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ค ำน ำ 
 

ในปี 2555 คณะมนุษยศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 
23 - 25 กรกฎาคม 2555 โดยประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงเวลา 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555 ตามตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ และตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และได้จัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
ประเมินฯ  

 
คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะ 

คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพ และบุคลากรทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน และด าเนินการรวบรวมข้อมูล ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจนท าให้งานประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมท้ัง 
ขอขอบคุณคณะ กร รมก า รประ เมิ น คุณภ าพภาย ใน  ประ จ า ปี ก า รศึ กษ า  2554  ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ และหวังว่ารายงานการประเมินคุณภาพภายในเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก ในการสะท้อนภาพการด าเนินงานของคณะ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ต่อไป 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค า) 
                                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
                    20 สิงหาคม 2555 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
         คณะมนุษยศาสตร์ มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 คณะได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. 
และ สมศ. จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2 ซึ่งด าเนินการ
ระดับมหาวิทยาลัย 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน
38 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554  พบว่า ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

กลุ่มของตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 4.65 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.64 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 3.19 พอใช้ 
ภำพรวม 38 ตัวบ่งชี้ 4.07 ด ี

 จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีจุด
แข็ง 34 ข้อ และจุดอ่อน 7 ข้อ ซึ่งคณะได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

จุดแข็ง แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือเสริมจุดแข็ง 
1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี โดยให้บุคลากรทุกส่วนมี

ส่วนร่วม 
จัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รับฟังข้อเสนอแนะและประเมินผู้บริหารทุกระดับ 360๐ 
3. มีหลักสูตรครบทุกระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 

โท เอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวมทั้งมีหลักสู ตร
นานาชาติระดับปริญญาตรี 

- 

4. คณะมีกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตรจ านวนมากและ
หลากหลาย 

- 

5. มีการสนับสนุนให้นิสิตปริญญาตรีเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
และน าเสนอผลงานวิชาการ โดยมีเครือข่ายสายจุฬา -
ธรรมศาสตร์-เกษตร 

- 

6. มีงานวิจัยของอาจารย์และมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อน ามา
พัฒนาการเรียนการสอน 

- 
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จุดแข็ง แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือเสริมจุดแข็ง 
7. มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยการขอ

อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 6 
อัตรา เพื่อรองรับการเปิดสอนรายวิชาภาษาอาเซียน ได้แก่ 
ภาษาเวียดนาม และภาษามลายู 

- 

8. มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมให้แก่นิสิตและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เช่น 
Oakland University ประเทศออสเตรเลีย Universidade 
do Porto ประเทศโปรตุเกส Hokkaido University และ 
Meiji University ประเทศญี่ปุ่น 

- 

9. มีผลการด าเนินงานด้านกิจการนิสิตที่เข้มแข็ง - 
10. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อนิสิต

ปัจจุบันและศิษย์เก่า ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
อย่างแพร่หลาย 

11. การประเมินผลคุณภาพการให้บริการทุกด้านมีระดับคะแนน
เฉลี่ยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ไม่ต่ ากว่า 3.51 

- 

12. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาการจัดบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนิสิตต่อไป 

- 

13. มีการสร้าง เครือข่ ายนิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย โยมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีความหลาย
หลาย และต่อเนื่อง 

14. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยให้กับบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

- 

15. มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น - 
16. มีก าร เผยแพร่ งานวิ จั ย ในสื่ อต่ า งๆ  ได้ แก่  ว า รสาร

มนุษยศาสตร์ วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย วารสาร
จีนศึกษา และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของภาควิชา 

ควรแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบด้านการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรจาก
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

17. มีการให้ความรู้ด้านการท าวิจัยแก่บุคลากรรุ่นใหม่ โดยจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยสาย
มนุษยศาสตร์ส าหรับนักวิจัยมือใหม่ 

- 

18. มีระบบบริหารงานด้านบริการวิชาการ โดยคณะกรรมการ
ฝ่ายบริการวิชาการ 

จัดระบบบริหารและกลไกให้ครอบคลุมภารกิจ 

19. มีการบูรณาการศาสตร์ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

การสร้างสรรค์โครงการบริการวิชาการในรูปแบบบูรณาการ
ศาสตร์ด้านต่างๆ ให้มากข้ึน 

20. มีการน างานบริการวิชาการมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

มีการน างานบริการวิชาการมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
และการวิจัยให้มากยิ่งข้ึน 
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จุดแข็ง แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือเสริมจุดแข็ง 
21. มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับองค์กรภายในและ

ภายนอก 
มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับองค์กรภายในและภายนอก
ให้มากยิ่งขึ้น 

22. มีการประเมินผลด้านการบริการวิชาการ และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุง 

มีการประเมินผลและน าผลที่ได้มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

23. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

- 

24. มีการเผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างขึ้น 

25. มีการก าหนดและสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

- 

26. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนของคณะอย่าง
ชัดเจน 

- 

27. มีการรายงานทางการเงินทุกเดือนท าให้ผู้บริหารสามารถน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

- 

28. มีเจ้าหน้าที่ทางการเงินและบัญชีที่ เป็นข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณที่สามารถปฏิบัติงาน
การเงินได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

- 

29. มีการพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ คือคณะกรรมการตรวจประเมิน
ในระดับภาควิชา ทั้ง 8 ภาควิชา มีคณะกรรมการ 1 ชุด 
ประกอบด้วย กรรมการกลุ่มที่ 1 ตรวจองค์ประกอบที่ 1, 7, 9 
กรรมการกลุ่มที่ 2 ตรวจประเมินองค์ประกอบท่ี 2 กรรมการ
กลุ่มที่ 3 ตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 3, 6 กรรมการกลุ่มที่ 4 
ตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 4, 5 และมีกรรมการกลุ่มที่ 5 
ตรวจประเมินทั้ง 5 หน่วยงานสนับสนุน 

- 

30. ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในพร้อมกันทั้ง
คณะ โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมในห้องประชุมตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยมีผู้เข้าฟัง 
ได้แก่ กรรมการตรวจประเมิน ผู้บริหารคณะและภาควิชา 
และคณาจารย์ บุคลากรที่สนใจ ท าให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน 

- 

31. ฝ่ายประกันคุณภาพได้จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่อ านวยประโยชน์ต่อภาควิชาและ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ คู่มือระบบประกันคุณภาพ คณะ
มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 Template การเขียน SAR 
และจดหมายข่าวการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ 

- 



4        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

จุดแข็ง แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือเสริมจุดแข็ง 
32. มีการจัดโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ

คณะมนุษยศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่  4 และค้นพบ
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของภาควิชา -หน่วยงาน
สนับสนุน เช่น Application ภาษามือ ของสถาบัน
ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ และนิสิตมี
การน า PDCA ไปใช้ในการจัดกิจกรรมของภาควิชาวรรณคดี 
และภาควิชาศิลปาชีพ เป็นต้น 

- 

33. มีกระบวนการในการบริหารจัดการสร้างและส่งเสริม
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

- 

34. มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า เพื่อหา
แนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ (IDKU) โดยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"แนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์" 

- 

จุดอ่อน แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือแก้ไขจุดอ่อน 
1. บุคลากรยังมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการ

น้อย 
ควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน ควรจัดท าระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ชัดเจนผ่านการสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆ 

3. สัดส่วนคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ในระดับปริญญาเอก 
และสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยกระจายภาระงานสอน และ
งานส่วนกลางของภาควิชา/คณะ ของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อ
เปิดโอกาสให้อาจารย์มีเวลาในการท าวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ ส าหรับการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

4. ทุกหลักสูตรควรมีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ให้ครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน 

ควรมีระบบติดตาม มคอ.3  มคอ.5 และ มคอ.7 ให้ครบถ้วน 

5. หน่วยงานส่วนกลางมีบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ ควรจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อ
ประสานงานและรองรับงานด้านการบริการวิชาการ 

6. ขาดหน่วยประสานงานที่เป็นศูนย์กลางงานบริการวิชาการ
ของภาควิชา/ส านัก/สถาบัน 

ควรจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อรองรับพันธกิจ
ด้านบริการวิชาการโดยเฉพาะ 

7. ขาดฐานข้อมูลทางการเงินท่ีเป็นระบบ ท าให้บางครั้งข้อมูลที่
ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 

จัดท าฐานข้อมูลทางการเ งินให้สอดคล้องกับระบบของ
มหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524  เป็นคณะล าดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2524  ก าหนดให้คณะมนุษยศาสตร์เป็น
ส่วนราชการ 1 ใน 17 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ.2524  คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนภาควิชาภาษามาจากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ แล้วมาแยกตาม
สาขาวิชาการออกเป็น 3 ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาภาษา  ภาควิชาภาษาศาสตร์  และภาควิชาวรรณคดี  นอกจากนี้ยังได้รับโอน
ภาควิชาปรัชญาและศาสนามาจากคณะสังคมศาสตร์อีก 1 ภาควิชา และจัดตั้งภาควิชาใหม่  3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์  ภาควิชาศิลปาชีพ  และภาควิชาศิลปนิเทศ  รวมมีภาควิชาเมื่อแรกก่อตั้งจ านวน 7 ภาควิชา 
 พ.ศ.2536  จัดตั้งศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานภายใน เพื่อให้บริการอบรมภาษาต่างประเทศแก่บุคคลทั่วไป 
 พ.ศ.2537  แยกภาควิชาภาษาออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  และภาควิชาภาษาไทย  ท าให้มี
ภาควิชาเพ่ิมขึ้นเป็น 8 ภาควิชา 
 พ.ศ.2549  จัดตั้งสถาบันขงจื๊อ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ
มนุษยศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมด้านการสอนและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้ง
เป็นศูนย์ทดสอบภาษาจีนมาตรฐานที่เรียกว่า “HSK” (Hanyu Shuiping Kaossi) 
 พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อท า
หน้าที่ประสานการบริการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งในส่วนงานด้านธุรการและประสานด้านการ
บริการวิชาการของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษทุกสาขาในคณะ 
  พ.ศ.2552  รวมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กับสาขาวิชาสื่อสารมวลชน  ภาควิชาศิลปนิเทศแล้วจัดตั้งเป็นภาควิชาใหม่
คือ “ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสาขาดนตรี ภาควิชาศิลปนิเทศ จัดตั้งเป็น 
“ภาควิชาดนตรี” จ านวนรวมของภาควิชายังคงเป็น 8 ภาควิชาเช่นเดิม 
  พ.ศ .2553 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ รั บโอนสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามารวมเป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะเพิ่มเป็น 5 หน่วยงาน 

 
 

  
 

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ดอกแก้ว  ซึ่งเป็น
ดอกไมส้ีขาวบรสิุทธ์ิ  มีรูปลักษณ์งดงามและมีกลิ่นหอม 

 

สีประจ าคณะมนุษยศาสตร์  ได้แก่  สีขาว  เป็นสีแห่งความบริสุทธ์ิ
สื่อถึงปรัชญาและปณิธานของคณะมนุษยศาสตร์ทีมุ่่งมั่นสร้างสรรค์ให้บัณฑิต
เป็นผู้มีคณุธรรม  ยึดถือความดีเปน็ท่ีตั้ง 

 

   ดอกแก้ว  สัญลกัษณ์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์    

ดอกไม้และสีประจ ำคณะ 
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1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญำ 
คณะมนุษยศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างบุคคลให้มีความเจริญทางสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีบทบาทในการธ ารงความเป็นอารยะของชาติ 
 

