
ของการปฏิบติังานท่ี
กาหนดํ  

 ร้อยละ 90.73 0 77.42 76.67 0 2 2     

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ 2.00 2.00     
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ตวับ่งช้ีที ่1.1  มีการกาํหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทธ์ุ  แผนดําเนินงาน และมีการกาํหนด    
ตวับ่งช้ีเพือ่วดัความสําเร็จของการดาํเนินงานตามแผนให้ครบทกภารกจิุ  

รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552) เป้าหมาย ระดบั......5...... 

เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3  1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการกาหนดปรัชญาํ  ปณิธาน วสิัยทศัน์ 1.1-1-1 เวบ็ไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ 

   2.  มีกระบวนการพฒันากลยุทธ์ แผนการ
ดาํเนินงานและแผนปฏิบติัการประจาํปี ให้
สอดคลอ้งกนและกนั ั  และสอดคลอ้งกบั
ภารกจหลักของคณะิ  ยุทธศาสตร์และ
แผนพฒันาของชาติ 

1.1-2-1 
 

1.1-2-2 
 

1.1-2-3 
 

1.1-2-4 

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี คณะ
มนุษยศาสตร์ (พ.ศ.2552-2555) 
แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 
2552 (1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 
รายงานการประชุมรองคณบดี ครังท่ี ้
8/2552 หนา้ 13 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ ครังท่ี ้ 5/2552 หนา้ 9 

   3.  มีการกาหนดตวับงชีของการดาํเนินงานํ ่ ้  และ
กาหนดเป้าหมายของแตละตัวบงชีเพ่ือวดัํ ่ ่ ้
ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

1.1-3-1 
 

1.1-3-2 

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี คณะ
มนุษยศาสตร์ (พ.ศ.2552-2555) 
รายงานการประชุมรองคณบดี ครังท่ี ้
8/2552 หนา้ 13 

    4.  มีการดาํเนินการตามแผนครบทุกภารกจิ  1.1-4-1 รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี
งบประมาณ 2552 

    5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาํเนินงานตามตวับงชีอยางนอ้ยปีละ่ ่้  2 ครัง้  

1.1-5-1 
 

1.1-5-2 
 

1.1-5-3 

สรุปนโยบายและผลการบริหารใน
รอบ 6 เดือน 
รายงานสรุปผลการดาํเนินงานบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์ในรอบ 1 ปี 
รายงานผลการดาํเนินงานประจาํเดือน
ของภาควชิา 

    6.  มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหวางกล่
ยุทธ์ แผนการดาํเนินงานเป้าประสงค ์
เป้าหมายกบยทุธศาสตร์ั  และแผนพฒันาของ
มหาวิทยาลัย และแผนพฒันาของชาติ 
ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้ม
ในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ่  

  

    7.  มีการนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดาํเนินงานอยาง่
ตอเน่ือง่  
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ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมิน่ ั ของคณะกรรมการฯ มีผลการ
ดาํเนินงาน 5 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 2 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไวท่ี้ ํ 5 ระดบั และผลการ
ดาํเนินงานมีพฒันาการ เม่ือเทียบจากในรอบปีงบประมาณ 2551 ท่ี 1 ระดบั 

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 1.1 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารกาํหนดปรัชญา ปณิธาน วสัิยทศัน์ 
คณะมนุษยศาสตร์ไดท้บทวนปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ พนัธกจิ  และวตัถุประสงคใ์หม โดย่ ความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจาํคณะมนุษยศาสตร์ และท่ีประชุมรองคณบดี และมีการเผยแพรปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ในเวป็ไซตข์องคณะ ่
แผนพบัประชาสัมพนัธ์คณะ ่  

ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์คณะมนุษยศาสตร์ มีดงัตอไปนี่ ้  
ปรัชญา : คณะมนุษยศาสตร์มุงมั่ น่ท่ีจะเสริมสร้างบุคคลใหมี้ความเจริญทางสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

วจิารณญาณ มีความรับผดิชอบตอสังคม และมีบทบาทในการธาํรงความเป็นอารยะของชาติ่  
ปณิธาน : คณะมนุษยศาสตร์มุงผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ เพียบพร้อมดว้ยความรู้ทางวิชาการและวชิาชีพท่ีทนัตอการ่ ่

เปล่ียนแปลงของสังคม มีความใฝ่รู้ มีความคิดวเิคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์ ตลอดจนเป็นบณัฑิตท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยางท่ีดีแกสังคม มีสวนรวมในการอนุรักษ ์ สืบสานศิลปะและวฒันธรรมอนัดี่ ่ ่่
งามของชาติ 

วสัิยทศัน์ : คณะมนุษยศาสตร์มีความเป็นเลิศดา้นภาษา ศิลปวฒันธรรม อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนนิเทศ่
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ มีสวนรวมในการนาํความรู้่ ่
ไปพฒันาประเทศอยางยงัยนื่ ่  

2. มีกระบวนการพัฒนากลยทธ์ุ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกันและกัน และ
สอดคล้องกบัภารกจิหลกัของคณะ ยทธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติุ  

คณะมนุษยศาสตร์ไดจ้ดัทาํ SWOT Analysis เพ่ือวเิคราะห์ตนเอง และดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี(พ.ศ.2552-
2555) ใหมี้ความสอดคลอ้งกบแผนฯ ของมหาวิทยาลยั กบคาํรับรองการปฏิบติัราชการของคณะมนุษยศาสตร์ และวสิัยทศัน์ของั ั
คณบดี เน่ืองจากในปีการศึกษา 2552 คณบดีจะหมดวาระ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2552 และคณบดีคนใหมเขา้รับตาํแหนงในวนัท่ี ่ ่ 20 
กมุภาพนัธ์ 2552 คณะจึงไดด้าํเนินการทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) โดยมีการทบทวนผลการดาํเนินงานท่ีผานมา ่
รวมถึงมีการปรับปรุงวสิัยทศัน์ พนัธกจ ปรัชิ ญา และปณิธานใหมี้ความสอดคลอ้งกบภาวะการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์และั
บริบทของมหาวิทยาลยั และนาํเขา้ท่ีประชุมกรรมการประจาํคณะ ในการประชุมครังท่ี ้ 8/2552 เม่ือวนัท่ี 22 กนยายน ั 2552 และได้
มีการปรับปรุงแกไขตอเน่ืองมาหลายครัง โดยแผนฯ ฉบบัสมบูรณ์ไดรั้บอนุมติัจ้ ่ ้ ากท่ีประชุมกรรมการประจาํคณะ ในการประชุม
ครังท่ี ้ 6/2553 

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดาํเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์ไดมี้การกาหนดตวับงชีและเป้าหมายของแตละตวับงชี เพ่ือวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานครํ ่ ่ ่้ ้ บถว้น
ทุกภารกจิ  ดงัตอไปนี่ ้  

แผนงาน ตวัช้ีวดั หน่วย เป้าหมาย 

1. แผนการเรียนการสอน 1. จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นมนุษยศาสตร์ คน 430 

 2. จาํนวนนิสิตท่ีรับเขา้ใหมดา้นมนุษยศาสตร์่   คน  875 

 3. จาํนวนนิสิตท่ีคงอยดูา้นมนุษยศาสตร์่   คน  2,515 
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แผนงาน ตวัช้ีวดั หน่วย เป้าหมาย 

 
4. ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบติั
เป็นท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ท่ีทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ร้อยละ 97 

 
5. ร้อยละของบทความวทิยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกท่ีตีพิมพ์
เผยแพรทงัในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติตอจาํนวนวทิยานิ่ ่้ พนธ์
ปริญญาโทหรือเอก  

ร้อยละ 50 

 
6. ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  

ร้อยละ 70 

1. จาํนวนโครงการพฒันานิสิตท่ีสงเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย่
ควบคูกบการพฒันาความเป็นเลิศทางวชิาการ่ ั  

โครงการ 5 2. แผนการพฒันานิสิต 

2. จาํนวนนิสิตท่ีเขา้รวมโครงการพฒันานิสิตท่ีสงเสริมการเรียนรู้ท่ี่ ่
หลากหลายควบคูกบการพฒันาความเป็นเลิศทางวิชาการ่ ั  

คน 100 

1. จาํนวนโครงการวจิยั โครงการ 10 

2. จาํนวนโครงการวจิยัท่ีแลว้เสร็จ  โครงการ - 

3. ร้อยละของงานวจิยั หรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ ์เผยแพร ใน่
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ตออาจารยป์ระจาํ่  

ร้อยละ 60 

4. ร้อยละของงานวจิยั หรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํมาใชอ้นักอใหเ้กด่ ิ
ประโยชน์อยางชดัเจนตออาจารยป์ระจาํ่ ่  

ร้อยละ 20 

5. ร้อยละของบทความวจิยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอ้มูลระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ตออาจารย์่
ประจาํและนกัวิจยัประจาํ  

ร้อยละ 40 

3. แผนการวจิัย 

6. จาํนวนผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียน
สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร 

เร่ือง 0 

1. จาํนวนของโครงการบริการวิชาการท่ีไดรั้บการถายทอดสู่ ่ประชาชน โครงการ 5 

2. ร้อยละของโครงการหรือกจกรรมบริการวชิาการและวิชาชีพท่ีิ
ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยป์ระจาํ่  

ร้อยละ 100 

3. จาํนวนผูเ้ขา้รับบริการวิชาการ  คน 200 

4. จาํนวนโครงการบริการวชิาการเพ่ือฟืนฟคูวามเช่ือมนัของประเทศ้ ่   โครงการ 1 

4. แผนการบริการวชิาการ 

5. ร้อยละของคณาจารยท่ี์ใหบ้ริการวิชาการแกหนวยงานภายนอกทุกระดบั่ ่  ร้อยละ 50 

5. แผนการบริหารและจัดการ 1. ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเทา่   ร้อยละ 31 

 2. ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีตาํแหนงทางวชิาการ่  ร้อยละ 33 

 
3. คณะมนุษยศาสตร์นาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ
ไดอ้ยางเป็นรูปธรรม่   

ระดบั 5 
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แผนงาน ตวัช้ีวดั หน่วย เป้าหมาย 

 
4. ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้มามีสวนรวม่ ่
ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผ่ ลการปฏิบติั
ราชการ 

ระดบั 5 

 
5. ระดบัความสาํเร็จของแผนพฒันาบุคลากรและการจดัการความรู้
เพ่ือพฒันาบุคลากร 

ระดบั ดี 

 
6. จาํนวนโครงการท่ีเกยวขอ้งกบการรวมรับผดิชอบตอสังคม ี่ ั ่ ่
(CSR)  

โครงการ 2 

1. จาํนวนโครงการสงเสริมศิลปวฒันธรรมไทย่  โครงการ 6 

2. จาํนวนผูเ้ขา้รวมโครงการศิลปวฒันธรรม่   คน 450 

3. ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการ  ร้อยละ 92 

6. แผนการทํานบํารงศิลปวฒันธรรมุ ุ  

4. จาํนวนโครงการดา้นภาษาและวฒันธรรมท่ีเกยวขอ้งกบความี่ ั
มนัคงของรัฐ่  

โครงการ 2 

7. แผนการเงินและงบประมาณ 1. ร้อยละของอตัราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน่ ่  ร้อยละ 75 

8. แผนระบบและกลไกการประกนั
คณภาพุ  

1. คะแนนเฉล่ียของการประเมินผลการดาํเนินงานในภาพรวมของ
คณะมนุษยศาสตร์ 

ระดบั ดี 

 

4. มกีารดาํเนินการตามแผนครบทกภารกจิุ  
คณะมนุษยศาสตร์มีการดาํเนินงานตามแผนครบทุกภารกจ ไดแ้ก แผนงานการเรียนการสิ ่ อน แผนงานการวจิยั แผนงาน

การบริการวชิาการ และแผนงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม นอกจากนียงัมีดาํเนินงานตามแผนงานอ่ืนๆ อีก ไดแ้ก แผนงานการ้ ่
พฒันานิสิต แผนงานการบริหารจดัการ แผนงานการเงินและงบประมาณ และแผนงานระบบและกลไกการประกนคุณภาพั  
(เอกสาร 1.1-4-1) 

5. มกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
คณะมนุษยศาสตร์ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี และมีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับงชีในรอบ ่ ้ 6 

เดือน (เอกสาร 1.1-5-1) และมีการประเมินผลการดาํเนินงาน ในรอบ 1 ปี (เอกสาร 1.1-5-2) สวนในภาควิ่ ชาตางๆ มีการติดตาม่
ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานในทุกเดือน โดยนาํเขา้รายงานในท่ีประชุมกรรมการประจาํคณะ (เอกสาร 1.1-5-3) ซ่ึง
แมว้าแผนปฏิบติัราชการ ่ 4 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์เพิงเสร็จสมบูรณ์ และผานการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ่ ่
ในการประชุม ครังท่ี ้ 6/2553 แตภาควิชาและฝ่ายตางๆ ท่ีเกยวขอ้งไดใ้ชแ้ผนฯ ฉบบัรางจากการประชุมครังท่ี ่ ่ ี่ ่ ้ 8/2552 เป็นแนวทาง
ในการดาํเนินงาน 
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ตวับ่งช้ีที่ 1.2  ร้อยละของการบรรลเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบัติงานที่กาํหนดุ  

รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552) เป้าหมาย ร้อยละ...90.73.... 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3  1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 60 – 74 

    บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 75 – 89 

    บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90 – 100 

1.2-1 
 

1.2-2 
 

1.2-3 
 

แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 
2552 (1 ต.ค.51-30 ก.ย.52)  
รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี
งบประมาณ 2552 
โครงการตางๆท่ีดาํเนินการตาม่
แผนปฏิบติังานประจาํปี 2552 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีแผนงาน 8 แผนงาน มีการกาหนดํ จาํนวนตวับ่งชีของ้ แผนปฏิบติังานประจาํปี
งบประมาณ 2552 ทงัหมดจาํนวน้  31 ตวับงชี  และมี่ ้ จาํนวนตวับงชีของ่ ้ แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 2552 ท่ีบรรลุเป้าหมาย
จาํนวน 24 ตวับงชี ่ ้  และไดมี้การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีไดก้าหนดไว ้ โดยมีผลการํ
ดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ 77.42 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 2 คะแนน ไมสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้่ ํ ท่ี
ร้อยละ 90.73 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีงบประมาณ 2551 ท่ีร้อยละ 0 

สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา ่ คณะมนุษยศาสตร์มีการกาหนดํ จาํนวนตวับ่งชีของ้ แผนปฏิบติังาน
ประจาํปีงบประมาณ 2552 ทงัหมดจาํนวน้  30 ตวับงชี  และมี่ ้ จาํนวนตวับงชีของ่ ้ แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 2552 ท่ีบรรลุ
เป้าหมายจาํนวน 23 ตวับงชี ่ ้ โดยไมนบัตวัชีวดัท่ี ่ ้ 2* ของแผนงานการวจิยั เน่ืองจากไมไดต้งัคาเป้าหมายไว ้่ ่้ และไดมี้การติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีไดก้าหนดไว ้ โดยมีผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละํ  76.67 ไดค้ะแนน
ตามเกณฑก์ารประเมิน 2 คะแนน ไมสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้่ ํ ท่ีร้อยละ 90.73 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือ
เทียบจากในรอบปีงบประมาณ 2551 ท่ีร้อยละ 0  

ดงัปรากฏผลการดาํเนินงานตามตวัชีวดัความสาํเร็จ้ ของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 2552 ดงัน้ี 
 

แผนงาน ตวัช้ีวดั หน่วย เป้าหมาย ผล บรรลุ 

1. จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นมนุษยศาสตร์ คน 430 456  

2. จาํนวนนิสิตท่ีรับเขา้ใหมดา้นมนุษยศาสตร์่   คน  875 702  

3. จาํนวนนิสิตท่ีคงอยดูา้นมนุษยศาสตร์่   คน  2,515 2,476  

4. ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาซ่ึงมี
คุณสมบติัเป็นท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ท่ีทาํหนา้ท่ีอาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ร้อยละ 97 100  

1. แผนการเรียนการสอน 

5. ร้อยละของบทความวทิยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก
ท่ีตีพิมพเ์ผยแพรทงัในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ่ ้
ตอจาํนวนวทิยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก่   

ร้อยละ 50 50  
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แผนงาน ตวัช้ีวดั หน่วย เป้าหมาย ผล บรรลุ 

 
6. ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  

ร้อยละ 70 76.81 
 

 

1. จาํนวนโครงการพฒันานิสิตท่ีสงเสริมการเรียนรู้ท่ี่
หลากหลายควบคูกบการพฒันาความเป็นเลิศทางวิชาการ่ ั  

โครงการ 5 6  2. แผนการพฒันานิสิต 

2. จาํนวนนิสิตท่ีเขา้รวมโครงการพฒันานิสิตท่ีสงเสริม่ ่
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายควบคูกบการพฒันาความเป็น่ ั
เลิศทางวชิาการ 

คน 100 2,476  

1. จาํนวนโครงการวจิยั โครงการ 10 64  

2. จาํนวนโครงการวจิยัท่ีแลว้เสร็จ * โครงการ -  1  

3. ร้อยละของงานวจิยั หรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ ์เผยแพร ่
ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ตออาจารยป์ระจาํ่  

ร้อยละ 60 50  

4. ร้อยละของงานวจิยั หรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํมาใช้
อนักอใหเ้กดประโยชน์อยางชดัเจนตออาจารยป์ระจาํ่ ิ ่ ่  

ร้อยละ 20 43  

5. ร้อยละของบทความวจิยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานขอ้มูลระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติ ตออาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ ่  

ร้อยละ 40 0  

3. แผนการวจิัย 

6. จาํนวนผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการจด
ทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร 

เร่ือง 0 0  

1. จาํนวนของโครงการบริการวิชาการท่ีไดรั้บการ
ถายทอดสูประชาชน่ ่  

โครงการ 5 61  

2. ร้อยละของโครงการหรือกจกรรมบริการวชิาการและิ
วชิาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติตออาจารยป์ระจาํ่  

ร้อยละ 100 37.65  

3. จาํนวนผูเ้ขา้รับบริการวิชาการ  คน 200 1,000  

4. จาํนวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือฟืนฟคูวาม้
เช่ือมนัของประเทศ่   

โครงการ 1 1  

4. แผนการบริการวชิาการ 

5. ร้อยละของคณาจารยท่ี์ใหบ้ริการวิชาการแก่
หนวยงานภายนอกทุกระดบั่  

ร้อยละ 50 35.84  

1. ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่   

ร้อยละ 31 31.79  

2. ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีตาํแหนงทางวชิาการ่  ร้อยละ 33 33.53  

5. แผนการบริหารและ
จัดการ 

3. คณะมนุษยศาสตร์นาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ
บริหารจดัการไดอ้ยางเป็นรูปธรรม่   

ระดบั 5 5  
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แผนงาน ตวัช้ีวดั หน่วย เป้าหมาย ผล บรรลุ 

4. ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้
มามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม่ ่ ่
ตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการ 

ระดบั 5 5  

5. ระดบัความสาํเร็จของแผนพฒันาบุคลากรและการ
จดัการความรู้เพ่ือพฒันาบุคลากร 

ระดบั ดี ดีมาก   

6. จาํนวนโครงการท่ีเกยวขอ้งกบการรวมรับผดิชอบตอี่ ั ่ ่
สังคม (CSR)  

โครงการ 2 4  

1. จาํนวนโครงการสงเสริมศิลปวฒันธรรมไทย่  โครงการ 6 34  

2. จาํนวนผูเ้ขา้รวมโครงการศิลปวฒันธรรม่   คน 450 4,418  

3. ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการ  

ร้อยละ 92 100  

6. แผนการทํานบํารงุ ุ
ศิลปวฒันธรรม 

4. จาํนวนโครงการดา้นภาษาและวฒันธรรมท่ีเกยวขอ้งี่
กบความมนัคงของรัฐั ่  

โครงการ 2 2 
 

 

7. แผนการเงินและ
งบประมาณ 

1. ร้อยละของอตัราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย่ ่
ลงทุน 

ร้อยละ 75 65.33  

8. แผนระบบและกลไกการ
ประกนัคณภาพุ  

1. คะแนนเฉล่ียของการประเมินผลการดาํเนินงานใน
ภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ 

ระดบั ดี ดี  

(หน่วยงาน) 31 ตวัช้ีวดั บรรล ุ 24 ตวัช้ีวัด ร้อยละ 77.42 
8 แผนงาน 

(กรรมการ) 30 ตัวช้ีวดั บรรล ุ 23 ตวัช้ีวัด ร้อยละ 76.67 
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องค์ประกอบที่  2  การเรียนการสอน 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาหนดตวับงํ ่ ชีการประเมินฯ ใน้ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จาํนวน 14 ตวับงชี ่ ้ และ
คณะมนุษยศาสตร์ไดก้าหนดํ ตวับงชีเพิมเติม่ ้ ่ อีก จาํนวน 2 ตวับงชี่ ้  

ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43
คะแนน  ผลการดําเนินงานอย่ในระดับู ดี และผลการประเมินตัวบ่งช้ีเพิม่เติมของคณะเท่ากบั 3.00 คะแนน ผลการดําเนินงานอย่ในู
ระดบัดมีาก สามารถบรรลุเป้าหมาย 8 ตวับงชี่ ้  และมีพฒันาการ 10 ตวับงชี่ ้  

สาํหรับผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.36 คะแนน ผลการดําเนินงานอย่ในระดับดีู  สามารถบรรลุ
เป้าหมาย 7 ตวับงชี และมีพฒันาการ ่ ้ 9 ตวับงชี ่ ้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดด้งัตารางท่ี  2.3 
 

ตารางที ่2.3  สรปผลการประุ เมนิรายตวับ่งช้ีในองค์ประกอบที ่ 2 การเรียนการสอน 
ผลการดาํเนินงาน  

ปีการศึกษา 
ผลประเมนิตามเกณฑ์

(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 
 

ตัวบ่งช้ี 
 

  หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2552 

 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2.1 
 

มีระบบและกลไกในการ
พฒันาและบริหาร
หลกัสูตร 

 
 ระดบั 7 5 7 5 2 3 2     

2.2 
 

มีกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 ระดบั 7 7 7 7 3 3 3     

2.3 มีโครงการหรือกจกรรมท่ีิ
สนบัสนุนการพฒันา
หลกัสูตรและการเรียนการ
สอน ซ่ึงบุคคล องคก์ร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม่ ่  

 ระดบั 5 5 5 5 3 3 3     

2.4 จาํนวนนิสิตเตม็เวลา
เทียบเท่าตอจาํนวน่
อาจารยป์ระจาํ 

 

  ร้อยละ 33.13 37.38 36.08 36.08 1 1 1     

2.5 สดัสวนของอาจารยป์ระจาํ่
ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี 
ปริญญาโทปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา่  ตออาจารยป์ระจาํ่  

 

 
  ร้อยละ 

28.90 31.21 31.79 31.79 1 1 1     

 ปริญญาตรี   ร้อยละ 9.83 11.46 13.87 13.87        
 ปริญญาโท   ร้อยละ 60.69 56.69 55.75 55.75        
 ปริญญาเอก   ร้อยละ 28.90 31.21 31.79 31.79        

2.6 สดัสวนขอ่ งอาจารย์
ประจาํท่ีดาํรงตาํแหนง่
อาจารยผ์ูช้วย่
ศาสตราจารย ์รอง
ศาสตราจารย ์และ
ศาสตราจารย ์

 ร้อยละ 34.68 36.94 33.53 33.53 1 1 1     

 ผูช้วยศาสตราจารย์่    ร้อยละ 23.70 24.84 22.54 22.54        
 รองศาสตราจารย ์   ร้อยละ 9.83 10.83 9.83 9.83        
 ศาสตราจารย ์   ร้อยละ 1.16 1.27 1.16 1.16        
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ผลการดาํเนินงาน  
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 
 

ตัวบ่งช้ี 
 

 
 หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2552 

 2551 ประเมิ
นตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

*2.7 มีกระบวนการสงเสริม่
การปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของ
คณาจารย ์

  ระดบั N/A - 5 5 - 3 3 - - - - 

2.8 มีระบบและกลไก
สนบัสนุนใหอ้าจารย์
ประจาํทาํการวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรียนการ
สอน 

  
 
     ขอ้ 5 5 5 5 3 3 3     

2.9 ร้อยละของบณัฑิต
ระดบัปริญญาตรีท่ีได้
งานทาํและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  ร้อยละ 73.12 73.12 76.81 76.81 2 2 2     

*2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีท่ีไดรั้บ
เงินเดือนเริมตน้เป็นไป่
ตามเกณฑ ์

  ร้อยละ 91 91.89 88.68 88.68 2 2 2 - - - - 

*2.11 ระดบัความพึงพอใจ
ของนายจา้ง 
ผูป้ระกอบการ และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 คาเฉล่ีย่  N/A 3.91 3.86 3.86 3 3 3 - - - - 

2.12 ร้อยละของนิสิตปัจจุบนั
และศิษยเ์กาท่ีสาํเร็จ่
การศึกษาในรอบ 5 ปีท่ี
ผานมา่  ท่ีไดรั้บการ
ประกาศเกยรติคุณยกยองี ่
ในดา้นวชิาการ วชิาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กฬาี  
สุขภาพ ศิลปะและ
วฒันธรรม และดา้น
สิงแวดลอ้ม่  ในระดบัชาติ 
หรือนานาชาติ 

  ร้อยละ 1.29 1.15 1.04 1.11 2 3 3     

2.13 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํ 
หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา
ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธท่ี์ทาํ
หนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ ์

 ร้อยละ 85.71 87.76 100 94.55 2 3 3     

 * หมายถึง ตวับงชีใหมท่ี มก่ ่้ .ถายทอดใหค้ณะดาํเนินการ จึงไมประเมินการบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ่ ่  
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ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 
 

ตัวบ่งช้ี 
 

  หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2552 

  2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2.14 ระดบัความพึงพอใจ
ของนิสิตตอคุณภาพ่
การสอนของอาจารย ์
และสิงสนบัสนุนการ่
เรียนรู้ 

 
 
 คาเฉล่ีย่  4.00 4.43 4.51 4.51 3 3 3     

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ 2.43 2.36     

 
 
ตวับ่งช้ีเพิม่เตมิและตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ของคณะ 
 

ผลการดาํเนินงาน  
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 ตัวบ่งช้ีเพิม่เติม   หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2552 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

เพิม่  
เติม 

จาํนวนโครงการ / 
กจกรรมท่ีดาํเนินการเพื่อิ
เสริมหลกัสูตรและ
สงเสริม่ ประสบการณ์
การเรียนรู้ในรายวิชาท่ี
เปิดสอนใหก้บนิสิตั  

  
 
 โครง 
  การ 

N/A - 58 58 - 3 3 - - - - 

อตั
ลกัษณ์ 

มีกระบวนการและกลไก
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามอตัลกัษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ 

 
 

 ระดบั N/A - 5 5 - 3 3 - - - - 

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ 3.00 3.00     

 
เน่ืองจากเป็นตวับงชีเพิมเติมและตวับงชีอตัลกัษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ในปีการศึกษา ่ ่้ ้่ 2552 จึงไมประเมินการบรรลุ่

เป้าหมาย และพฒันาการ 
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ตวับ่งช้ีที ่2.1  มรีะบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสตรู  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั ....7.... 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) 

รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี 

หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

   1.  มี ระบบและกลไกการ เ ปิดและปิด
หลกัสูตร 

2.1-1-1 
2.1-1-2 
2.1-1-3 
2.1-1-4 

 
2.1-1-5 

หลกัสูตรและคูมือการศึกษา่ คณะ  
รางแนวทางในการปิดหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั่  
คาํสังแตงตงั่ ้่ คณะกรรมการวิชาการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ
ครังท่ี้ 3/2552 เม่ือวนัท่ี24 มิ.ย.52 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะ ครังท่ี้ 11/2552 เม่ือวนัท่ี 22ธ.ค.52 

   2.  มีการกาหนดเป้าหมายการผลิตบณัฑิตํ
ทุกหลกัสูตรในแผนการผลิตบณัฑิต 

2.1-2-1 
 

แผนการรับนิสิตเขา้ศึกษา 1/2553 เม่ือวนัท่ี 18 
ส.ค.52  

   3.  มีการเตรียมความพร้อมกอนการเปิด่
หลกัสูตรใหมและการปรับปรุงหลกัสูตร่
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรทุก
เร่ือง 

2.1-3-1 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครัง้
ท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 18 ส.ค. 52 
 

   4.  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการทุก
หลกัสูตรประจาํปีการศึกษา เชน ร้อยละ่
ของหลักสูตรท่ีไมเป็นไปตามเกณฑ์่
มาตรฐาน ร้อยละของบทความจาก
วิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ ร้อยละ
ของบัณฑิตท่ีได้งานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี และร้อยละของ
บณัฑิตท่ีทาํงานตรงสาขา เป็นตน้ 

2.1-4-1 
 

2.1-4-2 
 
 
 

2.1-4-3 
 

 

เอกสารแจง้ภาควชิาในการปรับปรุง
หลกัสูตรท่ีครบรอบระยะเวลาปรับปรุง 
รายงานผลโครงการประชุมสัมมนา
ปรับปรุงแกไขหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตร้ - 
มหาบณัฑิตสาขาวิชาวรรณคดีไทย พ.ศ.
2545 โดยผูท้รงคุณวฒิุ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชา
วรรณคดีไทย พ.ศ.2545 ครังท่ี ้ 1/2552 

    5.  มีการนําผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการ
ดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปีการศึกษา
ไปปรับปรุงหลกัสูตรและหรือปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร 

2.1-5-1 บนัทึกชวยจาํ การพิจารณาหลกัสูตร่
ปรับปรุงสาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวชิา
ภาษาจีน 

    6.  หลักสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลักสูตรได้
มาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ทุกเร่ือง และมีการประกนคุณภาพั
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร 

2.1-6-1 
 
 

2.1-6-2 
 

 
2.1-6-3 

รายงานผลการดาํเนินตามแนวปฏิบติัเกยวกบี่ ั
การประเมินการสอนโดยนิสิต ภาคตน้ ปี
การศึกษา 2552 
เอกสารแนบการพิจารณาหลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิตสาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยกุต์
และสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
แบบสาํรวจความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีตอ่
บณัฑิต มก. 

    7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการ
วิจยั (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และ
ปริญญาเอก) ท่ีเปิดสอนมีจาํนวนมากกวา่
ร้อยละ 50 ของจาํนวนหลกัสูตรทงัหมด้  

2.1-7-1 
2.1-7-2 

 

เอกสารแสดงรายละเอียดของแตละหลกัสูตร่  
ฐานขอ้มูลประมวลการสอน ปีการศึกษา 2552  
http://human.hum.ku.ac.th/course/viewcou
rse.php  
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คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองของการดาํเนินการตามระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรตาม
เกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 7 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ี 7 
ระดบั และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ี 5 ระดบั 

สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คณะมนุษยศาสตร์มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกในการพฒันาและ
บริหารหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 5 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ี 7 ระดบั และผลการดาํเนินงานไม่มีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ี 5 ระดบัเชนกน่ ั  

รายละเอียดผลการประเมินตนเองของการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 2.1 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มรีะบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสตรู  
คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการวชิาการดาํเนินการพิจารณากลนักรองกา่ รเปิดและปิดหลกัสูตร การปรับปรุงหลกัสูตร

จากภาควิชา/สาขาวชิากอนท่ีจะเสนอขออนุมติัท่ีประชุมกรรมการประจาํคณะ่  
2. มกีารกาํหนดเป้าหมายการผลติบัณฑิตทกหลกัสตรในแผนการผลติบัณฑิตุ ู  
คณะมนุษยศาสตร์มีแผนการรับนิสิตเขา้ศึกษาและมีการทบทวนจาํนวนนิสิตระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้ศึกษาเพ่ือให ้

เป็นไปตามกรอบแผนพฒันาการศึกษา 2550-2554 และแผนการรับนิสิตของคณะฯ 
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสตรใหม่และการปรับปรงหลักสตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานู ุ ู
หลกัสตรทกเร่ืองู ุ  
คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการวิชาการพิจารณากลนักรองความพร้อมในการเปิดหลกั่ สูตรใหมและความเหมาะสม่

ของหลกัสูตรปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรทุกเร่ืองตามคูมือการเสนอหลกัสูตร่ /รายวิชาระดบัอุดมศึกษาของ
มหาวทิยาลยั นอกจากนีการเปิดหลกัสูตรใหมหรือการปรับปรุงหลกัสูตรมีการวจิยัสถาบนัเพ่ือวเิคราะห์ความเหมาะสมทุกหลกัสูตร้ ่  

4. มีการวิเคราะห์ข้อมลการดําเนินการทกหลกัสตรประจําปีการศึกษาู ุ ู  เช่น ร้อยละของหลกัสตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ู
มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 
ปี และร้อยละของบัณฑิตทีท่าํงานตรงสาขา เป็นต้น 

คณะมนุษยศาสตร์มีเอกสารแจง้ภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อให้ปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบเวลา โดยในปีการศึกษา 2552 มี
หลกัสูตรท่ียงัไมไดป้รับปรุงตามรอบเวลาท่ีกาหนด่ ํ  (อายเุกน ิ 5 ปี) ทงัระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา จาํนวน ้ 10 หลกัสูตร  
ดงัน้ี 

1. ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

2. ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยกุต ์

3* ศศ.บ. สาขาวชิาเลขานุการ 

4* ศศ.บ. สาขาวชิาการแปล 

5. ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก 

6* ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย 

7. ศศ.บ. สาขาวชิาการเดินทางและทองเท่ียว่  

8. ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรม 

9. ศศ.ม. สาขาวิชาวรรณคดีไทย 

10. ศศ.ม. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
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แตอยางไรกตาม สาขาวชิาเลขานุการและสาขาวิชาการแปลกาลงัอยรูะหวางการดาํเนินการปิดหลกัสูตร สาขาวิชาดนตรี่ ่ ็ ํ ่ ่
ไทยเพิงไดรั้บอนุมติัจาก่ ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2553 และสาขาวิชาปรัชญาและศาสนากาลงัรอเขา้ท่ีํ
ประชุมคณบดี จึงมีหลกัสูตรท่ีไมไดม้าตรฐานในปัจจุบนั ่ 7 หลกัสูตร ซ่ึงทุกหลกัสูตรกาลงัอยรูะหวางดาํเนินการปรับปรุงในระดบัํ ่ ่
ภาควชิา/สาขาวิชา 

5. มีการนําผลการวิเคราะห์ข้อมลการดําเนินการหลักสตรประจําปีการศึกษาไปปรับปรงหลักสตรและหรือปรับปรงู ู ุ ู ุ
ระบบและกลไกการบริหารหลกัสตรู  

คณะมนุษยศาสตร์มีการทาํวิจยัสถาบนัในทุกหลกัสูตรท่ีทาํการปรับปรุงรวมทงัหลกัสูตรใหมท่ีไดรั้บอนุมติั ้ ่ 2 หลกัสูตร
ในปีพ.ศ. 2552 ไดแ้ก หลกัสูตร่  

ปริญญาโท ศศ.ม. สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ไดรั้บอนุมติัจากสภาฯ วนัท่ี 27 เม.ย. 52 

ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยกุต ์ ไดรั้บอนุมติัจากสภาฯ วนัท่ี 24 ส.ค. 52 

และมีหลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวางประเทศ่  (หลกัสูตรนานาชาติ) ซ่ึงผานการ่
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษาและขณะนีอยรูะหวางการปรับแกไขเพ่ือเขา้ท่ีประชุมคณบดีและสภามหาวทิยาลยั้ ่ ่ ้
ตอ่ ไป 

6. หลักสตรที่เปิดสอนทกหลักสตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตรทกเร่ืองู ุ ู ู ุ  และมีการประกันคณภาพุ
หลกัสตรครบทกประเดน็ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตรู ุ ู  

คณะมนุษยศาสตร์มีหลกัสูตรท่ีเปิดทาํการสอนในปีการศึกษา 2552 จาํนวนทงัหมด ้ 25 หลกัสูตร และมีหลกัสูตร ไม่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 7 หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 28  ดงัรายละเอียดขา้งลางนี เน่ืองจากใชเ้วลาในการทาํวิจยัสถาบนั วิพากษ์่ ้
หลกัสูตร และการทาํ มคอ. 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของ สกอ. ซ่ึงเป็นชวงรอยตอของการเปล่ียนแปลง และ่ ่
สาขาวิชาสวนใหญสายมนุษยศาสตร์ยงัไมมีกรอบมาตรฐ่ ่ ่ านของสาขา คือ มคอ. 1 จึงเป็นอุปสรรคตอการพฒันาและปรับปรุง่
หลกัสูตรให้ตรงตามมาตรฐานของสกอ. นอกจากนี มีบางหลกัสูตรท่ีอยูระหวางกระบวนการพิจารณาในแตละขนัตอนตามท่ี้ ่ ่ ่ ้
มหาวทิยาลยักาหนด ํ  

1. ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

2. ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยกุต ์

3. ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก 

4. ศศ.บ. สาขาวชิาการเดินทางและทองเท่ียว่  

5. ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรม 

6. ศศ.ม. สาขาวิชาวรรณคดีไทย 

7. ศศ.ม. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
7. หลักสตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยู  (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปิดสอนมีจํานวน

มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลกัสตรทั้งหมดู  
ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนในระดบัปริญญาตรีทงัหมด ้ 16 หลกัสูตร โทและเอก 9 หลกัสูตร รวม

ทงัหมด ้ 25 หลกัสูตร  ในจาํนวนนีเป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท แผน ก และระดบัปริญญาเอก ้ 9 หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ  66.66
ของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทงัหมด ้ ทงันี ้ ้ คณะมนุษยศาสตร์มีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีทงั แผน ก และ แผน ข จาํนวน ้
3 หลกัสูตร ไดแ้ก หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยกุต ์ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา่
นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
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ตวับ่งช้ีที ่2.2 มกีระบวนการเรียนร้ทีเ่น้นผ้เรียนเป็นสําคญัู ู  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั ......7....... 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีกลไกการให้ความรู้ความเขา้ใจกบั
อาจารย์ผูส้อนถึงวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลกัสูตร 

2.2-1-1 
2.2-1-2 
2.2-1-3 

 

แผนการปฏิบติังานประจาํปีของฝ่ายวิชาการ 
การประชุมคณาจารยก์อนเปิดภาคการศึกษา่  
ฐานขอ้มูลประมวลการสอน ปีการศึกษา 2552 
http://humam.hum.ku.ac.th/course/viewcourse.php  

   2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและ
จัดกจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนิ
เป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร 

2.2-2-1 
 

2.2-2-2 

ฐานขอ้มูลประมวลการสอน ปีการศึกษา 2552 
http://humam.hum.ku.ac.th/course/viewcourse.php 
ประมวลการสอนของภาควชิาตางๆ่  

   3.  มีการใช้ ส่ื อและ เทคโนโลยีห รือ
นวตักรรมในการสอนเพ่ือสงเสริม่
การเรียนรู้ทุกหลกัสูตร 

2.2-3-1 
 

 
2.2-3-2 

 
2.2-3-3 

 
2.3-3-4 

เอกสารสรุปส่ือเทคโนโลยใีนการสอน เชน ่
จาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการกบนิสิต หอ้ง ั
KU SALL และหอ้งปฏิบติัการตางๆ่  
ฐานขอ้มูลประมวลการสอน ปีการศึกษา 2552 
http://humam.hum.ku.ac.th/course/viewcourse.php 
ส่ือการสอนของภาควิชาปรัชญาฯ และ
ภาควชิาวรรณคดี 
โครงการบนัทึกเสียงสาํหรับวงดุริยางคเ์คร่ือง
ลมแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์่  

   4.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความ
ยื ด ห ยุ น แ ล ะ ห ล า ก ห ล า ย ท่ี จ ะ่
สนองตอบตอความต้องการของ่
ผูเ้รียน 

2.2-4-1 
 

2.2-4-2 
2.2-4-3 

ฐานขอ้มูลประมวลการสอน ปีการศึกษา 2552 
http://humam.hum.ku.ac.th/course/viewcourse.php 
ประมวลการสอน 
ประมวลเอกสารโครงการ  Poetry Reading Contest 
VII โดยนิสิตสาขาวชิาวรรณคดีองักฤษ (เอกสาร
ในองคป์ระกอบท่ี 9) 

   5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ั
ผูเ้รียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียน
ทุกหลกัสูตร 

2.2-5-1 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน 

   6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและ
สิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกหลกัสูตร่  

2.2-6-1 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน 

   7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการ
สอนและพฒันาผูเ้รียนอยางตอเน่ือง่ ่
ทุกหลกัสูตร 

2.2-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
และคณะกรรมการภาควชิา 
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คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมิน่ ั ของคณะกรรมการฯ มีการดาํเนินการตามกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตามเกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 7 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ี 7 ระดบั และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ี 7 ระดบั 

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 2.2 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีลไกการให้ความร้ความเข้าใจกบัอาจารย์ผ้สอนถึงวตัถประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทกหลกัสตรู ู ุ ุ ู  

1.1 ฝ่ายวิชาการของคณะมีแผนปฏิบติังานประจาํปีซ่ึงมีหวัขอ้เกยวกบการจดัการการศึกษาี่ ั  
1.2 คณะและภาควิชามีการใหน้โยบายแกอาจารยทุ์กทานเกยวกบการปฏิรูปการเรียนรู้ แนวคิดท่ียดึผูเ้รียนเป็น่ ่ ี่ ั

สาํคญั และมีการประชุมคณาจารยก์อนเปิดภาคการศึกษา่  
1.3 คณะกาหนดใหอ้าจารยทุ์กคนจดัทาํประมวลการสอน ํ (Course Syllabus) ท่ีระบุแนวการสอนในการเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั เพ่ือรวบรวมเป็นระบบฐานขอ้มูลประมวลการสอน ปีการศึกษา 2552 
(http://human.hum.ku.ac.th/course/viewcourse.php) 

2. มกีารออกแบบการเรียนการสอนและจัดกจิกรรมการเรียนร้ทีเ่น้นผ้เรียนเป็นสําคญัทกหลกัสตรู ู ุ ู  
2.1 ประมวลการสอนแตละรายวิชา่ ไดก้าหนดวธีิการการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัํ  เช่น มีการกาหนดใหนิ้สิตํ

อภิปรายและแสดงความคิดเห็น สงเสริมใหนิ้สิตทาํงานเป็นกลุมตลอดจนสงเสริมใหนิ้สิตไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ย่ ่ ่
ตนเอง เป็นตน้ 

2.2  มีกจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมใหนิ้สิตเกดการเรียนรู้ ิ ่ ิ  
2.3 สงเสริมใหนิ้สิตนาํสิงท่ีไดเ้รียนรู้ในชนัเรียนไปประยกุตเ์พ่ือผลิตผลงานในดา้นตางๆตามท่ีตนเองถนดัและมี่ ่่ ้

ความสนใจ จนสามารถนาํผลงานสงเขา้ประกวดและไดรั้บรางวลั ่  
3. มกีารใช้ส่ือและเทคโนโลยหีรือนวตักรรมในการสอนเพือ่ส่งเสริมการเรียนร้ทกหลกัสตรู ุ ู  

3.1 มีเอกสารรายงานสรุปการใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการสอนเกยวกบ จาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการกบนิสิตี่ ั ั , ขอ้มลู
การใชศ้นูยก์ารเรียนรู้ภาษาดว้ยตนเองแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาตร์  ่ KU SALL(Kasetsart University Self –
Access Language Learning Center) และหอ้งปฏิบติัการตางๆ ่  

3.2 มีระบบสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์ชส่ื้อและเทคโนโลยกีารสอนโดยระบุไวใ้นประมวลการสอน  เชน บางรายวิชา่
ใชร้ะบบ M@xlearn สงเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนิสิตนอกเหนือจากการเรียน่ ในชนัเรียน้  

3.3 มีระบบสงเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนิสิตเชน มีระบบ ่ ่ Online Learning ผานทางเวบ็ไซตข์อง่  KU SALL 
เป็นตน้  (http://ku-sall.hum.ku.ac.th/) 

4. มกีารจัดการเรียนการสอนทีม่คีวามยดืหย่นและหลากหลายทีจ่ะสนองตอบต่อความต้องการของผ้เรียนุ ู  
หลกัสูตรทุกสาขาวชิาเอือใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือกเรียนในกลุมวิชาเฉพาะเลือก วชิาเลือกเสรี และในรายวิชาหมวดศึกษา้ ่

ทวัไป เน่ืองจากมี่ รายวชิาท่ีใหเ้ลือกหลากหลาย สงเสริมการจดักจกรรมเสริมหลกัสูตรตางๆ่ ิ ่  เพ่ือพฒันานิสิตใหเ้กดพฒันาการดา้นิ
การเรียนรู้  อาทิ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา 01376211, 01376322, 01376352, 01390233 และการฝึกภาคปฏิบติัใน
รายวชิา 01352214, 01371111, 01391331, 01391451 เป็นตน้  

5. มกีารประเมนิผลการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกบัสภาพการเรียนร้ทีจ่ัดให้ผ้เรียนและองิพฒันาการของผ้เรียนทกหลกัสตรู ู ู ุ ู  
มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน เชน การประเมินโดยการสอบขอ้เขียน ั ่

การสอบปฏิบติั การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การเขียนรายงาน การนาํเสนองานหนา้ชนัเรียน การทาํงานกลุม การทาํแบบฝึกหดั้ ่
ออนไลน์ผานระบบ่  M@xlearn เป็นตน้ และมีการทดสอบเป็นระยะในชวงระ่ หวางเรียนและหลงัการเรียนการสอน่  

6. มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของผ้เรียนในเร่ืองคณภาพการสอนและส่ิงสนับสนนกู ุ ุ ารเรียนร้ทกหลกัสตรู ุ ู  
รวบรวมผลการประเมินการเรียนการสอนผานทางระบบ่  Online ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์จากนิสิตจดัทาํเป็นแบบ

รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนเพ่ือการพฒันาและปรับปรุงแกไขตอไป้ ่  
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7. มรีะบบการปรับปรงวธีิการเรียนการสอนและพฒันาผ้เรียนอย่างต่อเน่ืองทกุ ู ุ หลกัสตรู  
คณะมนุษยศาสตร์มีคณบดี  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  และหวัหนา้ภาควิชาไดรั้บสิทธิเขา้ดูผลการประเมินอาจารยโ์ดยนิสิต

ของอาจารยทุ์กคนในความดูแล และนาํผลนนัมากาหนดแผนงานการพฒันาปรับปรุงในภาพรวม  นอกจากนี  คณะมนุษยศาสตร์ยงั้ ํ ้
สนบัสนุนใหมี้การทาํวจิยัเพ่ือพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ทงันีเพ่ือใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีจะนาํไปสูการปรับปรุงกลวธีิการ้ ้ ่
จดัการเรียนการสอน  และเพ่ือใหเ้กดการพฒันาตอตวัผูเ้รียนอยางตอเน่ืองิ ่ ่ ่  

 
ตวับ่งช้ีที ่2.3  มีโครงการหรือกจิกรรมที่สนับสนนการพฒันาหลกัสตรและการเรียนการสอนุ ู  ซ่ึงบคคลุ  องค์กร และชมชนุ

ภายนอกมส่ีวนร่วม 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั .......5...... 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีระบบและกลไกท่ีกาหนดให้ผูท้รงคุณวุฒิํ  
ผู ้ รู้ ใน ชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ่
ปรับปรุงหลกัสูตรทุกหลกัสูตร 

2.3-1-1 
2.3-1-2 

 

โครงการสหกจศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ิ  
เอกสารแสดงการเชิญผูท้รงคุณวฒิุจาก
ภายนอกมาวพิากษห์ลกัสูตร 

   2.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีนาํไปใชใ้นการ
ปฏิบติัไดจ้ริง โดยผูท้รงคุณวฒิุ ผูรู้้ในชุมชน
มีสวนรวมทุกหลกัสูตร่ ่  

2.3-2-1 
 

2.3-2-2 
2.3-2-3 

 
2.3-2-4 

 
 

เอกสารแสดงการเชิญผูท้รงคุณวฒิุมา
เป็นอาจารยพิ์เศษ 
โครงการสหกจศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ิ  
เอกสารแสดงการเชิญผูท้รงคุณวฒิุจาก
ภายนอกมาวพิากษห์ลกัสูตร 
ฐานขอ้มูลประมวลการสอน ปี
การศึกษา 2552 
http://humam.hum.ku.ac.th/course/vie
wcourse.php 

   3.  มีการจดัโครงการ กจกรรมทางการศึกษาทงัิ ้
ท่ีกาหนดและไมกาหนดในหลัํ ่ ํ กสูตรโดย
ความรวมมือกบองคก์ร่ ั  หนวยงานภายนอก่  

2.3-3-1 
2.3-3-2 
2.3-3-3 

โครงการ/กจกรรมเสริมหลกัสูตริ  
ประมวลการสอนรายวิชาสัมมนา 01376597 
โครงการสหกจศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ิ  

   4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
กจกรรมการเ รียนการสอนท่ีได้รับการิ
สนบัสนุนจากผูท้รงคุณวุฒิ ชุมชนภายนอก
มหาวทิยาลยัทุกหลกัสูตร 

2.3-4-1 
 

2.3-4-2 

ผลการประเมินของหนวยงานตางๆ ท่ี่ ่
นิสิตไปฝึกงาน 
เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการ
สหกจศึกษาิ  

    5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมี
สวนรวมของบุคคล่ ่  องคก์ร ชุมชนภายนอก
ในการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน
ทุกหลกัสูตร 

2.3-5-1 
2.3-5-2 

 
2.3-5-3 

โครงการปัจฉิมนิเทศใหแ้กนิสิต่  
การอบรมใหแ้กนิสิตกอนท่ีจะออกไป่ ่
ฝึกงาน 
รายงานผลโครงการประชุมสัมมนา
ปรับปรุงแกไขหลกัสูตรปริญญา้
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
วรรณคดีไทย พุทธศกัราช 2545 โดย
ผูท้รงคุณวฒิุ 
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คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมิน่ ั ของคณะกรรมการฯ มีการดาํเนินการตามโครงการหรือ
กจกรรมท่ีสนับสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีสวนรวมตามเกิ ่ ่ ณฑ์
มาตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 5 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ี 5 ระดบั 
และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ี 5 ระดบั 

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 2.3 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มรีะบบและกลไกทีก่าํหนดให้ผ้ทรงคณวฒิู ุ ุ  ผ้ร้ในชมชนมาช่วยในการพฒันาและปรับปรงหลกัสตรู ู ุ ุ ู ทกหลกัสตรุ ู  
คณะมนุษยศาสตร์ไดมี้การเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมาวิพากษห์ลกัสูตรเพื่อนาํขอ้มูลมาประกอบการพิจารณาเปิด/

ปรับปรุงหลักสูตร  นอกจากนีย ังมีนิสิตเข้ารวมโครงการสหกจศึกษาในบางภาควิชา  เชน  ภาควิชาศิลปาชี้ ่ ิ ่ พ  ภาควิชา
ภาษาตางประเทศและภาควชิาภาษาไทย ทาํใหนิ้สิ่ ตไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จริงจากผูรู้้ในสาขาวชิานนัๆ ณ สถานประกอบการจริง้  

2. มกีารจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้ผ้เรียนมีความร้และทกัษะทีนํ่าไปใช้ในการปฏิบัตไิด้จริงู ู  โดยผ้ทรงคณวฒิู ุ ุ  
ผ้ร้ในชมชนมส่ีวนร่วมทกหลกัสตรู ู ุ ุ ู  

คณะมนุษยศาสตร์มีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุเป็นอาจารยพิ์เศษ เป็นวทิยากรบรรยายพิเศษ  มีการจดักจกรรมศึกษาดูงาน  และิ
โครงการสหกจศึกษาเพ่ือใหนิ้สิตเกดการเรียนรู้และมีทกัษะท่ีนาํไปใชไ้ดจ้ริิ ิ ง 

3. มกีารจัดโครงการ กจิกรรมทางการศึกษาทั้งทีก่าํหนดและไม่กาํหนดในหลกัสตรโดยความร่วมมอืกบัองค์กรู  หน่วยงาน
ภายนอก 

คณะมนุษยศาสตร์มีการจดัโครงการและกจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลาย  มีการสงนิสิตเขา้รวมโครงการสหกจศึกษา  ิ ่ ่ ิ  
4. มกีารตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิกจิกรรมการเรียนการสอนทีไ่ด้รับการสนับสนนจากผ้ทรงคณวฒิุ ู ุ ุ  ชมชนุ

ภายนอกมหาวิทยาลยัทกหลกัสตรุ ู  
คณะมนุษยศาสตร์มีนิสิตเขา้รวมโคร่ งการสหกจศึกษาและมีรายงานประเมินผลการปฏิบติังานของนิสิติ โดยผูป้ระกอบการ 

รวมทงัมีการประเมินผลการเขา้รวมโครงการสหกจศึกษาของนิสิตโดยอาจารยนิ์เทศกและผูป้ระกอบการรวมกนในการพิจารณาให้้ ่ ิ ์ ่ ั
เกรดนิสิต  เชน ในรายวชิา ่ 01358490 สหกจศึกษาของสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่นิ  
 5. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรงการมส่ีวนร่วมของบคคลุ ุ  องค์กร ชมชนภายนอกในการพฒันาหลกัสตรและการุ ู
เรียนการสอนทกหลกัสตรุ ู  

คณะมนุษยศาสตร์มีการจดัการอบรมใหแ้กนิสิตกอนท่ีจะออกไปฝึกงานและหรือจบการศึกษา  โดยไดน้าํผลการประเมิน่ ่
จากสถานประกอบการมาสรุปเป็นขอ้ควรระวงัหรือพึงปฏิบติัในระหวางท่ีเขา้รวมโครงการสหกจศึกษาและมีการนาํผลประเมิน่ ่ ิ
จากวิจยัสถาบนัมาประกอบการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีครบรอบระยะเวลาปรับปรุง ไดแ้ก หลกัสูตรปรับปรุงปริญญาตรีสาขาวิชา่
ปรัชญาและศาสนา ผานการอนุมติัจากสภาฯวนัท่ี ่ 29 มิถุนายน 2552 หลกัสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาส่ือสารมวลชน ผานการอนุมติั่
จากสภาฯวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2552  หลกัสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน ผานการอนุมติัจากสภาฯวนัท่ี ่ 26 เมษายน 2553 
สาขาวชิาดนตรีไทย ผานการอนุมติัจากสภาฯวนัท่ี ่ 28 มิถุนายน 2553  
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ร้อยละของความคลาดเคล่ื อนจากเกณฑ ์ =   

จาํนวน FTES ตออาจารยป์ระจาํ่   =   

ตวับ่งช้ีที ่2.4  จํานวนนิสิตเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ไม่เกนิ  ..33.13...% 

  ประเภทของตวับ่งช้ี   ปัจจยันาํเขา้ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ≥ +10% หรือ ≤ -10% 
      ของเกณฑม์าตรฐาน 

    6 – 9.99% และ -6 – (-9.99) %  
      ของเกณฑม์าตรฐาน 

    (-5.99) – 5.99 %  
      ของเกณฑม์าตรฐาน 

2.4-1 
 
 

2.4-2 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีปฏิบติังานจริง 
ไมรวมลาศึกษาตอ ่ ่  
(1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
จาํนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาในหนวย่ ่
นบัปริญญาตรี 
 

 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี่ ั จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 162 คน 

(ไมนบัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาตอ่ ่ ) จาํนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทา ่ 5,845.14 จาํนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตอจาํนวนอาจารยป์ระจาํ่ ่
ทงัหมดคิดเป็น ้ 36.08 ไดค้ะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีไม่เกนิ ร้อยละ 
33.13 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ี 37.38  

 
สตรในการคาํนวณู  
 

                                                                จาํนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาในหนวยนบัปริญญาตรี่ ่  
                                                                                    จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 
 
 
 
 
                  จาํนวน FTES ตออาจารย์่ ประจาํ – เกณฑม์าตรฐาน 
                                                                                                               เกณฑม์าตรฐาน 
 
 
 

 
*  ใช้ข้อมลู ค่า  FTES จากกองแผนงาน * 

 
 
 

X 100 

                     5,845.14 

                    162 
36.08  =   

                           11.08 

                             25 
44.32  =   X 100 



40   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 

ตวับ่งช้ีที ่2.5  สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีม่วีฒิปริญญาตรีุ  ปริญญาโทปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า ต่ออาจารย์ประจํา 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ปริญญาเอกร้อยละ ..28.90..  

   และปริญญาตรีร้อยละ ..9.83.. 

  ประเภทของตวับ่งช้ี    ปัจจยันาํเขา้ 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

   วฒิุปริญญาเอกอยรูะหวางร้อยละ่ ่  1 – 39   
หรือ 

       วฒิุปริญญาเอกอยรูะหวางร้อยละ่ ่  40 – 59  แต่ 
       วฒิุปริญญาตรีมากกวาร้อยละ่  5 

    1. วฒิุปริญญาเอกอยรูะหวางร้อยละ่ ่  40 – 59 
และ2. วฒิุปริญญาตรีเทากบ่ ั  หรือนอ้ยกวาร้อยละ่  5 

หรือ 
       1. วฒิุปริญญาเอกมากกวาหรือเทากบร้อยละ่ ่ ั  60 
 และ2. วฒิุปริญญาตรีมากกวาร้อยละ่  5 

    1. วฒิุปริญญาเอกมากกวาหรือเทากบร้อยละ่ ่ ั  60  
และ 

       2. วฒิุปริญญาตรีเทากบหรือนอ้ยกวาร้อยละ่ ั ่  5 

2.5-1 
 
 

2.5-2 
 

2.5-3 
 
 

 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  
ทงัท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาตอ ้ ่  
(1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญา
ตรี โท เอกหรือเทียบเทา่  
ตารางสรุปจาํนวนบุคลากร/สัดสวน่
อาจารย/์คุณวฒิุ/ตาํแหนงทางวิชาการ่  
 
 
 
 

 

สตรในการคาํนวณู  
 

                                  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา่  

                                       จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  (รวมลาศึกษาตอ่ ) 

 

 

 
                                  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  

                                       จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  (รวมลาศึกษาตอ่ ) 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีจาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด ้
173 คน (นบัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาตอ่ ) มีสัดสวนของอาจารยป์ระจาํท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ตออาจารยป์ระจาํ ่ ่
คือ มีวฒิุปริญญาตรี 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.87 มีวฒิุปริญญาโท 93 คน คิดเป็นร้อยละ 53.76 มีวฒิุปริญญาเอก 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.79 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 1 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีปริญญาเอกร้อยละ 28.90 ปริญญา
ตรีร้อยละ 9.83 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีมีปริญญาเอกร้อยละ 31.21 ปริญญาตรี
ร้อยละ 11.46 

X 100 

X 100 

             55 

            173 
=  31.79% X 100 

             24 

            173 
=  13.87% X 100 
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ตวับ่งช้ีที ่2.6  สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีด่าํรงตาํแหน่งอาจารย์ผ้ช่วยศาสตราจารย์ู  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ผศ. รศ. ศ. รวมกนอยรูะหวางั ่ ่  

   ร้อยละ ...34.68.. และ  

   รศ. ≥ ร้อยละ …10.98… 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยันาํเขา้ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) ตวัอย่างข้อมลที่ต้องการู  

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ผูด้าํรงตาํแหนงระดบั่  ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนั 
       อยรูะหวางร้อย่ ่ ละ 1 – 44   

หรือ 
       ผูด้าํรงตาํแหนงระดบั่  ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนั  
       อยรูะหวางร้อยละ่ ่  45 – 69  แต่ 
       ผูด้าํรงตาํแหนงระดบั่  รศ. ขึนไปนอ้ยกวา้ ่     
       ร้อยละ 30 

    1. ผูด้าํรงตาํแหนงระดบั่  ผศ. รศ. และ ศ.  
           รวมกนอยรูะหวางร้อยละั ่ ่  45 – 69  และ 
       2. ผูด้าํรงตาํแหนง่ ระดบั รศ. ขึนไปเทากบ้ ่ ั  
           หรือมากกวาร้อยละ่  30    

หรือ 
       1. ผูด้าํรงตาํแหนงระดบั่  ผศ. รศ. และ ศ.  
           รวมกนมากกวาหรือเทากบร้อยละั ่ ่ ั  70 และ 
       2. ผูด้าํรงตาํแหนงระดบั่  รศ. ขึนไปนอ้ยกวา้ ่  
           ร้อยละ 30 

    1. ผูด้าํรงตาํแหนงระ่ ดบั ผศ. รศ. และ ศ.   
          รวมกนเทากบั ่ ั  หรือมากกวาร้อยละ่  70  

และ 
       2. ผูด้าํรงตาํแหนงระดบั่  รศ. ขึนไปเทากบ้ ่ ั  
           หรือมากกวาร้อยละ่  30 

2.6-1 
 
 

2.6-2 
 

2.6-3 
 
 

 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  
ทงัท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาตอ ้ ่  
(1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีตาํแหนง่
ระดบั ผศ. รศ. และ ศ. 
ตารางสรุปจาํนวนบุคลากร/สัดสวน่
อาจารย/์คุณวฒิุ/ตาํแหนงทางวิชาการ่  
 
 
 
 

 

สตรในการคาํนวณู  
 

                   จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหนง่  ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนั 

                               จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  (รวมลาศึกษาตอ่) 
 

 

 

                   จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหนง่  รศ. และ ศ. รวมกนั 

                            จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  (รวมลาศึกษาตอ่ ) 
 
 

X 100 

      19 
     173 

X 100 =  10.98% 

      58 
     173 

X 100 =  33.53% 

X 100 
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คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลกา่ ั รประเมินของคณะกรรมการฯ มีจาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด ้
173 คน (นับรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาตอ่ ) มีผูด้าํรงตาํแหนงอาจารย ์่ 115 คน มีผูด้าํรงตาํแหนงระดบั ผศ่ . 39 คน มีผูด้าํรงตาํแหนง่
ระดบั รศ. 17 คน มีผูด้าํรงตาํแหนงระดบั ศ่ . 2 คน มีสัดสวนของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหนงอาจารย์่ ่  ผูช้วยศาสตราจารย ์รอง่
ศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนคิดเป็น ั ร้อยละ 33.53 และ รศ. ศ. รวมกนคิดเป็นร้อยละ ั 10.98 ไดค้ะแนนตามเกณฑ์การ

ประเมิน 1 คะแนน ไมสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้่ ํ ท่ี ผศ. รศ. ศ. รวมกนอยรูะหวางั ่ ่ ร้อยละ 34.68 และ  รศ. ศ. รวมกน ั ≥   
ร้อยละ 10.98 และผลการดาํเนินงานไมมีพฒันาการเม่ื่ อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีมี ผศ. รศ. ศ. รวมกนอยรูะหวางั ่ ่ ร้อยละ 

36.94 และ  รศ. ศ. รวมกน ั ≥ ร้อยละ 12.10 
 
ตวับ่งช้ีที ่2.7  มกีระบวนการส่งเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย์ 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั ....N/A....  

เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 
การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพํ
คณาจารยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2.7-1-1 
 

2.7-1-2 
 

คาํสังคณะกรรมการสงเสริมการปฏิบติัตาม่ ่
จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย ์ 
เอกสารท่ีกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของํ
คณาจารยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร (อา้งอิงจาก 
มก.) 

   2.  มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห้่
ผู ้ เ ก ย ว ข้ อ ง ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต า มี่
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

2.7-2-1 
 

2.7-2-2 
 

คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ์่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
เอกสารแสดงการเผยแพรจรรยาบรรณวชิาชีพ่
ของคณาจารย ์คณะมนุษยศาสตร์ ใหค้ณาจารย์
รับทราบโดยทวักน่ ั  

    3.  มีการกากบดูแลการปฏิบัติตามํ ั
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

2.7-3-1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
ครังท่ี ้ 6/2552 

    4.  มีกระบวนการและกลไกในการดาํ 
เ นิ นก า รกบผู ้ ท่ี ไ มป ฏิบั ติ ต ามั ่
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

2.7-4-1 
2.7-4-2 

คาํสังคณะมนุษยศาสตร์ ท่ี ่ 140/2553 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
ครังท่ี ้ 6/2552 

    5.  มีการดาํเนินการวางแผนป้องกนั  
หรือหาแนวทางแกไขการกระทาํ้
ผดิจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2.7-5-1 คาํสังคณะมนุษยศาสตร์ ท่ี ่ 182/2552 

 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบติั่

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยต์ามเกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 5 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน 
เพราะเป็นตวับงชีใหม่ ่้  จึงไมประเมินประเมินการบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ่  
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รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 2.7 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารกาํหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
คณะมนุษยศาสตร์ไดย้ดึหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยต์ามคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์่  
2. มกีระบวนการส่งเสริมให้ผ้เกีย่วข้องได้ปฏบิัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพู  
คณะมนุษยศาสตร์ใชคู้มือจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจาร่ ยข์องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และเอกสารการเผยแพร่

จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์  เพ่ือเผยแพรใหแ้กคณาจารยข์องคณะฯ ไดรั้บทราบ่ ่  
3. มกีารกาํกบัดแลการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพู  
คณะมนุษยศาสตร์ ไดมี้การประชุมเพ่ือพิจารณาขอ้ร้องเรียนเกยวกบการประพฤติตนไมเหมาะสมตามจรรยาบรรณวชิาชีพี่ ั ่ ของ

คณาจารย ์ และไดจ้ดัทาํรายงานสรุปขอ้ร้องเรียนและติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย ์
4. และ 5. มกีระบวนการและกลไกในการดาํเนินการกบัผ้ทีไ่ม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพู  และมีการดาํเนินการ

วางแผนป้องกนั หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทําผดิจรรยาบรรณวชิาชีพ 
คณะมนุษยศาสตร์ไดแ้ตงตงัคณะกรรมการสงเสริมสนับ่ ่้ สนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ

คณะมนุษยศาสตร์เพ่ือพิจารณาแนวทางแกไข และป้องกนการกระทาํผิดจรรยาบรรณ และวางมาตราการในการดาํเนินการกบผูท่ี้้ ั ั
ไมปฏิบติัตามจรรยาบรรณ โดยหารือทงัในท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ และหารือกนเป็นการภายใน ่ ั้ "ลบั" โดยไมมี่ การ
เผยแพรขอ้มูล่  

 
ตวับ่งช้ีที ่2.8  มรีะบบและกลไกสนับสนนให้อาจารย์ประจําทาํการวจิัยเพือ่พฒันาการเรียนการสอนุ  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ......5..... ขอ้ 
เกณฑ์มาตรฐาน  ขอ้ ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

5 
ข้อ 

3-4 
ข้อ 

1-2 
ข้อ 

 1.  มีการกาหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นํ
ความรู้ความเขา้ใจเกยวกบการวิจยัและพฒันาี่ ั
นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.8-1-1 
 
 

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี  
(พ.ศ.2552-2555) พิจารณาจาก
แผนงานของฝ่ายวชิาการและฝ่ายวจิยั 

   2.  มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุ้นให้
อาจารยคิ์ดคน้พฒันานวตักรรมดา้นการเรียน
การสอน 

2.8-2-1 
 

 
2.8-2-2 

 
 

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี  
(พ.ศ.2552-2555) พิจารณาจาก
แผนงานของฝ่ายวชิาการและฝ่ายวจิยั  
โครงการสัมมนาวจิยั  เร่ือง 
“แลกเปล่ียนเรียนรู้งานวจิยั” (ของ
ภาควชิาภาษาตางประเทศ่ ) 

   3.  มีแหลงทุนสนบัสนุนการวิจยั่  เพ่ือพฒันาการ
เรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษา 

2.8-3-1 
2.8-3-2 

 
 

แฟ้มแหลงทุนจากภายนอกคณะ่  
ระเบียบการจดัสรรทุนสนบัสนุนการ
วจิยั คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2552 (1 ต.ค.2551 – 30 ก.ย.2552) 

   4.  มีผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนและมีการ
จัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัย่
ด้านการเรียนการสอนและนวตักรรมทาง
การศึกษาอยางสมํ่าเสมอ่  

2.8-4-1 
 

2.8-4-2 
2.8-4-3 

 

โครงการประชุมวชิาการ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังท่ี้  48 
วารสารคณะมนุษยศาสตร์ 
โครงการจัดนิทรรศการ  “งานวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2553” 

    5.  มีการสร้างเครือขายวิจัยดา้นนวตักรรมการ่
เรียนการสอนทงัภายในและภายนอกคณะ้  

2.8-5-1 
 

2.8-5-2 

เครือขายวชิาการวจิยัสายสังคมศาสตร์่
และมนุษยศาสตร์ (6สถาบนัการศึกษา) 
หลกัฐานการเขา้รวมสั่ มมนาเครือขาย่
วชิาการ – วจิยั สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครังท่ี้  3 
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คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีการดาํเนินการตามระบบและ
กลไกสนบัสนุนให้อาจารยป์ระจาํทาํการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนตามเกณฑม์าตรฐาน (ขอ้) จาํนวน 5 ขอ้  ไดค้ะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ี 5 ขอ้ และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากใน
รอบปีการศึกษา 2551 ท่ี 5 ขอ้  

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 2.8 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารกาํหนดแนวทางการพฒันาอาจารย์ด้านความร้ความเข้าใจเกีย่วกบัการวจิัยและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนู  
คณะมนุษยศาสตร์ไดก้าหนดแนวทางการพฒันาอาจารย์ํ ดา้นความรู้ความเขา้ใจเกยวกบการวิจยัและพฒันานวตักรรมการี่ ั

เรียนการสอนไวใ้นแผนงานฝ่ายวชิาการและฝ่ายวจิยัในแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) 
2. มกีลไกการบริหารวชิาการทีจ่ะกระต้นให้อาจารย์คดิค้นพฒันานวตักรรมด้านการเรียนการสอนุ  
คณะมนุษยศาสตร์  ไดก้าหนดแนวทางกระตุน้ให้อาจารยคิ์ดคน้พฒันานวตักรรมดา้นการเรียนการสอนํ ในแผนงานฝ่าย

วชิาการและฝ่ายวจิยัในแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) ซ่ึงมีการทบทวนผลการดาํเนินงานท่ีเกยวขอ้งกบทางดา้นงานวิจยัี่ ั
และพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนในท่ีประชุมระดบัภาควิชาและระดบัคณะ และสงเสริมให้อาจารยแ์ลกเปล่ียนความรู้่
ประสบการณ์เกยวกบงานวิจยัซ่ึงกนและกน เชน การจดัโครงการสัมมนาวิจยัี่ ั ั ั ่  (ของภาควิชาภาษาตางประเทศ่ ) เร่ือง “แลกเปล่ียน
เรียนรู้งานวจิยั” 

3. มแีหล่งทนสนับสนนการวจิัยุ ุ  เพือ่พฒันาการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ได ้ จดัสรรทุนเพ่ือสนับสนุนการทาํวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษา

ใหก้บัคณาาจารยข์องคณะฯ เป็นประจาํทุกปีนอกเหนือการจดัสรรทุนวจิยัระดบัภาควชิาแลว้  นอกจากนีคณะฯยงัจดัทาํระเบียบการ้
จดัสรรทุนสนบัสนุนการวิจยัคณะมนุษยศาสตร์ประจาํปี รวมทงัจดัทาํแฟ้มแหลงทุนจากภายนอกเพื่อเผยแพรขอ้มูลขาวสารดา้น้ ่ ่ ่
แหลงทุนสนบัสนุนการวจิยัใหก้บคณาจารยข์องคณะมนุษยศาสตร์ไดรั้บทราบ่ ั  

4. มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและ
นวตักรรมทางการศึกษาอย่างสมํา่เสมอ 

คณะมนุษยศาสตร์ไดเ้ปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนและนวตักรรมทาง่
การศึกษาโดยการจัดโครงการตางๆ อาทิ  โครงการเสวนาวิจัย เผยแพร่ ่ งานวิจัย  และโครงการจัดนิทรรศการ “งานวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์”  รวมทัง  สงเสริมให้คณาจารย์นํา เสนอผลงานวิจัยด้านการเ รียนการสอนในการประชุมวิชาการ้ ่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังท่ี ้ 48 นอกจากนี ไดส้งเสริมให้คณาจารยเ์ผยแพรผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนในวารสารคณะ้ ่ ่
มนุษยศาสตร์ 

5. มกีารสร้างเครือข่ายวจิัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์ไดส้ร้างเครือขายการวิจยัรวมกบหนวยงานวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์่ ่ ั ่ และสังคมศาสตร์ภายนอกผาน่

เครือขายวชิาการวจิยัสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์่ ท่ีเป็นความรวมมือของ ่ 6 สถาบนั และไดจ้ดัโครงการสัมมนารวมกนเป็น่ ั
ประจาํทุกปีและคณาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์ไดเ้ขา้รวมสัมมนาเครือขายฯ่ ่  ครังท่ี ้ 3 ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 13-14 
สิงหาคม 2552 
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ตวับ่งช้ีที ่2.9  ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้งานทาํและประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ร้อยละ ...73.12... 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3  1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 1 – 59 

    ร้อยละ 60 – 79 

    ร้อยละ 80 หรือมากกวา่ 

2.9-1 
 
 
 

 

ตารางสรุปจาํนวนและร้อยละของบณัฑิต
ระดบัปริญญาตรีท่ีทาํงานแลว้ รุนปี่
การศึกษา 2551 มก. (จากเวป็ไซต ์

http://www.planning. 
ku.ac.th/planning/downloads/information_
manager/work/work51/T2.xls) 

 

สตรในการคาํนวณู  
 
                                จาํนวนบณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไมมีงานทาํประจาํกอนเขา้ศึกษา่ ่  และไดง้านทาํ 

                                         และประกอบอาชีพอิสระหลงัสาํเร็จการศึกษา  
                              จาํนวนบณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไมมีงานทาํประจาํกอนเขา้ศึกษา่ ่  – จาํนวนบณัฑิต 

                 ระดบั ป.ตรี ท่ีศึกษาตอระดบับณัฑิตศึกษา่  และลาอุปสมบท และเกณฑท์หาร 

 

 

 

* ใช้ข้อมลของกองแผนงานู  * 
 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีจาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจ

ภาวะการไดง้านทาํจาํนวน 384 คน จาํนวนบณัฑิตท่ีไดง้านทาํ 212 คน จาํนวนบณัฑิตท่ีศึกษาตอ และ่ /หรือไมประสงคท์าํงาน ่ 108 คน 
บณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีคิดเป็นร้อยละ 76.81 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 2 
คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีร้อยละ 73.12 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 
2551 ท่ีร้อยละ 73.12  
  

 

 

 

 
 
 

X 100 

               212 
          384 - 108   

X 100   =   76.81% 
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ตวับ่งช้ีที ่2.10  ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้รับเงนิเดอืนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ร้อยละ ....91....  