ปณิธำน  
คณะมนุษยศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม มีความใฝ่รู้ มีความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
คณะมนุษยศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนนิเทศศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ มีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีส่วนร่วมในการน าความรู้ไปพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ (Mission) 
1.   ผลิตบัณฑิตด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ได้

มาตรฐานและเป็นท่ีต้องการของสังคม 
2.   พัฒนางานวิจัยสายมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม 
3.   สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
4.   เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
5.   สร้างสรรค์ผลงานและส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

 

วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วรรณคดี การเดินทางและท่องเที่ยว การโรงแรม สื่อสารมวลชน ดนตรีไทย 
ดนตรีตะวันตก และภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) และผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ปรัชญาและศาสนา ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาษาไทย ดนตรีชาติ
พันธุ์วิทยา และวรรณคดีไทย  

2.  เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาอื่น ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยให้การศึกษาที่เป็นพื้นฐาน 
ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์  ปรัชญาและศาสนา  วรรณคดี  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  ภาษาศาสตร์  ศิลปาชีพ  
สื่อสารมวลชน  และดนตรี  กับเป็นผู้ร่วมให้การศึกษาในรายวิชาสังกัดศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์  ได้แก่ วิชามรดกอารยธรรมโลก  วิชาไทยศึกษา  วิชาศิลปะการด าเนินชีวิต  และวิชาศิลปะวิจักษ์  ในกลุ่มวิชาภาษา  
คือ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

3.   เพื่อด าเนินการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์ อาทิ  ภาษา วรรณคดี  ปรัชญาและศาสนา  
ดนตรี  สื่อสารมวลชน  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

4.   เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกและประชาชนท่ัวไป อาทิ การ
ให้บริการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศโดยศูนย์ภาษา เป็นต้น 

5.  เพื่อสนับสนุนและ/หรือด าเนินโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554       7 
 

1.3 เอกลักษณ์และอัตลักษณ์คณะมนุษยศำสตร์ 

 เอกลักษณ์ :  การบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 อัตลักษณ์ :  ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU) 

1.4 กำรแบ่งส่วนรำชกำร 
คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับแนวคิดจากการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ในตัวเองมาเป็นการศึกษาที่เป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อการ

น าไปประกอบอาชีพ (Career Education) แต่ยังคงธ ารงเนื้อหาวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ไว้ด้วย ดังนั้น รูปแบบของการจัด
การศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันจึงมี 2 รูปแบบ คือ แบบเน้นความลึกซึ้งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์  และแบบเน้น
วิชาชีพโดยผสมผสานกับวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจในสังคม  

คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดเพื่อความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการบริหารมาโดยตลอด ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี ้

1)  ภาควิชาดนตรี 8)  ภาควิชาศิลปาชีพ 
2)  ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 9)  ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ 
3)  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 10)  ศูนย์ภาษา 
4)  ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 11)  สถาบันขงจื๊อ 
5)  ภาควิชาภาษาไทย 12)  สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 
6)  ภาควิชาภาษาศาสตร์ 13)  ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 
7)  ภาควิชาวรรณคดี    
นอกจากการพัฒนาโครงสร้างในระดับคณะแล้ว  ยังมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานในส่วนของส านักงาน

เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์เพื่อรองรับภารกิจส าคัญและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการของคณะอีกด้วย ปัจจุบัน ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ส่วนราชการ คือ งานบริหาร
และธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานแผนและประกันคุณภาพ 
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1.5 แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 2554 คณะมนุษยศำสตร ์
 

แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ศ. 2554 (ปีงบประมำณและปีกำรศึกษำ 2554) 
ระยะเวลำ : 1 ตุลำคม 2552 – 30 กันยำยน 2553  - 31 พฤษภำคม 2554 

 

การจัดแผนปฏิบัติงานประจ าป ีพ.ศ. 2554 ซึ่งครอบคลุมปีการศึกษา 2554 และปีงบประมาณ 2555 ของคณะมนุษยศาสตร์อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศจาก 6 แหล่งหลัก คือ 
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2. แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) 
3. แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2555 - 2559) 
4. นโยบาย/แผนงานของคณบดีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
5. รายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร ์ปีการศึกษา 2553 
6. รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจ าปี 2554 (ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2553) 
โดยมรีายละเอียดของแผนปฏิบตัิงานประจ าปดีังต่อไปนี ้

 

1. แผนพัฒนำระบบกำรบริหำร กำรเงิน และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 / องค์ประกอบที่ 1 7 และ 8) 
1.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์

1.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 พบว่า  
1) คณะมีการจัดท าแผนโดยมีกลไกการพัฒนากลยุทธ์อย่างเป็นระบบครบถ้วน ตรงตามกระบวนการจัดท าแผนและแปลงสู่แผนปฏิบัติการในรูปของแผนงาน โครงการที่มี

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายครบถ้วน แต่การก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งช้ี ควรวิเคราะห์จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา แล้วตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมและสามารถด าเนินการได้ ดังนั้น คณะจึงจะปรับค่ำ
เป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสภำพกำรด ำเนินงำนจริงซ่ึงที่ครอบคลุมทั้งปีงบกำรศึกษำและปีงบประมำณ (1 มิ.ย. 54 – 30 ก.ย. 55) เพ่ือถ่ำยทอดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ต่ำงๆ สู่ส่วนกลำงและหน่วยงำนย่อยในทิศทำงเดียวกัน ทั้งนี้ คณะได้พิจำรณำต้ังกรรมกำรแผนและประเมินผลเพ่ือรับผิดชอบกำรจัดท ำแผนโดยตรง รวมถึงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
วำงแผนสู่หน่วยงำนในสังกัดด้วย  

2) คณะมีการประเมินผลการบริหารงานของคณะในรูปแบบงานวิจัยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของคณะ แต่ยังไม่ตรงกับตามวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานที่ก าหนด รวมไปถึงกรรมการประจ ายังไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารของคณะ ดังนั้น คณะจึงปรับปรุงกระบวนกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรคณะให้มี
ลักษณะเป็นกำรประเมินแบบ 360 องศำ โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกฝ่ำย รวมถึงอิงกับหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนระดับผู้บริหำรที่
ได้รับกำรยอมรับ นอกจำกนี้ คณะได้เตรียมแผนงำนเชิงรุกหลำยด้ำนเพ่ือรองรับควำมก้ำวหน้ำของหน่วยงำน ได้แก่ แผนงำนเตรียมควำมสร้ำงผู้บริหำรรุ่นใหม่ (Sucession Plan) แผนงำน
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระยะยำว 15 ปี แผนกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน (ERP) 
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3) คณะมีการจัดท ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นประจ า ท าให้มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ แต่อยา่งไรก็
ตาม ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ทางการเงินที่สะท้อนสถานการณ์และแนวโน้มที่แท้จริง รวมถึงยังไม่เช่ือมโยงกับความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น คณะจึงจะจัดให้มีกำร
วิเครำะห์ทำงกำรเงินควบคู่กับกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพ่ือเตรียมแผนงำนรองรับ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรหำรำยได้เพ่ิมเติมและลดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ลงเพ่ือชดเชยค่ำสำธำรณูปโภคที่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรคณะมนุษยศำสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำระบบกำรหำรำยได้จำกทุกภำรกิจ 
(กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร) เพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่กำรพ่ึงพำตนเองในอนำคตอันใกล้ รวมไปถึง กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล 

1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) ก าหนดให้มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น คณะจึงถ่ำยทอดแนวทำงกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงดี 
 

1.2 รำยละเอียดของแผนพัฒนำระบบกำรบริหำร กำรเงิน และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได ้

1. จ านวนโครงการที่น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม (ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 

5 โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ 

1. ระบบและกลไกการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

 
- 

 

- 
 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

2. ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

ดี 2. โครงการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร - - ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

3. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 75 3. โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้าน
ต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ 

- 
 

- ส านักงานเลขานุการคณะฯ 

 
4. จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) 

2 4. การจัดท าต้นแบบแผนและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนรูปแบบ
ใหม่ที่ครอบคลุมปีงบประมาณและปีการศึกษา 

- - ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ส านักงานเลขานุการคณะฯ 

5. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเส่ียง   - - ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการแผนและประเมินผล - - ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
7. การจัดท ารายงานงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับต่างๆ 

- - ส านักงานเลขานุการคณะฯ 
 

 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554          9 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554       5 
 

ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได ้

  8. การน าข้อมูลทางการเงินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะเพื่อการ
วางแผนและการตัดสินใจร่วมกัน  

- - ส านักงานเลขานุการคณะ 

9. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 
2556-2570) 

- - ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

  10. โครงการจัดท ารายงานประจ าปี (สรุปผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์) 

- 60,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ลักษณะโครงกำร/กิจกรรมที่ถ่ำยทอดสู่หน่วยงำน 

1. การประเมินผู้บริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

  2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล   ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

  3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

  4. การจัดการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร   ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

  5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการด าเนินงานและบริหารงาน   ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

  6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลภายนอกการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

  7. การพัฒนาศักยภาพทางการบริหารด้วยข้อมูลทางการเงินตามโครงการ
ต้นแบบ  

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

 
 

2. แผนพัฒนำบุคลำกร (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 2 และ 5 / องค์ประกอบที ่2) 
2.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์

2.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 พบว่า คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องไป
ถึงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รวมถึ งคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม ดังนั้น คณะจึงเพ่ิมระดับ
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนใหเ้ป็นวำระเร่งด่วน โดยจัดท ำแผนงำนเชิงรุกเพ่ือเป็นกรอบให้หน่วยงำนในสังกัด โดยเฉพำะภำควิชำได้มีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำของคณำจำรย์ในแต่ละสำขำให้มีจ ำนวนเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำงด้ำนกำรจัดกำรให้แก่บุคลำกรสำยสนับสนุนเพ่ือให้มี
ศักยภำพสอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำของหน่วยงำน 

10         คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



6        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) ก าหนดยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาผ่านตัวช้ีวัด 2 ตัวที่ส าคัญ คือ อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อรองรับการยกระดับการศึกษาสู่ระดับบัณฑิตศึกษา  การเป็นปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ดังนั้น คณะจึงส่งเสริมให้คณำจำรย์ศึกษำต่อในระดับปริญญำเอกและเสนอขอด ำรงแหน่งทำงวิชำกำรด้วยกำรจัดให้มีกลไกสนับสนุนต่ำงๆ เช่น ทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ กำรผลิตเอกสำรทำงวิชำกำร เป็นต้น 

2.1.3 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านการบริหารจัดการ (พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม) ก าหนดให้มีการสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้น คณะจึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในด้ำนทักษะและประสบกำรณ์ก่อนกำรเปิดประชำคมอำเซียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษซ่ึงเป็นภำษำ
ทำงกำรของประชำคมอำเซียน และกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม 
 

2.2 รำยละเอียดของแผนพัฒนำบุคลำกร 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได ้

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า (ถา่ยทอดสู่หน่วยงานยอ่ย) 

32 โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ 
1. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ 

 
- 

 
1,000,000 

 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
(ถ่ายทอดสู่หนว่ยงานย่อย) 

32 2. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน - 1,000,000 ส านักงานเลขานุการคณะฯ 

3. ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาบุคลากร 

ดี 3. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร - 200,000 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4. โครงการสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร - 500,000 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ส านักงานเลขานุการคณะฯ 

 5. โครงการให้รางวัลหรือทุนสนับสนุนคณาจารย์ที่ผลิตผลงานวิชาการ - 300,000 ฝ่ายวิชาการ 
6. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ - 50,000 ฝ่ายวิชาการ 
7. โครงการเสนอผลงานต่างประเทศ - 500,000 ส านักงานเลขานุการคณะฯ 
8. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน - 5,000 ฝ่ายบริการวิชาการ 

  ลักษณะโครงกำร/กิจกรรมที่ถ่ำยทอดสู่หน่วยงำน 
1. โครงการส่งเสริมคณาจารย์ศึกษาต่อปริญญาเอก 

 
- 

 
- 

 
ทุกภาควิชา 

  2. โครงการส่งเสริมคณาจารย์ผลิตและน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง
ในระดับประเทศและนานาชาติ 

 
- 

 
- 

ทุกภาควิชา 

  3. โครงการส่งเสริมคณาจารย์เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ - - ทุกภาควิชา 
  4. โครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน - - ทุกภาควิชา 
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3. แผนจัดกำรศึกษำและผลิตบัณฑิต (เชื่อมโยงกบัประเด็นยทุธศำสตร์ที ่1 และ 2 / องค์ประกอบที่ 2) 
3.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์

3.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 พบว่า คณะมีความพร้อมของอปุกรณ์การศึกษาและการจัดการด้านกายภาพในระดับที่เหมาะสม แต่ควร
มีการส ารวจความต้องการของหนังสือในห้องสมุดทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อจัดสรรให้เป็นไปตามความเหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบการใช้งานเพื่อประเมินผลและแก้ไขกรณีที่มี
ปัญหาการใช้งาน ดังนั้น คณะจะมุ่งจัดหำและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนทำงกำรศึกษำโดยอำศัยมุมมองแบบองค์รวม (Holistic View) กล่ำวคือ ไม่เน้นเฉพำะทรัพยำกรกำรเรียนในห้องสมุด
เพียงอย่ำงเดียว แต่จะเชื่อมโยงงำนหลำยส่วนเข้ำด้วยกัน ได้แก่ กำยภำพและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ปัจจัยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนระบบกำรให้บริกำรเพ่ือสร้ำง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ท่ีส่งผลให้กำรผลิตบัณฑิตมีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับแผนพัฒนำกำยภำพคณะมนุษยศำสตร์)   

3.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) ก าหนดให้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายควบคู่กับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ผู้เรียนต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนั้น คณะจึงก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำและผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทั้ง
ห้ำด้ำนของนิสิตและถ่ำยทอดไปยังหน่วยงำนในสังกัด (ภำควิชำ) เพ่ือด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

3.1.3 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านการวิชาการ ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. 
ทุกหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองเป้าหมายความต้องการของตลาด ตลอดจนดึงดู ดผู้สนใจในภูมิภาคอาเซียนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะจึงต้อง
ผลักดันให้ภำควิชำปรับปรุงหลักสูตร พัฒนำเนื้อหำกำรเรียนกำรสอน พัฒนำหลักสูตรและรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือแนวโน้มสำขำวิชำชีพในอนำคต ตลอดจนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเป็นภำษำต่ำงประเทศเพ่ือสร้ำงควำมคุ้นเคยให้แก่นิสิตก่อนส ำเร็จกำรศึกษำและมีควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพในประชำคมอำเซียนได้เป็นอย่ำงดี 

3.1.4 นโยบาย/แผนงานของคณบดีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้เสนอให้มีการกระตุ้นคณาจารย์ให้ผลิตผลงานวิชาการและน านวัตกรรมใหม่ ๆ หรือใช้ระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบ เร่งซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา
และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ไว้ให้พร้อมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนของคณาจารย์ บุคลากร และผู้เรียนให้ได้ผลอย่างแท้จริง 
 

3.2 รำยละเอียดของแผนจัดกำรศึกษำและผลิตบัณฑิต 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รำยได ้

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์  (ถ่ายทอดสู่
หน่วยงานย่อย) 

545 โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ 

1. โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ /นานาชาติสาขา
มนุษยศาสตร์ 

 

- 
 

700,000 

 

ฝ่ายวิชาการ 

2. จ านวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านมนุษยศาสตร์  (ถ่ายทอดสู่
หน่วยงานย่อย) 

998 2. โครงการจัดท าคู่มือหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์  50,000 ฝ่ายวิชาการ 

12         คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์



8        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รำยได ้

3. จ านวนนิสิตที่คงอยู่ด้านมนุษยศาสตร์ (ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
ย่อย) 

2,945 3. โครงการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการหรือผู้ใชับัณฑิต - 30,000 ฝ่ายวิจัย 

4. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมี
คุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 

99 4. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ 
5. โครงการจัดสัมมนาวิชาการ / เสวนาเชิงวิชาการ 

- 
- 

200,000 
60,000 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 

5. ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโท/เอก (ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 

70 6. การเปิดรายวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 - - ฝ่ายวิชาการ 

6. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

70 7. การพัฒนาระบบการให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์ - - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  8. การพัฒนาระบบการส ารองห้องเรียนและห้องประชุมผ่านระบบ
ออนไลน ์

- - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ลักษณะโครงกำร/กิจกรรมที่ถ่ำยทอดสู่หน่วยงำน    
  1. การรับนักเรียนในภูมิภาค ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้มีผลการ

เรียนดีเด่นสามารถเข้าศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
- - ทุกภาควิชา 

  2. โครงการปฐมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการสหกิจศึกษา 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางวิชาชีพ โครงการจัด
สัมมนาเชิงวิชาการ โครงการ    ทัศนศึกษาและดูงาน 

- - ทุกภาควิชา 

  3. การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ระบบ e-learning 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏบิัติการเฉพาะสาขา เป็นต้น 

- - ทุกภาควิชา 

  4. การเปิดรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน รายวิชาเฉพาะสาขาที่มี
เนื้อหารองรับการเปิดประชามคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ตลอดจน
รายวิชาทางด้าน      โลกาภิวัตน์ 

- - ทุกภาควิชา 

  5. โครงการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา - - ทุกภาควิชา 
  6. โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาต ิ - - ทุกภาควิชา 
  7. การพัฒนาช่องทางการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานทั้งในและ

ต่างประเทศ 
- - ทุกภาควิชา 
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4. แผนพัฒนำนิสิตและบริกำรศิษย์เก่ำ (เชื่อมโยงกับประเดน็ยุทธศำสตร์ที ่1 / องค์ประกอบที่ 3) 
4.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์

4.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 พบว่า คณะมีจุดอ่อนในเรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
นิสิต ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดในด้านอาคารสถานท่ีที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและอยู่ในระหว่างการรอการก่อสร้างที่พักนิสิตเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย ท าให้นิสิตบางส่วนต้องกระจายไปอยู่ใน
บริเวณอื่น ท าให้กระจายข่าวสารหรือการประสานงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก รวมไปถึงการใช้สื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงนิสิตในวงกว้างยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น คณะจึงก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรกับนิสิตและสร้ำงเครือข่ำยนิสิตด้วยกำรใช้สื่อต่ำๆ อย่ำงบูรณำกำรมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ยังรวมไปถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำร่วมกับสมำคมนิสิต
เก่ำฯ ที่ได้ด ำเนินกำรจัดต้ังแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรระดมทรัพยำกรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะในอนำคต 

4.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) ก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมและขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ศิษยืเก่าโดยผ่านเครือข่ายศิษย์เก่า และพัฒนานิสิตให้มี
โอกาสได้เรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้น คณะจึงก ำหนดกรอบกำรพัฒนำนิสิตและศิษย์เก่ำผ่ำนกำรจัดกิจกรรมนิสิตที่มีควำมหลำกหลำยเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบกำรณ์ชีวิตนอก รวมถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอกเพ่ือชื่อเสียงให้กับคณะ นอกจำกนี้ ยังส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให้นิสิตเกิด
ควำมรักและหวงแหนมรดกทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำอันทรงคุณค่ำของไทย  

4.1.3 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านวิชาการ (พัฒนานิสิต) ก าหนดทิศทางสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กล่าวคือ สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาส
ฝึกงานและเสริมสร้างประสบการณ์ในองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีส่วนร่วมกับสังคมชนบท สัมผัสชีวิตรากหญ้า และมีโอกาสใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี 
และมีทักษะทางวิทยาการที่ก้าวหน้า ดังนั้น คณะจึงก ำหนดกรอบกำรพัฒนำนิสิตและศิษย์เก่ำที่มุ่งเน้นกำรศึกษำหรือสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมกำรเกษตร เพ่ือให้นิสิตเกิดจิตส ำนึกรักท้องถิ่น มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เพ่ือพัฒนำท้องถิ่นไทยได้เป็นอย่ำงดี 

4.1.4 นโยบาย/แผนงานของคณบดีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอให้มีการจัดตั้งสมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ซึ่งในขณะนี้ได้
ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะจึงผลักดันให้สมำคมนิสิตเก่ำฯ เร่งจัดระบบกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ รวมถึงเร่ิมจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยนิสิตเก่ำคณะมนุษยศำสตร์
และวิทยำศำสตร์-อักษรศำสตร์ให้มีควำมเข้มแข็งต่อไป 
 

4.2 รำยละเอียดของแผนพัฒนำนิสิตและบริกำรศิษย์เก่ำ 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รำยได ้

1. จ านวนโครงการพัฒนานิสิตที่ ส่ ง เสริมการเรียนรู้ ที่
หลากหลายควบคู่กับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย)  

5 โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ 
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

 

- 
 

40,000 

 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

 

14         คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



10        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รำยได ้

2. จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายควบคู่กับการพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 

200 2. การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต (ภายใต้การ
สนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร์) 

- 
- 

2,424,000 
2,479,000 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

3. โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะมนษุยศาสตร์ตามแนวคิดบัณฑิตที่
พึงประสงค์ (ภายใต้การสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์)  

- 
- 

1,767,000 
1,625,000 

ฝ่ายกิจการนิสิต 
 

  4. การสนับสนุนโครงการกิจกรรมนิสิตที่จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ (ภายใต้การสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์) 

- 400,000 
400,000 

ฝ่ายกิจการนิสิต 
สโมสรนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 

  5. การพัฒนาช่องทางการส่ือสารกับเครอืข่ายนิสิตผ่านระบบออนไลน์
และเครือข่ายทางสังคม (Socila Network) 

- - ฝ่ายกิจการนิสิต 

  5. โครงการจัดท าฐานข้อมูลนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์ - 5,000 ฝ่ายบริการวิชาการ 
  ลักษณะโครงกำร/กิจกรรมที่ถ่ำยทอดสู่หน่วยงำน    
  1. โครงการปฐมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการสหกิจศึกษา 

โครงการอมรมเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางวิชาชีพ โครงการสัมมนา 
โครงการทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ 

- - ทุกภาควิชา 

  2. การพัฒนานิสิตด้านคุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรมไทย   ทุกภาควิชา 
  3. การส่งเสริมการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในกระบวนการ

เรียนการสอน 
- - ทุกภาควิชา 

  4. โครงการที่ด าเนินการร่วมกับฝา่ยกิจการนิสิต (ใช้งบประมาณจาก
โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร์ตามแนวคิดบัณฑิตที่พึง
ประสงค์) 