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3  1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 1 – 74 ไดรั้บเงินเดือนเทากบหรือ่ ั  
       สูงกวาเกณฑ์่  กพ. 

    ร้อยละ 75 – 99 ไดรั้บเงินเดือนเทากบหรือ่ ั  
       สูงกวาเกณฑ์่  กพ. 

    ร้อยละ 100 ไดรั้บเงินเดือนเทากบหรือสูงกวา่ ั ่   
       เกณฑ ์กพ. 

2.10-1 
 
 
 
 

 

ตารางการสาํรวจสถานภาพการไดง้าน
ทาํของบณัฑิต มก. รุนปีการศึกษา ่
2551 (จากเวป็ไซต ์
http://www.planning.ku.ac.th/plannin
g/downloads/information_manager/w
ork/work51/T1.xls) 

 

สตรในการคาํนวณู  
 
                                จาํนวนบณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไมมีงานทาํประจาํกอนเขา้ศึกษา่ ่  และไดง้านทาํ 
                                 และประกอบอาชีพอิสระ และไดรั้บเงินเดือนเริมตน้่ เป็นไปตามเกณฑ์ หรือ 
                                                                สงกว่าเกณฑ์ู หลงัสาํเร็จการศึกษา                               
                                 จาํนวนบณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไมมีงานทาํประจาํกอนเขา้ศึกษาและไดง้านทาํ่ ่    
                                                   หรือประกอบอาชีพอิสระหลงัสาํเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

* ใช้ข้อมลของกองแผนงานู  * 
 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีจาํนวน 399 คน มีบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํรวมทงัประกอบอ้ าชีพอิสระภายใน 1 ปีจาํนวน 212 คน (ไมนบัรวมผูท่ี้่
ศึกษาตอและผูท่ี้มีงานทาํอยเูดิมกอนมาศึกษา่ ่ ่ ) และมีบณัฑิตท่ีไดรั้บเงินเดือนตามเกณฑ์มาตรฐานของ ก.พ.ร. คือ เกนกวา ิ ่ 7,630 
บาท จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 88.68 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 2 คะแนน เน่ืองจากเป็นตวับ่งชีใหม จึงไมประเมิน้ ่ ่
การบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ  
  

 

 

 

 

 

X 100 

                    188 
                    212 

X 100  =  88.68% 
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ตวับ่งช้ีที ่2.11  ระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง ผ้ประกอบการู  และผ้ใช้บัณฑิตู  

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย คาเฉล่ีย ่ ...N/A.... 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    คาเฉล่ีย่  1 – 2.49 

    คาเฉล่ีย่  2.50 – 3.49 

    คาเฉล่ีย่  3.50 หรือมากกวา่ 

2.11-1 
 
 
 
 
 

 

รายงานวจิยัสถาบนัเร่ือง ความพึง
พอใจของนายจา้งท่ีมีตอบณัฑิต ่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจาํปี 
พ.ศ.2552 (จากเวป็ไซต ์
http://www.planning.ku.ac.th/plannin
g/index.php) ของนิสิตท่ีจบปี
การศึกษา 2551 

 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณ่ ั ะกรรมการฯ มีการดาํเนินการศึกษาความความ
พึงพอใจของนายจา้งท่ีมีตอบณัฑิต จากนายจา้งของบณัฑิตผูจ้บการศึกษา เม่ือ พ่ .ศ. 2551 มีผลรวมคาเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ่
ของผูใ้ชบ้ณัฑิตคือ 3.86 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากเป็นตวับงชีใหม จึงไมประเมินการบ่ ่ ่้ รรลุเป้าหมาย 
และพฒันาการ 

* ใช้ข้อมลของกองแผนงานู  * 
  

ตวับ่งช้ีที ่2.12  ร้อยละของนิสิตปัจจบันและศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษาในรอบุ  5 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการประกาศเกยีรติคณยกุ
ย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คณธรรมุ  จริยธรรม กฬีา สขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมุ  และด้านส่ิงแวดล้อม ใน
ระดบัชาต ิหรือนานาชาต ิ

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ร้อยละ ....1.29....  

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 0.003 – 0.015 
    ร้อยละ 0.016 – 0.029 
    1. มากกวาหรือเทากบร้อยละ่ ่ ั  0.030 และ 

      2. นิสิตบณัฑิตศึกษาและศิษยเ์กาท่ีไดรั้บ่  
      รางวลัจากผลงานวจิยัและหรือวทิยานิพนธ์    
      มากกวา่ หรือเทากบร้อยละ่ ั  0.060 
หมายเหตุ กรณีไดต้ามขอ้ 1 แตไมไดข้อ้่ ่  2  
                 ถือวาไดค้ะแนน่  2 

2.12-1 
 

2.12-2 
 
 

แบบสรุปการไดรั้บประกาศเกยรติคุณี
ยกยอง่  
หลกัฐานแสดงการไดรั้บรางวลัของ
นิสิต 
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สตรในการคาํนวณู  
 

เกณฑ์คะแนน 1 คะแนน 2 และคะแนน 3 ข้อ 1 
                              จาํนวนนิสิตปัจจุบนั และศิษยเ์กาท่ี่ สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผานมาทงัหมด่ ้  
                                       ทุกระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบนั 
                                     จาํนวนนิสิตปัจจุบนัและศิษยเ์กาท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ่  5 ปีท่ีผานมา่  
                                                                   ทงัหมดทุกระดบัการศึกษา้  
 
 
 

 
เกณฑ์คะแนน 3 ข้อ 2 

จาํนวนนิสิตบณัฑิตศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์การะดบับณัฑิตศึกษาท่ีสาํเร็จ่  
   การศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผานมา่  ท่ีไดรั้บรางวลัจากผลงานวจิยัและหรือ 

                                                        วทิยานิพนธ์ในปีการศึกษาปัจจุบนั 
               จาํนวนนิสิตบณัฑิตศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์การะดบับณัฑิตศึกษาท่ีสาํเร็จ่  
                                       การศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผานมาทงัหมด่ ้  
 
 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา่ มีจาํนวนนิสิตปัจจุบนัและศิษยเ์กาท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ่  5 ปีท่ีผานมา่  ท่ี

ไดรั้บการประกาศเกยรติคุณยกยองในดา้นวิชาการี ่  วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กฬาี  สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และดา้น
สิงแวดลอ้ม่  ในระดบัชาติ หรือนานาชาติจาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร์่ มีจาํนวนนิสิตปัจจุบนัและศิษยเ์กาท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ่  
5 ปีท่ีผานมา่  ท่ีไดรั้บการประกาศเกยรติคุณยกยองในดา้นวิชาการี ่  วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กฬาี  สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม 
และดา้นสิงแวดลอ้ม่  ในระดบัชาติ หรือนานาชาติจาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 1.11 (โดยใหน้บัซาํนิสิตท่ีไดรั้บหลายรางวลั้ ) และ
มีนิสิตไดรั้บรางวลัจากผลงานวจิยัและ/หรือวทิยานิพนธ์ 1 คน* คิดเป็นร้อยละ 0.14 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน 

สําหรับการประเมินการบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการมีความเห็นเหมือนกน คือ ไมสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีั ่
กาหนดไวท่ี้ร้อยละ ํ 1.29 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบกบปีการศึกษา ั 2551 ท่ีมีนิสิตไดรั้บรางวลัร้อยละ 1.15 และ
เป็นรางวลัวจิยัร้อยละ 0 เชนกน่ ั  
 นิสิตปัจจุบนัและศิษยเ์กาท่ีสาํ่ เร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผานมา่  ท่ีไดรั้บการประกาศเกยรติคุณยกยองในดา้นี ่ ตางๆ มีดงันี่ ้  
ด้านวชิาการ  จํานวน 11 คน (กรรมการนับได้ 10 รางวลั เน่ืองจากหมายเลข 1 เป็นรางวลัทีไ่ด้จาก มก.จึงไม่นับ) 
 1. นายเฉลมิพล  โลหะมาตย์ ไดรั้บรางวลัจาก บัณฑิตวทิยาลยั (รางวลัวทิยานิพนธ์ชมเชย)* (รางวลัจาก มก.) 
 2. นายยศกร สทธิศักดิ์ไพบลย์ุ ู  ไดรั้บรางวลัจาก นําเสนอผลงานวจิัยระดบับัณฑิตศึกษา (ระดบัด)ี 
 3. น.ส.วภิาดา  สาครสถิตย ์ ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา ่ (รางวลัท่ี 1) 
 4.  น.ส.ศิรารัตน์  เรียงทอง ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัเขียนเรียงความชิง่ ทุนการศึกษา (รางวลัชมเชยอนัดบั 2) 
 5.   นายเชษฐา  ปางวชัรากร ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดเรียงความตามนโยบายสถานศึกษา 3D (รางวลั

ความสามารถพิเศษในการเขียนเรียงความ) 

X 100 

X 100 

     42 

   4,050 
X 100  =  1.04% (ประเมนิตนเอง) 

          2 

        707 
X 100  =  0.28% (ประเมนิตนเอง) 

     45 

   4,050 
X 100  =  1.11% (กรรมการ) 

          1 

        707 
X 100  =  0.14% (กรรมการ) 
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 6.   นายธิติวฒัน์ เนตรวงศ ์ ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัเขียนเรี่ ยงความเน่ืองในวนัสถาปนาคณะมนุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครบ 34 ปี ม.ศรีนครินทรวโิรฒ (ชมเชย) 

 7.   น.ส.พิชญสิ์นี ไวยากรณ์วลิาศ ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนับรรยายตอเร่ืองจากรูปภาพท่ีกาหนดให้เป็นภาพเริมตน้่ ่ ํ ่  
(ชนะเลิศอนัดบั 2) 

 8.   น.ส.พิมพศิ์ริ แกวศรี้  ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัตอบปัญหาความรู้ทวัไปประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั่ ่  (รอง
ชนะเลิศอนัดบั 2) 

 9.   น.ส.รัตนาวลี มงัมีดี่  ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัตอบปัญหาความรู้ทวัไปประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั่ ่  (รอง
ชนะเลิศอนัดบั 2) 

 10.  น.ส.อญัชลิน ปานทอง ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดเรียงความ (ชมเชย) 
 11.  น.ส.สิริรัตน์ ฮกัซอ้น ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดเรียงความ (อนัดบั 2) 
ด้านวชิาชีพ  จํานวน 4 คน (4 รางวลั) 
 1. น.ส.กรองทิพย ์ ขาํพิจิตร ไดรั้บรางวลัจาก  ประกวดส่ือโฆษณานอกบา้น นิตยสาร OHM (รองชนะเลิศอนัดบั 3) 
 2. นายพชร  ริวทอง้  ไดรั้บรางวลัจาก  ประกวดส่ือโฆษณานอกบา้น นิตยสาร OHM (รองชนะเลิศอนัดบั 3) 
 3. น.ส.พีรยา  โลกานะวตัร ไดรั้บรางวลัจาก  ประกวดส่ือโฆษณานอกบา้น นิตยสาร OHM (รองชนะเลิศอนัดบั 3) 
 4. น.ส.วาสนี  บุญแสน ไดรั้บรางวลัจาก  ประกวดส่ือโฆษณานอกบา้น นิตยสาร OHM (รองชนะเลิศอนัดบั 3) 
ด้านคณธรรม จริยธรรมุ  

- 
ด้านกฬีาและสขภาพุ   จํานวน 14 คน (กรรมการนับได้ 17 รางวลั) 
 1. น.ส.ธญัยน์นัท ์ เปรมแหวว ไดรั้บรางวลัจาก ชมรมกฬี ากรีฑา และเทควนัโด (เหรียญเงิน) 
 2. น.ส.ชลนภสั  เปรมแหวว ไดรั้บรางวลัจาก  กฬาี มหาวทิยาลยัโลกฤดูร้อน ครังท่ี ้ 25 (เทควนัโด รองชนะเลิศเหรียญเงิน) 
   ไดรั้บรางวลัจาก ดบัเบิลยทีูเอฟ เวลิด ์เทควนัโด แชมป์เปียนชิฟ ้ ้ 2009 (เหรียญทองแดง) 
   ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนักฬามหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย ครังท่ี ่ ี ่ ้ 37 (ชนะเลิศ 
    เหรียญทองแดง) 
 3. นายกองพล  คุม้ครอง ไดรั้บรางวลัจาก เทควนัโดชิงถว้ยพระราชทานฯ (เหรียญทอง) 
 4. นายหริพล  พงศหิ์รัญ ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนักฬารักบี นครปฐม โอเพน ่ ี ่้ (ชนะเลิศ) 
 5. นายธวชัชยั  ประสิทธิแพทย ์ ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนักฬารักบี นครปฐม โอเพน ่ ี ่้ (ชนะเลิศ) 
 6. น.ส.ดวงใจ  ศรีสวสัด์ิ ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนั ่ “ไทย-เยอรมนัคพั” ครังท่ี ้ 12 (ยโูด รองชนะเลิศอนัดบั 2) 
 7. นายพฒัน์ดนยั  เจริญสุข ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนั ่ “ไทย-เยอรมนัคพั” ครังท่ี ้ 12 (ยโูด รองชนะเลิศอนัดบั 2) 
 8. นายอภิสุข  เวทยว์ศิิษฐ ์ ไดรั้บรางวลัจาก กอลฟ์มหาวทิยาลยั ครังท่ี ้ 8 (รองชนะเลิศอนัดบั 2 เหรียญทองแดง) 
 9. น.ส.เพญ็ภิญโญ  พวงจนัทร์แดง ไดรั้บรางวลัจาก กอลฟ์มหาวทิยาลยั ครังท่ี ้ 8 (รองชนะเลิศอนัดบั 2 เหรียญทองแดง) 
 10. น.ส.กมลรัตน์ ทองคณารักษ ์ ไดรั้บรางวลัจาก แขงขนักฬาฮอกก ่ ี ี้ SEA Cup 2009  (ชนะเลิศ เหรียญเงิน) 
 11. น.ส.สุพรรณี ยมินวล้  ไดรั้บรางวลัจาก แขงขนักฬาฮอกก ่ ี ี้ SEA Cup 2009  (ชนะเลิศ เหรียญเงิน) 
 12. น.ส.วติิพร พจนาคม ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนักฬาดาบสากล ในการแขงขนัฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศ่ ี ่

แหงเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์่  (รองชนะเลิศเหรียญทองแดง) 
   ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัเยาวชนชิงชนะเลิศแหงประ่ ่ เทศไทย ประจาํปี 2553 

(รองชนะเลิศอนัดบั 2) 
 13. น.ส.พิมพช์นก แกวศรี้  ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนักฬามหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย ครังท่ี ่ ี ่ ้ 37 (เหรียญเงิน) 
 14. น.ส.เนตรหทยั ไชยมุติ ไดรั้บรางวลัจาก แขงขนักฬาซีเกมส์ ครังท่ี ่ ี ้ 24 (ลีลาศ) (ชนะเลิศเหรียญทอง)  
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ด้านศิลปะและวฒันธรรม  จํานวน 13 คน (กรรมการนับได้ 14 รางวลั) 
 1.  น.ส.ชุติมา  เลิศนนัทกจิ  ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัอานฟังเสียง โครงการนครหลวงไทย อนุรักษ์่ ่  
    เอกลกัษณ์ไทย ครังท่ี ้ 38 (ชนะเลิศ ระดบัอุดมศึกษา) 
 2.  นายชาตานนท ์ เลิศบุญมี ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัอ่ ่านฟังเสียง โครงการนครหลวงไทย อนุรักษ ์
    เอกลกัษณ์ไทย ครังท่ี ้ 38 (รองชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัอุดมศึกษา) 
 3.  นายปัณภพ  ทองภิลา ไดรั้บรางวลัจาก  การประกวดดนตรีไทย “บา้นศรีผอง่ ” (ชนะเลิศระนาดเอก) 
 4.  นายเขม็  กลนัใสสุข่  ไดรั้บรางวลัจาก  การประกวดดนตรีไทย “บา้นศรีผอง่ ” (ชนะเลิศฆอ้งใหญ่) 
 5.  นายวศิรุต  ภาคใหม่ ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดดนตรีไทย “บา้นศรีผอง่ ” (ชนะเลิศฆอ้งเลก็) 
 6.  นายวตัร์  ชาญใชจ้กัร ไดรั้บรางวลัจาก รายการเซ็ทเทรด เยาวชนดนตรีแหงประเทศไทย ครังท่ี ่ ้ 13  
    ประจาํปี 2552 (ชนะเลิศเหรียญทองป่ีชวา) 
 7.  นายภทัรพล  ดว้งคง ไดรั้บรางวลัจาก รายการเซ็ทเทรด เยาวชนดนตรีแหงประเทศไทย ครังท่ี ่ ้ 13  
    ประจาํปี 2552 (ชนะเลิศเหรียญทองคลาริเน็ต) 
 8.  น.ส.กานตธิ์ดา  กาแพงแกวํ ้ ไดรั้บรางวลัจาก รายการเซ็ทเทรด เยาวชนดนตรีแหงประเทศไทย ครังท่ี ่ ้ 13  
    ประจาํปี 2552 (เหรียญเงินเปียโน) 
 9.  น.ส.ณฐัวดี  ประดิษฐการ ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดมารยาทไทย โครงการนครหลวงไทย อนุรักษ ์
    เอกลกัษณ์ไทย ครังท่ี ้ 38 (รองชนะเลิศอนัดบั 2 ระดบัอุดมศึกษา) 
 10.  น.ส.ปิยรัตน์  นราภยั ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดมารยาทไทย โครงการนครหลวงไทย อนุรักษ ์
    เอกลกัษณ์ไทย ครังท่ี ้ 38 (รองชนะเลิศอนัดบั 2 ระดบัอุดมศึกษา) 
   ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดการขบั-พากย-์อาน่ -ร้อง-ซอ้งถวาย (ชมเชย) 
 11.  น.ส.จรัสกร  หนอพยคัฆ์่  ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดกลอนสด ระดบัอุดมศึกษา (ชมเชย) 
 12.  น.ส.สุรางคนางค ์ รัตนวจิารณ์  ไดรั้บรางวลัจาก  การประกวดกลอนสด ระดบัอุดมศึกษา (ชมเชย) 
 13.  นายเอกพล ดว้งศรี ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดการขบั-พากย-์อาน่ -ร้อง-ซอ้งถวาย (รางวลัชมเชย) 
ด้านส่ิงแวดล้อม 
 - 
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ตวับ่งช้ีที ่2.13  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคณสมบัู ุ ติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทําหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ร้อยละ ....85.71.....  

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยันาํเขา้ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 50 – 69 

    ร้อยละ 70 – 89 

    ร้อยละ 90 หรือมากกวา่ 

2.13-1 
 

 
2.13-2 

 
 

2.13-3 
 

ตารางจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาซ่ึงมี
คุณสมบติัเป็นท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ท่ีทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
ทาํเนียบอาจารยบ์ณัฑิตวทิยาลยั (จากเวบ็ไซต ์
https://www.regis.ku.ac.th/ 
cpcmns/kugradNew/mis/gr_advisor_book.php) 
หลกัฐานการแตงตงัหรือเปล่ียนแปลง่ ้ อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

 

สตรในการคาํนวณู  
 
                   จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
                                    จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น 
                                   ท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา มี่ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทงัหมดจาํนวน ้ 32 คน เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์จาํนวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ไดค้ะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีร้อยละ 85.71 
และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 85.71 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร์มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาท่ี่ มีคุณสมบติัท่ีจะ
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามขอ้มูลอาจารยท่ี์ขึนทะเบียนกบบณัฑิตวิทยาลยั้ ั ทงัหมดจาํนวน ้ 55 คน เป็นอาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตรบณัฑิตศึกษาท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 94.55 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์าร
ประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีร้อยละ 85.71 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบ
ปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 85.71 เชนกน่ ั  

 

ข้อมลได้จาก ู https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/kugradNew/mis/gr_advisor_book.php 
 

X 100 

   32 
   32 

=   100% (ประเมนิตนเอง) X 100 
   52 
   55 

=   94.55% (กรรมการ) X 100 
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ตวับ่งช้ีที ่2.14  ระดบัความพงึพอใจของนิสิตต่อคณภาพการสอนของอาจารย์ุ  และส่ิงสนับสนนการเรียนรุ้ ู 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย คาเฉล่ีย ่ .....4.00.....  

  ประเภทของตวับ่งช้ี    ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    คาเฉล่ีย่  1.00 – 3.00 
    คาเฉล่ีย่  3.01 – 4.00 
    คาเฉล่ีย่  4.01 – 5.00 

2.14-1 
 

 

รายงานสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอน่
ของอาจารยแ์ละสิงสนบัสนุนการ่
เรียนรู้ 

 

สตรในการคาํนวณู  
 

                              ผลรวมของระดบัความพึงพอใจของแตละรายวิชา่  
                                       จาํนวนรายวชิาท่ีประเมินทงัหมด้  

 

 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีจาํนวนรายวิชาท่ีเปิดสอนทงัหมด ้
658 รายวชิา และมีรายวิชาท่ีประเมินจาํนวน 579 รายวิชา    มีผลรวมคาเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอน่ ่
ของอาจารยแ์ละสิงสนบัสนุนการเรียนรู้คือ ่ 4.51 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายไมสามารถ่
บรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนํ ดคาเฉล่ีย่ ไวท่ี้ 4.00 และผลของคะแนนคาเฉล่ีย่ มีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีปีการศึกษา 2551 ท่ี
กาหนดคาเฉล่ียไวท่ี้ ํ ่ 4.43 

 
* จากการสํารวจการประเมินอาจารย์โดยนิสิตของมหาวทิยาลยั ซ่ึงข้อมลได้มาจากู  http://eassess.ku.ac.th * 

 
 

ตวับ่งช้ีเพิม่เตมิของคณะ  จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อเสริมหลักสตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนร้ในู ู
รายวชิาทีเ่ปิดสอนให้กบันิสิต 

หลกัการและเหตผลุ  
 เพ่ือใหห้นวยงานมีการสงเสริมการจดักจกรรมเสริมหลกัสูตรและกจกรรมเสริมในรายวิชาใหก้บนิสิตอย่ ่ ิ ิ ั า่งเหมาะสมและ
ครบถว้น 
คาํอธิบาย/นิยามศัพท์ 
 โครงการ / กจิกรรมทีด่าํเนินการทั้งเพือ่เสริมหลกัสตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนร้ในรายวิชาให้กบันิสิตู ู  หมายถึง 
กจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีดาํเนินการทงัโดยภาควิชาและคณะ เป็นกจกรรมท่ีผูเ้ขา้รวมจะมีโอกาสไดรั้บการพฒันาสิ ิ ่้ ติปัญญา สังคม 
อารมณ์ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม เชน โครงการอบรมใหค้วามรู้ในดา้นตาง ๆ แกนิสิต โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ เป็นตน้  ่ ่ ่ ่
โดยเป็นกจกรรมท่ีจดัเพิมเติมนอกเหนือจากกจกรรมท่ีจดัเสริมในหลกัสูตรและรายวชิาท่ีเปิดสอนิ ิ่  
 
 

            2,608.96 

                579 
=   4.51 
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ข้อมลทีต้่องการู  
 จาํนวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดาํเนินการเพ่ือเสริมหลกัสูตรและสงเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาท่ีเปิดสอน่
ใหก้บนิสิตั  (ซ่ึงมีเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงการจดัโครงการ / กจกรรมท่ีดาํเนินการเพ่ือเสริมหลกัสูตรและสงเสริมประสบการณ์การิ ่
เรียนรู้ในรายวชิาท่ีเปิดสอนใหก้บนิสิตั ) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย   ไมนอ้ยกวา ่ ่ ....N/A....โครงการ 

  ประเภทของตวับ่งช้ี   ปัจจยันาํเขา้ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    มีโครงการ/กจกรรมอยางนอ้ย ิ ่ 2 กิจกรรม 

    มีโครงการ/กจกรรม ิ 3 – 5 กจกรรมิ  

    มีโครงการ/กจกรรมมากกวา ิ ่ 5 กจกรรมิ  

เพิม่ 1-1 
 

 

เอกสารโครงการตางๆ่  

 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีจาํนวนโครงการ / กจกรรมเพื่อิ
เสริมหลกัสูตรและสงเสริมประสบการณ์การเ่ รียนรู้ในรายวชิาท่ีเปิดสอนใหก้บนิสิตั จาํนวน 58 โครงการ  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์าร
ประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากเป็นตวับงชีใหม่ ่้  จึงไมประเมินการ่ บรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ 

ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์มีการจดัโครงการ / กจกรรมเพื่อเสริมหลกัสูตรและสงเสริมประสบการณ์กิ ่ ารเรียนรู้
ในรายวชิาท่ีเปิดสอนใหก้บนิสิตั จาํนวน 58 โครงการ/กจกรรม ดงัตอไปนีิ ่ ้    

ภาควชิาปรัชญาและศาสนา  
1. โครงการฝึกอบรมสมาธิตามแนวพทุธศาสนา 
2. โครงการการเสวนาวชิาการเร่ือง “การสอนปรัชญาและศาสนาในระดบับณัฑิตศึกษา” 
3. โครงการศึกษาวชิาการศิลปวฒันธรรมในสิบสองปันนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
4. โครงการบรรยายเสริมวชิาปรัชญาสาํหรับนิสิตปริญญาตรี และปริญญาโท 
5. โครงการเสวนาพิเศษ “รักแทอ้ยหูนใด่ ” 
ภาควชิาภาษาต่างประเทศ 
1. โครงการสัมมนาการเขียนโฆษณาเป็นภาษาองักฤษ  ในรายวิชา  01355583 English for Mass Communication  
2. โครงการเสวนาการแปลและล่ามในรายวชิา 01357352 German Translation II   
3. โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่น ในรายวชิา 01358441 Speech in Japanese 
4. โครงการประกวดเขียนพกูนจีน ในรายวชิา ่ ั 01362233 Chinese Calligraphy 
5. โครงการอบรมวิชาการเร่ือง “Research Methods and Discourse Analysis in ESP”  

ในรายวชิา 01355591 Research Methods  in English for Specific Purposes 
6. โครงการอบรมเร่ืองวฒันธรรมอเมริกน ั (American Culture) ในรายวิชา 01355481 English Language and Culture 

of English Native Speakers 
ภาควชิาภาษาไทย 
1. โครงการทศันศึกษานอกสถานท่ี วชิา 01361412 
2. โครงการ "วนัภาษาไทยแหงชาติ่ " 
3. โครงการสนทนาวชิาการสานสัมพนัธ์อาจารยแ์ละนิสิต ป.เอก 
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4. โครงการทศันศึกษา "ววิฒันาการของภาษาไทย" ปี 2552 
5. โครงการ "จาริกธรรม  จารึกไทย" 
6. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ป.ตรี 
7. โครงการพหุปชาพากย ์
ภาควชิาภาษาศาสตร์ 
1. โครงการ Linguistic Forum  เร่ือง "สมองกบการรับรู้ภาษาั " วิทยากร: รศ.พญ.นิชรา เรืองดารากานนท ์คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
2. โครงการ Linguistic Forum  เร่ือง Syntax and First Language Acquisition วิทยากร: Assoc.Prof. Dr. Kamil Ud 

Deen ภาควชิาภาษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัฮาวาย 
3. โครงการการประชุมวชิาการเร่ือง "ภาษา สมอง และเทคโนโลย"ี (Language Brain and Technology) 
4. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยกุต ์
5. โครงการนาํเสนอโครงรางวทิยานิพนธ์สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยกุต์่  
6. โครงการสัมมนาวชิาการภาษาศาสตร์ประยกุต ์ครังท่ี ้ 1 
ภาควชิาวรรณคด ี
1. โครงการประกวดอานกวีนิพนธ์ภาษาองักฤษ ครังท่ี ่ ้ 7 
2. โครงการชาํระเอกสารตวัเขียนรวมกบวดัพระเชตุพนฯ ปีท่ี ่ ั 2 
3. โครงการสัมมนาประเมินผลการฝึกงานและเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงานของนิสิต 
4. โครงการ “พบกนคร่ึงทางั ” มชัฌิมนิเทศนิสิตชนัปีท่ี ้ 1 ภาควชิาวรรณคดี 
5. โครงการเสวนาวรรณกรรม “มนุษยก์บปรัชญาในวรรณกรรมแปลฝรังเศสั ่ ” 
6. โครงการถายทอดเทคโนโลย ี่ “เพ่ือกนและกนั ั ” 
7. โครงการเสวนาวรรณกรรม “สัจนิยมมหศัจรรยใ์นวรรณกรรมแปลสมยัใหม่” 
8. โครงการ ”การอานและตีความกวนิีพนธ์ภาษาองักฤษ่ ” 
9. โครงการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบติัการ “จากวรรณกรรมสูการแสดง่ ” 
10. โครงการบรรยายพิเศษ “ความสาํคญัของเร่ืองรามายณะในประเทศอินเดียปัจจุบนั” 
11. โครงการ Role Play บทบาทสมมติ “นกัแสดงละครมือสมคัรเลน่” 
12. โครงการเสวนาวชิาการ “ดว้ยใจรักนกัอานหนงั ครังท่ี ่ ้ 1” 
13. โครงการเสวนาวรรณกรรม “โครงสร้างนิยมและหลงัโครงสร้างนิยมกบวรรณคดีวจิารณ์ั .ในประเทศไทย” 
14. โครงการเสวนาวชิาการ “ดว้ยใจรักนกัอานหนงั ครังท่ี ่ ้ 2” 
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “ศิลปะการเลานิทานและการผลิตส่ือนิทานสร้างสรรค์่ ” 
16. โครงการบรรยายพิเศษหวัขอ้ “ความรักของมาร์เกอริต ดูราส”   
17. โครงการ “โลกวรรณกรรมและภาพยนตร์ของอุทิศ เหมะมูล นักเขียนรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม         

(ซีไรต)์ ประจาํปี 2552” 
18. โครงการเสวนาวรรณกรรม เร่ือง “สุโพธาลงัการในฐานะประพนัธศาสตร์ของโลกตะวนัออก” 
19. โครงการทศันศึกษาหอสมุดแหงชาติ ่ (สาํหรับนิสิตปริญญาตรี) 
20. โครงการทศันศึกษา “นาคร”ในมิติสังคม วฒันธรรมและวรรณกรรม 
21. โครงการทศันศึกษาชุมชนคลองสาน 
22. โครงการทศันศึกษาวดัสุทศันเทพวราราม (สาํหรับนิสิตปริญญาตรี) 
23. โครงการทศันศึกษาวดัวษิณุ 
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24. โครงการทศันศึกษา “เรียนรู้เร่ืองเทพปกรณมัท่ีวดัวษิณุ” 
ภาควชิาศิลปาชีพ 
1. โครงการเพิมพนูความรู้และทกัษะวชิาชีพดา้นระบบสารสนเทศสาํหรับการจดัการงานสวนหนา้่ ่  
2. โครงการเพิมพนูคว่ ามรู้และทกัษะวชิาชีพดา้นมารยาทการรับประทานอาหารตะวนัตก 
3. โครงการฝึกปฏิบติัการจดันาํเท่ียว ณ จงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์ และจงัหวดัลพบุรี 
4. โครงการทศันศึกษาประกอบการศึกษารายวชิาทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงกายภาพและการพฒันาสถานท่ีทองเท่ียว่ ่  
5. กจกรรมทศันศึกษาแหลงทองเท่ียิ ่ ่ วทางวฒันธรรมไทย “พระบรมมหาราชวงัและวดัพระศรีรัตนศาสดาราม” 
6. กจกรรมทศันศึกษาแหลงทองเท่ียวทางวฒันธรรมไทยิ ่ ่  “วดัโพธิ วดัเบญจ วดัอรุณ์ ” 
7. กจกรรมทศันศึกษาแหลงทองเท่ียวทางวฒันธรรมไทย ิ ่ ่ “อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา และลพบุรี” 
8. กจกรรมทศันศึกษาแหลงทองเท่ียวทิ ่ ่ างวฒันธรรมไทย “อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั และ จ.พิษณุโลก” 
9. กจกรรมทศันศึกษาแหลงทองเท่ียวทางวฒันธรรมไทย ิ ่ ่ “อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง พิมาย ปราสาทเมืองตํ่า” 
10. กจกรรมทศันศึกษาแหลงทองเท่ียวทางวฒันธรรมไทย ิ ่ ่ “อุทยานประวติัศาสตร์นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี” 

 
ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์   มกีระบวนการและกลไกเพือ่ให้บรรลเป้าหมายตามอตัลกัษณ์ของคณะมนษยศาสตร์ุ ุ   

หลกัการและเหตผลุ  
 อตัลกัษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์เกดจากการบูรณาการการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายทางเนือหาวิชา ไดแ้ก ดา้นิ ้ ่
ภาษา ดา้นวิชาชีพ และดา้นวิชาพืนฐานทางมนุษยศาสตร์ โด้ ยคณะมนุษยศาสตร์มีภาควิชาท่ีมีการเรียนการสอนภาษาเป็นหลกั 
ไดแ้ก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ และภาควิชาภาษาศาสตร์ ซ่ึงมีทงัหลกัสูตรในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ่ ่ ้
ปริญญาเอก และหลกัสูตรนานาชาติ อีกทงัยงัมีการสงเสริมกจกรรมตางๆ เพ่ือใหนิ้สิตไดเ้พิมพนูค้ ่ ิ ่ ่ วามรู้ทางภาษา โดยมีศูนยพ์ฒันา
ภาษาดว้ยตนเอง (KU SALL)  

ดา้นวชิาชีพ ภาควิชาดนตรีมีการจดัการเรียนการสอนสาขาดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีของกลุมชาติพนัธ์ุ ไดก้อตงั่ ่ ้
วงดุริยางคแ์หงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ขึน ไดแ้ก วง ่ ้ ่ KU Wind Symphony ซ่ึงทาํช่ือเสียงให้แกมหาวิท่ ยาลยัเป็นอยางมาก ่
นอกจากนียงัมีภาควชิาศิลปาชีพท่ีเปิดการเรียนการสอนสาขาการเดินทางและการทองเท่ียว และสาขาการโรงแรม โดยใหนิ้สิตไดมี้้ ่
โอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และยงัมีภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ีมีความโดดเดนใน่
การบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นการส่ือสารและดา้นสารสนเทศเขา้ดว้ยกน เพ่ือสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั ั  

นอกจากนี ในดา้นวิชาพืนฐานทางมนุษยศาสตร์มีภาควิชาวรรณคดี และภาควิชาปรัชญาและศาสนา้ ้ ท่ีจดัการเรียนการ
สอนโดยมุง่ มน่ัในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เพียบพร้อมดว้ยความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยางมี่
ความสุข และเป็นแบบอยางท่ีดีแกสังคม่ ่  

คาํอธิบาย/นิยามศัพท์ 
 กระบวนการ หมายถึง ขนัตอนการปฏิบติังานท่ีมีการกาหนดอยางชดัเจนวาจะตอ้งทาํอะไรบา้งเพ่ือใหไ้ดผ้ลออกมาตามท่ี้ ํ ่ ่
ตอ้งการ ขึนตอนการปฏิบติังานจะตอ้งประกาศให้ทราบโ้ ดยทวักนไมวาจะในรูปของเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดย่ ั ่ ่
วธีิการอ่ืนๆ 
 กลไก หมายถึง สิงท่ีทาํให้กระบวนการมีการขบัเคล่ือน หรือดาํเนินการโดยมีการจดัสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร ่
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเป็นผูด้าํเนินงาน่ ่  
 อัตลักษณ์ของคณะมนษยศาสตร์ุ  หมายถึง  การบูรณาการศาสตร์แหงภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์และ่
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว่  



56   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 

 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้แกนิสิตได้เกดการเรียนรู้ตาม่ ิ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดักจกรรม่ ิ การเรียนการสอน ดา้นปัจจยัเกอหนุน ื้
ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน และดา้นคุณลกัษณะของอาจารย ์

ข้อมลทีต้่องการู  
1. แผนงานระยะสันและระยะยาวในการ้ บริหารจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบอตัลกัษณ์ของคณะั  
2. มีการบูรณาการศาสตร์สาขาตางๆ โดยการจดัการเรียนการสอน และจั่ ดกจกรรมพฒันานิสิตท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของิ

คณะท่ีแสดงใหเ้ห็นในรายวชิาของหลกัสูตร ประมวลการสอน เป็นตน้ 
3. โครงการกจกรรมการพฒันานิสิตหรือกจกรรมเสริมหลกัสูตรตางๆิ ิ ่  
4. ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเกยวขอ้งกบการสนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสเขา้รวมการประกวด แขงขนั อบรม ประชุม ี่ ั ่ ่

สัมมนา เพ่ือเพิมพนูประสบการณ์ และพฒันาศกัยภาพของตนเอง่  เชน รายงานการประชุม ระบบฐานขอ้มูล สภาพ่
ปัจจยัเกอหนุนตางๆ ขอ้มูลหรือหลกัฐานการจดัสรรทรัพยากร เอกสารเผยแพร ประชาสัมพนัธ์ท่ีเกยวขอ้งื ่ ่ ี่้  

5. จาํนวนหรือรายช่ือนิสิตท่ีไดรั้บรางวลัในดา้นภาษา วิชาชีพ และวิชาการทางสายมนุษยศาสตร์ในระดบัชาติ หรือ
นานาชาติ/ไดป้ระกอบอาชีพ หรือศึกษาตอในระดบัท่ีสูงขึนท่ีเกยวกบทางสายมนุษยศาสตร์่ ี่ ั้  

6. รายงานผลการประเมินความเช่ือมโยง และบูรณาการระหวางศาสตร์สาขาวชิาตางๆ่ ่  

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั .....N/A...... 

เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 
การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการจดัทาํแผนการบริหารจดัการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลอ้งกบอตัลกัษณ์ของคณะั  

เพิม่ 2-1-1 
 

แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 
2552  

    2.  มีกระบวนการและกลไกในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริม่ ให้บรรลุ
ตามอตัลกัษณ์ของคณะ  

เพิม่ 2-2-1 
 
 

เพิม่ 2-2-2 
 

เพิม่ 2-2-3 

ประมวลการสอนรายวิชา 01390231, 
01390343, 01372222, 01373202, 
01373432, 01373422, 01376412 
โครงการเสวนาวชิาการ “ดว้ยใจรักนกั
อานหนงั่  ครังท่ี ้ 2” 
โครงการการเรียนรู้แบบบูรณาการ: 
การทศันศึกษากาญจนบุรี 

    3.  มีการจดัสรรทรัพยากร และปัจจยัเกอหนุนื้
ตางๆ เพ่ือสงเสริมความเป็นเลิศ่ ่  

เพิม่ 2-3-1 
เพิม่ 2-3-2 

เงินอุดหนุนเพ่ือพฒันานิสิตของภาควชิา 
เงินกองทุนพฒันานิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 

    4.  มีการสงเสริมสนับสนุน่ ให้นิสิตเขา้รวมการ่
ประกวด แขงขนั อบรม ประชุม สัมมนา่  เพ่ือ
เพิมพูนประสบการณ์ และพฒันาศักยภาพ่
ของตนเอง 

เพิม่ 2-4-1 
 
 
 

หนงัสือสงนิสิตเขา้่ รวมการประกวด ่
แขงขนั อบรม ประชุม สัมมนา่ ตางๆ่  
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เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 
การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

    5.  มี นิ สิ ต ท่ี ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ใ น ด้ า น ภ า ษ า 
ศิ ล ป วัฒ น ธ ร ร ม  นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในระดบัชาติ หรือ่
นานาชาติ 

เพิม่ 2-5-1 
 
 

 

หลกัฐานแสดงการไดรั้บรางวลัของ
นิสิต 

    6.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ี
กาหนดํ  

  

    7.  มีการนาํผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเช่ือมโยง และบูรณาการระหวางศาสตร์่
สาขาวชิาตางๆ่  

  

 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีการดาํเนินการตามกระบวนการ

และกลไกเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามอตัลกัษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ตามเกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 5 ระดบั  ไดค้ะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากเป็นตวับงชีใหม่ ่้  จึงไมประเมินการ่ บรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ 

 
รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีอตัลกัษณ์ ในแตละขอ้่ ่้  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารจัดทาํแผนการบริหารจัดการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของคณะ 
        คณะมนุษยศาสตร์กาหนด ํ “โครงการสงเสริมการบูรณาการศาสตร์ในการเรียนการสอนอนัแสดงถึงอตัลกัษณ์ของคณะ่

มนุษยศาสตร์” ไวใ้นแผนการปฏิบติังานประจาํปีการศึกษา 2552 ในแผนงานการเรียนการสอน และจดัส่งแผนการปฏิบติังาน
ประจาํปีการศึกษา 2552 ใหภ้าควิชา/หนวยงานรับทราบโดยทวัถึง่ ่  

 

2. มกีระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้บรรลตามอตัลกัษณ์ของคณะุ  
 ภาควชิาในคณะมนุษยศาสตร์กาหนดเนือหาและกจกรรมในการเรียนการสอนท่ีบูรณาการความรู้ทางมนุษยศาสตร์ํ ิ้  

ตางสาขาไวใ้นเนือหารายวิชาและประมวลการสอน เชิญผูท้รงคุณวฒิุและผูมี้ประสบการณ์ในสาขาความรู้ท่ีเกยวขอ้งมาเป็น่ ี่้
วทิยากรบรรยาย สงเสริมความรู้ความเขา้ใจอยางถองแทแ้ละเป็นบูรณาการใหแ้กนิสิต เชนในวชิา ่ ่ ่ ่่ 01390231 มรดกไทย วิชา 
01390343 ส่ือมวลชนเพื่อการทองเท่ี่ ยวและการโรงแรม ของภาควชิาศิลปาชีพ วชิา 01372222 วชิาหลกัการแปล ของภาควิชา
ภาษาศาสตร์ และ วิชา 01373202 การตีความวรรณคดี วิชา 01373432 บนัเทิงคดีกบภาพยนตร์ ั วชิา 01373422 บทละครของเชกส
เปียร์ และวชิา 01376412 วรรณคดีเปรียบเทียบ ของภาควชิาวรรณคดี เป็นตน้ 
 

3. มกีารจัดสรรทรัพยากร และปัจจัยเกือ้หนนต่างๆ ุ  เพือ่ส่งเสริมความเป็นเลศิ 
        คณะมนุษยศาสตร์ จดัเตรียมสถานท่ีพร้อมโสตทศันูปกรณ์ ยานพาหนะ เพ่ือสนบัสนุนและสงเสริมการจดักจกรรม่ ิ

เสริมหลกัสูตรอนัเป็นไปเพ่ือสงเสริมการบูรณาการความรู้สาขาตางๆ ใหแ้กนิสิต สวนภา่ ่ ่่ ควชิาจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการจดั
กจกรรมเหลานนัในรูปของคาตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ กรณีคณะสนบัสนุนการใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ิ ่ ่้ /อุปกรณ์
โสตทศัน์ เชน โครงการถายทอดเทคโนโลย ี่ ่ “เพ่ือกนและกนั ั ” ของภาควชิาวรรณคดี กรณีคณะสนบัสนุนการใชส้ถานท่ีและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์โสตทศัน์ ภาควิชาสนบัสนุนคาตอบแทนฯ เชน โครงการเพิมพนูความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ของ่ ่ ่
ภาควชิาศิลปาชีพ โครงการ “จากวรรณกรรมสูการแสดง่ ”   และโครงการเสวนาวิชาการ “ดว้ยใจรักนกัอานหนงั่ ” ของภาควิชา
วรรณคดี กรณีคณะสนบัสนุนยานพาหนะในการสาํรวจเส้นทาง ภาควชิาสนบัสนุนคาตอบแทนฯ เชน โครงการ ่ ่ “การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ: ทศันศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี” ของภาควชิาวรรณคดี  เป็นตน้ 
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4. มกีารส่งเสริมสนับสนนุ ให้นิสิตเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน อบรม ประชม สัมมนาุ  เพือ่เพิม่พนประสบการณ์ และู
พฒันาศักยภาพของตนเอง 

        ในรอบปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์และภาควิชาตางๆ เชน ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาวรรณคดี และภาควชิา่ ่
ศิลปนิเทศ จดัสงนิสิตเขา้รวมการประกวดเพ่ือใหนิ้สิตมีโอกาสเพิมพนูประสบการณ์และพฒันาศกัยภาพตนเอง ่ ่ ่ ในโครงการประกวดฯ 
ระดบัประเทศเชน ในงานประชนักลอนสด เพ่ือรับโลพระราชทา่ ่ นจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ จดัโดยมหาวิทยาลยัธุรกจิ
บณัฑิตย ์ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกยรติ ครังท่ี ี ้ 10 จดัโดยสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และการ่
แขงขนัอานฟังเสียง โครงการนครหลวงไทยอนุรักษเ์อกลกัษณ์ไทย ครังท่ี ่ ่ ้ 38 จดัโดยธนาคารนครหลวงไทย เป็นตน้ 

 

  5. มนิีสิตทีไ่ด้รับรางวลัในด้านภาษา ศิลปวฒันธรรม นิเทศศาสตร์และอตสาหกรรมการท่องเทีย่วในระดบัชาติ หรือุ
นานาชาติ 
                        ในรอบปีการศึกษา 2552 มีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ไดรั้บรางวลัในการประกวด/แขงขนัระดบัชาติ่  26 คน ดงัตอไปนี่ ้  
  ด้านวชิาการ จํานวน 9 คน 
         1. น.ส.วภิาดา  สาครสถิตย ์ ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา ่ (รางวลัท่ี 1) 
         2. น.ส.ศิรารัตน์  เรียงทอง ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา ่ (รางวลัชมเชยอนัดบั 2) 
   3. นายเชษฐา  ปางวชัรากร ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดเรียงความตามนโยบายสถานศึกษา 3D (รางวลั

ความสามารถพิเศษในการเขียนเรียงความ) 
  4. นายธิติวฒัน์ เนตรวงศ ์ ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัเขียนเรียงความเน่ืองในวนัสถาปนาคณะมนุยศาสตร์่

และสังคมศาสตร์ ครบ 34 ปี ม.ศรีนครินทรวโิรฒ (ชมเชย) 
  5. น.ส.พิชญสิ์นี ไวยากรณ์วลิาศ ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนับรรยายตอเร่ืองจากรูปภาพท่ีกาหนดใหเ้ป็นภาพเริมตน้่ ่ ํ ่  

(ชนะเลิศอนัดบั 2) 
  6. น.ส.พิมพศิ์ริ แกวศรี้  ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัตอบปัญหาความรู้ทัวไปประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน่ ่  

(รองชนะเลิศอนัดบั 2) 
  7. น.ส.รัตนาวลี มงัมีดี่  ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขนัตอบปัญหาความรู้ทัวไปประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน่ ่  

(รองชนะเลิศอนัดบั 2) 
  8. น.ส.อญัชลิน ปานทอง ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดเรียงความ (ชมเชย) 
  9. น.ส.สิริรัตน์ ฮกัซอ้น ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดเรียงความ (อนัดบั 2) 
  ด้านวชิาชีพ  จํานวน 4 คน 
   1. น.ส.กรองทิพย ์ ขาํพิจิตร ไดรั้บรางวลัจาก  การประกวดส่ือโฆษณานอกบา้น นิตยสาร OHM (รองชนะเลิศอนัดบั 3)
  . 2. นายพชร  ริวทอง้  ไดรั้บรางวลัจาก  การประกวดส่ือโฆษณานอกบา้น นิตยสาร OHM (รองชนะเลิศอนัดบั 3)
   3. น.ส.พีรยา  โลกานะวตัร ไดรั้บรางวลัจาก  การประกวดส่ือโฆษณานอกบา้น นิตยสาร OHM (รองชนะเลิศอนัดบั 3)
   4. น.ส.วาสนี  บุญแสน ไดรั้บรางวลัจาก  การประกวดส่ือโฆษณานอกบา้น นิตยสาร OHM (รองชนะเลิศอนัดบั 3) 
 

  ด้านศิลปะและวฒันธรรม  จํานวน 13 คน 
                 1. น.ส.ชุติมา  เลิศนนัทกจิ  ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขันอานฟังเสียง  โครงการนครหลวงไทย  อนุรักษ์่ ่

เอกลกัษณ์ไทย ครังท่ี ้ 38 (ชนะเลิศ ระดบัอุดมศึกษา) 
   2. นายชาตานนท ์ เลิศบุญมี ไดรั้บรางวลัจาก การแขงขันอานฟังเสียง  โครงการนครหลวงไทย  อนุรักษ์่ ่

 เอกลกัษณ์ไทย ครังท่ี ้ 38 (รองชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัอุดมศึกษา) 
   3. นายปัณภพ  ทองภิลา ไดรั้บรางวลัจาก  การประกวดดนตรีไทย “บา้นศรีผอง่ ” (ชนะเลิศระนาดเอก) 

   4. นายเขม็  กลนัใสสุข่  ไดรั้บรางวลัจาก  การประกวดดนตรีไทย “บา้นศรีผอง่ ” (ชนะเลิศฆอ้งใหญ่) 
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   5. นายวศิรุต  ภาคใหม่ ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดดนตรีไทย “บา้นศรีผอง่ ” (ชนะเลิศฆอ้งเลก็) 
   6. นายวตัร์  ชาญใชจ้กัร ไดรั้บรางวลัจาก รายการเซ็ทเทรด  เยาวชนดนตรีแหงประเทศไทย  ครังท่ี  ่ ้ 13 

ประจาํปี 2552 (ชนะเลิศเหรียญทองป่ีชวา) 
   7. นายภทัรพล  ดว้งคง ไดรั้บรางวลัจาก รายการเซ็ทเทรด  เยาวชนดนตรีแหงประเทศไทย  ครังท่ี  ่ ้ 13 

ประจาํปี 2552 (ชนะเลิศเหรียญทองคลาริเน็ต) 
   8. น.ส.กานตธิ์ดา  กาแพงแกวํ ้ ไดรั้บรางวลัจาก รายการเซ็ทเทรด  เยาวชนดนตรีแหงประเทศไทย  ครังท่ี  ่ ้ 13 

ประจาํปี 2552 (เหรียญเงินเปียโน) 
   9. น.ส.ณฐัวดี  ประดิษฐการ ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดมารยาทไทย  โครงการนครหลวงไทย  อนุรักษ์

เอกลกัษณ์ไทย ครังท่ี ้ 38 (รองชนะเลิศอนัดบั 2 ระดบัอุดมศึกษา) 
         10. น.ส.ปิยรัตน์  นราภยั ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดมารยาทไทย  โครงการนครหลวงไทย  อนุรักษ์

เอกลกัษณ์ไทย ครังท่ี ้ 38 (รองชนะเลิศอนัดบั 2 ระดบัอุดมศึกษา) 
    การประกวดการขบั-พากย-์อาน่ -ร้อง-ซอ้งถวาย (ชมเชย) 
        11. น.ส.จรัสกร  หนอพยคัฆ์่  ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดกลอนสด ระดบัอุดมศึกษา (ชมเชย) 
        12. น.ส.สุรางคนางค ์ รัตนวจิารณ์  ไดรั้บรางวลัจาก  การประกวดกลอนสด ระดบัอุดมศึกษา (ชมเชย) 
 13. นายเอกพล ดว้งศรี ไดรั้บรางวลัจาก การประกวดการขบั-พากย-์อาน่ -ร้อง-ซอ้งถวาย (รางวลัชมเชย)  
 

  

องค์ประกอบที่  3  การพฒันานิสิต 

 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  กาหนดตวับงํ ่ ชีการประเมินฯ ใน้ องค์ประกอบที ่3 การพฒันานิสิต จาํนวน 3 ตวับงชี ่ ้  
ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 

คะแนน  ผลการดาํเนินงานอย่ในระดบัู ดมีาก สามารถบรรลุเป้าหมายทงั ้ 3 ตวับงชี และมีพฒันาการทงั ่ ้ ้ 3 ตวับงชี่ ้  
สาํหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 คะแนน ผลการดําเนินงานอย่ในระดับดีู มาก สามารถ

บรรลุเป้าหมาย 2 ตวับงชี และ่ ้ มีพฒันาการ 2 ตวับงชี ่ ้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดด้งัตารางท่ี  2.4 
 
ตารางที ่2.4  สรปผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีุ ในองค์ประกอบที ่ 3 การพฒันานิสิต 
 

ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 
 

ตัวบ่งช้ี 
 

 หน่วย 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

3.1 
 

มีการจดับริการแกนิสิต่
และศิษยเ์กา่  

  ระดบั 8 5 8 8 1 3 3     

3.2 
 

มีการสงเสริมกจกร่ ิ รม
นิสิตท่ีครบถว้นและ
สอดคลอ้งกบคุณลกัษณะั
ของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

  ระดบั 4 4 4 4 3 3 3     

3.3 ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา   ระดบั 5 5 5 3 3 3 2     

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ 3.00 2.67     
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ตวับ่งช้ีที ่3.1  มกีารจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั .....8...... 

เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการสํารวจความต้องการจาํเป็น
ของนิสิตชนัปีท่ี้  1 

3.1-1-1 แบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนิสิตชนัปีท่ี ้
1  และสรุปผลการสาํรวจ (ของภาควชิา) 

   2.  มีการจดับริการดา้นสิงอาํนวยความ่
สะดวกท่ีเ อือตอการพัฒนาการ้ ่
เรียนรู้ของนิสิต 

3.1-2-1 
3.1-2-2 
3.1-2-3 
3.1-2-4 
3.1-2-5 

ศนูยพ์ฒันาภาษาดว้ยตนเอง (KU SALL)  
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 
เวบ็ไซดค์ณะมนุษยศาสตร์ 
หนงัสือแนะนาํคณะมนุษยศาสตร์ 

   3.  มีการจัดบริการด้านกายภาพท่ี
สงเสริมคุณภาพชีวติของนิสิต่  

3.1-3-1 
3.1-3-2 
3.1-3-3 

ซุม้ท่ีนงันิสิต มน่ . 1 และ มน. 2 
 สวนไมว้รรณคดีและตน้ไม ้
 สโมสรนิสิต 

   4.  มีการจัดบริการให้ค ําปรึกษาแก่
นิสิต 

3.1-4-1 
3.1-4-2 

 
3.1-4-3 
3.1-4-4 

 
3.1-4-5 
3.1-4-6 
3.1-4-7 

คาํสังแตงตงัอาจารยท่ี์ปรึกษา่ ้่  
คาํสังแตงตงัคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษา และ่ ้่
รายงานการประชุม 
แฟ้มประวติันิสิต 
โครงการ/กจกรรมกระชบัความสัมพนัธ์ระหิ วาง่
นิสิตกบอาจารย์ั  
กจกรรมสัปดาห์สานสายใยอาจารยแ์ละศิษย์ิ
โครงการปฐมนิสิตใหม่ 
แบบสรุปการปฏิบติังานในฐานะอาจารยท่ี์
ปรึกษา มน.03-2 

    5.  มีบ ริก ารข้อมู ลข าวสาร ท่ี เ ป็น่
ประโยชน์ตอนิสิตและศิษยเ์กา่ ่  

3.1-5-1 
3.1-5-2 
3.1-5-3 
3.1-5-4 
3.1-5-5 

เวบ็ไซดค์ณะมนุษยศาสตร์ 
หนงัสือแนะนาํคณะมนุษยศาสตร์ 
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ขาวสารตางๆและกจกรรมนิสิต่ ่ ิ  
หนงัสือพิมพ ์"สานส่ือ" 
คูมือนิสิต่  

    6.  มี ก า ร จัด โคร งก า ร เ พ่ื อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแกนิสิต่
และศิษยเ์กา่  

3.1-6-1 
3.1-6-2 

 
3.1-6-3 
3.1-6-4 
3.1-6-5 
3.1-6-6 

โครงการ/กจกรรมนิสิติ  
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกจการิ
นิสิตครังท่ี ้ 7/2552, 9/2552 
เอกสารสงนิสิตฝึกงาน่  
โครงการสหกจศึกษาิ  
โครงการอบรมภาษาตางประเทศของศนูยภ์าษา่  
วง Nontri Orchestra Winds 
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เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    7.  มีการประเ มินคุณภาพของการ
ให้บริการทงั้  5 เร่ืองขา้งตน้เป็น
ประจาํทุกปี 

3.1-7-1 
3.1-7-2 
3.1-7-3 
3.1-7-4 

 
3.1-7-5 

รายงานการประเมินการสอนผานระบบคอมพิวเตอร์่  
ผลสาํรวจความพึงพอใจของนิสิต 
สรุปผลการประเมินโครงการ/กจกรรมิ  
แบบสรุปการปฏิบติังานในฐานะอาจารยท่ี์
ปรึกษา มน. 03-2 
ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีท่ีมีตอ่ การ
จดัการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ 

   8.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการมาพัฒนาการ
จดับริการแกนิสิตและศิษยเ์กา่ ่  

3.1-8-1 
 

3.1-8-2 
 

3.1-8-3 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกจการนิสิต ิ
คร้ังท่ี 9/2552 
รายงานการประชุมของภาควิชาวรรณคดีครังท่ี้  
2/2552  
สรุปผลการประเมินโครงการของศนูยภ์าษา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศนูยภ์าษา ครัง้
ท่ี 4/2552, 6/2552 

 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีดาํเนินการจดับริการแกนิสิตแ่ ละ

ศิษยเ์กาตามเกณฑ์มาตรฐาน่ (ระดบั) จาํนวน 8 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ี
กาหนดไวท่ี้ํ จาํนวน 8 ระดบั และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีจาํนวน 5 ระดบั 

 
รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 3.1ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารสํารวจความต้องการจําเป็นของนิสิตช้ันปีที ่1 
คณะมนุษยศาสตร์ใหค้วามสาํคญัตอความตอ้งการจาํเป็นของนิสิตท่ีเขา้มาเรียนในคณะ จึงไดท้าํการสาํรวจความตอ้งการ่

จาํเป็นของนิสิตชนัปีท่ี ้ 1 ทุกปี แลว้นาํผลสาํรวจท่ีไดมี้การนาํเสนอตอผูบ้ริหารของคณะใน่ การดาํเนินงานตอไป่  
2. มกีารจัดบริการด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการพฒันาการเรียนร้ของนิสิตู  
การจดับริการดา้นสิงอาํนายความสะดวกท่ีเอือตอการพฒันาการเรียนรู้ของนิสิตนนั คณะมนุษยศาตร์ไดเ้ห็น่ ้ ่ ้ ถึงความสาํคญั

จึงไดมี้การจดัใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาภาษาดว้ยตนเอง (KU SALL) หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ เวบ็ไซด์
คณะมนุษยศาสตร์ และหนงัสือแนะนาํคณะมนุษยศาสตร์ 

3. มกีารจัดบริการด้านกายภาพทีส่่งเสริมคณภาพชีวติของนิสิตุ  
คณะมนุษยศาสตร์ไดจ้ดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของนิสิต อาทิ จดัพืนท่ีนั้ ง่รอบอาคารเรียนเพิมขึน่ ้

เพ่ือใหนิ้สิตและศิษยเ์กาใชอ้านหนงัสือนอกเวลา่ ่  จดัซุม้ท่ีนงันิสิต มน่ . 1 มน. 2 และ มน. 3 จดัสวนไมว้รรณคดีและตน้ไม ้ และ
ปรับปรุงหอ้งทาํงานสโมสรนิสิต เป็นตน้ 

4. มกีารจัดบริการให้คาํปรึกษาแก่นิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์เลง็เห็นความสาํคญัตอระบบอาจารย์่ ท่ีปรึกษา ไดมี้การจดับริการใหค้าํปรึกษาแกนิสิต่  โดยจดั

โครงการ/กจกรรมกระชบัความสัมพนัธ์ิ ระหวางนิสิตกบอาจารย์่ ั  และจดันกัวชิาการศึกษาและเจา้หนา้ท่ี/โครงการพิเศษ ให้
คาํปรึกษาแนะนาํในเร่ืองผลการเรียน การลงทะเบียน การขอทุนการศึกษา 
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5. มบีริการข้อมลข่าวสารทีเ่ป็นประโยู ชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า 
คณะมนุษยศาสตร์มีบริการขอ้มูลขาวสารท่ีเป็นปร่ ะโยชน์ตอนิสิตและศิษยเ์กา โดย่ ่ จดัทาํเวบ็ไซดฝ่์ายกจการนิสิต สโมสริ

นิสิต ชุมนุมละครเวที โดยมีขาวประชาสัมพนัธ์ ภาพกจกรรมนิสิต่ ิ  http://www.facebook.com/ (โดยคน้หาคาํวา คณะมนุษยศาสตร์ ่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) การอพัโหลดขอ้มูล เชนการจดักจกรรม ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลตางๆ เพ่ือประโยชน์ของศิษยเ์กา บนเวบ็่ ิ ่ ่
โซตข์องคณะฯ ยงัไดจ้ดัทาํหนงัสือแนะนาํคณะมนุษยศาสตร์โดยแจกใหนิ้สิตใหมและผูป้กครองในวนัปฐมนิเทศของคณะฯ่  มี
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ขาวสารตางๆ่ ่ ท่ีเป็นประโยชน์ และกจกรรมนิสิติ  เชนการรับสมคัรงาน แหลงทุนการศึกษา การจดัฝึกอบรม ณ บอร์ด่ ่
กจการนิสิต หอ้งโถง ชนั ิ ้ 1 อาคาร มน. 1, 2 และ3 (สถานท่ีจริง) และมีการจดัสรรทุนการศึกษาใหแ้กนิสิต ทงัทุนขดัสน ทุนทาํงาน ทุน่ ้
เรียนดี ทุนนิสิตสร้างช่ือเสียง และทุนสนบัสนุนวิชาการ 

6. มกีารจัดโครงการเพือ่พฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแกนิสิตและศิษยเ์กา โดยการจดั่ ่ โครงการพฒันา

ศกัยภาพผูน้าํนิสิตทุกปี ซ่ึงนาํตวัแทนนิสิตแตละภาควชิาเขา้รับการอบรบ่  จดัโครงการพฒันาศกัยภาพทางดา้นคอมพิวเตอร์ ใหก้บั
นิสิตทุกชนัปี้  จดัโครงการพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาษาตางประเทศจดัสรรทุนใหก้บนิสิตโดยเปิดรับสมคัรนิสิตทุกชนัปีท่ีมี่ ั ้
คุณสมบติัผานเกณฑ ์ โดยรวมมือกบศนูยภ์าษาในการจดัการอบรม่ ่ ั  และจดัโครงการปัจฉิมนิเทศโดยเปิดโอกาสใหนิ้สิตไดพ้บปะ
กบผูป้ระกอบการจริงั  ซ่ึงศนูยภ์าษาเป็นหนวยงานท่ีใหบ้ริการจดัการอบรมภาษาตางประเทศใหแ้กนิสิต นิสิตเกา และบุคคลทวัไป ่ ่ ่ ่ ่
อีกทงั ้ ยงัมีวงดุริยางคเ์คร่ืองลมกงอาชีพึ่  Nontri Orchestra Winds เป็นการรวมตวักนของศิษยเ์กั ่าภาควชิาดนตรี (ศิลปนิเทศ) ได้
รวมกน่ ั เพ่ือพฒันาตอยอดความรู้ความส่ ามารถ เป็นการฝึกประสบการณ์ทางดา้นดนตรีและทาํการแสดงทงัในประเทศและตางประเทศ้ ่  
สามารถสร้างช่ือเสียงใหแ้กคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์่  เชน ่ โครงการแลกเปล่ียนความรู้และผลงานทางดา้น
การบรรเลงดนตรีสูระดบัสากล่  ณ ประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 3 - 8 ธนัวาคม 2552 

7. มกีารประเมนิคณภาพของการให้บริการทั้งุ  5 เร่ืองข้างต้นเป็นประจําทกปีุ  
มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทงั ้ 5 เร่ืองขา้งตน้เป็นประจาํทุกปี โดยการสอบถามนิสิตชนัปีท่ี ้ 1-4 ท่ีเขา้รวม่

กจกรรมทุกกจกรรมท่ีคณะฯิ ิ /สโมสรนิสิตจดัขึน ผลประเมินมีคาเฉล่ีย อยใูนระ้ ่ ่ ดบัดีทุกกจกรรมิ  ทุกภาควชิาและศนูยภ์าษามีการ
ประเมินผลการดาํเนินงานทุกโครงการ และยงัมีรายงานการทาํวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีท่ีมีตอการจดัการเรียน่
การสอนของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดักจกรรมการเรียนการสอน ดา้นปัิ จจยั
เกอหนุน ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน และดา้นคุณลกัษณะของอาจารย ์ื้ เพ่ือนาํเสนอเป็นแนวทางในการพฒันา
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของคณะใหดี้ยงิขึนตอไป่ ้ ่  

8. มกีารนําผลการประเมนิคณภาพของการให้บริการมาพฒันาการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่าุ  
มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแกนิสิตและศิษยเ์กาโดยคณะกรรมการฝ่าย่ ่

กจการนิสิตไดน้าํขอ้มูลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาพิจารณาในการสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกจการนิสิต และเสนอิ ิ
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะมนุษยศาสตร์่  สวนศนูยภ์าษาไดน้าํผลการประ่ เมินในการจดัโครงการอบรมตางๆ มาหารือ่
ในท่ีประชุมคณะกรรมการศนูยภ์าษาเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการจดัอบรมในครังตอไป้ ่  
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ตวับ่งช้ีที ่3.2  มกีารส่งเสริมกจิกรรมนิสิตทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ุ  

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย  ระดบั .....4...... 

เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการจดัทาํแนวทางสงเสริมการจดักจกรรมท่ี่ ิ
ส อดคล้อ งกบวิ สั ยทัศ น์ของคณะและั
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

3.2-1-1 
3.2-1-2 
3.2-1-3 

 
3.2-1-4 
3.2-1-5 
3.2-1-6 
3.2-1-7 

คาํสังแตงตงัคณะกรรมการกจการนิสิต่ ้่ ิ  
คาํสังแตงตงัคณะกรรมการเสริมหลกัสูตร่ ้่  
คาํสังแตงตงัคณะกรรมการจดังาน่ ้่
วฒันธรรมนานาชาติ 
แผนการดาํเนินงานฝ่ายกจการนิสิติ  
แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 2552 
โครงการ/กจกรรมนิสิติ  
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กจการนิสิติ  ครังท่ี ้ 3/2552, 1/2553 

    2. มีการสงเสริมใหค้ณะ่  และสโมสรนิสิตจดั
กจกรรมนิสิตใหค้รบทุกประเภทิ  โดยอยาง่
นอ้ยตอ้งดาํเนินการใน 5 ประเภท ดงัน้ี 

 2.1 กจกรรมวชิาการิ  
 2.2 กจกรรมกฬาและการสงเสริมสุขภาพิ ี ่  
 2.3 กจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาิ  
                   สิงแวดลอ้ม่  
 2.4 กจกรรมนนัทนาการิ  
 2.5 กจกรรมสงเสริมศิลปวฒันธรรมิ ่  

3.2-2-1 
3.2-2-2 

 
 

โครงการ/กจกรรมนิสิติ   
สรุปขอ้มูลการจดักจกรรมนิสิตคณะิ
มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2552   
 

   3.  มีกระบวนการ ติดตามและประ เ มินผล
โครงการหรือกจกรรมิ  ทงัท่ีจดัโดยคณะและ้
สโมสรนิสิตทุกสินปีการศึกษา้  

3.2-3-1 
 

3.2-3-2 
3.2-3-3 
3.2-3-4 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กจการนิสิติ   
โครงการ/กจกรรมนิสิติ  
สรุปผลการประเมินโครงการ/กจกรรมิ  
แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 
2552 (ภาควิชา) 

   4.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
กจกรรมเพื่อพฒันานิสิตอยางตอเน่ืองิ ่ ่  

3.2-4-1 
3.2-4-2 

 
3.2-4-3 
3.2-4-4 

แผนการดาํเนินงานฝ่ายกจการนิสิติ  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กจกรรมนิสิติ  
สรุปผลการประเมินโครงการ/กจกรรมิ  
รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี 
ครังท่ี ้ 2/2552, 1/2553 
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คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีการดาํเนินการสงเสริมกจกรรม่ ิ
นิสิตท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ั ตามเกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 4 ระดบั  ไดค้ะแนน
ตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไวท่ี้ํ จาํนวน 4 ระดบั และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือ
เทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีจาํนวน 4 ระดบั 
 

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 3.2 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารจัดทาํแนวทางส่งเสริมการจัดกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัวสัิยทัศน์ของคณะและคณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ุ

ตามกรอบมาตรฐานคณวฒิระดับอดมุ ุ ุ  ศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์มีจดัทาํแนวทางสงเสริมการจดักจกรรมของคณะตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุมดมศึกษาโดยมี่ ิ

แนวทางสงเสริมการจดักจกรรมท่ี่ ิ สอดคลอ้งกบปณิธานของคณะฯ คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานั
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาและแผนประเดน็ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการกจการนิสิตไดจ้ดัทาํแผนการดาํเนินการิ
โครงการ/กจกรรมประจาํปีการศึกษา ิ 2553 และสรุปผลการดาํเนินงานปีการศึกษา 2552 เม่ือคร้ังสัมมนาคณะกรรมการกจการนิสิติ
และคณะกรรมการสโมสรนิสิต วนัท่ี 30 เมษายน 2553 ณ หอ้งประชุม 3 ชนั ้ 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

2. มกีารส่งเสริมให้คณะ และสโมสรนิสิตจัดกจิกรรมนิสิตให้ครบทกประเภทุ  โดยมีโครงการ/กจกรรมท่ีไดรั้บการิ
สนบัสนุนท่ีหลากหลาย เชน โครงการบาํเพญ็ประ่ โยชน์ โครงการนนัทนาการ โครงการสงเสริมศิลปวฒันธรรม และโครงการ่
วชิาการ เป็นตน้ 

3. มกีระบวนการติดตามและประเมนิผลโครงการหรือกจิกรรม ทั้งทีจ่ัดโดยคณะและสโมสรนิสิตทกส้ินปีการศึกษาุ  
โดยทุกโครงการจะมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รวมโครงการและนาํผลมาพิจารณาในการป่ ระชุม

คณะกรรมการฝ่ายกจการนิสิติ  
 4. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรงการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันานิสิตอย่างต่อเน่ืองุ ทงัในสวนของฝ่ายกจการนิสิตและ้ ่ ิ
สโมสร โดยการหารือผานท่ีประชุมคณะกรรมการกจการนิสิตทงัของคณะและของภาควิชา่ ิ ้  
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ตวับ่งช้ีที ่3.3 ระบบอาจารย์ทีป่รึกษา 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย  ระดบั ......5..... 

เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการแตงตงัคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษา่ ้
ของคณะ 

3.3-1-1 
 

คาํสังแตงตงัคณะกรรมการอาจารยท่ี์่ ้่
ปรึกษา 

   2.  มีการจดัเตรียมขอ้มูลดา้นตางๆ่  และเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการใหค้าํปรึกษาแกอาจารยท่ี์ปรึกษา่  

3.3-2-1 
3.3-2-2 

 
3.3-2-3 
3.3-2-4 

 
3.3-2-5 
3.3-2-6 

แฟ้มประวติันิสิต 
แบบสรุปการปฏิบติังานในฐานะ
อาจารยท่ี์ปรึกษา มน. 03-2 
คูมืออาจารยท่ี์ปรึกษา่  
คูมืออาจารยม์หาวทิยาลยัเกษตร ่
ศาสตร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2549 
คูมือนิสิต่  
ขอ้บงัคบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

   3.  ประสานงานให้ความรวมมือและชวย่ ่
แกปัญหาแกอาจารยท่ี์ปรึกษา้ ่  

3.3-3-1 
 

3.3-3-2 
 

3.3-3-3 
 

3.3-3-4 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี 
ครังท่ี้  3/2552, 3/2552,1/2553,2/2553 
ตารางเวลาใหนิ้สิตเขา้พบตามหอ้งพกั
อาจารย ์
ใบคาํร้อง และแบบฟอร์มตางๆ่   

   4.  ประเมินผลระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา และการ
ดาํเนินงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกปี 

3.3-4-1 
3.3-4-2 

รายงานการประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษา 
แบบสรุปผลการประเมินนิสิตประเมิน
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

   5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ
อาจารยท่ี์ปรึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน่ ้  

3.3-5-1 
 

3.3-5-2 

รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี 
ครังท่ี้  1/2553 
ระบบการประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีการดาํเนินงานระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 5 
ระดับ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไวท่ี้ํ จาํนวน 5 ระดับ และผลการ
ดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีจาํนวน 5 ระดบั 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร์่ มีการดาํเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 3 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 2 คะแนน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไวท่ี้ํ
จาํนวน 5 ระดบั และผลการดาํเนินงานไม่มีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีจาํนวน 5 ระดบั 
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รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 3.3 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ทีป่รึกษาของคณะ 
มีการแตตงัคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาของคณะฯ่ ้  โดยมีรองคณบดีฝ่ายกจการนิสิตเป็นประธาน และมีตวัแทนิ

คณาจารยแ์ตละภาควชิา มีการจดัโครงการนิสิตพบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือใหนิ้สิตไดป้รึกษาปัญหาและสร้างความคุน้เคยกบอาจารย ์่ ั
และมีการรวบรวมขอ้มูลปัญหาของนิสิตทุกชนัปี เพ่ือเป็นแนวทางในการชวยเหลือนิสิต หากปัญหานั้ ้่ นเป็นปัญหาท่ีคณะไม่
สามารถดาํเนินการไดเ้อง เชน เร่ืองหอพกั โรงอาหาร อาคารเรียนรวม กจะมีการรวบรวมและแจง้ใหห้นวยงานท่ีเกยวขอ้ง่ ็ ่ ี่
ดาํเนินการตอไปโดยศึกษา่  

2. มีการจัดเตรียมข้อมลด้านต่างๆู  และเคร่ืองมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เช่น มีแฟ้มประวติันิสิต 
คูมืออาจารยท่ี์ปรึกษา่  คูมืออาจารยม์หาวิทยาลยัเกษตร่ ศาสตร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2549 คูมือนิสิต่  และขอ้บงัคบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี เป็นตน้ 

3. ประสานงานให้ความร่วมมอืและช่วยแก้ปัญหาแก่อาจารย์ทีป่รึกษา 
ประสานงานใหค้วามรวมมือและชวยแกปัญหาแกอาจารยท่ี์ปรึก่ ่ ้ ่ ษาตลอดเวลาโดยคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาจดัทาํ

แผนพฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยระบุแนวปฏิบติัสาํหรับอาจารย ์ นิสิตและผูเ้กยวขอ้งใหรั้บทราบหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ี่
เพ่ือใหร้ะบบอาจารยท่ี์ปรึกษาของคณะฯ มีความเขม้แขง็ เพียงพอท่ีจะขบัเคล่ือนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาดูแลนิสิตไดอ้ยางมี่
ประสิทธิภาพ 

4. ประเมนิผลระบบอาจารย์ทีป่รึกษา และการดาํเนินงานของอาจารย์ทีป่รึกษาทกปีุ  
ประเมินผลระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาและการดาํเนินงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกปีโดยมีการประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษาโดย

นิสิตในโครงการนิสิตพบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
5. มกีารนําผลการประเมนิมาปรับปรงระบบอาจารย์ทีป่รึกษาให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึนุ้  

มีการนาํผลการประเมินระบบอาจารยท่ี์ปรึกษามาพิจารณาโดยคณะกรรมอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือนาํผลมาปรับปรุงระบบ
อาจารยท่ี์ปรึกษาใหดี้ขึน้  
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องค์ประกอบที่  4  การวจิัย 

 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  กาหนดตวับงํ ่ ชีการประเมินฯ ใน้ องค์ประกอบที ่4 การวจิัย จาํนวน 10 ตวับงชี ่ ้  
ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60

คะแนน  ผลการดาํเนินงานอย่ในระดบัู พอใช้ สามารถบรรลุเป้าหมาย 4 ตวับงชี และมีพฒันาการ ่ ้ 3 ตวับงชี่ ้  
สาํหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.70 คะแนน ผลการดําเนินงานอย่ในระดับู พอใช้ สามารถ

บรรลุเป้าหมาย 3 ตวับงชี และมีพฒันาการ ่ ้ 2 ตวับงชี ่ ้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดด้งัตารางท่ี  2.5 
 
ตารางที ่2.5  สรปผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีุ ในองค์ประกอบที ่ 4 การวจิัย 
 

ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 ตัวบ่งช้ี  หน่วย 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2552    2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

4.1 
 

มีกระบวนการและกลไกใน
การสนบัสนุนการผลิต
งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

 
    ขอ้       6 4     6 6    2    3 3     

*4.2 
 

มีกระบวนการและกลไก
บริหารจดัการความรู้จาก
งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

    ขอ้ N/A 4 4 4 3 3 3 - - - - 

4.3 จาํนวนเงินสนบัสนุน
งานวจิยั และงาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั ตอ่
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

  บาท/ 
   คน 

13,750 55,969.90 
46,297 

.21 
46,297

.21 
2 1 1     

*4.4 ร้อยละของงานวจิยั และ
งานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ์
เผยแพรในระดบัชาติ่  
และระดบันานาชาติ ตอ่
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

 
 
  ร้อยละ 16.25 31.94 33.95 29.01 3 3 2    - -    - - 

*4.5 ร้อยละของงานวจิยั และ
งานสร้างสรรคท่ี์นาํมาใช้
อนักอใหเ้กดประโยชน์่ ิ
อยางชดัเจนตอจาํนวน่ ่
อาจารยป์ระจาํ 

 
 
 ร้อยละ N/A 22.22 26.54 21.60 3 3 3 - - - - 

4.6 จาํนวนผลงานวจิยั และ
งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การจดทะเบียนทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

 
 

 ชินงาน้  0.10 0 0 0 0 0 0     

  

 * หมายถึง ตวับงชีใหมท่ี มก่ ่้ .ถายทอดใหค้ณะดาํเนินการ ่ จึงไมมีการประเมินเป้าหมาย และพฒันาการ่  
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ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 
 

ตัวบ่งช้ี 
 

   หน่วย 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2552   2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

*4.7 ร้อยละของผลงาน
วชิาการท่ีไดรั้บการจด
ลิขสิทธ์ิ และ/หรือได้
รับรองคุณภาพจาก
หนวยงานท่ีเช่ือถือได้่  
ตออาจารยป์ระจาํ่  

 
 
 

 ร้อยละ N/A 6.94 0.62 59.26 0 0 3 - - - - 

4.8 ร้อยละของบทความวจิยั
ท่ีไดรั้บการอา้งอิง 
(citation) ใน refereed 
journal หรือใน
ฐานขอ้มูลระดบัชาติ 
หรือระดบันานาชาติตอ่
อาจารยป์ระจาํ 

 
 
 
 ร้อยละ 6.36 3.82 0 0 1 0 0     

4.9 ร้อยละของอาจารย์
ประจาํท่ีไดรั้บทุนทาํวจิยั 
และงานสร้างสรรคจ์าก
ภายใน และภายนอก
มหาวทิยาลยัตออาจารย์่
ประจาํ 

 ร้อยละ 18.75 28.47 33.33 33.33 1 1 1     

4.10 ร้อยละของอาจารย์
ประจาํท่ีเขา้รวมประชุม่
วชิาการ และ/หรือ
นาํเสนอผลงานวชิาการ
ทงัในประเทศและ้
ตางประเ่ ทศ 

 ร้อยละ 64.38 71.53 64.20 40.74 2 2 1     

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ 1.60 1.70     
  

 * หมายถึง ตวับงชีใหมท่ี มก่ ่้ .ถายทอดใหค้ณะดาํเนินการ ่ จึงไมมีการประเมินเป้าหมาย และพฒันาการ่  
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ตวับ่งช้ีที ่4.1  มกีระบวนการและกลไกในการสนับสนนการผลติงานวจิัุ ยและงานสร้างสรรค์ 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย  ......6..... ขอ้ 
เกณฑ์มาตรฐาน  ขอ้ ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

≥ 5 
ข้อ 

3-4 
ข้อ 

1-2 
ข้อ 

 1.  มีการบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามแผนของ
คณะและสอดคลอ้งกบแผนงานและั
ยทุธศาสตร์การวิจยัของมหาวทิยาลยั
และของชาติ 

4.1-1-1 
4.1-1-2 

 
4.1-1-3 

 

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) 
แผนงานของฝ่ายวจิยั ปีงบประมาณ 2552  
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวจิยั 
ครังท่ี ้ 2/2552 หนา้ 3 

    2.  มีการรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
เกยวขอ้งกบการบริหารงานวิจยัี่ ั  และ
งานสร้างสรรค ์

4.1-2-1 
4.1-2-2 

 

ขอ้มูลแหลงทุนวจิยัขององคก์รตางๆ่ ่  
ขอ้มูลแหลงการประชุม่ /การสัมมนาดา้น 
การวจิยัในสาขาท่ีเกยวขอ้งี่  

   3.  มี ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร ก า ร เ งิ น 
ทรัพยากรบุคคล แหลงคน้ควา้ตางๆเพ่ือ่ ่
สนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

4.1-3-1 
 

 
4.1-3-2 

 

เอกสารงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
ปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 
และปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค.52-30 ก.ย.53) 
โครงการวจิยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากคณะ
และภาควชิา 

   4.  มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการ
วจิยั 

4.1-4-1 
 
 

4.1-4-2 
 
 
 

4.1-4-3 

เอกสารงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
ปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 
และปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค.52-30 ก.ย.53) 
ประกาศ มก. เร่ือง กาหํ นดหลกัเกณฑก์าร
ใหร้างวลัในดา้นงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์และงานบริการวิชาการของ
คณะมนุษยศาสตร์ มก. 
โครงการสัมมนา “การเขียนบทความวชิาการ 
และบทความวจิยัอยางมืออาชีพ่ ” 

   5.  มีการสร้างขวญัและกาลงัใจและยกยองํ ่
นั ก วิ จั ย ท่ี มี ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรคดี์เดน่  

4.1-5-1 
 
 
 

4.1-5-2 

ประกาศ มก. เร่ือง กาหนดหลกัเกณฑก์ารํ
ใหร้างวลัในดา้นงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์และงานบริการวิชาการของ
คณะมนุษยศาสตร์ มก. 
ประกาศเกณฑก์ารใหร้างวลัวจิยัแกอาจารย์่
ในภาควิชาภาษาตางประเทศ่  

   6.  มีการสงเสริมความรวมมือระหวาง่ ่ ่
นักวิจัยกบองค์กรภายนอกทัั ้ งภาครัฐ 
เอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาค
สังคม 

4.1-6-1 
 

4.1-6-2 

โครงการวจิยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยั
จากภายนอก งบประมาณปี 2552 
เอกสารแสดงความรวมมือระหวางบุคลากร่ ่
กบหนวยงานภายนอกในดา้นงานวจิยัั ่  
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คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการ่ ั ฯ มีกระบวนการและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ขอ้) จาํนวน 6 ขอ้  ไดค้ะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 
คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีจาํนวน 6 ขอ้ และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 
2551 ท่ีจาํนวน  4 ขอ้  

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 4.1 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มีการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพือ่ให้บรรลเป้าหมายุ  ตามแผนของคณะและสอดคล้องกบัแผนงานและ

ยทธศาสตร์ุ การวจิัยของมหาวทิยาลยัและของชาต ิ
คณะกรรมการฝ่ายวิจยั คณะมนุษยศาสตร์ไดก้าหนดํ โครงการ เป้าหมาย และตวัชีวดัความสาํเร็จในแผนปฏิบติัราชการ ้ 4 

ปี (พ.ศ.2552-2555) และแผนงานของฝ่ายวิจยั ปีงบประมาณ 2552 นอกจากนีไดข้อความอนุเคราะห์จากทุกภาควิชาใหส้งตวัแทน้ ่
จากทุกภาควิชาเขา้รวมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจยั ครังท่ี ่ ้ 2/2552 เพ่ือมีสวนรวมในการกาหนดแน่ ่ ํ วทางในการใชท้รัพยากรและ
การสงเสริมงานวจิยัและงานสร้างสรรคร์วมกนตามแผนยทุธศาสตร์การวจิยัของคณะ่ ่ ั  

2. มกีารรวบรวมข้อมลและสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงานวจิัยู  และงานสร้างสรรค์ 

               คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ได้รวบรวมข้อมูลแหลงทุนวิจัยข่ ององค์กรตางๆ่  รวมทัง้ แหลงการอบรม่ / 
การประชุม/การสัมมนาดา้นการวิจยัในสาขามนุษยศาสตร์ ซ่ึงไดป้ระชาสัมพนัธ์ใหแ้กคณาจารยไ์ดรั้บทราบผานหวัหนา้ภาค่ ่ /ตวัแทนของแต่
ละภาควชิา 

3. มกีารจัดสรรทรัพยากรการเงนิ ทรัพยากรบคคลุ  แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพือ่สนับสนนงานวจิัยและงานสรุ้ างสรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์ไดจ้ดัสรรงบประมาณ 500,000 บาท ในปีงบประมาณ 2552 และอีก 500,000 บาท ในปีงบประมาณ 

2553 เพ่ือสงเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ่ โดยมีการใช้งบประมาณ 450,000 บาท สําหรับ 18 โครงการ ใน
ปีงบประมาณ 2552 และ ใชง้บประมาณ 470,440 บาท สําหรับ 11 โครงการ ในปีงบประมาณ 2553 นอกจากนี มีการจดัสรร้
งบประมาณสาํหรับการเขา้รวมประชุมรวมทงัการนาํเสนอผลงานวจิยั เป็นจาํนวนเงินทงัสิน ่ ้ ้ ้ 100,000 บาท ในแตละปีงบประมาณ ่  

4. มกีารพฒันาทรัพยากรบคคลด้านการวจิัยุ  
คณะมนุษยศาสตร์ไดจ้ดัสรรงบประมาณ 500,000 บาท ในปีงบประมาณ 2552 และอีก 500,000 บาท ในปีงบประมาณ 

2553 เพ่ือพฒันาสมรรถนะการวจิยัของคณาจารย ์นอกจากนี ้ คณะกรรมการฝ่ายวิจยั คณะมนุษยศาสตร์ไดพ้ฒันาทกัษะดา้นการวิจยั
ให้กบคณาจารยโ์ดยจดัั โครงการสัมมนา/โครงการอบรมจาํนวน 4 โครงการในปีการศึกษา 2552 (รอบปีงบประมาณ 2552 และ 
2553) คณะมนุษยศาสตร์ยงัไดส้ร้างแรงจูงใจใหค้ณาจารยพ์ฒันาสมรรถนะดา้นการวจิยัโดยกาหนดหลกัเกณฑก์ารใหร้างวลัในดา้นํ
งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์และงานบริการวชิาการของคณาจารย ์คณะมนุษยศาสตร์ 
 5. มกีารสร้างขวญัและกาํลงัใจและยกย่องนักวจิัยทีม่ผีลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ดเีด่น 

คณะมนุษยศาสตร์ไดส้ร้างขวญัและกาลงัใจรวมทงัยกยองนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคดี์เดนโดยกาหนดํ ่ ่ ํ้
หลกัเกณฑก์ารให้รางวลัในดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรคแ์ละงานบริการวิชาการของคณาจารย ์นอกจากนี ้ คณะฯ ยงัสนบัสนุน
ใหเ้กณฑห์รือแนวทางในการสร้างขวญัและกาลงัใจคณํ าจารยใ์นระดบัภาควชิาดว้ย 

6. มกีารส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวจิัยกบัองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคอตสาหกรรมุ  และภาคสังคม 
ในปีการศึกษา 2552 (รอบปีงบประมาณ 2552 และ 2553) คณะมนุษยศาสตร์สงเสริมใหค้ณาจารยท์าํวิจยัรวมกบองคก์ร่ ่ ั

ภายนอก ทงัสิน ้ ้ 1 โครงการ ซ่ึงเป็นโครงการวจิยัรวมกบภาคเอกชน่ ั   
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ตวับ่งช้ีที ่4.2  มกีระบวนการและกลไกบริหารจัดการความร้จากงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ู  

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2551 – 31 พ.ค. 2552) เป้าหมาย  ......N/A..... ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  ขอ้ ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ 

(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

≥ 4 
ข้อ 

3 
ข้อ 

1-2 
ข้อ 

 1.  มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์่  
ทังในวงการวิชาการและการนําไปใช้้
ประโยชน์ 

4.2-1-1 
4.2-1-2 

 
4.2-1-3 

 

คาํสังแตงตงัคณะกรรมการวิจยั่ ้่  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวจิยั ครังท่ี ้
2/2553 หนา้ 5 
เครือขายวชิาการวจิยัสายสังคมศาสตร์และ่
มนุษยศาสตร์ (6สถาบนัการศึกษา)  
(โครงการสันติวธีิความเป็นหน่ึงในความหลากหลาย) 

   2.  มีกระบวนการรวบรวม คดัสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีเช่ือถือได ้
และรวดเร็วทนัตอการใชป้ระโยชน์่  

4.2-2-1 
 

4.2-2-2 

ฐานขอ้มูลงานวจิยัของคณะท่ีอยใูนฐานขอ้มูล่
งานวจิยัและงานสร้างสรรคข์อง สวพ. มก. 
วารสารคณะมนุษยศาสตร์ 

   3.  มีการสร้างเครือขายเผยแพรผลงานวิจยั่ ่
และงานสร้างสรรค ์ ไปยงัผูเ้กยวขอ้งทงัี่ ้
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

4.2-3-1 
 
 

4.2-3-2 
 

4.2-3-3 
 

4.2-3-4 

รายช่ือเครือขายท่ีคณะมีความรวมมือทางวชิาการ่ ่
ท่ีไดม้าจากการเผยแพรผลงานวจิยัและงาน่
สร้างสรรค ์
เครือขายวชิาการวจิยัสายสังคมศาสตร์และ่
มนุษยศาสตร์ (6สถาบนัการศึกษา) 
โครงการจดัตั้งเครือขายวารสารวชิาการ่ สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โครงการจดัประชุมเร่ือง การจดัการฐานขอ้มูลความรู้ 
เร่ือง ปัญหาทางการเรียนรู้  

   4.  มีกระบวนการและกลไกการสนับสนุน
ความรวมมือระหวางนักวิจยักบองค์กร่ ่ ั
ภายนอกมหาวทิยาลยั เพ่ือการนาํผลงาน
ไปใชป้ระโยชน์ 

4.2-4-1 
 

4.2-4-2 
 

4.2-4-3 
 

4.2-4-4 
 

คาํสังแตงตงัคณะกรรมการพิจารณาการนาํ่ ้่
ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
เครือขายวชิาการวจิยัสายสังคมศาสตร์และ่
มนุษยศาสตร์ (6สถาบนัการศึกษา) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวจิยัครัง้
ท่ี 2/2553 หนา้ 5 

เอกสารงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
ปีงบประมาณ 2552  และ 2553  

   5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการ
ซือขายทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจน้
การคุม้ครองสิทธิของงานวิจยั หรือ
สิงประดิษฐ์่  หรือนวตักรรมให้แก่
นกัวจิยัเจา้ของผลงาน 
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คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีกระบวนการและกลไกบริหาร
จดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรคต์ามเกณฑม์าตรฐาน (ขอ้) จาํนวน 4 ขอ้  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน  
เน่ืองจากเป็นตวับงชีใหม  จึง่ ่้ ไมประเมินการบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ่   

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 4.2 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไ่ ปน้ี 
1. มกีระบวนการและกลไกสนับสนนการเผยแพร่ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ุ  ทั้งในวงการวชิาการและการนําไปใช้

ประโยชน์ 
คณะมนุษยศาสตร์ไดแ้ตงตงัคณะกรรมการ่ ้ ฝ่ายวิจยัซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนของ 8 ภาควชิา และกาหนดใหมี้การประชุมํ

คณะกรรมการฝ่ายวจิยัอยางนอ้ยเดือนละ ่ 1 ครัง้  และในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวจิยั ครังท่ี ้ 2/2553 คณะกรรมการฝ่ายวจิยัได้
กาหนดแนวทางและกลไกสนบัสนุนการเผยแพรผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ นอกจากนี คณะมนุษยศาสตร์ยงัเพิมชองทางในํ ่ ่้ ่
การเผยแพรผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคโ์ดยผาน่ ่ เครือขายวชิาการวจิยัสายสังคมศาสตร์และ่ มนุษยศาสตร์ท่ีเป็นความรวมมือของ ่
6 สถาบนัการศึกษา  

2. มกีระบวนการรวบรวม คดัสรร วเิคราะห์และสังเคราะห์ความร้จากงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ทีเ่ช่ือถือไดู้  และ
รวดเร็วทนัต่อการใช้ประโยชน์ 

คณะกรรมการฝ่ายวิจยั คณะมนุษยศาสตร์ไดข้อความรวมมือจากคณาจารยท่ี์มีงานวิจยัก่ รอกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคข์องสถาบนัวจิยัและพฒันาแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ่ (สวพ. มก.) นอกจากนี ยงัไดส้นบัสนุนใหค้ณาจารยแ์ละนิสิตระดบั้
บณัฑิตศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเขียนเป็นบทความลงในวารสารคณะมนุษยศาสตร์ซ่ึงมีคณะทาํงานและ
กระบวนการในการรวบรวมและคดัสรรบทความวจิยัอยางเป็นระบบ่  

3. มกีารสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ ไปยงัผ้เกีย่วข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัู  
        คณะมนุษยศาสตร์ได้สร้างเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ่ ่ ไปยงัผูเ้กยวข้ี่ องทงัภายในและภายนอก้
มหาวทิยาลยัโดยผาน่ เครือขายวชิาการวจิยัสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ีเป็นความรวมมือของ ่ ่ 6 สถาบนัการศึกษา และผาน่  
เครือขายวารสารวชิาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์่  มหาวทิยาลยันเรศวร 

4. มกีระบวนการและกลไกการสนับสนนความร่วมมอืระหว่างนัุ กวจิัยกบัองค์กรภายนอกมหาวิทยาลยัเพือ่การนํา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ 

คณะมนุษยศาสตร์ไดแ้ตงตงั่ ้ คณะกรรมการพิจารณาการนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์เพ่ือรับผิดชอบการสนบัสนุนความ
รวมมือ่ ระหวางนกัวิจยักบองค์กรภายนอกมหาวิทยาลยั่ ั เพ่ือนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ให้เกดขึนอยางเป็นรูปิ ่้ ธรรม รวมทงัมีการ้
สร้างเครือขายในการนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์กบ่ ั เครือขายวิชาการวิจยัสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ีเป็นความรวมมือของ ่ ่
6 สถาบนัการศึกษา นอกจากนี ้ คณะกรรมการฝ่ายวิจยั คณะมนุษยศาสตร์ ไดก้าหนดแนวทางและงบประมาณในการสนบัสนุนคณาจารย์ํ
นาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงในปีการศึกษา 2552 (รอบปีงบประมาณ 2552 และ 2553) ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหจ้ดัประชุมวิจยัเพ่ือ
เผยแพรผลงานและนาํผลงานมาใชป้ระโยชน์ในเชิงวชิาการ่ สวนกลางของคณะ่ เป็นจาํนวนเงินทงัสิน้ ้  100,000 บาท 
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ตวับ่งช้ีที ่4.3  จํานวนเงินสนับสนนงานวิจัยุ  และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2551– 30 ก.ย. 2552) เป้าหมาย ...13,750.... บาท/คน 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยันาํเขา้ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2  

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1 – 54,999 บาท/คน 

    55,000 – 79,999 บาท/คน 

    80,000 บาท/คน หรือมากกวา่ 

4.3-1 
 
 

4.3-2 
 
 

4.3-3 
 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัท่ี
ปฏิบติังานจริง ไมรวมลาศึกษาตอ ่ ่  
(1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
จาํนวนเงินสนบัสนุนการทาํวจิยัและ
งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บจากภายในและ
แหลงทุนภายนอกมหาวทิยาลยั่  
โครงการท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก
ภายในและภายนอก 

 
สตรในการคาํนวณู  
 

         จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายใน และภายนอก มก. 
                                           จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

 
 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีอาจารยป์ระจาํจาํนวน 162 คน   

(ไมนบัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาตอ่ ่ ) จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัจากภายในมหาวิทยาลยัและภายนอกมหาวิทยาลยัจาํนวน 7,500,148 
บาท คิดเป็น 46,297.21 บาท/คน ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน  1 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีจาํนวน 
13,750 บาท/คน และผลการดาํเนินงานไมมีพฒันาการเม่ื่ อเทียบจากในรอบปีงบประมาณ 2551 ท่ีจาํนวน 55,969.90 บาท/คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 

 7,500,148 
      162 

X 100 =  46,297.21  บาท / คน 
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ตวับ่งช้ีที ่4.4  ร้อยละของงานวจิัย และงานสร้างสรรค์ทีต่พีมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

รอบระยะเวลา  รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค.– 31 ธ.ค. 2552) เป้าหมาย ร้อยละ....16.25..... 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 1 – 29 

    ร้อยละ 30 – 39 

   1.  ร้อยละ 40 หรือมากกวา่ 
หรือ 

       2.  ร้อยละ 30 – 39 แตมีจาํนวนผลงานตีพิมพใ์น่
วารสารท่ีมี impact factor ไมนอ้ยกวาร้อยละ่ ่  
20 

หรือ 
     3 ร้อยละ 30 – 39 แตมีจาํนวนผลงานท่ี่  อาจารย์

เป็นนกัวิจยัหลกั (Corresponding Author) 
หรือเป็นช่ือแรก (First Author) ตอจาํนวน่
ผลงาน ตี พิมพ์ร ะดับนานาชา ติ ท่ี อยูใน่
ฐานขอ้มูล ISI ไมนอ้ยกวาร้อยละ่ ่  20 

4.4-1 
 
 

4.4-2 
 

4.4-3 
 
 

 
 

 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัท่ี
ปฏิบติังานจริง ไมรวมลาศึกษาตอ ่ ่  
(1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
จาํนวนงานวจิยั และงานสร้างสรรคท่ี์
ไดรั้บการตีพิมพ ์เผยแพร่ 
เอกสารแสดงการตีพิมพ ์เผยแพร่ 
งานวจิยั และ/หรืองานสร้างสรรค ์
 
 
 
 

 

สตรในการคาํนวณู  
 

         จาํนวนผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค ์ท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
                                 จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 
 

 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 162 คน(ไมนบัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาตอ่ ่ ) จาํนวนงานวจิยั

และงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 55 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 33.95 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน  
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา ่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 162 คน(ไมนบัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาตอ่ ่ ) จาํนวน

งานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 47 เร่ือง (ภาควิชาวรรณคดี หมายเลข 6, 8-14 ไมนบัเพราะไมอยใูนรอบปี่ ่ ่
ปฏิทิน 2552) คิดเป็นร้อยละ 29.01 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 2 คะแนน  เน่ืองจากเป็นตวับงชีใหม จึงไมประเมินการบรรลุ่ ่ ่้
เป้าหมาย และพฒันาการ 

 
 

X 100 

       55 
      162 

X 100 =  33.95% (ประเมนิตนเอง) 
     47 
    162 

X 100 =  29.01% (กรรมการ) 
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รายช่ือผลงานท่ีตีพิมพมี์ดงัตอไปนี่ ้  
ภาควชิาดนตรี (ศิลปนิเทศ) จํานวน 2 เร่ือง 
1. การรับรู้ขาวสาร ความรู้และพฤติกรรมการป้องกนโรคไขห้วดันกของเยาวชนใน ่ ั 4 จงัหวดันาํร่อง 
 โดย อาจารยศ์รัณยธ์ร ศศิธนากรแกว้ 

ใน วารสารมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (01/2552-06/2552) 
2. ศิลปะและดนตรีในยคุบาโรก 

โดย ผศ.จุฬมณี สุทศัน์ ณ อยธุยา 
ใน วารสารมนุษยศาสตร์ (HUMANITIES JOURNAL) (01/2552-06/2552) 

ภาควชิานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (บรรณารักษศาสตร์) จํานวน 2 เร่ือง 
1. ลกัษณะพิเศษของพทุธปรัชญาในคมัภีมิลินทปัญหา  

โดย ศ.ดร.เดือน  คาํดี 
ใน วารสารพทุธศาสน์ศึกษา ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 4  ต.ค.51 - พ.ค.52 หนา้ 39-75 

2. อุดมการณ์พระโพธิสัตย ์: พทุธจริยศาสตร์เพ่ือมหาชน 
โดย ผศ.ดร.วทิยา  ศกัยาภินนัท ์
ใน วารสารมนุษยศาสตร์ ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 1  ม.ค. – มิ.ย.52 หนา้ 5-80 

   ภาควชิาปรัชญาและศาสนา จํานวน 1 เร่ือง 
1. อุดมการณ์พระโพธิสัตว:์ พทุธจริยศาสตร์เพ่ือมหาชน 

โดย ผศ.วทิยา ศกัยาภินนัท ์
ใน วารสารมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (01/2552-06/2552) 

ภาควชิาภาษาต่างประเทศ จํานวน 5 เร่ือง 
1. An Analysis of  Errors  Regarding Verbs ,  Tenses ,  and Aspects in Thai  Graduate Students '  Academic Writing  
 โดย อาจารย ์ดร. นภาศรี ทิมแยม้ 
 ใน วารสารมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (07/2552-12/2552) 
2. การศึกษาการแปลวรรณกรรม จีนเร่ืองไซอนัในสมยัรัชกาลท่ี ่ 1 
 โดย ผศ.ดร. กนกพร นุมทอง่  
 ใน วารสารมนุษยศาสตร์ (07/2552-12/2552) 
3. อรรถศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ ความคลุมเครือระหวางภาษา่  ไทยกบภาษาจีนั  
 โดย อาจารยจ์ตุวิทย ์แกวสุวรรณ์้   
 ใน วารสารมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (01/2552-06/2552) 
4. วฒันธรรมในภาษา – เปรียบตาง่  การชมดว้ยภาษาญ่ีปุ่นของชาว ไทยและชาวญ่ีปุ่น  
 โดย รศ.ดร.บุษบา บรรจงมณี 
 ใน Kokusai Kouryuu Kikikin  Nihongo Kyouiku Kiyou  (05/2552-08/2552) 
5. The application of a course management system to enhance autonomy in learning English as a foreign language

โดย อาจารย ์ดร.นวพร สรรประเสริฐ 
 ใน วารสาร System 

     ภาควชิาภาษาไทย จํานวน 6 เร่ือง 
1. Lexical-System Approach: The way of Teaching Thai Conversation which harmonize with Lexical Organisation 

in Mental Lexicon 
   โดย Dr.Wichat Booranaprasertsook 
   ใน HUFS International Journal of Foreign Studies ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ก.ค. 52 
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2. คอลมัน์มงคลมิติ 
   โดย อาจารย ์ดร.สุรสิทธิ ไทยรัตน์ ์ (ส.ศิษยเ์ทพ) 
   ใน มงคลมิติ รายเดือน 

3. สันสกฤตนิทาน 
   โดย อาจารย ์ดร.สุรสิทธิ ไทยรัตน์ ์  
   ใน มงคลมิติ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 8  พ.ย.52 หนา้ 17 

4. คมัภีร์ใบลานในประเทศไทย 
   โดย อาจารย ์ดร.สุรสิทธิ ไทยรัตน์ ์  
   ใน ปัญญาจกัษุ ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 59  มิ.ย.52 หนา้ 9 

5. บทพรรณนาโวหารในวรรณบนัเทิงคดี 
   โดย รศ.สิริวรรณ นนัทจนัทูล 
   ใน วารสารมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (01/2552-06/2552) 

6. พระบรมราโชวาทและพระราชดาํรัสท่ีพระราชทานแกมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์่ : การวิเคราะห์เนือหาและกลวธีิ้
ทางภาษา 

   โดย ผศ.สมเกยรติ รักษม์ณีี  
   ใน Kasetsart Journal (Social Sciences) (05/2552-08/2552) 
   ภาควชิาภาษาศาสตร์ จํานวน 8 เร่ือง 

1. Identifying Prepositions in Thai 
   โดย รศ.ดร.กติมา อินทรัมพรรย์ิ  
   ใน JSEALS Vol.2  Issue.2 Sep. 2009  p.37-51 

2. ส่ือผสมมลัติมีเดียในรูปแบบเกมคาํศพัท ์ชุด Word Factory        
   โดย รศ.ดร.กติมา อินทรัมพรรย์ิ  
   ใน วารสารมนุษยศาสตร์  

3. ส่ือผสมมลัติมีเดียในรูปแบบเกมคาํศพัท ์ชุด Word Factory  ระยะท่ี 1    
   โดย รศ.ดร.กติมา อินทรัมพรรย์ิ  
   ใน วารสารมนุษยศาสตร์ ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 2  มิ.ย.-ธ.ค.52 หนา้ 99-108 

4. ประธานไร้รูปในภาษาไทย 
   โดย รศ.ดร.กติมา อินทรัมพรรย์ิ  

  ใน รวมบทความวชิาการในการประชุมวิชาการระดบัชาติเร่ืองความหลากหลายในภาษาไทย. เลม ่ 1 มหาวทิยาลยัแม่
ฟ้าหลวง : ชอบการพิมพ ์(ฉบบัท่ี 1  พ.ย.52) 

5. Core vocabulary of Thai language for Thai picture based communication system 
   โดย ผศ.ดร.พทุธชาติ โปธิบาล(Sarinya Chompoobutr, Monthika Boriboon, Wantanee Phantachat, Puttachart 

Potibal) 
  ใน i-CREATe '09: Proceedings of the 3rd International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive 

Technology (Apr.2009) 
6. ความสัมพนัธ์ระหวางความเครงครัดทางศาสนากบการตีความความหมายของคาํวา ่ ่ ั ่ "โกหก" ในภาษาไทย: การ 

วเิคราะห์เชิงอรรถศาสตร์ตน้แบบ 
โดย ผศ.ดร.ม.ล.จรัลวไิล จรูญโรจน์ 
ใน วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2 มิ.ย.-ธ.ค.52) 

7. Classifiers in Thai Sign Language 
 โดย รศ.ดร.อภิลกัษณ์ ธรรมทวธิีกลุ, จิรภา นิวาพนัธ์ุ, ฟิลิปป์  ดิลล ์

   ใน SKASE Journal of Theoretical Lingusitics Vol.6  Issue.1  p.27-44 
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8. ลกัษณนามภาษาไทยกบภาษามือไทยั  
 โดย รศ.ดร.อภิลกัษณ์ ธรรมทวธิีกลุ, จิรภา นิวาพนัธ์ุ, ฟิลิปป์  ดิลล ์และ จีรพรรณ  พรหมประเสริฐ 
 ใน Festschrift in Linguistics, Applied Linguistics,  Languages and Literature in Honor of Prof. Dr. Udom 

Warotamasikhadit on his 75th Birthday. Vol.1  Issue.1  
ภาควชิาวรรณคด ีจํานวน 31 เร่ือง (กรรมการไมนบัหมายเลข ่ 6, 8-14 เน่ืองจากไมอยใูนรอบปีปฏิทิน ่ ่ 2552) 
1. Rediscovering National Glory and History: Counter-Discourse and Politics of Thai Identity in The Siam 

Renaissance (2004) 
  โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
  ใน Beyond Politics of Identity Conference 20 มิ.ย.52 

2. ทวภิพ (The Siam Renaissance) ในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโตก้ลบัอาณานิคม 
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน ละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาฏกรรมศึกษาั  ก.ค.52 หนา้ 146-179 
3. มายาชนชนักลางไทยใน้ เวบ็ไซตเ์ครือขายสังคม่  
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครังท่ี ้ 5 พ.ย.52 
4. "ป่าเป็นเรือนยากไร้ ยอมรู้รักเป็น่ ": มุมมองความรักในวรรณกรรมไทย 
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน การสัมมนาวิชาการเร่ือง "รัก-ร้าง-รวมเรือน่ " 26 ส.ค.52 
5. เลือด หยาดเหง่ือ และนาํตา้ : การสร้างอตัลกัษณ์คนขา้มเพศในนวนิยายเร่ือง ทางสายท่ีสาม ของกรตี ชนาี  
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน เวทีวจิยัมนุษยศาสตร์ไทย ครังท่ี ้ 5 เร่ือง "ขา้ คา ฆา ่ ่ : อตัลกัษณ์ คุณคา ความรุนแรง่ " 26 พ.ย.52 
6. วรรณคดีคาํสอนของไทย: การถายทอดอุดมการณ์ปิตาธิปไตย่  (กรรมการไมนบั่ ) 
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน ศรีนครินทรวโิรฒวิชาการ ครังท่ี ้ 4 ก.พ.53 
7. "ใจกน่ีูแบกรับอยคูนเดียวแท้ๆ่ ": การเผยโฉมหนา้ของ "แม่" ใน ลบัแล, แกงคอย่  
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน วารสารภาษาและหนงัสือ ปีท่ี 40 ฉบบัท่ี 1  ธ.ค.52 หนา้ 153-172  
8. เร่ืองเลา ความทรงจาํ และครอบครัว่ : อตัลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของผูห้ญิงกวางตุง้พลดัถินในนวนิยายเร่ือง รอย่

วสันต ์ของยวุดี ตน้สกลุรุงเรือง่  (กรรมการไมนบั่ ) 
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน การสัมมนาจีนศึกษา: พลวตัแหงภาษา วรรณกรรม และวฒันธรรมจีน่  29-30 เม.ย.53 
9. เพศวถีิและวฒันธรรมกระแสรองของชายรักชายในวรรณกรรมไทย 
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม (กรรมการไมนบั่ ) 
 ใน วรรณกรรมศึกษา: วจิารณทศัน์ของนกัวชิาการรวมสมยั่  21 พ.ค.53 
10. Cherie รอยแยกแหงวยัในหลุมรัก่  (กรรมการไมนบั่ ) 
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน Starpics ม.ค.53 
 



78   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 

11. Ponyo on the Cliff by the Sea: อยาประมาทอารมณ์ปรารถนาของเดก็หญิง่  (กรรมการไมนบั่ ) 
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน Starpics ฉบบัท่ี 770 มี.ค.53 หนา้ 102-103 
12. Antique: เชิญชิมรสหวานข่ืนของฝันร้าย (กรรมการไมนบั่ ) 
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน Starpics ฉบบัท่ี 773 เม.ย..53 หนา้ 98-99 
13. รองเทา้แกวของเหมยล่ี้ : เพศสถานะ ชาติพนัธ์ุ และชนชนั ใน รถไฟฟ้ามาหานะเธอ้  (กรรมการไมนบั่ ) 
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน BIOSCOPE ฉบบัท่ี 101 เม.ย.53 หนา้ 69-71 
14. The Princess and the Frog: เทพนิยายในฝันของอเมริกนชนั  (กรรมการไมนบั่ ) 
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน Starpics ฉบบัท่ี 774  พ.ค.53 หนา้ 106-107 
15. ดอกไมก้บการตอสู้ทางชนชนัของมิสซิลแฮริสั ่ ้  
 โดย อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ใน วารสารมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (01/2552-06/2552) 
16. ละครสมยักลางหาใชละครนอกศตวรรษไม่ ่ 
 โดย ศ.กลุวดี มกราภิรมย ์
 ใน ละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาฏกรรมศึกษาั  ก.ค.52 หนา้ 6-25 
17. นวตักรรมในงานสร้างสรรค ์ของวนิทร์ เลียววาริณ 
 โดย รศ.ดร.สรณฐั ไตลงัคะ 
 ใน การวจิารณ์วรรณกรรม ของ วนิทร์ เลียววาริณ 6 มิ.ย.52 
18. บทละครเวทีสมยัใหมของไทยในทศวรรษ ่ 2510: นาฏกรรมแหงความขนุขอ้ง่ ่  
 โดย รศ.ดร.สรณฐั ไตลงัคะ 
 ใน ละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาฏกรรมศึกษาั  ก.ค.52 หนา้ 104-123 
19. เร่ืองสันไทยแนวคตินิยมสมยัใหม พ้ ่ .ศ.2507-2516 
 โดย รศ.ดร.สรณฐั ไตลงัคะ 
 ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ก.ค.52 
20. ลบัแล, แกงคอย อาํนาจของเร่ืองเลาในการทาํลาย่ ่ /สร้าง ตวัตน 
 โดย รศ.ดร.สรณฐั ไตลงัคะ 
 ใน วารสารภาษาและหนงัสือ ปีท่ี 40 ฉบบัท่ี 1 ธ.ค.52 หนา้99-109 
21. ละครไทยในมุมมองของนกัวรรณคดี 
 โดย ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน 
 ใน ละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาฏกรรมศึกษาั  ก.ค.52 หนา้ 200-215 
22. "ลิลิตยวนพาย่ " : ประวติัศาสตร์อยธุยาในวรรณคดี 
 โดย ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน 
 ใน การสัมมนาวิชาการเร่ือง "พินิจประวติัศาสตร์อยธุยาในรัชกาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ" ส.ค.52 
23. วรรณคดีและนาฏศิลป์ไทยในงานจิตรกรรมของจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต 
 โดย ผศ.วชัราภรณ์ อาจหาญ 
 ใน ละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาฏกรรมศึกษาั  ก.ค.52 หนา้ 216-231 
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24. The Zoo Story: นาฏกรรมวพิากษส์ังคมของเอดเวร์ิด แฟรงคลิน อลับี 
 โดย อาจารยจ์นัทวรรณ อนนัตประยรู 
 ใน ละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาฏกรรมศึกษาั  ก.ค.52 หนา้ 88-103 
25. The Problems of Generic Classification of Shakespeare's Romance 
 โดย อาจารยธ์งรบ ร่ืนบรรเทิง 
 ใน ละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาฏกรรมศึกษาั  ก.ค.52 หนา้ 38-59 
26. จุดจบแหงการเริมตน้่ ่ : สภาวะความเป็นมนุษยใ์น Fin de Partie ของแซมวล เบกเกตต ์
 โดย อาจารยบ์ณัฑูร ราชมณี 
 ใน ละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาฏกรรมศึกษาั  ก.ค.52 
27. จากเนรเทศนางสีดาถึงปลอยมา้อุปการ่ : ความเหมือนท่ีแตกตางระหวางบทละครเร่ืองรา่ ่ มเกยรติกบรามายณะี ์ ั  
 โดย อาจารยพ์รรณทิภา ช่ืนชาติ 
 ใน ละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาฏกรรมศึกษาั  ก.ค.52 หนา้ 180-199 
28. กวหีญิงสมยัตน้รัตนโกสินทร์: มองอตัลกัษณ์จากวรรณกรรม 
 โดย อาจารยพ์รรณทิภา ช่ืนชาติ  
 ใน งานสัมมนาวิชาการเร่ือง “มองมนุษยแ์ละสังคมในยคุโลกไร้พรมแดน” ก.ค.52 
29. แมนาก่ : จากตาํนานพืนบา้นสู เดอะ มิวสิคลั้ ่  
 โดย อาจารยว์รรณา นาวกิมูล 
 ใน ละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาฏกรรมศึกษาั  ก.ค.52 หนา้ 232-249 
30. การศึกษาแนวคิดเศรษฐกจพอเพียงในนวนิยายเร่ือง วงัดอกหญา้ ของ วิ .วินิจฉยักุล 
 โดย น.ส.นนทจ์รัส วงศว์ชิยัวฒัน์  นิสิต ป.โท บณัฑิตวทิยาลยั  ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน 
 ใน วารสารมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (07/2552-12/2552) 
31. องคพ์ยานในการกระทาํสัตยส์าบานในพระไอยการลกัษณะพยานและลกัษณะพิสูจน์ดาํนาํลุยเพลิง้  
 โดย นายอาทิตย ์ศรีจนัทร์  นิสิต ป.โท บณัฑิตวทิยาลยั  ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน 
 ใน วารสารมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (07/2552-12/2552) 
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ตวับ่งช้ีที ่4.5 ร้อยละของงานวจิัย และงานสร้างสรรค์ทีนํ่ามาใช้อนัก่อให้เกดิประโยชน์อย่างชัดเจนต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

รอบระยะเวลา  รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2552) เป้าหมาย ร้อยละ......N/A...... 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    นอ้ยกวาร้อยละ่  10 

   ร้อยละ 10 – 19 

    ร้อยละ 20 หรือมากกวา่ 

4.5-1 
 
 

4.5-2 
 

4.5-3 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัท่ี
ปฏิบติังานจริง ไมรวมลาศึกษาตอ ่ ่ (1 
มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
จาํนวนงานวจิยั และงานสร้างสรรคท่ี์
นาํมาใชป้ระโยชน์อยางชดัเจน่  
หลกัฐานท่ีแสดงผลดีท่ีเกดขึนจากการิ ้
นาํมาใชป้ระโยชน์ 

 

สตรในการคาํนวณู  
 

         จาํนวนผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค ์ท่ีนาํไปใชป้ระโยชน ์                                      
                จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 162 คน (ไมนับรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาตอ่ ่ ) จาํนวน
งานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์นาํมาใชอ้นักอใหเ้กดประโยชน์อยางชดัเจน่ ิ ่  43 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 26.54 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์าร
ประเมิน 3 คะแนน  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร์่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 162 คน (ไมนบัรวมอาจารยท่ี์ลา่
ศึกษาตอ่ ) จาํนวนงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์นาํมาใชอ้นักอใหเ้กดประโยชน์อยางชดัเจน่ ิ ่  35 เร่ือง  (ภาควิชาวรรณคดี หมายเลข 
14, 19-20, 25-29 ไมนบัเน่ืองจากระบุการนาํไปใชป้ระโยชน์ไมชดัเจน่ ่ ) คิดเป็นร้อยละ 21.60ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 
คะแนน เน่ืองจากเป็นตวับงชีใหม จึงไมประเมิ่ ่ ่้ นผลการบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ  

ผลงานท่ีนาํมาใชอ้นักอใหเ้กดประโยชน์มีดงัตอไปนี่ ิ ่ ้  
ภาควชิาภาษาต่างประเทศ จํานวน 5 เร่ือง 
1. An Introduction to English Linguistics : อาจารย์ ดร.นภาศรี ทมิแย้ม 

โดยใชส้อนในระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
2. การสอนการเขียนภาษาองักฤษ โดยเนน้กระบวนการเขียน  ( process - based approach )  กบั การพฒันาทกัษะการเขียน

ของ นิสิต  : อาจารย์ ดร.จิรพร ธนะรัชตกิารนนท์ 
โดยใชใ้นการสอนรายวชิาภาษาองักฤษ 

3. ประสิทธิผลของเกมส์และเพลง ชวยสอนในรายวชิาภาษา่  เยอรมนัเบืองตน้ ้  1  : อาจารย์ศลษิา เตรคพุ  
 โดยใชใ้นรายวชิาภาษาเยอรมนัเบืองตน้ ้ 1 

X 100 

       43 
      162 

X 100 =  26.54% (ประเมนิตนเอง) 
       35 
      162 

X 100 =  21.60% (กรรมการ) 
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4. การพฒันาหลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษพืนฐาน ้ 1 ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จากการสาํรวจความ
 ตอ้งการจาํเป็นของนิสิต : อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์ 
 โดยใชส้าํหรับการสอนรายวชิา 01355111 
5. การพฒันาหลกัสูตรวชิาภาษา องักฤษการส่ือสารมวลชนของ นิสิตปริญญาโทมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์   

 : อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์ 
 โดยใชส้าํหรับการสอนนิสิตปริญญาโท ESP 
ภาควชิาภาษาศาสตร์ จํานวน 8 เร่ือง 
1. Identifying Prepositons in Thai : รศ.ดร.กติมิา อนิทรัมพรรย์ 
 โดยใชส้อนในรายวชิา 01372521 Syntax 
2. คาํบอกปริมาณในภาษาไทย : รศ.ดร.กติมิา อนิทรัมพรรย์ 
 โดยการบรรยาย : คาํบอกปริมาณในภาษาไทย ภาควชิาภาษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวทิยาลยัศรี  นครินทรวโิรฒฯ 
3. Word Factory E-Game : รศ.ดร.กติมิา อนิทรัมพรรย์ 
 โดยเผยแพรใน่ เวบ็ไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ใหนิ้สิตเขา้ไปใชง้าน 
4. การพฒันาส่ือผสมมลัติมีเดียใน รูปแบบเกมคาํศพัท ์ Wod Factory  ระยะท่ี  1  รุนท่ี่   2 . 1  : รศ.ดร.กติมิา อนิทรัมพรรย์ 
 โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุด วชิา  01372561  ช่ือวชิา Morphology  
5. แนวทางการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีาํหรับผูท่ี้มีปัญหาทางการเรียนรู้ : ผศ.ดร.พทธชาต ิโปธิบาลุ  
 โดยการบรรยาย : การออกแบบและการพฒันาส่ือการสอนเพ่ือแกไขการอานการเขียน สาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ่ ้

กรุงเทพมหานคร เขต 1 
6. แนวทางการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีาํหรับผูท่ี้มีปัญหาทางการเรียนรู้ : ผศ.ดร.พทธชาต ิโปธิบาลุ  
 โดยการบรรยาย  :  แอลดีกบปัญหาการรู้หนังสือั .  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการศึกษาพิ เศษ 

กรุงเทพมหานคร 
7. การศึกษาทางความหมายและ การจดัประเภทของ  “ ผกั ”  และ  “ ผลไม ้: อาจารย์ ดร.อมาภรณ์ สังขมานุ  

  โดยใชใ้นการตอยอดโครงการวิจยั่  ช่ือโครงการวิจยัท่ีตอยอด่   : The  semantic categorization of  Mon and Thai native  
  vegetable names  จากแหลงทุน่ : สวนตวั่   

8. คาํอา้งถึงบุคคลท่ีสามของผูพ้ดู ตางระดบัชวงชนัอาชีพ่ ่ ้  : อาจารย์ ดร.ปนันดา เลอเลศิยตธิรรมุ   
 โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุด วิชา  01372313  ช่ือวชิา  Linguistics  &  Its Application 
ภาควชิาวรรณคด ีจํานวน 29 เร่ือง (หมายเลข 14, 19-20, 25-29 กรรมการไมนบัเน่ืองจากระบุการนาํไปใชป้ระโยชน์ไมชดัเจน่ ่ ) 
1. ช่ือบา้นนามเมืองจงัหวดัตรัง : อาจารย์วรรณา นาวกิมลู , ผศ . ดร.เสาวณิต วงิวอน, ศ . กลวดีุ  มกราภิรมย์, รศ.ดร.อริาวด ี   

ไตลงัคะ, ผศ . วชัราภรณ์ อาจหาญ 
 โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุดวิชา  01999032  ช่ือวชิา  Thai Studies  
2. ทวภิพ (The Siam Renaissance) ในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโตก้ลบัอาณานิคม : อาจารย์นัทธนัย ประสานนาม 

โดยสร้างองคค์วามรู้ใหมเร่ืองภาพยนตร์ไทยแนวหลงัอาณานิคม และการวจิารณ์แนวหลงัอา่ ณานิคม ใชส้อนใน
รายวชิา 01373311 

 3.  การเมืองเร่ืองอตัลกัษณ์ในนวนิยาย เร่ือง เสียงเพรียกจากทอ้งนาํ้  ของประทีป ชุมพล : อาจารย์นัทธนัย ประสานนาม 
  โดยใชใ้นการบรรยาย / ฝึกอบรม ช่ือหวัขอ้การบรรยาย / ฝึกอบรม  :การวจิารณ์แนวหลงัอาณานิคม :   
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 4. โดยนยัน้ี อีกนยัหน่ึง  ( นยัอนัหลากหลายในตวับททางวฒันธรรม) : อาจารย์นัทธนัย ประสานนาม  
  โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุดวิชา  01376443  ช่ือวชิา  Modern Literature in Translation 
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 5. ประพนัธศาสตร์ของพระราชวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ :การสืบทอดและการสร้างสรรคว์รรณศิลป์ไทย  :  
  อาจารย์นัทธนัย ประสานนาม 
  โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุดวิชา  01376347  ช่ือวชิา  Literary Works of Prince Bidyalongkorn 
 6. ภาพฝันของเทพบุตรตะวนัออก :นิยายทงบงัชินกโดยนกัเขียนิ YAOI  ชาวไทย : อาจารย์นัทธนัย ประสานนาม 
  โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุดวิชา  01999021  ช่ือวชิา  Thai  Language for Communication 
   7. วรรณคดีมรดกของไทย :  การอานใหมดว้ยแนวคิดหลงั่ ่  อาณานิคม : อาจารย์นัทธนัย ประสานนาม 
    โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุด วิชา  01376346  ช่ือวชิา  Literary Works in Nirat Genre 
   8. ละครสมยักลางหาใชละครนอกศตวรรษไม่ ่ : ศ.กลวด ีมกราภิรมย์ุ  
    โดยใชใ้นการเรียนการสอนรายวิชา 01373333 และเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหมเกยวกบอิทธิพลของละครสมยั่ ี่ ั

กลางท่ีดาํรงอยใูนสังคมไทย่  
 9. เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ : ศ.กลวด ีมกุ ราภิรมย์ 
  โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุดวิชา  01373212  ช่ือวชิาClassical Mythology  &  The Bible 
 10. Great Depression :  เศรษฐกจตกตํ่าครังใหญิ ่้ Gilded Age :  ยคุทองชุบ : ศ.กลวดี มกราภิรมย์ุ   
  โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุดวิชา  01373331  ช่ือวชิา  Fiction 
 11. Fitzgerald ,  Francis Scott Key :นายฟรานซิส สกอตต ์คีย ์ฟิตซ์เจอรัลด ์: ศ.กลวด ีมกราภิรมย์ุ   
  โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุดวิชา  01373331  ช่ือวชิา  Fiction 
 12. Faulkner ,  William :  นายวลิเลียม ฟอลก์เนอร์ : ศ.กลวด ีมกราภิรมย์ุ  
  โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุด  วชิา  01373331  ช่ือวชิา  Fiction 
 13. American Dream :  ความฝัน แบบอเมริกนั : ศ.กลวด ีมกราภิรมย์ุ  
  โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุด วชิา  01373331  ช่ือวชิา  Fiction   
 14. บทละครเวทีสมยัใหมของไทยในทศวรรษ ่ 2510 : นาฏกรรมแหงความขนุขอ้ง่ ่  : รศ.ดร.สรณัฐ  ไตลงัคะ 
  โดยสร้างองคค์วามรู้เกยวกบการละครเวทีสมยัใหมของไทยและเผยแพรในวงกวา้งี่ ั ่ ่  (กรรมการไมนบั่ ) 
 15. เม่ือภาพเขียน เร่ืองสัน้  และ ภาพยนตร์รวมเป็นหน่ึงเดียว : รศ.ดร.สรณัฐ ไตลงัคะ 
  โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุด วชิา  01999034  ช่ือวชิา  Art Perception 

16. เร่ืองสันคตินิยมสมยัใหมของไทย้ ่  พ . ศ .  2507 - 2516  :  ความสัมพนัธ์กบศิลปะั   : รศ.ดร.สรณัฐ ไตลงัคะ 
 โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุด วชิา  376346  ช่ือวชิา  Literary Works in Nirat Genre 
17. แนวทางวรรณกรรมวจิารณ์ตะวนัตกเพ่ือแงมุมการวจิารณ์ท่ีหลาก่ หลาย :  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลงัคะ 
 โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุด วชิา  01376511  ช่ือวชิา  Literary Theories 
18. จากกวศีาสตร์ของวรรณกรรมสูกวศีาสตร์ของวฒันธรรม่  : รศ.ดร.สรณัฐ ไตลงัคะ 
 โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุด วชิา  01376511  ช่ือวชิา  Literary Theories 
19. The Zoo Story: นาฏกรรมวพิากษส์ังคมของเอดเวร์ิด แฟรงคลิน อลับี : อาจารย์จันทวรรณ อนันตประยรู  
 โดยสร้างองคค์วามรู้เกยวกบการละครอเมริกนและเผยแพรในวงกวา้งี่ ั ั ่  (กรรมการไมนบั่ ) 

 20. The Problems of Generic Classification of Shakespeare's Romance : อาจารย์ธงรบ ร่ืนบรรเทงิ 
  โดยสร้างองคค์วามรู้เกยวกบเชกสเปียร์ศึกษาในบริบทสังคมไทยและเผยแพรในวงกวา้งี่ ั ่  (กรรมการไมนบั่ ) 
 21. การสถาปนาและธาํรงพระราชอาํนาจของสมเดจ็พระราชนินี  นาถเอลิซาเบทท่ี  1  ผานพระ่  สาทิสลกัษณ์ :  
  อาจารย์ธงรบ ร่ืนบรรเทิง  
  โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุด วชิา  01373202  ช่ือวชิา Interpreting Literature 

22. The Joy Luck Club :  วถีิของเร่ือง เลา่  รากเหงา้ และตวัตนของสมาชิกในครอบครัว : อาจารย์ธงรบ ร่ืนบรรเทงิ  
 โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุด วชิา  01373202  ช่ือวชิา Interpreting Literature  
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23. Public language grac ' d '  : Rhetorical Dilemma and Cary ' s The Tragedy of Mariam  : อาจารย์ธงรบ ร่ืนบรรเทิง 
 โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุดวิชา  01373202  ช่ือวชิา Interpreting Literature 
24. Dilemma of Female Rhetoric in Elizabeth Cary’s The Tragedy of Maria : อาจารย์ธงรบ ร่ืนบรรเทงิ 
 โดยใชใ้นการเรียนการสอน รหสัชุดวิชา  01373422  ช่ือวชิา Shakespeare ' s Plays  
25. จุดจบแหงการเริมตน้่ ่ : สภาวะความเป็นมนุษยใ์น Fin de Partie ของแซมวล เบกเกตต ์: อาจารย์บัณฑร ราชมณีู  
 โดยนาํเสนอประเดน็ศึกษาทางวรรณคดีฝรังเศสในวงกวา้ง่  (กรรมการไมนบั่ ) 
26. จากเนรเทศนางสีดาถึงปลอยมา้อุปการ่ : ความเหมือนท่ีแตกตางระหวางบทละครเร่ืองรามเกยรติกบรามายณะ่ ่ ี ์ ั  :  
 อาจารย์พรรณทิภา ช่ืนชาติ 
 โดยสร้างองคค์วามรู้ใหมเกยวกบรามายณะและเผยแพรในวงกวา้ง่ ี่ ั ่  (กรรมการไมนบั่ ) 
27. วรรณคดีและนาฏศิลป์ไทยในงานจิตรกรรมของจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต : ผศ.วชัราภรณ์ อาจหาญ 
 โดยสร้างองคค์วามรู้ใหมเกยวกบความสัมพนัธ์ระหวางวรรณคดีกบทศันศิลป์และเผยแพรในวงกวา้ง่ ี่ ั ่ ั ่  (กรรมการไมนบั่ ) 
28. ละครไทยในมุมมองนกัวรรณคดี : ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน 
 โดยสร้างองคค์วามรู้ใหมเกยวกบความสัมพนัธ์ระหวางวรรณกรรมไทยก่ ี่ ั ่ บันาฏศิลป์ (กรรมการไมนบั่ ) 
29. แมนาก่ : จากตาํนานพืนบา้นสู เดอะ มิวสิคลั้ ่  : อาจารย์วรรณา นาวกิมลู  
 โดยสร้างองคค์วามรู้ใหมเกยวกบเร่ืองเลาของแมนากในสังคมไทยและเผยแพรในวงกวา้ง่ ี่ ั ่ ่ ่  (กรรมการไมนบั่ ) 
ภาควชิาศิลปาชีพ จํานวน 1 เร่ือง 
1. มาตรฐานคุณวฒิุสาขาวิชาการทองเ่ ท่ียวและการโรงแรมและขอ้กาหนดจาํเพาะของหลกัสูตรํ  :  
 รศ.ดร.ฉลองศรี พมิลสมพงศ์ 
 โดย 1. เป็นแนวทางปฏิบติัระดบัชาติในการปรับปรงุและพฒันาหลกัสูตรการทองเท่ียวและการโรงแรม          ่  
   2. เป็นผลงานวจิยัท่ีนาํไปสูการวิจยัมาตรฐานคุณวฒิุสาขาวิชาการทองเท่ียวในระดบัปริ่ ่ ญญาโท 

 
ตวับ่งช้ีที ่4.6 จํานวนผลงานวจิัย และงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

รอบระยะเวลา  รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2552) เป้าหมาย ....0.10....ชินงาน้  

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ไดย้ืน่คาํขอ และแกไขขอ้มูล้  

    อยรูะหวางประกาศโฆษณา่ ่  หรือมีการขอให ้
       ตรวจสอบ 

    ไดรั้บสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร อยางนอ้ย่  
       1 ชินงาน้  

  

 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลกา่ ั รประเมินของคณะกรรมการฯ มีจาํนวนผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาจาํนวน 0 ชินงาน้  อยใูนระหวางเตรียมเอกสารเพ่ือขอเสนอจาํนวน่ ่  0 ชินงาน ้
ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 0 คะแนน ไมสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้่ ํ ท่ีจาํนวน 0.10 ชินงาน ้ และผลการ
ดาํเนินงานไมมีพฒันาการเม่ื่ อเทียบจากในรอบปีปฏิทิน 2551 ท่ีจาํนวน 0 ชินงาน้  



84   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 

ตวับ่งช้ีที ่4.7 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลขิสิทธ์ิ และ/หรือได้รับรองคณภาพจากุ หน่วยงานที่เช่ือถือได้ ต่อ
อาจารย์ประจํา 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552– 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ร้อยละ....N/A..... 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 10 – 19 

    ร้อยละ 20 – 29 

    ร้อยละ 30 หรือมากกวา่ 

4.7-1 
 

 

เอกสารแสดงการจดลิขสิทธิ หรือ์
หนงัสือรับรองคุณภาพจากหนวยงาน่
ท่ีเช่ือถือได ้

 
สตรในการคาํนวณู  
 

          จาํนวนผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการจดลิขสิทธิฯ์  และ/หรือไดรั้บรองคุณภาพ 
                               จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

 

 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 162 คน (ไมนับรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาตอ่ ่ ) มีผลงาน

วิชาการท่ีไดรั้บการจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรั้บรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได้่ จาํนวน 1 ชินงาน้  คิดเป็นร้อยละ 0.62 ได้
คะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 0 คะแนน เน่ืองจากเป็นตวับงชีใหม จึงไมประเมินการบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ่ ่ ่้  

รายช่ือผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรั้บรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได้่  1 ผลงาน ไดแ้ก่ 
“พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย” ประเภทงานโสตทศันวสัดุโดย รศ.ดร.อภิลกัษณ์ ธรรมทวธิีกลุ  

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2552 
 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร์่ ่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 162 คน (ไมนบัรวมอาจารยท่ี์่
ลาศึกษาตอ่ ) มีผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรั้บรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได้่ จาํนวน 96 ชินงาน้  คิด
เป็นร้อยละ 59.26 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากคณะมนุษยศาสตร์มีจาํนวนวิทยานิพนธ์ของนิสิตท่ีไดรั้บ
การจดลิขสิทธิอีก ์ 95 เร่ือง (เน่ืองจากตวับงชีสามารถนบัวทิยานิพนธ์ของนิสิตท่ีไดรั้บจดลิขสิทธิรวมได้่ ์้ ) 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 

        1 
      162 

X 100 =  0.62% (ประเมนิตนเอง) 
       96 
      162 

X 100 =  59.26% (กรรมการ) 
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ตวับ่งช้ีที ่4.8 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างองิ (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมลระดับชาติู  หรือ
ระดบันานาชาตต่ิออาจารย์ประจํา 

รอบระยะเวลา  รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2552) เป้าหมาย ร้อยละ....6.36... 
  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมนิ 

(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 1 – 14 

    ร้อยละ 15 – 19 

    ร้อยละ 20 หรือมากกวา่ 

  

สตรในการคาํนวณู  
 

                    จาํนวนบทความวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง 
                จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั (รวมลาศึกษาตอ่ ) 

 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการ่ ั มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 173 คน มี
บทความวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอ้มูลระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติจาํนวน 0 เร่ือง คิด
เป็นร้อยละ 0 ไดค้ะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 0 คะแนน ไมสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้่ ํ ท่ีร้อยละ 6.36 และผลการ
ดาํเนินงานไมมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปี่ ปฏิทิน 2551 ท่ีร้อยละ 3.82  

 
ตวับ่งช้ีที ่4.9 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับทนทําวิจัยุ  และงานสร้างสรรค์จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ

อาจารย์ประจํา 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ร้อยละ...18.75... 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยันาํเขา้ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2  

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 1 – 34 

    ร้อยละ 35 – 49 

    ร้อยละ 50 หรือมากกวา่ 

4.9-1 
 

4.9-2 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัท่ีปฏิบติังาน
จริง ไมรวมลาศึกษาตอ ่ ่ (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
หลกัฐานแสดงการไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยั 

สตรในการคาํนวณู  
 

         จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัท่ีไดรั้บทุนทาํวิจยัและงานสร้างสรรคฯ์                                      
                          จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

 

 
 
 

X 100 

X 100 

       56 
      162 

X 100 =  34.57% 
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คณะมนุษยศาสตร์มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 162 คน (ไมนับรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาตอ่ ่ ) ไดรั้บทุนทาํวิจยั และงาน
สร้างสรรคจ์ากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัจาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน  1 คะแนน 
สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีร้อยละ 18.75 และผลการดาํเนินงานไมมีพฒันาการเม่ื่ อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 
ท่ีร้อยละ 28.47   

 

รายช่ืออาจารยท่ี์ไดรั้บทุนทาํวจิยั และงานสร้างสรรคจ์ากภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยั มีดงัตอไปนี่ ้  
ภาควชิาดนตรี (ศิลปนิเทศ) จํานวน 2 คน 
1. อาจารยภ์าคม บาํรุงสุข 

 ช่ืองานวจิยั  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือการประชาสัมพนัธ์และการประกนคุณภาพของสาขาวิชาดนตรีไทย ั             
ภาควชิาศิลปนิเทศ   คณะมนุษยศาสตร์ 

ช่ืองานวจิยั  การพฒันาส่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชวยสอน รูปแบบเกม เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ่ "ดนตรีไทยเกม" 
2. ผศ.ดร.ศรัณย ์นกัรบ 

ช่ืองานวจิยั  ดนตรีประกอบพิธีกรรมการเตน้เจา้เซ็นของศาสนาอิสลามนิกายชีอใ์นประเทศไทย 
 ภาควชิานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (บรรณารักษศาสตร์) จํานวน 7 คน 

1. ผศ.ดร.พรทิพย ์เยน็จะบก 
ช่ืองานวจิยั การจดัการฐานขอ้มูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ 

2. อาจารยว์ราพรรณ อภิศุภะโชค 
ช่ืองานวจิยั การจดัการฐานขอ้มูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ดา้นบริการวิชาการ 

3. อาจารยว์ลัลภา จนัทรดี 
ช่ืองานวจิยั การจดัการความรู้และฐานขอ้มูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ดา้นบริหาร 

 4. อาจารยจ์ารุณี สุปินะเจริญ 
  ช่ืองานวจิยั การจดัการความรู้และฐานขอ้มูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ดา้นแผนงานและโครงการ 
 5. อาจารย ์ดร.ณฏัฐชุ์ดา วจิิตรจามรี 
  ช่ืองานวจิยั การจดัการความรู้และฐานขอ้มูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ดา้นวิจยั 
 6. อาจารยก์ฤษฎา ทวศีกัด์ิศรี 
  ช่ืองานวจิยั การจดัการความรู้และฐานขอ้มูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ดา้นสารสนเทศ 
 7. อาจารยน์ดัดาวดี นุมนาค่ , อาจารยจ์ารุณี สุปินะเจริญ 
  ช่ืองานวจิยั การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา 371111 การใชท้รัพยากรหอ้งสมุด 
 ภาควชิาปรัชญาและศาสนา จํานวน 6 คน 

1. ผศ.โกเมนทร์  ชินวงศ ์
ช่ืองานวจิยั โครงการวจิยัเพ่ือจดัทาํหลกัสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

 2. ผศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน 
  ช่ืองานวจิยั โครงการวจิยัเร่ือง "การวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบญาณวทิยาของสาํนกัประจกัษนิ์ยมกบพทุธปรัชญาเถรวาทั " 
 3. ศ.ดร.เดือน  คาํดี 
  ช่ืองานวจิยั โครงการวจิยั เร่ืองลกัษณะพิเศษของพระโพธิสัตว ์  
  ช่ืองานวจิยั พทุธปรัชญาในคมัภีร์มิลินทปัญหา  
  ช่ืองานวจิยั บทบาทของศรัทธาและปัญญาในทางศาสนา 
 4. ผศ.ดร.ศิริวรรณ เกษมศานตก์ดาการิ  
  ช่ืองานวจิยั กวาจะเป็นเกยรตินิยม มก่ ี . 
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5. อาจารยไ์พรินทร์ กะทิพรมราช 
 ช่ืองานวจิยั โครงการคายปรัชญาและศาสนาสัมพนัธ์ครังท่ี ่ ้ 5 
6. รศ.ผจญ คาํชูสังข ์
 ช่ืองานวจิยั ยคุบริโภคนิยมกบพทุธเศรษฐศาสตร์ั   
ภาควชิาภาษาต่างประเทศ จํานวน 20 คน 
1. ผศ.จุฑามาศ นามสูงเนิน 
 ช่ืองานวจิยั การศึกษาการแปลภาษา เยอรมนัสูภาษาไทย่  : ปัญหา โครงสร้างภาษา  
2. ผศ.ดร.บุษบา ตน้ทอง 
 ช่ืองานวจิยั ตางผูเ้ขียนในวฒันธรรมท่ี่  เหมือน ผูเ้ขียนท่ีเป็นนกัศึกษากบผูเ้ขียนท่ีไมใชนกัศึกษาั ่ ่  
3. ผศ.ดร.พรศิริ มวงสมยั่  
 ช่ืองานวจิยั การส่ือสารทางการแพทยใ์น บริบทการใชภ้าษาองักฤษเป็น ภาษาตางประเทศ่  
4. ผศ.บุญทอง อิทธิปัญญา 
 ช่ืองานวจิยั การศึกษาความสามารถของ นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการเดาความหมายคาํศพัท ์เฉพาะทาง  ( จิตวิทยา )  
5. ผศ.ภทัราพร ตะ๊ปินตา 
 ช่ืองานวจิยั การศึกษาอิทธิพลของ วฒันธรรมชนัเรียนไทยกบการ้ ั  พฒันาทกัษะการเขียนภาษา องักฤษของนกัเรียนไทย 
6. ผศ.วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์ 
 ช่ืองานวจิยั การประเมินผลหลกัสูตร  ( ภาษา เยอรมนั )  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ฉบบัปรับปรุง พ . ศ . 

 2548  
7. รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม 
 ช่ืองานวจิยั ภาษาญ่ีปุ่นขนักลาง ชุดเรียนผานโปรแกรมมลัติมีเดีย้ ่  
 ช่ืองานวจิยั แนวทางการสร้างหลกัสูตรศิลป ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษา เกาหลี คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
8. รศ.สร้อยสุดา ณ ระนอง 
 ช่ืองานวจิยั พฒันาการหมอนไหมไทยในหน่ึงทศวรรษท่ีผานมา่ ่ : วเิคราะห์บทยาทความชวยเหลือจากภาครัฐ เอกชน่

และความชวยเหลือจากตางประเทศ่ ่  
 ช่ืองานวจิยั ระบบวเิคราะห์และแนะนาํการใชภ้าษาญ่ีปุ่นผานการสร้างแบบทดสอบออนไลน์่ : กรณีศึกษาการใชค้าํชวย่  
9. อาจารย ์ดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท ์
 ช่ืองานวจิยั การสอนการเขียนภาษาองักฤษ โดยเนน้กระบวนการเขียน  ( process - based approach ) กบั การพฒันา

ทกัษะการเขียนของ นิสิต 
 ช่ืองานวจิยั การศึกษา  Reader ' s Response  Journal  ท่ีมีตอทกัษะการอาน่ ่  และการเขียนของนิสิต 
10. อาจารย ์ดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์ 
 ช่ืองานวจิยั การพฒันาหลกัสูตรวชิาภาษา องักฤษพืนฐาน ้  1 ของนิสิต ปริญญาตรีมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์จากการ

สาํรวจ ความจาํเป็นตอ้งการของนิสิต 
 ช่ืองานวจิยั การพฒันาหลกัสูตรวชิาภาษา องักฤษการส่ือสารมวลชนของ นิสิตปริญญาโทมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์  
11. อาจารย ์ดร.ยพุกา ฟกูชิุมา่  
 ช่ืองานวจิยั การศึกษาภาวะการพ่ึงพาตนเอง ในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผู ้เรียนชาวไทยผานการสาํรวจ่  ทศันคติและ

การใชก้ลยทุธ์ใน การเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่น  
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12. อาจารย ์ดร.สุจรรยา วิลาวรรณ 
 ช่ืองานวจิยั ผลของการใชค้วามสัมพนัธ์ของ คาํศพัทแ์ละ  Macrorules  ท่ีมีตอ่  การจบัใจความสาํคญัของผู ้เรียน

ภาษาองักฤษเป็นภาษาตาง่  ประเทศ  
 13. อาจารยศ์ลิษา เตรคุพ 
  ช่ืองานวจิยั ประสิทธิผลของเกมส์และเพลง ชวยสอนในรายวิช่ าภาษา เยอรมนัเบืองตน้ ้  1 
 14. อาจารยอิ์ศริยา  ทวศิีลป  
  ช่ืองานวจิยั การศึกษาพฒันาเกณฑเ์ปรียบเทียบสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงานของประเทศไทย 

ระยะท่ี 1 
  ช่ืองานวจิยั การใช ้Concordances เพ่ือชวย่  นิสิตใหต้ระหนกัถึงการใชก้ลุม่  คาํภาษาองักฤษทีเกดรวมกิ ่ นั 
 15. อาจารย ์ดร.วณัณนา สุนทรนฤรังษี 
  ช่ืองานวจิยั การศึกษาพฒันาเกณฑเ์ปรียบเทียบสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงานของประเทศไทย 

ระยะท่ี 1 
 16. อาจารยม์ริสสา พงษศิ์ริกลุ 
  ช่ืองานวจิยั การศึกษาพฒันาเกณฑเ์ปรียบเทียบสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงานของประเทศไทย 

ระยะท่ี 1 
 17. อาจารยอ์ารีรัตน์ ปินทอง่  
  ช่ืองานวจิยั  การพฒันาทกัษะการฟัง-พดูภาษาฝรังเศสของนิสิตรายวิชาภาษาฝรังเศสพืนฐาน ่ ่ ้ 1 
 18. อาจารยพิ์วฒัน์ หิตกร 
  ช่ืองานวจิยั การรับรู้ของนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตบางเขนในการเรียนภาษาองักฤษพืนฐา้ น 2 ผาน่

ส่ือการสอนสไลดอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 19. อาจารยว์รรณชลีย ์เกยรตินิยมศกัดิี ์  
  ช่ืองานวจิยั การศึกษากลวธีิการฝึกฝนทกัษะในการฟังภาษาญ่ีปุ่น โดยใชก้ารเรียนรู้แบบศึกษาดว้ยตนเองของนิสิต

วชิาเอกภาษาญ่ีปุ่นชนัปีท่ี ้ 3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 20. รศ.บุษบา บรรจงมณี 
  ช่ืองานวจิยั Developing of Kanji Proficincy Test for Thai-native Japanese Learners  
 ภาควชิาภาษาไทย จํานวน 8 คน 
 1. รศ.ชลอ รอดลอย 
  ช่ืองานวจิยั ซีดีรอมส่ือประสมสารานุกรมเพลงไทย  
 2. รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์ 
  ช่ืองานวจิยั ลีลาภาษาในวรรณกรรมของจิตร ภมิูศกัดิ ์ : การศึกษาเชิงวเิคราะห์ 
  ช่ืองานวจิยั การศึกษาวเิคราะห์โวหารภาพพจน์ในพระราชนิพนธ์ของสมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลยานิวฒันา ั

กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินท ์
 3. ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน 
  ช่ืองานวจิยั พจนานุกรมภาษาคาํเมือง-ไทย-องักฤษ 
 4. อาจารยสุ์รียรั์ตน์ บาํรุงสุข 
  ช่ืองานวจิยั โครงการวจิยัเพ่ือพฒันาวิชาการศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย ประจาํปีการศึกษา 2551 
   ช่ืองานวจิยั การเรียนการสอนภาษาไทยใหช้าวตางประเทศ ่ : กรณีศึกษาเร่ืองคาํและการสร้างคาํ  
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  5. อาจารยเ์มธาวี ยทุธพงษธ์าดา 
   ช่ืองานวจิยั การใชล้กัษณะนามของนกัศึกษาเกาหลี สาขาวชิาภาษาไทย ณ มหาวทิยาลยัปูซาน ภาษาและกจการิ

ตางประเทศ่  

  6. ผศ.สมเกยรติ  รักษม์ณีี  
   ช่ืองานวจิยั การพฒันาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย  
  7.  อาจารย ์ดร.รุจิรา เส้งเนตร 
   ช่ืองานวจิยั การสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนขนัสูงข้ องนกัศึกษาลาว สาํหรับนกัศึกษาลาวท่ีไดรั้บทุนจาก สพร. 

8. อาจารยว์ิชาติ บูรณะประเสิรฐสุข  
  ช่ืองานวจิยั การศึกษาปัญหาในการส่ือสารดว้ยการเขียนเปรียบเทียบระหวา่งนิสิตสายวทิยาศาสตร์และนิสิตสาย

มนุษยศาสตร์ 
 ภาควชิาภาษาศาสตร์ จํานวน 5 คน 

1. รศ.ดร.กติมา อินทรัมพรรย์ิ  
 ช่ืองานวจิยั การตงัช่ือละครไทย้  

2. ผศ.ดร.ม.ล.จรัลวไิล จรูญโรจน์ 
 ช่ืองานวจิยั ภาษาและภาพสะทอ้นของวฒันธรรมจากช่ือเลนของคนไทย่  
3. รศ.ดร.ทศันาลยั บูรพาชีพ 
 ช่ืองานวจิยั การศึกษาคาํบอกการณ์ลกัษณะประเภทไมเนน้โครงสร้างภายใน แลว้ ในภาษาไทย และคาํบอกการณ์่

ลกัษณะท่ีเทียบเท่ากนในภาษาลาวและเขมรั  
4. ผศ.ดร.พทุธชาติ โปธิบาล 
 ช่ืองานวจิยั การศึกษาการสาํเหนียกรู้ระบบเสียงของนกัเรียนระดบัมธัยมตน้ 
 ช่ืองานวจิยั พจนานุกรมอิเลก็ทรอนิกส์ ภาษาไทย-เกาหลี 
 ช่ืองานวจิยั พจนานุกรมอิเลก็ทรอนิกส์ ภาษาไทย-มลายถิูนปัตตานี่  
5. รศ.ดร.อภิลกัษณ์ ธรรมทวธิีกลุ 
 ช่ืองานวจิยั โครงการวจิยัพจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย 
 ช่ืองานวจิยั โครงการวจิยัเร่ืองการเรียนการสอนแบบ e-Learning วชิาสัทศาสตร์ภาษาองักฤษ 
ภาควชิาวรรณคด ีจํานวน 4 คน 
1. รศ.ดร.สรณฐั ไตลงัคะ 
 ช่ืองานวจิยั บทละครเวทีสมยัใหมของไทยทศวรรษ ่ 2510: นาฏกรรมแหงคว่ ามขนุขอ้ง่  
2. อาจารยน์ทัธนยั ประสานนาม 
 ช่ืองานวจิยั ทวภิพ: การศึกษาในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโตก้ลบัอาณานิคม 
3. ผศ.ดร.เสาวณิต วงิวอน  
 ช่ืองานวจิยั ปฐมสมโพธิวดัตองปุ: ความสัมพนัธ์ระหวางจิตรกรรมกบวรรณกรรมพทุธประวติั่ ั  
4.  ศ.กลุวดี มกราภิรมย ์
 ช่ืองานวจิยั การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนรายวชิา 01373211 สมยัและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 
ภาควชิาศิลปาชีพ จํานวน 2 คน 
1. ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศช์ยั 
 ช่ืองานวจิยั ความสัมพนัธ์ระหวางระบบการจดัการตลาดนาํของทอ้งถินกบผลกระทบดา้นสังคมในพืนท่ี่ ั้ ่ ้  
2. ผศ.เปรมฤดี ชอบผล 
 ช่ืองานวจิยั ปัจจยัท่ีสงผลตอการเรียนรู้งานของนิสิตฝึกปฏิบติังานสหกจศึกษาวิชาเอกการโรงแรม่ ่ ิ  
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ตวับ่งช้ีที ่4.10 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชมวิชาการุ  และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ร้อยละ...64.38.. 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยันาํเขา้ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3  1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 40 – 59 

    ร้อยละ 60 – 79 

    ร้อยละ 80 หรือมากกวา่ 

4.10-1 
 

4.10-2 
 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัท่ีปฏิบติังาน
จริง ไมรวมลาศึกษาตอ่ ่  (1 มิ.ย.52-31 พ.ค.53) 
หลกัฐานแสดงการเขา้รวมประชุมวชิาการ ่
และ/หรือนาํเสนอผลงานวิชาการ 

 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 162 คน (ไมนับรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาตอ่ ่ ) เขา้รวม่
ประชุมวิชาการ และ/หรือนาํเสนอผลงานวิชาการทงัในประเทศและตางประเทศ้ ่ จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 ไดค้ะแนน
ตามเกณฑก์ารประเมิน 2 คะแนน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีร้อยละ 64.38 และผลการดาํเนินงานไม่มีพฒันาการ
เม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 71.53 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร์่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 162 คน (ไมนบัรวมอาจารยท่ี์ลา่
ศึกษาตอ่ ) เขา้รวมประชุมวชิาการ่  และ/หรือนาํเสนอผลงานวิชาการทงัในประเทศและตางประเทศ้ ่ จาํนวน 66 คน (ไมนบัอาจารยท่ี์่
เขา้ประชุมท่ีไมใชการประชุมวชิาการจาํนวน ่ ่ 38 คน) คิดเป็นร้อยละ 40.74 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 1 คะแนน ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีร้อยละ 64.38 และผลการดาํเนินงานไม่มีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 
71.53 
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องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาหนดตวับงชีการประเมินฯ ในํ ่ ้ องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม จาํนวน 5 ตวับงชี ่ ้  
ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ในภาพรวม

ขององค์ประกอบที่ 5 มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.00 คะแนน  ผลการดําเนินงานอย่ในระดับู ดีมาก สามารถบรรลุเป้าหมาย 2 ตวับงชี และมี่ ้
พฒันาการ 3 ตวับงชี่ ้  โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดด้งัตารางท่ี  2.6 
 

ตารางที ่2.6  สรปผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีุ ในองค์ประกอบที ่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 

ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 ตัวบ่งช้ี   หน่วย 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

*5.1 
 

มีกระบวนการและกลไกใน
การบริการทางวชิาการแก่
สงัคมตามเป้าหมายของ
หนวยงาน่  

  ระดบั N/A - 7 5 - 3 3 - - - - 

5.2 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ี
มีสวนรวมในการใหบ้ริการ่ ่
ทางวชิาการแกสงัคม่  เป็นท่ี
ปรึกษา เป็นกรรมการ
วทิยานิพนธ์ภายนอก
มหาวทิยาลยั เป็นกรรมการ
วชิาการ กรรมการวชิาชีพใน
ระดบัชาติ หรือระดบั
นานาชาติ ตออาจารยป์ระจาํ่  

 
 
 
 

  ร้อยละ 20.23 47.13 35.84 33.53 3 3 3     

5.3 ร้อยละของกจกรรมิ /โครงการ
บริการทางวชิาการ และ
วชิาชีพท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการพฒันา เสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของสงัคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ ตออาจารยป์ระจาํ่  

  ร้อยละ 125 59.72 37.65 35.80 3 3 3     

*5.4 ระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

  คาเฉล่ีย่  N/A - 4.13 4.15 - 3 3 - - - - 

5.5 มีการนาํความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการ
วชิาการและวชิาชีพมาใชใ้น
การพฒันาการเรียน การสอน 
และการวจิยั 

     ขอ้ 3 3 5 5 3 3 3     

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ 3.00 3.00     

 * หมายถึง ตวับงชีใหมท่ี มก่ ่้ .ถายทอดใหค้ณะดาํเนินการ จึงไมมีการประเมินเป้าหมาย และพฒันาการ่ ่  
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ตวับ่งช้ีที ่5.1  มกีระบวนการและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่สังคมตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั .....N/A..... 

เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการจดัทาํนโยบาย แผนกลยทุธ์ และ
แผนดาํเนินงานของการบริการวิชาการ
แกสังคม่  

5.1-1-1 
 

5.1-1-2 

แผนการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 2552 
คณะมนุษยศาสตร์ 
แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

   2.  มีคณะกรรมการ คณะทาํงานหรือ
หนวยงานดาํเนินการให้บริการวิชาการ่
แกสังคมตามแผนท่ีกาหนด่ ํ  

5.1-2-1 
5.1-2-2 

 
5.1-2-3 
5.1-2-4 

 

คาํสังแตงตงัคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ่ ้่  
แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
ฝ่ายบริการวชิาการ 
หนงัสือแตงตงัคณะกรรมการบริหารศนูยภ์าษา่ ้  
คาํสังแตงตงัคณะกรรมการโครงการประชุม่ ้่
วชิาการ ละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ 
วรรณกรรมกบนาฏกรรมศึกษาั  

   3.  มีการกาหนดหลกัเกณฑ์และหรือระเบียบํ
ในการใหบ้ริการวชิาการแกสังคม่  

5.1-3-1 
5.1-3-2 

ระเบียบวาดว้ยการพฒันาวชิาการ พ่ .ศ. 2551 
หนงัสือเลขท่ี ศธ 0513.10121/ว.2038 

   4.  มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน
ท่ีกาหนดํ  

5.1-4-1 
 

5.1-4-2 
 

5.1-4-3 
 
 

5.1-4-4 

รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตังาน
ประจาํปีงบประมาณ 2552 (แผนงานบริการวิชาการ) 
สรุปและประเมินโครงการเสวนาพิเศษเร่ือง 
"รักแทอ้ยหูนใด่ "  
การประเมินผลโครงการละคร ระคน ตวัตน 
มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาฏกรรมศึกษาั  
โครงการอบรมภาษาและวฒันธรรม 
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมของศนูยภ์าษา 

   5.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริการวชิาการแกสังคม่  

5.1-5-1 
 

5.1-5-2 
 

5.1-5-3 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการ
วชิาการ ครังท่ี ้ 1/2552 หนา้ 4 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวจิยัและ
บริการวิชาการภาควชิาวรรณคดี ครังท่ี ้ 1/2553 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศนูย์
ภาษา ครังท่ี ้ 6/2552 และ 7/2552 

   6.  มีการจดัทาํแผนการเช่ือมโยงและบูรณา
การการบริการทางวิชาการแกสังคมเขา้่
กบการเรียนการสอนั  หรือการวิจยั หรือ
การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

5.1-6-1 
 

5.1-6-2 
 

แผนการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 2552 
คณะมนุษยศาสตร์ 
แผนการปฏิบติังานประจาํปีการศึกษา 2552 
ภาควชิาวรรณคดี 

   7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาํผลการ
ประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เช่ือมโยง และบูรณาการระหวางการ่
บริการวิชาการแกสังคมกบภารกจอ่ืนๆ่ ั ิ  
ของคณะ 

5.1-7-1 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวจิยัและ
บริการวิชาการภาควชิาวรรณคดี ครังท่ี ้ 1/2553 
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คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีกระบวนการและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเป้าหมายของ่
หนวยงาน่ ตามเกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 7 ระดบั ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากเป็นตวับงชีใหม จึง่ ่้
ไมประเมิน่ การบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร์่ มีกระบวนการและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่
สังคมตามเป้าหมายของหนวยงาน่ ตามเกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 5 ระดบั ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน 

 
รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 5.1 ในแตละขอ้่  มีดงัตอ่ ไปน้ี 
1. มกีารจัดทาํนโยบาย แผนกลยทธ์ุ  และแผนดาํเนินงานของการบริการวชิาการแก่สังคม 
คณะมนุษยศาสตร์ไดก้าหนดแผนงานการบริการวิชาการแกสังคมไวใ้นแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ ํ ่ 2552 ซ่ึง

คณะกรรมการฝ่ายบริการวชิาการ ภาควชิา และศูนยภ์าษา ไดก้าหนดํ แผนดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัคณะ 
2. มคีณะกรรมการ คณะทาํงานหรือหน่วยงานดาํเนินการให้บริการวชิาการแก่สังคมตามแผนทีก่าํหนด 
คณะมนุษยศาสตร์มีคาํสังแตงตงัคณะกรรมการบริการวิชาการ่ ้่ ประจาํคณะ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการเป็น

ประธาน และหนวยงานระดบัภาควิชา ศูนยภ์าษามีคณะกรรมการบริการวิชาการดว้ยเ่ ชนกน ่ ั  และมีคาํสังแตงตงัคณะกรรมการการ่ ้่
ดาํเนินงานโครงการกจกรรมิ บริการวชิาการตางๆ่  

3. มกีารกาํหนดหลกัเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวชิาการแก่สังคม 
คณะมนุษยศาสตร์ใชห้ลกัเกณฑแ์ละระเบียบการใหบ้ริการแกสังคม ตามประกาศสภามหาวทิยาลยั เร่ือง ระเบียบวาดว้ย่ ่

การพฒันาวชิาการ พ.ศ. 2551 และเอกสารท่ีสาํนกับริการวชิาการ มก. สงมาเกยวกบเร่ืองหลกัเกณฑห์รือระเบียบตางๆ่ ี่ ั ่  
4. มกีารประเมนิผลการปฏิบัตงิานตามแผนทีก่าํหนด 
คณะมนุษยศาสตร์มีการรายงานผลการประเมินโครงการบริการวิชาการตางๆ ไวใ้น่ แผนการปฏิบติังานประจาํปีของฝ่าย

บริการวชิาการของคณะ และของภาควชิาตางๆ่  
 5. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรงการบริการวชิาการแก่สังคมุ  

คณะกรรมการฝ่ายบริการวชิาการคณะมนุษยศาสตร์มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการโดยนาํเสนอผลตอท่ี่
ประชุมฯ ครังท่ี ้ 1/2552 และระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงแกไข แ้ ละเตรียมโครงการบริการวิชาการในปี
ถดัไป และคณะกรรมการวิจยัและบริการวชิาการของภาควิชาตางๆ ่ ไดน้าํผลการประเมินมาหารือรวมกนเพ่ือหาแนวทางในการ่ ั
ปรับปรุงการบริการวิชาการครังตอ้ ่ ไปดว้ยเชนกน เชน ่ ั ่ ในท่ีประชุมฯ ภาควชิาวรรณคดี ครังท่ี ้ 1/2553 

 6. มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนู  หรือการวิจัย 
หรือการทาํนบํารงศิลปวฒันธรรมุ ุ  

คณะมนุษยศาสตร์จดัทาํแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการเขา้กบการเรียนการสอนั  หรือการวจิยั หรือ
การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  โดยมีศนูยภ์าษา สถาบนัขงจือ และภาควชิาตาง ๆ้ ่  นาํไปปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม เชน ภาควิชา่
วรรณคดี ไดก้าหนดแผนดงักลาวไวใ้นแผนงานฯของภาควชิา และไดจ้ดัโครงการละคร ระคน ตวัตน มนุษย์ํ ่ : วรรณกรรมกบั
นาฏกรรมศึกษาเช่ือมโยงไปสูการเรียนการสอนวิชาบงัคบัและวชิาและวิ่ ชาเฉพาะเลือกของภาควิชา ดงัปรากฏในแผนงานของ
ภาควชิาวรรณคดี 

 7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรงความเช่ือมโยงุ  และบรณาการระหว่างการู

บริการวชิาการแก่สังคมกบัภารกจิอืน่ๆ ของคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์จดัโครงการสัมมนาแนะแนวทางการศึกษาตอท่ีคณะมนุษยศาสตร์ มก่ . เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิการยน 2552 

เพ่ือประชาสัมพนัธ์แนะนาํหลกัสูตรของคณะใหแ้กครูแนะแนวทวักรุงเทพฯ และปริมณฑล่ ่  สงผลเช่ือมโยงไปสูภารกจดา้นการ่ ่ ิ
เรียนการสอน โดยมีจาํนวนนิสิตใหมเพิมขึนในปีการศึกษา ่ ่ ้ 2553 
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ตวับ่งช้ีที ่5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลยั เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ
ต่ออาจารย์ประจํา 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ร้อยละ ....20.23..... 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยันาํเขา้ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 1 – 14 

    ร้อยละ 15 – 24 

    ร้อยละ 25 หรือมากกวา่ 

5.2-1 
 
 

5.2-2 
 

รายงานสรุปอาจารยป์ระจาํท่ีมีสวนรวมใน่ ่
การใหบ้ริการทางวิชาการแกสังคม่  (จาํนวน
อาจารยไ์มนบัซาํ่ ้ ) 
เอกสารแสดงการมีสวนรวมในการ่ ่
ใหบ้ริการทางวิชาการแกสังคม ่ (หนงัสือเชิญ) 

 

สตรในการคาํนวณู  
 

         จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีสวนรวมในการใหบ้ริการทางวชิาการแกสังคม่ ่ ่  
                                   จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  (รวมลาศึกษาตอ่ ) 

 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีอาจารย์ประจาํ จาํนวน 173 คน อาจารย์ประจาํท่ีเป็นกรรมการภายนอก
มหาวิทยาลยั จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 35.84 ไดค้ะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ี
กาหนดไว้ํ ท่ีร้อยละ 20.23 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ47.13 (3 คะแนน) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร์่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 173 คน อาจารยป์ระจาํท่ีเป็น
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลยั จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 33.53 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีร้อยละ 20.23 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ47.13 
(เน่ืองจากไมนบัอาจารยท่ี์ไปเป็นกรรมการจดังานประชุมละคร ระคน ตวัตน มนุษยฯ์ จาํนวน ่ 4 คน) 

 
 
 
 
 
 

X 100 

           62 
           173 

X 100 =   35.84% (ประเมนิตนเอง) 
           58 
           173 

X 100 =   33.53% (กรรมการ) 
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ตวับ่งช้ีที ่5.3 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพฒันา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชมชนุ  ประเทศชาต ิและนานาชาต ิต่ออาจารย์ประจํา 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552– 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ร้อยละ ...125..... 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 1 - 19 

    ร้อยละ 20 – 29 

    ร้อยละ 30 หรือมากกวา่ 

5.3-1 
 

5.3-2 
 

รายงานสรุปกจกรรมิ /โครงการบริการทาง
วชิาการแกสังคม่  
เอกสารแสดงกจกรรมิ /โครงการบริการทาง
วชิาการแกสังคม ่ (เอกสารโครงการ/หนงัสือเชิญ) 

สตรในการคาํนวณู  
 

              จาํนวนกจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการิ  
                จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 
 
 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 162 คน (ไมนบัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาตอ่ ่ ) มีกจกรรมิ /

โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการพฒันา เสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติจาํนวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.65  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน ไมสามารถบรรลุเป้า่ หมาย
ตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีร้อยละ 125 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 59.72 (3คะแนน)  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร์่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 162 คน (ไมนบัรวมอาจารยท่ี์ลา่
ศึกษาตอ่) มีกจกรรมิ /โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการพฒันา เสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติจาํนวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.80 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน ไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีร้อยละ 125 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ี
ร้อยละ 59.72 (3คะแนน) (เน่ืองจากไมนบัโครงการท่ีไมใชโครงการบริการทางวชิาการฯ จาํนวน ่ ่ ่ 3 โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          61 
          162 

X 100 =   37.65% (ประเมนิตนเอง) 
          58 
          162 

X 100 =   35.80% (กรรมการ) 

X 100 
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ตวับ่งช้ีที ่5.4 ระดบัความพงึพอใจของผ้รับบริการู  

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย คาเฉ่ ล่ีย ...N/A.... 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ความพึงพอใจ 1.51 – 2.50 

    ความพึงพอใจ 2.51 – 3.50 

    ความพึงพอใจ 3.51 ขึนไป้  

5.4-1 
 

5.4-2 
 

5.4-3 
 

จาํนวนโครงการ/กจกรรมการิ
ใหบ้ริการทางวิชาการ 
จาํนวนโครงการฯ ท่ีมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
รายงานสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผูรั้บบริการของโครงการ
บริการทางวิชาการ (พร้อมแบบ
ประเมินความพึงพอใจฯ) 

สตรในการคาํนวณู  

 
 
 

 
 
คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีโครงการ/กจกรรมท่ีใหบ้ริการทงัหมด จาํนวน ิ ้ 61 โครงการ มีโครงการ/กจกรรมิ

ท่ีมีการประเมินผลความพึงพอใจทงัหมด้ จาํนวน 22 โครงการ มีผลรวมคาเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการคือ ่ 4.13  
ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากเป็นตวับงชีใหม่ ่้  จึงไมประเมินการบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ่  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร์มีโครงการ่ /กจกรรมท่ีให้บริการทังหมด จาํนวน ิ ้ 58 
โครงการ มีโครงการ/กจกรรมท่ีมีการประเมินผลความพึงพอใจทงัหมดิ ้ จาํนวน 21 โครงการ มีผลรวมคาเฉล่ียของระดบัความพึง่
พอใจของผูรั้บบริการคือ 4.15  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน  

 
 
 
 
 
 

           90.9 
             22 

=   4.13 (ประเมนิตนเอง) 
          87.13 
             21 

=   4.15 (กรรมการ) 
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ตวับ่งช้ีที ่5.5 มีการนําความร้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพฒันาการเรียนู  การสอน และ
การวจิัย 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ....3.... ขอ้ 
เกณฑ์มาตรฐาน  ขอ้ ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

≥ 3 
ข้อ 

 

2 
ข้อ 

1 
ข้อ 

 1.  มีแผนในการนําความ รู้และ
ประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการ /วิชาชีพมาใช้ในการ
เรียนการสอนและการวจิยั 

5.5-1-1 
 
 

5.5-1-2 

แผนงานของฝ่ายบริการวิชาการเกยวกบการนาํี่ ั
ความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการมา
ใชใ้นการเรียนการสอนและการวจิยั 
แผนงานบริการวิชาการของสังคมของหนวยงานตาง ๆ่ ่  

   2.  มี ก า ร นํ า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการ /วิชาชีพมาใช้ในการ
เรียนการสอน อยางน้อย่  1 
โครงการ 

5.5-2-1 
5.5-2-2 

 
5.5-2-3 

 
 

5.5-2-4 
 

 
5.5-2-5 

แฟ้มรายงานการพฒันากระบวนการเรียนการสอน  
โครงการละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรม
กบนาฏกรรมศึกษาั  
ประมวลการสอนวชิาเร่ืองเฉพาะทางภาษาศาสตร์
ประยกุต ์ ภาคตน้ ปีการศึกษา 2552 ของผศ.ดร.
พทุธชาติ โปธิบาล 
หนงัสือเชิญบุคลากรสาขาวชิาภาษาฝรังเศสเป็น่
อนุกรรมการจดัการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง 
ระเบียบวธีิวจิยัการจดัการเรียนการสอนภาษาฝรังเศส่  
ประมวลการสอนวชิา 01390321 , 0139149, 01391111, 
01390331 

   3.  มี ก า ร นํ า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใชใ้นการวิจยั 
อยางนอ้ย่  1 โครงการ 

5.5-3-1 
 

5.5-3-2 
5.5-3-3 

 
5.5-3-4 

 
5.5-3-5 

 
5.5-3-6 
5.5-3-7 

 
5.5-3-8 

หนงัสือละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบั
นาฏกรรมศึกษา  
แฟ้มงานวจิยัภาควชิาวรรณคดี  
โครงการละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรม
กบนาฏกรั รมศึกษา 
โครงการวิจยัเร่ือง "การศึกษาการสาํเหนียกรู้ระบบเสียงของ
นกัเรียนระดบัมธัยมตน้" ของผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล 
มก.พว. โครงการอบรมภาษาเกาหลีเพ่ือพฒันางานอาชีพ
รุนท่ี ่ 30 
หนงัสือแจง้การไดรั้บทุนวจิยั(รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม) 
โครงการวจิยัเร่ือง "มาตรฐานสาชาวิชาการทองเท่ียว่ " 
ของรศ.ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์ 
โครงการวจิยัเร่ือง "ความสัมพนัธ์ระหวางระบบการ่
จดัการตลาดนาํของทอ้งถินกบผลกระทบดา้นสังคมใ้ ่ ั น
พืนท่ี้ " ของ ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศช์ยั 
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เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

   4.  มี ก า ร นํ า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการ /วิชาชีพมาใช้ในการ
เรียนการสอนและการวิจยั อยาง่
นอ้ย 1 โครงการ 

5.5-4-1 
5.5-4-2 
5.5-4-3 

 
 

 

แฟ้มงานวจิยัภาควชิาวรรณคดี  
แฟ้มรายงานการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
ประมวลการสอนวชิาเร่ืองเฉพาะทางภาษาศาสตร์
ประยกุต ์ ภาคตน้ ปีการศึกษา 2552 และ
โครงการวจิยัเร่ือง "การศึกษาการสาํเหนียกรู้ระบบ
เสียงของนกัเรียนระดบัมธัยมตน้" ของผศ.ดร.
พทุธชาติ โปธิบาล 

   5.  มีการบูรณาการการจดัการเรียน
การสอน กับการวิจยั และการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ อยาง่
นอ้ย 1 โครงการ 

5.5-5-1 
 

5.5-5-2 
 

5.5-5-3 
5.5-5-4 

 
5.5-5-5 

 
 

5.5-5-6 

โครงการละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรม
กบนาฏกรรมศึกษาั  
หนงัสือละคร ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบั
นาฏกรรมศึกษา 
รายงานการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวจิยัและบริการ
วชิาการ ครังท่ี ้ 1/2553 ภาควชิาวรรณดคี 
ประมวลการสอนวชิาเร่ืองเฉพาะทางภาษาศาสตร์
ประยกุต ์ ภาคตน้ ปีการศึกษา 2552 ของผศ.ดร.
พทุธชาติ โปธิบาล 
แบบชีแจงการบูรณาการการจดัการเรียนการสอน ้
การวจิยั และการบริการ/วชิาชีพ ปีการศึกษา 2552 

 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเ่ ั มินของคณะกรรมการฯ มีการนาํความรู้และประสบการณ์

จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใ้นการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยัตามเกณฑม์าตรฐาน (ขอ้) จาํนวน 5 ขอ้  ได้
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไวท่ี้ํ จาํนวน 3 ขอ้ และผลการดาํเนินงานมี
พฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีจาํนวน 3 ขอ้ 

 

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 5.5 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มแีผนในการนําความร้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการู /วชิาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวจิัย 
คณะมนุษยศาสตร์ไดก้าหนดแผนการํ นาํความรู้จากการบริการวชิาการมาใชใ้นการเรียนการสอนไวใ้นแผนปฎิบติังาน

ประจาํปี 2552 ทงัของคณะมนุษยศาสตร์และของภาควิชา้  
2. มกีารนําความร้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการู /วชิาชีพมาใช้ในการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 โครงการ 
คณะมนุษยศาสตร์ไดน้าํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการ/วชิาชีพมาใชใ้นการเรียนการสอนรายวิชา 

01376597, 01390331, 01390491, 01390321 ซ่ึงภาควชิาไดจ้ดัทาํสรุปการปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน โดย
พิจารณาเปรียบเทียบประมวลการสอนของปีการศึกษาท่ีผานมา ่ (ภาควชิาศิลปาชีพ) และรายงานการพฒันากระบวนการเรียนการ
สอน (ภาควิชาวรรณคดี) 

3. มกีารนําความร้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการู /วชิาชีพมาใช้ในการวจิัย อย่างน้อย 1 โครงการ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ โดย รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์

ไดรั้บเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษาตางๆ และกรรมการกากบมาตรฐานวิชาการสาขาการจดัการ่ ํ ั
โรงแรมและการทองเท่ียว และกรรมการรางกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ่ ่ ่ .ศ.2552 ทาํใหอ้าจารยมี์
ประสบการณ์และความเขา้ใจเกยวกบมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาอยางชดัเจน และไดน้าํมาใชใ้นการวิี่ ั ่ จยัเร่ือง มาตรฐาน
สาขาวิชาการทองเท่ียว่  ซ่ึงไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก สกอ. 
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4. มีการนําความร้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการู /วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย อย่างน้อย 1 
โครงการ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/วชิาชีพมาใชใ้นการเรียนการสอนและการ
วจิยั เชน ่ จดัโครงการพฒันาวิชาการของศูนยภ์าษา ดา้นภาษาตางประเทศ แกบุคคลภายในและภายนอก มหาวิทยาลยั และมีนาํ่ ่
ประสบการณ์มาปรับปรุงการเรียนการสอนและการวจิยั การไดรั้บเชิญไปบริการวชิาการ/วชิาชีพ และนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน
และการวจิยั ดงัปรากฏในรายงานการพฒันากระบวนการเรียนการสอน และโครงการวจิยัของภาควชิาวรรณคดี 

5. มกีารบรณาการการจัดการเรียนการสอนู  กบัการวจิัย และการบริการวชิาการ/วชิาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ 
คณะมนุษยศาสตร์ไดบู้รณาการการจดัการเรียนการสอน กบการบริการวชิาการ และบริการการวชิาการอยางั ่ ตอเน่ือง เชน ่ ่

โครงการ “ละคน ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาั ฏกรรมศึกษา” ของภาควชิาวรรณคดี ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรวบรวมผลงาน

ของอาจารยภ์าควิชาวรรณคดี ซ่ึงไดมี้การนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนในชนัเรียน และเป็นเนือหาท่ีเกยวขอ้งกบงานวจิยั มา้ ้ ี่ ั
นาํเสนอเป็นการจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ือง “ละคน ระคน ตวัตน มนุษย:์ วรรณกรรมกบนาั ฏกรรมศึกษา” และได้

รวบรวมเป็นหนงัสือเพ่ือเผยแพร เป็นตน้่  
 
 

องค์ประกอบที่  6  การทํานบํารงศิลปวฒันธรรมุ ุ  

 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  กาหนดตวับงํ ่ ชีการประเมินฯ ใน้ องค์ประกอบที่ 6 การทํานบํารงศิลปวัฒนธรุ ุ รม จาํนวน 2 

ตวับงชี ่ ้  
ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ในภาพรวม

ขององค์ประกอบที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 คะแนน  ผลการดําเนินงานอย่ในระดับู ดีมาก  ไมสามารถบรรลุเป้าหมายทงั ่ ้ 2 ตวับงชี ่ ้
แตมีพฒันาการ ่ 1 ตวับ่งชี ้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดด้งัตารางท่ี  2.7 
 
ตารางที ่2.7  สรปผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีุ ในองค์ประกอบที ่ 6 การทาํนบํารงศิลปวฒันธรรมุ ุ  
 

ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

*6.1 
 

มีกระบวนการและกลไก
ในการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

 
  ระดบั N/A - 6 4 - 3 3 - - - - 

6.2 
 

ร้อยละของโครงการ/
กจกรรมในการอนุรักษ์ิ
พฒันา และสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ศิลปะและ
วฒันธรรมตอจาํนวน่
นิสิตเตม็เวลาเทียบเทา่  

 ร้อยละ 5.71 6.21 2.23 2.23 3 3 3     

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ 3.00 3.00     
 

 * หมายถึง ตวับงชีใหมท่ี มก่ ่้ .ถายทอดใหค้ณะดาํเนินการ จึงไมมีการประเมินเป้่ ่ าหมาย  และพฒันาการ 
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ตวับ่งช้ีที ่6.1  มกีระบวนการและกลไกในการทาํนบํารงศิลปวฒันธรรมุ ุ  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั...N/A..... 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี 
 

หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการกาหนดนโยบายท่ีชัด เจนํ
ปฏิบติัได ้และมีแผนงานรองรับ 

6.1-1-1 
6.1-1-2 
6.1-1-3 
6.1-1-3 

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2554) 
แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 2552 
แผนการดาํเนินงานฝ่ายกจการนิิ สิต 
แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 2552 

   2.  มี ก า ร ก า ห น ด ก จ ก ร ร ม ห รื อํ ิ
โ ค ร ง ก า ร ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์
สอดคล้องกบแผนงานและมีการั
ดาํเนินกจกรรมอยางตอเน่ืองิ ่ ่  

6.1-2-1 
6.1-2-2 
6.1-2-3 

 
6.1-2-4 

 

โครงการ/กจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมิ  
แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 2552 
ประกาศแต่งตงักรรมการดาํเนินงานกจกรรม้ ิ
วฒันธรรมนานาชาติ 
แบบประมวลขอ้มูลกจกรรมทาํนุบาํรุงิ
ศิลปวฒันธรรม ภาควชิาวรรณคดี 

   3.  มีการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุง
ศิลป  วัฒนธรรมกบภารกจด้านั ิ
อ่ืนๆ 

6.1-3-1 
6.1-3-2 

 

โครงการ/กจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมิ  
สรุปขอ้มูลการจดัโครงการ/กจิ กรรมทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมท่ีมีการบูรณาการกบภารกจดา้นั ิ
อ่ืนๆ 

   4.  มีการสงเสริมการดาํเนินงานด้าน่
ศิลปวัฒนธรรมทังในระดับชาติ้
และนานาชาติ อาทิ การจดัทาํ
ฐานขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม การ
ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วฒันธรรม การจดักจกรรมิ  ประชุม 
เสวนาทางวิชาการ การจดัสรร
ง บป ร ะ ม าณสนั บ ส นุ น อ ย า ง่
พอเพียงและตอเน่ือง่  

6.1-4-1 
 

6.1-4-2 
 
 

โครงการ/กจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมิ
ระดบัชาติและนานาชาติ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกจการนิสิติ  
 

   5.  มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานํ
ด้านศิลปวัฒนธรรม  โดย
ผู ้เ ช่ียวชาญและมีผลงานเป็น ท่ี
ยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

6.1-5-1 
 
 

เอกสารเกยวกบความรวมมือดา้นศิลปวฒันธรรมี่ ั ่
กบัสังคมในระดบัตางๆ่  
 

   6.  มีการ เผยแพรและบริการด้าน่
ศิลปวฒันธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ มีสถานท่ีหรือเวที
แสดงผลงาน จัดทาํวารสาร
ศิลปวฒันธรรมในระดบัตางๆ่  มี
ความรวมมือในการให้การบริการ่
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกบั
สังคมในระดบัตางๆ่  

6.1-6-1 
6.1-6-2 
6.1-6-3 
6.1-6-4 

วารสารจีนศึกษา 
วารสารภาษาไทยและวฒันธรรมไทย 
ภาพถายการเผยแพรผลงานดา้นศิลปวฒันธรรม่ ่  
เอกสารเกยวกบความรวมมือดา้นศิลปวฒันธรรมี่ ั ่
กบัสังคมในระดบัตางๆ่  
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คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีกระบวนการและกลไกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(ระดบั) จาํนวน 6 ระดบั ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากเป็นตวับงชีใหม จึงไม่ ่ ่้ ประเมินการบรรลุเป้าหมาย 
และพฒันาการ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร์่ มีกระบวนการและกลไกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมตาม
เกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 4 ระดบั ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนนเชนกน่ ั  

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 6.1 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารกาํหนดนโยบายทีชั่ดเจนปฏิบัตไิด้ และมแีผนงานรองรับ 
คณะมนุษยศาสตร์และภาควชิาไดก้าหนดแผนํ งานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไวใ้นแผนการปฏิบติัราชการ 4 ปี และ

แผนการปฏิบติังานประจาํปีไวอ้ยางชดัเจน ซ่ึงเป็นภารกจหลกัหน่ึงท่ีมีความโดดเดนของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมุงเนน้การจดั่ ิ ่ ่
โครงการกจกรรมท่ีสงเสริมและสนบัสนุนการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมิ ่  

2. มกีารกาํหนดกจิกรรมหรือโครงการทีเ่ป็นประโยชน์สอดคล้องกบัแผนงานและมกีารดาํเนินกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง 
คณะมนุษยศาสตร์ไดก้าหนดกจกรรมหรือโครงการท่ีเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบแผนงานและมีการดาํเนินกจกรรมอยางํ ิ ั ิ ่

ตอเน่ือง่ ดงัปรากฏใน เอกสารโครงการ/กจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมิ  และแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 2552 ทงันีคณะ้ ้
ไดแ้ตงตงัคณะกรรมการดาํเนินงานในกจกรรม่ ิ้ /โครงการแตละโครงการและมีการประเมินผลการจดักจกรรมเม่ือสินสุดลง เชน ่ ิ ่้
ประกาศแตงตงักรรมการดาํเนินงานกจกรรมวฒันธรรมนานาชาติ่ ิ้  และแบบประมวลขอ้มูลกจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมิ ของ
ภาควชิาวรรณคดี 

3. มกีารบรณาการงานด้านทาํนบํารงศิลปวฒันธรรมกบัภารกจิด้านอืน่ๆู ุ ุ  
คณะมนุษยศาสตร์มีการสอดแทรกและบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรมกบภารกจดา้นอ่ืนๆ ั ิ โดยไดส้รุปขอ้มูลการจดั
โครงการ/กจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมท่ีมีการบูรณาการกบภารกจดา้นอ่ืนๆิ ั ิ  ดงัน้ี 

ดา้นการเรียนการสอน กาหนดเป็นกจกรรมเสริมหลกัสูตรในรายวิชาตางๆ เชน โครงการสมาธิตามแนวพุทธศาสตร์ํ ิ ่ ่   
โครงการบรรยายเสริมวิชาปรัชญาสําหรับนิสิตปริญญาตรี และปริญญาโท โครงการเสวนาวิชาการเร่ือง “การสอนปรัชญาและ
ศาสนาในระดบับณัฑิตศึกษา” โครงการ “รักแทอ้ยหูนใด่ ” โครงการสัปดาห์ฉายภาพยนตร์นานาชาติ  โครงการทศันศึกษาหอสมุด
แหงชาติ โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ่ : ทศันศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี โครงการ “เรียนรู้เร่ืองเทพปกรณมัท่ีวดัวษิณุ” เป็นตน้ 

ดา้นการพฒันานิสิต โดยจดักจกรรมพฒันานิสิตท่ีเกยวขอ้งกบเนือหาของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม เชน ิ ี่ ั ่้ โครงการ
ไหวค้รูคณะมนุษยศาสตร์ โครงการความรู้คูคุณธรรม โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลยัและรับน้องใหม ่ ่ พิธีรดนาํขอพร้
คณาจารย ์โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นตน้ 

ดา้นการบริการวิชาการ โดยจดักจกรรมบริการวิชาการท่ีสอดแทรกเร่ืองการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมิ  เชน โครงการ่
ความรู้คูคุณธรรม โครงการมนุษย์่ -กระป๋อง สูสังคม โครงการ ่ KEYS 1 Camp โครงการ โครงการเกยร์ี -มนุษย ์ตามวิถีพุทธ 
โครงการดอกแกวปันรัก โครงการละครเวทีคณะมนุษยศ์าสตร์ ครังท่ี ้ ้ 18 โครงการกจกรรมเผยแพรความรู้ภาษาตางประเทศทางส่ือิ ่ ่
วิทยุ โครงการชาํระเอกสารตวัเขียนรวมกบ่ ั วดัพระเชตุพนฯ ปีท่ี 1 โครงการ “คอนเสิร์ตเปียโนมิตรภาพเกษตรศาสตร์ศิลปากร” 
โครงการ “คีตนนทรีใตร้วมพระบารมี่ ” โครงการ “ลานดนตรี” เพ่ือชวยสร้างบรรยากาศท่ีร่ืนรมยแ์ละผอนคลายใน รพ่ ่ . เป็นตน้ 

4. มีการส่งเสริมการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานข้อมลด้านู
ศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกจิกรรม ประชมุ  เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนนอย่างพอเพยีงและต่อเน่ืองุ  

คณะมนุษยศาสตร์มีการสงเสริม่ การดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมทงัในระดบัชาติและนานาชาติ้  โดยฝ่ายกจการนิิ สิต 
และภาควิชาไดจ้ดัสรรงบประมาณเพ่ือจดัโครงการกจกรรมดา้นิ ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ดงัปรากฏในเอกสาร
โครงการตางๆ และจากในการงานการประชุมของคณะกรรมการกจการนิสิต่ ิ  มีการจดัโครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง วฒันธรรม
ดนตรีกบการเปล่ียนแปลงท่ีไมหยดุนิง ั ่ ่ การไดรั้บเชิญไปแสดงดนตรีไทย ในงาน THAI New Year (Songkran) Festival 2010 ท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ และยงัมีฐานขอ้มูลความรู้ดา้นวรรณคดี ฐานขอ้มูลตวัละครเดนในวรรณคดี ซ่ึงเผยแพรไวใ้นเวป็่ ่
ไซตข์องภาควชิาวรรณคดี 
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 5. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผ้เู ช่ียวชาญและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
 คณะมนุษยศาสตร์มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรมํ  โดยมีคาํสังแตงตงั่ ้่  เชน ่ คณะอนุกรรมการ
ประกวดพานพมุไหวค้รู่  ปีการศึกษา 2552  คณะกรรมการสงเสริมและกากบดูแลการจดักจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลยัและรั่ ํ ั ิ บนอ้ง
ใหม คณะอนุกรรมการดาํเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปี ่ 2552 เป็นตน้ และคณะมนุษยศาสตร์มีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ ไดแ้ก ่ การไดรั้บเชิญไปแสดงดนตรีไทย ในงาน THAI New Year (Songkran) Festival 2010 ท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา การไดรั้บเชิญไปแสดงดนตรีในหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ อีกทงับุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์่ ่ ้
ได้รับเชิญไปรวมงานด้านศิลปวฒันธรรมกบหนวยงานภายนอกมากมาย ดัง่ ั ่ ปรากฏในเอกสารเกยวกบความรวมมือด้านี่ ั ่
ศิลปวฒันธรรมกบหนวยงานั ่ ตางๆ่  โดยคณะมนุษยศาสตร์มีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษาและวฒันธรรม ไดแ้ก่ อาจารยอ์รไท ผลดี เป็น
อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาไทย ผูซ่ึ้งไดรั้บรางวลัพระราชทานสิทธิธาดาจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 6. มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทํา
วารสารศิลปวฒันธรรมในระดบัต่างๆ มคีวามร่วมมอืในการให้การบริการวชิาการด้านศิลปวฒันธรรมกบัสังคมในระดบัต่างๆ 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการเผยแพรและบริการดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติและนานาชาติโดยศึกษา่ การจดัทาํวารสาร
จีนศึกษา และวารสารภาษาไทยและวฒันธรรมไทย มีความรวมมือในการใหบ้ริการวิชาการดา้น่ ศิลปวฒันธรรมกบสังคมในระดบัั
ตางๆ ทงัในประเทศและตางประเทศ เชน การแสดงดนตรีไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี ่ ่ ่้ 2-12 เมษายน 2553 การจดั
คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกยรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยหูวัฯ ี ่ “คีตนนทรี ใตร้มพระบารมี่ ” เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2553 
 
ตวับ่งช้ีที ่6.2 ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมในการอนรักษ์พฒันาุ  และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจํานวน

นิสิตเตม็เวลาเทยีบเท่า 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ร้อยละ ...5.71.... 
  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 1 – 1.4 
    ร้อยละ 1.5 – 1.9 
    ร้อยละ 2.0 หรือมากกวา่ 

6.2-1-1 
 

6.2-1-2 
 

จาํนวนกจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันาและิ
เสริมสร้างเอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรม 
จาํนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทา ่ (เฉพาะระดบั
ปริญญาตรีภาคปกติ) 
* ใชค้า ่ FTES จากขอ้มูลของกองแผนงาน  

 

สตรในการคาํนวณู  
 

                      จาํนวนโครงการ/กจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมิ  
                  จาํนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทา่  (เฉพาะระดบัปริญญาตรีภาคปกติ) 
 
 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีนิสิตปริญญาตรีภาคปกติเตม็เวลา

เทียบเทา จาํนวน่  3,722.39 มีโครงการ/กจกรรมในการอนุรักษพ์ฒันาิ  และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรม จาํนวน 83 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.23 ไดค้ะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน ไมสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้่ ํ ท่ีร้อยละ 
5.71 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 6.21 (3 คะแนน)  

X 100 

                83 
            3,722.39 

X 100 =   2.23% 
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องค์ประกอบที่  7  การบริหารและจัดการ 

 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  กาหนดตวับงํ ่ ชีการประเมินฯ ใน้ องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ จาํนวน 10 ตวับงชี ่ ้  
ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 

คะแนน  ผลการดาํเนินงานอย่ในระดบัู ดมีาก  สามารถบรรลุเป้าหมาย 6 ตวับงชี และมีพฒันาการ ่ ้ 6 ตวับงชี่ ้   
สาํหรับผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.78 คะแนน  ผลการดําเนินงานอย่ในระดับู ดีมาก  สามารถ

บรรลุเป้าหมาย 6 ตวับงชี และมีพฒันาการ ่ ้ 5 ตวับงชี ่ ้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดด้งัตารางท่ี  2.8 
 
ตารางที ่2.8  สรปผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีุ ในองค์ประกอบที ่ 7 การบริหารและจัดการ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 ตัวบ่งช้ี  หน่วย 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

7.1 
 

มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี
แบบธรรมาภิบาล และภาวะผูน้าํ 

 

  ระดบั 4 0    5 5 0 3 3     

*7.2 
 

มีการพฒันาหนวยงานสู่ ่
องคก์ารเรียนรู้ 

 

  ระดบั N/A - 4 4 - 3 3 - - - - 

7.3 มีกระบวนการและกลไก
ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพฒันาและธาํรง
รักษาไวใ้หบุ้คลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
 
  ระดบั 5 3 5 5 2 3 3     

7.4 ระดบัความสาํเร็จในการ
เปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเขา้มามี
สวนรวมในการพฒันา่ ่
หนวยงาน่  

 
 
  ระดบั 3 3 5 5 2 3 3     

7.5 ร้อยละของอาจารย์
ประจาํท่ีไดรั้บรางวลั
ผลงานทางวชิาการหรือ
วชิาชีพในระดบัชาติ 
หรือนานาชาติ 

   
 
  ร้อยละ 1.16 4.46 2.31 1.73 3 3 2     

*7.6 มีการนาํระบบบริหารความ
เส่ียงมาใชใ้นกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

 
  

  ระดบั N/A - 5 5 - 3 3 - - - - 

7.7 ระดบัความสาํเร็จของการ
ถายทอดตวับงชีและ่ ่ ้
เป้าหมายของระดบัองคก์ร
สูระดบับุคคล่  

 
 

  ระดบั 3 1 8 5 1 3 2     

 * หมายถึง ตวับงชีใหมท่ี มก่ ่้ .ถายทอดใหค้ณะดาํเนินการ จึงไมมีการประเมินเป้าหมาย และพฒันาการ่ ่  
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ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 ตัวบ่งช้ี   หน่วย 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

7.8 งบประมาณสาํหรับการ
พฒันาคณาจารยท์งัใน้
ประเทศและตางประเทศ่
ตออาจารยป์ระจาํ่  

  
   บาท/ 
    คน 

5,895.95 8,874
.07 

27,728. 
55 

27,728. 
55 

1 3 3     

7.9 ร้อยละของบุคลากร
ประจาํสายสนบัสนุนท่ี
ไดรั้บการพฒันาความรู้
และทกัษะวชิาชีพทงัใน้
ประเทศหรือ
ตางประเทศ่  

  ร้อยละ 96.20 93.67 86.59 86.59 3 3 3     

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ 3.00 2.78     

  
 
ตวับ่งช้ีที ่7.1  มรีะบบการบริหารจัดการทีด่แีบบธรรมาภิบาล และภาวะผ้นําู  

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั ....4..... 

เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  ผูบ้ริหารกาหนดวิสัยทศัน์ํ  เป้าหมายและ
แผนงานประจาํปีอยางชัดเจนรวมทังมีการ่ ้
ประ ชุมสรุปผลการดํา เ นินงานในรอบ
ปีงบประมาณท่ีผานมากอนการกาหนด่ ํ่
แผนงานประจาํปี 

7.1-1-1 
7.1-1-2 

 
7.1-1-3 

 
7.1-1-4 

เวบ็ไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ 
แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 
2552 (1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 
รายงานการประชุมท่ีปรึกษาคณบดี 
ครังท่ี ้ 1/2552 
คาํสังแตงตงัคณะกรรก่ ้่ ารชุดตางๆของ่
คณะมนุษยศาสตร์ 

    2.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการ
ดาํเนินงานประจาํปีตามระบบควบคุมภายใน 

7.1-2-1 
 

7.1-2-2 
 
 

7.1-2-3 
 

คาํสังแตงตงัผูรั้บผดิชอบดูแล่ ้่
ฐานขอ้มูลคณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานผลการติดตามตรวจสอบ และ
ควบคุมการดาํเนินงานประจาํปีตาม
ระบบควบคุมภายใน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะมนุษยศาสตร์ ครังท่ี้ 2/2552 
หนา้ 4  
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เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    3.  ผูบ้ริหารมีการประเมินผลการดาํเนินงานเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงาน
ประจาํปีเป็นระยะ 

7.1-3-1 
 

7.1-3-2 
 

สรุปผลงานการบริหารและพฒันาคณะ
มนุษยศาสตร์ในรอบ 6 เดือน 
รายงานสรุปผลการดาํเนินงานบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์ในรอบ 1 ปี 

    4.  ผูบ้ริหารมีการนาํผลการประเมินฯ มาใชใ้น
การปรับปรุงการบริหารและจดัการ 

7.1-4-1 
 

รายงานการประชุมรองคณบดีฯ ครังท่ี้
4/2552  

    5.  มีการประเมินภาวะผู ้นําและภารกจของิ
ผูบ้ริหาร 

7.1-5-1 รายงานผลการประเมินคณบดีและ
หวัหนา้ภาควชิา 

 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีการดาํเนินการระบบการบริหาร

จดัการท่ีดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูน้าํตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 5 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3
คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไวท่ี้ํ จาํนวน 4 ระดบั และผลการดาํเนินงานไม่มีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปี
การศึกษา 2551 ท่ีจาํนวน 0 ขอ้ 

 
รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 7.1 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. ผ้บริหารกาํหนดวสัิยทศัน์ู  เป้าหมายและแผนงานประจําปีอย่างชัดเจนรวมทั้งมีการประชมสรปผลการดาํเนินงานในุ ุ

รอบปีงบประมาณทีผ่่านมาก่อนการกาํหนดแผนงานประจําปี 
เน่ืองจากในปี 2552 คณบดีหมดวาระวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2552 และคณบดีชุดใหมเขา้รับตาํแหนงในวนัท่ี ่ ่ 20 กุมภาพนัธ์ 

2552 ดงันนั คณบดีชุดใหม จึงไดจ้ดัการประชุมท่ีปรึกษาคณบดีเพ่ือสรุปผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผานมา และนาํคาํแนะนาํจาก้ ่ ่
การประชุมท่ีปรึกษาคณบดีมากาหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และแผนงานประจาํํ ปี (เอกสาร 7.1-1-3) 

2. มกีารตดิตาม ตรวจสอบ และควบคมการดาํเนินงานประจําปีตามระบบควบคมภายในุ ุ  
คณะมนุษยศาสตร์ไดแ้ตงตงัคณะกรรมการชุดตางๆ ของคณะ จาํนวน ่ ่้ 17 ชุด และในระดบัภาควิชาไดมี้การแตงตงั่ ้

กรรมการชุดตางๆ ประจาํภาควิชา เพ่ือมีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดาํเนินงานประจาํปี และรายงานผลตอท่ีประชุม่ ่
กรรมการคณะและท่ีประชุมภาควิชาตามระบบควบคุมภายใน ในแต่ละระดบัอยางเป็นรูปธรรม่  และในสวนของการติดตาม ่
ตรวจสอบด้านการเงินของคณะ ได้มีการแตงตงัผูต้รวจสอบภายในคอยควบคุมการดาํเนินงานประจาํปีและรายงานผลการ่ ้
ตรวจสอบตามระบบควบคุมภายในเป็นประจาํทุกปี 

3. ผ้บริหารมีการประเมนิผลการดาํเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนู งานประจําปีเป็นระยะ 
คณะมนุษยศาสตร์ไดมี้การประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี 2 ชวง ดงัปรากฏในสรุปผลงานการบริหารและพฒันา่ คณะ

มนุษยศาสตร์ในรอบ 6 เดือน และรายงานสรุปผลการดาํเนินงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์ในรอบ 1 ปี 
4. ผ้บริหารมีการนําผลการประเมินฯู  มาใช้ในการปรับปรงการบริุ หารและจัดการ โดยนาํขอ้มูลจากการประเมินผลการ

ดาํเนินงานมาใชใ้นการปรับแผนการดาํเนินงานเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน่ ้  
5. มีการประเมินภาวะผ้นําและภารกิจของผ้บริหารู ู ของคณะมนุษยศาสตร์และแจง้ผลการประเมินให้ผูบ้ริหารคณะ 

และกรรมการประจาํคณะทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา การปฏิบติังานตอไป่  
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ตวับ่งช้ีที ่7.2  มกีารพฒันาหน่วยงานส่องค์การเรียนรู้ ู 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั ......N/A..... 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ เพ่ือมุงสูองคก์ารแหงการเรียนรู้่ ่ ่  และ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพรให้บุคลากรภายใน่
คณะรับทราบ 

7.2-1-1 
 
 

7.2-1-2 
 

7.2-1-3 
 

เวบ็ไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ และ
เวบ็ไซตข์องภาควชิาตางๆ ่ (ฐานขอ้มูล
การจดัการความรู้) 
คาํสังแตงตงัคณะกรรมการจดัการ่ ้่
ความรู้คณะมนุษยศาสตร์) 
แผนงาน/โครงการกจกรรมของิ
ภาควชิาวรรณคดี (โครงการฐานขอ้มูล
ความรู้ดา้นวรรณคดี) 

    2.  มีการดาํเนินการตามแผนการจัดการความรู้
และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไมน้่ อย
กวาร้อยละ่  50 

7.2-2-1 
 

7.2-2-2 
 
 

เวบ็ไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ และ
เวบ็ไซตข์องภาควชิาตางๆ ่  
แผนปฏิบติังานประจาํปีของภาควชิา 
ซ่ึงไดร้ายงานผลการดาํเนินงานตาม
แผนการจดัการความรู้ 

    3.  มีการดาํเนินการตามแผนการจัดการความรู้
และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไมนอ้ย่
กวาร้อ่ ยละ 80 

7.2-3-1 
 
 

แผนปฏิบติังานประจาํปีของภาควชิา 
ซ่ึงไดร้ายงานผลการดาํเนินงานตาม
แผนการจดัการความรู้ 

    4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
จดัการความรู้ 

7.2-4-1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ภาควชิาวรรณคดี ครังท่ี ้ 2/2553 

    5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้ในการ
พฒันากระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็นสวน่
หน่ึงของกระบวนงานปกติ และปรับปรุง
แผนการจดัการความรู้ 

  

 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีการพฒันาหนวยงานสูองคก์าร่ ่
เรียนรู้ตามเกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 4 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากเป็นตวับงชีใหม จึงไม่ ่ ่้
ประเมินการบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ 

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 7.2 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารทบทวนและจัดทาํแผนการจัดการความรู้ เพือ่ม่งส่องค์การแห่งการเรียนรุ้ ู ู และประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ให้

บคลากรภายในคณะรับทราบุ  
มีการแตงตงัคณะกรรมการจดัการความรู้ โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูง และผูแ้ทนจากทุกภาควชิารวมเป็คณะกรรมการ ซ่ึงได้่ ่้

กาหนดให้ํ ดาํเนินการจดัการความรู้ในภาควิชาตางๆ โดยการประชาสัมพนัธ์เผยแพรใหบุ้คลากรภายในคณะรับทราบผานทางเวป็่ ่ ่
ไซตข์องภาควิชาและของคณะ 

2. และ 3. มกีารดาํเนินการตามแผนการจัดการความร้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละู  80 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไมนอ้ยกวาร้อยละ ่ ่ 80 

เชน การจดัการความรู้ของภาควิชาวรรณคดี ภาควชิาภา่ ษาศาสตร์ และภาควชิาศิลปาชีพ 
4. มกีารตดิตามประเมนิผลความสําเร็จของการจัดการความรู้ 
ภาควชิาตางๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ไดติ้ดตามประเมินผลความสาํเร็จของการจดัการความรู้ ผานการประชุมภาควชิาและ่ ่

จากสถิติผูเ้ขา้เยีย่มชมเวป็ไซตข์องคณะมนุษยศาสตร์ ซ่ึงมีมากเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ (ขอ้มูลจากขาวเชา้ทางชอง ่ ่ 3) 
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ตวับ่งช้ีที ่7.3  มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้บคลากรมีคณภาพและุ ุ ุ
ประสิทธิภาพ 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั .....5...... 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ 

(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการจัดทาํแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นรูปธรรม ภายใต้การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

7.3-1-1 
 

7.3-1-2 
 

7.3-1-3 

แผนพฒันาบุคลากรสาํนกังานเลขานุการคณะ
มนุษยศาสตร์ 
คูมือแผนพฒันาบุคลากรทางวิชาการ ระยะ่
กลาง (2549-2553) มก. 
แผนงานบริหารและจดัการของภาควชิา 

    2.  มีกระบวนการและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ี เ ป็นการสงเสริม่
สมรรถนะในการปฏิบติังาน เชน่  การ
สรรหา การจดัวางคนลงตาํแหนง่  การ
กาหนดเส้นทางเดินของตาํแหนงํ ่  การ
สนบัสนุนเขา้รวมประชุม่  ฝึกอบรม และ
หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน มาตรการ
สร้างขวญักาลงัใจํ  มาตรการลงโทษ 
รวมทงัการพฒันา้  และรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ 

7.3-2-1 
 

7.3-2-2 
 

7.3-2-3 
7.3-2-4 

 
7.3-2-5 

 
7.3-2-6 

คาํสังแตงตงัคณะกรรมการบริหาร่ ้่ งานบุคคล
สาํหรับพนกังานเงินรายได ้
คาํสังแตงตงัคณะกรรมการสรรหา ่ ้่ / บรรจุ / 
แตงตงั่ ้  บุคลากร 
ประกาศ ระเบียบ เกยวกบการบริหารงานบุคคลี่ ั  
เอกสารการเชิญเขา้รวมประชุม อบรม สัมมนา ่
เสนอผลงานวิชาการและลาศึกษาตอ่ 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการพิจารณาปรับเพิม่
คาครองชีพ่  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
ครังท่ี ้ 5/2553 หนา้ 9 

    3.  มีการจัดสวัส ดิการและเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีดี และสร้างบรรยากาศท่ีดีให้
บุคลากรทาํงานไดอ้ยางมีประสิทธิภาพ่
และอยอูยางมีความสุข่ ่  

7.3-3-1 
 

7.3-3-2 
 

7.3-3-3 

ระเบียบการจดัสวสัดิการใหแ้กบุคลากร่  
(กองทุนสวสัดิการ มก.) 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการพิจารณาปรับเพิม่
คาครองชีพ่  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
ครังท่ี ้ 5/2553 หนา้ 9 

    4.  มี กระบวนการสง เส ริมสนับสนุน่
บุคลากรท่ี มีศักยภาพสูงให้มีโอกาส
ประสบความสาํเร็จและกาวหนา้ในอาชีพ้
อยางรวด่ เร็วตามสายงาน 

7.3-4-1 
 

7.3-4-2 

รายงานการสงบุคลากรเขา้รวมประชุม อบรม ่ ่
สัมมนาตางๆ่  
จาํนวนของบุคลากรท่ีมีตาํแหนงสูงขึน่ ้  

    5.  มีการประเมินความพึงพอใจในการ
ทาํงานของบุคลากรทุกระดบัอยางเป็น่
ระบบ 

7.3-5-1 
 

 
7.3-5-2 

รายงานผลการวิจยั เร่ือง “ความพึงพอใจของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ท่ีมีตอการ่
บริหารงานในคณะมนุษยศาสตร์” 
สรุปผลการสาํรวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร์ 

    6.  มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการทาํงานเสนอผูบ้ริหารระดับสูง
และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือใหดี้ขึน้  
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คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีกระบวนการและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพฒันาและธาํรงรักษาไวใ้หบุ้คลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 5  
ระดับ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไวท่ี้ํ จาํนวน 5 ระดับ และผลการ
ดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีจาํนวน 3 ระดบั 

 
รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 7.3 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารจัดทาํแผนการบริหารทรัพยากรบคคลทีเ่ป็นรปธรรมุ ู  ภายใต้การวเิคราะห์ข้อมลเชิู งประจักษ์ 
โดยมีแผนพฒันาบุคลากรของสาํนกังานเลขานุการคณะและแผนบริหารจดัการของภาควชิา 
2. มกีระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบคคลทีเ่ป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานุ  เช่น การสรร

หา การจัดวางคนลงตาํแหน่ง การกาํหนดเส้นทางเดนิของตาํแหน่ง การสนับสนนเข้าร่วมประุ ชมุ  ฝึกอบรม และหรือเสนอผลงาน
ทางวชิาการ การประเมนิผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวญักาํลงัใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพฒันา และรักษาบคลากรที่มีุ
คณภาพุ  

คณะมนุษยศาสตร์มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบติังาน่  
เชน่  การสรรหา การจดัวางคนลงตาํแหนง่  การกาหนดเส้นทางเดินของตาํแหนงํ ่  การสนบัสนุนเขา้รวมประชุม่  ฝึกอบรม และหรือ
เสนอผลงานทางวชิาการ การประเมินผลการปฏิบติังาน มาตรการสร้างขวญักาลงัใจํ  มาตรการลงโทษ รวมทงัการพฒันา้  และรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีคณะกรรมการคอยกากบดูแลในเร่ืองตางๆ ํ ั ่ ดงักลาว เชน ่ ่ คาํสังแตงตงัคณะกรรมการบริหารงานบุคคล่ ้่
สาํหรับพนกังานเงินรายได ้คาํสังแตงตงัคณะกรรมการสรรหา ่ ้่ / บรรจุ / แตงตงั่ ้  บุคลากร ประกาศ ระเบียบ เกยวกบการบริหารงานี่ ั
บุคคล เอกสารประชาสัมพนัธ์เชิญเขา้รวมประชุม อบรม สัมมนา เสนอผลงานวิชาการ ตางๆ่ ่  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการพิจารณา
ปรับเพิมคาครองชีพ่ ่  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ครังท่ี ้ 5/2553 หนา้ 9 

3. มกีารจัดสวสัดกิารและเสริมสร้างสขภาพทีด่ีุ  และสร้างบรรยากาศทีด่ใีห้บคลากรทาํงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและุ
อย่อย่างมคีวามสขู ุ  

คณะมนุษยศาสตร์มีการจดัสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างบรรยากาศท่ีดีใหบุ้คลากรทาํงานไดอ้ยางมี่
ประสิทธิภาพและอยอูยางมีความสุข่ ่  โดยกาหนดํ ระเบียบการจดัสวสัดิการใหแ้กบุคลากร่  (กองทุนสวสัดิการ มก.) หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขการพิจารณาปรับเพิมคาครองชีพ และ่ ่ ปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ครังท่ี ้ 5/2553 หนา้ 9 

4. มกีระบวนการส่งเสริมสนับสนนบคลากรทีม่ศัีกยภาพสงให้มโีอกาสประสบความสําเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างุ ุ ู
รวดเร็วตามสายงาน 

คณะมนุษยศาสตร์มีกระบวนการสงเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จและกาวหนา้ใน่ ้
อาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน โดยมีการเผยแพรเอกสารประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้รวมโครงการเพ่ือเพิมพนูความรู้และพฒันาศกัยภาพ ่ ่ ่
และดาํเนินการสงบุคลากรเขา้รวมประชุม อบรม สัมมนาตางๆ ดงั่ ่ ่ ปรากฏในรายงานการสงบุคลากรเขา้รวมประชุม อบรม สัมมนา่ ่  
 5. มกีารประเมนิความพงึพอใจในการทาํงานของบคลากรทกระดบัอย่างเป็นระบบุ ุ  
 คณะมนุษยศาสตร์ไดป้ระเมินความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรทุกระดบัอยางเป็นระบบ่  โดยจดัทาํการวจิยั เร่ือง 
“ความพึงพอใจของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ท่ีมีตอการบริหารงานในคณะมนุษยศาสตร์่ ” และมีการสาํรวจความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการและความตอ้งการของสาํนกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 
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ตวับ่งช้ีที ่7.4  ระดบัความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้บคคลภายนอกเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาหน่วยงานุ  

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั ....3.... 

เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

   1.  มีการเปิดเผยข้อมูลขาวสารแกประชาชน่ ่
อยางโปรงใส่ ่  ผานชองทางตางๆ อาทิ่ ่ ่  
เอกสารสิงพิมพ์่  เวบ็ไซต ์นิทรรศการ 

7.4-1-1 
7.4-1-2 

 
7.4-1-3 

 

เวบ็ไซตค์ณะมนุษยศาสตร์  
เอกสารประชาสัมพนัธ์ และป้าย
ประชาสัมพนัธ์ 
รายการวทิยชุุมชนคนบางเขนของ  
อ.ชชัวาลย ์

    2.  มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผาน่
ชองทางท่ีเปิดเผยและเป็นท่ีรับรู้กนโดยทัว่ ั ่
ทงัคณะอยางนอ้ย้ ่  3 ชองทาง่  

7.4-2-1 
7.4-2-2 

เวบ็ไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ (เวบ็บอร์ด) 
ตูรั้บความคิดเห็น หมายเลขโทรศพัทรั์บ
เร่ืองร้องเรียน (สายดวนคณบดี่ ) 

    3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน โดยมีเจา้หน้าท่ี
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเป็น่
รูปธรรม 

7.4-3-1 
 

 
 

รายงานการประชุมท่ีปรึกษาคณบดี
ครังท่ี ้ 3/2552 หนา้ 8 

    4.  มี ท่ีป รึกษาท่ีมาจากประชาชนทัง ท่ี เ ป็น้
ทางการและไมเป็นทางการ่  และมีการดาํเนิน
กจกรรมรวมกนอยางตอเน่ืองและชดัเจนิ ่ ั ่ ่  เชน่  
จดัประชุมรวมกนอยางนอ้ยปีละ่ ั ่  2 ครัง้  

7.4-4-1 
7.4-4-2 

 

คาํสังแตงตงัท่ีปรึกษาคณบดีฝ่ายตางๆ่ ้่ ่  
รายงานการชุมท่ีปรึกษาคณบดี ครังท่ี้  
1/2552 และ3/2552 
 

    5.  มี ก ระบวนการห รือกลไกการ ติดต าม
ตรวจสอบโดยประชาชน 

7.4-5-1 
 

7.4-5-2 
 

รายงานการชุมท่ีปรึกษาคณบดี ครังท่ี ้
1/2552 และ3/2552  
รายงานผลการประชุมคาํแนะนาํจากผู ้
ตรวจสอบ 

 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอก

เขา้มามีสวนรวมในการพฒันาหนวยงาน่ ่ ่ ตามเกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 5 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน 
สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไวท่ี้ํ จาํนวน 5 ระดบั และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 
ท่ีจาํนวน 3 ระดบั 

 
รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 7.4 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารเปิดเผยข้อมลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสู  ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสารส่ิงพมิพ์ เวบ็ไซต์ นิทรรศการ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการเปิดเผยขอ้มูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส่ ่ ่่  ผานชองทาง่ ่ ตางๆ่  ไดแ้ก ่ www.hum.ku.ac.th 

แผนประชาสัมพนัธ์คณะ ป้ายนิทรรศการ และรายการวิทยชุุมชนคนบางเขน่  
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2. มกีารรับฟังความคดิเห็นของประชาชนผ่านช่องทางทีเ่ปิดเผยและเป็นทีรั่บร้กนัโดยทัว่ทั้งคณะอย่างน้อยู  3 ช่องทาง 
คณะมนุษยศาสตร์ไดเ้ปิดชองทางรับความคิดเห็นของประชาชน ่ ผานทางชองทางตางๆ ไดแ้ก ่ ่ ่ ่ ตูรั้บความคิดเห็น 

หมายเลขโทรศพัท ์เวป็บอร์ด ฯลฯ ซ่ึงประชาชนสามารถสงความคิดเห็นหรือติดตอผานชองทางตางๆ่ ่ ่ ่ ่  
3. มกีารนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมเีจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมีการดาํเนินงานอย่าง

เป็นรปธรรมู  
คณะมนุษยศาสตร์ไดน้าํความคิดเห็นจากประชาชนท่ีสงผานชองทางในขอ้ ่ ่ ่ 2 มาพิจารณาปรับปรุงการดาํเนินงานอยาง่

เป็นรูปธรรม เชน โทรศพัทส์ายตรงถึงคณบดีในเร่ืองตางๆ คณบดีไดน้าํเขา้หารือในท่ีประชุมกรรมการ่ ่ ไปประกอบการบริหารงาน 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบและมีการดาํเนินงานอยางเป็นรูปธรรม่  

4. มทีีป่รึกษาทีม่าจากประชาชนทั้งทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมกีารดาํเนินกจิกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง
และชัดเจน เช่น จัดประชมร่วมกนัอย่างน้อยปีละุ  2 คร้ัง 

คณะมนุษยศาสตร์มีท่ีปรึกษาซ่ึงมาจากบุคคลภายนอก บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ท่ีเกษียณอายรุาชการไปแลว้ และ
บุคลากรภายใน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุและเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ มารวมกนสรุปผลการดาํเนินงานของคณะ และ่ ั
ใหค้วามคิดเห็นเพ่ือการพฒันาคณะตอไป่  

5. มกีระบวนการหรือกลไกการตดิตามตรวจสอบโดยประชาชน 
ประชาชนสามารถเขา้เยีย่มชม เวป็ไซตข์องคณะมนุษยศาสตร์ได ้ นอกจากนียงัสามารถโทรศพัทส์ายตรงถึงคณบดี และ้

หวัหนา้ภาควชิาตางๆ ไดใ้นเวลาราชการ่  
 
ตวับ่งช้ีที ่7.5  ร้อยละของอาจารย์ประจําทีไ่ด้รับรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพในระดบัชาต ิหรือนานาชาต ิ

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ร้อยละ....1.16.... 

  ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    ร้อยละ 0.1 – 0.99 

    ร้อยละ 1 – 1.99 

    1.  ร้อยละ 2 หรือมากกวา่ และ 
       2.  อยางนอ้ยร้อยละ่  50 ของผูท่ี้ไดรั้บรางวลัใน

ขอ้ 1 เป็นรางวลัดา้นการวจิยั 
       (กรณีไดข้อ้ 1 แตไมไดข้อ้่ ่  2 ถือวาไดค้ะแนน่  2) 

7.5-1 
 
 
 

 

เอกสารแจง้ / สาํเนาเกยรติบตัร รางวลัี
ท่ีไดรั้บ 
 
 
 
 

สตรในการคาํนวณู  
 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํ และนกัวจิยัท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการ หรือวชิาชีพ   

   จาํนวนอาจารยป์ระจาํ และนกัวิจยัทงัหมด้  (รวมลาศึกษาตอ่ ) 
 
 
 
 

               4 

             173 

X  100 

X  100 =  2.31%(ประเมนิตนเอง)                3 

             173 
X  100 =  1.73% (กรรมการ) 
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คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 173 คน ไดรั้บรางวลั จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 
เป็นรางวลัดา้นการวิจยั 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดํ
ไวท่ี้ร้อยละ 1.16 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 4.46  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะมนุษยศาสตร์่ มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 173 คน ไดรั้บรางวลั จาํนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.73 เป็นรางวลัดา้นการวิจยั 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 2 คะแนน สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีร้อยละ 1.16 และผลการดาํเนินงานไม่มีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 4.46 
(เน่ืองจากไมนบัอาจารยภ์าควิชาภาษาศาสตร์ หมายเลข ่ 1 ท่ีไดรั้บรางวลันวตักรรม มก. เพราะเป็นรางวลัท่ีไดภ้ายในมหาวิทยาลยั
ไมนบัเป็น่ รางวลัระดบัชาติ) 

อาจารยท่ี์ไดรั้บรางวลั ไดแ้ก่ 
ภาควชิาภาษาไทย 1 คน 
รศ.ดร.วไิลศกัด์ิ กงคาํิ่  ไดรั้บรางวลัเขม็เกยรติคุณบุคคลท่ีสร้างคุณประโยชน์ ประจาํปี ี 2553 จาก มจร. 
ภาควชิาภาษาศาสตร์ 2 คน 
1. รศ.ดร.อภิลกัษณ์ ธรรมทวีธิกุล ไดรั้บรางวลัชนะเลิศรางวลัผลงานนวตักรรมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สาขา

ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และรางวลัรางวลัผูน้าํช่ือเสียงดา้นการวจิยัมาสูคณะมนุษยศาสตร์ มก่ . 
2. รศ.ดร.กติมา อินทรัมพรรย์ิ  ไดรั้บรางวลัชมเชย ผลงานวิจยั “การพฒันาส่ือผสมมลัติมีเดียรูปแบบเกม Word Factory 

ระยะท่ี 1 รุนท่ี ่ 2.1” และรางวลัผูน้าํช่ือเสียงดา้นการวจิยัมาสูคณะมนุษยศาสตร์ มก่ . 
ภาควชิาวรรณคด ี1 คน 
รศ.ดร.สรณฐั ไตลงัคะ ไดรั้บรางวลัผลงานวจิยัตีพิมพร์ะดบันานาชาติ ปี 2551 ผลงานวิจยั “Modernist Thai Short Stories, 

1964-1973: The Relationship with Art” 
 
 
ตวับ่งช้ีที ่7.6  มกีารนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั...N/A..... 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการแตงตังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน่ ้
บริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและ
ผู ้ แ ทน ทุ กภ าค วิ ช า ในสั ง ก ด ร วม เ ป็ นั ่
คณะกรรมการหรือคณะทาํงาน โดยผูบ้ริหาร
ระดับสูงต้องมีบทบาทสําคัญในการกาหนดํ
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

7.6-1-1 
 

7.6-1-2 

คาํสังแตงตงัคณะกรรมการบริหาร่ ้่
ความเส่ียงคณะมนุษยศาสตร์ 
แผนงานการบริหารความเส่ียงของ
คณะมนุษยศาสตร์ 
 

    2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีสงผล่
กระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความ
ลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
ในการบริหารงาน และจดัลาํดบัความสาํคญั
ของปัจจยัเส่ียง 

7.6-2-1 
 
 

7.6-2-2 
 
 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบั
สวนงานยอย ่ ่ (แบบ ปย 2-1) 
สรุปผลการประเมินองคป์ระกอบของ
มาตรฐาน การควบคุมภายในระดบั
สวนงา่ นยอย ่ (แบบ ปย 2)  
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เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    3.  มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง โดยแผน
ดังกลาวต้องกาหนดมาตรการ่ ํ  หรือ
แผนปฏิบติัการในการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กบบุคลากรทุกระดับในั ด้านการ
บริหารความเส่ียง และการดาํเนินการแกไข้  
ลด หรือป้องกนความเส่ียงท่ีจะเกดขึนอยางั ิ ่้
เป็นรูปธรรม 

7.6-3-1 
 

7.6-3-2 

แผนการลดการใชท้รัพยากรและการ
ใชท้รัพยากรใหเ้กดประโยชน์สูงสุดิ  
รายช่ือบุคลากรเขา้รวมฝึกปฏิบติัการ่
เร่ือง การบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 

    4.  มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 7.6-4-1 
 

 

แบบติดตามผลการบริหารความเส่ียง
ในงวดกอน ่ (ของสาํนกังานตรวจสอบ
ภายใน) 

    5.  มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง ตลอดจนมีการกาหนดแนวทางํ
และข้อ เสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเส่ียงโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูบ้ริหารสูงสุดของคณะ 

7.6-5-1 
 
 

7.6-5-2 
 

7.6-5-3 
 

7.6-5-4 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตาม
แผนพฒันาปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของงวดกอน ่ (แบบติดตาม-ปย.3)  
รายงานการประชุมท่ีปรึกษาคณบดี
คณะครังท่ี้ 3/2553  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ ครังท่ี ้ 8/2552 
สรุปคาใชจ้ายคาโทรศพัท ์่ ่ ่ (ต.ค.52-มี.ค.53) 
(แสดงการลดลงของคาใชจ้าย่ ่ ) 

 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีการนาํระบบบริหารความเส่ียงมา
ใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 5 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน เป็น
ตวับงชีใหม จึงไม่ ่ ่้ ประเมินการบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ 

 
รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 7.6 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเส่ียง โดยมีผ้บริหารระดบัสงและผ้แทนทกภาควิชาในู ู ู ุ

สังกดัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน โดยผ้บริหารระดับสงต้องมบีทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการู ู
บริหารความเส่ียง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการแตงตงัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือกาหนดแผนการบริหารความเส่ียง ่ ํ้
คอยควบคุม ตรวจสอบ ใหก้ารบริหารงานในทุกดา้นประสบสาํเร็จตามเป้าหมาย 

2. มกีารวเิคราะห์และระบปัจจัยเส่ียงทีส่่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายุ  หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะ
บรรลเป้าหมายในการบริหารงานุ  และจัดลาํดบัความสําคญัของปัจจัยเส่ียง 

คณะมนุษยศาสตร์ไดด้าํเนินการทาํรายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัสวนงาน่
ยอย ่ (แบบ ปย 2-1) และสรุปผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐาน การควบคุมภายในระดบัสวนงานยอย ่ ่ (แบบ ปย 2) ตามท่ี
มหาวทิยาลยักาหนดํ  

3. มกีารจัดทาํแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดงักล่าวต้องกาํหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัตกิารในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กบับคลากรทกระดบัในด้านการบริหารความเส่ียงุ ุ  และการดาํเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกนัความเส่ียงทีจ่ะเกดิขึน้
อย่างเป็นรปธรรมู  

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดทาํแผนการลดการใช้ทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรให้เกดประโยชน์สูงสุดิ  เสนอตอ่
มหาวทิยาลยั และคณะไดด้าํเนินงานในเร่ืองงบประมาณรายจ่าย โดยการลดปริมาณการใชก้ระดาษและคาถายเอกสาร โดยใชร้ะบบ ่ ่
e-office (ซ่ึงขณะนีอยใูนระหวางดาํเนินการและคาดวาจะแลว้เสร็จในเดือนกมุภาพนัธ์ ้ ่ ่ ่ 2554) 
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4. มกีารดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
โดยมีแบบแบบติดตามผลการบริหารความเส่ียงในงวดกอน ่ (ของสาํนกังานตรวจสอบภายใน) 
5. มกีารสรปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงุ  ตลอดจนมกีารกาํหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรงแผนบริหารความเส่ียงโดยได้รับความเห็นชอบจากผ้บริหารสงสดของคณะุ ู ู ุ  
 คณะมนุษยศาสตร์ไดท้าํรายงานรายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนพฒันาปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน ่ (แบบ
ติดตาม-ปย.3) และไดท้าํขอ้มูลเขา้หารือแลว้นาํความคิดเห็นจากท่ีประชุมรองคณบดี และท่ีประชุมท่ีปรึกษาคณบดี และยงัไดด้าํเนินการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะครังท่ี ้ 8/2552 เพ่ือหารือการลดคาใชใ้นการใชโ้ทรศพัท ์ซ่ึงสงผลใหค้าใชจ้ายลดลง ่ ่ ่ ่ (เอกสาร 7.6-5-4) 

 
ตวับ่งช้ีที ่7.7  ระดบัความสําเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรส่ระดบับคคลู ุ  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั....3.... 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการกาหนดแนวทางการดาํเนินการในการํ
ประเมินผลภายในคณะ 

7.7-1-1 แนวทางประเมินคุณภาพหนวยงาน่
ภายในคณะมนุษยศาสตร์ประจาํปี 2553 

    2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ 7.7-2-1 
 

7.7-2-2 
 

แผนปฏิบติังานประกนคุณภาพั
ประจาํปีงบประมาณ 2553 
กาหนดการประเมินคุณภาพหนวยงานํ ่
ภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจาํปี 2553  

    3.  มีการกาหนดตวับงชีและเป้าหมายตามพนัธํ ่ ้
กจและยทุธศาสตร์ของคณะิ  

7.7-3-1 
 

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี คณะ
มนุษยศาสตร์ (พ.ศ.2552-2555) 

    4.  มีการจดัทาํ Strategy Map ของหนวยงานระดบั่
ภาควชิา โดยกาหนดเป้าประสงคแ์ตละประเดน็ํ ่
ยทุธศาสตร์ท่ีเกยวขอ้งใหเ้ช่ือมโยงกบี่ ั
เป้าประสงคแ์ละประเดน็ยทุธศาสตร์ของคณะ 

7.7-4-1 
 

7.7-4-2 

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี คณะ
มนุษยศาสตร์ (พ.ศ.2552-2555)
แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ภาควิชา (พ.ศ.
2552-2555) 

    5.  มีการยืนยนัวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
ของคณะในระดบัภาควชิา 

7.7-5-1 
 

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ภาควิชา (พ.ศ.
2552-2555) 

    6.  มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับงชี่ ้
และเป้าหมายตามคาํรับรองของผูบ้ริหาร 

7.7-6-1 
7.7-6-2 

 
7.7-6-3 

 

คาํรับรองการปฏิบติัราชการ 
รายงานผลการดาํเนินงาน รอบ 2 เดือน 
ประจาํปีงบประมาณ 2553 ของ ก.พ.ร. 
สรุปการวเิคราะห์และติดตามผลการ
ปฏิบติังานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

    7.  มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับงชี่ ้
และเป้าหมายตามคาํรับรอง 

7.7-7-1 
 

7.7-7-2 

รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี
งบประมาณ 2552 ของ ก.พ.ร. 
สรุปการวเิคราะห์และติดตามผลการ
ปฏิบติังานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

    8.  มีการนําผลการประเมินผลการดาํเนินงาน
ของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกบการสร้างั
แรงจูงใจ 

7.7-8-1 
 
 

7.7-8-2 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะมนุษยศาสตร์ ครังท่ี ้
6/2552 หนา้ 2 
ประกาศมหาวทิยาลยั เร่ือง กาหนดํ
หลกัเกณฑก์ารใหร้างวลัในดา้น
งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์และงาน
บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ 
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คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบวา ่ มีการถายทอดตวับงชีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสูระดบับุคคล่ ่ ่้ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 8 ระดบั ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไวท่ี้ํ จาํนวน 3 
ระดบั และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีจาํนวน 1 ระดบั 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา ่ คณะมนุษยศาสตร์มีการถายทอดตวับงชีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ ่ ่้
ระดบับุคคลตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 5 ระดบั ไดค้ะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 2 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกาหนดไวท่ี้ํ จาํนวน 3 ระดบั และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีจาํนวน 1 ระดบั 

 
รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 7.7 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมนิผลภายในคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์ไดก้าหนดํ แนวทางประเมินคุณภาพหนวยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ประจาํปี ่ 2553 โดยหนวยงานใน่

ระดบัภาควิชา และหนวยงานสนบัสนุน ผานท่ีประชุมคณะกรรมการประกนคุณภาพประจาํคณะมนุษยศาสตร์ซ่ึงมีรองคณบดีทุก่ ่ ั
ฝ่ายและหวัหนา้ภาควชิา หวัหนา้/ผูอ้าํนวยการของหนวยงานสนบัสนุนรวมเป็นกรรมการ โดย่ ่ รายละเอียดดูไดจ้ากรายงานผลการ
ดาํเนินงานในขอ้ 1 ของตวับงชีท่ี ่ ้ 9.1 

2. มแีผนงานการประเมนิผลภายในคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการกาหนดแผนงานประเมินภายในคณะํ  โดยกาหนดให้หนวยงานในคณะ ได้แก ภาควิชาํ ่ ่ และ

หนวยงานสนบัสนุนรับทราบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจาํปี ่ 2553 และกาหนดใหมี้การตรวจประเมินในวนัท่ี ํ 17-20 
พฤษภาคม 2553 แตเน่ืองจากมีเหตุการณ์ไมสงบทางการเมือง รัฐบาลประกาศให้วนัดงักลาวเป็นวนัหยุดราชการ จึงจาํเป็นตอ้ง่ ่ ่
เล่ือนวนัตรวจประเมินเป็นวนัท่ี 4 และ 7-9 มิถุนายน 2553 

3. มกีารกาํหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกจิและยทธศาสตร์ของคณะุ  
ฝ่ายนโยบายและแผน และฝ่ายประกนคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์ไดมี้การกาหนดตวับงชีั ํ ่ ้ และเป้าหมายตามพนัธกจและิ

ยทุธศาสตร์ของคณะ โดยถายทอดไปยงัภาควชิาและหนวยงานสนบัสนุน และภาควชิาไดด้าํเนินก่ ่ ารจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี
ใหส้อดคลอ้งกบพนัธกจและยทุธศาสตร์ของคณะั ิ  

4. มกีารจัดทาํ Strategy Map ของหน่วยงานระดบัภาควชิา โดยกาํหนดเป้าประสงค์แต่ละประเดน็ยทธศาสตร์ทีุ่
เกีย่วข้องให้เช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์และประเดน็ยทธศาสตร์ของคณะุ  

คณะไดจ้ดัทาํ Strategy Map ซ่ึงเป็นแผนท่ียทุธศาสตร์ระดบัคณะท่ีเช่ือมโยงกบยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั และสร้างั
ความเช่ือมโยงไปสู่ระดบัภาควชิา เพ่ือใหห้นวยงานระดบัภาควิชานาํไปกาหนดเป้าประสงค ์ และประเดน็ยทุธศาสตร์ของภาควชิา่ ํ
ใหเ้กยวขอ้งและเช่ือมโยงกบเป้าประสงคแ์ละประเดน็ยทุธศาสตร์ของคณะี่ ั  

5. มกีารยนืยนัวสัิยทศัน์ ประเดน็ยทธศาสตร์ของคณะในระดบัภาควชิาุ  
ภาควชิาไดย้นืยนัวสิัยทศัน์ และประเดน็ยทุธศาสตร์ของคณะ ดงัปรากฏในแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ของภาควชิา 
6. และ 7. มกีารตดิตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามคาํรับรองของผ้บริหารู  
คณะไดม้ีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับงชีและเป้าหมายตามคาํรับรองของผูบ้ริหาร่ ้  และประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามตวับงชีและเป้าหมายตามคาํรับรอง่ ้  โดยมีคณะกรรมการดาํเนินการติดตามผลการปฏิบติังานฯ สภามหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ไดเ้ขา้เยีย่มชมหนวยและสัมภาษณ์คณบดี เม่ือวนัท่ี ่ 14 พฤษภาคม 2553 

8. มกีารนําผลการประเมนิผลการดาํเนินงานของผ้บริหารู  ไปเช่ือมโยงกบัการสร้างแรงจงใจู  
คณะมนุษยศาสตร์ไดน้าํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกบการสร้างแรงจูงใจั  เชน จากผลการ่

ประเมินพบวา ผลการวิจัยของอาจารยใ์นคณะมีจาํนวนน้อย คณะมนุษยศาสตร์จึงจัดหาง่ บประมาณสนับสนุนงานวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก เพ่ือมาจดัสรรให้อาจารยส์ําหรับทาํวิจยั จาํนวน ่ 35,000 บาทตอคน และคณะสร้างการจูงใจโดยการกาหนด่ ํ
ระเบียบเร่ือง กาหนดหลกัเกณฑ์ํ การใหร้างวลัในดา้นงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์และงานบริการวชิาการของคณะมนุษยศาสตร์  
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ตวับ่งช้ีที ่7.8  งบประมาณสําหรับการพฒันาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ...5,895.95... บาท/คน 
  ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยันาํเขา้ 
เกณฑ์การประเมนิ 

(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1-9,999 บาท/คน 
    10,000 - 14,999 บาท/คน 
   15,000 บาท/คน หรือมากกวา่ 

 

7.8-1 
 

7.8-2 
 
 

 
7.8-3 

แผนงบประมาณประจาํปี 2552  
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) (งบพฒันาบุคลากร)  
เอกสารรายงานสรุปคาใชจ้ายในการพฒันาอาจารย์่ ่  
(รวมประชุม ่ อบรม สัมมนา เสนอผลงานวิชาการ 
และศึกษาตอไมนบัทุนการศึ่ ่ กษาจากภายนอก) 
ประจาํปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค.51 -30 ก.ย.52) 
เอกสารการเขา้รวมประชุม อบรม สัมมนา เสนอ่
ผลงานวิชาการและลาศึกษาตอของอาจารยใ์นคณะ่  

สตรในการคาํนวณู  
 

เงินจดัสรรสาํหรับพฒันาคณาจารยท์งัในป้ ระเทศและตางประเทศ่  

  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  (รวมลาศึกษาตอ่ ) 
 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 173 คน 
งบประมาณสําหรับการพฒันาคณาจารยท์งัในประเทศและตางประเทศ้ ่  จาํนวน 4,797,040 บาท คิดเป็น 27,728.55 บาท/คน ได้
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ี 5,895.95 บาท/คน และผลการดาํเนินงานมี
พฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ี 8,874.07 บาท/คน 
 
ตวับ่งช้ีที ่7.9  ร้อยละของบคลากรประจําสายสนับสนนที่ได้รับการพัฒนาความร้แลุ ุ ู ะทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ร้อยละ...96.20... 
  ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยันาํเขา้ 
เกณฑ์การประเมนิ 

(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    นอ้ยกวาร้อยละ่  50 
    ร้อยละ 50 – 79 
   ร้อยละ 80 หรือมากกวา่ 

7.9-1 
 

 

เอกสารการเขา้รวมประชุม อบรม ่
สัมมนา เสนอผลงานวิชาการและลา
ศึกษาตอ่ 

สตรในการคาํนวณู  
 

จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันา 

                        จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนทงัหมด้  (รวมลาศึกษาตอ่ ) 
X  100 

          4,797,040 

               173 
=  27,728.55 บาท / คน 

      71 

      82 
X  100 =  86.59 



116   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีบุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 
82 คน ไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะวิชาชีพทงัในประเทศหรือตางประเทศ้ ่  จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 86.59 ไดค้ะแนน
ตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ํ ท่ีร้อยละ 96.20 และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือ
เทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 93.67  

 
 

องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 

 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  กาหนดตวับงํ ่ ชีการประเมินฯ ใน้ องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ จาํนวน 2 ตวับงชี ่ ้  
ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ในภาพรวม

ขององค์ประกอบที่ 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 คะแนน  ผลการดําเนินงานอย่ในระดับู ดี สามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ตวับงชี ่ ้ และมี
พฒันาการ 1 ตวับงชี่ ้  โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดด้งัตารางท่ี  2.9 
 
ตารางที ่2.9  สรปผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีุ ในองค์ประกอบที ่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 ตัวบ่งช้ี   หน่วย 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

8.1 
 

ระบบ และกลไกในการ
จดัสรร การวเิคราะห์
คาใชจ้ายการตรวจสอบ่ ่
การเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ่  

 
 
  ระดบั 4 4 6 6 1 2 2     

*8.2 
 

มีการใชท้รัพยากรภายในและ
ภายนอกหนวยงานรวมกน่ ่ ั  

  ระดบั N/A - 5 5 - 3 3 - - - - 

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ 2.50 2.50     
  

 * หมายถึง ตวับงชีใหมท่ี มก่ ่้ .ถายทอดใหค้ณะดาํเนินการ จึงไมประเมินเป้าหมาย และพฒันาการ่ ่  
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ตวับ่งช้ีที ่8.1  ระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552) เป้าหมาย ระดบั....4..... 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) 

รายการหลกัฐาน 

3 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี 

หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

8.1-1-1 
 
 

แผนยทุธศาสตร์ทางการเงินคณะ
มนุษยศาสตร์ (1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 
งบประมาณประจาํปี 2552  

    2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส่ ่  ตรวจสอบได ้

8.1-2-1 
 

8.1-2-2 
 

8.1-2-3 

แผนยทุธศาสตร์ทางการเงินคณะ
มนุษยศาสตร์ (1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 
สรุปงบประมาณแผนดินไดรั้บจดัสรร ่
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะมนุษยศาสตร์ ครังท่ี ้
1/2552  หนา้ 2 

    3.  มีการจดัทาํขอ้มูลทางการเงิน ท่ีผูบ้ริหาร
สามารถนําไปใช้ในการตัด สินใจและ
วเิคราะห์สถานะทางการเงิน 

8.1-3-1 
8.1-3-2 

การจดัระบบบญัชี 3 มิติ ของคณะ 
ฐานขอ้มูลการเงินของคณะ 

    4.  มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยางเป็น่
ระบบ อยางนอ้ยปีละ่  2 ครัง้  

8.1-4-1 
 
 

8.1-4-2 

รายงานผลการดาํเนินงานงบประมาณ
เงินรายได ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ประจาํไตรมาส 1-4 
รายงานเงินคงเหลือประจาํเดือน 

    5.  มีการนําข้อมูลทางการเ งินไปใช้ในการ
วิเคราะห์คาใชจ้าย่ ่  และวิเคราะห์สถานะทาง
การ เ งินและความมันคงของคณะอยาง่ ่
ตอเน่ือง่  

8.1-5-1 
 

8.1-5-2 

รายงานทางการเงินท่ีแสดงสถานะทาง
การเงินของคณะ ทุก 6 เดือน 
รายงานการประชุมรองคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ ครังท่ี ้ 1/2552 หนา้ 2 

    6.  มีการ ติดตามการใช้เ งินให้ เ ป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาหนดํ  

8.1-6-1 
 

8.1-6-2 
8.1-6-3 

 

หนงัสือแจง้การเขา้ตรวจสอบงบการเงิน
ของสาํนกังานตรวจเงินแผนดิน่  
แผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 
รายงานผลการตรวจสอบงบเงิน
โครงการพิเศษ 

    7.  ผูบ้ริหารมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย และนาํขอ้มูลจากรายงานทาง
การ เ งินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตดัสินใจ 
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คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีระบบ และกลไกในการจดัสรร 
การวเิคราะห์คาใชจ้ายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ่ ่ ่ ตามเกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 6 ระดบั  ได้
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 2 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไวท่ี้ํ จาํนวน 4 ระดบั และผลการดาํเนินงานมี
พฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีงบประมาณ 2551 ท่ีจาํนวน 4 ระดบั 

 
รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 8.1 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มแีผนกลยทธ์ทางการเงนิทีส่อดคล้องกบัยทธศาสตร์ขอุ ุ งมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
คณะมนุษยศาสตร์ไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์ทางการเงินคณะมนุษยศาสตร์ (1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) งบประมาณประจาํปี 

2552 ของคณะท่ีสอดคลอ้งกบยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายั  
2. มแีนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงนิ แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงนิอย่างมปีระสิทธิภาพโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
คณะมนุษยศาสตร์มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งินอยางมี่

ประสิทธิภาพโปรงใส่  ตรวจสอบได ้ โดยมีแผนแผนยทุธศาสตร์ทางการเงินคณะมนุษยศาสตร์ (1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) และสรุป
งบประมาณแผนดินไดรั้บจดัสรร ประจาํปีงบประมาณ พ่ .ศ.2552 และรวมกนหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ่ ั  

3. มกีารจัดทาํข้อมลทางการเงนิู  ทีผ้่บริหารสามารถนําไปใช้ในการตดัสินใจและวเิคราะห์สถานะทางการเงนิู  
คณะมนุษยศาสตร์มีการจดัทาํขอ้มูลทางการเงิน ท่ีผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจและวิเคราะห์สถานะทาง

การเงิน โดยรายงานผานระบบบญัชี ่ 3 มิติของทางมหาวทิยาลยั 
4. มกีารจัดทาํรายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยางเป็นระบบ่  และรายงานเงินคงเหลือประจาํเดือนไปยงัภาควชิาอยาง่

ตอ่ เน่ือง และภาควชิาไดจ้ดัทาํรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาสเชนกน่ ั  
 5. มกีารนําข้อมลทางการเงนิไปใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายู  และวเิคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะ
อย่างต่อเน่ือง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์คาใชจ้าย่ ่  และวเิคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มนัคงของคณะอยางตอเน่ือง่ ่ ่  และนาํเขา้รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
6. มกีารตดิตามการใช้เงนิให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 
คณะมนุษยศาสตร์มีการติดตามการใชเ้งินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักาหนดํ  โดยไดรั้บการ

ตรวจสอบงบการเงินจากสาํนกังานตรวจเงินแผนดิน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี และมีการตรวจสอบงบเงินโครงการ่
พิเศษดว้ย 
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ตวับ่งช้ีที่ 8.2  มกีารใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกนั 
รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552) เป้าหมาย ระดบั.....N/A...... 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั (อนุโลมเป็นรายขอ้ได)้ ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร ช่ือเอกสาร 

    1.  มีคณะกรรมการวิ เคราะห์ความ
ตอ้งการการใชท้รัพยากรของคณะ 

 

8.2-1-1 
 

8.2-1-2 
 

8.2-1-3 

คาํสังแตงตงัคณะกรรมการกายภาพคณะ่ ้่
มนุษยศาสตร์ 
คาํสังแตงตงัคณะทาํงานสาํรวจพืนท่ีคณะ่ ้่ ้
มนุษยศาสตร์ 
คาํสังแตงตงัคณะทาํงานสาํรวจขอ้มูลพืนฐาน่ ้่ ้
เกยวกบการใชพื้นท่ีคณะมนุษยศาสตร์ี่ ั ้  

   2.  มีผลการวิเคราะห์ความตอ้งการใน
การใชท้รัพยากรของคณะ 

8.2-2-1 
 

สรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมการสาํรวจ
พ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ 

    3.  มีแผนการใชท้รัพยากรรวมกน่ ั
ระหวางภาควิชาในคณะ่  

 

8.2-3-1 
 

8.2-3-2 
8.2-3-3 

สรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมการสาํรวจ
พ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ 
ระบบการจองหอ้งออนไลน์ 
หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 

   4.  มีแผนการใชท้รัพยากรรวมกนกบ่ ั ั
ค ณ ะ อ่ื น /ห น ว ย ง า น อ่ื น ใ น่
มหาวทิยาลยั/นอกมหาวทิยาลยั 

8.2-4-1 
 

8.2-4-2 

สรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมการสาํรวจ
พ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ 
ตารางจดัหอ้งเรียน 

   5.  มีผลการประหยดังบประมาณท่ีเกดิ
จ ากก า ร ใช้ท รัพย ากรรวมกบ่ ั
หนวยงานอ่ืน่  

8.2-5-1 
 

รายงานสาธารณูปโภค (คานาํ่ ้ -คาไฟ่ ) 

 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ่ ั  มีการใชท้รัพยากรภายในและ
ภายนอกหนวยงานรวมกน่ ่ ั ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 5 ขอ้  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากเป็น
ตวับงชีใหม จึงไม่ ่ ่้ ประเมินการบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ 

  

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 8.2 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มคีณะกรรมการวเิคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์ มีการแตงตงัคณะกรรมการกายภา่ ้ พของคณะ เพ่ือวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของ

หนวยงาน และนาํผลมาใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจบริหารทรัพยากรอยางทวัถึง่ ่ ่  
   2.     มผีลการวเิคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของคณะ 
 คณะกรรมการกายภาพของคณะมีการเสนอแตงตงั่ ้ คณะทาํงานสาํรวจพืนท่ีคณะมนุษยศาสตร์้  และแตงตงัคณะทาํงาน่ ้
สาํรวจขอ้มูลพืนฐานเกยวกบการใชพื้นท่ีคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือนาํผลการวิเคราะห์ความตอ้งการมาประชุมรวมกน และเสนอ้ ้ี่ ั ่ ั
ผูบ้ริหารในการตดัสินใจบริหารทรัพยากรอยางทวัถึงใหแ้กบุคลากรไดใ้ชป้ระโยชน์อยางสูงสุด่ ่่ ่  
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3.    มแีผนการใช้ทรัพยากรร่วมกนัระหว่างภาควชิาในคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์เป็นศนูยก์ลางในการบริหารการใชท้รัพยากรรวมกนทงัคณะ ไดแ้ก การใชห้อ้งเรียน การใชร้ถยนต ์่ ั ้ ่

การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือโสตทศันูปกรณ์ตางๆ เพ่ือเป็นการประหยดังบประมาณ และใชท้รัพยากรท่ีมีอยใูหเ้กดประโยชน์รวมกน่ ่ ิ ่ ั
อยางสูงสุด่  

4.    มแีผนการใช้ทรัพยากรร่วมกนักบัคณะอืน่/หน่วยงานอืน่ในมหาวทิยาลยั/นอกมหาวทิยาลยั 
คณะมนุษยศาสตร์ มีการใชท้รัพยากรรวมกนกบมหาวทิยาลยั คือ การใชห้อ้งเรียน หอ้งสอบท่ีอาคารศนูยเ์รียนรวมของ่ ั ั

มหาวทิยาลยั โดยมีคณะกรรมการจดัหอ้งเรียนและหอ้งสอบดาํเนินการจดัหอ้งใหแ้กอาจารยผ์ู ้่ สอนอยางทวัถึงและถกูตอ้ง่ ่  
5. มผีลการประหยดังบประมาณทีเ่กดิจากการใช้ทรัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอืน่ 

 คณะมนุษยศาสตร์ ใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบหนวยงานกลางของมหาวิทยาลยัใหเ้กดประโยชน์สูงสุด ั ่ ิ
เชน ลดการใชก้ระดาษเวยีนเอกสาร โดยการใชร้ะบบสาํนกังานอตัโนมติัของ่ มหาวทิยาลยั การใชโ้ปรแกรมท่ีดาวน์โหลดจาก
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ เป็นตน้   
 
 

องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกนัคณภาพุ  
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  กาหนดตวับงํ ่ ชีการประเมินฯ ใน้ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณภาพุ  
จาํนวน 3 ตวับงชี ่ ้  

ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ในภาพรวม
ขององค์ประกอบที่ 9 มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.00 คะแนน  ผลการดําเนินงานอย่ในระดับู ดีมาก สามารถบรรลุเป้าหมาย 2 ตวับงชี และมี่ ้
พฒันาการ 2 ตวับงชี ่ ้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดด้งัตารางท่ี  2.10 
 
ตารางที ่2.10  สรปผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีุ ในองค์ประกอบที ่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคณภาพุ  
 

ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมนิตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมนิ
เป้าหมาย 

ผลประเมนิ
พฒันาการ 

2552 2552 2552 2552 ตัวบ่งช้ี  หน่วย 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

*9.1 
 

มีระบบและกลไกการ
ประกนคุณภาพภายในท่ีั
เป็นสวนหน่ึงของ่
กระบวนการบริหาร
การศึกษา 

 
 
  ระดบั N/A - 7 7 - 3 3 - - - - 

9.2 
 

มีระบบและกลไกการให้
ความรู้และทกัษะดา้นการ
ประกนคุณภาพแกนิสิตั ่  

 
  ระดบั 4 7 7 7 3 3 3     

9.3 ระดบัความสาํเร็จของการ
ประกนคุณภาพภายในั  

 

  ระดบั 4 4 6 6 3 3 3     

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ 3.00 3.00     

 * หมายถึง ตวับงชีใหมท่ี มก่ ่้ .ถายทอดใหค้ณะดาํเนินการ จึงไมประเมินเป้าหมาย่ ่  และพฒันาการ 
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ตวับ่งช้ีที ่9.1  มรีะบบและกลไกการประกนัคณภาพภายในทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาุ  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั...N/A.... 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการทบทวนกระบวนการและกลไก
ก า ร ป ร ะ ก น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ท่ีั
เหมาะสมกบระดับการพัฒนาของั
คณะ 

9.1-1-1 
 

 
9.1-1-2 

 
9.1-1-3 

 
9.1-1-4 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนั
คุณภาพประจาํคณะมนุษยศาสตร์ ครังท่ี้ 4/2552 
หนา้ 4-5 และ ครังท่ี ้ 5/2552 หนา้ 4-7 
รายงานการประชุมคณะทาํงานดา้นการ
ประกนคุณภาพ ครังท่ีั ้  2/2552 หนา้ 2-4 
รายงานการประชุมรองคณบดี ครังท่ี ้
10/2552 หนา้ 8-9 
รายละเอียดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

    2.  มีการกาหนดนโยบายและแผนเร่ืองํ
ก า ร ป ร ะ ก น คุ ณ ภ า พ จ า กั
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบ้ริหารสูงสุดของคณะ ภายใตก้ารมี
สวนรวมจากภา คีทังภายในและ่ ่ ้
ภายนอกคณะ         

9.1-2-1 
 

9.1-2-2 
9.1-2-3 

 
 

9.1-2-4 
 

คาํสังแตงตงัคณะกรรมการประกนคุณภาพ่ ้่ ั
ประจาํคณะมนุษยศาสตร์ 
คาํสังแตงตงัคณะทาํงานดา้นการประกนคุณภาพ่ ้่ ั  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนั
คุณภาพประจาํคณะมนุษยศาสตร์ ครังท่ี้ 4/2552 
หนา้ 4 และครังท่ี ้ 5 หนา้ 7 
แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 2552 และปี
การศึกษา 2552 ของฝ่ายประกนคุณภาพั  

   3.  มีการกาหนดมาตรฐานตวับงชีํ ่ ้  และ
เกณฑคุ์ณภาพท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของคณะ 
และสอดคล้องกบมั าตรฐานของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี
เกยวข้องี่  และสอดคล้องกบการั
ประเมินคุณภาพภายนอก 

9.1-3-1 
 

9.1-3-2 
 

9.1-3-3 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนั
คุณภาพประจาํคณะมนุษยศาสตร์ ครังท่ี้ 2/2553  
รายงานการประชุมกรรมการประจาํคณะ
มนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 4/2553 หนา้ 9 
ตวับงชีอตัลกัษณ์คณะมนุษยศาสตร์่ ้  

   4.  มีการดาํเนินงานดา้นการประกนคุณภาพท่ีั
ครบถว้น ทงัการควบคุมคุณภาพ้  การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
อยางตอเน่ืองเป็นประจาํ่ ่  

9.1-4-1 
 
 

9.1-4-2 
 

9.1-4-3 
 

9.1-4-4 
 

9.1-4-5 
 

9.1-4-6 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนั
คุณภาพประจาํคณะมนุษยศาสตร์ ครังท่ี้
4/2552, 5/2552 และ 1/2553  
รายงานการประชุมคณะทาํงานดา้นการ
ประกนคุณภาพ ครังท่ีั ้ 1/2552 และ 2/2552  
รายงานการประชุมรองคณบดี ครังท่ี ้
5/2552 หนา้ 7 และครังท่ี ้ 11/2552 หนา้ 4  
การติดตามขอ้มูลเกยวกบงานประกนี่ ั ั
คุณภาพเป็นระยะๆ 
โครงการ “การประกนคุณภาพเกยวขอ้งกบั ี่ ั
ชีวิตประจาํวนัอยางไร่ ” 
โครงการ “การประเมินคุณภาพภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ.2553” 
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เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) 

รายการหลกัฐาน 

 2 1 

 
การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี 

หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    5.  มีการนําผลการประกนคุณภาพมาั
พฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

9.1-5-1 
 
 

9.1-5-2 
 

9.1-5-3 
 
 

9.1-5-4 
 

9.1-5-5 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนั
คุณภาพประจาํคณะมนุษยศาสตร์ ครังท่ี้
4/2552  หนา้ 4-5 
รายงานการประชุมรองคณบดี ครังท่ี ้ 7/2552 
หนา้ 4,  8 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจาํปี 
พ.ศ.2552 
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปี 
2552 
ศธ 0513.10101/ว14749 วนัท่ี 8 ก.ย.52 

   6.  มีขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ
ประกนคุณภาพั  และใชร้วมกนทงัระดบั่ ั ้
บุคคล และคณะ 

9.1-6-1 
9.1-6-2 

 
9.1-6-3 
9.1-6-4 

เวป็ไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ 
แบบรายงานขอ้มูลดา้นการประกนั
คุณภาพ  
คูมือระบบประกนคุณภาพ่ ั  มน. 
บอร์ดใหค้วามรู้เร่ือง PDCA ของภาควชิา
ศิลปาชีพ 

   7.  มีระบบสงเสริมการสร้างเครือขาย่ ่
ด้านการประกนคุณภาพระหวางั ่
หนวยงานทังภายในและภายนอก่ ้
มหาวทิยาลยั 

9.1-7-1 
9.1-7-2 

 
9.1-7-3 

 
9.1-7.4 

 

โครงการศึกษาดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
โครงการ “การประกนคุณภาพเกยวขอ้งั ี่
กบชีวิตประจาํวนัอยางไรั ่ ” 
โครงการเยีย่มบา้นคุณภาพ ประจาํปี 
2552 ครังท่ี ้ 4 มก. 
โครงการเยีย่มบา้นคุณภาพ ประจาํปี 
2553 ครังท่ี ้ 1 รุนท่ี ่ 2 (ม.มหิดล) 

 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผล่ ั การประเมินของคณะกรรมการฯ มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในท่ีเป็นสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 7 ระดบั ไดค้ะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน เน่ืองจากเป็นตวับงชีใหม่ ่้  จึงไม่ประเมินการบรรลุเป้าหมาย  และพฒันาการ 

  

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 9.1 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารทบทวนกระบวนการและกลไกการประกนัคณภาพภายในที่เหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของคณะุ  
คณะมนุษยศาสตร์ไดก้าหนดการจดัระบบประกนคุณภาพสาํหรับหนวยงานเป็น ํ ั ่ 2 รูปแบบตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ไดแ้ก รูปแบ่ บท่ี 1 เป็นระบบประกนคุณภาพสาํหรับคณะและภาควชิา โดยพิจารณาผลการดาํเนินงานครบทงั ั ้ 9 
องคป์ระกอบ และรูปแบบท่ี 2 เป็นระบบประกนคุณภาพสาํหรับ ั 4 หนวยงานสนบัสนุน ไดแ้ก ศนูยภ์าษา สาํนกังานเลขานุการคณะ ่ ่
ศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ และสถาบนัขงจ๊ือ โดยพิจารณาผลการดาํเนินงานทงั ้ 6 องคป์ระกอบ แตในการประเมินคุณภาพ่
หนวยงานภายในคณะ คณะมีการกาหนดตวับงชีในการประเมินแตกตางกนไปเพ่ือใหเ้หมาะสมกบภารกจของหนวยงาน ่ ํ ่ ่ ั ั ิ ่้ (เอกสาร
หมายเลข 9.1-1-4)  



     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552         123 

 

ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปี 2553 ฝ่ายประกนคุณภาพไดมี้การทบทวนกระบวนการและกลไกในกั าร
ตรวจประเมินคุณภาพในระดบัภาควิชาและหนวยงานสนับสนุนในรูปแบบใหม ตามขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการ่ ่
ประจาํคณะครังท่ี ้ 5/2552 เปล่ียนจากกรรมการ 1 ชุด ตรวจ 1 ภาควิชา เป็น กรรมการชุดเดียวกนตรวจทุกภาควิชา โดยมีการแตงตงัั ่ ้
กรรมการ 5 กลุมดงัตอไปนี่ ่ ้  

กรรมการกลุม่ ท่ี 1 ตรวจองคป์ระกอบท่ี 1, 7, 8 และ 9 ของทุกภาควชิา กรรมการกลุมท่ี ่ 2 ตรวจองคป์ระกอบท่ี 2 ของทุก
ภาควชิา กรรมการกลุมท่ี ่ 3 ตรวจองคป์ระกอบท่ี 4 และ 5 ของทุกภาควชิา (องคป์ระกอบท่ี 3 และ 6 ใหภ้าควชิารายงานผลแตไมมี่ ่
การประเมินเน่ืองจากในบางภาควชิาไมมีนิสิตในสา่ ขาวิชาเอก เชน ภาควชิาภาษาศาสตร์่ ) กรรมการกลุมท่ี ่ 4 ตรวจ 4 หนวยงาน่
สนบัสนุน และกรรมการกลุมท่ี ่ 5 เป็นหนวยประมวลผล่  

การจดักรรมการเป็น 5 กลุมดงักลาวเพ่ือใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบกจกรรมของคณะ กลาวคือ่ ่ ั ิ ่  การท่ีกรรมการกลุมเดียวกน่ ั
ตรวจทุกภาควชิาทาํใหไ้ดเ้ห็นจุดแขง็และความโดดเดนของภาควิชา ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติั่ ท่ีดีและสามารถเสริมสร้างศกัยภาพท่ีโดดเดน่
ของคณะมนุษยศาสตร์ได ้และปีนีคณะมนุษยศาสตร์ไดจ้ดัโครงการหนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพตอเน่ืองมาเป็นปีท่ี ้ ่ ั ่ 2 
(พ.ศ. 2553) คณะไดรั้บคาํแนะนาํจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปี 2552 ท่ีดาํเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ระหวางวนัท่ี ่ 20 - 22 กรกฎาคม 2552 วา ่ “ควรกาหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และขนัตอนการํ ้ พิจารณา
กลนักรองหนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพใหเ้ป็นท่ียอมรับ่ ่ ั ” (สาํนกัประกนคุณภาพ ั 2552: 32) จากคาํแนะนาํดงักล่าวคณะได้
ปรับเกณฑก์ารคน้หาหนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพ โดยหนวยงานท่ีไดรั้บ่ ั ่ การคดัเลือกตอ้งมีคะแนนเฉล่ียผลการประเมิน
สูงสุด จากขอ้มูล 2 สวน ไดแ้ก่ ่ 

1) คาเฉล่ียของผลการดาํเนินงานตามองคป์ระกอบคุณภาพ่  
2) คาเฉล่ียความคิดเห็นในดา้นกลไกเพ่ือการประกนคุณภาพ่ ั  

2. มกีารกาํหนดนโยบายและแผนเร่ืองการประกนัคณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผ้บริหารสงสดของุ ู ู ุ
คณะ ภายใต้การมส่ีวนร่วมจากภาคทีั้งภายในและภายนอกคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์ไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการเพ่ือการประกนคุณภาพ ั 2 ชุดคือ 
1) คณะกรรมการประกนคุณภาพระดบัคณะมี ั 2 ชุด ไดแ้ก่ 

1.1 คณะกรรมการประกนคุณภาพประจาํคณะมนุษยศาสตร์ั  
ประกอบดว้ย ผูช้วยศาสตราจารยส์มบูรณ์ ไทรแจมจนัทร์ และคณบดี เป็นท่ีปรึกษา รองคณบดีฝ่ายประกน่ ่ ั

คุณภาพ เป็นประธาน โดยมีรองคณบดีทงั ้ 7 ฝ่าย หวัหนา้ภาควชิาทงั ้ 8 ภาควิชา หวัหนา้สาํนกังานเลขานุการคณะ ผูอ้าํนวยการศูนย์
ภาษา ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ๊ือ หวัหนา้ศูนยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ และเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานเลขานุการคณะ เป็น
กรรมการ มีหนา้ท่ีในการกาหนดนโยบาย อนุมติัแผนงาน วธีิดาํเนินงานประกนคุณภาพในภาพรวมของคณะ รับผดิชอบเกยวกบํ ั ี่ ั
การประกนคุณภาพ และเป็นพ่ีเลียงดูแลชวยเหลือเจา้หนา้ท่ีของั ่้ หนวยงานยอยในการเกบรวบรวมขอ้มูล รวมทงัเป็นผูรั้บผดิชอบใน่ ่ ็ ้
การรวบรวมขอ้มูลจากหนวยงานยอยเพ่ือจดัทาํคูมือการประกนคุณภาพ รายงานการประเมินตนเอง ่ ่ ่ ั (SAR) และรายงานประจาํปี 
รวมทงัจดัการเร่ืองเอกสารหลกัฐาน และจดัการประสานงานกบผูต้รวจประเมินในการตรวจในระดบัคณะและ้ ั มหาวทิยาลยั 

1.2 คณะทาํงานดา้นการประกนคุณภาพั  
ประกอบดว้ยรองคณบดีฝ่ายประกนคุณภาพ เป็นประธาน ผูช้วยคณบดีฝ่ายประกนคุณภาพ หัวหน้าภาควิชาั ่ ั

วรรณคดี คณาจารยจ์ากภาควิชา และเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานเลขานุการ เป็นกรรมการ มีหนา้ท่ีพิจารณาจดัทาํระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ รวมทงัการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานเพ่ือ้ ปรับปรุงและพฒันาระบบอยางตอเน่ือง จัดทาํ่ ่
แผนปฏิบติัการด้านการประกนคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ั  โดยนาํผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาประกอบการ
พิจารณาตามความเหมาะสม ติดตามผลการดาํเนินงานของแผนปฏิบติัการประจาํปีคณะมนุษยศาสตร์ใหค้รบถว้นตามกระบวนการ 
PDCA จดัทาํคูมือการประกนคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จดัการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา่ ั /สํานัก/ศูนย ์จดัทาํ
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รายงานประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตร์ เตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ในระดบัมหาวิทยาลยั 
และจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นการประกนคุณภาพา ไดแ้ก บุคลากร และนิสิตั ่  

2) คณะกรรมการการประกนคุณภาพระดบัหนวยงานยอยั ่ ่  
มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการดาํเนินการประกนคุณภาพภายในระดบัภาควิชา สาํนกังานเลขานุการคณะ ศูนยภ์าษา ั

ศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ และสถาบนัขงจ๊ือใหมี้ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบคณะมนุษยศาสตร์และมหาวทิยาลยัั  
เกษตรศาสตร์ 

3. มกีารกาํหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑ์คณภาพทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของคณะุ  และสอดคล้องกบัมาตรฐานของ
มหาวทิยาลยั และมาตรฐานการอดมศึกษาุ  และมาตรฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง และสอดคล้องกบัการประเมนิคณภาพภายนอกุ  

คณะมีการกาหนดตัํ วบงชีอตัลกัษณ์ท่ีสอดคลอ้งกบปรัชญา ปณิธาน และวสิัยทศัน์ของคณะมนุษยศาสตร์่ ั้  (เอกสารหมายเลข 
9-1-3-3) และสอดคลอ้งกบการประเมินคุณภาพภายนอก รายละเอียดของตวับงชีอตัลกัษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์มีดงัตอไปนีั ่ ่้ ้  
ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ มกีระบวนการและกลไกเพือ่ให้บรรลเป้าหมายุ ตามอตัลกัษณ์ของคณะมนษยศาสตร์ุ  
หลกัการและเหตผลุ  
 อตัลกัษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์เกดจากการบูรณาการการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายทางเนือหาวิชาิ ้  ไดแ้ก ดา้นภาษา ่
ดา้นวชิาชีพ และดา้นวิชาพืนฐานทางมนุษยศาสตร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์มีภาควชิาท่ีมีการเรียนการสอนภาษาเป็นหลกั้  ไดแ้ก ่
ภาควชิาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ และภาควิชาภาษาศาสตร์ ซ่ึงมีทงัหลกัสูตรในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา่ ้
เอก และหลกัสูตรนานาชาติ อีกทงัยงัมีการสงเสริมกจกรรมตางๆเพ่ือใหนิ้สิตไดเ้พิมพนูความรู้ทางภาษา โดยมีศนูยพ์ฒันาภาษา้ ่ ิ ่ ่
ดว้ยตนเอง (KU SALL)  
 ดา้นวชิาชีพ ภาควชิาดนตรีมีการจดัการเรียนการสอนวชิาดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีของกลุมชาติพนัธ์ุ ไดก้อตงั่ ่ ้
วงดุริยางคแ์หงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ขึน ไดแ้ก วง ่ ้ ่ KU Wind Symphony ซ่ึงทาํช่ือเสียงใหแ้กมหาวทิยาลยัเป็นอยางมาก ่ ่
นอกจากนียงัมีภาควชิาศิลปาชีพท่ีเปิดก้ ารเรียนการสอนสาขาการเดินทางและการทองเท่ียว และสาขาการโรงแรม โดยใหนิ้สิตไดมี้่
โอกาสฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ และยงัมีภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ีมีความโดดเดนใน่
การบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นการส่ือสารและดา้นสารสนเทศเขา้ดว้ยกน เพ่ือสนองความต้ั องการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั 
 นอกจากนี ในดา้นวชิาพืนฐานทางมนุษยศาสตร์มีภาควิชาวรรณคดี และภาควชิาปรัชญาและศาสนาท่ีจดัการเรียนการ้ ้
สอนโดยมุงมนัในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เพียบพร้อมดว้ยความรู้ทางวชิาการ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยางมี่ ่่
ความสุข และป็นแบบอยางท่ีดีแกสังคม่ ่  

4. มกีารดาํเนินงานด้านการประกนัคณภาพทีค่รบถ้วนุ  ทั้งการควบคมคณภาพุ ุ  การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําุ  

คณะมนุษยศาสตร์มีการดาํเนินงานดา้นการประกนคุณภาพท่ีครบถว้นทงัการควบคุมคุณภาพ การติดตามั ้  ตรวจสอบ และเมิน
คุณภาพภายในหนวยงานตามระบบกลไกการดาํเนินงานตามท่ีมหาวทิยาลยักาหนดอยางตอเน่ืองเป็นประจาํ โดยมีคณะกรรมการ่ ํ ่ ่
ประกนคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์เป็นผูป้ระสานงานกบสาํนกัประกนคุณภาพของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาหนดให้ั ั ั ํ
หนวยงานในคณะ ไดแ้ก ภาควิชาและหนวยงานสนบัสนุนรับทราบแนว่ ่่ ทางการประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 2553 และ
กาหนดใหมี้การตรวจประเมินในวนัท่ี ํ 17-20 พฤษภาคม 2553 แตเน่ืองจากมีเหตุการณ์ไมสงบทางการเมือง รัฐบาลประกาศใหว้นั่ ่
ดงักลาวเป็นวนัหยดุราชการ จึงจาํเป็นตอ้งเล่ือนวนัตรวจประเมินเป็นวนัท่ี ่ 4 และ 7-9 มิถุนายน 2553 (ดูเอกสารหมายเลข 9.1-1-4) 

5. มกีารนําผลการประกนัคณภาพมาพฒันาปรับปรงการดาํเนินงานุ ุ  
คณะมนุษยศาสตร์ไดน้าํผลการประกนคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน โดยมีการทาํแผนพฒันาปรับปรุงั  (สปค. 01) 

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพทงัในระดบัภาควชิา หนวยงานสนบัสนุน และในระดบั้ ่ คณะ 
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6. มข้ีอมลและสารสนเทศทีส่นับสนนการประกนัคณภาพู ุ ุ  และใช้ร่วมกนัทั้งระดบับคคลุ  และคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์ไดจ้ดัทาํขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการประกนคุณภาพและใชร้วมกนทงัระดบับุคคลและระดบัคณะั ่ ั ้  ไดแ้ก คูมือ่ ่

ระบบประกนคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์ ซ่ึงเป็นคูมือท่ีมีรายละเอียดั ่ เฉพาะสาํหรับทุกหนวยงานในคณะ ภาควชิา และหนวยงาน่ ่
สนบัสนุน 4 หนวยงาน ไดแ้ก ศูนยภ์าษา สถาบนัขงจ๊ือ สาํนกังานเลขานุการคณะ และศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ่ ่  

นอกจากนีภาควิชาศิลปาชีพยงัไดจ้ดัทาํบอร์ดเพ่ือใหค้วามรู้ดา้นการดาํเนินตามองคป์ระกอบคุณภาพ ไดแ้ก ระบบ ้ ่ PDCA 
และมีเวบ็ไซตข์องคณะมนุษยศาสตร์ท่ีใหข้อ้มูลดา้นการประกนคุณภาพของคณะั  

7. มรีะบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกนัคณภาพระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัุ  
คณะมนุษยศาสตร์ไดส้งบุคลากรดา้นการประกนคุณภาพของคณะเขา้รวม โครงการเยีย่มบา้นคุณภาพ ท่ีมหา่ ั ่ วิทยาลยัจดั

ขึนเป็นประจาํ ้ (9.1-7-3 และ 9.1-7-4) ทาํใหมี้เครือขายดา้นการประกนคุณภาพกบบุคลากรจากหนวยงานอ่ืน ทาํใหมี้โอกาส่ ั ั ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนคุณภาพซ่ึงกนและกนั ั ั  

นอกจากนีคณะมนุษยศาสตร์ยงัไดจ้ดัโครงการศึกษาดู้ งานคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซ่ึงมีแนวปฏิบติัท่ีดีในดา้นกลไกการ
ประกนคุณภาพ ั (9.1-7-1) ซ่ึงคณะไดน้าํแนวปฏิบติัดงักลาวมาเป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการตรวจประเมินรูปแบบ่
ใหมในการตรวจประเมินในปี ่ 2553 

 

ตวับ่งช้ีที ่9.2  มรีะบบและกลไกการให้ความร้และทกัษะด้านการประกนัคณภาพแก่นิสิตู ุ  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั...4...... 
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เกณฑ์การประเมนิ 

(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการให้ความรู้และทักษะการ
ประกนคุณภาพั การศึกษาแก่
นิสิต 

9.2-1-1 
 

9.2-1-2 
 

9.2-1-3 
9.2-1-4 

โครงการ “แนวทางการทาํงานของสโมสรนิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2553”  
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภาควชิาวรรณคดี ่
ประจาํปีการศึกษา 2552 
บอร์ดใหค้วามรู้เร่ือง PDCA ของภาควชิาศิลปาชีพ 
รายการวทิยชุุมชนคนบางเขน ครังท่ี ้ 398 

   2.  มีการสงเสริมให้นิสิตนาํความรู้่
ด้านการประกนคุณภาพไปใช้ั
กบกจกรรมนิสิตั ิ  

9.2-2-1 
 

9.2-2-2 
 

9.2-2-3 

โครงการ “แนวทางการทาํงานของสโมสรนิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2553”  
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภาควชิาวรรณคดี ่
ประจาํปีการศึกษา 2552 
กจกรรมนิสิตอาสาสมคัรสาํหรัิ บการประกนั
คุณภาพของภาควชิาศิลปาชีพ 

   3.  มีกลไกใหนิ้สิตมีสวนรวมในการ่ ่
ป ร ะ กน คุณภ าพ ขอ ง คณะั /
มหาวทิยาลยั 

9.2-3-1 
 
 

9.2-3-2 
 

สโมสรนิสิตมีการจดัทาํเอกสารสรุปผลโครงการ
รวบรวมเป็น “รายงานสรุปงานสโมสรนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2552” 
แผนการปฏิบติังานประจาํปีการศึกษา 2552 ของ
ฝ่ายประกนคุณภาพ ั  

   4.  นิสิตมีการใชก้ระบวนการคุณภาพ
ในการพฒันาคุณภาพของกจกรรมิ
หรือโครงการนิสิต 

9.2-4-1 
 

9.2-4-2 
9.2-4-3 

นิสิตมีการแจง้ผลการดาํเนินงานของสโมสรนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์ 
แผนการดาํเนินงานของสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
แฟ้มประมวลการจดัโครงการ Poetry Reading 
Contest VII ของนิสิตภาควิชาวรรณคดี 
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เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    5.  นิสิตรวมเป็นเครือขายการพฒันา่ ่
คุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลยั
และระหวางคณะ่ /มหาวทิยาลยั 

9.2-5-1 
 

9.2-5-2 

โครงการ “แนวทางการทาํงานของสโมสรนิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2553”  
โครงการกจการนิสิตสัมพนัธ์ิ  

   6.  มีการติดตามประเ มินผลการ
ประกนคุณภาพในกจกรรมท่ีั ิ
นิสิตดําเนินการและในสวนท่ี่
นิสิตมีสวนรวมกบการประกน่ ่ ั ั
คุณภาพของคณะ/มหาวทิยาลยั 

9.2-6-1 
 

9.2-6-2 
 

9.2-6-3 
 

9.2-6-4 
 

แผนการดาํเนินงานของสโมสรนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 
รายงานสรุปงานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
ประจาํปีการศึกษา 2552 
แฟ้มประมวลการจดัโครงการ Poetry Reading 
Contest VII ของนิสิตภาควิชาวรรณคดี 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนคุณภาพั  
ครังท่ี ้ 4/2552 หนา้ 4 และคร้ังท่ี 1/2553 หนา้ 7 

    7.  มีการนาํผลการประเมินไปพฒันา
กระบวนการให้ความรู้และกลไก
การดาํเนินงานประกนคุณภาพท่ีั
เกยวขอ้งกบนิสิตอยางตอเน่ืองี่ ั ่ ่  

9.2-7-1 
 

9.2-7-2 

แฟ้มประมวลการจดัโครงการ Poetry Reading 
Contest VII ของนิสิตภาควิชาวรรณคดี 
รายงานสรุปงานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
ประจาํปีการศึกษา 2552 

 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีระบบและกลไกการให้ความรู้
และทกัษะดา้นการประกนคุณภาพแกนิสิตั ่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 7 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 
คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนดไวท่ี้ํ จาํนวน 4 ระดบั และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปี
การศึกษา 2551 ท่ีจาํนวน 7 ระดบั 

 

รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 9.2 ในแตละขอ้่  มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มกีารให้ความร้และทกัษะการประกนัคณภาพการศึกษาแก่นิสิตู ุ  
คณะมนุษยศาสตร์มีการให้ความรู้แกนิสิตเร่ืองการประกนคุณภาพในโครงการ ่ ั “ปฐมนิเทศนิสิตใหมคณะมนุษยศาสตร์่

และสานสายใยผูป้กครอง ประจาํปีการศึกษา 2552” เพ่ือสร้างความเขา้ใจกระบวนการประกนคุณภาพการศึกษา และั ในกจกรรมิ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของแตละภาควิชา่ จะให้ขอ้มูลและความสาํคญัของการประกนคุั ณภาพการศึกษาแกนิสิต เพ่ือให้่ นิสิตมีความ
เช่ือมนัในคุณภาพของสถาบนัการศึกษาและเพ่ือปลูกฝังแนวคิดและทกัษะในการประกนคุณภาพการศึกษานิสิตท่ีอาจจะเป็น่ ั
ประโยชน์ไดใ้นอนาคต 

2. มกีารส่งเสริมให้นิสิตนําความร้ด้านการประกนัคณภาพไปใช้กบักจิกรรมนิสิตู ุ  
คณะมนุษยศาสตร์สนบัสนุนให้นิสิตนาํความรู้ดา้นการประกนคุณภาพไปใชใ้นการดาํเนินงานกจกรรมนิสิตโดยั ิ คณะ

มนุษยศาสตร์กาหนดให้สโมสรนิสิตดาํเนินกจกรรมตามแนวทางการประกนคุณภาพ เชน การเสนอแผนงานและขออนุมติัเงินํ ิ ั ่
งบประมาณ การดาํเนินกจกรรมตามแผนการประเมินผลสําเร็จของกจกรรมและรวบรวมไวใ้ชป้ระโยิ ิ ชน์ การพิจารณาผลการ
ประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานใหดี้ยงิขึน นอกจากนีภาควชิาตางๆ ยงัไดส้งเสริมใหนิ้สิตนาํความรู้ดา้นการประกนคุณภาพไป่ ้ ้ ่ ่ ั
ใชใ้นการจัดกจกรรมเสริมหลกัสูตร เชนิ ่  ภาควิชาวรรณคดีไดม้อบหมายให้นิสิตจัดโครงการ “การประกวดอานกวีนิพนธ์่
ภาษาองักฤษ ครัง้ ท่ี 7” ซ่ึงกอนการจดักจกรรมกดงักลาวนิสิตไดน้าํขอ้เสนอแนะจากการจดังานในครังท่ี ่ ิ ่ ้ 6 มาเป็นแนวทางในการ
จดัในครังนีดว้ย้ ้  
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3. มกีลไกให้นิสิตมส่ีวนร่วมในการประกนัคณภาพของคณะุ /มหาวทิยาลยั 
คณะมนุษยศาสตร์สนบัสนุนใหนิ้สิตมีสวนรวมในการประกนคุณภาพของคณะและมหาวทิยาลั่ ่ ั ย โดยกระตุน้ใหมี้การ

ประเมินกจกรรมตางๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ รวมทงัการประเมินตางๆผานทางระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัิ ่ ่ ่้  
4. นิสิตมกีารใช้กระบวนการคณภาพในการพฒันาคณภาพของกจิกรรมหรือโครงการนิสิตุ ุ  
คณะมนุษยศาสตร์สงเสริมใหนิ้สิตตระหนกัถึงความสาํคญัของกระบวนการคุณภาพจึ่ งไดจ้ดัทาํผลสรุปโครงการ/กจกรรมิ

ตางๆ ซ่ึงมีสวนของการประเมินผลกจกรรมแทรกอยดูว้ย ซ่ึงการประเมินคุณภาพกจกรรมนนัเป็นไปเพ่ือสงเสริมจุดดี แกไขจุดดอ้ย ่ ่ ิ ่ ิ ่ ้้
อนัจะทาํใหก้ารจดักจกรรมมีคุณภาพยงิขึนในอนาคติ ่ ้  (เอกสาร 9.2-4-3) 
 5. นิสิตร่วมเป็นเครือข่ายการพฒันาคณภาพภุ ายในคณะ/มหาวทิยาลยัและระหว่างคณะ/มหาวทิยาลยั 

คณะมนุษยศาสตร์สงเสริมและสนบัสนุนให้นิสิตสร้างเครือขายการพฒันาคุณภาพในการดาํเนินงานโดยการสนบัสนุน่ ่
ให้นิสิตจดัโครงการรวมกบคณะอ่ืนๆในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงคณะกรรมการฝ่ายกจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสร่ ั ิ
นิสิตมีการจดัประชุมรวมกนพร้อมทงัสรุปผลการประมินและพิจารณานาํผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักจกรรมในครังตอไป่ ั ิ ่้ ้
ใหดี้ยงิขึน่ ้  

6. และ 7. มีการติดตามประเมินผลการประกนัคณภาพในกจิกรรมที่นิสิตดําเนินการและในส่วนที่นิสิตมีส่วนร่วมกบัการุ
ประกันคณภาพของคณะุ /มหาวิทยาลัย และมีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความร้และกลไกการดําเนินงานู
ประกนัคณภาพทีเ่กีย่วข้องกบันิสิตอย่างต่อเน่ืองุ  

ฝ่ายประกนคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์ไดใ้ห้นิสิตท่ีดาํเนินกจกรรมไดติ้ดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน เพ่ือให้ได้ั ิ
ขอ้มูลนาํไปปรับปรุงการดาํเนินงานในปีตอไป โดยมีก่ ารทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานในทุกกจกรรมเพ่ือใหค้รบวงจร ิ PDCA 
นอกจากนี ภาควิชาวรรณคดียงัใหนิ้สิตจดัโครงการ ้ Poetry Reading Contest VII ซ่ึงเป็นกจกรรมในรายวิชาท่ีสอนท่ีจดัขึนเป็นิ ้
ประจาํทุกปี โดยให้นิสิตได้ดาํเนินการเองทุกกระบวนการตามวงจร PDCA ทังตอ้งประเมินผ้ ลความพึงพอใจของผูเ้ขา้รวม่
โครงการ และประเมินผลในสวนของการทาํงานของนิสิตเองดว้ย ่ (เอกสาร 9.2-6-3) เพ่ือใหนิ้สิตรุนนอ้งไดน้าํผลการประเมินฯ ไป่
ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการจดัโครงการในปีตอไป่  
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ตวับ่งช้ีที ่9.3  ระดบัความสําเร็จของการประกนัคณภุ าพภายใน 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) เป้าหมาย ระดบั.....4..... 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดบั ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
(คะแนน) รายการหลกัฐาน 

 2 1 

 

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี หมายเลข 
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

    1.  มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกนคุณภาพภายในั
อยางตอเน่ือง่ ่  โดยมีการตรวจสอบ/
ประเมิน และจดัทาํแผนพฒันาฯ 
ครบทุกหนวยงานยอย่ ่  

9.3-1-1 
 

9.3-1-2 
 

9.3-1-3 
 

9.3-1-4 
 
 

9.3-1-5 
9.3-1-6 
9.3-1-7 

 

แผนการปฏิบติังานประจาํปีการศึกษา 2552 ของ
ฝ่ายประกนคุณภาพั  
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หนวยงานภาย่ ในทงั ้ 10 หนวยงาน่   
รายงานผลการดาํเนินงาน 2 หนวยงาน่  (ภาควชิา
นิเทศศาสตร์ฯ และภาควิชาดนตรี) 
สรุปแผนพฒันาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมิน (สปค.01, 02) ของ 10 
หนวยงาน่  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 10 หนวยงาน่  
รายงานการประชุมรองคณบดี ครังท่ี ้ 9/2552 หนา้ 6 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนคุณภาพ ั
ครังท่ี ้ 1/2553 หนา้ 7 

   2.  มีการทบทวนและปรับปรุงระบบ
ประกนคุณภาพภายในั  โดย
ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม พัน ธ ก จ แ ล ะิ
พฒันาการของมหาวทิยาลยั 

9.3-2-1 
 

9.3-2-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนคุณภาพั
ประจาํคณะมนุษยศาสตร์ ครังท่ี้ 4/2552 หนา้ 4 
รายงานการประชุมคณะทาํงานดา้นการประกนั
คุณภาพ ครังท่ี้  1/2552 หนา้ 2 

    3.  มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง และเสนอตอมหาวิทยาลยั่
ภายในระยะเวลาท่ีกาหนดํ  

9.3-3-1 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ
มนุษยศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2552 

   4.  มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง 
ภายใน 2 เดือน หลงัจากไดรั้บ
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

9.3-4-1 
9.3-4-2 

 
9.3-4-3 

 

รายงานการประชุมรองคณบดี ครังท่ี ้ 8/2552 หนา้ 14 
สรุปแผนพฒันาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมิน (สปค.01) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะ
มนุษยศาสตร์ ประจาํปี 2552 

    5.  มี น วัต ก ร รมด้ า น ก า รป ร ะกนั
คุณภาพท่ีคณะพฒันาขึน้  หรือมีการ
จดัทาํแนวปฏิบติัท่ีดี เพ่ือการเป็น
แหลงอา้งอิงใหก้บหนวยงานอ่ืนๆ่ ั ่  

9.3-5-1 
 

9.3-5-2 
 

9.3-5-3 

โครงการหนวยงานตน้แบบดา้นการประกน่ ั
คุณภาพ ประจาํปี 2552 
คูมือระบบ่ ประกนคุั ณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ 
ประจาํปี 2552 
รายงานสรุปประเดน็สาํคญัในการศึกษาดูงานดา้น
ประกนคุณภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์ มกั . 