- - ทุกภาควิชา 

 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554          15 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554       11 
 

5. แผนพัฒนำงำนวิจัย (เชื่อมโยงกับประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 3 / องค์ประกอบที่ 4) 
5.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์

5.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 พบว่า การวิจัยของคณาจารย์ในหลายวิชาอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ ายังมีน้อย การตีพิมพ์และการน าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ยังมีน้อย ตลอดจนการ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะยังอยู่ในวง
แคบ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ค่อนข้างยาก      ดังนั้น คณะจึงก ำหนดกรอบให้หน่วยงำนในสังกัด (ภำควิชำและสถำบัน) แสวงหำทุนจำกหน่วยงำนภำยนอกและเพ่ิมงบประมำณงำนวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค์จำกนักวิจัยรุ่นใหม่และคณำจำรย์ที่มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอก รวมไปถึงกำรพัฒนำช่องทำงกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยผ่ำนระบบออนไลน์เพ่ือให้ให้บุคคลภำยนอกสำมำรถ
เข้ำถึงได้สะดวกและเกิดกำรแพร่กระจำยขององค์ควำมรู้อย่ำงกว้ำงขวำง 

5.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) ก าหนดให้มีการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดวิทยาการในสาขามนุษยศาสตร์ พัฒนางานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งบูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต และค่านิยมที่ดีงามของไทยเพื่อสร้างกระแสเชิงบวกให้กับสังคม ดังนั้น คณะจึงก ำหนดกรอบโครงกำรที่เป็นรูปธรรมและถ่ำยทอดไปยังหน่วยงำนในสังกัด 
(ภำควิชำและสถำบัน) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ กำรบูรณำกำรงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และค่ำนิยมที่ดีงำมเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 

5.1.3 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านการวิจัย ก าหนดให้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้วยการสนับสนุนงานวิจัยวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์   ให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้แก่สังคมได้ ดังนั้น คณะจึงก ำหนดกรอบกำรวิจัยในสำขำ
มนุษยศำสตร์ให้มุ่งเน้นงำนวิจัยเชิงประยุกต์หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือเป็นที่ต้องกำรของสังคมได้อย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง งำนวิจัยที่มีบทบำทในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำอุตสำหกรรมหรือวิสำหกิจชุมชนซ่ึงอยู่ในขอบเขตของสำขำมนุษยศำสตร์ นอกจำกนี้ ยังส่งเสริมกำรพัฒนำหัวข้องำนวิจัยที่หลำกหลำยและมีขอบเขตกว้ำงขึ้นเพ่ือเอื้อต่อกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร/กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ เช่น ประชำคมอำเซียน เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ กระแสโลกำภิวัตน์กับควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 
 

5.2 รำยละเอียดของแผนพัฒนำงำนวิจัย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระดับแผน 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับแผน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้
1. จ านวนโครงการวิจัย (ถ่ายทอดสู่หนว่ยงานย่อย)   12 โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ    

2. จ านวนโครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จ (ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 15 1. การส่งเสริมงานวิจัยเชิงสหวิทยาการหรือวิจัยเชิงบูรณาการตามอัต
ลักษณค์ณะมนุษยศาสตร์ 

- 
 

- 
 

ฝ่ายวิจัย 
 

3. ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า (ถ่ายทอดสู่
หน่วยงานย่อย) 

65 2. โครงการอบรมสัมมนาและดูงานส าหรับบุคลากรด้านการวิจยั - 400,000 ฝ่ายวิจัย 

 

16         คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



12        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ระดับแผน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้
4. ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจ า (ถ่ายทอดสู่
หน่วยงานย่อย) 
 

25 3. การจัดสรรทุนวิจยัแก่บุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) คณะ
มนุษยศาสตร์ 

- 
- 

500,000 
500,000 

ฝ่ายวิจัย 

5. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ถ่ายทอดสู่
หน่วยงานย่อย) 

55 4. โครงการพัฒนาความรว่มมือเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรทางด้าน
การวิจยั 

- 800,000 ฝ่ายวิจัย 

6.    จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 

1 7. โครงการพัฒนาวารสารคณะมนุษยศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ (E-Journal) - - ฝ่ายวิจัย 

  8. การส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยและเครือข่ายงานวิจัย (งานประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานประชุมวิชาการเครือข่าย
มนุษยศาสตร์ ฯลฯ) 

- - ฝ่ายวิจัย 

  9. โครงการจัดตั้งศูนย์เอเชียศึกษาร่วมกบัมหาวิทยาลยัปูซาน ประเทศ
เกาหล ี

- - ฝ่ายวิจัย 

  ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน    

  1. โครงการสนับสนุนการท าวิจัย การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ พี่เล้ียงนักวิจัย - - ทุกภาควิชา / สถาบัน 
  2. โครงการสนับสนุนและจัดหางบประมาณการวิจัยจากหน่วยงาน

ภายนอก 
- - ทุกภาควิชา / สถาบัน 

  3. โครงการพัฒนาช่องทางการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ 

- - ทุกภาควิชา / สถาบัน 

  4. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของคณาจารย์ - - ทุกภาควิชา / สถาบัน 

  5. โครงการสนับสนุนการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรของผลงานทาง
วิชาการและงานสร้างสรรค์ 

- - ทุกภาควิชา / สถาบัน 
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6. แผนพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 และ 4  / องค์ประกอบที่ 5) 
6.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์

6.1.1 จากรายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 พบว่า  
1) คณะยังขาดโครงการบริการวิชาการหลักของคณะที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่คณะอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะจึงจะจัดต้ังหน่วยประสำนงำนโครงกำรพัฒนำวิชำกำร 

(บริกำรวิชำกำรและวิจัย) เพ่ือเป็นช่องทำงหลักในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม รวมถึงเป็นหน่วยงำนภำยในที่สำมำรถบริหำรภำรกิจกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่มีควำมคล่องตัว 
2) หลักฐานโครงการบริการทางวิชาการที่น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจน  ดังนั้น คณะจึงพิจำรณำปรับปรุงแบบฟอร์มประมวลกำรสอนให้มีส่วนที่

แสดงถึงกำรบูรณำกำรเนื้อหำจำกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยให้ชัดเจนมำกขึ้น 
6.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) ก าหนดให้มีการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดวิทยาการในสาขามนุษยศาสตร์ พัฒนาการบริการวิชาการโดยการจัดท าหลักสูตร

ระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาชีพสู่ประชาชน และส่งเสริมให้บุคลากรให้บริการทางวิชาการภายนอกทั้งระดับชุมชุน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ดังนั้น คณะจึงก ำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำงำนบริกำรทำงวิชำกำร 2 ด้ำนที่ส ำคัญ คือ 

 จัดท ำกรอบโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดไปยังหน่วยงำนในสังกัด (ภำควิชำ ศูนย์ สถำบัน) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรในสำขำ
มนุษยศำสตร์สู่สังคมในรูปแบบต่ำงๆ  

 ก ำหนดโครงกำรหรือกิจกรรมที่ส่วนกลำงรับผิดชอบเพ่ือกำรถ่ำยทอดควำมหมำยของกำรบริกำรทำงวิชำกำรและแนวทำงกำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำร กับ 
กำรวิจัย / กำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

6.1.3 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร มุ่งเน้นให้มีกำรแสวงหำรำยได้ให้กับหน่วยงำนนอกเหนือจำกงบประมำณแผ่นดินและ
รำยได้ที่ได้รับจำกกำร    จัดกำรศึกษำด้วยกำรพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและหน่วยงำนภำยนอก ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชนให้มี
ควำมเข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น  

6.2 รำยละเอียดของแผนพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รำยได ้

1. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ า   

100 โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ 

1. โครงการอบรมเสวนาเพื่อพัฒนางานบริการวิชาการ 

 
- 

 
30,000 

 

ฝ่ายบริการวิชาการ 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ (ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 242 2. โครงการจัดท าเว็บไซต์บริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ - 10,000 ฝ่ายบริการวิชาการ 
3. จ านวนโครงการบริการวิชาการเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของ
ประเทศ (ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 

2 3. โครงการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ - 50,000 ฝ่ายบริการวิชาการ 

 

18         คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



14        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รำยได ้

4. ร้อยละของคณาจารย์ที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน
ภายนอกทุกระดับ (ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 

65 4. การส่งเสริมการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกตามอัต
ลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ (สหวิทยาการ/การบูรณาการศาสตร์) 

- - 
(งบประมาณ
ภายนอก) 

ฝ่ายบริการวิชาการ 

  ลักษณะโครงกำร/กิจกรรมที่ถ่ำยทอดสูห่น่วยงำน 

1. การบริการวิชาการแก่สังคมที่ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่หน่วยงาน (จัด
อบรม สัมมนา ฯลฯ) 

 

- 
 

- 
 

ทุกภาควิชา / ศูนย์ 

  2. การสนับสนุนอาจารย์ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ - - ทุกภาควิชา / ศูนย ์

  3. การเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม - - ทุกภาควิชา / ศูนย ์

  4. การพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือกับชุมชนในการเผยแพร่ความรู ้ - - ทุกภาควิชา / ศูนย ์

  5. การวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) - - ทุกภาควิชา / ศูนย ์

 
 
7. แผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (เชื่อมโยงกบัประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 และ 6 / องค์ประกอบที่ 6) 

7.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์
7.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 พบว่า มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมี

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของส่วนกลางที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิต ตลอดจนมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น คณะจึง
ส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำรกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนำนิสิต โดยเพ่ิมจุดเน้นเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ของคณะให้มีควำม
เข้มแข็งและเด่นชัดมำกยิ่งขึ้นด้วย 

7.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) ก าหนดให้มีการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐด้วยการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงามในการ
อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนั้น คณะจึงก ำหนดกรอบโครงกำรและถ่ำยทอดสู่หน่วยงำนในสังกัด (ภำควิชำ สถำบัน) เพ่ือปลูกฝังให้นิสิตมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีโอกำส
สัมผัสกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยในลักษณะต่ำงๆ ก่อให้เกิดจิตส ำนึกและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย ตลอดจนรู้จักกำรผสมผสำนทุนทำงวัฒนธรรมต่ำงๆ กับงำนสร้ำงสรรค์ในแต่ละ
สำขำวิชำชีพเพ่ือก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
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7.1.3 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก าหนดให้ส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคมด้วยการน าจุดแข็งทางด้านศิลปวัฒนธรรม
การเกษตรและความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมมาใช้เพื่อให้เยาวชนและสังคมได้เกิดการเรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจเป็นที่ประจักษ์ในประชาคมอาเซียน (สังคมและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งใน
สามเสาหลักส าคัญของประชาคมอาเซียน) นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันและภูมิภาคต่างๆ เพื่อความเข้าอันดีและก่อให้เกิดเรียนรู้ที่หลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมทั้งในบริบทของไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน       ดังนั้น คณะจึงก ำหนดกรอบโครงกำรและถ่ำยทอดสู่หน่วยงำนในสังกัด (ภำควิชำ สถำบัน) เพ่ือกระตุ้นให้บุคลำกรและนิสิต
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมกำรเกษตร และวัฒนธรรมอำเซียน ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่ำงสถำบันในภูมิภำคอำเซียน 
ตลอดจนกำรรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภำคอำเซียน 