   6.  มีการประเมินผลลัพธ์ของระบบ
ประกนคุณภาพทุกรอบั  3 ปี 

9.3-6-1 รายงานการประเมินผลลพัธ์การประกนคุณภาพั
ภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 
2548-2551 ของสาํนกัประกนคุณภาพ  พั .ศ.2552 
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คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเทากบผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ่ ั มีระดบัความสาํเร็จของการประกนั
คุณภาพภายในตามเกณฑม์าตรฐาน (ระดบั) จาํนวน 6 ระดบั  ไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกาหนดไวท่ี้ํ จาํนวน 4 ระดบั และผลการดาํเนินงานมีพฒันาการเม่ือเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2551 ท่ีจาํนวน 4 ระดบั 

 
รายละเอียดการดาํเนินงานตามตวับงชีท่ี ่ ้ 9.3 ในแตละขอ้่   มีดงัตอไปนี่ ้  
1. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองุ  โดยมีการตรวจสอบ/ประเมิน และ

จัดทาํแผนพฒันาฯ ครบทกหน่วยงานย่อยุ  
ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์มีการตรวจสอบและตรวจประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานยอยมาอยาง่ ่ ่

ตอเน่ือง โดยการจดัทาํรายงานการประเมิ่ นตนเอง (SAR) ของหนวยงานภายใน ่ จาํนวน 10 หนวยงาน ่ แตมี ่ 2 หนวยงานท่ีไม่ ่
ประเมินคุณภาพภายใน ไดแ้ก ภาค่ วชิาดนตรี และภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เน่ืองจากเป็นหนวยงานท่ีมีผลการ่
ดาํเนินงานไมครบ ่ 9 เดือน จึงไมทาํรายงานการประเมินตนเอง แตจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี ่ ่ 2552 โดยฝ่ายประกนั
คุณภาพไดก้าหนดแบบฟอร์มแผนงาน ซ่ึงประกอบดว้ย ํ 8 แผนงาน คือ แผนการเรียนการสอน การพฒันานิสิต การวจิยั การบริการ
วชิาการแกสังคม การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การบริหารและจดัการ การเงินและงบประมาณ และระบบกลไกการประกน่ ั
คุณภาพ ซ่ึงครอบคลุมตามองคป์ระกอบการประกนคุณภาพ ในแบบฟอร์มดงักลาวยงัประกอบดว้ย ช่ือกจกรรมั ่ ิ /โครงการ รูปแบบ
กจกรรมิ /ผูรั้บผดิชอบ ตวักจกรรมิ /โครงการ กรอบระยะเวลาดาํเนินงาน และผลการดาํเนินงาน และคณะยงัมีการดาํเนินการขอ
แผนงานของหนวยงาน ยอยมารวบรวมไวใ้นตน้ปีและมีการติดตามผลการดาํเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ โดย่ ่
ผูบ้ริหารหนวยงานยอยแตละหนวยงานเป็นผูร้ายงาน และมีผลการประเ่ ่ ่ ่ มิณทุกแผนงานเม่ือสินสุดระยะดาํเนินงาน้  

ในการดาํเนินการตามระบบประกนคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ ั ฝ่ายประกนคุณภาพไดก้าหนดผู้ั ํ รับผดิชอบการดาํเนินงาน
ในองคป์ระกอบตางๆ และจดัเตรียม่ ขอ้มูลเพ่ือการประเมินฯ ในองคป์ระกอบท่ีเกยวขอ้งกบงานของแตละฝ่าย คือี่ ั ่  

-  คณบดี รับผดิชอบ องคป์ระกอบท่ี 7, 8 
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา รับผดิชอบ องคป์ระกอบท่ี 1 
- รองคณบดีฝ่ายวชิาการ รับผดิชอบ องคป์ระกอบท่ี 2 
- รองคณบดีฝ่ายกจการนิสิติ  รับผดิชอบ องคป์ระกอบท่ี 3, 6 
- รองคณบดีฝ่ายวจิยั รับผดิชอบ องคป์ระกอบท่ี 4 
- รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ รับผดิชอบ  องคป์ระกอบท่ี 5 
- รองคณบดีฝ่ายประกนคุณภาพั  รับผดิชอบ องคป์ระกอบท่ี 9 
ในการประเมินหนวยงานภายในของคณะมนุษยศาสตร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแตละหนวยงานไดแ้จง้ผล่ ่ ่

การประเมินของหนวยงานยอย พร้อมขอ้เสนอเพ่ือการพฒันา จากนนัคณะฯดาํเนินการสรุปไว้่ ่ ้ ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของคณะ เพ่ือรายงานมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ทราบ และรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ หลงัจากนนัคณบดี และ่ ้
ผูบ้ริหารทุกระดบันาํผลการประเมินตนเอง และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปพิจารณากาหนดแผนการดาํเนินงาน เพ่ือํ
พฒันาปรับปรุงการดาํเนินงานของคณะให้ดียิงขึน ทงันีคณะฯ่ ้ ้ ้  มีฝ่ายประกนคุณภาพในการสร้างระบบให้การเกบขอ้มูลดิบเพ่ือการั ็
ประกนคุณภาพั เป็นงานกจวตัรประจาํวนัของหนวยงานยอย ิ ่ ่ โดยมีการติดตามขอ้มูลตามแบบเกบขอ้มูลดิบ และราย็ งานขอ้มูลทุกๆ 
3 เดือน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินตนเองทุกระดบั ทาํให้การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทงัของภาควิชาและ้
คณะฯ มีขอ้มูลไดล้ะเอียดโดยไมเป็นภาระมากเกนไปในชวงใกลก้ารประเมินคุณภาพประจาํปี นอกจากนีฝ่ายประกนคุณภาพคณะ่ ิ ่ ั้
มนุษยศาสตร์ยงัไดจ้ดัโครงการหนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพเพ่ือมอบเกยรติบตัรให้แกหนวยงา่ ั ี ่่ นในระดบัภาควิชา
และหนวยงานสนบัสนุน่ ท่ีมีระบบกลไกในการประกนคุณภาพดีท่ีสุดเพ่ือเป็นตน้แบบให้หนวยงานในคณะั ่ เขา้เยี่ยมชมและนาํมา
เป็นแบบอยางในการพฒันาหนวยงาน่ ่ ของตนตอไป ซ่ึงหนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพ ประจาํปี ่ ่ ั 2553 ในระดบัภาควิชา 
ไดแ้ก ภาควชิ่ าวรรณคดี และระดบัหนวยงานสนบัสนุน ่ ไดแ้ก ศนู่ ยภ์าษา 
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2. มกีารทบทวนและปรับปรงระบบประกนัคณภาพภายในุ ุ  โดยสอดคล้องตามพนัธกจิและพฒันาการของมหาวทิยาลยั 
เม่ือไดรั้บคาํแนะนาํจากผูท้รงคุณวฒิุท่ีดาํเนินการตรวจประกนคุณภาพภายใน ทางคณะั มนุษยศาสตร์ไดน้าํคาํแนะนาํ

ดงักลาวมาทบทวนเพ่ือพฒันาและป่ รับปรุงการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ ดงัปรากฏในรายละเอียดสรุปรายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนพฒันาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ (สปค. 02) 

3. มกีารจัดทาํรายงานการประเมนิตนเอง และเสนอต่อมหาวทิยาลยัภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
คณะมนุษยศาสตร์ไดส้นองตอบนโยบายจากมหาวทิยาลยัโดยไดจ้ดัทาํรายงานการประเมินตนเองเป็นประจาํทุกปี

การศึกษา และสามารถเสนอผลตอมหาวทิยาลยัได้่ ตรงตามกาหนดเสมํ อมา 
4. มกีารจัดทาํแผนพฒันาปรับปรงุ  ภายใน 2 เดอืน หลงัจากได้รับรายงานผลการประเมนิคณภาพภายในุ  
คณะมนุษยศาสตร์มีการจดัทาํแผนพฒันาปรับปรุงภายใน 2 เดือน หลงัจากไดรั้บรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

เป็นประจาํทุกปีการศึกษา (ไดรั้บรายงานผลการประเมินวนัท่ี 28 สิงหาคม 2552 และสง สปค่ .01 วนัท่ี 12 ตุลาคม 2552) 
 5. มนีวตักรรมด้านการประกนัคณภาพทีค่ณะพฒันาขึนุ้  หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพือ่การเป็นแหล่งอ้างองิให้กบั
หน่วยงานอืน่ๆ 

คณะมนุษยศาสตร์มีนวตักรรมดา้นการประกนคุณภาพคือ การจดัโครงการหนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพ ั ่ ั
และจดัทาํคูมือระบบประกนคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ ประจาํปี ่ ั 2552 ในรูปแบบใหมท่ีเขา้ใจงายและสะดวกในการกรอก่ ่
ขอ้มูลทงัดา้นเอกสารหลกัฐานและดา้นการประเมินผลคะแนน ้ โดยยดึคูมื่ อตวับงชีและเกณฑป์ระเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั่ ้  
เกษตรศาสตร์ ฉบบัปรับปรุงใหมเป็นหลกั นอกจากนียงัไดป้รับปรุงรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัภาควิชาและ่ ้
หนวยงานสนบัสนุนใหม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบการคน้หาหนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์่ ่ ั ่ ั  
 6. มกีารประเมนิผลลพัธ์ของระบบประกนัคณภาพทกรอบุ ุ  3 ปี 

คณะมนุษยศาสตร์ไดน้าํขอ้มูลจากรายงานการประเมินผลลพัธ์การประกนคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจาํปีั
การศึกษา 2548-2551 จากสาํนกัประกนคุณภาพ มกั . พ.ศ.2552 มาเป็นแนวทางในการจดัทาํโครงการวจิยัเร่ือง “การประเมิน
ประสิทธิผลการประกนคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ั ”  โดยมีขอบเขตของการศึกษาในบริบท
ของประสิทธิผลท่ีเป็นผลลพัธ์สุดทา้ย คือการบรรลุพนัธกจหลกัของมหาวทิยาลยัครอบคลุมทงั ิ ้ 4 ดา้น ของทงั ้ 8 ภาควิชา ตงัแตปี้ ่
การศึกษา 2549-2551 ซ่ึงไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัของคณะมนุษยศาสตร์ประจาํปีงบประมาณ 2553 จาํนวน 20,000 บาท เม่ือ
วนัท่ี 3 มีนาคม 2553 
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บทที ่3 
สรปผลการประเมินคณภาพุ ุ  

 

ในบทนีเ้ป็นการสรปผลการประเมินคณภาพ ซ่ึงจะประกอบด้วยรายละเอยีดในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนีุ้ ุ  
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดาํเนินงาน 
3.2 ผลการวเิคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองคป์ระกอบประเมินคุณภาพของคณะ 
3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย่ ่ ่   

 

3.1  สรปผลการประเมินคณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงานุ ุ  
 

ในการรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน บทท่ี 3 นี พิจารณาในส้ ่วนการประเมินเฉพาะผลการดาํเนินงาน
(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)เทานัน เพ่ือสรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงานตาม องค์ประกอบ มาตรฐานการ่ ้
อุดมศึกษา และมุมมองดา้นการบริหารจดัการทงั ้ 4 ดา้น มีรายละเอียด ดงัตารางตอไปนี่ ้   
 

การแปลผลการประเมนิตามเกณฑ์ 
 นอ้ยกวาหรือเท่ ่ากบ ั 1.50 การดาํเนินงานของหนวยงานยงัไมไดคุ้ณภาพ่ ่  
 1.51 – 2.00 การดาํเนินงานของหนวยงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้่  
 2.01 – 2.50 การดาํเนินงานของหนวยงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี่  

2.51 – 3.00 การดาํเนินงานของหนวยงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก่  
 

ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินดชันีการประกนคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และดชันีท่ีตรงกบตวับงชีของ ั ั ่ ้
สกอ.สําหรับคณะมนษยศาสตร์ุ ตามแยกตามองคป์ระกอบประกนคุณภาพั  9 ดา้น (ป.2 คะแนนเตม็ 3) 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ 
องค์ประกอบคณภาพุ  

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ความหมาย
ผลประเมนิ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถประสงค์และแผนงานุ    2.00 2.00 2.00 พอใช ้
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ตวับ่งช้ีบังคับ) 1.50 3.00 2.60 2.43 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ตวับ่งช้ีเพิม่เตมิ) 3.00 3.00   3.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การพฒันานิสิต   3.00   3.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 1.33 3.00 1.20 1.60 พอใช ้
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 การทาํนบํารงศิลปวฒันธรรมุ ุ    3.00 3.00 3.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ   2.50   2.50 ดี 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคณภาพภายในุ    3.00 3.00 3.00 ดีมาก 
ภาพรวมทกองค์ประกอบุ  (ตวับ่งช้ีบังคบั) 1.90 2.91 2.33 2.50  
ความหมายผลประเมนิ พอใช้ ดมีาก ด ี ด ี  
ภาพรวมทกองค์ประกอบุ  (ตวับ่งช้ีบังคบั+ตวับ่งช้ีเพิม่เตมิ) 2.00 2.91 2.33 2.52  
ความหมายผลประเมนิ พอใช้ ดมีาก ด ี ดมีาก  
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ตารางที ่ 3.2 สรุปผลการประเมินดชันีการประกนคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และดชันีท่ีตรงตวับงชีของสกอั ่ ้ .
สําหรับคณะมนษยศาสตร์ุ  ปี 2552 แยกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ 
มาตรฐาน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ความหมาย
ผลประเมนิ 

มาตรฐานที ่1 ด้านคณภาพบัณฑิตุ      2.50 2.50 ดี 

มาตรฐานที ่2 ด้านการบริหารจัดการการ
อดมศึกษาุ  

1.90 2.90 2.29 2.48 ดี 

   มาตรฐานท่ี 2 ก  ดา้นธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

3.00 2.78 2.80 2.81 ดีมาก 

   มาตรฐานท่ี 2 ข ดา้นพนัธกจของการิ
บริหารการอุดมศึกษา 

1.63 3.00 2.00 2.29 ดี 

มาตรฐานที ่3 ด้านการสร้างและพฒันาสังคม
ฐานความร้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ู 

  3.00   3.00 ดีมาก 

ภาพรวมตวับ่งช้ีทกมาตรฐานุ  1.90 2.91 2.33 2.50  

ความหมายผลประเมนิ พอใช้ ดมีาก ด ี ด ี  

 
 
ตารางที ่3.3  สรุปผลการประเมินดชันีการประกนคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ั  และดชันีท่ีตรงกบตวับงชีของั ่ ้
สกอ.สําหรับคณะมนษยศาสตร์ ุ ปี 2552  แยกตามตามมุมมองการบริหารจดัการดา้นตางๆ่  (ป.4) 
 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ 
การบริหารจัดการ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ความหมาย
ผลประเมนิ 

1. ดา้นนิสิตและผูมี้สวนไดส้วนเสีย่ ่  2.00 3.00 2.78 2.79 ดีมาก 

2. ดา้นกระบวนการภายใน 3.00 2.83 2.67 2.80 ดีมาก 

3. ดา้นการเงิน 2.00 2.50   2.25 ดี 

4. ดา้นบุคลากรและการเรียนรู้และ
นวตักรรม 

1.60 3.00 1.50 2.06 ดี 

ภาพรวมตวับ่งช้ีทกด้านุ  1.90 2.91 2.33 2.50  

ความหมายผลประเมนิ พอใช้ ดมีาก ด ี ด ี  
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3.2   ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบประเมินคณภาพุ ของคณะ  
 

จดแข็งุ  จดุ ทีค่วรพฒันา 
 

ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถประสงค์  และแผนงานุ  

1. มีการวเิคราะห์ SWOT ของคณะ 
และทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกจิ
และเป้าประสงคข์องคณะใหมให้่
เป็นปัจจุบนั และทนัตอการ่
เปล่ียนแปลง 

2. ในระดบัคณะมีการประเมินผล
การดาํเนินงานอยางตอเน่ืองทุก ่ ่ 6 
เดือน สวนระดบัภาควชิามีการ่
ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน
ของภาควชิาตามแผนเป็นประจาํ
ทุกๆ เดือน และรายงานตอท่ี่
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 

ควรจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนฯ ใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั 

ควรเชิญผูท้รงคุณวฒิุดา้นการจดัทาํแผน
ยทุธศาสตร์มาใหค้วามรู้และจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการในการทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบติังานประจาํปี และการจดัทาํ
รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้
เพ่ือใหทุ้กหนวยงานมีความเขา้ใจเร่ืองการ่
จดัทาํแผนฯ และการรายงานผลใหเ้ป็นรูปแบบ
เดียวกน ทงัในระดบัคณะ ภาควิชา และั ้
หนวยงานสนบัสนุน่  

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
- 

 
1. จาํนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตอ่ ่

จาํนวนอาจารยป์ระจาํไมเป็นไป่
ตามเกณฑม์าตรฐาน = 36.08:1 

2. สัดสวนคุณวฒิุการศึกษาปริญญา่
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกตอ่
อาจารยป์ระจาํ 

3. สัดสวนอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรง่
ตาํแหนงทางวิชาการ่  

4. ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญา
ตรีท่ีไดรั้บเงินเดือนเริมตน้่
เป็นไปตามเกณฑมี์พฒันาการ
ลดลงและตํ่ากวาเป้า่ หมาย 

5. หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษามี
นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบสัดสวนกบ่ ั
หลกัสูตรทงัหมด้  

6. นวตักรรมทางการเรียนการสอน
ยงัไมชดัเจน่  

1. จาํนวนอาจารยไ์มเพียงพอเม่ือเทียบกบ่ ั
จาํนวนนิสิตในรายวิชาภาษาตางประเทศ ่
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ เน่ืองจากเป็นวิชา
บริการใหนิ้สิตทงัมหาวทิยาลยั แตในบา้ ่ ง
รายวชิาในบางสาขามีจาํนวนนิสิตนอ้ย จึง
ควรปรับปรุงรายวชิาและประชาสัมพนัธ์
ใหนิ้สิตนอกสาขามาเรียนเพิมขึน่ ้  

2. สงเสริมใหอ้าจารยศึ์กษาตอเพ่ือเพิมคุณวฒิุ่ ่ ่  
3. สงเสริมใหอ้าจารยข์อตาํแหนงทางวชิาการ่ ่

เพิมขึน่ ้  
4. สงเสริมการเปิดหลกัสูตรใหมระดบั่ ่

บณัฑิตศึกษา แผน ก เพ่ือเนน้การวจิยั 
5. สงเสริมใหอ้าจารยคิ์ดคน้และสร้าง่

นวตักรรมการเรียนการสอน โดยจดั
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ โครงการ
อบรม โครงการสัมมนา เสวนา เป็นตน้ 
และสนบัสนุนทุนวจิยัดา้นน้ี 

องค์ประกอบที่ 3 การพฒันานิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและ
กระบวนการในการพฒันานิสิตแบบ
บูรณาการทงั้ ในระดบัภาควิชา คณะ 
 

ในการจดักจกรรมเพ่ือพฒันานิสิติ
บางครังกระทบกบการเรียนการสอน ้ ั
จึงทาํใหนิ้สิตเขา้รวมกจกรรมไม่ ิ ่
บรรลุตามวตัถุประสงค ์

ควรวางนโยบายในระดบัคณะอยางชดัเจนใน่
การจดัตารางการเรียนการสอนโดยใหว้างใน่
วนัใดวนัหน่ึงเพ่ือจะไดจ้ดักจกรรมใหนิ้สิตได้ิ
ครบถว้น 
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จดแข็งุ  จดุ ทีค่วรพฒันา 
 

ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 

1. คณะมีกระบวนการและกลไกท่ี
เป็นรูปธรรมและตอเน่ือง่ ในการ
สนบัสนุนการผลิตงานวจิยัและ
งานสร้างสรรคร์วมทงั้ บริหาร
จดัการความรู้จากงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์

2. ร้อยละของงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพรใน่
ระดบัชาติตอจาํนวนอาจารย์่
ประจาํอยใูนระดบัสูง่  

3. ร้อยละของงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์นาํมาใชอ้นักอใหเ้กด่ ิ
ประโยชน์ตอจาํนวนอาจารย์่
ประจาํอยใูนระดบัสูง่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยั 
และงานสร้างสรรคจ์ากภายใน
และภายนอกมหาวทิยาลยัตอ่
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ ยงัอยใูน่
ระดบันอ้ย 

2. ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บ
ทุนทาํวจิยัและงานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยัตออาจารยป์ระจาํ่ อยู่
ในระดบันอ้ย 

3. ไมมี่ ผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการจด
ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 

4. ไมมี่ ผลงานวิชาการท่ีไดรั้บรอง
คุณภาพจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือ
ไดต้ออาจารยป์ระจาํ่  

5. ไมมี่ บทความวิจยัท่ีไดรั้บการ
อา้งอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอ้มูล
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ
ตออาจารยป์ระจาํ่  

6. ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีเขา้
รวมประชุมวชิาการ่  และ/หรือ
นาํเสนอผลงานวิชาการทงัใน้
ประเทศและตาง่ ประเทศอยใูน่
ระดบัปานกลาง 

 

1   สงเสริมใหอ้าจารยท่ี์ชาํนาญในการทาํวจิยั่
ทาํโครงการวจิยัรวมกบอาจารยใ์หม่ ั ่ 

2.   สงเสริมใหอ้าจารยช์าวตางชาติทาํวจิยัดา้น่ ่
ภาษา หรือ นวตักรรมการเรียนการสอนกบั
อาจารยไ์ทย  

3.   สงเสริมใหอ้าจารยค์ณะมนุษยศาสตร์สร้าง่
เครือขายการทาํชุดโครง่ การวจิยัแบบสห
วทิยาการรวมกบอาจารยค์ณะอ่ืนท่ีมีทุน่ ั
สนบัสนุนใหบุ้คลากรทาํวจิยั   

4.   สงเสริมใหอ้าจารยท่ี์เป็นผูว้จิยัขอทุน่
สนบัสนุนการวิจยัจากสาํนกังาน
คณะกรรมการวิจยัแหงชาติ ่ (วช.) และ 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
(สกว.) รวมทงัจากสภาอุตสาหกรรมตางๆ้ ่
ท่ีเกยี่ วขอ้งใหม้ากยงิขึน่ ้  

5.   สนบัสนุนและสร้างขวญักาลงัใจให้ํ
คณาจารยจ์ดัทาํหนงัสือหรือตาํรา และ
จดัสงพิมพท่ี์สาํนกัพิมพท่ี์เป็นท่ียอมรับ่  

6.   สนบัสนุนใหค้ณาจารยท่ี์มีผลงานวจิยัเขียน
บทความวจิยั ตีพิมพล์งในวารสาร 
Kasetsart Journal: Natural Science ซ่ึงเป็น
วารสารในฐานขอ้มูล SCOPUS หรือ 
วารสาร Manusya และJournal of 
Population and Social Studies ซ่ึงเป็น
วารสารระดบัชาติท่ีเป็นท่ียอมรับของ สกว. 

7.   สนบัสนุนใหค้ณาจารยใ์นสาขาท่ีสามารถ
ผลิตผลงานสร้างสรรค ์จดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

8.   พฒันาวารสารคณะมนุษยศาสตร์ใหเ้ป็น
วารสารระดบัชาติและอยใูนรายช่ือวารสาร่
ท่ีเป็นท่ียอมรับของ สกว.     

9.   สงเสริมใหทุ้กภาควชิากาหนดนโยบาย่ ํ
เป้าหมาย และงบประมาณในการสงเสริม่
ใหค้ณาจารยเ์ขา้รวมประชุมวชิาการและ่ /
หรือนาํเสนอผลงานวชิาการ ทงันี ้ ้
คณะกรรมการฝ่ายวจิยัจดัสงขอ้มูลเชิง่
ปริมาณท่ีเกยวกบพฒันากาี่ ั รในดา้นนีให้้
แตละภาควิชาไดรั้บทราบในแตละปี่ ่
การศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
1.  มีการจดัทาํนโยบาย แผนกลยทุธ์ 

และแผนดาํเนินงานของฝ่าย
บริการวิชาการ ประจาํปี 2552 

2.  มีคาํสังแตตงัคณะกรรมการบริการ่ ้่
วชิาการและโครงการตาง ๆ่  

3.  มีการประเมินผลโครงการตาง ๆ ่
อยางตอเน่ือง่ ่  

4.  มีการนาํผลการประเมินมาใช้
ปรับปรุงการดาํเนินโครงการครัง้
ตอ ๆ ไป่  

5.  สนบัสนุนใหภ้าควชิาฯตาง ๆ จดั่
โครงการบริการวชิาการ โดยมี
การบูรณาการศาสตร์ตาง ๆ เขา้่
ดว้ยกนั 

6.  มีการจดัโครงการบริการวชิาการ
ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยนาํ
ความรู้และประสบการณ์จาก
บริการวิชาการมาใชใ้นการเรียน
การสอน 

ฝ่ายบริการวชิาการยงัไมมีโครงการวจิยั่  ควรจดัทาํโครงการวจิยั ในปีการศึกษา 2553 

องค์ประกอบที่ 6 การทาํนบํารงศิลปวฒันธรรมุ ุ  
คณะมนุษยศาสตร์มีความเป็นเลิศใน
ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
 

การจดักจกรรมดา้นทาํนุบาํรุงิ
ศิลปวฒันธรรม บางกจกรรมแยกกนิ ั
ทาํ จึงทาํใหเ้กดความซาํซอ้นิ ้  

ควรจดักจกรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ิ
แบบบูรณาการโดยนาํจุดเดนของแตละภาควชิา่ ่
รวมเขา้ดว้ยกนั 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
1. คณะมนุษยศาสตร์มีระบบการ

บริหารจดัการท่ีดีแบบธรรมาภิ
บาลและภาวะผูน้าํทงันีมีการ้ ้
ประชุมเพ่ือทบทวนและกาหนดํ
วสิัยทศัน์ พนัธกจ และเป้าหมายิ
ใหมท่ีสอดคลอ้งกบปัจจุบนั และ่ ั
มีการกาหนดแผนงานประจาํปีํ
อยางชดัเจน และมีการรายงานผล่
การดาํเนินงานทุก 6 เดือ และ 1 ปี 
ใหบุ้คลากรในคณะทราบ 

- - 
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2. มีการประเมินภาวะผูน้าํและ
ภาระกจของผูบ้ริหาริ  

3. ผูบ้ริหารไดส้นบัสนุนให้
บุคลากรในคณะมีสวนรว่ ่ มใน
การบริหารจดัการโดยแตงตงั่ ้
คณะกรรมการฝ่ายตางๆ ่ 17 ชุด 
ใหมี้อาํนาจตดัสินใจตามความ
เหมาะสม 

4. คณะมนุษยศาสตร์มีงบประมาณ
สาํหรับพฒันาคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุนใหไ้ดรั้บ
การพฒันาความรู้ทงัในและ้
ตางประเทศอยางทวัถึง่ ่ ่  

- 
 

- 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
ผูบ้ริหารคณะมีการวเิคราะห์สถานะ
ทางการเงินของคณะเป็นระยะๆ เพ่ือ
นาํไปใชใ้นการตดัสินใจ และเพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไข ้
และนาํเขา้หารือในท่ีประชุมรอง
คณบดีและแจง้ผลการดาํเนินการใน
การประชุมท่ีปรึกษาคณบดี และท่ี
ประชุมกรรมการประจาํคณะ เชน ่
คณะไดด้าํเนินการเพื่อการประหยดั
งบประมาณ โดยลดคาใชจ้ายในสวน่ ่ ่
ของคาไฟฟ้า ลดปริมาณการใช้่
โทรศพัท ์ลดปริมาณการใชก้ระดาษ 
และคาถายเอกสาร่ ่  

- งานคลงัและพสัดุควรนาํระบบฐานขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์มาใช ้

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคณภาพุ  
มีการพฒันาระบบประกนคุณภาพั
ภายในคณะอยางตอเน่ือง เพ่ือให้่ ่
เหมาะสมกบการพฒันาและการั
ดาํเนินงานของคณะ ไดแ้ก่ 
1)  เปล่ียนรูปแบบการประเมิน

คุณภาพภายในระดบัภาควิชาและ
หนวยงานสนบัสนุนใหม เพ่ือให้่ ่
สอดคลอ้งกบการพิจารณั า
กลนักรองหนวยงานตน้แบบดา้น่ ่
การประกนคุณภาพของคณะั
มนุษยศาสตร์ 

- - 
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2)  จดัทาํคูมือระบบประกนคุณภาพ ่ ั

คณะมนุษยศาสตร์ประจาํปี 2552 

3)  จดัโครงการหนวยงานตน้แบบ่

ดา้นการประกนคุณภาพคณะั

มนุษยศาสตร์ตอเน่ืองเป็นปีท่ี ่ 2 

4)  มีการใหค้วามรู้แกนิสิตเพ่ือ่ นาํ

กระบวนการคุณภาพ PDCA ไป

ใชใ้นชีวติประจาํวนัของนิสิต 

และในการดาํเนินกจกรรมของิ

สโมสรนิสิต 

- ควรปรับปรุงระบบการจดัเกบขอ้มูล็  โดยนาํ

ระบบฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์มาใช ้

 
 

3.3  รายงานผลการประเมินคณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อยุ  
  
  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์ ไดแ้ตงตงัคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเขา้ประเมินคุณภาพภายใน่ ้ หนวยงานยอย่ ่ ตางๆ่
ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยไดผ้ลการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดออน และขอ้เสนอแนะ ดงั่ ตารางตอไป่ น้ี 
 
สรปผลการประเมนิตาม ุ 9 องค์ประกอบของหน่วยงานย่อย 
 

หน่วยงาน ค่าเฉลีย่ผลการประเมนิ การแปลความหมาย  ปี 2552 
1. ภาควชิาปรัชญาและศาสนา 1.47 ยงัไมไดคุ้ณภาพ่  
2. ภาควชิาภาษาตางประเทศ่  2.17 ดี 
3. ภาควชิาภาษาไทย 1.64 พอใช ้
4. ภาควชิาภาษาศาสตร์ 2.29 ดี 
5. ภาควชิาวรรณคดี 2.44 ดี 
6. ภาควชิาศิลปาชีพ 2.08 ดี 
7. ศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ 2.06 ดี 
8. ศนูยภ์าษา 1.95 พอใช ้
9. สถาบนัขงจือ้  0.97 ยงัไมไดคุ้ณภาพ่  
10. สาํนกังานเลขานุการคณะ 2.13 ดี 

 

* ภาควชิาดนตรี และภาควชิานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีผลการดาํเนินงานไมครบ ่ 9 เดือน จึงไมมีการประเมินฯ่  
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ผลการวเิคราะห์จดแข็ง จดอ่อน และข้อเสนอแนะุ ุ ของแต่ละหน่วยงาน ดงันี ้
 

ผลการประเมนิคณภาพภายในระดบัภาควชิาุ  
 

ภาควชิา จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ  ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถประสงค์  และแผนงานุ  
ปรัชญาและศาสนา - 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ไมพบการกาหนดพนัธกจ และ่ ํ ิ
กระบวนการพฒันา แผนปฏิบติังาน
ประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบพนัธกจั ิ  
2. การกาหนดตวับงชียงัไมชดัเจนํ ่ ่้  

1. ควรทบทวนการกาหนดพนัธกจํ ิ
ของภาควชิาใหส้อดคลอ้งกบพนัธกจั ิ
ของคณะ และจดัทาํกระบวนการ
วางแผนปฏิบติังาน โดยใชก้ลไกการ
ประชุมในภาควิชา 
2. ควรทบทวนการกาหนดตวับงชีการํ ่ ้
ปฏิบติังานท่ีทาํใหภ้าควชิาสามารถ
ติดตามและประเมินผลสาํเร็จของการ
ปฏิบติังานได ้

ภาษาตางประเทศ่  ภาควชิาใชก้ลไกการประชุม
รวมกนของคณะกรรมการชุดตางๆ ่ ั ่
ในการจดัทาํแผนงานตาม
แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 
 

การกาหนดปรัชญา ปณิธาน และํ
วสิัยทศัน์ยงัไมมุงเนน้เพ่ือการเป็น่ ่
สากล และการเรียนรู้ระหวาง่
ประเทศ 

ควรทบทวนการกาหนดปรัชญา ํ
ปณิธาน และวสิัยทศัน์ท่ีมุงเนน้่
ผลผลิตของบณัฑิตภาษาตางประเทศ่
ในความเป็นนานาชาติแบบสากล 
(Internationalisation) 

ภาษาไทย - 
 
 
 

1. การกาหนดตวับงชีในแผนงานํ ่ ้
และเอกสารหลกัฐานยงัไมถูกตอ้ง่  
2. ยงัไมพบกระบวนการพฒันากล่
ยทุธ์ท่ีจะใหแ้ผนงานประสบ
ความสาํเร็จ 

ควรทบทวนการกาหนดตวัชีวดั และํ ้
กระบวนการพฒันากลยทุธ์ให้
เหมาะสมกบแผนงาน เพ่ือให้ั
โครงการตางๆ ประสบความสาํเร็จ่
และแสดงผลงานได ้

ภาษาศาสตร์ - 
 
 
 

ยงัมีโครงการท่ีไมบรรลุเป้าหมาย่
ตามแผนงาน 

ควรทบทวนการจดัทาํโครงการในแต่
ละแผนงาน โดยวเิคระห์กลยทุธ์ให้
เหมาะสม เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินงาน
ไดค้รบถว้นในรอบปีการศึกษา 

วรรณคดี มีการกากบดูแลติดตามการํ ั
ดาํเนินงานตามโครงการอยางดีมี่
ประสิทธิภาพใหบ้รรลุผลงานจริง
ครบ 100% ของโครงการ 

- ควรแสดงหลกัฐานผลการปรับปรุง
งานท่ีเกดจากการวเิคราะห์กลยทุธ์ิ
ตางๆ่  

ศิลปาชีพ มีระบบและกลไกในการจดัทาํ
แผนปฏิบติังานของภาควชิา พร้อม
ทงัแนวคิดส้ นบัสนุนการจดัทาํแผน
ในเชิงวิเคราะห์ 

ยงัไมพบกระบวนการปรับเปล่ียน่
แผนงานท่ีเกดจากการวเิคราะห์ิ  

ควรแสดงหลกัฐานการปรับแผนงาน
จากการไดรั้บผลกระทบใหเ้ป็น
แผนปฏิบติังานท่ีชดัเจน พร้อมทงั้
ระบุกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

ภาควชิา จดแข็งุ  จดทีค่วุ รพฒันา ข้อเสนอแนะ 
ปรัชญาและศาสนา อาจารยมี์คุณวฒิุการศึกษาและ

ตาํแหนงทางวิชาการสูง และ่
สามารถบริหารหลกัสูตรปริญญา
โทและเอกได ้ 
 
 
 
 
 

1. ระบบและกลไกในการพฒันา
และบริหารหลกัสูตร 
2. โครงการหรือกจกรรมสนบัสนุนิ
การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการ
สอนท่ีมีระบบและเป็นรูปธรรม 

3. หลกัสูตรท่ีทนัสมยัและสามารถ
สงเสริมนิสิตใหไ้ดง้านทาํภายใน ่ 1 
ปี 
4. จาํนวนโครงการหรือกจกรรมท่ีิ
ดาํเนินการเพ่ือเสริมหลกัสูตรฯ 

1. ควรมีการนาํผลการดาํเนินงานและ
ผลประเมินหลกัสูตรมาใชใ้นการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและ
หลกัสูตรอยางเป็นรูปธรรม โดยตอ้งมี่
การทาํแผนงานหรือโครงการท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และกาหนดวธีิการํ
ติดตามผลการดาํเนินงานอยาง่
ตอเน่ือง รวมทงัจดัทาํรายงานผลไว้่ ้
อยางชดัเจน่  
2. ควรสงผูรั้บผิดชอบจริงของ่
คณะกรรมการชุดตางๆเขา้รับการ่
อบรมหรือดูงานเกยวกบการวางแผน ี่ ั
การเขียนแผน/โครงการ การ
ประเมินผล การจดัเกบเอกสาร และ็
การประกนคุณภาพ เน่ืองจากเนืองานั ้
เหลานีมีความสัมพนัธ์อยางลึกซึง่ ่้ ้  
3. ควรแตงตงัคณะท่ีปรึกษาท่ี่ ้
เช่ียวชาญและชวยงานไดจ้ริงในการ่
ดาํเนินงานแตละดา้น่  
4. ในการวพิากษห์ลกัสูตร ควรเชิญ
ผูป้ระกอบการหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต 
รวมทงัศิษยเ์กาทงัท่ีประสบ้ ้่
ความสาํเร็จและประสบปัญหาในการ
หางานทาํมารวมวพิากษ์่  
5. ควรเพิมจาํนวนกจกรรม โดย่ ิ
กระจายภาระงานผูรั้บผดิชอบอยาง่
ทวัถึงและหมุนเวยีน รวมทงักาหนด่ ้ ํ
โครงการและตวัชีวดัความสาํเร็จอยาง้ ่
ชดัเจนในแผนภาค 
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ต่อ) 

ภาควชิา จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ  ข้อเสนอแนะ 
ภาษาต่างประเทศ มีระบบและกลไกสนบัสนุนให้

อาจารยป์ระจาํทาํวจิยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอน จดัทาํแผน
ปฏิบติังานดา้นการวจิยัท่ีชดัเจน 
และดาํเนินการไดจ้ริง จึงควร
พฒันาแผนปฏิบติัการนีใหข้ยาย้
ครอบคลุมกลุมอาจารยใ์หมมาก่ ่
ยงิขึน่ ้  
 
 
 
 
 

1. หลกัสุตรนานาชาติ 
2. หลกัสูตรปริญญาโท แผน ก 
3. สัดสวนคุณวฒิุการศึกษาของ่
อาจารย ์
4. สัดสวนตาํแหนงวิชาการของ่ ่
อาจารย ์

1. มีการสร้างเครือขายความรวมมือท่ี่ ่
เป็นรูปธรรมกบสถาบนัการศึกษาั
ตางประเทศ่  
2. มีการวเิคราะห์ความเป็นไปได้
หลกัสูตรตางๆของภาค่ วชิา วา่
หลกัสูตรมีแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการพฒันาเป็นหลกัสูตร
นานาชาติ 
3. กาหนดเป้าหมาย กรอบเวลา ํ
งบประมาณ และผูรั้บผดิชอบในการ
พฒันาหลกัสูตรนานาชาติในแผนของ
ภาควชิา 
4. มีการวเิคราะห์ความเป็นไปได้
หลกัสูตรปริญญาโทของภาควิชาให้
พฒันาเป็นแผน ก เพ่ือท่ีจะไดพ้ฒันา
งานวจิยัของภาควชิาตอไป รวมทงั ทาํ่ ้
ใหอ้าจารยซ่ึ์งคุณสมบติัเป็นท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ทาํหนา้ท่ีนีไดอ้ยางเตม็้ ่
ศกัยภาพ 
5. กาหนดเป้าหมาย กรอบเวลา ํ
งบประมาณ และผูรั้บผดิชอบในการ
พฒันาหลกัสูตรปริญญาโท แผน ก 
ในแผนของภาควชิา 
6. ทาํแผนกระจายภาระงานและ
พฒันาบุคลากรในรอบปีการศึกษา
เวลา 2 ปี ซ่ึงตอ้งครอบคลุม
ปีงบประมาณ 3 ปี เพ่ือจกัไดว้างแผน
กาลงัคนและเงินไดอ้ยางตอเน่ืองํ ่ ่  

ภาษาไทย 1. มีหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ทุก
ระดบัคุณวฒิุการศึกษา ทงัภาคปกติ ้
ภาคพิเศษ รวมทงัมีหลกัสูตร้
นานาชาติ 
2. มีการศึกษาและดูงาน สร้าง
เครือขายกบตางประเทศ ่ ั ่ (เกาหลี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บณัฑิตไดง้านทาํนอ้ย เพียง ร้อย
ละ 69.05  
2. อาจารยท่ี์มีคุณวฒิุปริญญาเอกมี
มากแตมีตาํแหนงทางวิชาการนอ้ย่ ่  
3. การลงทะเบียนเรียนวิชาในสาขา 
มีผูล้งทะเบียนเรียนนอ้ย 
4. จาํนวนนิสิตเตม็เวลานอ้ย 

1. ควรใหผู้ป้ระกอบการ ศิษยเ์กาท่ี่
ประสบความสาํเร็จ และมีปัญหาใน
การหางานมารวมวพิากษห์ลกัสูตร ่
รวมทงัเสนอแนะ้  
2. เชิญผูป้ระกอบการมาเป็นอาจารย์
พิเศษหรือวทิยากรในโครงการ เพ่ือ
เปิดโอกาสใหนิ้สิตไดน้าํเสนอ
ศกัยภาพของตนเองใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
3. ทาํแผนกระจายภาระงานและ
พฒันาบุคลากรในรอบปีการศึกษา
เวลา 2 ปี ซ่ึงตอ้งครอบคลุม
ปีงบประมาณ 3 ปี เพ่ือจกัไดว้างแผน
กาลงัคนและเงินไดอ้ยางตอเน่ืํ ่ ่ อง 
4. ควรปรับรายวิชาใหน้าสนใจ และ่
ประชาสัมพนัธ์ใหต้างสาขาวชิาหรือ่
ตางคณะไดเ้ลือกเป็นวิชาโทหรือวชิา่
เลือกเสรี เพ่ือจะไดมี้นิสิตนอกสาขา
มาลงทะเบียนเรียนเพิมขึน่ ้  
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ต่อ) 
ภาควชิา จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ  ข้อเสนอแนะ 

ภาษาศาสตร์ 1. อาจารยมี์คุณวฒิุทางการศึกษาสูง
เป็นไปตามเกณฑ ์

 
 
 
 
 

1. ขาดนวตักรรมทางการเรียนการ
สอนท่ีชดัเจน 
2. จาํนวนนิสิตเตม็เวลานอ้ย 
3. นิสิตจบไมตามเวลาท่ีกาหนด่ ํ  

1. สนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํวจิยัและ
สร้างนวตักรรมทางการเรียนการสอน
ภาษาศาสตร์ใหท้นัสมยัและมีจาํนวน
มากขึน้  
2. ควรปรับรายวิชาใหน้าสนใจ และ่
ประชาสัมพนัธ์ใหต้างสาขาวชิาหรือ่
ตางคณะไดเ้ลือกเป็นวิชาโทหรือวชิา่
เลือกเสรี เพ่ือจะไดมี้นิสิตนอกสาขา
มาลงทะเบียนเรียนเพิมขึน่ ้  
3. ควรใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาติดตามผล
และเรงใหนิ้สิตจบตามกาหนด่ ํ  
4. ควรมีมาตรการหรือแนวทางเรงรัด่
ใหว้ทิยานิพนธ์ไดมี้การยอมรับในการ
ตีพิมพ ์เชน จดัทาํขนัตอนหรือ่ ้
กระบวนการท่ีชดัเจนใหอ้าจารยท่ี์
ปรึกษาดาํเนินการเพื่อเรงรัดการ่
ตีพิมพว์ทิยานิพนธ์ จดัทาํรายช่ือ
วารสารตีพิมพผ์ลงานวจิยั มี
คณะกรรมการประสานงานกบั
บรรณาธิการของวารสาร ฯลฯ 
5. ควรใหสิ้งจูงใจ เชน โลห์เกยรติคุณ่ ่ ่ ี  
รางวลั ฯลฯ ใหแ้กคนท่ีจบตามกาหนด่ ํ   

วรรณคดี 1.  อาจารยมี์งานวจิยัและการสร้าง
นวตักรรม เพ่ือนาํมาพฒันาการ
เรียนการสอนไดดี้ 
2.  ภาควิชามีกจกรรมิ /โครงการ
เสริมหลกัสูตรจาํนวนมมากและ
หลากหลาย 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านทาํ 
ยงัอยใูนระดบัปานกลาง ซ่ึง่
สามารถพฒันาใหอ้ยใูนระดั่ บดีได ้
อาจเน่ืองจากเป็นหลกัสูตรท่ีมีความ
เฉพาะดา้นเป็นอยางมาก มีผลให้่
ยากตอการประยกุตใ์น่ การทาํงาน
หรือประกอบอาชีพในยคุใหม่ 
2. สัดสวนตาํแหนงวิชาการของ่ ่
อาจารย ์
3. จาํนวนนิสิตเตม็เวลานอ้ย 
 

1. ในการวพิากษห์ลกัสูตร ควรเชิญ
ผูป้ระกอบการท่ีหลากหลาย ใมเฉพาะ่
ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ณัฑิต ของภาค 
รวมทงัเชิญศิษยเ์กาทงัท่ีประสบ้ ้่
ความสาํเร็จและประสบปัญหาในการ
หางานทาํมารวมวพิากษ์่  
2. เชิญผูป้ระกอบการมาเป็นอาจารย์
พิเศษหรือวทิยากรในโครงการ เพ่ือ
เปิดโอกาสใหนิ้สิตไดน้าํเสนอ
ศกัยภาพของตนเองใหเ้ดป็นท่ีรู้จกั 
3. ทาํแผนกระจายภาระงานและ
พฒันาบุคลากรในรอบปีการศึกษา
เวลา 2 ปี ซ่ึงตอ้งครอบคลุม
ปีงบประมาณ 3 ปี เพ่ือจกัไดว้างแผน
กาลงัคนและเงินไดอ้ยางตอเน่ืองํ ่ ่  
4. ควรปรับรายวิชาใหน้าสนใจ และ่
ประชาสัมพนัธ์ใหต้างสาขาวชิาหรือ่
ตางคณะไดเ้ลือกเป็นวิชาโทหรือวชิา่
เลือกเสรี เพ่ือจะไดมี้นิสิตนอกสาขา
มาลงทะเบียนเรียนเพิมขึน่ ้  
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ต่อ) 

ภาควชิา จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ  ข้อเสนอแนะ 
ศิลปาชีพ 1. บณัฑิตไดง้านทาํและไดรั้บ

เงินเดือนสูงกวาเกณฑ ์่ (100%) 
2. ภาควชิามีกจกรรมิ /โครงการ
เสริมหลกัสูตรจาํนวนมากและ
หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยงิ่ ่
โครงการสหกจศึกาิ  
 
 
 
 
 

1. จาํนวนนิสิตเตม็เวลานอ้ย 
2. สัดสวนคุณวฒิุ่ ของอาจารย ์
3. สัดสวนตาํแหนงวิชาการของ่ ่
อาจารย ์
4. การท่ีไมเปิดหลกัสูตร่
มหาบณัฑิตทาํใหอ้าจารยไ์มมี่
หนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํบณัฑิต
วทิยาลยั ทาํใหบ้ทบาทของอาจารย์
ท่ีเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคาเป็น ่
0 

1. ควรปรับรายวิชาใหน้าสนใจ และ่
ประชาสัมพนัธ์ใหต้างสาขาวชิาหรือ่
ตางคณะไดเ้ลือกเป็นวชิาโทหรือวชิา่
เลือกเสรี เพ่ือจะไดมี้นิสิตนอกสาขา
มาลงทะเบียนเรียนเพิมขึน่ ้  
2. ทาํแผนกระจายภาระงานและ
พฒันาบุคลากรในรอบปีการศึกษา
เวลา 2 ปี ซ่ึงตอ้งครอบคลุม
ปีงบประมาณ 3 ปี เพ่ือจกัไดว้างแผน
กาลงัคนแลํ ะเงินไดอ้ยางตอเน่ือง่ ่  
3. กาหนดเป้าหมาย กรอบเวลา ํ
งบประมาณ และผูรั้บผดิชอบในการ
พฒันาหลกัสูตรการศึกษา ปริญญาโท 
ในแผนของภาควชิา ทุกปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 การพฒันานิสิต (ไม่ประเมนิระดบัภาควชิา) 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 

ภาควชิา จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ  ข้อเสนอแนะ 

ปรัชญาและศาสนา - 
 
 
 

 

1. ระบบและกลไกสนบัสนุนการ
ผลิตและการบริหารจดัการความรู้
จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค์
ควรสอดคลอ้งกบตวับงชีและการั ่ ้
ดาํเนินงานของภาควชิา 
2. จาํนวนผลงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคต์อจาํนวนอาจารย์่
ประจาํยงัเป็นสัดสวนท่ีตํ่า่  

1. ควรมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ของ
ภาค และจดัระบบกลไกใหส้อดคลอ้ง
กน โดยกาหนดตวับงชีและการั ํ ่ ้
ดาํเนินงานใหช้ดัเจน 
2. ควรมีการสนบัสนุนใหอ้าจารย์
ประจาํในภาควิชาทาํงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคร์วมทงัหาแหลงเงินทุน้ ่
สนบัสนุนการวิจยัใหด้ว้ย 

ภาษาต่างประเทศ 1. มีกระบวนการและกลไกการ
สนบัสนุนการผลิตงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์ดีและสามารถปฏิบติั
ไดจ้ริง 
2. มีกระบวนการและกลไกบริหาร
จดัการความรู้จากงานวจิยั 

1. ภาควชิาไมประเมินตวับงชีท่ี ่ ่ ้ 4.6 
– 4.8 ซ่ึงเป็นตวับงชีสาํคญัของ่ ้
องคป์ระกอบนีทาํใหไ้มเห็นผลการ้ ่
ดาํเนินงานท่ีแสดงวามีคุณภาพ่
หรือไมอยางไร่ ่  
2. จาํนวนงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพรใน่
ระดบัชาติและนานาชาติยงัมีนอ้ย 
3. ทุนวจิยัมีจาํนวนนอ้ย 

1. ภาควชิาควรประเมินตวับงชีท่ี่ ้
สาํคญัของการดาํเนินงานดา้นการวจิยั
ใหค้รบถว้น 
2. เรงรัดในการสงเสริมการผลิต่ ่
งานวจิยัท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือใหมี้
จาํนวนตีพิมพเ์ผยแพร  โดยเฉพาะ่ ใน
ระดบันานาชาติ 
3. จดัตงัสถาบนัภาษา เพ่ือจดัการเรียน้
การสอนวิชาพืนฐานและบริการวิชาการ ้
เพ่ือใหอ้าจารยไดท้าํวจิยัและเสนอ
ผลงาน/ตีพิมพเ์ผยแพรผลงานไดม้ากขึน่ ้  
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องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย (ตอ่ ) 

ภาควชิา จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ  ข้อเสนอแนะ 

ภาษาไทย มีงบประมาณจากโครงการปริญญา
โทมาสนบัสนุนการทาํวจิยัเป็น
จาํนวนเงินท่ีสูง 
 
 
 
 

จาํนวนผลงานวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่
รวมทงันาํไปใชใ้หเ้กดประโยชน์มี้ ิ
นอ้ย 

1. ควรมีกระบวนการวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัมาใช้
ประโยชน์อยางชดัเจน่  
2. ควรวางแผนสงเสริมและสนบัสนุน่
ใหอ้าจารยตี์พิมพเ์ผยแพรผลงาน่
โดยเฉพาะโครงการท่ีไดรั้บทุนของ
ภาควชิา 

ภาษาศาสตร์ 1. อาจารยใ์นภาควชิามีศกัยภาพใน
การทาํวจิยัและขอทุนสนบัสนุน
จากทงัภายในและภายนอก้
มหาวทิยาลยั 
2. อาจารยใ์นภาควชิาทุกคนเขา้รวม่
การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
 

1. ขาดเอกสารการรวบรวมขอ้มูล
และสารสนเทศท่ีเกยวข้ี่ องกบการั
บริหารงานวจิยั รวมทงั้
กระบวนการวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ ความรู้จากงานวจิยัมา
ใชป้ระโยชน์ 

1. ควรมีการผลกัดนัใหอ้าจารย์
เผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการ่
ทงัเป็นระดบัชาติและนานาชาติมาก้
ขึน้  
2. ควรมีกลไกสนบัสนุนและผลกัดนั
ใหน้าํผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์
เขา้รับจดสิทธิบตัร 

วรรณคดี 1. มีระบบและกลไกสนบัสนุนการ
ผลิตงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหาร
จดัการความรู้จากงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคใ์หเ้กดประโยชน์ตอิ ่
สาธารณชนและการเรียนการสอน
ในภาควิชา 
2. มีผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์
ท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ตอ่
สัดสวนอาจารยป์ระจาํเป็นสัดสวน่ ่
ท่ีสูง 

1. จาํนวนเงินสนบัสนุนการวจิยัยงั
มีจาํนวนไมมากนกั่  
2. จาํนวนผลงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือรับรอง
คุณภาพมีนอ้ย 

1. ควรมีการหาแหลงทุนสนบัสนุน่
การทาํวจิยั ทงัจากภายในและ้
ภายนอกมหาวิทยาลยัมากขึน้  
2. ควรมีการผลกัดนัและสนบัสนุน
การนาํผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์
เขา้รับการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา หรือกลไกรับรองคุณภาพ 

ศิลปาชีพ 1. อาจารยใ์นภาควชิามีผลงานวิจยั
ท่ีมีความโดนเดนในระดบันโยบาย่
ของประเทศ 

1. ภาควชิาไมประเมินตวับงชีท่ี่ ่ ้
สาํคญัขององคป์ระกอบน้ี ทาํใหไ้ม่
เห็นผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริง
อยางชดัเจน่  
2. มีงานวจิยัจาํนวนนอ้ย โดยเฉพาะ
งานวจิยัท่ีตีพิมพใ์นระดบันานาชาติ 

1. ควรประเมินใหค้รบทุกตวับงชี่ ้
สาํคญั เพ่ือนาํผลการประเมินไป
กาหนดแผนงาน วธีิการปรับปรุงํ /
พฒันา 
2. เรงรัดการผลิตผลงานวจิยัและ่
งานวจิยัสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพ เพ่ือ
การตีพิมพเ์ผยแพร โดยเฉพาะใน่
ระดบันานาชาติ และเพ่ือการนาํไปใช้
ประโยชน์ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ภาควชิา จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ  ข้อเสนอแนะ 

ปรัชญาและศาสนา 1. มีอาจารยแ์ละโครงการท่ี
ใหบ้ริการแกสังคมมาก่  

1. ไมมีการจดัทาํแผน่ และการนาํ
ความรู้และประสบการณ์ในการ
บริการวิชาการแกสังคมมาใชใ้น่
การเรียนการสอนและการวจิยั 
2. หลกัฐานท่ีนาํมาใชป้ระกอบใน
แตละตวับงชีไมชดัเจนและไม่ ่ ่ ่้
ถกูตอ้ง 

1. ควรจดัทาํแผนในการนาํความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการ
แกสังคมเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน่
และวจิยั 
2. โครงการการบริการวิชาการทุก
โครงการควรมีการประเมินผลความ
พึงพอใจ 
3. ควรเกบเอกสารตวัโครงการเพ่ือใช้็
เป็นหลกัฐาน 
4. จากการสัมภาษณ์นาจะมีการนาํ่
ความรู้ท่ีไดจ้ากการบริการวชิาการแก่
สังคมมาใชใ้นการเรียนการสอนแต่
ขาดหลกัฐาน ดงันนัควรจะจดัทาํ้
แผนการสอนในรายวชิาท่ีมีการนาํ
องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการบริการ
วชิาการใหช้ดัเจน 
5. นาจะมีการทาํความเขา้ใจในเร่ือง่
หลกัฐานในแตละตวับงชีใหช้ดัเจน่ ่ ้  

ภาษาต่างประเทศ 1. มีกระบวนการและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคมท่ีดี่  
2. มีโครงการท่ีใหบ้ริการแกสังคม่
เป็นจาํนวนมาก 

1. ภาควชิาไมมีการจดัทาํแผน่ เพ่ือ
นาํความรู้และประสบการณ์จาก
การบริการวชิาการภายนอกมาใช้
ในการเรียนการสอนและการวจิยั 
2. อาจารยท่ี์ใหก้ารบริการวิชาการ
แกสังคมมีจาํนวนคอนขา้งนอ้ยเม่ือ่ ่
เทียบกบจาํนวนอาจารยท์งัหมดั ้  

1.ควรมีการนาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม่
รวมทงัจดัทาํแผนเพ่ือบู้ รณาการกบั
การเรียนการสอนและการวจิยัดว้ย 
2. ควรจดัทาํแผนในการนาํความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการแกสังคม่
เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนและวิจยั 
3. ควรสงเสริมใหอ้าจารยมี์สวนรวม่ ่ ่
ในการบริการวิชาการแกสังคมมากขึน ่ ้  

ภาษาไทย 1. อาจารยท่ี์ใหก้ารบริการวิชาการ
แกสังคมมีจาํ่ นวนมากเม่ือเทียบกบั
จาํนวนอาจารยท์งัหมด้  
 

1. ภาควชิาไมมีการกาหนด่ ํ
หลกัเกณฑใ์นการใหบ้ริการ
วชิาการแกสังคม่  
2. ไมมีทงัการจดัทาํแผนและการนาํ่ ้
ความรู้และประสบการณ์ในการ
บริการแกสังคมมาใชใ้นการเรียน่
การสอนและการวจิยั 
3. หลกัฐานท่ีนาํมาใชป้ระกอบใน
แตละตวับงชีไมชดัเจน่ ่ ่้ และไม่
ถกูตอ้ง 

1. ควรจดัทาํแผนในการนาํความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการ
แกสังคมเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน่
และวจิยั 
2. ควรกาหนดเกณฑต์าง ๆ ท่ีใชใ้นํ ่
การบริการวชิาการใหช้ดัเจน 
3. ควรจดัทาํเอกสารหลกัฐานให้
ครบถว้น คะแนนจะเพ่ิมขึนไดเ้ชนใน้ ่
ตวับงชี่ ้5.2 คณบดีท่ีไปบริการวชิาการ
ขา้งนอกไมมีเลยทงัๆ ท่ีนาจะมีจาํนวน่ ่้
มาก 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม (ต่อ) 

ภาควชิา จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ  ข้อเสนอแนะ 

ภาษาศาสตร์ 1. อาจารยท่ี์ใหก้ารบริการวิชาการ
แกสังคมมีจาํนวนมากเม่ือเทียบกบ่ ั
จาํนวนอาจารยท์งัหมด้  
2. โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาการแก่
สังคมแมจ้ะมีไมมากแตเป็น่ ่
โครงการท่ีสร้างเครือขายไดอ้ยาง่ ่
กวา้งขวาง  
3. มีการนาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
บริการวิชาการภายนอก
มหาวทิยาลยัมาปรับใชใ้นการเรียน
การสอนและการวจิยั รวมทงัมี้
การบูรณาการองคค์วามรู้เหลานนั่ ้
มาใชท้งัสองดา้น้  

1. ไมมีการกา่ ํ หนดหลกัเกณฑใ์น
การใหบ้ริการแกสังคมทาํใหแ้มว้า่ ่
จะมีการประเมินผลโครงการตาง ๆ ่
กเสียคะแนนเพราะเกณฑม์าตรฐาน็
เป็นระดบั 
2. ไมมีการจดัทาํแผนเพื่อนาํความรู้่
และประสบการณ์จากการบริการ
วชิาการภายนอกมาใชใ้นการเรียน
การสอนและการวจิยั 

1. ควรจดัทาํแผนในการนาํความรู้และ
ประสบการณ์จากโครงการการบริการ
วชิาการมาใชใ้นการเรียนการสอน
และการวจิยั 
 

วรรณคดี 1. มีกระบวนการและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคมท่ีดีทาํ่
ใหก้ารดาํเนินงานของภาควิชา
สามารถทาํไดค้รบทุกระดบัในตวั
บงชีท่ี ่ ้ 5.1 
2. มีการกาหนดเกณฑต์าง ๆ ท่ีใช้ํ ่
ในการบริการวิชาการอยางชดัเจน่  
 

1. ไมมีการจดัทาํแผนเพื่อนาํความรู้่
และประสบการณ์จากการบริการ
วชิาการภายนอกมาใชใ้นการเรียน
การสอนและการวจิยั 
2. ไมมีการนาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก่
การบริการวชิาการแกสังคมมาใช้่
ในการวจิยั 

1. ควรจดัทาํแผนในการนาํความรู้และ
ประสบการณ์จากโครงการการบริการ
วชิาการมาใชใ้นการเรียนการสอน
และการวจิยั 
2. นาจะมีการทาํความเขา้ใจในเร่ือง่
เป้าหมาย ท่ีเป็นร้อยละมากขึน เพราะ้
ตวัเลข ไมควรจะเกน ่ ิ 100 (เชนในตวั่
บงชี ่ ้ 5.3) 

ศิลปาชีพ 1. มีการจดัทาํนโยบายแผนกลยทุธ์
และแผนการดาํเนินงานของ
ภาควชิาในการจดัการบริการแก่
สังคม รวมทงัมีการกาหนดเกณฑ์้ ํ
ตาง ๆ่  ท่ีใชใ้นการบริการวชิาการ
อยางชดัเจน่  
2. . มีการนาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
การบริการวชิาการภายนอก
มหาวทิยาลยัมาปรับใชใ้นการวิจยั 
3. มีอาจารยแ์ละโครงการท่ี
ใหบ้ริการวิชาการแกสังคมจาํนวน่
มาก 

1. ไมมีการจดัทาํแผนเพื่อนาํความรู้่
และประสบการณ์จากการบริการ
วชิาการภายนอกมาใชใ้นการเรียน
การสอนและการวจิยั 
2. ไมมีการนาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก่
การบริการวชิาการวชิาการแก่
สังคมมาใชใ้นการเรียนการสอน
อยางเป็นรูปธรรม่  

1. ควรจดัทาํแผนในการนาํความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการแกสังคม่
เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนและวิจยั 
2. ควรจะจดัทาํแผนการสอนใน
รายวชิาท่ีมีการนาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
การบริการวชิาการใหช้ดัเจน 

องค์ประกอบที่ 6 การทาํนบํารงศิลปวฒันธรรมุ ุ  (ไม่ประเมนิระดับภาควชิา) 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

ภาควชิา จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ  ข้อเสนอแนะ 
ปรัชญาและศาสนา มีการพฒันาหนวยงานสูองคก์าร่ ่

การเรียนรู้ มีทงัโฮมเพจภาควิชา ้
และการผลิตรายการ
วทิยกุระจายเสียง FM 101.25 (มก.) 
 