 
7.2 รำยละเอียดของแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รำยได ้

1. จ านวนโครงการด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงของรัฐ 

5 โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ 

1. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมพัฒนานิสิต 
(ภายใต้งบประมาณจากทุนพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร์ในแผนพัฒนา
นิสิตและบริการศิษย์เก่า) 

 

- 
 

- 
 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

2. จ านวนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (ถ่ายทอดสู่
หน่วยงานย่อย) 

6 2. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์เนื่องใน
วโรกาสส าคัญต่าง ๆ 

- 3,000 ฝ่ายบริการวิชาการ 

3. จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม (ถ่ายทอดสู่
หน่วยงานย่อย) 

500 3. โครงการท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ - 100,000 ส านักงานเลขานุการคณะ 

4. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 

92 4. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ - 50,000 ส านักงานเลขานุการคณะ 

สโมสรนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 

  5. โครงการวิจัยดา้นวัฒนธรรม “รกัท้องถิ่นไทย” - 300,000 ฝ่ายวิจัย 
  6. โครงการวิจัยและประสานความร่วมมือ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรม

ภูมิภาค” 
- 400,000 ฝ่ายวิจัย 

  ลักษณะโครงกำร/กิจกรรมที่ถ่ำยทอดสู่หน่วยงำน    

  1. การสนับสนุนหรือส่งเสริมการท านุบ ารุงหรือการอนุรักษ์ภาษา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย 

- - ทุกภาควิชา / สถาบัน 
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ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รำยได ้

  2. การสนับสนุนหรือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

- - ทุกภาควิชา / สถาบัน 

  3.  การบริการวิชาการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชุมชนและระดับประเทศที่มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ ์

- - ทุกภาควิชา / สถาบัน 

  4. การส่งเสริมการวิจัยที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ค่านิยมที่ดี
งามของไทยเพื่อสร้างกระแสเชิงบวกให้กับสังคม 

- - ทุกภาควิชา / สถาบัน 

  5. การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชุมชนและระดับประเทศที่มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ ์

- - ทุกภาควิชา / สถาบัน 

 
 

8. แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้ (เชื่อมโยงกับประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 3 และ 5 / องค์ประกอบที่ 7) 
8.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์

8.1.1 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 พบว่า คณะควรคัดเลือกประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ตามภาควิชาต่างๆ มาก าหนดเป็น
ประเด็นในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ระดับคณะ จัดกิจกรรมถอดความรู้และประสบการณ์ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) โดยเฉพาะผู้อาวุโสหรือผู้
เกษียณอายุราชการ ดังนั้น คณะจึงพัฒนำ   ระบบกำรจัดกำรควำมรู้ส่วนกลำงของคณะโดยเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ในสำขำวิชำต่ำงๆ ของบุคลำกร 
นิสิต และบุคคลภำยนอก 

8.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) ก าหนดใหม้ีการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ให้มีความทันสมัยและพัฒนาระบบการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล
ให้มีความต่อเนื่อง โดยชุมชนสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานรวดเ ร็วและมีประสิทธิภาพในหน่วยงานทุกระดับ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการคณะ
มนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านการบริหารจัดการ ก าหนดให้มีการเร่งรัดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ดังนั้น คณะจึงมุ่งพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรจัดกำร (MIS) และระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของบุคลำกรและผู้บริหำรอย่ำงแท้จริง 
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8.2 รำยละเอียดของแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้ 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได ้

1. จ านวนของโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดสู่
ประชาชน 

8 โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ 

1. โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
- 

 

50,000 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. จ านวนของผลงานทางวิชาการที่ถ่ายทอดสู่สังคมภายนอก 
(ตัวชี้วัดเพิ่มเติม – ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 

20 2. โครงการโปรแกรมระบบ Server  - 50,000 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จ านวนโครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร (ตัวชี้วัด
เพิ่มเติม ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 

5 3. การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการด าเนินงานและ
บริหารงาน 

- - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ร้อยละของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม) 

80 4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) 

- - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  5. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลประกันคุณภาพเพื่อการจัดการความรู้
ในองค์กร 

- 30,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

  ลักษณะโครงกำร/กิจกรรมที่ถ่ำยทอดสูห่น่วยงำน    
  1. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมผ่านระบบออนไลน์ - - ทุกภาควิชา/หน่วยงานใน

สังกัด 
  2. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืกับชุมชนในการเผยแพร่ความรู้ - - ทุกภาควิชา/หน่วยงานใน

สังกัด 

  3. โครงการถ่ายทอด/ขยายผลองค์ความรู้จากงานวจิัย/งานสร้างสรรค์สู่
สังคม 

- - ทุกภาควิชา/หนว่ยงานใน
สังกัด 

  4. โครงการจัดการความรู ้(KM) ในหน่วยงาน - - ทุกภาควิชา/หนว่ยงานใน
สังกัด 
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9. แผนพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 5 / องค์ประกอบที ่9) 
9.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 คณะกรรมการฯ เสนอว่า 
9.1.1 การถ่ายทอดตัวบ่งช้ีที่วัดกระบวนการ (ระบบและกลไก) ควรพิจารณาก าหนดความรับผิดชอบระดับคณะและระดับหน่วยงานภายในให้ชัดเจนเพื่อลดความซ้ าซ้อนของการ

ท างาน ส่วนตัวบ่งช้ีที่วัดผลผลิต (ส่วนใหญ่เป็นตัววัดของ สมศ.) ควรถ่ายทอดเป้าหมายสู่หน่วยงานภายในตามสัดส่วนของบุคลากรหรือตามศักยภาพของหน่วยงาน ดังนั้น คณะจะจัดสรรและ
ก ำหนดควำมรับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภำพโดยแบ่งเป็นระดับคณะ (ส่วนกลำง) และระดับหน่วยงำนในสังกัด (ภำควิชำ ศูนย์ สถำบัน) ตำมภำรกิจหลักเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนของ
กำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรบูรณำกำรกันระหว่ำงงำนแผน กำรประเมินผล และกำรประกันคุณภำพด้วยกำรใช้ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ (ฐำนข้อมูล/โปรแกรมส ำเร็จรูป) มำกยิ่งขึ้น 

9.1.2 ควรปรับปรุงการเขียน SAR ในส่วนของการรายงานผลการด าเนินงานและการจัดหลักฐานต้องชัดเจนและตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 

9.2 รำยละเอียดของแผนพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รำยได ้

ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ (ตัวชี้วัด
เพิ่มเติม) 

ระดับดี โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ    

 1. โครงการสัมมนาผลการประเมินคุณภาพ - 60,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพแก่บุคลากร - 40,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

  3. โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ - 100,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  4. โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ - 5,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

  5. โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ - 20,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  6. โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. - 60,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

  7. โครงการประเมินคุณภาพภายในคณะ - 70,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

  8. โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง - 50,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

  9. โครงการประเมินคุณภายในหน่วยงานย่อย - 150,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  10. โครงการวิจัยดา้นประกันคุณภาพ - 30,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  11. โครงการประเมินคุณภาพภายในคณะ - 30,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  12. โครงการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ - 60,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

  ลักษณะโครงกำร/กิจกรรมที่ถ่ำยทอดสู่หน่วยงำน    

  1. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - - ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 
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ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รำยได ้

  2. การพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการตรวจประเมินฯ 

- - ทุกภาควิชา/หนว่ยงานในสังกัด 

3. การพัฒนาระบบการจัดเกบ็ข้อมูลเพือ่การประกันคุณภาพ - - ทุกภาควิชา/หนว่ยงานในสังกัด 

  4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตด้านการประกันคุณภาพ - - ทุกภาควิชา/หนว่ยงานในสังกัด 

  5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพ - - ทุกภาควิชา/หนว่ยงานในสังกัด 

  6. การเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพของภาควิชา - - ทุกภาควิชา/หนว่ยงานในสังกัด 

 

10. แผนเฉพำะกิจ 
10.1 แผนกิจกรรมครบรอบ 30 ปี คณะมนุษยศำสตร์ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 และ 6 / องค์ประกอบที่ 3 5 และ 6) 

10.1.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์
  ในปพีุทธศักราช 2554 เป็นปีท่ีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนา คณะจึงได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี
การศึกษา 2554 เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติและผลงานของคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ออกสู่สังคม กิจกรรมครบรอบ 30 ปี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1) 
กลุ่มส่งเสริมทุนกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ยกไปบรรจุในแผนพัฒนากายภาพ) 2) กลุ่มส่งเสริมทุนมนุษย์ และ 3) กลุ่มส่งเสริมทุนวัฒนธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมที่ด าเนินการโดยส่วนกลางและ
หน่วยงานในสังกัด (ภาควิชา ศูนย์ สถาบัน)   
 

10.1.2 รำยละเอียดของแผนกิจกรรมครบรอบ 30 ปี คณะมนุษยศำสตร์ 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได ้

ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ 80 โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ 

1.  โครงการกิจกรรมวันครบรอบ 30 ปีคณะมนุษยศาสตร์ 

 

- 
 

50,000 
 

ส านักงานเลขานุการคณะฯ 

  2.  โครงการประกวดการประพันธ์ท านองและเนื้อร้องเพลง “30 ปี 
มนุษยศาสตร์” (ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนานิสิต – กิจกรรมพัฒนา
นิสิต) 

- - ฝ่ายกิจการนิสิต 

  3.  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์ (หอประวัติ) - 2,000,000 ฝ่ายวิจัย 

  4.  โครงการจัดท าหนังสือที่ระลึก “3 ทศวรรษ มนุษยศาสตร์” - 100,000 ฝ่ายวิจัย 
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ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได ้

  5.  โครงการจัดการประชุมวิชาการระดบัชาติสายมนุษยศาสตร์ - 400,000 ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิชาการ 
  6.  โครงการจัดงานพิธีเปิดอาคารมนุษยศาสตร์ 4 - 500,000 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

  7.  โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาผู้น าเยาวชนด้านดนตรีเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
(งบประมาณจากงาน “คีตนนทรี ใต้ร่มพระบารมี”) 

- 500,000 ฝ่ายบริการวิชาการ 

ร่วมกับภาควิชาดนตรี 

  ลักษณะโครงกำร/กิจกรรมที่ถ่ำยทอดสู่หน่วยงำน 

โครงการจัดประชุมวิชาการหรือสัมมนาวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ 

 

- 
 

- 
 

ทุกภาควิชา/หน่วยงานใน
สังกัด 

 
 

10.2 แผนพัฒนำกำยภำพ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 1 / องคป์ระกอบที่ 2) 
10.2.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์

1) อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 โดยที่การตกแต่งภายในและการติดตั้งงานระบบบางส่วนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงยังไม่
สามารถเปิดใช้งานได้ในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น คณะจึงต้องเร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปีกำรศึกษำ 2554 เพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงสมบูรณ์ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2555 เป็นต้นไป 

2) การเปิดใช้อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไปนั้น คณะมนุษยศาสตร์จะเผชิญกับค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่เพิ่มสูงขึ้น 
ในขณะที่รายได้จากการจัดการศึกษายังคงที่ ดังนั้น ส่วนหนึ่งของกำรตกแต่งอำคำรจุฬำภรณ์พิศำลศิลป์จะมุ่งเน้นให้ประโยชน์เพ่ือสร้ำงรำยได้เสริมในระยะยำวจำกกำรให้บริกำรสถำนที่และ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ได้แก่ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ห้องประชุมย่อย ห้องฝึกอบรม ห้องปฏิบัติกำรทำงดนตรีและห้องบันทึกเสียง รวมไปถึงกำรก ำหนดมำตรกำรกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงคุ้มค่ำและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3) อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จึงอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมและเสื่อมสภาพหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพภายนอก 
ส่วนตกแต่งภายใน งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบกับในปี พ.ศ. 2555 ส านักงานคณบดี ส านักงานเลขานุการ ภาควิชาศิลปาชีพ ภาควิชาดนตรี และศูนย์ภาษาจะย้ายไปตั้งที่ท าการใหม่ใน
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จึงเป็นช่วงเวลำที่เหมำะสม   ในกำรปรับปรุงอำคำรมนุษยศำสตร์ 1 ให้อยู่ในสภำพดีและจัดสรรพ้ืนที่ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้พร้อมรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำรของคณะในอนำคต  

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554          25 
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4) อาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตร์มีทั้งหมด 4 หลัง มีที่ตั้งกระจายตัวโดยมีแนวถนนของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาคารทั้งหมด บุคคลภายนอกจึง
สามารถเข้าถึงคณะมนุษยศาสตร์ได้โดยง่าย ท าให้เกิดความยากล าบากในรักษาความมั่นคงและปลอดภัย ดังนั้น คณะจึงต้องพัฒนำระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกัน
ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลำกร นิสิต ตลอดจนผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรในคณะมนุษยศำสตร์ในระยะยำว 

5) ส่วนหน่ึงของแผนกิจกรรมครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรอบคณะมนุษยศาสตร์ให้มี
ความสวยงาม  โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ โดยที่ค านึงถึงความเรียบง่ายแต่ใช้คิดสร้างสรรค์ สะดวกต่อบ ารุงรักษาในระยะยาว และประหยัดงบประมาณ ดังนั้น คณะจึงริเร่ิมกำรปรับปรุงกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อมขนำนใหญ่โดยเร่ิมจำกอำคำรจุฬำภรณ์พิศำลศิลป์ แล้วขยำยไปสู่อำคำรเรียนอื่นๆ อย่ำงค่อยเป็นค่อยไปด้วยกำรออกแบบภูมิทัศน์ให้เป็นเอกภำพ เน้นกำรฟ้ืนฟูและ
บ ำรุงรักษำของเดิมที่มีอยู่ให้มำกที่สุด เช่น อุทยำนมนุษยศำสตร์ (แหล่งรวมพรรณไม้ทำงศิลปวัฒนธรรมไทยในพื้นที่โดยรอบอำคำรมนุษยศำสตร์ 1) พรรณไม้ในพุทธประวัติ (พ้ืนที่ด้ำนหลัง
อำคำรมนุษยศำสตร์ 2) เป็นต้น ท้ังนี้ มีเป้ำประสงค์ส ำคัญ คือ กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ของบุคลำกรและนิสิตของคณะมนุษยศำสตร์ 
 

10.2.2 รำยละเอียดของแผนพัฒนำกำยภำพ 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได ้

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
(ตัวชี้วัดเพิ่มเติม) 

ไม่ต่ ากว่าระดับ
มาก (3.51) 

โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ 

1. โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจ าปี 

 

- 
 

100,000 

 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ : ระยะที่ 1 ภายใน พ.ค. 55 2. โครงการตกแต่งภายในและจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในอาคารจุฬาภรณ์
พิศาลศิลป์ 

2,881,600 3,899,500 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ : ระยะที่ 2 (เฉพาะโครงการ
ที่ 8) 
(ตัวชี้วัดเพิ่มเติม) 

ภายใน ก.ย. 55 3. โครงการบริหารพื้นที่ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในอาคารจุฬา
ภรณ์พิศาลศิลป์ (ชั้น 1) 

- 2,000,000 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

หมายเหตุ : รายละเอียดอยู่ในแผนพัฒนากายภาพ  4. โครงการปรับปรุงอาคารมนุษยศาสตร์ 1 - 30 ล้าน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  6. โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและพัฒนาระบบการรักษาความ

มั่นคงและปลอดภัย 
- 700,000 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  7. โครงการติดตั้งระบบแขนกั้นรถยนตอ์ัตโนมัติ - 400,000 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  8. โครงการออกแบบทัศนียภาพคณะมนุษยศาสตร์และแบบเสมือนจริง 

(Model)  
- 300,000 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
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10.3 แผนพัฒนำรำยวิชำพ้ืนฐำนและรำยวิชำรองรับกำรเปิดประชำคมอำเซียน (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 / องค์ประกอบที่ 2) 
10.3.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์

1) แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ในหลายด้าน 
โดยเฉพาะอย่าง ในด้านวิชาการ (หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน) ดังนั้น คณะจึงผลักดันให้ภำควิชำต่ำงๆ พัฒนำหลักสูตรและรำยวิชำที่ตอบสนองกำรเปิดประชำคมอำเซียนเพ่ือ
ขยำยขอบเขตกำรเรียนรู้ในสำขำต่ำงๆ ของนิสิตไปสู่ระดับภูมิภำคอำเซียนและเอ้ือต่อกำรประกอบอำชีพ/กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนอย่ำงเสรีในอนำคต 

2) ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2555 เป็นต้นไป คณะมนุษยศาสตร์จะเผชิญกับค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดใช้อาคารเรียนหลังใหม่ รวมถึงการลงทุนตกแต่ง
และซ่อมแซมอาคารเรียนหลังอื่นๆ ประกอบกับต้องมีการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น คณะจึงผลักดันให้มีกำรพัฒนำรำยวิชำพ้ืนฐำนส ำหรับนิสิตใหม่ของคณะมนุษยศำสตร์ก่อนที่จะเรียนรำยวิชำต่ำงๆ ในสำขำวิชำเอกของตนเองและทดแทน
รำยวิชำศึกษำทั่วไปในสำขำมนุษยศำสตร์ ทั้งนี้ กำรพัฒนำรำยวิชำพ้ืนฐำนดังกล่ำวจะเป็นกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ ในสำขำมนุษยศำสตร์เข้ำด้วยกันและเชิญคณำจำรย์ที่มีควำม
เชี่ยวชำญเป็นผู้สอน 
 

10.3.2 รำยละเอียดของแผนพัฒนำรำยวิชำพ้ืนฐำนและรำยวิชำรองรับกำรเปิดประชำคมอำเซียน 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได ้

จ านวนรายวิชาศึกษาทั่วไปในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์ 
(ตัวชี้วัดเพิ่มเติม) 

2 

 
โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ 

การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์ 

 
- 

 

- 
 

ฝ่ายวิชาการ 

จ านวนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชารองรับอาเซียน (ตัวชี้วัด
เพิ่มเติม – ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย) 

10 ลักษณะโครงกำร/กิจกรรมที่ถ่ำยทอดสูห่น่วยงำน 

การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมรายวิชาในหลกัสูตรให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทของโลก (เน้นรายวชิารองรับการเปิดประชาคมเซียน) 

 

- 
 

- 
 

ภาควิชา 
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10.4 แผนพัฒนำระบบและกลไกกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและควำมร่วมมือทำงวชิำกำรระหว่ำงประเทศ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 / 

องค์ประกอบที่ 2 และ 7) 
10.4.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์

1) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ 2 ประเด็น คือ 1) 
ควรปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับนิสิต โดยเน้นสื่อที่ทันสมัย เช่น การใช้เครือข่ายทางสังคม (Socila Media Network) เป็นต้น (องค์ประกอบ 3) และ 3) ควรจัดระบบเช่ือมโยงข้อมูล
งานวิจัยของแต่ละภาควิชาที่ต้องการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของคณะ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นของสาธารณชนทั่วไป  ดังนั้น คณะจึงมุ่งปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบกำรน ำเสนอของ
เว็บไซต์หลักของคณะเพ่ือเป็นช่องทำงหลักในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ โดยปรับปรุงเนื้อหำเกี่ ยวกับสำขำวิชำต่ำงๆ ให้เป็นภำษำต่ำงประเทศ เน้นระบบกำรสื่อสำรสองทำง (Two way 
communication) เป็นแหล่งกลำงในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เชิงวิชำกำร และเชื่อมโยงกับเครือข่ำยทำงสังคม (Social Network) หรือสื่ออื่นๆ ที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) และแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ก าหนดกลยุทธ์/แนวทางการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาไว้    2 ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร/รายวิชาที่มีความร่วมมือกับต่างชาติ และ 2) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
ดึงดูดผู้สนใจในภูมิภาคอาเซียนและจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์เพิ่มขึ้น  ดังนั้น คณะจึงมุ่งเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำในต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ประเทศท่ีเคยมีกำรลงนำมข้อตกลงในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) และมีสำยสัมพันธ์อันแนบแน่นกับคณำจำรย์ในสำขำวิชำต่ำงๆ มำก่อน รวมไปถึงกำรให้ควำมร่วมมือ
หรือแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำรกับสถำบันอุดมศึกษำท่ีเปิดกำรเจรจำเพ่ือแลกเปลี่ยนรู้ ตลอดจนกระชับควำมสัมพันธ์ให้มีควำมแน่นแฟ้นมำกยิ่งขึ้น  
 

10.4.2 รำยละเอียดของแผนพัฒนำระบบและกลไกกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงประเทศ 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได ้

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม) 

80 โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร/ดูงานในประเทศกลุ่มอาเซียน 

 
- 

 

200,000 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ระดั บก า รรับ รู้ ห รื อ คว ามพึ งพอ ใจ ในด้ า นก า ร
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม) 

มาก 2. โครงการดูงานและเจรจาความรว่มมอืด้านบริการวิชาการ
ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

- 300,000 ฝ่ายบริการวิชาการ 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  3. โครงการสัมมนาดูงานในประเทศและต่างประเทศ - 2,000,000 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  4. โครงการเจรจาความร่วมมือต่างประเทศ - 1,250,000 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  5. โครงการประชาสัมพันธ์บุคลากร หน่วยงาน กิจกรรม บริการของ

คณะฯ 

- 400,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  6. โครงการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ - 25,000 ฝ่ายวิชาการ 

28         คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



24        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได ้

  7. โครงการพัฒนาเว็บไซต์รองรับความเป็นนานาชาต ิเช่ือมโยงกบั
เครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ของคณะ 

- 50,000 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายวิจัย 
 8. โครงการจัดท า POP UP ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรและคณะ   - 100,000 ฝ่ายวิชาการ 

9. โครงการจัดสัมมนาครูและแนะแนวหรือเยี่ยมโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

- 50,000 ฝ่ายวิชาการ 

  10. โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์ประจ าปี - 40,000 ฝ่ายวิชาการ 

  11. โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมกับตา่งประเทศ - 400,000 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 
 

10.5 แผนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศำสตร์ (เชื่อมโยงกับองค์ประกอบที่ 9) 
10.5.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์

1) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคณะ คือ ควรจัดท าแผนการสร้างและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ ท่ีครอบคลุมพันธกิจหลักให้ครบถ้วนและมีความชัดเจน ปฏิบัติได้จริง โดยเน้นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในแต่ละพันธกิจ (ปีท่ีผ่านมา คณะใช้ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ของ สกอ. 
ซึ่งเป็นการบูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) ดังนั้น คณะจึงก ำหนดกรอบกำรเสริมสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์และถ่ำยทอดยังหน่วยงำนในสังกัด (ภำควิชำ ศูนย์ 
สถำบัน) จัดโครงกำร/กิจกรรมในลักษณะกำร  บูรณำกำรศำสตร์สำขำต่ำงๆ เข้ำด้วยกันโดยจัดให้มีกำรทบทวนเอกลักษณ์ (Uniqueness) และอัตลักษณ์ (Identity) ของคณะให้มีควำม
ถูกต้องเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรตลำด (Market Positioning) ภำพลักษณ์ (Image) และตรำสินค้ำ (Brand) ของหน่วยงำนเพ่ือให้คณะมนุษยศำสตร์มีศักยภำพ
ดึงดูดกลุ่มนักเรียนเป้ำหมำยที่มีคุณภำพและสำมำรถสร้ำงลักษณะเฉพำะตัวของบัณฑิตของคณะมนุษยศำสตร์ได้เป็นอย่ำงดี 

2) ในปี พ.ศ. 2554 – 2555 คณะได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556 - 2570) โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คณะมนุษยศาสตร์มุ่งสู่การ
ต้นแบบขององค์กรการศึกษาด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในระดับภูมิภาคเอเชีย” และแบ่งการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 ระยะ (ระยะละ 5 ปี) นอกจากนี้ ยังได้
ก าหนดให้มีการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่กระตุ้นบุคคลากรให้มีสมรรถนะหลักสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ด้วย ดังนั้น ในปีกำรศึกษำนี้ คณะจึงต้อง
เตรียมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือรองรับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระยะยำว 15 ปีที่จะมีผลตั้งปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเตรียม “คน” รวมไปถึงกลไกกำรบริหำรทรัพยำกรต่ำงๆ ที่
มีประสิทธิภำพ  
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10.5.2 รำยละเอียดของแผนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณข์องคณะมนุษยศำสตร์ 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 

ระดับแผน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับแผน 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได ้

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม) 

80 โครงกำร/กิจกรรมระดับคณะ 

1. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์ 

 

- 
 

50,000 

 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

  2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจคณะมนุษยศาสตร์ (รองรับ
แผนยุทธศาสตร์ฯ 15 ปี) 

- 200,000 ส านักงานเลขานุการคณะฯ 

  3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์" 

- 30,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

  4. โครงการปรับกระบวนทัศน์บุคลากร : นิยามใหมข่องมนุษยศาสตร์ 
(รองรับการบริหารยุทธศาสตร์ 15 ปี)   

- 200,000 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ฝ่ายบริการวิชาการ 
  5. การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับคณะตามอัตลักษณ์คณะ

มนุษยศาสตร์ 
- - ฝ่ายกิจการนิสิต 

  7. การส่งเสริมโครงการวิจัยและบริการวิชาการตามอัตลักษณ์คณะ
มนุษยศาสตร์ 

- - ฝ่ายวิจัย 
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1.6 แผนงำนประกันคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์ 
แผนงำนประจ ำปีงบประมำณ 2554 ฝ่ำยประกันคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์ 

(1 ตุลำคม 2553 - 30 กันยำยน 2554) 
 

การจัดท าแผนปฏิบตัิงานประจ าป ีพ.ศ.2554 ของฝ่ายประกันคณุภาพ ครอบคลุมปีการศึกษา 2554 และปีงบประมาณ 2555 ของคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคณุภาพ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการและกฎหมายด้านการศึกษาของแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2554 คณะมนุษยศาสตร์ มีการวเิคราะห์
ข้อมูลจากสารสนเทศ 6 แหล่ง ไดแ้ก ่

1. แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปี คณะมนษุยศาสตร์ พ.ศ.2554 
3. รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2553 
4. รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2553 
5. รายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอก รอบสาม (สมศ.) ประจ าป ี2554 
6. แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2554 (สปค.01) 
โดยมรีายละเอียดของแผนปฏิบตัิงานประจ าปดีังต่อไปนี้ 

 

1. แผนกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
 1.1 ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห์ 

1.1.1 จากข้อเสนอแนะในการประเมินฯ ประจ าปี 2553 พบว่า ควรมีการประชุมท าความเข้าใจให้แก่ผูร้ับผดิชอบงานประกันคุณภาพและใหค้วามรู้แก่เจา้หน้าท่ีธุรการของหน่วยงาน
ย่อยในการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารหลักฐานเพื่อการประกันคณุภาพด้วย 

1.1.2 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ พบว่า ควรปรับปรุงการเขียน SAR ในส่วนของการรายงานผลการด าเนินงาน และการจดัหลักฐานต้องชัดเจนและตรงตามเกณฑ์
ที่มาตรฐานก าหนด คณะจึงต้องจดัอบรมเทคนิคการเขียน SAR ให้ผู้รับผิดชอบในการเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตัวช้ีของคณะ 

1.1.3 เป็นการกระจายความรู้และสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ี และเพื่อให้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต้นแบบท่ีหน่วยงานสามารถน าไปเป็นแนวทางการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพของตนเองได ้

1.1.4 เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่องกระบวนการประกันคุณภาพแก่นิสิตให้สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรนสิติได้จริง 
1.1.5 เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร ์
1.1.6 ฝ่ายประกันคณุภาพเห็นความส าคญัของการจัดการความรูด้้านการประกันคณุภาพ โดยเริม่จากการรวบรวมเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม อบรม สมัมนา ที่

เกี่ยวกับการประกันคณุภาพ เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบไว้ในเว็บไซต์คณะ และเผยแพร่/กระจายข้อมูลไปสู่บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์อยา่งทั่วถึง 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554          31 
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1.2 โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
1.2.1 โครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ปีการศึกษา 2554” 
1.2.2 โครงการเทคนิคการเขยีน SAR และการจัดหลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 
1.2.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการประมวลผลใน common data set 
1.2.4 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคณุภาพแก่นสิิต 
1.2.5 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ 
1.2.6 โครงการคลินิกการประกันคณุภาพ 
1.2.7 โครงการจดัการความรูด้้านการประกันคุณภาพ 

1.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
 1.3.1  มีการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย  อย่างน้อย 6 โครงการ 

1.3.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย  ระดบัดีขึ้นไป 
1.3.3 มีข้อมูลองค์ความรู้ในเว็บไซต์คณะ ค่าเป้าหมาย  อย่างน้อย 3 เรื่อง 

 

ตำรำงแสดงโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม   

และ ผู้รับผิดชอบ 
กรอบระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ
เงินรำยได้ฯ 

กำรติดตำมและประเมินผล 

ผู้ติดตำม/ผู้จัดท ำรำยงำนผล 

1. โครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ปี
การศึกษา 2554” (2 ตัวช้ีวัด) 
1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่า 3.51 

1. เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์ประเมินของ มก. 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการปฏิบตัิที่ดีด้านงานประกันคณุภาพ
ของหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2554 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร ์

มกราคม 2555 
 

12,000 ประสานงานเยี่ยมชมหน่วยงาน
ต้นแบบฯ ประจ าปี 2554 และจัดท า
รายงานผลการประเมินโครงการ 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์

2. โครงการเทคนิคการเขียน SAR และการจัด
หลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2554 (2 ตัวช้ีวัด) 
2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่า 3.51 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ี แนวทาง
ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และสร้างความเข้าใจในการ
บันทึกข้อมูลใน common data set ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพและเจ้าหน้าที่ธุรการของหน่วยงานย่อย 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร ์

กุมภาพันธ์ 
2555 

10,000 จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม   

และ ผู้รับผิดชอบ 
กรอบระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ
เงินรำยได้ฯ 

กำรติดตำมและประเมินผล 

ผู้ติดตำม/ผู้จัดท ำรำยงำนผล 

3.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐาน และการประมวลผลใน 
common data set (2 ตัวช้ีวัด) 
3.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
3.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่า 3.51 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ี แนวทาง
ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และสร้างความเข้าใจในการ
บันทึกข้อมูลใน common data set ให้แก่ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคณุภาพและเจา้หน้าท่ีธุรการของหน่วยงานย่อย 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร ์

มีนาคม 2555 8,000 จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์

4. โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต (1 ตัวช้ีวัด) 
4.1 นิสิตสามารถน าไปประยุกต์ในการท างานของ
สโมสรนสิิตได ้

ร่วมกับฝ่ายกิจการนสิิตจดักิจกรรมพัฒนานิสิต โดยสอดแทรก
เนื้อหาความรูเ้รื่องการประกันคณุภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร ์

มีนาคม 2555 - ประสานงานข้อมูลผลการประเมิน
โครงการกับฝ่ายกิจการนิสติ 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์

5.  โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ 
(1 ตัวช้ีวัด) 
5.1 บุคลากรสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับมาใช้
ประโยชน์ในการท างานได ้

1. จัดโครงการเอง (ระบุหน่วยงานที่ศึกษาดูงานภายหลัง) 
และ/หรือ 
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร ์

มิถุนายน 2554 
ถึง กันยายน 

2555 

50,000 จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ 
และ/หรือ รายงานผลการศึกษาดงูาน
และการน ามาใช้ประโยชน ์
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์

6. โครงการคลินิกการประกันคณุภาพ (1 ตัวช้ีวัด) 
6.1 ภาควิชาท่ีเข้าร่วมโครงการมผีลการประเมินฯ 
ดีขึ้น 

คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะจะเข้าเยี่ยมภาควิชาที่
มีผลการประเมินฯ ในระดับต้องปรับปรุง เพื่อให้ค าแนะน าเพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดท าระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
เช่น จัดเตรยีมเอกสารหลักฐาน การกรอกข้อมูล และการเขียน 
SAR ในการประกันคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร ์

กุมภาพันธ์ ถึง 
มีนาคม 2554 

- ประสานงานภาควิชาและ
คณะกรรมการฯ และจัดท ารายงาน
สรุปผล 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์

7.  โครงการจดัการความรู้ดา้นการประกันคณุภาพ 
(1 ตัวช้ีวัด) 
7.1 มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ในเว็บไซต์คณะ 

รวบรวมและเผยแพรเ่อกสารประกอบการบรรยายในการประชุม 
อบรม สัมมนา ท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในเว็บไซต์คณะ 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายประกันคณุภาพ คณะมนุษยศาสตร ์

มิถุนายน 2554 
ถึงกันยายน 

2555 
 

- จัดท ารายงานผลการจัดการความรู้
ด้านการประกันคณุภาพ 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์
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2.  แผนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหน่วยงำนย่อย 
 2.1   ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์
  เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพควรจัดประชุมท าความเข้าใจให้แกค่ณะกรรมการประเมินฯ 
และเลขานุการและกรรมการฝา่ยประมวลผลก่อนการประเมิน 
 2.2 โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหน่วยงำนย่อย 
  โครงการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ปีการศึกษา 2554 
 2.3   ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหน่วยงำนย่อย 
  2.3.1  หน่วยงานย่อยมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ค่าเป้าหมาย  อย่างน้อย 5 หน่วยงาน 
  2.3.2 มีหน่วยงานต้นแบบดา้นการประกนัคุณภาพ  ค่าเป้าหมาย  อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 
 

ตำรำงแสดงโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหน่วยงำนย่อย 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ
เงินรำยได้ 