1. ไมพบหลกัฐานตามแหลง่ ่
ตรวจสอบอา้งอิงจาํนวนมาก 
2. ควรจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
โดยหารือในท่ีประชุมภาควิชา 
3. ควรเพิมชองทางในการเปิด่ ่
โอกาสใหบุ้คคลภายนอกมีสวน่
รวมในการพฒันา่  

1. ควรมีการประเมินผลความสาํเร็จ
ของการจดัการองคค์วามรู้เพ่ือนาํไป
ปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการการ
จดัการความรู้ใหเ้ป็นสวนหน่ึงของ่
งานปกติและใชใ้นการปรับปรุง
แผนการจดัการองคค์วามรู้ 

ภาษาต่างประเทศ ใหก้ารสนบัสนุนอาจารยแ์ละ
บุคลากรใหเ้ขา้อบรมสัมมนาอยาง่
ทวัถึง่  
 
 
 

1. ควรนาํผลการประเมินการ
ดาํเนินงานภาควิชามาใชใ้นการ
พฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการ
ภาควชิาอยางชดัเจน่  
2. ควรจดัทาํแผนการจดัการความรู้
ของภาควชิา 

1. ตาํแหนงทางวิชาการตออาจารย์่ ่
ประจาํควรเพิมขึน่ ้  
2. ควรมีคณะกรรมการจดัการองค์
ความรู้ 

ภาษาไทย - 
 
 
 
 

ควรสงเสริมใหบุ้คลากรท่ีมี่
ศกัยภาพสูงมีความกาวหนา้ทาง้
วชิาการ 

1. ควรจดัเอกสารใหเ้ป็นระบบชดัเจน 
2. การเขียน SAR ควรมีรายละเอียด 
คาํอธิบายวาตวับงชีท่ีเป็นรายขอ้ และ่ ่ ้
ระดบัมีการดาํเนินการอยางไร่  
3. หมายเลขของเอกสารใน SAR กบั
ในเอกสารควรตรงกนและเป็นระบบั
เดียวกนั 

ภาษาศาสตร์ 1. มีการบริหารจดัการท่ีดีแบบ 
ธรรมาภิบาล 
2. มีกระบวนการและกลไกบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพฒันาให้
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอยางเป็นรูปธรรม ่
สงผลใหบุ้คลากรของภาควิชา่
ไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการใน
ระดบัชาติมากถึง 4 รางวลั 

ไมมีแผนการจดัการความรู้่  1. ควรมีการจดัทาํแผนการจดัการองค์
ความรู้ท่ีมีอยใูนตวับุคคลของภาควชิา ่
เพ่ือใหทุ้กคนในภาควิชาสามารถ
เขา้ถึงความรู้ท่ีมีอย ูอนัจะสงผลให้่ ่
ภาควชิามีความสามารถในเชิงแขงขนั่
สูงสุด 
2. ควรนาํความคิดเห็นของ
บุคคลภายนอก ศิษยเ์กาผูป้ระกอบการ่
มาใชท้บทวนการจดัการกจกรรมิ
ภาควชิา 

วรรณคดี 1. มีระบบบริหารจดัการท่ีดีแบบ
ธรรมาภิบาล 
2. มีการดาํเนินการตามแผนการ
จดัการความรู้และประสบ
ความสาํเร็จ 
3. มีกระบวนการและกลไกบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดอ้ยางมี่
ประสิทธิภาพ 

ควรเพิมการจดัสรรงบประมาณเพ่ือ่
พฒันาอาจารย ์

1. ควรมีการนาํผลการประเมินผล
ความสาํเร็จจากการจดัการความรู้ไป
ปรับใชใ้นการพฒันา กระบวนการ
จดัการความรู้ใหเ้ป็นสวนหน่ึงของ่
งานประจาํ และมีการพฒันาแผนการ
จดัการความรู้ 
2. ควรนาํความคิดเห็นของ
บุคคลภายนอก ศิษยเ์กาผูป้ระกอบการมา่
ใชท้บทวนการจดัการกจกรรมภาควชิาิ  

ศิลปาชีพ จดัเอกสารเป็นระบบ 
 
 

ควรจดัทาํแผนความกาวหนา้ทาง้
วชิาการของบุคลากร (career path) 
ตามศกัยภาพ 

ควรจดัทาํแบบประเมินผูบ้ริหารของ
ภาควชิา 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

ภาควชิา จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ  ข้อเสนอแนะ 

ปรัชญาและศาสนา - 
 
 
 

 

ระบบและกลไกในการจดัสรร การ
วเิคราะห์คาใชจ้าย การตรวจสอบ่ ่
การเงินและงบประมาณ 

ควรจดัการประชุมวเิคราะห์ราย-
รายจาย วางแผนการใชง้บประมาณ่
เพ่ือรองรับภารกจ ทงัท่ีเป็นงานิ ้
ประจาํ และงานเรงดวนอยางมี่ ่ ่
ประสิทธิภาพ 

ภาษาต่างประเทศ มีการสรุปวเิคราะห์รายรับ-รายจาย ่
เพ่ือทาํแผนงบประมาณอยางเป็น่
รูปธรรม 

- - 

ภาษาไทย - 
 
 
 
 

การวางแผนงานการเงินและ
งบประมาณท่ีเป็นระบบ 

ภาควชิามีเงินรายไดจ้ากโครงการ/
กจกรรมตางๆ หลากหลาย ควรจดัทาํิ ่
แผนการเงินและงบประมาณ การ
ติดตามประเมินผลแผนฯ เป็นระยะ
อยางเป็นระบบ่  

ภาษาศาสตร์ - 
 

การวางแผนงานการเงินและ
งบประมาณท่ีเป็นระบบ 

ควรจดัการประชุมวเิคราะห์และ
วางแผนงานการเงินและงบประมาณ 

วรรณคดี - 
 

- ควรจดัการประชุมวเิคราะห์และ
วางแผนงานการเงินฯ ใหเ้ป็นระบบ
ยงิขึน่ ้  

ศิลปาชีพ มีการสรุปวเิคราะห์รายรับ-รายจาย ่
เพ่ือทาํแผนงบประมาณอยางเป็น่
รูปธรรม 
 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการ่ ่ /
บุคลากรของภาค 

ควรมีการรวมวิเคราะห์ใหรู้ปแบบ่
ของการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภาควชิา เพ่ือใหเ้ป็นระบบ และ
กระบวนการท่ีชดัเจนยงิขึน่ ้  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคณภาพุ  

ปรัชญาและศาสนา มีการเปิดโอกาสใหอ้าจารยเ์สนอ
โครงการตางๆ ในปีการศึกษาท่ี่
ประเมิน 

ไมพบระบบและกลไกการประกน่ ั
คุณภาพภายใน เฉพาะในสวนของ่
ภาควชิา 

ควรจดัทาํระบบและกลไกประกนั
คุณภาพภายในของภาควชิาท่ีจะชวย่
กากบดูแลใหโ้ครงการตางๆ ประสบํ ั ่
ความสาํเร็จตามหลกัการ PDCA 

ภาษาต่างประเทศ - ไมพบนวตักรรมการประกน่ ั
คุณภาพภายในของภาควชิา 

ควรพฒันานวตักรรมประกนคุณภาพั
หรือคิดคน้แนวปฏิบติัท่ีดีจากการ
รวบรวมผลงานเดนจากทุกสาขาวชิา ่
โดยวเิคราะห์คุณคาจากแฟ้มสะสม่
งานของอาจารยท่ี์ตอบสนอง
ความสาํเร็จของแผนงานในรอบปี
การศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคณภาพ ุ (ต่อ) 

ภาควชิา จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ  ข้อเสนอแนะ 

ภาษาไทย - ไมพบระบบและกลไกการประกน่ ั
คุณภาพภายใน เฉพาะในสวนของ่
ภาควชิา 

ควรจดัทาํระบบและกลไกประกนั
คุณภาพภายในของภาควชิาท่ีจะชวย่
กากบดูแลใหโ้ครงการตางๆ ประสบํ ั ่
ความสาํเร็จตามหลกัการ PDCA 

ภาษาศาสตร์ 1. มีโครงการจดัทาํ Portfolio ของ
อาจารย ์ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูลใน
องคป์ระกอบคุณภาพ 
2. มีโครงการสัมมนาวิชาการโดย
นิสิต ท่ีมุงเนน้ใหนิ้สิตมีความรู้่
ทางดา้นการประกนคุณภาพั  

ฐานขอ้มูลเพ่ือการประกนคุณภาพั
ยงัไมสมบูรณ์่  

ควรพฒันาฐานขอ้มูลเพ่ือการประกนั
คุณภาพใหเ้ช่ือมโยงกนในแตละั ่
องคป์ระกอบคุณภาพ และใหเ้ป็น
ปัจจุบนั 

วรรณคดี มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในท่ีชดัเจนในบริบท
ของภาควชิา เห็นไดจ้ากรายงาน
การประชุมทุกครังเร่ืองการประกน้ ั
คุณภาพภายใน และเป็นตน้แบบให้
ภาควชิาอ่ืนได ้

ไมพบการรวมเป็นเครือขายของ่ ่ ่
นิสิตในการพฒันาคุณภาพภายใน
ระดบัภาควิชา/คณะ 

ควรสงเสริมใหนิ้สิตจดัโครงการ่ /
กจกรรมนอกหลกัสูตรกบนิสิตในิ ั
ภาควชิา/คณะอ่ืนท่ีอยขูอบขายความรู้่ ่
ใกลเ้คียงกน เพ่ือใหเ้กดการขยายองค์ั ิ
ความรู้มากขึนโดยใชห้ลกักา้ ร PDCA 

ศิลปาชีพ มีการใหค้วามรู้และทกัษะประกนั
คุณภาพแกนิสิต โดยใชบ้อร์ด และ่
เวบ็ไซตข์องภาควชิา เพ่ือการ
ประชาสัมพนัธ์ตลอดปี และจดั
โครงการ “นิสิตอาสาสมคัรสาํหรับ
การประกนคุณภาพของภาควชิาั ” 

ไมพบนวตักรรมการประกน่ ั
คุณภาพภายในของภาควชิา 

ควรพฒันานวตักรรมประกนคุณภาั พ
หรือคิดคน้แนวปฏิบติัท่ีดีในการ
วเิคราะห์ สังเคราะห์ผลงานเดนของ่
สาขาวิชาท่ีตอบสนองความสาํเร็จของ
แผนงานในรอบปีการศึกษา 
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ผลการประเมนิคณภาพภายในระดบัุ หน่วยงานสนับสนนุ  
 

หน่วยงาน จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ /ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนงาน 
ศนูยภ์าษา มีกระบวนการจดัทาํแผนท่ีดี 

 
ควรมีการจดัทาํปฏิทินกจกรรมการใหบ้ริการทางิ
วชิาการตงัแตตน้ปี เพ่ือใชเ้ป็น้ ่ ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์
การจดักจกรรมิ  

ศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ - ควรทบทวนและปรับปรุงแผนการดาํเนินงานให้
สอดคลอ้งกบแผนของคณะและมหั าวทิยาลยั 

สถาบนัขงจ๊ือ - ควรมีการวเิคราะห์แผนและกระบวนการพฒันากล
ยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกนั 

สาํนกังานเลขานุการ - ควรใหค้วามรู้ในการจดัทาํแผนใหบุ้คลากร 

องค์ประกอบที่  2 ภารกจิหลกั 
ศนูยภ์าษา มีความมุงมนัในการพฒันางานบริการ่ ่

วชิาการท่ีเป็นภารกจหลกัขององคก์ริ
เพ่ือใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ท่ีตงัไว ้ดว้ยการ้
ขยายรูปแบบการใหบ้ริการท่ี
หลากหลายขึน และตอบสนองกบ้ ั
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

ควรมีการทบทวนหาแนวทางการประชาสัมพนัธ์
โครงการ/กจกรรมการใหบ้ริการทางวชิาการ ท่ีิ
สามารถเขา้ถึง และจูงใจใหมี้ผูม้ารับบริการเพิมขึน ่ ้
เพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาหนดํ  

ศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ - 1.  ควรมีการวเิคราะห์และติดตามการปฏิบติังานตาม
แผนท่ีกาหนดํ  
2.  ควรนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน  เชน  การประชาสัมพนัธ์่  
เผยแพรขอ้มูลของศนูยก์ารรับสมคัร่ นิสิตใหม่ 

สถาบนัขงจ๊ือ การดาํเนินกจกรรมิ /โครงการตาม
ภารกจไดรั้บความพึงพอใจจากิ
ผูรั้บบริการเป็นอยางดี่  

ควรมีแผนงานในการทาํงานวจิยั 

สาํนกังานเลขานุการ - 1. ควรใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบติังาน 
2. ในการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอ่
สาํนกังานเลขานุการ ควรมีการกาหนดเกณฑก์ารํ
จดัเกบขอ้มูลในการ็ วเิคราะห์ใหช้ดัเจน 
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หน่วยงาน จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ /ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่  3 การบริหารและจัดการ 
ศนูยภ์าษา คณะกรรมการบริหารศนูยฯ์ มี

ศกัยภาพและมีความสามารถในการ
บริหารจดัการทาํใหศ้นูยฯ์ ดาํเนินการ
ไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์และสามารถ
สร้างช่ือเสียงใหค้ณะมนุษยศาสตร์ 

1. ผูบ้ริหารควรนาํระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้น
กระบวนการบริหารจดัการ เพ่ือเพิมประสิทธิภาพใน่
การดาํเนินงานท่ีสามารถแขงขนักบภายนอกได้่ ั  
2. ควรใหบุ้คลากรไดมี้สวนรวมในการบริหารจดัการ่ ่
งานในภารกจ เพ่ือใหเ้กดแนวทางในการพฒันาิ ิ
ปรับปรุงจากผลการปฏิบติัจริง ยงัประโยชน์ให้
บุคลากรมีความรัก และรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ร
รวมกน่ ั  

ศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ - ควรจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร เพื่อใหบุ้คลากรทุก
คนมีโอกาสพฒันาศกัยภาพและความกาวหนา้้ ใน
สายงาน 

สถาบนัขงจ๊ือ - ควรมีการประชุมโดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณาในเร่ือง
ตาง ๆ่  

สาํนกังานเลขานุการ มีการบริหารจดัการดา้นทรัพยากร
บุคคลท่ีครบถว้น โดยมีแผนพฒันา
บุคลากรท่ีชดัเจน รวมทงัมีการ้
สนบัสนุนบุคลากรในการขอชาํนาญ
การ 

1. ควรนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการขอชาํนาญการมา
ถายทอดใหก้บบุคลากรในสาํนกังานเลขานุการ และ่ ั
หนวยงานยอย่ ่  
2. ควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีโอกาสพฒันาความรู้ 
และทกัษะในวิชาชีพใหม้ากยงิขึน่ ้  

องค์ประกอบที่  4 การเงนิและงบประมาณ 
ศนูยภ์าษา 1. มีการจดัทาํ SWOT ทางดา้นการเงิน

ซ่ึงเป็นสิงสาํคญัของหนวยงานท่ีมี่ ่
วตัถุประสงคเ์พ่ือหารายได ้
2. มีระบบการบริหารจดัการทาง
การเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 

- 

ศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ มีการรายงานทางการเงินเขา้ท่ีประชุม
กรรมการบริหารโครงการทุกเดือน
พร้อมแจง้โครงการภาคพิเศษเพ่ือ
ทราบสถานะการเงินอยางสมํ่าเสมอ่  

- 

สถาบนัขงจ๊ือ - ควรมีการวเิคราะห์ตน้ทุนตอหนวย่ ่  
สาํนกังานเลขานุการ บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญทาง

วชิาชีพ 
 

1.  ควรมีฐานขอ้มูลทางการเงิน 
2.  ควรมีการถายทอดองคค์วามรู้ของบุคลากรทาง่
การเงินของสาํนกังานเลขาไปสู่บุคลากรของ
หนวยงานยอย เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ทางการเงินของ่ ่
หนวยงาน่  
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หน่วยงาน จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ /ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่  5 ระบบและกลไกการประกนัคณภาพุ  
ศนูยภ์าษา 1. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญั  และใชก้าร

ประกนคุณภาพเป็นเคร่ืองมือในการั
บริหารจดัการ โดยมีการนาํผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาเป็น
จุดเริมตน้ของการพฒันางาน่  
2. ผูบ้ริหารและบุคลากรมีสวนรวมใน่ ่
การประกนคุณภาพ โดยมีการส่ือสารั
และสร้างความเขา้ใจในการประเมิน
คุณภาพภายในรวมกนอยาง่ ั ่ ตอเน่ือง่
ผานกลไกการประชุม และการโตต้อบ่
ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

ควรมีกระบวนการจดัเกบขอ้มูลและสารสนเทศท่ี็
สนบัสนุนการประกนคุณภาพอยางเป็นระบบั ่  

ศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ - 1.  ควรมีการทบทวนกระบวนการประกนคุณภาพั
ภายใน ท่ีทาํใหส้ามารถนาํผลจากการประกนคุณภาพั
ไปใชใ้นการพฒันาหนวยงานไดอ้ยางแทจ้ริง่ ่  
2.  ควรสงเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บ่
ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานตามระบบ
คุณภาพ 

สถาบนัขงจ๊ือ - ควรมีการทบทวนกระบวนการประกนคุณภาพภายใน  ั
ท่ีทาํใหส้ามารถนาํผลจากการประกนคุณภาพไปใชใ้นั
การพฒันาหนวยงานไดอ้ยางแทจ้ริง่ ่  

สาํนกังานเลขานุการ เป็นหนวยงานสาํคญัในการสนบัสนุน่
งานประกนคุณภาพของคณะั
มนุษยศาสตร์ 

ควรมีกระบวนการจดัเกบขอ้มูลและสารสนเทศท่ี็
สนบัสนุนการประกนคุณภาพอยางเป็นระบบั ่  

องค์ประกอบที่  6 การพฒันาและปรับปรงระบบดาํเนินงานุ  
ศนูยภ์าษา - 1. ควรมีการนาํคูมือปฏิบติังานมา่ จดัทาํหรือทบทวน

ขอ้กาหนดท่ีสาํคญั เพ่ือใหก้ระบวนการหลกัสามารถํ
ปฏิบติัไดดี้ยงิขึน่ ้  
2. ควรมีการประชุมเพ่ือปรับปรุงคูมือปฏิบติังาน โดย่
เป็นการปรับปรุงงานแตละงานในรอบปี เพ่ือใหก้าร่
ทาํงานในแตละฝ่ายมีประสิทธิภาพยงิขึน่ ่ ้  

ศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ - 1.   ควรมีการนาํคูมือปฏิบติังานมาจดัทาํหรือทบทวน่
ขอ้ กาหนดท่ีสาํคญั เพ่ือใหก้ระบวนการหลกัสามารถํ
ปฏิบติัไดดี้ยงิขึน่ ้  
2.   ควรมีการประชุมเพ่ือปรับปรุงคูมือปฏิบติังาน โดย่
เป็นการปรับปรุงงานแตละงานในรอบปี เพ่ือใหก้าร่
ทาํงานในแตละฝ่ายมีประสิทธิภาพยงิขึน่ ่ ้  
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องค์ประกอบ จดแข็งุ  จดทีค่วรพฒันาุ /ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่  6 การพฒันาและปรับปรงระบบดาํเนินงานุ  (ต่อ) 
สถาบนัขงจ๊ือ - ควรมีการจดัทาํคูมือขนัตอนการปฏิบติังาน  พร้อมทงั่ ้ ้

จดัทาํขอ้กาหนดท่ีสาํคญัํ  
สาํนกังานเลขานุการ - 1. ควรมีการนาํคูมือปฏิบติังานมาจดัทาํหรือทบทวน่

ขอ้กาหนดท่ีสาํคญั เพ่ือํ ใหก้ระบวนการหลกัสามารถ
ปฏิบติัไดดี้ยงิขึน่ ้  
2. ควรมีการประชุมเพ่ือปรับปรุงคูมือปฏิบติังาน โดย่
เป็นการปรับปรุงงานแตละงานในรอบปี เพ่ือใหก้าร่
ทาํงานในแตละฝ่ายมีประสิทธิภาพยงิขึน่ ่ ้  

 

 
 

บทที ่4 
การดําเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรงุ  

 
 ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานของตนเอง่ ในวนัท่ี 4, 7 – 9 มิถุนายน 2553 เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะวิชา จากมหาวิทยาลยั  ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะได้
วเิคราะห์ตนเองและนาํเสนอในรายละเอียดของจุดแขง็  จุดท่ีควรพฒันา  และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงไวใ้นบทท่ี  3  เรียบร้อย
แลว้ 
 คณะมนุษยศาสตร์ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากผลท่ีไดจ้ากการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจาํปี 2552 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตารางที่ 4.1  แผนพฒันาปรับปรงุ ตามข้อเสนอแนะของภาควิชา ................................................ จากรายงานผลการประเมนิคณภาพุ (สปค. 01) 
 

หน่วยงาน.... คณะมนษยศาสตร์ ุ ...........    (... ...) จากรายงานผลการประเมนิคณภาพภายใน ุ (มก.)  

รายงาน ณ วนัที.่...12 ตลาคม ุ 2552 ..........         

ปรับปรงครั้งทีุ่ ........ 1 ........          
           

8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรพฒันาุ  2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรมที่
สอดคล้องกบัโครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2553-2554 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถประสงค์ และแผนการดาํเนินงานุ          

ระบบและกลไกของ
คณะฯ ในการจดัทาํ
แผนและบริหารแผน
ไมมีความเชื่อม่ โยง 
สอดคลอ้งทุกระดบั 
ทุกมิติ สงผลให้่
กระบวนการพฒันา
กลยทุธ์ แผนปฏิบตัิ
งานประจาํปีใน
ภาพรวมไมเป็น่
ปัจจุบนั 

1. ควรจดัทาํแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาอยาง่
เป็นรูปธรรม โดยจดัทาํตาม
กระบวนการและขนัตอน้
ของการจดัทาํแผน โดย
วเิคราะห์ SWOT เพื่อ
ทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจ ิ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ และ
เป้าประสงคใ์หส้อดคลอ้ง
เชื่อมโยงใหเ้ป็นปัจจุบนั 
ทนัตอการเปลี่ยนแปลง่  โดย
การจดัทาํแผนควรเนน้การ
มีสวนรวมของบุคลากรทุก่ ่
ระดบั และผูม้ีสวนไดส้วน่ ่
เสีย รวมทงัควรสื่อสาร้   

  มีการทบทวน
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ
แลว้ 

ตงัคณะทาํงาน้  1. ประชุมคณะทาํงาน
และเสนอผลในที่
ประชุมกรรมการ
ประจาํคณะ 
2. ภาควชิานาํไปจดั
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารภาควชิา
พิจารณารางของ่
คณะทาํงานและ
นาํเสนอตอที่ประชุม่
คณะกรรมการประจาํ
คณะ 

มีแผนปฏิบตัิการ 4 
ปี 
 

ต.ค. 52 
 
 
 

พ.ย.-ธ.ค. 52 

  1. ภาควชิา 
2. รองคณบดี
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ 
3. รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และพฒันา 
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีุ่ ควรพฒันา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรมที่
สอดคล้องกบัโครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2553-2554 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

 ประชาสมัพนัธ์แผน เพื่อ
สร้างความเขา้ใจ สร้าง
ความเป็นเจา้ของ และ
รวมขบัเคลื่อนแผนให้่
บรรลุเป้าหมาย 

  - ลง Web 
- ทาํแผนพบั่
ประชาสมัพนัธ์ 

    - แผนพบั่  
- web คณะ 

ม.ค.-ก.ย. 53   1. รองคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. รองคณบดีฝ่าย
วเิทศสมัพนัธ์ฯ 

 

 2. ควรแปลงแผน
ยทุธศาสตร์ไปสูการปฏิบตัิ่
ในรูปของแผนปฏิบตัิงาน
ประจาํปี โดยกาหนดํ
แผนงาน /โครงการ/งาน/
กจกรรม รวมทงักาหนดิ ํ้
ตวัชีวดั้  และคาเป้าหมายให้่
สอดคลอ้งเชื่อมโยงกบั
ยทุธศาสตร์ โดยจดัทาํ
แผนปฏิบตัิงานประจาํปีใน
ภาพรวมของคณะฯ    

ประชุมจดัทาํ
แผนปฏิบตัิงาน
ประจาํปี 

  จดัประชุม แผนปฏิบตัิงาน
ประจาํปี 
 

ต.ค.-ธ.ค. 52    

 3. ควรมีการกากบ ติดตามให้ํ ั
หนวยงานมีการดาํเนินงาน่
ตามแผนทุกโครงการ รวมทงั้
ใหม้ีการประเมินผลการ
ดาํเนินงานตามแผนเป็น
ประจาํและตอเนื่อง่  เพือ่
สามารถปรับแผนแกไข้
ปัญหาอุปสรรคไดท้นัการ 

  กาหนดํ
หนวยงานที่่
เกยวขอ้งี่  มีการ
ประชุม
แผนปฏิบตัิงาน
ทุก 3 เดือน 

  มีระบบติดตามการ
ดาํเนินงานตามแผน 

โครงการที่บรรลุ
เป้าหมายไมนอ้ย่
กวา ่ 60% 
 

ต.ค.52- ก.ย.53   1. ภาควชิา 
2. รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และพฒันา 
3. นกัวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน 
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรพฒันาุ  2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรมที่
สอดคล้องกบัโครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

องค์ประกอบที ่2 การจัดการเรียนการสอน     
1.มีหลกัสูตรที่ยงั
มิไดด้าํเนินการ
ปรับปรุงตามรอบ
เวลาจาํนวนมาก    
(8 ใน 28 หลกัสูตร
คิดเป็นร้อยละ 
28.57) 

1.ควรเรงดาํเนินการ่
ปรับปรุงหลกัสูตรที่ครบ
วงรอบการปรับปรุง
รวมทงัวางแผนและ้
ดาํเนินการปรับปรุง
หลกัสูตรกอนที่จะครบ่
กาหนดปรับปรุงํ  เพื่อให้
หลกัสูตรไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑเ์มื่อเปิดสอน 

ณ  ขอ้มูล
ปัจจุบนั ในเดือน 
ก.ย. 52   
2 หลกัสูตรใน
จาํนวนทงัหมด ้ 8 
หลกัสูตรไดร้ับ
การอนุมตัิจาก
สภามหาวทิยาลยัฯ
แลว้ สวนที่เหลือ่
อีก 6 หลกัสูตร
กาลงัอยใูนระหวางํ ่ ่
การดาํเนินงาน 

กระตุน้ให้
สาขาวชิา
วางแผน
ปรับปรุง
หลกัสูตรกอน่
ครบรอบวาระ 

มีแผนการ
ปรับปรุง
หลกัสูตรของทุก
สาขาวชิา 

มีบนัทึกขอ้ความแจง้
เตือน 

มีจาํนวนหลกัสูตรที่
ไมไดป้รับปรุงตาม่
รอบเวลานอ้ยลง 
 

ต.ค.-ธ.ค. 52   1. ภาควชิา 
2. รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

 

2.มีสดัสวนนิสิตเตม็่
เวลาเทียบเทาตอ่ ่
จาํนวนอาจารย์
ประจาํคลาดเคลื่อน
จากเกณฑม์าตรฐาน
คอนขา้งมาก่  
(สดัสวน ่ 37.38 : 1 
ซึ่งคลาดเคลื่อนจาก
เกณฑ ์25 : 1 ถึงร้อย
ละ 49.52) 

2.ความคลาดเคลื่อนของ
สดัสวนนิสิตเตม็เวลา่
เทียบเทาตออาจารยป์ระจาํ่ ่
คณะฯ เนื่องจากภาระงานสอน
รายวชิาพืนฐานใหก้บนิสิต้ ั
ของมหาวทิยาลยั ดงันนั้  อาจ
ตอ้งแยกสดัสวนดงักลาวเป็น่ ่  
2 ชุด คือ สดัสวนตามภาระงาน่
ที่เป็นรายวชิาพืนฐานใหก้บ้ ั
นิสิตตางคณะ่  และสดัสวน่
ตามภาระงานที่ดูแลวชิาตางๆ  ่
ใหก้บนิสิตในคณะฯั  และนาํ
ผลของสัดสวนแตละชุดไป่ ่
พิจารณาจดัสรรอตัรากาลงัให้ํ
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

ภาระงานสอนของ
อาจารยค์ณะ
มนุษยศาสตร์มี
มาก โดยเฉพาะมี
รายวชิาพืนฐานซึ่ง้
เป็นวชิาใหบ้ริการ
นิสิตทงั้
มหาวทิยาลยั จึง
ทาํใหส้ดัสวน่
นิสิตเตม็เวลา
เทียบเทาตอ่ ่
จาํนวนอาจารย์
คลาดเคลื่อนมาก 

แยกสดัสวน่
ภาระงานใหเ้ห็น
อยางชดัเจนซึ่งมี่
ความจาํเป็นตอ้ง
สร้างดชันี
เพิมเติมของ่
คณะฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบั
สภาวการณ์จริง 

พิจารณาเพิมเติม่
ดชันีที่ 2.4 
เพื่อใหส้ามารถ
แยกสดัสวน่
ภาระงานให้
ชดัเจนตาม
ขอ้เสนอแนะ
ของ
คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

  ความคลาดเคลื่อน
ของสดัสวนนิสิต่
เตม็เวลาเทียบเทาตอ่ ่
จาํนวนอาจารย์
ประจาํสาํหรับภาระ
งานตอนิสิตคณะ่
มนุษยศาสตร์จะลด
นอ้ยลง 
 

ต.ค.52-พ.ค.53   1. รองคณบดี
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ 
2. รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรพฒันาุ  2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

3.คณาจารยข์อง
คณะฯ ยงัมีคุณวฒุิ
การศึกษาและ
ตาํแหนงทางวชิาการ่
นอ้ยกวาเกณฑ์่
มาตรฐาน (คุณวฒุิ
ระดบัปริญญาเอก 
ร้อยละ 31.21 และ
ตาํแหนงทางวชิาการ่
รวม ร้อยละ 36.94) 

3.ควรเรงจดัทาํ่
แผนพฒันาคุณวฒุิ
คณาจารย ์และมีมาตรการ
เพื่อสนบัสนุนการขอ
ตาํแหนงทางวชิาการของ่
อาจารย ์เชน่  การ
สนบัสนุนงบประมาณ
จดัทาํเอกสาร
ประกอบการขอตาํแหนง่
ทางวชิาการ เป็นตน้ 

ภาควชิาในคณะฯ
สนบัสนุนและให้
โอกาสบุคลากร
ศึกษาตอเพื่อเพิม่ ่
คุณวฒุิอยางตอเนื่อง่ ่
รวมทงัสงเสริมให้้ ่
ขอตาํแหนงทาง่
วชิาการตามความ
พร้อมของอาจารย ์

คณะสงเส่ ริม
และใหก้าร
สนบัสนุน
อาจารยใ์น
การศึกษาตอ่
และผลิตผลงาน
ทางวชิาการ 

- มีแผนพฒันา
คุณวฒุิอาจารย ์
- มีโครงการ
สมัมนาทาง
วชิาการ 
- มีงบประมาณ
สนบัสนุนการ
จดัทาํตาํราและ
การผลิตผลงาน
ทางวชิาการ 

- มีแผนพฒันา
คุณวฒุิอาจารย ์
- มีโครงการ
สมัมนาทาง
วชิาการ 
- มีงบประมาณ
สนบัสนุนการ
จดัทาํตาํราและ
การผลิตผลงาน
ทางวชิาการ 

จาํนวนอาจารยท์ี่มี
คุณวฒุิปริญญาเอก
และมีตาํแหนงทาง่
วชิาการเพิมขึน่ ้  
 

ต.ค.52-ก.ย.53 200,000 คณบดี 1. นกัวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน 
2. เจา้หนา้ที่
ฝ่ายงานการ
เจา้หนา้ที่ 
3. เจา้หนา้ที่
ฝ่ายบริการ
การศึกษา  

4.มีหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษาไม่ครบ
ทุกสาขาและในปี
การศึกษา 2551 ไมมี่
วทิยานิพนธ์ที่ไดร้ับ
รางวลัในระดบัชาติ
หรือนานาชาติ 

4.ควรพิจารณาเปิด
หลกัสูตรบณัฑิตศึกษาให้
ครบทุกสาขาและควรเนน้
หลกัสูตรที่มีวทิยานิพนธ์
เพื่อใหม้ีผลงานตีพิมพม์าก
ขึน้  และมีโอกาสที่จะได้
รางวลัจากวทิยานิพนธ์
เพิมขึนดว้ย่ ้  รวมทั้งควรจดั
หลกัสูตรนานาชาติในสาขา
ที่มีความพร้อม หรือ
หลกัสูตรที่บูรณาการ
ระหวางภาควชิาที่สามารถ่
เสริมความโดดเดนของ่
หลกัสูตร 

หลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษาจะ
เกดขึนไดย้อมขึนอยูิ ่ ่้ ้
กบความพร้อมของั
สาขานนัๆ้  แต่
อยางไรกตาม่ ็  คณะฯ
พร้อมที่จะ
สนบัสนุนให้
สาขาวชิาเปิด
หลกัสูตร
บณัฑิตศึกษาและ
หลกัสูตรนานาชาติ 

กระตุน้ให้
สาขาวชิาที่มี
บณัฑิตศึกษา
สนบัสนุนให้
นิสิตสงผลงาน่
ตีพิมพม์ากขึน้  
รวมทงัสงเสริม้ ่
ใหส้าขาวชิาที่มี
ความพร้อมเปิด
หลกัสูตร
นานาชาติ 

ประชาสมัพนัธ์
แหลงตีพิมพแ์ละ่
สนบัสนุนการ
สงผลงาน่
วทิยานิพนธ์เพือ่
ขอรับรางวลั
ระดบัชาติ / 
นานาชาติ 

  มีจาํนวน
วทิยานิพนธ์ที่ไดร้ับ
รางวลัเพิมขึนและมี่ ้
จาํนวนหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา
เพิมขึน่ ้  
 

ต.ค.52-ก.ย.53   1. สาขาวชิา 
2. ภาควชิา 
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรพฒันาุ  2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิบตัิู งาน 

5.การตีพิมพ์
บทความจาก
วทิยานิพนธ์ยงัอยใูน่
เกณฑต์ํ่า (จาํนวน 25 
เรื่อง จาก 31 เรื่อง 
คิดเป็น ร้อยละ 
80.65) เนื่องจาก
ไมใชเงื่อนไขของ่ ่
การสาํเร็จการศึกษา
ในบางหลกัสูตรซึ่ง
ยงัไมมีการปรับปรุง่  
รวมทงัมีหลกัสูตร ้
แผน ข ดว้ย และเมื่อ
เปรียบเทียบกบั
จาํนวนนิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษาที่จบใน
ปีการศึกษา 2551 
(จาํนวน 52 คน) ทาํ
ใหก้ารตีพิมพผ์ลงาน
จากวทิยานิพนธ์มี
เพียงร้อยละ 48 ของ
ผูส้าํเร็จการศึกษา
ทงัหมด้  

5. ควรเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของหลกัสูตร 
โดยปรับปรุงหลกัสูตร
ใหม้ีความทนัสมยั 
รวมทงัการทาํวจิยั้
สถาบนัโดยเชิญ
ผูท้รงคุณวฒุิทงัใน้
สาขาวชิาการที่เกยวขอ้งี่  
และสาขาอื่นๆ เชน สาย่
การบริหารจดัการ 
การตลาด เพื่อระดม
ความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนใหห้ลกัสูตร
มีความนาสนใจ เป็นที่่
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต
ในหลากหลายวงการ 

สาขาวชิา/ภาควชิา
ตางๆกาลงัอยู่ ํ ่
ระหวางการ่
ดาํเนินการปรับปรุง
หลกัสูตรเพื่อใหม้ี
ความทนัสมยั 
ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิต 

สงเสริมและ่
กระตุน้ใหน้ิสิต
ในระดบั
บณัฑิตศึกษาสง่
ผลงานตีพิมพ์
ใหม้ากขึน้
รวมทงั้
สนบัสนุนให้
สาขาวชิาเรง่
ดาํเนินการ
ปรับปรุง
หลกัสูตรกอน่
จะถึงรอบเวลา 

โครงการ
ปรับปรุง
หลกัสูตร 

โครงการปรับปรุง
หลกัสูตร 

จาํนวนหลกัสูตร
ปรับปรุงมีเพิมขึน่ ้  
 

ต.ค.52-ก.ย.53 200,000 1. สาขาวชิา 
2. ภาควชิา 
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรพฒันาุ  2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

 6. บางหลกัสูตร อาทิ 
หลกัสูตรการแปล 
หลกัสูตรการเลขานุการ 
นาจะยงัมีความตอ้งการ่
ของผูใ้ชบ้ณัฑิต จึงควร
พิจารณาปรับปรุงและ
ดาํเนินการตอไป่  โดย
อาจทาํวจิยัสถาบนัเพื่อ
สาํรวจความตอ้งการ 
รวมทงัเพิมการ้ ่
ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร 
เพื่อใหเ้ห็นแนวทางการ
ประกอบอาชีพหลงั
สาํเร็จการศึกษา 

หลกัสูตรการ
เลขานุการกาลงัํ
พิจารณาปิด
หลกัสูตร 

มีนโยบายปิด
หลกัสูตรที่
ไมไดเ้ปิด่ รับ
นิสิตติดตอกน่ ั  3 
ปีขึนไป้  

ปิดหลกัสูตรที่
ไมไดเ้ปิดรับ่
นิสิต 

ประชาสมัพนัธ์
หลกัสูตรที่เปิดอยู่
ในปัจจุบนัทงั้
ระดบัปริญญาตรี
และระดบั
บณัฑิตศึกษาผาน่
ทางวดีิทศัน์และ
ผานทางเวบ็ไซต์่ /
youtube 

มีจาํนวนผูส้นใจ
สมคัรเขา้เรียนใน
ระดบัปริญญาตรี
และระดบั
บณัฑิตศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์
เพิมมากขึน่ ้  

พ.ย.52-ก.ย.53 300,000 1. สาขาวชิา 
2. ภาควชิา  
3. รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรพฒันาุ  2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

 7. เพื่อสะทอ้นการ
ดาํเนินงานดา้นการเรียนการ
สอนใหช้ดัเจน จึงควรมี
เอกสารหลกัฐานการ
ดาํเนินงานอยางครบถว้น ่
เชน่  ขอ้มูลจาํนวนนิสิต
ปัจจุบนัและนิสิตที่สาํเร็จ
การศึกษาแยกตามหลกัสูตร
ทุกหลกัสูตร ผงัโครงสร้าง
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
ตางๆ รายงานการประชุม่
ของคณะกรรมการวชิาการ
ทุกการประชุม เป็นตน้ 
รวมทงัควรมี้ การวเิคราะห์
ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน

ดา้นนีเพื่อใหเ้ห็นแนว้
ทางการพฒันาปรับปรุง
ไดช้ดัเจนขึน้  

คณะฯกาลงัอยูํ ่
ระหวางการ่
ดาํเนินงานจดัทาํ
ฐานขอ้มูล
สารสนเทศ รวมทงั้
การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของการ
บริหารงานใน
สาํนกัเลขาฯเพื่อให้
การปฏิบตัิงาน
เป็นไปอยางราบรื่น่
มากขึน้  

จดัเกบข้็ อมูล
อยางเป็นระบบ่
และมีการ
วเิคราะห์ผลการ
ดาํเนินงานของ
ฝ่ายวชิาการให้
ครบถว้น 

การจดัเกบ็
หลกัฐานอยาง่
เป็นระบบและ
การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

การจดัเกบ็
หลกัฐานอยางเป็น่
ระบบและการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

มีเอกสารการ
ดาํเนินงานครบถว้น
มากขึน้  
 

ต.ค.52-ก.ย.53   1. ภาควชิา 
2. รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ  
3. รองคณบดี
ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. เจา้หนา้ที่
ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
2. เลขานุการ
คณะกรรมการ
ฝ่ายวชิาการ 
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรพฒันาุ  2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

องค์ประกอบที ่3 การพฒันานิสิต     

มีการประเมินผลความ
พึงพอใจในการ
ใหบ้ริการนิสิต แตขาด่
ความชดัเจนของการนาํ
ผลประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการนนัไปพฒันา้
ปรับปรุง ซึ่งไดแ้ก่ การ
บริการในดา้นสิงอาํนวย่
ความสะดวกที่เอือตอ้ ่
การพฒันาการเรียนรู้
ของนิสิต นิสิต เชน ่
คอมพิวเตอร์ หอ้งเรียน
ปฏิบตัิการ หนงัสือใน
หอ้งสมุด เป็นตน้ และ
การใหบ้ริการในดา้น
กายภาพที่สงเสริม่
คุณภาพชีวติของนิสิต 
เชน ที่นงัพกัผอน ่ ่่
หอ้งนาํ เป็นตน้้  

1.จากขอ้มูลผลสาํรวจความ
ตอ้งการของนิสิตประจาํปี
การศึกษา 2551 พบวา นิสิต่
ระบุความตอ้งการดา้น
สถานที่ทาํงาน/ทบทวน
บทเรียน มากเป็นอนัดบั
หนึ่ง (ร้อยละ 45.45) 
รองลงมาเป็นความตอ้งการ
ดา้นหอ้งปฏิบตัิการ (ร้อยละ 
22.17) และ ความตอ้งการ
ดา้นโสตทศันูปกรณ์ ความ
ตอ้งการดา้นหนงัสือใน
หอ้งสมุด เป็นลาํดบัถดัมา 
(ร้อยละ 20.40 และ ร้อยละ 
19.73 ตามลาํดบั) ทงันีผล้ ้
จากการสอบถามและตรวจ
เยีย่ม พบวา มีความ่
สอดคลอ้งกบสิงที่นิสิตั ่
ระบุไวด้งักลาว่  คณะจึงควร
เรงดาํเนินการพฒันา่
ปรับปรุงการใหบ้ริการ
ดงักลาวใหเ้พียงพอและ่
เหมาะสม 

คณะมนุษยศาสตร์ มี
การสร้างอาคาร
มนุษยศาสตร์ 4 เพื่อ
รองรับกบจาํนวนั
นิสิต และบุคคลากร 
ทาํใหป้ัจจุบนันี ตอ้ง้
ทาํการปรับปรุงอาคาร
ปฏิบตัิการบางสวน่  
บางครั้งทาํให้
หอ้งปฏิบตัิการบาง
ภาควชิาไดร้ับ
ผลกระทบ ประมาณปี
การศึกษา 2554 หอ้ง
ปฏิบตัิ หอ้งทบทวน
บทเรียนคงจะพร้อม
สมบูรณ์ 

นาํผลการ
ประเมินในการ
ใหบ้ริการนิสิต 
เขา้ประชุม 
คณะกรรมการ
คณะ
มนุษยศาสตร์ 

โครงพฒันา
คุณภาพชีวติ
นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 

ประชาสมัพนัธ์ให้
นิสิตทราบวาในปี่
การศึกษา 2554 
นิสิตจะมีหอ้ง
ปฏิบตัิ และสถานที่
ที่ใชใ้นการ
ทบทวนบทเรียน
มากขึน้  หลงัจาก
อาคาร
มนุษยศาสตร์ 4 
สร้างเสร็จ 

ร้อยละ 90 ของ
นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 
เขา้ใจและทราบถึง
ผลกระทบระยะสนั ้
และผลดีในอนาคต
วา่ นิสิตจะมี
สถานที่สะดวก 
และครบวงจร
มากกวานี่ ้  

พ.ค.-ก.ย. 53 25,000 คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายกจการิ
นิสิต 
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรพฒันาุ  2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

 2.ควรสนบัสนุนใหม้ีการ
จดัตงัสมาคมศิษยเ์กาของ้ ่
คณะฯ เพื่อเป็นชองทาง่
สร้างความสมัพนัธ์
ระหวางศิษยเ์่ กาและ่
คณะฯ รวมทงัเป็น้
โอกาสในการมีกจกรรมิ
รวมกนในการสนบัสนุน่ ั
กจกรรมของคณะฯและิ
นิสิตปัจจุบนั 

  จดัใหม้ีการตงั้
สมาคมศิษยเ์กา่  

โครงจดัตงั้
สมาคมศิษยเ์กา่
คณะ
มนุษยศาสตร์ 

จดัทาํทาํเนียบรุน่
นิสิตในแตละรุน่ ่  

จดัตงัสมาคมศิษย์้
เกา่  และสามารถจดั
กจกรรมระหวางิ ่
ระหวางเกา่ ่ และ
ใหมไดภ้ายในปี่
การศึกษา 2554 

มิ.ย.-ก.ย. 53 25,000 คณบดี 1. รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วชิาและ
กจการพิเศษิ  
2. รองคณบดี
ฝ่ายกจการิ
นิสิต 
3. หวัหนา้
ภาควชิา 

 3. ควรใหค้วามสาํคญัใน
เรื่องการแตงกายของ่
นิสิต กริยามารยาทในที่ิ
ชุมชน ใหดู้มีความสุภาพ
เรียบร้อยเหมาะสม 

  ประชาสมัพนัธ์
ใหห้นวยงาน่
ภายในคณะ
มนุษยศาสตร์ 
ใหเ้ห็น
ความสาํคญัใน
การแตงกายที่่
ถูกตอ้งของนิสิต 
โดยจะไมรับ่
ติดตองานกบ่ ั
นิสิตที่แตงกาย่
ไมสุภาพ่  

จดัโครง
ประชาสมัพนัธ์
วาดว้ย่
กฎระเบียบการ
แตงกายที่่
ถูกตอ้งของนิสิต 

รณรงคเ์รื่องการ
แตงกายของนิสิต่
ใหถู้กตอ้งตาม
ระเบียบของ
มหาวทิยาลยั      

- ร้อยละ 85 ของ
นิสิตรู้กฎระเบียบที่
ถูกตอ้งในการแตง่
กายและปฏิบตัิตาม
กฎ 
- ร้อยละ 90 ของ
บุคคลกรภายใน
หนวยงานรวมมือ่ ่
รณรงคใ์นการ
ใหบ้ริการกบนิสิตั
ที่แตงกายถูก่
ระเบียบ 

มิ.ย.-ก.ย. 53 15,000 คณบดี 1. รองคณบดี
ฝ่ายกจการิ
นิสิต 
2. บุคคลากร
ภายใน
หนวยงาน่  
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จุดทีค่วรพฒันา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

องค์ประกอบที ่4 การวจิัย     

1.ยงัไมพบแผน่
งานวจิยัและระบบ
การบริหารงานวจิยั 

1. ควรจดัทาํแผนงานวจิยั
ใหส้อดคลอ้งกบั
แผนงานและยทุธศาสตร์
การวจิยัของมหาวทิยาลยั 
และมีระบบการบริหาร
งานวจิยัภายในคณะฯ ให้
บรรลุเป้าหมาย 

        จาํนวนงานวจิยัที่
มากขึน้  
 

ต.ค.52-ก.ย.53 300,000 รองคณบดี
ฝ่ายวจิยั 

 

2. อาจารยไ์ดร้ับทุน
วจิยัจาํนวนนอ้ย มีผล
ใหเ้งินสนบัสนุน
งานวจิยัตอจาํนวน่
อาจารยม์ีคาตํ่า่  
โดยเฉพาะเงิน
สนบัสนุนการวจิยัจาก
ภายนอกมหาวทิยาลยั 

2. ควรสงเสริม ่
สนบัสนุน และผลกัดนั
ใหอ้าจารยเ์สนอ
โครงการวจิยัเพื่อรับทุน
สนบัสนุนมากขึน้  
โดยเฉพาะจากแหลงทุน่
ภายนอกซึ่งสนบัสนุน
โครงการขนาดใหญและ่
มีมูลคาสูง่  

  เผยแพรกรอบ่
การใหทุ้นของ
สถาบนัตางๆ่  
มากขึน้  

ประชาสมัพนัธ์
โครงการมาก
ขึน้  

การเพิมสื่อเพื่อการ่
ประชาสมัพนัธ์
เรื่องทุนมากขึน้  

มีผูเ้สนอของทุน
จากภายนอกมาก
ขึนและไดร้ับทุน้
มากขึน้  
 

ต.ค.52-ก.ย.53   รองคณบดี
ฝ่ายวจิยั 

 

3. ผลงานวจิยัไดร้ับ
การอา้งอิงคอนขา้ง่
นอ้ย 

3. ควรสงเสริม สนบัสนุน ่
และผลกัดนัการนาํเสนอ
ผลงานวจิยัในแหลง่
ตีพิมพส์ากล เพื่อใหม้ีการ
เผยแพรในวงกวา้ง และมี่
โอกาสในการไดร้ับการ
อา้งอิงมากขึน้  

ยงัคงเป็นจุดออน่
ตอไป่  

ยงัไมมี่  เพราะ
สาขานียงัไมมี้ ่
วารสารระดบั
นานชาติ 
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรพฒันาุ  2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรม
ทีส่อดคล้อง
กบัโครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิู บตัิงาน 

 4. ควรใชป้ระโยชน์จาก
เครือขายวชิาการ วจิยั่  ดา้น
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ที่มีอยแูลว้ใหค้รอบคลุมถึงการ่
ตีพิมพเ์ผยแพรผลงานวจิยั่  
พร้อมทงัผลกัดนัใหว้ารสาร้
มนุษยศาสตร์เป็นที่ยอมรับใน
วงวชิาการยงิขึน่ ้  

  ขยายสถาบนัเครือขาย่
ใหม้ีจาํนวนมากขึน้  

การประชุม
วชิาการของ
เครือขายดา้น่
วจิยัและวชิาการ 
และขยาย
เครือขาย่  

การจดั
ประชุม
วชิาการ 

จาํนวน
มหาวทิยาลยัใน
เครือขายเพิมขึน่ ่ ้  1-
2 สถาบนั 

ม.ค.-ส.ค. 53 200,000 1. รองคณบดี
ฝ่ายวจิยั 
2. รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 
3. รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วชิาการ 

 

 5. การวจิยัเป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือพฒันาตอยอด่
องคค์วามรู้เดิมในศาสตร์ตางๆ ่
รวมทงัดา้นมนุษยศาสตร์้  ควร
ไดม้ีการพิจารณาหาโจทยว์จิยั
อยางจริงจงั ซึ่งอาจทาํไดห้ลาย่
ทาง เชน่  การประชุมระดม
ความคิดเห็น หรือการขอ
คาํแนะนาํจากผูท้รงคุณวฒุิ 
หรือผูม้ีสวนไดส้วนเสีย อาทิ ่ ่
งานวจิยัดา้นดนตรี อาจเกดจากิ
ความตอ้งการของผูใ้ชใ้นการ
พฒันาเครื่องดนตรี ซึ่งผูว้จิยั
สามารถใชห้ลกัการทางการ
วจิยัในการดาํเนินการได ้

  จดัประชุม 
สมัมนา เพื่อระดม
สมองในการพฒันา
ความรู้ดา้นตางๆ ใน่
สาขามนุษยศาสตร์ 

โครงการ
ประชุม
ระดบัชาติ เพื่อ
สมัมนาวชิาการ
ดา้นวจิยั 

การประชุม-
สมัมนา 

- จาํนวนกจกริ รมที่
จดั 1 โครงการ 
- จาํนวนผูเ้ขา้รวม่
ไมตํ่ากวา ่ ่ 100 คน 

ก.ค. 53 65,000 รองคณบดี
ฝ่ายวจิยั 
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรพฒันาุ  2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรม
ทีส่อดคล้อง
กบัโครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม     

- -          

องค์ประกอบที ่6 การทาํนบาํรงศิลปวฒันธรรมุ ุ      

- -          

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ     

1. ระบบและกลไก
การบริหารจดัการใน
ภาพรวมของคณะฯ มี
ลกัษณะการบริหาร
ตามอธัยาศยั สงผลให้่
ไมปรากฏ่
กระบวนการบริหาร
จดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาลที่เป็น
รูปธรรม  

ควรนาํหลกัการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) มาปรับใช ้ซึ่ง
จะเสริมสร้างใหค้ณะฯ มีทิศ
ทางการขบัเคลื่อนที่ชดัเจน มี
แผนรองรับการบริหารจดัการ
แบบมุงเนน้ผลสมัฤทธิ มีการ่ ์
บริหารอยางมีสวนรวม่ ่ ่  มีความ
รับผดิชอบในภารกจที่ไดร้ับิ
มอบหมาย  

  จดัระบบงานในแตละ่
ระดบัใหม่ เชน่  
สาํนกังานเลขานุการ
คณะไดแ้ก่ 
- งานบุคคล 
- งานการเงินการคลงั 
- งานพสัดุ 
- งานบริหารงาน
ทวัไป่  

    

 
 

ต.ค.-ธ.ค. 52   1. รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และพฒันา 
2. รองคณบดี
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ 
3. หวัหนา้
สาํนกังาน
เลขานุการ
คณะ
มนุษยศาสตร์ 

 

2. แนวทางการ
ถายทอดตวัชีวดัและ่ ้
เป้าหมายระดบัองคก์ร
สูระดบับุคคลยงัไม่ ่
ชดัเจน 

ควรมีกระบวนการถายทอด่
ตวัชีวดัและเป้าหมายของ้
คณะฯ ไปยงัระดบัหนวยงาน ่
และบุคคลอยางชดัเจน่  

  มีแผนปฏิบตัิการ 1 ปี 
และแผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี 
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรุ

พฒันา 
2. ข้อเสนอแนะ 3. การ

วเิคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรม
ทีส่อดคล้อง
กบัโครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัดแลู ู  8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

 3. ควรเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของสาํนกังานเลขานุการคณะฯ 
รวมทงัหนวยงานสนบัสนุนการ้ ่
บริหารจดัการในระดบัภาควชิา
ใหเ้ป็นฐานปฏิบตัิงานหลกัที่
สามารถรองรับการบริหารความ
เสี่ยงตอก่ ารเปลี่ยนแปลงเชิง
ยทุธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งจะชวย่
ใหค้ณะฯ สามารถดาํเนินการตาม
ภารกจไดอ้ยางตอเนื่องิ ่ ่  

  1. ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานสาํนกังาน
เลขานุการคณะใหม่ 
2. แตงตงั่ ้
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตร์ 

    

 
 

ต.ค.-ธ.ค. 52 
 
 
ต.ค.52-ก.ย.53 

  รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พฒันา 
1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝ่าย
ตางๆ่  
3. หวัหนา้ภาค 
4. หวัหนา้
สาํนกังาน
เลขานุการคณะ
มนุษยศาสตร์ 

 

 4. ควรมีการบริหารจดัการรวมกน่ ั
อยางเป็นเครือขายภายในระหวาง่ ่ ่
ภาควชิา เพื่อประสานความ
รวมมือ ประสานพลงัความ่
เขม้แขง็ และความโดดเดนของ่
แตละภาควชิา่  ใหส้ามารถ
เสริมสร้างศกัยภาพในการแขงขนั่  

  จดัโครงการประชุม
สมันาระหวาง่
ผูบ้ริหารระดบั
ภาควชิา 

    1. มีผูเ้ขา้รวมไม่ ่
นอ้ยกวา ่ 60% ของ
จาํนวนผูบ้ริหาร 
2. จาํนวนครังที่จดั้
ไมนอ้ยกวา ่ ่ 3 ครัง้
ตอปี่  
 

 ต.ค.52-ก.ย.53   1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พฒันา 
3. รองคณบดีฝ่าย
ประกนคุั ณภาพ 

 

 5. ควรปรับปรุงแผนดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดย
กาหนดใหม้ีทงัแผนระยะสนัํ ้ ้  และ
ระยะยาวที่ผานการวเิคราะห์ความ่
จาํเป็น และตอ้งการของคณะฯ 
ในภาพรวมใหช้ดัเจน 

  กาหนดแผนดา้นการํ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

  ใหภ้าควชิา
เสนอ
แผนพฒันา
บุคลากรของ
แตละภาค่   

 

 ต.ค.52-ก.ย.53   1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝ่าย
วชิาการ 
3. รองคณบดีฝ่าย
วจิยั 
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรุ
พฒันา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วเิคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรม
ทีส่อดคล้อง
กบัโครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัดแลู ู  8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ     

แผนกลยทุธ์ทาง
การเงินยงัไม่
สมบูรณ์ชดัเจน 

1. ควรทบทวนแนวทางการจดัทาํ
แผนกลยทุธ์ทางการเงินให้
สอดคลอ้งกบยทุธศาสตร์ั  และ
รองรับกบภารกจใหช้ดัเจนั ิ  และ
นาํมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
บริหารจดัการดา้นการเงินและ
งบประมาณอยางจริงจงั่  

  ทาํแผนกลยทุธ์ทาง
การเงิน 

    มีรายไดเ้พิมจาก่
ภาควชิาและ
หนวยงาน่
สนบัสนุน 
 

 ต.ค.52-ก.ย.53   1. รองคณบดีฝ่าย
บริการวชิาการ 
2. รองคณบดีฝ่าย
วจิยั 
3. รองคณบดีฝ่าย
วเิทศสมัพนัธ์ฯ 

 

 3. ควรใหค้วามสาํคญักบการั
ติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย และนาํขอ้มูลทาง
การเงินมาใชใ้นการวางแผนและ
ตดัสินใจอยางเป็นรูปธรรม่  

  ประเมินโครงการที่ได้
ดาํเนินการหรืออยใูน่
ระหวางการ่
ดาํเนินการในเรื่อง
การเงิน 

  จดัอบรม 
สมัมนา 

ผลประกอบการที่มี
รายไดเ้ขา้คณะ 
จาํนวน 30% ของ
โครงการที่จดั 
 

 ต.ค.52-ก.ย.53   1. รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พฒันา 
2. หวัหนา้งาน
วเิคราะห์
นโยบายและแผน 

 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณภาพุ      

1. การจดัทาํ
รายงานการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) ยงัมี
รายละเอียดที่ไม่
ชดัเจน  

ควรทบทวนสาระและรูปแบบ
การนาํเสนอผลการดาํเนินงานใน
รายงานการประเมินตนเอง
(SAR)และตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูล 

  ในปีตอไปจะ่
ดาํเนินการทบทวน
สาระและรูปแบบตาม
ขอ้เสนอแนะ 

       ก.พ.-พ.ค. 53   รองคณบดีฝ่าย
ประกนคุณภาพั  
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8. ผ้รับผดิชอบู  1. จดทีค่วรพฒันาุ  2. ข้อเสนอแนะ 3. การวเิคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกบั
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

4.2 กจิกรรม
ทีส่อดคล้อง
กบัโครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ  

(กลยทธ์ุ ) 

6. ระยะเวลา
ดาํเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2552-2553 

7. 
งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 

8.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

8.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

2. ชวงเวลาการ่
จดัทาํแผนพฒันา
ปรับปรุงจาก
ขอ้เสนอแนะของ
กรรมการประเมิน
คุณภาพในรอบปีที่
ผานมามีความลาชา้่ ่  
(ดาํเนินการวนัที่ 
30 มีนาคม 2552 ) 
ทาํใหก้ารดาํเนิน
กจกรรมเพื่อแกไขิ ้
ปัญหาตาม
ขอ้เสนอแนะไม่
สามารถติดตาม
ประเมินผลไดท้นั 

1. ควรใหค้วามสาํคญักบการั
จดัทาํแผนพฒันาปรับปรุงจาก
ขอ้เสนอแนะของกรรมการ
ประเมินคุณภาพใหเ้ร็วขึน้  
เพราะจะทาํใหม้ีเวลาในการ
แกไขปัญหาและติดตาม้
ประเมินผลการดาํเนินงานได้
ทนัในแตละรอบปีการศึกษา่  
เป็นการแสดงถึงการนาํระบบ
ประกนคุณภาพมาเป็นสวนั ่
หนึ่งของการขบัเคลื่อนใหเ้กดิ
การพฒันาปรับปรุงโดยทุกคน
มีสวนรวม่ ่  

เนื่องจากคณะ
มนุษยศาสตร์อยใูน่
ระหวางการเปลี่ยน่
ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหาร
ชุดใหมเขา้รับ่
ตาํแหนงเมื่อ ่ 19 
ก.พ. 52 จึงทาํใหม้ี
ความลาชา้ในการ่
ทาํแผนพฒันา
ปรับปรุงฯ แตการ่
ประกนคุณภาพในั
สวนอื่นๆ่  ของคณะ
มีการดาํเนินงานไป
อยางตอเนื่อง่ ่  

จะดาํเนินการจดัทาํ
แผนพฒันาปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะของ
กรรมการประเมิน
ทนัทีเมื่อไดร้ับ
รายงานผลการ
ประเมิน 

       ส.ค.-ก.ย.52   รองคณบดี
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ 

 

 2. ควรกาํหนดหลกัเกณฑ ์
วธิีการ และขนัตอนการ้
พิจารณากลนักรองหนวยงาน่ ่
ตน้แบบดา้นประกนคุณภาพั
ใหเ้ป็นที่ยอมรับ  

เนื่องจากเป็นปีแรก
ที่ดาํเนินโครงการ
หนวยงานตน้แบบ่  
จึงอาจเกดปัญหาิ
เรื่องเกณฑใ์นการ
ตดัสิน 

ฝ่ายประกนคุณภาพจะั
ประชาสมัพนัธ์ให้
หนวยงานตางๆ่ ่  ทราบ
ลวงหนา้และมีการ่
ประชุมหารือเพื่อหา
เกณฑท์ี่เป็นที่ยอมรับ
ในการดาํเนินงานในปี
ตอไป่  

       ม.ค.-พ.ค.53   รองคณบดี
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ 
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ตารางที่ 4.2 การตดิตามผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรงทีไ่ด้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิฯ ในรอบปีทีผ่่านมาุ  (สปค. 02) 
 

หน่วยงาน.... คณะมนุษยศาสตร์ ...........    (... ... )    รายงานผลการประเมินคณภาพภายใน ุ (มก.)  
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

3. โครงการที่
สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถประสงค์ และแผนการดาํเนินงานุ          

1. ควรจดัทาํแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาอยางเป็นรูปธรรม่  
โดยจดัทาํตามกระบวนการ
และขนัตอนของการจดัทาํแผน ้
โดยวเิคราะห์ SWOT เพื่อ
ทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจ ิ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ และ
เป้าประสงคใ์หส้อดคลอ้ง
เชื่อมโยงใหเ้ป็นปัจจุบนั ทนั
ตอการเปลี่ยนแปลง่  โดยการ
จดัทาํแผนควรเนน้การมีสวน่
รวมของบุคลากรทุกระดบั ่
และผูม้ีสวนไดส้วนเสีย่ ่  
รวมทงัควรสื่อสาร้
ประชาสมัพนัธ์แผน เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจ สร้างความเป็น
เจา้ของ และรวมขบัเคลื่อน่
แผนใหบ้รรลุเป้าหมาย 

จดัใหม้ีการประชุมระดม
สมองเพื่อรวบรวม
แนวคิดและขอ้มูลตาง่  ๆ 
โดยเนน้การมีสวนของ่
ผูบ้ริหารหนวยงานทุก่
ระดบั 

ตงัคณะทาํงาน้
จดัทาํแผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี 

1. ประชุม
คณะทาํงานและ
เสนอผลในที่
ประชุมกรรมการ
ประจาํคณะ 
2. ภาควชิานาํไปจดั
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารภาควชิา
พิจารณารางของ่
คณะทาํงานและ
นาํเสนอตอที่่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจาํคณะ 

มีแผนปฏิบตัิการ 4 
ปี 

2 100 - 1. ภาควชิา 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
ประกนั
คุณภาพ 
3. รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผน
และพฒันา 

1. ผูช้วย่
คณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พฒันา 
2. นกัวเิคราะห์
นโยบาย
และแผน 

1. คณะทาํงานได้
ยกรางแผนปฏิบตัิ่
ราชการ 4 ปี โดย
อาศยัแหลง่
สารสนเทศจาก
หนวยงานระดบั่
ภาควชิา กอง
แผนงาน มก. 
สาํนกังาน กพร.มก. 
2. จดัใหม้ีการ
ประชุมเพือ่วพิากษ์
แผนปฏิบตัิราชการ 
4 ปี โดยที่ประชุม
รองคณบดี ที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจาํคณะ และ
ผูท้รงคุณวฒุิ และ
ไดร้ับการอนุมตัิ
ในวนัที่ 22 มิ.ย.53 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 
3. โครงการที่

สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

 - เผยแพรในเวบ็ไซตข์อง่
คณะ 
- เผยแพรผานผูบ้ริหาร่ ่
ภาควชิา 

  เผยแพรแผนปฏิบตัิ่
ราชการ 4 ปีผาน่
เวบ็ไซตข์องคณะ
และผูบ้ริหาร
ภาควชิา 

แผนปฏิบตัิราชการ
4 ปีไดร้ับการ
เผยแพรภายใน ่ 1 
เดือนนบัตงัแตการ้ ่
ไดร้ับอนุมตัิ 

2 100 - 1. รอง
คณบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วเิทศ
สมัพนัธ์ฯ 

1. ผูช้วย่
คณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พฒันา 
2. นกัวเิคราะห์
นโยบาย
และแผน 

1. ไดป้ระสานงาน
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
นาํขอ้มูลเผยแพร่
ในเวบ็ไซตข์อง
คณะ 
2. จดัทาํรูปเลม่
ของแผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี
และแผยแพรยงั่
ผูบ้ริหารทุก
ระดบัแลว้ 

2. ควรแปลงแผนยทุธศาสตร์
ไปสูการปฏิบตัิในรูปของ่
แผนปฏิบตัิงานประจาํปี โดย
กาหนดแผนงาน ํ /โครงการ/
งาน/กจกรรม รวมทงักาหนดิ ํ้
ตวัชีวดั้  และคาเป้าหมายใ่ ห้
สอดคลอ้งเชื่อมโยงกบั
ยทุธศาสตร์ โดยจดัทาํ
แผนปฏิบตัิงานประจาํปีใน
ภาพรวมของคณะฯ  

จดัใหม้ีการประชุมเพื่อ
จดัทาํแผนปฏิบตัิงาน
ประจาํปี 

  1. ตงัคณะทาํงาน้
ยกรางและจดัทาํ่
แผนปฏิบตัิงาน
ประจาํปี2. ประชุม
คณะทาํงานและ
เสนอผลในที่
ประชุมกรรมการ
ประจาํคณะ 

มีแผนปฏิบตัิงาน
ประจาํปี 

2 100 - 1. รอง
คณบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วเิทศ
สมัพนัธ์ฯ 

1. ผูช้วย่
คณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พฒันา 
2. นกัวเิคราะห์
นโยบาย
และแผน 

1. คณะทาํงานได้
ยกราง่
แผนปฏิบตัิงาน
ประจาํปี2.  จดัให้
มีการประชุมเพื่อ
วพิากษ์
แผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี โดย
ที่ประชุมรอง
คณบดี ที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจาํคณะ 

                                                                                                                                 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2552       169  



- 170 -   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 

9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

3. โครงการที่
สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

3. ควรมีการกากบ ติดตามให้ํ ั
หนวยงานมีการดาํเนินงานตาม่
แผนทุกโครงการ รวมทงัใหม้ี้
การประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนเป็นประจาํและ
ตอเนื่อง่  เพื่อสามารถปรับแผน
แกไขปัญหาอุปสรรคไดท้นั้
การ 

กาหนดใหห้นวยงานที่ํ ่
เกยวขอ้งี่  มีการประชุม
สรุปผลการดาํเนินงาน
และประเมินผลตาม
แผนปฏิบตัิงานทุก 3 
เดือน 

  - มีระบบติดตาม
ความคืบหนา้ สุรป 
และประเมินผล
การดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิงาน 

โครงการที่บรรลุ
เป้าหมายไมน้่ อย
กวา่ 60% 

2 100 - 1. ภาควชิา 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผน
และพฒันา 
3. นกัวเิคราะห์
นโยบาย
และแผน 

1. ผูช้วย่
คณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พฒันา 
2. นกัวเิคราะห์
นโยบาย
และแผน 

1. คณะทาํงาน
จดัทาํแผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี ได้
จดัใหม้ีระบบการ
บริหารยทุธศาสตร์ 
โดยปรากฎใน
สวนที่ ่ 3 
2.  จดัใหม้ีการ
ประชุมชีแจงและ้
ทาํความเขา้ใจ
เกยวกบระบบี่ ั
การบริหาร
ยทุธศาสตร์
รวมกบผูท้ี่มีสวน่ ั ่
เกยวขอ้งของี่
หนวยงานในสงักด่ ั  

องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน         

1.ควรเรงดาํเนินการปรับปรุง่
หลกัสูตรที่ครบวงรอบการ
ปรับปรุงรวมทงัวางแผนและ้
ดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตร
กอนที่่ จะครบกาหนดปรับปรุงํ  
เพื่อใหห้ลกัสูตรไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑเ์มื่อเปิดสอน 

กระตุน้ใหส้าขาวชิา
วางแผนปรับปรุง
หลกัสูตรกอนครบรอบ่
วาระ 

มีแผนการปรับปรุง
หลกัสูตรของทุก
สาขาวชิา 

มีบนัทึกขอ้ความ
แจง้เตือน 

มีจาํนวนหลกัสูตร
ที่ไมไดป้รับปรุง่
ตามรอบเวลา
นอ้ยลง 

1 50 - 1. ภาควชิา 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วชิาการ 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

3. โครงการที่
สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

2.ความคลาดเคลื่อนของ
สดัสวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทา่ ่
ตออาจารยป์ระจาํคณะฯ่  
เนื่องจากภาระงานสอน
รายวชิาพืนฐานใหก้บนิสิตของ้ ั
มหาวทิยาลยั ดงันนั้  อาจตอ้ง
แยกสดัสวนดงักลาวเป็น ่ ่ 2 ชุด 
คือ สดัสวนตามภาระงานที่่
เป็นรายวชิาพืนฐานใหก้บนิสิต้ ั
ตางคณะ่  และสดัสวนตาม่
ภาระงานที่ดูแลวชิาตางๆ ่
ใหก้บนิสิตในคณะฯั  และนาํ
ผลของสดัสวนแตละชุดไป่ ่
พิจารณาจดัสรรอตัรากาลงัให้ํ
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

แยกสดัสวนภ่ าระงานให้
เห็นอยางชดัเจนซึ่งมี่
ความจาํเป็นตอ้งสร้าง
ดชันีเพิมเติมของคณะฯ่  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สภาวการณ์จริง 

พิจารณาเพิมเติม่
ดชันีที่ 2.4 เพื่อให้
สามารถแยก
สดัสวนภาระงาน่
ใหช้ดัเจนตาม
ขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

  ความคลาดเคลื่อน
ของสดัสวนนิสิต่
เตม็เวลาเทียบเท่า
ตอจาํนวนอาจารย์่
ประจาํสาํหรับ
ภาระงานตอนิสิต่
คณะมนุษยศาสตร์
จะลดนอ้ยลง 

1 50 - 1. รอง
คณบดีฝ่าย
ประกนั
คุณภาพ 
2. รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

    

3.ควรเรงจดัทาํแผนพฒันา่
คุณวฒุิคณาจารย ์และมี
มาตรการเพื่อสนบัสนุนการขอ
ตาํแหนงทางวชิาการของ่
อาจารย ์เชน่  การสนบัสนุน
งบประมาณจดัทาํเอกสาร
ประกอบการขอตาํแหนงทาง่
วชิาการ เป็นตน้ 

คณะสงเสริมและใหก้าร่
สนบัสนุนอาจารยใ์น
การศึกษาตอและผลิตผล่
งานทางวชิาการ 

- มีแผนพฒันา
คุณวฒุิอาจารย ์
- มีโครงการ
สมัมนาทางวชิาการ 
- มีงบประมาณ
สนบัสนุนการ
จดัทาํตาํราและการ
ผลิตผลงานทาง
วชิาการ 

- มีแผนพฒันา
คุณวฒุิอาจารย ์
- มีโครงการ
สมัมนาทางวชิาการ 
- มีงบประมาณ
สนบัสนุนการ
จดัทาํตาํราและการ
ผลิตผลงานทาง
วชิาการ 

จาํนวนอาจารยท์ี่มี
คุณวฒุิปริญญาเอก
และมีตาํแหนงทาง่
วชิาการเพิมขึน่ ้  

2 100 17,700 คณบดี 1. นกัวเิคราะห์
นโยบาย
และแผน 
2. เจา้หนา้ที่
ฝ่ายงานการ
เจา้หนา้ที่ 
3. เจา้หนา้ที่
ฝ่ายบริการ
การศึกษา  

งบประมาณ
เฉพาะงาน
สมัมนาทาง
วชิาการ 5 ส.ค.52 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

3. โครงการที่
สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

4.ควรพิจารณาเปิดหลกัสูตร
บณัฑิตศึกษาใหค้รบทุกสาขา
และควรเนน้หลกัสูตรที่มี
วทิยานิพนธ์เพือ่ใหม้ีผลงาน
ตีพิมพม์ากขึน้  และมีโอกาสที่
จะไดร้างวลัจากวทิยานิพนธ์
เพิมขึนดว้ย่ ้  รวมทงัควรจดั้
หลกัสูตรนานาชาติในสาขาที่มี
ความพร้อม หรือหลกัสูตรที่
บูรณาการระหวางภาควชิาที่่
สามารถเสริมความโดดเดน่
ของหลกัสูตร 

กระตุน้ใหส้าขาวชิาที่มี
บณัฑิตศึกษาสนบัสนุน
ใหน้ิสิตสงผล่ งานตีพิมพ์
มากขึน้  รวมทงัสงเสริม้ ่
ใหส้าขาวชิาที่มีความ
พร้อมเปิดหลกัสูตร
นานาชาติ 

ประชาสมัพนัธ์
แหลงตีพิมพแ์ละ่
สนบัสนุนการ
สงผลงาน่
วทิยานิพนธ์เพือ่
ขอรับรางวลั
ระดบัชาติ / 
นานาชาติ 

  มีจาํนวน
วทิยานิพนธ์ที่
ไดร้ับรางวลั
เพิมขึนและมี่ ้
จาํนวนหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา
เพิ่มขึน้  

1 50 - 1. สาขาวชิา 
2. ภาควชิา 

    

5. ควรเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของหลกัสูตร โดยปรับปรุง
หลกัสูตรใหม้ีความทนัสมยั 
รวมทงัการทาํวจิยัสถาบนัโดย้
เชิญผูท้รงคุณวฒุิทงัใน้
สาขาวชิาการที่เกยวขอ้งี่  และ
สาขาอื่นๆ เชน สายการบริหาร่
จดัการ การตลาด เพื่อระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนให้
หลกัสูตรมีความนาสนใจ เป็น่
ที่ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตใน
หลากหลายวงการ 

สงเสริมและกระตุน้ให้่
นิสิตในระดบั
บณัฑิตศึกษาสงผลงาน่
ตีพิมพใ์หม้ากขึนรวมทงั้ ้
สนบัสนุนใหส้าขาวชิา
เรงดาํเนินการปรับปรุง่
หลกัสูตรกอนจะถึงรอบ่
เวลา 

โครงการปรับปรุง
หลกัสูตร 

โครงการปรับปรุง
หลกัสูตร 

จาํนวนหลกัสูตร
ปรับปรุงมีเพิมขึน่ ้  

1 50 - 1. สาขาวชิา 
2. ภาควชิา 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

3. โครงการที่
สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

6. บางหลกัสูตร อาทิ หลกัสูตร
การแปล หลกัสูตรการเลขานุการ 
น่าจะยงัมีความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิต จึงควรพิจารณาปรับปรุง
และดาํเนินการตอไป่  โดยอาจทาํ
วจิยัสถาบนัเพื่อสาํรวจความ
ตอ้งการ รวมทงัเพิมการ้ ่
ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร เพื่อให้
เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ
หลงัสาํเร็จการศึกษา 

มีนโยบายปิดหลกัสูตรที่
ไมไดเ้ปิดรับนิสิต่
ติดตอกน่ ั  3 ปีขึนไป้  

ปิดหลกัสูตรที่
ไมไดเ้ปิดรับนิสิต่  

ประชาสมัพนัธ์
หลกัสูตรที่เปิดอยู่
ในปัจจุบนัทงั้
ระดบัปริญญาตรี
และระดบั
บณัฑิตศึกษาผาน่
ทางวดีิทศัน์และ
ผานทางเวบ็ไซต์่ /
youtube 

มีจาํนวนผูส้นใจ
สมคัรเขา้เรียนใน
ระดบัปริญญาตรี
และระดบั
บณัฑิตศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์
เพิมมากขึน่ ้  

2 100 - 1. สาขาวชิา 
2. ภาควชิา  
3. รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

    

7. เพื่อสะทอ้นการดาํเนินงาน
ดา้นการเรียนการสอนให้
ชดัเจน จึงควรมีเอกสาร
หลกัฐานการดาํเนินงานอยาง่
ครบถว้น เชน่  ขอ้มูลจาํนวน
นิสิตปัจจุบนัและนิสิตที่สาํเร็จ
การศึกษาแยกตามหลกัสูตรทุก
หลกัสูตร ผงัโครงสร้างอาจารย์
ประจาํหลกัสูตรตางๆ รายงาน่
การประชุมของคณะกรรมการ
วชิาการทุกการประชุม เป็นตน้ 
รวมทงัควรมีการวเิคราะห์้
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานดา้นนี้
เพื่อใหเ้ห็นแนวทางการพฒันา
ปรับปรุงไดช้ดัเจนขึน้  

จดัเกบขอ้มูลอยางเป็น็ ่
ระบบและมีการวเิคราะห์
ผลการดาํเนินงานของ
ฝ่ายวชิาการใหค้รบถว้น 

การจดัเกบ็
หลกัฐานอยางเป็น่
ระบบและการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

การจดัเกบ็
หลกัฐานอยางเป็น่
ระบบและการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

มีเอกสารการ
ดาํเนินงาน
ครบถว้นมากขึน้  

2 100 - 1. ภาควชิา 
2. รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ  
3. รองคณบดี
ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. เจา้หนา้ที่
ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
2. เลขานุการ
คณะกรรมการ
ฝ่ายวชิาการ 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

3. โครงการที่
สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่3 การพฒันานิสิต         

1.จากขอ้มูลผลสาํรวจความ
ตอ้งการของนิสิตประจาํปี
การศึกษา 2551 พบวา่ นิสิต
ระบุความตอ้งการดา้นสถานที่
ทาํงาน/ทบทวนบทเรียน มาก
เป็นอนัดบัหนึ่ง (ร้อยละ 
45.45) รองลงมาเป็นความ
ตอ้งการดา้นหอ้งปฏิบตัิการ 
(ร้อยละ 22.17) และ ความ
ตอ้งการดา้นโสตทศันูปกรณ์ 
ความตอ้งการดา้นหนงัสือใน
หอ้งสมุด เป็นลาํดบัถดัมา 
(ร้อยละ 20.40 และ ร้อยละ 
19.73 ตามลาํดบั) ทงันีผลจาก้ ้
การสอบถามและตรวจเยีย่ม 
พบวา มีความสอดคลอ้งกบสิง่ ั ่
ที่นิสิตระบุไวด้งักลาว่  คณะจึง
ควรเรงดาํเนินการพฒันา่
ปรับปรุงการใหบ้ริการ
ดงักลาวใหเ้พียงพอและ่
เหมาะสม 

นาํผลการประเมินในการ
ใหบ้ริการนิสิต เขา้
ประชุม คณะกรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์ 

โครงพฒันา
คุณภาพชีวตินิสิต
คณะมนุษยศาสตร์ 

ประชาสมัพนัธ์ให้
นิสิตทราบวาในปี่
การศึกษา 2554 
นิสิตจะมีหอ้ง
ปฏิบตัิ และสถานที่
ที่ใชใ้นการ
ทบทวนบทเรียน
มากขึน้  หลงัจาก
อาคาร
มนุษยศาสตร์ 4 
สร้างเสร็จ 

ร้อยละ 90 ของ
นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 
เขา้ใจและทราบถึง
ผลกระทบระยะสนั้  
และผลดีในอนาคต
วา นิสิตจะมี่
สถานที่สะดวก 
และครบวงจร
มากกวานี่ ้  

1 50 70,586 คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายกจการิ
นิสิต 

มีการปรับแผน
ในการปรับปรุง
ทางดา้นกายภาพ
ของคณะ
มนุษยศาสตร์ 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 
3. โครงการที่

สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

2.ควรสนบัสนุนใหม้ีการจดัตงั้
สมาคมศิษยเ์กาของคณะฯ่  เพื่อ
เป็นชองทางสร้าง่
ความสมัพนัธ์ระหวางศิษยเ์กา่ ่
และคณะฯ รวมทงัเป็นโอกาส้
ในการมีกจกรรมรวมกนในิ ่ ั
การสนบัสนุนกจกรรมของิ
คณะฯและนิสิตปัจจุบนั 

จดัใหม้ีการตงัสมาคม้
ศิษยเ์กา่  

โครงจดัตงัสมาคม้
ศิษยเ์กาคณะ่
มนุษยศาสตร์ 

จดัทาํทาํเนียบรุน่
นิสิตในแตละรุน่ ่  

จดัตงัสมาคมศิษย์้
เกา่  และสามารถจดั
กจกรรมระหวางิ ่
ระหวางเกาและ่ ่
ใหมไดภ้ายในปี่
การศึกษา 2554 

1   - คณบดี 1. รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วชิาและ
กจการพิเศษิ  
2. รองคณบดี
ฝ่ายกจการิ
นิสิต 
3. หวัหนา้
ภาควชิา 

  

3. ควรใหค้วามสาํคญัในเรื่อง
การแตงกายขอ่ งนิสิต 
กริยามารยาทในที่ชุมชน ใหดู้ิ
มีความสุภาพเรียบร้อย
เหมาะสม 

ประชาสมัพนัธ์ให้
หนวยงานภายในคณะ่
มนุษยศาสตร์ ใหเ้ห็น
ความสาํคญัในการแตง่
กายที่ถูกตอ้งของนิสิต 
โดยจะไมรับติดตองาน่ ่
กบนิสิตที่แตงกายไมั ่ ่
สุภาพ 

จดัโครง
ประชาสมัพนัธ์วา่
ดว้ยกฎระเบียบการ
แตงกายที่ถูกตอ้่ ง
ของนิสิต 

รณรงคเ์รื่องการ
แตงกายของนิสิต่
ใหถู้กตอังตาม
ระเบียบของ
มหาวทิยาลยั      

- ร้อยละ 85 ของ
นิสิตรู้กฎระเบียบที่
ถูกตอ้งในการแตง่
กายและปฏิบตัิตาม
กฎ 
- ร้อยละ 90 ของ
บุคคลกรภายใน
หนวยงานรวมมือ่ ่
รณรงคใ์นการ
ใหบ้ริการกบนิสิตั
ที่แตงกายถูก่
ระเบียบ 

1 50 30,000 คณบดี 1. รอง
คณบดีฝ่าย
กจการนิสิติ  
2. บุคคลากร
ภายใน
หนวยงาน่  

ทาํงานรวมกบ่ ั
มหาวทิยาลยั โดย
ประกาศใหเ้ป็น
รณรงคเ์รื่อง ปี
แหงการแตงกาย่ ่
งามตามระเบียบ
นิสิต โดยทุก
เดือนจะมีการ
ประกาศมอบ
รางวลัใหค้ณะที่
มีนิสิตแตงกาย่
ถูกระเบียบมาก
ที่สุด 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

3. โครงการที่
สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

 องค์ประกอบที ่4 การวจิัย         

1. ควรจดัทาํแผนงานวจิยัให้
สอดคลอ้งกบแผนงานและั
ยทุธศาสตร์การวจิยัของ
มหาวทิยาลยั และมีระบบการ
บริหารงานวจิยัภายในคณะฯ 
ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

      จาํนวนงานวจิยัที่
มากขึน้  

1 50   รองคณบดี
ฝ่ายวจิยั 

    

2. ควรสงเสริม สนบัสนุน่  และ
ผลกัดนัใหอ้าจารยเ์สนอ
โครงการวจิยัเพื่อรับทุน
สนบัสนุนมากขึน้  โดยเฉพาะ
จากแหลงทุนภายนอกซึ่ง่
สนบัสนุนโครงการขนาดใหญ่
และมีมูลคาสูง่  

เผยแพรกรอบการใหทุ้น่
ของสถาบนัตางๆ่  มาก
ขึน้  

ประชาสมัพนัธ์
โครงการมากขึน้  

การเพิมสื่อเพื่อการ่
ประชาสมัพนัธ์
เรื่องทุนมากขึน้  

มีผูเ้สนอของทุน
จากภายนอกมาก
ขึนและไดร้ับทุน้
มากขึน้  

1 - - รองคณบดี
ฝ่ายวจิยั 

  อยรูะหวาง่ ่
ดาํเนินการจดัทาํ
แผน ที่ผานมา่
อาจารยใ์น
ภาควชิาจะเสนอ
ขอทุนภายนอก
ดว้ยตนเองตาม
ประกาศการให้
ทุนของ
หนวยงา่ นตางๆ่  

3. ควรสงเสริม สนบัสนุน่  และ
ผลกัดนัการนาํเสนอ
ผลงานวจิยัในแหลงตีพิมพ์่
สากล เพื่อใหม้ีการเผยแพรใน่
วงกวา้ง และมีโอกาสในการ
ไดร้ับการอา้งอิงมากขึน้  

ยงัไมมี่  เพราะสาขานียงั้
ไมมีวารสารระดบันาน่
ชาติ 

      1 50 -     โครงฒันา
บุคลากรดา้นการ
เขียนบทความ
และใหค้วามรู้
เรื่องการตีพิมพ์
ในระดบัสากล 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 
3. โครงการที่

สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

4. ควรใชป้ระโยชน์จาก
เครือขายวชิาการ วจิยั่  ดา้น
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ที่มีอยแูลว้ใหค้รอบคลุมถึงการ่
ตีพิมพเ์ผยแพรผลงานวจิยั่  
พร้อมทงัผลกัดนัใหว้ารสาร้
มนุษยศาสตร์เป็นที่ยอมรับใน
วงวชิาการยงิขึน่ ้  

ขยายสถาบนัเครือขายให้่
มีจาํนวนมากขึน้  

การประชุมวชิาการ
ของเครือขายดา้น่
วจิยัและวชิาการ 
และขยายเครือขาย่  

การจดัประชุม
วชิาการ 

จาํนวน
มหาวทิยาลยัใน
เครือขายเพิมขึน่ ่ ้  1-
2 สถาบนั 

2 100 - 1. รองคณบดี
ฝ่ายวจิยั 
2. รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 
3. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วชิาการ 

  วารสาร
มนุษยศาสตร์ได้
เขา้กรอบ
มาตรฐาน สกอ.
แลว้ 

5. การวจิยัเป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือพฒันาตอยอด่
องคค์วามรู้เดิมในศาสตร์ตางๆ ่
รวมทงัดา้นมนุษยศาสตร์้  ควร
ไดม้ีการพิจารณาหาโจทยว์จิยั
อยางจริงจงั ซึ่งอาจทาํไดห้ลาย่
ทาง เชน่  การประชุมระดม
ความคิดเห็น หรือการขอ
คาํแนะนาํจากผูท้รงคุณวฒุิ 
หรือผูม้ีสวนไดส้วนเสีย อาทิ ่ ่
งานวจิยัดา้นดนตรี อาจเกดจากิ
ความตอ้งการของผูใ้ชใ้นการ
พฒันาเครื่องดนตรี ซึ่งผูว้จิยั
สามารถใชห้ลกัการทางการ
วจิยัในการดาํเนินการได ้

จดัประชุมสมัมนา เพื่อ
ระดมสมองในการ
พฒันาความรู้ดา้นตางๆ ่
ในสาขามนุษยศาสตร์ 

โครงการประชุม
ระดบัชาติ เพื่อ
สมัมนาวชิาการ
ดา้นวจิยั 

การประชุม-
สมัมนา 

- จาํนวนกจกรรมที่ิ
จดั 1 โครงการ 
- จาํนวนผูเ้ขา้รวม่
ไมตํ่ากวา ่ ่ 100 คน 

0 - - รองคณบดี
ฝ่ายวจิยั 

  อยรูะหวาง่ ่
ดาํเนินการ 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

3. โครงการที่
สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่5 การบริการวชิาการแก่สังคม         

- -                   

  องค์ประกอบที ่6 การทาํนบาํรงศิลปวฒันธรรมุ ุ          

- -                   

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ         

1. ควรนาํหลกัการบริหาร
จดัการภาครัฐแนวใหม ่ (New 
Public Management) มาปรับ
ใช ้ซึ่งจะเสริมสร้างใหค้ณะฯ 
มีทิศทางการขบัเคลื่อนที่
ชดัเจน มีแผนรองรับการ
บริหารจดัการแบบมุงเนน้่
ผลสมัฤทธิ มีการบริหารอย์ า่ง
มีสวนรวม่ ่  มีความรับผดิชอบ
ในภารกจที่ไดร้ับมอบหมายิ   

จดัระบบงานในแตละ่
ระดบัใหม่ เชน่  
สาํนกังานเลขานุการ
คณะไดแ้ก่ 
- งานบุคคล 
- งานการเงินการคลงั 
- งานพสัดุ 
- งานบริหารงานทวัไป่  

  ขออนุมตัิปรับ
โครงสร้าง
หนวยงานใหมและ่ ่
แบงงานให้่
สอดคลอ้งกบภาระั
งานที่ไดร้ับ
มอบหมายใหม้ี
ความชดัเจนมาก
ขึน้  

  1 70 - 1. รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผน
และพฒันา 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
ประกนั
คุณภาพ 
3. หวัหนา้
สาํนกังาน
เลขานุการ
คณะ
มนุษยศาสตร์ 

  - ดาํเนินการขอ
อนุมตัิตอ่
มหาวทิยาลยัและ
ไดร้ับการอนุมตัิ
ปรับโครงสร้าง
ใหมแลว้เมื่อวนัที่่  
29 มีนาคม 2553 
และอยใูน่
ระหวางกา่ รสรร
หาหวัหนา้งาน
แผนและประกนั
คุณภาพ และ
จดัทาํใบพรรณา
หนา้ที่งาน (Job 
Description) ของ
บุคลากรใหม่ 

 

   178         คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์        



 

 

 
9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 
3. โครงการที่

สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

2. ควรมีกระบวนการถายทอด่
ตวัชีวดัและเป้าหมายข้ อง
คณะฯ ไปยงัระดบัหนวยงาน ่
และบุคคลอยางชดัเจน่  

มีแผนปฏิบตัิการ 1 ปี 
และแผนปฏิบตัิราชการ 
4 ปี 

  - ยกรางและจดัทาํ่
แผนปฏิบตัิราชการ 
4 ปี และแผน
ปฏิบตัิงานประจาํปี 

- มีการเผยแพร่
แผนปฏิบตัิราชการ 
4 ปี และแผน
ปฏิบตัิงานประจาํปี
สูระดบัหนวยงาน่ ่
และบุคคล 

2 100 - 

  

- มีการเผยแพร่
แผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบตัิงาน
ประจาํปีสูระดบั่
หนวยงานและ่
บุคคล 

3. ควรเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของสาํนกังานเลขานุการ
คณะฯ รวมทงัหนวยงาน้ ่
สนบัสนุนการบริหารจดัการ
ในระดบัภาควชิาใหเ้ป็นฐาน
ปฏิบตัิงานหลกัที่สามารถ
รองรับการบริหารความเสี่ยง
ตอการเปลี่ยนแ่ ปลงเชิง
ยทุธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งจะ
ชวยใหค้ณะฯ สามารถ่
ดาํเนินการตามภารกจไดอ้ยางิ ่
ตอเนื่อง่  

1. ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานสาํนกังาน
เลขานุการคณะใหม่ 
2. แตงตงัคณะกรรมการ่ ้
บริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตร์ 

  1. ขออนุมตัิ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
สาํนกังาน
เลขานุการใหม่ 
2. แตงตงั่ ้
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประจาํคณะให้
สอดคลอ้งกบ มกั . 

1. ไดร้ับอนุมตัิ
โครงสร้าง
สาํนกังาน
เลขานุการใหม่ 
2. มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประจาํคณะ 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และพฒันา 
1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
ตางๆ่  
3. หวัหนา้
ภาค 
4. หวัหนา้
สาํนกังาน
เลขานุการ
คณะ
มนุษยศาสตร์ 

  1. เสนอขออนุมตัิ
โครงสร้าง
สาํนกังาน
เลขานุการใหม่
และไดร้ับการ
อนุมตัิจาก
มหาวทิยาลยัเมื่อ
วนัที่ 23 มีนาคม 
2553 
2. ไดแ้ตงตงั่ ้
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประจาํคณะตาม
ประกาศ 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

3. โครงการที่
สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผู้กาํกบั
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

4. ควรมีการบริหารจดัการ
รวมกนอยางเป็นเครือขาย่ ั ่ ่
ภายในระหวางภาควชิา่  เพื่อ
ประสานความรวมมือ ่
ประสานพลงัความเขม้แขง็ 
และความโดดเดนของแตละ่ ่
ภาควชิา ใหส้ามารถเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการแขงขนั่  

จดัโครงการประชุม
สมันาระหวางผูบ้ริหาร่
ระดบัภาควชิา 

    1. มีผูเ้ขา้รวมไม่ ่
นอ้ยกวา ่ 60% ของ
จาํนวนผูบ้ริหาร2. 
จาํนวนครังที่จดัไม้ ่
นอ้ยกวา ่ 3 ครังตอ้ ่
ปี 

0 - - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พฒันา 
3. รองคณบดี
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ 

    

5. ควรปรับปรุงแผนดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดย
กาหนดใหม้ีทงัแผนระยะสัํ ้ ้น 
และระยะยาวที่ผานการ่
วเิคราะห์ความจาํเป็น และ
ตอ้งการของคณะฯ ใน
ภาพรวมใหช้ดัเจน 

กาหนดแผนดา้นการํ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

  ใหภ้าควชิาเสนอ
แผนพฒันา
บุคลากรของแตละ่
ภาค 

  1 50 - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วชิาการ 
3. รอง
คณบดีฝ่าย
วจิยั 

    

องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ         

1. ควรทบทวนแนวทางการ
จดัทาํแผนกลยทุธ์ทางการเงิน
ใหส้อดคลอ้งกบยทุธศาสตร์ั  
และรองรับกบภารกจให้ั ิ
ชดัเจน และนาํมาใชเ้ป็น
เครื่องมือในการบริหารจดัการ
ดา้นการเงินและงบประมาณ
อยางจริงจงั่  

ทาํแผนกลยทุธ์ทาง
การเงิน 

    มีรายไดเ้พิมจาก่
ภาควชิาและ
หนวยงาน่
สนบัสนุน 

2 100 - 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการวชิาการ 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วจิยั 
3. รองคณบดี
ฝ่ายวเิทศ
สมัพนัธ์ฯ 

ผูบ้ริหารา
คณะ 

มีแผนกลยทุธ์
ทางการเงิน
เรียบร้อยแลว้ 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 
3. โครงการที่

สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

2. ควรบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูลทางดา้นการเงินให้
เป็นปัจจุบนั เพื่อใหผู้บ้ริหาร
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได้
อยางมีประสิทธิภาพ่  

มีรายงานการเงินและ
วเิคราะห์การใชจ้ายเงิน่
ทุกเดือนในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาํ
คณะ 

      1 50 - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผน
และพฒันา 
3. รอง
คณบดีฝ่าย
สารสนเทศ 
4. หวัหนา้
สาํนกังาน
เลขานุการคณะ 

  มีการรายงานทาง
การเงินเป็น
ประจาํทุกเดือน 

3. ควรใหค้วามสาํคญักบการั
ติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย และนาํขอ้มูล
ทางการเงินมาใชใ้นการ
วางแผนและตดัสินใจอยางเป็น่
รูปธรรม 

ประเมินโครงการที่ได้
ดาํเนินการหรืออยใูน่
ระหวางการดาํเนินการ่
ในเรื่องการเงิน 

  จดัอบรม สมัมนา ผลประกอบการที่มี
รายไดเ้ขา้คณะ 
จาํนวน 30% ของ
โครงการที่จดั 

1 - - 1. รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผน
และพฒันา 
2. หวัหนา้
งานวเิคราะห์
นโยบาย
และแผน 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

3. โครงการที่
สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมที่
สอดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่9 ระบบกลไกการประกนัคณภาพุ          

1. ควรทบทวนสาระและ
รูปแบบการนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานในรายงานการ
ประเมินตนเอง(SAR)และ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ของขอ้มูล 

ในปีตอไปจะดาํเนินการ่
ทบทวนสาระและ
รูปแบบตาม
ขอ้เสนอแนะ 

  ฝ่ายประกนั
คุณภาพมอบหมาย
ใหม้ีผูป้ฏิบตัิงาน
ในขอ้ 9.2 
ดาํเนินการจดัทาํ 
SAR และมีการ
ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

มีการมอบหมาย
คณะทาํงานเป็น
ผูร้ับผดิชอบอยาง่
ชดัเจน 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ 

1) คณะทาํงาน
ดา้นการ
ประกนั
คุณภาพ 
2) คณบดี
และรองคณบดี 
3) สาํนกังาน
เลขานุการคณะ 

  

2. ควรใหค้วามสาํคญักบการั
จดัทาํแผนพฒันาปรับปรุงจาก
ขอ้เสนอแนะของกรรมการ
ประเมินคุณภาพใหเ้ร็วขึน้  
เพราะจะทาํใหม้ีเวลาในการ
แกไขปัญหาและติดตาม้
ประเมินผลการดาํเนินงานได้
ทนัในแตละรอบปีการศึกษา่  
เป็นการแสดงถึงการนาํระบบ
ประกนคุณภาพมาเป็นสวนั ่
หนึ่งของการขบัเคลื่อนใหเ้กดิ
การพฒันาปรับปรุงโดยทุกคน
มีสวนรวม่ ่  

จะดาํเนินการจดัทาํ
แผนพฒันาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของ
กรรมการประเมินทนัที
เมื่อไดร้ับรายงานผลการ
ประเมิน 

  จดัทาํแผนพฒันา
ปรับปรุงจาก
ขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ 
(สปค.01) เสร็จใน
เวลาที่กาหนดํ  

  2 100 - รองคณบดี
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ 

รองคณบดี
ทุกฝ่าย 
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9. ผ้รับผดิชอบู  1. จดอ่อนุ /

ข้อเสนอแนะ 
2. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

3. โครงการที่
สอดคล้องกบัแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรง ุ (กลยทธ์ุ ) 

4. กจิกรรมทีส่อดคล้องกบั
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรง ุ

(กลยทธ์ุ ) 

6. ผลการ
ดาํเนินงาน
ตามกจิกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ทีใ่ช้จริง 

9.1 ผ้กาํกบัู
ดแลู  

9.2 
ผ้ปฏิบตัิงานู  

10. หมายเหตุ 

3. ควรกาหนดํ
หลกัเกณฑ ์วธิีการ 
และขนัตอนการ้
พิจารณากลนักรอง่
หนวยงานตน้แบบ่
ดา้นประกนคุณภาพั
ใหเ้ป็นที่ยอมรับ  

ฝ่ายประกนั
คุณภาพจะ
ประชาสมัพนัธ์ให้
หนวยงานตางๆ่ ่  
ทราบลวงหนา้และ่
มีการประชุมหารือ
เพื่อหาเกณฑท์ี่เป็น
ที่ยอมรับในการ
ดาํเนินงานในปี
ตอไป่  

  ดาํเนินการขอความเห็นชอบผาน่
คณะกรรมการประกนคุณภาพั
ประจาํคณะซึ่งมีผูแ้ทนจากรอง
คณบดีทุกฝ่าย และผูบ้ริหารของ
ทุกหนวยงานยอยในคณ่ ่ ะ โดย
รวมกนพิจารณาวธิีการและ่ ั
ขนัตอนของการประเมินหา้
หนวยงานตน้แบบ ประจาํปี่  2553 
1) มีคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดบัภาควชิา เป็น
กรรมการชุดเดียวกนั ตรวจตาม
องคป์ระกอบของทุกภาควชิา  
2) วธิีการพิจารณาหนวยงาน่
ตน้แบบไดม้าจากคะแนน 2 สวน ่
คือ 
    - คาเฉลี่ย่ ของผลการดาํเนินงาน
ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
    - คาเฉลี่ยความคิดเห็นในดา้น่
กลไกเพื่อการประกนคุณภาพั  ซึ่ง
ไดจ้ากแบบประเมินความ
ครบถว้น ถูกตอ้งของขอ้มูล 
ระบบการจดัเกบเอกสารและการ็
จดัทาํ SAR 

ไดห้นวยงาน่
ตน้แบบ ระดบั
ภาควชิา 1 
หนวยงาน ระดบั่
หนวยงาน่
สนบัสนุน 1 
หนวยงาน่  

2 100 52,748.99 รองคณบดี
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ 

คณะกรรมก
ารประเมิน
คุณภาพ
ภายใน  

เป็นกจกรรมอยูิ ่
ในโครงการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน คณะ
มนุษยศาสตร์ 
ประจาํปี พ.ศ.
2553 

                                                                                                                                 รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2552       183  



184   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 

บทที ่ 5 
ข้อมลพืน้ฐานประกอบการประเมินู  

 
 ในบทนีคณะมนุษยศาสตร์นาํขอ้มูลในแบบฟอร์ม้ ตารางรายงานผลการดาํเนินงานสาํหรับคณะวิชา (Common  Data set) 
ตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52) และปีการศึกษา  2552 (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) ดงัตอไปนีมาใส คือ่ ่้  
 

ผลการดาํเนินงาน  

เป้าหมาย 
คณะมนษยศาสตร์ุ  

 
 

ชอง่  

 
รายการ 

 
หน่วย 

2552 2553 2550 2551 2552 

  องค์ประกอบที่ 1            

1  จาํนวนตวับงชีของแผนปฏิบติังาน่ ้
ประจาํปีงบประมาณทงัหมด้  

ตวับงชี่ ้  31 31 501 0 31 

2  จาํนวนตวับงชีของแผนปฏิบติังาน่ ้
ประจาํปีท่ีบรรลุเป้าหมาย 

ตวับงชี่ ้  31 26 462 0 24 

3  มีการกาหนดปรัชญา หรือปณิธานํ  
ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ 
แผนดาํเนินงาน และมีการกาหนดตวัํ
บงชีเพ่ือวดัความสาํเร็จของการ่ ้
ดาํเนินงานตามแผนใหค้รบทุกภารกจิ  

ระดบั 5 5 5 1 5 

  องค์ประกอบที่ 2            

4  จาํนวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทงัหมด้  หลกัสูตร 26 26 29 28 25 

5 - ระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร 17 17 17 16  16 

6 - ระดบั ป.บณัฑิต หลกัสูตร         

7 - ระดบัปริญญาโท (แผน ก ) หลกัสูตร 4 4 7 7  4 

8 - ระดบัปริญญาโท (แผน ข ) หลกัสูตร   1 1  0 

9 - ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง้  หลกัสูตร         

10 - ระดบัปริญญาเอก  หลกัสูตร 2 2 2 2  2 

11 - ระดบัปริญญาโท (แผน ก และ
แผน ข ) 

หลกัสูตร   2 2  3 

12  จาํนวนหลกัสูตรท่ีมีจาํนวนและ
คุณวฒิุอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548  

หลกัสูตร   0 0 25 

13 - ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 17 17      16 

14 - ระดบั ป.บณัฑิต หลกัสูตร         
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ผลการดาํเนินงาน  

เป้าหมาย 
คณะมนษยศาสตร์ุ  

 
 

ชอง่  

 
รายการ 

 
หน่วย 

2552 2553 2550 2551 2552 

15 - ระดบัปริญญาโท หลกัสูตร 7 7     7  

16 - ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง้  หลกัสูตร         

17 - ระดบัปริญญาเอก หลกัสูตร 2 2      2 

18  จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้าน
ทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา 

คน 166 166 - 140 166 

19  จาํนวนวทิยานิพนธ์ทั้งหมด เร่ือง 19 19 39 31 19 

20 - ระดบัปริญญาโท เร่ือง 19 19 39 31 19 

21 - ระดบัปริญญาเอก เร่ือง 0 0 0 0 0 

22  จาํนวนบทความจากวทิยานิพนธ์ท่ี
ตีพิมพเ์ผยแพร่ 

เร่ือง 18 18 22 25 18 

23 - บทความจากวิทยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาโท ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

เร่ือง 18 18 22 25 18 

24 - บทความจากวิทยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาเอก ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

เร่ือง   0 0 0 

25  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนในเร่ืองคุณภาพการสอน และสิง่
สนบัสนุนการเรียนรู้ (เทียบจาก
คา่  5 ระดบั) เฉล่ียทุกหลกัสูตร 

คาเฉล่ีย่  1-5 4.50 4.50 4.40 4.43 4.51 

26 - ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย่  1-5 4.50 4.50 4.40 4.44 4.51 

27 - ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย่  1-5         

28 - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย่  1-5         

29 - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย่  1-5         

30 - ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉล่ี่ ย 1-5     4.42   

31 - ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย่  1-5         

32 - ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง้  (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย่  1-5         

33 - ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง้  (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย่  1-5         

34 - ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย่  1-5         

35 - ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย่  1-5         
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ผลการดาํเนินงาน  

เป้าหมาย 
คณะมนษยศาสตร์ุ  

 
ชอง่  

 
รายการ 

 
หน่วย 

2552 2553 2550 2551 2552 

36  จาํนวนหลกัสูตรท่ีจดัทาํขึนใหม้ ่
หรือท่ีปรับปรุง และจาํนวนหลกัสูตร
ท่ียงัไมมีการปรับปรุง่  ซ่ึงมีโครงการ
หรือกจกรรมิ ท่ีบุคคล ชุมชน องคก์ร 
ภายนอกมีสวนรวม่ ่  

หลกัสูตร   0 0 0 

37 - ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร         

38 - ระดบั ป.บณัฑิต หลกัสูตร         

39 - ระดบัปริญญาโท หลกัสูตร         

40 - ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง้  หลกัสูตร         

41 - ระดบัปริญญาเอก หลกัสูตร         

42  จํานวนนิสติปัจจบุนัทัง้หมดทกุ

ระดบัการศกึษา 

คน 2,480 2,480 2,098 2,347 2,476 

43 - ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 1,700 1,700 1,654 1,706 1,705 

44 - ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 310 310 100 193 307 

45 - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) คน   0 0 0 

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

47 - ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 220 220 172 207 215 

48 - ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 205 205 149 203 203 

49 - ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง้  (ภาคปกติ) คน   0 0 0 

50 - ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง้  (ภาคพิเศษ) คน   0 0 0 

51 - ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน 20 20 13 16 20 

52 - ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน 28 28 10 22 26 

53  จาํนวนนิสิตเตม็เวลา
เทียบเทา่  (FTES) รวมทุกหลกัสูตร 

FTES 5,850 5,850 5,291.63 5,382.78 5,845.14 

54 - ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES 3,730 3,730 3,463.41 3,511.44 3,722.39 

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

56 - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) FTES         

57 - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) FTES         

58 - ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES 364.58 364.58 434.33 416.85 364.58 

59 - ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES   643.13 541.88 489.04 
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60 - ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง้  (ภาคปกติ) FTES         

61 - ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง้  (ภาคพิเศษ) FTES         

62 - ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES         

63 - ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES         

64  จาํนวนนิสิตเตม็เวลา
เทียบเทา่  (FTES) ทงัหมด้  เม่ือปรับคามา่
เป็นปริญญาตรี 

FTES 5,845.14 5,845.14 5,291.63 5,382.78 5,845.14 

65 - จาํนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทา่  ระดบั
ปริญญาตรีทงัหมด้  

FTES 4,991.52 4,991.52 4,214.17 4,424.05 4,991.52 

66 - จาํนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทา่  ระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอกทงัหมดเม่ือ้
ปรับคาเป็นปริญญาตรี่  

FTES 853.62 853.62 1,077.46 958.73 853.62 

67 -  จาํนวนนิสิตเตม็เวลา
เทียบเทา่  (FTES) ทงัหมด้  เม่ือปรับคามา่
เป็นปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

FTES 364.58 364.58 434.33 416.85 364.58 

68 -  จาํนวนนิสิตเตม็เวลา
เทียบเทา่  (FTES) ทงัหมด้  เม่ือปรับคามา่
เป็นปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

FTES 489.04 489.04 643.13 541.88 489.04 

69  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  รวมทงั้
ท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาตอ่  

คน 173 173 159 157 173 

70  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีลาศึกษาตอ่  คน 11 11 14 13 11 

71  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  วฒิุ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

คน 24 24 24 18 24 

72  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  วฒิุ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 

คน 93 93 87 89 93 

73  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด้  วฒิุ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ 

คน 55 55 46 49 55 

74  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดท่ีมี้
ตาํแหนงอาจารย์่  

คน 115 115 95 99 115 

75  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดท่ีมี้
ตาํแหนงผูช้วยศาสตราจารย์่ ่  

คน 39 39 44 39 39 
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ผลการดาํเนินงาน  

เป้าหมาย 
คณะมนษยศาสตร์ุ  

 
ชอง่  

 
รายการ 

 
หน่วย 

2552 2553 2550 2551 2552 

76  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดท่ี้
ตาํแหนงรองศาสตราจารย์่  

คน 17 17 18 17 17 

77  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดท่ีมี้
ตาํแหนงศาสตราจารย์่  

คน 2 2 2 2 2 

78  จาํนวนผลงานวจิยั และหรือนวตักรรม
การเรียนการสอนของคณาจารย ์

ช่ือเร่ือง 18 18 N/A N/A 18 

79  จาํนวนโครงการ/กจกรรมท่ีจดัใหมี้ิ
เวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวจิยั่
ดา้นการเรียนการสอนและนวตักรรมทาง
การศึกษา 

ช่ือเร่ือง 12 12 N/A N/A 12 

80  จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
บณัฑิตศึกษา ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น ท่ีจะ
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
(เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

คน 34 34 61 49 32 

81  จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
บณัฑิตศึกษา ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

คน 34 34 52 42 32 

82  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
ทงัหมดท่ีตอบแบบสาํรวจเร่ืองการมีงาน้
ทาํ 

คน 384 384 275 316 384 

83  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไมมี่
งานทาํประจาํกอนเขา้ศึกษา่  

คน 384 384 275 316 384 

84  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
ศึกษาตอระดบับณัฑิตศึกษา และ่ /หรือไม่
ประสงคท์าํงาน 

คน 108 108 63 63 108 

85  จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทาํ่
ประจาํกอนเขา้ศึกษา่  และไดง้านทาํและ
ประกอบอาชีพอิสระ หลงัสาํเร็จ
การศึกษา 

คน 212 212 181 185 212 

86  จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทาํ่
ประจาํกอนเขา้ศึกษา่  และไดรั้บเงินเดือน
เริมตน้่  เป็นไปตามเกณฑห์ลงัสาํเร็จ
การศึกษา 

คน 188 188 163 170 188 
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รายการ 

 
หน่วย 

2552 2553 2550 2551 2552 

87  จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทาํ่
ประจาํกอนเขา้ศึกษา่  และไดรั้บเงินเดือน
เริมตน้่  สูงกวาเกณฑห์ลงัสาํเร็จการศึกษา่  

คน         

88  จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทาํ่
ประจาํกอนเขา้ศึกษา่  และไดรั้บเงินเดือน
เริมตน้่  ตํ่ากวาเกณฑห์ลงัสาํเร็จการศึกษา่  

คน 0 0 18 15 0 

89  ระดบัความพึงพอใจ ของ
นายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้
บณัฑิต (เทียบจากคา่  5 ระดบั) 

คาเฉล่ีย่  1-5 3.86 
 

3.86 
 

N/A 3.91 3.86 
 

90  จาํนวนนิสิตปัจจุบนัและศิษยเ์กาท่ี่
สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผานมา่
ทงัหมดทุกระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั้
ประกาศเกยรติคุณยกยองระดบัชาติหรือี ่
นานาชาติ 

คน 42 42 105 58 42 

91 - ดา้นวิชาการ วชิาชีพ คน 15 15 90 43 15 
92 - ดา้นคุณธรรม จริยธรรม คน 0 0 4 2 0 
93 - ดา้นกฬาี  สุขภาพ คน 14 14 7 6 14 
94 - ดา้นศิลปะและวฒันธรรม คน 13 13 4 7 13 
95 - ดา้นสิงแวดลอ้ม่  คน 0 0 0 0 0 
96  จาํนวนนิสิต บณัฑิตศึกษา

ปัจจุบนั และศิษยเ์กา่  ระดบับณัฑิตศึกษา
ท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผานมา่
ทงัหมดท่ีไดรั้บรางวลัประกาศเกยรติคุณ้ ี
ยกยองระดบัชาติหรือนานาชาติจาก่
ผลงานวจิยัและ/หรือวทิยานิพนธ์ 

คน 2 2 13 8 2 

97  จาํนวนศิษยเ์กาท่ีสาํเร็จการศึกษาใน่
รอบ 5 ปีท่ีผานมาทงัหมดทุกระดบั่ ้
การศึกษา 

คน 1,574 1,574 1,660 1,738 1,574 

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

99 - ระดบัปริญญาโท คน 243 243 153 198 243 

100 - ระดบัปริญญาเอก คน 1,574 1,574 0 0 0 

101 - ระดบั ป.บณัฑิต คน         
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ผลการดาํเนินงาน  

เป้าหมาย 
คณะมนษยศาสตร์ุ  

 
ชอง่  

 
รายการ 

 
หน่วย 

2552 2553 2550 2551 2552 

102 - ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง้   คน         

103  จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีจบ
การศึกษาทงัหมด้  

คน 399 399 193 332 399 

104  มีระบบและกลไกในการพฒันาและ
บริหารหลกัสูตร 

ระดบั 7 7 7 5 7 

105  มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั   

ระดบั 7 7 7 7 7 

106  มีโครงการหรือกจกรรมท่ีสนบัสนุนิ
การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการ
สอน ซ่ึงบุคคล องคก์ร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม่ ่  

ระดบั 5 5 5 5 5 

107  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบติัตาม่
จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย ์

ระดบั 5 5 0 0 5 

108  มีระบบและกลไกสนบัสนุนให้
อาจารยป์ระจาํทาํการวจิยั เพ่ือพฒันาการ
เรียนการสอน 

ขอ้ 5 5 5 5 5 

  องค์ประกอบที่ 3            

109  ผลการประเมิน คุณภาพการใหบ้ริการ
นิสิต (เทียบจากคา่  5 ระดบั) 

คาเฉล่ีย่  1-5         

110  จาํนวนโครงการกจกรรมนิสิติ  แยก
ตามประเภทกจกรรมิ  

โครงการ
/กจกรรมิ  

96 96     96 

111 - จาํนวนกจกรรมวชิาการิ  โครงการ
/กจกรรมิ  

 25  25      25 

112 - จาํนวนกจกรรมกฬาและการสงเสริมิ ี ่
สุขภาพ 

โครงการ
/กจกรรมิ  

 2  2      2 

113 - จาํนวนกจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และิ
รักษาสิงแวดลอ้ม่  

โครงการ
/กจกรรมิ  

 4  4      4 

114 - จาํนวนกจกรรมนนัทนาการิ  โครงการ
/กจกรรมิ  

 5  5      5 

115 - จาํนวนกจกรรมสงเสริมศิลปวฒันธรรมิ ่  โครงการ
/กจกรรมิ  

 83  83      83 

116  จาํนวนนิสิต แยกตามประเภทกจกรรมิ  คน 8,971 8,971 0 0 8,971 
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ผลการดาํเนินงาน  

เป้าหมาย 
คณะมนษยศาสตร์ุ  

 
ชอง่  

 
รายการ 

 
หน่วย 

2552 2553 2550 2551 2552 

117 - จาํนวนนิสิตท่ีเขา้รวมกจกรรมวชิาการ่ ิ  คน  666  666      666 

118 - จาํนวนนิสิตท่ีเขา้รวมกจกรรมกฬาและ่ ิ ี
การสงเสริมสุขภาพ่  

คน  220  220      220 

119 - จาํนวนนิสิตท่ีเขา้รวมกจกรรมบาํเพญ็่ ิ
ประโยชน์และรักษาสิงแวดลอ้ม่  

คน  125  125      125 

120 - จาํนวนนิสิตท่ีเขา้รวมกจรรม่ ิ
นนัทนาการ 

คน  886  886      886 

121 - จาํนวนนิสิตท่ีเขา้รวมกจกรรมสงเสริม่ ิ ่
ศิลปวฒันธรรม 

คน  7,074  7,074      7,074 

122  มีการจดับริการแกนิสิตและศิษยเ์กา่ ่    ระดบั 8 8 5 5 8 

123  มีการสงเสริมกจกรรมนิสิตท่ี่ ิ
ครบถว้นและสอดคลอ้งกบคุณลกัษณะั
ของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

ระดบั 4 4 4 4 4 

124  ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา ระดบั 5 5 5 5 5 

  องค์ประกอบที่ 4            

125  จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์

บาท 7,500,
148 

7,500,
148 

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

126 - จาํนวนเงินสนบัสนุนจากภายนอก

มหาวทิยาลยั 

บาท 2,287,
520 

2,287,
520 

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

127 - จาํนวนเงินสนบัสนุนจากภายใน

มหาวทิยาลยั 

บาท 5,212,
628 

5,212,
628 

2,757,400 3,526,000 5,212,628 

128  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บทุนวจิยั คน 56 56 35 41 54 

129 - จาํนวนอาจารยท่ี์ไดรั้บทุน จากภายนอก

มหาวทิยาลยั 

คน 15 15 4 10 15 

130 -  จาํนวนอาจารยท่ี์ไดรั้บทุน จากภายใน

มหาวทิยาลยั 

คน 41 41 31 31 39 

131  จาํนวนการเผยแพร่ ผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์

ช่ือเร่ือง 50 50 19 46 56 

132 - จาํนวนผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่

ระดบัชาติ 

ช่ือเร่ือง 44 44 17 45 46 

133 - จาํนวนผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพรระดบั่

นานาชาติ 

ช่ือเร่ือง 6 6 2 1 12 
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ผลการดาํเนินงาน  

เป้าหมาย 
คณะมนษยศาสตร์ุ  

 
ชอง่  

 
รายการ 

 
หน่วย 

2552 2553 2550 2551 2552 

134 - จาํนวนผลงานตีพิมพใ์นวารสารท่ีมี 

impact factor 

ช่ือเร่ือง 0 0 0 1 0 

135 - จาํนวนผลงานท่ีอาจารยเ์ป็นนกัวจิยัหลกั 

(Corresponding Author) หรือเป็นช่ือแรก 
(First Author) 

ช่ือเร่ือง 6 6 0 1 6 

136  จาํนวนผลงานท่ีจดทะเบียนสิทธิบตัร
หรืออนุสิทธิบตัร  

ช่ือเร่ือง 0 0 0 0 0 

137  จาํนวนผลงานท่ีจดทะเบียนพนัธ์ุพืช 
พนัธ์ุสัตว ์

ช่ือเร่ือง 0 0 0 0 0 

138  จาํนวนผลงานท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ ช่ือเร่ือง 43 43 21 32 43 

139 -  จาํนวนผลงานท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ใน
เชิงวชิาการ 

ช่ือเร่ือง 33 33 17 21 33 

140 -  จาํนวนผลงานท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ใน
เชิงสาธารณะ 

ช่ือเร่ือง 9 9 3 11 9 

141 - จาํนวนผลงานท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ใน
เชิงนโยบาย หรือระดบัประเทศ 

ช่ือเร่ือง 1 1 1 0 1 

142 - จาํนวนผลงานท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ใน

เชิงพาณิชย ์

ช่ือเร่ือง 0 0 0 0 0 

143  จาํนวนผลงานท่ีไดรั้บการจดลิขสิทธ์ิ 
และ/หรือไดรั้บรองคุณภาพจาก
หนวยงานท่ีเช่ือถือได้่  

ช่ือเร่ือง 1 1 8 10 1 

144 -  จาํนวนผลงานท่ีไดรั้บการจดลิขสิทธ์ิ ช่ือเร่ือง 1 1 0 1 1 

145 -  จาํนวนผลงานท่ีไดรั้บรองคุณภาพจาก
หนวยงานท่ีเช่ือถือได้่  

ช่ือเร่ือง 0 0 8 9 0 

146  จาํนวนบทความวจิยัท่ีไดรั้บอา้งอิงใน 
refereed journal หรือในฐานขอ้มูล 

ช่ือเร่ือง 0 0 95 6 0 

147  จาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเป็น
นกัวจิยัทงัหมด้  

คน 0 0 0 0 0 

148  จาํนวนนกัวจิยัท่ีลาศึกษาตอ่  คน 0 0 0 0 0 

149  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีเขา้รวมประชุม่
วชิาการ นาํเสนอผลงานวิชาการใน
ประเทศ 

คน 89 89 118 87 83 
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ผลการดาํเนินงาน  

เป้าหมาย 
คณะมนษยศาสตร์ุ  

 
ชอง่  

 
รายการ 

 
หน่วย 

2552 2553 2550 2551 2552 

150  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีเขา้รวมประชุม่
วชิาการ นาํเสนอผลงานวิชาการ
ตางประเทศ่  

คน 25 25 0 16 21 

151  มีกระบวนการและกลไกสนบัสนุน
การผลิตงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์  

ขอ้ 6 6 6 4 6 

152  มีกระบวนการและกลไกบริหาร
จดัการความรู้จากงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์

ขอ้ 4 4 4 4 4 

  องค์ประกอบที่ 5              

153  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีสวนรวมใน่ ่
การบริการทางวิชาการแกสังคม่  

คน     76 74   

154  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีเป็นท่ี
ปรึกษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์
ภายนอกมหาวิทยาลยั เป็นกรรมการ
วชิาการ วชิาชีพในระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติ 

คน 62 62 76 74 62 

155  จาํนวนกจกรรมหรือโครงการบริการิ
วชิาการและวิชาชีพ 

โครงการ
/กจกรรมิ  

61 61 481 86 61 

156  ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คาเฉล่ีย่  
1-5 

4.13 4.13 - - 4.13 

157  จาํนวนกจกรรมหรือโครงการบริกาิ ร
วชิาการท่ีมีการสาํรวจความพึงพอใจ 

โครงการ
/กจกรรมิ  

22 22 - - 22 

158  มีกระบวนการและกลไกบริการทาง
วชิาการแกสังคมตามเป้าหมายของ่
หนวยงาน่  

ระดบั 7 7 - - 7 

159  มีการนาํความรู้และประสบการณ์จาก
การบริการวชิาการและวชิาชีพมาใชใ้น
การพฒันาการเรียน การสอน และการ
วจิยั 

ขอ้ 5 5 5 3 5 

  องค์ประกอบที่ 6              

160  จาํนวนโครงการ/ กจกรรมอนุรักษ์ิ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการ
/กจกรรมิ  

83 83 238 218 83 
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รายการ 

 
หน่วย 
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161  จาํนวนโครงการ/กจกรรมประชุิ ม
เสวนาทางวชิาการเพ่ือสงเสริมการ่
ดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมใน
ระดบัชาติ 

โครงการ/
กจกรรมิ  

        

162  จาํนวนโครงการ/กจกรรมประชุมิ
เสวนาทางวชิาการเพ่ือสงเสริมการ่
ดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมใน
ระดบันานาชาติ 

โครงการ/
กจกรรมิ  

        

163  จาํนวนโครงการ/กจกรรมิ  ท่ีมี
การบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมเขา้กบพนัธกจดา้นการั ิ
เรียนการสอน  

โครงการ/
กจกรรมิ  

 47  47      47 

164  จาํนวนโครงการ/กจกรรมท่ีมีการบูรณาการิ
งานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเขา้กบั
พนัธกจดา้นการวจิยัิ   

โครงการ/
กจกรรมิ  

          

165  จาํนวนโครงการ/กจกรริ มท่ีมีการบูร
ณาการงานดา้นทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมเขา้กบพนัธกจดา้นการั ิ
บริการวิชาการ   

โครงการ/
กจกรรมิ  

 19  19      19 

166  จาํนวนผลงานหรือชินงานการ้
พฒันาองคค์วามรู้และสร้างมาตรฐาน
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการ/
กจกรรมิ  

          

167  มีกระบวนการและกลไกในการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ระดบั 6 6 N/A N/A 6 

  องค์ประกอบที่ 7            
168  จาํนวนบุคลากรประจาํสาย

สนบัสนุนทงัหมด้  
คน 82 82 80 79 82 

169  จาํนวนบุคลากรประจาํสาย
สนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้
และทกัษะวชิาชีพ 

คน 71 71 78 74 71 

170 -  ในประเทศ คน 65 65 78 59 65 
171 -  ตางประเทศ่  คน 6 6 0 15 6 
172  จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (รวมนกัวจิยั) ท่ี

ไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือ
วชิาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

คน 4 4 5 7 4 
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ผลการดาํเนินงาน  

เป้าหมาย 
คณะมนษยศาสตร์ุ  

 
ชอง่  

 
รายการ 

 
หน่วย 

2552 2553 2550 2551 2552 

173 - ดา้นการวจิยั คน 3 3 3 4 3 

174 -  ดา้นศิลปะและวฒันธรรม คน 1 1 1 2 1 

175 -  ดา้นอ่ืนๆ คน     1 1   

176  งบประมาณสาํหรับพฒันาอาจารย์
ทงัในและตางประเทศ้ ่  

บาท  4,797,040
.00 

 4,797,040.
00 

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

177  มีระบบการบริหารจดัการท่ีดีแบบ
ธรรมาภิบาล และภาวะผูน้าํ 

ระดบั 5 5 4 0 5 

178  มีการพฒันาหนวยงานสูองคก์าร่ ่
เรียนรู้ 

ระดบั 4 4 N/A N/A 4 

179  มีกระบวนการและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพฒันา และ
ธาํรงรักษาไวใ้หบุ้คลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ระดบั 5 5 4 3 5 

180  ระดบัความสาํเร็จในการเปิด
โอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีสวน่
รวมในการพฒันาหนวยงาน่ ่  

ระดบั 5 5 2 3 5 

181  มีการนาํระบบบริหารความเส่ียงมา
ใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดบั 5 5 N/A N/A 5 

182  ระดบัความสาํเร็จของการถายทอด่
ตวับงชีและเป้าหมายของระดบัองคก์ร่ ้
สูระดบับุคคล่  

ระดบั 8 8 3 1 8 

  องค์ประกอบที่ 8             

183  รายรับทงัหมดของหนวยงาน ้ ่
(ปีงบประมาณ) 

บาท  179,776,986.08  179,776,986.08 128,530,673.34 129,451,710.80  179,776,986.08 

184  รายรับจากการบริการวชิาการและ
วชิาชีพ 

บาท  22,317,209.32  22,317,209.32      22,317,209.32 

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

186  คาใชจ้ายทงัหมดของหนวยงานโดย่ ่ ่้
ไมรวมครุภณัฑ์่  อาคาร สถานท่ีและ
ท่ีดิน (ปีการศึกษา) 

บาท  - 
 

 - 
 

     - 
 

187  คาใชจ้ายทงัหมดของหนวยงานโดย่ ่ ่้
ไมรวม่ ครุภณัฑ ์อาคาร สถานท่ีและ
ท่ีดิน (ปีงบประมาณ) 

บาท  114,560,328.
04 

 114,560,328.
04 

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

เป้าหมาย 
คณะมนษยศาสตร์ุ  

 
ชอง่  

 
รายการ 

 
หน่วย 

2552 2553 2550 2551 2552 

188  คาใชจ้ายดา้นครุภณัฑ์่ ่  อาคาร สถานท่ี 
และท่ีดิน (ปีงบประมาณ) 

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

189  คาใชจ้ายและมูลคา่ ่ ่  ในการบริการ
วชิาการและวิชาชีพ 

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

190  คาใช้่ จายและมูลคา่ ่  ในการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม 

บาท  69,995.00  69,995.00      69,995.00 

191  คาใชจ้ายเพ่ือพฒันาอาจารย ์่ ่
(ปีงบประมาณ) 

บาท  646,802.62  646,802.62 1,677,290.25 1,393,229.45  646,802.62 

192  คาใชจ้ายท่ีใชใ้นระบบ่ ่
หอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และศนูย์
สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 

บาท  4,459,960.69  4,459,960.69 6996092.14 48729012.47  4,459,960.69 

193  เงินเหลือจายสุทธิ่  (ปีงบประมาณ) บาท  50,215,760.06  50,215,760.06 9,996,771.30 20,197,422.39  50,215,760.06 

194  สินทรัพยถ์าวร (ปีงบประมาณ) บาท  2,420,900.00  2,420,900.00 9,860,800.00 18,395,335.61  2,420,900.00 

195  มีระบบ และกลไกในการจดัสรร 
การวเิคราะห์คาใชจ้ายการตรวจสอบ่ ่
การเงินและงบประมาณอยางมี่
ประสิทธิภาพ 

ระดบั  6  6 1 4  6 

196  มีการใชท้รัพยากรภายในและ
ภายนอกหนวยงานรวมกน่ ่ ั  

ระดบั 5 5 N/A N/A 5 

  องค์ประกอบที่ 9              
197   มีระบบและกลไกในการประกนั

คุณภาพภายในท่ีเป็นสวนหน่ึงของ่
กระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดบั 7 7 N/A N/A 7 

198   มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้
และทกัษะดา้นการประกนคุณภาพแกั ่
นิสิต 

ระดบั 7 7 7 7 7 

199  ระดบัความสาํเร็จของการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
เกณฑ ์5 ระดบัของ สกอ. 

ระดบั 6 6 5 4 6 

  ตวับ่งช้ีเพิม่เตมิ (องค์ประกอบที่ 2)             
200   จาํนวนโครงการ / กจกรรมท่ีิ

ดาํเนินการเพ่ือเสริมหลกัสูตรและ
สงเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใน่
รายวชิาท่ีเปิดสอนใหก้บนิสิตั  

โครงการ 58 58 N/A N/A 58 

201  มีกระบวนการและกลไกเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามอตัลกัษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ 

ระดบั 5 5 N/A N/A 5 
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รายช่ือคณะกรรมการประกนัคณภาพประจําคณะมนษยศาสตร์ุ ุ  
----------------------------------- 

 

1. ผศ.สมบูรณ์ ไทรแจมจนัทร์่    ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์    ท่ีปรึกษา 
3. รองคณบดีฝ่ายประกนคุณภาพั    ประธาน 
4. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา   กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ    กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวจิยั    กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายกจการนิสิติ     กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์และประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายบริการวชิาการ   กรรมการ 
11. หวัหนา้ภาควชิาดนตรี    กรรมการ 
12. หวัหนา้ภาควชิานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
13. หวัหนา้ภาควชิาปรัชญาและศาสนา   กรรมการ 
14. หวัหนา้ภาควชิาภาษาตางประเทศ่    กรรมการ 
15. หวัหนา้ภาควชิาภาษาไทย    กรรมการ 
16. หวัหนา้ภาควชิาภาษาศาสตร์   กรรมการ 
17. หวัหนา้ภาควชิาวรรณคดี    กรรมการ 
18. หวัหนา้ภาควชิาศิลปาชีพ    กรรมการ 
19. หวัหนา้สาํนกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์  กรรมการ 
20. ผูอ้าํนวยการศนูยภ์าษา    กรรมการ 
21. ผูอ้าํนวยการสถาบนัขงจ๊ือ    กรรมการ 
22. หวัหนา้ศนูยจ์ดัการศึกษาโครงการพิเศษ  กรรมการ 
23. นางรัตนา  แบนจาด    กรรมการ 
24. นางมาลี สิริวฒันรัชต ์   กรรมการ 
25. นายเกษม ทบัทิมศรี    กรรมการ 
26. นางสาวฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย ์   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

รายช่ือคณะทาํงานด้านการประกนัคณภาพุ  
---------------------------------- 

 

1. รศ.ดร.วภิาวรรณ  อยเูยน็่    ประธาน 
2. อาจารย ์ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน   กรรมการ 
3. อาจารยว์รรณา  นาวกิมูล   กรรมการ 
4. อาจารย ์ดร.สมาน แกวเรือง้    กรรมการ 
5. อาจารยว์ราลี  ศิริมูล   กรรมการ 
6. ผศ.ณรงค ์  เขียนทองกลุ  กรรมการ 
7. นางตนัติยา  ทรรพวสุ   กรรมการ 
8. นางสาวฐิติรัตน์  สุพลธวณิชย ์  กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการ: การประเมินคณภาพภายในุ  คณะมนษยศาสตร์ ประจําปี พุ .ศ.2553  
(โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการประกนัคณภาพ ประจําปี ุ 2553) 

------------------------------------------ 

1. หลกัการและเหตผลุ  
คณะมนุษยศาสตร์ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอยเป็นประจาํทุกปี่ ่  เพื่อสอดคลอ้ง

ตามนโยบายของมหาวิทยาลยัในการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง และพฒันาการบริหารจดัการของ
สถาบนัอุดมศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ี สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. กาหนด โดยการใชร้ะบบการประกนํ ั
คุณภาพเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนใหก้ารดาํเนินงานตางๆ บรรลุตามเป้าหมายอย่ า่งมีประสิทธิผล  

ดงันนั เพื่อใหร้ะบบประกนคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ดาํเนินการตามกระบวนการและกลไกของ้ ั
การประกนคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบวตัถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาหนดไวใ้นแผนงานประจาํปี ฝ่ายั ั ํ
ประกนคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์จึงไดก้าหนดจดัโครงการั ํ  “ประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจาํปี 
พ.ศ.2553” ขึน เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามพนัธกจหลกั ้ ิ 4 ประการ ในรอบปี
การศึกษา 2552 ท่ีผานมา เพื่อนําผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุง และพฒันาการดาํเนินงานของคณะ่
มนุษยศาสตร์ให้มีมาตรฐานตามท่ี สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. กาํหนดตอไป อีกทงัยงัได้่ ้ จดักจกรรม ิ “หนวยงาน่
ตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ ประจาํปี ั 2553” เป็นการคน้หาหนวยงานคุณภาพท่ีมีผล่
การดาํเนินงานดา้นกลไกการประกนคุณภาพท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด เพื่อเป็นตน้แบบใหห้นวยงานอ่ืนๆ ภายในคณะได้ั ่ ่
เขา้เยีย่มชมเพ่ือศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการเพ่ือการประกนคุณภาพ ั โดยมุงหวงัให้่ หนวยงาน่
อ่ืนๆ สามารถนาํแนวการปฏิบติัท่ีดีนนัไปใชใ้นการพฒันาการดาํเนินงานของหนวยงานตางๆ ให้มีประสิทธิภาพ้ ่ ่
ยงิขึน่ ้  

2. วตัถประสงค์ุ  
2.1 เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานของ 12 หนวยงานยอย คณะมนุษยศาสต่ ่ ร์ ในรอบปีการศึกษา 2552  
2.2 เพื่อรวบรวมผลการดาํเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ เป็นขอ้มูลในการประเมินคุณภาพ

ภายในระดบัคณะวิชา ประจาํปี 2553  
2.3 เพื่อใหไ้ดห้นวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพ ประจาํปี ่ ั 2553 
2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้หนวยงานอ่ืนเขา้เยี่ยมชมหนวยงานตน้แบบดา้นการ่ ่ ประกนคุณภาพ และสามารถนาํั

แนวการปฏิบติัท่ีดีนนัไปใชใ้นการพฒันาการดาํเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน้ ่ ่ ่ ้  

3. ผ้รับผดิชอบโครงการู  
คณะกรรมการประกนคุณภาพประจาํคณะมนุษยศาสตร์ั   
 
 



200   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 

4. ผ้เข้าร่วมโครงการู  
4.1 คณะกรรมการประกนคุณภาพประจาํคณะมนุษยศาสตร์ั  
4.2 คณะทาํงานดา้นการประกนคุณภาพั  
4.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ.2553 
4.4 บุคลากรของ 12 หนวยงานยอย คณะมนุษยศาสตร์่ ่  

5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ระหวางเดือนเมษายน ่ – พฤษภาคม 2553 (ประเมินในวนัท่ี 17 – 20 พฤษภาคม 2553) 

6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
6.1 12 หนวยงานยอย คณะมนุษยศาส่ ่ ตร์ ไดป้ระเมินผลการดาํเนินงานในรอบปีการศึกษา 2552 และสามารถนาํ

ผลการประเมินฯ มาพฒันาการดาํเนินงานในปีตอไป่  
6.2 คณะมนุษยศาสตร์มีขอ้มูลเพื่อใชใ้นการประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะวิชา ประจาํปี 2553  
6.3 มีหนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพ ประจาํปี ่ ั 2553 
6.4 หนวยงานอ่ืน่ ไดเ้ขา้เยีย่มชมหนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพ และสามารถนาํแนวการ่ ั ปฏิบติัท่ี

ดีนนัไปใชใ้นการพฒันาการดาํเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน้ ่ ่ ่ ้  

7. การประเมินผลและดัชนีช้ีวดัความสําเร็จ 
7.1 มีผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานยอย และมีขอ้มูลเพื่อใชใ้่ ่ นการประเมินฯ ระดบัคณะวิชา 
7.2 มีหนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพ ่ ั 2 หนวยงาน ่ (1 ภาควิชา และ 1 หนวยงานสนบัสนุน่ ) 

หมายเหตุ : รางวลัหนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพ ่ ั  พิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 
โดยใชแ้บบประเมินผล “หนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุ่ ั ณภาพ” ประจาํปี 2553 
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ประกาศผลหน่วยงานต้นแบบด้านการประกนัคณภาพุ  คณะมนษยศาสตร์ุ  
ประจาํปี 2553 

---------------------------- 
หนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพในระดบัภาควิชา  ไดแ้ก่ ั ่ 

ภาควชิาวรรณคด ี
หนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพในระดบัหนวยงานสนบั่ ั ่ สนุน  ไดแ้ก่ 

ศนย์ภาษาู  
 

 
หลกัการและเหตผลุ  
 ฝ่ายประกนคุณภาพ ั   คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายสนบัสนุนภาควิชา/สาํนกั/สถาบนัท่ีมีการจดัเกบหลกัฐาน็
เพื่อการประกนัคุณภาพไดอ้ยางมีระบบและกลไกท่ีชดัเจน่   จึงจดัโครงการหนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพ่ ั
ข้ึนเป็นปีท่ี 2  เพื่อคน้หาหนวยงานคุณภาพท่ีมีผลการดาํเนินงานสูงสุดตามองคป์ระกอบคุณภาพ และมี่ การดาํเนินงาน
ดา้นกลไกการประกนคุณภาพั อยางเป็นระบบ ่ เพื่อเป็นตน้แบบให้หนวยงาน่ ตางๆ ่  ในคณะมนุษยศาสตร์ไดเ้ขา้เยี่ยม
ชมระบบและกลไกการประกนคุณภาพของหนวยงั ่ านตน้แบบเพื่อเป็นแบบอยาง่ นาํไปพฒันาระบบและกลไกเพ่ือการ
ประกนคุณภาพของหนวยงานั ่ ตอไป่  
วตัถประสงค์ุ  

1. เพื่อให้ไดห้นวยงานตน้แบบในการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง  การรวบรวมเอกสาร หลกัฐาน่
อยางเป็นระบบเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพ่  

2. เพื่อเปิดโอกาสให้หนวยงานอ่ืนเขา้เยี่ยมชม่ หนวยงานตน้แบบด้านการประกนคุณภาพ่ ั  เพื่อให้มี      
ทิศทางการพฒันาระบบและกลไกเพื่อการประกนคุณภาพั  

กล่มเป้าหมายุ  
 หนวยงานตน้แบบดา้นการประกนคุณภาพในระดบัภาควิชา ่ ั 1 หนวยงาน และหนวยงานสนบัสนุน่ ่ (ศูนย/์
สาํนกั/สถาบนั) 1 หนวยงาน่  
วธีิการดําเนินการ 

เกณฑก์ารตดัสินไดจ้ากผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการฯ ประจาํปี 2553 โดยคาํนวณจาก
ผลรวมของขอ้มูล 2 สวน ่ ดงัน้ี  

1. คาเฉล่ียของผลการดาํเนินงานตามองคป์ระกอบคุณภาพ่  
2. คาเฉล่ียความคิดเห็นในดา้นกลไกเพ่ือการประกนคุณภาพ่ ั  

การประกาศเกยีรติคณุ  
1. ใบประกาศเกยรติคุณ ี / โลเกยรติคุณ จากคณะมนุษยศาสตร์่ ี  
2. ประชาสมัพนัธ์หนวยงานตน้แบบในเว็่ ปไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ 

ฝ่ายประกนคุณภั าพ คณะมนุษยศาสตร์ 
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กาํหนดการประเมินคณภาพภายใน ประจําปี ุ 2553 
คณะมนษยศาสตร์ุ  

วนัที ่28 – 30 กรกฎาคม 2553 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

วนัพธที่ ุ 28 กรกฎาคม 2553 

เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม ณ ห้องประชม ุ 1 ช้ัน 3 อาคารมนษยศาสตร์ ุ 2 
เวลา 09.30 – 10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบ้ริหาร คณะมนุษยศาสตร์    

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กลาวแนะนาํคณะกรรมการ พร้อมชีแจงวตัถุประสงค์่ ้  และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปี 2553 

- ผูบ้ริหารคณะมนุษยศาสตร์ รายงานผลการดาํเนินงานในรอบปีการศึกษา 2552 ดงัน้ี 
1. สรุปผลการดาํเนินงานและการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ และตวับงชีประเมิน่ ้  

คุณภาพภายในของหนวยงาน่  ทงั ้ 3 ดา้น ไดแ้ก ดา้นปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต่  
รวมทงัผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองดา้้ นการบริหารจดัการ 

2. ประสิทธิผลของการดาํเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงในรอบปีท่ีผานมา่    
3. แนวทางในการพฒันาปรับปรุงหนวยงานในอนาคต่  
4. นวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลพัธ์จากการดาํเนินงานตามระบบ่

ประกนคุณภาพั  
เวลา 10.30 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ซกัถามขอ้มูลเพิมเติม่  
เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลกัฐาน ณ ห้องประชมใหญ่ ช้ัน ุ 2 อาคารมนษยศาสตร์ ุ 1 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั  
เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลกัฐาน (ตอ่ )  

วนัพฤหัสบดทีี ่29 กรกฎาคม 2553 

เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ  สัมภาษณ์ผู ้เกยวข้อง  กลุมละ  ี่ ่ 45 นาที  ณ  ห้องประชมใหญ่ ุ  
ช้ัน 2 อาคารมนษยศาสตร์ ุ 1 

 เวลา 09.00 – 09.45 น.  
  กล่มที ุ่ 1 อาจารยท่ี์ไมใชผูบ้ริหารของแตละภาควิชา           ่ ่ ่  จาํนวน 8 คน 

  เวลา 09.45 – 10.30 น.  
   กล่มที ุ่ 2 นิสิตปริญญาตรีคละชนัปี้                                  จาํนวน 4 คน 
                           และนิสิตบณัฑิตศึกษา (ป.โท 2 คน/ป.เอก 1 คน) จาํนวน 3 คน  

  เวลา 10.30 – 11.15 น.  
   กล่มที ุ่ 3 ศิษยเ์กา่  (ป.ตรี 1 คน/บณัฑิตศึกษา 1 คน) จาํนวน 2 คน  

                         และผูใ้ชบ้ณัฑิตจากภายนอก มก. จาํนวน 2 คน 

  เวลา 11.15 – 12.00 น.   
  กล่มที ุ่ 4 บุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 4 คน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ  สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบท่ีรับผิดชอบ  และราง่  

จุดแขง็ จุดออน พร้อมใหข้อ้เสนอแนะ่  

วนัศกร์ที ุ่ 30 กรกฎาคม 2553 

เวลา 08.30 – 10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ รวมกนพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของ่ ั  
คณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชมใหญ่ ช้ัน ุ 2 อาคารมนษยศาสตร์ ุ 1 

เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผู้บ้ริหาร และบุคลากรของ
คณะมนุษยศาสตร์ รับทราบ ณ ห้องประชม ุ 1 ช้ัน 3 อาคารมนษยศาสตร์ ุ 2 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั  