กำรติดตำมและประเมินผล 
ผู้ติดตำม/ผู้จัดท ำรำยงำนผล 

1.  โครงการประเมินคณุภาพภายในหน่วยงานย่อย 
ปีการศึกษา 2554 (2 ตัวช้ีวดั) 
1.1 มีผลการประเมินฯ ของหน่วยงานย่อย และมี
ข้อมูลเพื่อใช้ประเมินฯ ในระดับคณะ 
1.2 มีหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคณุภาพ
อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 

1. ตรวจประเมินคณุภาพภายในหน่วยงานย่อยท้ังหมด
ในคณะมนุษยศาสตร ์
2. ค้นหาหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคณุภาพ 
ประจ าปี 2555 
3. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ประจ าปี
การศึกษา 2554 เพื่อท าความเข้าใจร่วมกันในแนวทาง
และเกณฑ์การประเมินฯ 
4. จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกีย่วกับเกณฑ์การประเมิน 
การประมวลผล และสร้างความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี
ของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร ์

เมษายน 2555 
 

50,000 1. จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ 
และ/หรือ รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในของหน่วยงานย่อย 
2. จัดท ารายงานสรุปผลการตัดสนิ
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกัน
คุณภาพ ประจ าปี 2555 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์
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3.  แผนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะวิชำ 
 3.1   ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์
  3.1.1 คณะมนุษยศาสตรม์ีการด าเนินการประกันคณุภาพภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  3.1.2 ฝ่ายประกันคณุภาพมีการพัฒนาปรับปรุงการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง และรายงานประจ าปีมาโดยตลอด โดยการน าเสนอข้อมูลรายละเอียดของผลการด าเนินงานให้
ถูกต้อง ครบถ้วนยิ่งขึ้น 
 3.2 โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะวิชำ 
  3.2.1 โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
  3.2.2 โครงการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง 
  3.2.3 โครงการจดัท ารายงานประจ าป ี
 3.3   ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะวิชำ 
  3.3.1  มีการด าเนินงาน  ค่าเป้าหมาย  ทุกโครงการ 
  3.3.2 มีผลการประเมิน  ค่าเป้าหมาย  ระดับดีขึ้นไป 
  3.3.3 สามารถส่งรายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลัยได้  ค่าเป้าหมาย  ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
ตำรำงแสดงโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะวิชำ 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ
เงินรำยได้ 

กำรติดตำมและประเมินผล 
ผู้ติดตำม/ผู้จัดท ำรำยงำนผล 

1.  โครงการประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ 
(1 ตัวช้ีวัด) 
1.1 ผลการประเมินอยู่ท่ีระดับดีขึน้ไป 
 

รับการตรวจเยีย่มจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายใน ท่ีแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2554 และ 2555 

 

60,000 มีผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 
ประสานงานโดย น.ส.ฐิตริัตน์ สุพลธวณิชย ์

2. โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(1 ตัวช้ีวัด) 
2.1 มีรายงานการประเมินตนเองส่งให้ส านัก
ประกันคณุภาพ มก. 

รวบรวมขอ้มลูของหนว่ยงานย่อยภายในคณะและจดัท า
เป็นรายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพ คณะ
มนุษยศาสตร ์

มิถุนายน-สิงหาคม 
2554 และ 2555 

50,000 จัดท าและแกไ้ขรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ฉบับสมบูรณ์ ตามรายงานผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ สง่
มหาวิทยาลยัตามก าหนด 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย์ และ นางสมสกลุ 
คงวงศ์วาลย์ 

3.  โครงการจัดท ารายงานประจ าปี (1 ตัวช้ีวดั) 
3.1 มีรายงานประจ าปีส่งให้ส านักประกันคณุภาพ 
มก. 

รวบรวมข้อมลูของหน่วยงานย่อยภายในคณะ และผล
การด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์ เพื่อจัดท าเป็นรายงานประจ าป ี
ผู้รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพ คณะ
มนุษยศาสตร ์

สิงหาคม-กันยายน 
2554 และ 2555 

60,000 ปรับปรุงแก้ไขข้อมลูตามข้อเสนอแนะของ
คณะท างานด้านการประกันคณุภาพให้สมบูรณ์
ยิ่งข้ึน 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์
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4.  แผนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
 4.1   ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์
  คณะมนุษยศาสตรไ์ดด้ าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุนเพื่อให้งานประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 4.2 โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
  การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
 4.3   ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
  สามารถด าเนินการได้  ค่าเป้าหมาย  ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
ตำรำงแสดงโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ
เงินรำยได้ 

กำรติดตำมและประเมินผล 
ผู้ติดตำม/ผู้จัดท ำรำยงำนผล 

1.  การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
(1 ตัวช้ีวัด) 
1.1 ด าเนินการได้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ติดต่อประสานงานกับภาควิชาจัดหาผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
มหาวิทยาลยั 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายประกันคณุภาพ คณะมนุษยศาสตร ์

กันยายน 2555 
 

- ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ใหส้ านัก
ประกันคณุภาพ มก. และประสานงานตาม
ก าหนด 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์

 
5.  แผนกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรประกันคุณภำพ 
 5.1   ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์
  5.1.1 คณะมนุษยศาสตรเ์ห็นความส าคญัของบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนใหร้ะบบประกันคณุภาพของคณะมีประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการหน่วยงานต้นแบบดา้นการ
ประกันคณุภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ 
  5.1.2 ฝ่ายประกันคณุภาพมีการพัฒนาคูม่ือระบบประกันคณุภาพมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานในการเขียน SAR และเพื่อให้คณะกรรมการประเมินฯ ใช้
เป็นแนวทางในการตรวจประเมินได้ง่ายขึ้น และได้จดัท า Template SAR โดยมีคู่มือฯ ใช้ประกอบการเขียน SAR จนไดร้ับรางวัลคุณภาพ มก. ประจ าปี 2554 
  5.1.3 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ พบว่า ควรทบทวนระบบประกันคณุภาพในส่วนของการควบคุมคณุภาพ โดยการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการท างาน และ
กลไกหรือข้อก าหนดที่ส าคัญ โดยเขียนเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ฝา่ยประกันคณุภาพจึงให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประกันจดัท าคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับงานประกันคณุภาพของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อ
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท างานด้านการประกันคณุภาพเผยแพรสู่่บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคณุภาพได้ใช้เป็นแนวทางในการท างานอย่างถูกต้องตามระบบท่ีคณะก าหนด 
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 5.2 โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรประกันคุณภำพ 
  5.2.1 โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคณุภาพ ประจ าปี 2555 
  5.2.2 โครงการจดัท าคู่มือระบบประกันคุณภาพ 
  5.2.3 โครงการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับงานประกันคณุภาพ คณะมนุษยศาสตร์ 
 5.3   ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรประกันคุณภำพ 
  5.3.1  มีการด าเนินงาน   ค่าเป้าหมาย  อย่างน้อย 2 โครงการ 
  5.3.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือฯ   ค่าเป้าหมาย  ระดบัดีขึ้นไป 
ตำรำงแสดงโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรประกันคุณภำพ 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ
เงินรำยได้ 

กำรติดตำมและประเมินผล 
ผู้ติดตำม/ผู้จัดท ำรำยงำนผล 

1.  โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการประกัน
คุณภาพ ประจ าปี 2555 (1 ตัวช้ีวดั) 
1.1 มีหน่วยงานต้นแบบอย่างน้อย 2 หน่วยงาน 

ตัดสินจากค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง และ
เอกสารหลักฐานหลักฐานเพื่อการประกันคณุภาพ ต้องมี
คะแนน 3.51 ขึ้นไป โดยมอบเงินรางวัลละ 3,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร และเพิ่มรางวลัพิเศษส าหรบัหน่วยงาน
ที่ได้รางวัลต้นแบบต่อเนื่องกัน 3 ปี 5,000 บาท พร้อม
เกียรติบตัร 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในหน่วยงานย่อย 
คณะมนุษยศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2554 

เมษายน-มิถุนายน 
2555 

 

20,000 จัดท าสรุปผลการตัดสินรางวัลหนว่ยงาน
ต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ 
ประจ าปี 2555 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์

2.  โครงการจดัท าคู่มือระบบประกันคุณภาพ 
(2 ตัวช้ีวัด) 
2.1 มีคู่มือระบบประกันคณุภาพ และ Template 
เพื่อให้หน่วยงานในคณะมีแนวทางในการเขียน 
SAR 
2.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือไม่ต่ ากว่า 
3.51 

1. ศึกษา และทบทวน เพื่อปรับปรุงคู่มือระบบประกัน
คุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ใหส้อดคล้องกับตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์ประเมินของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือฯ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพ คณะ
มนุษยศาสตร ์

ตุลาคม 2554 ถึง
กุมภาพันธ์ 2555 

30,000 จัดท ารายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้คู่มือฯ 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554          37 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554       33 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ
เงินรำยได้ 

กำรติดตำมและประเมินผล 
ผู้ติดตำม/ผู้จัดท ำรำยงำนผล 

3.  โครงการจดัท าคู่มือการปฏบิัติงานส าหรบังาน
ประกันคณุภาพ คณะมนุษยศาสตร ์
(1 ตัวช้ีวัด) 
3.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือไม่ต่ ากว่า 
3.51 

1. ศึกษาและทบทวนระบบประกนัคุณภาพ เพื่อก าหนด
ขั้นตอน กระบวนการท างาน และข้อก าหนดที่ส าคญั
ต่างๆ เพื่อจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบตัิงานส าหรบังาน
ประกันคณุภาพ 
2. ถ่ายทอดสู่หน่วยงานภายในให้รบัทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่วกัน 
3. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือฯ 
ผู้รับผิดชอบ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพ และ น.ส.ฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์ 
 

ตุลาคม 2554 ถึง
กุมภาพันธ์ 2555 

12,000 จัดท ารายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้คู่มือฯ 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์

 

 
6.  แผนระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรประกันคุณภำพ 
 6.1   ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์
  6.1.1 คณะควรมีฐานข้อมลูด้านการประกันคุณภาพในส่วนกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในคณะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
  6.1.2 ฝ่ายประกันคณุภาพมีการจัดท า e-QA News Online เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมลูองค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการประกันคณุภาพไปสู่
บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรไ์ดอ้ย่างทั่วถึงยิ่งข้ึน และประหยัดงบประมาณในการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์คณะ 
 6.2 โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรประกนัคุณภำพ 
  6.2.1 โครงการจดัท าฐานข้อมูลการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร ์
 6.2.2 จดหมายข่าวการประกันคณุภาพคณะมนุษยศาสตร์ (e-QA News Online) 
 6.3   ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนระบบฐำนข้อมลูเพ่ือกำรประกนัคุณภำพ 
  6.3.1  จ านวนฐานข้อมูลการประกันคณุภาพ  ค่าเป้าหมาย  อย่างน้อย 3 องค์ประกอบ 
  6.3.2 จ านวนจดหมายข่าว   ค่าเป้าหมาย  4 ฉบับต่อปี 
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ตำรำงแสดงโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนระบบฐำนข้อมลูเพ่ือกำรประกันคุณภำพ 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ
เงินรำยได้ 

กำรติดตำมและประเมินผล 
ผู้ติดตำม/ผู้จัดท ำรำยงำนผล 

1.  โครงการจดัท าฐานข้อมูลการประกันคณุภาพ
คณะมนุษยศาสตร์ (1 ตัวช้ีวดั) 
1.1 มีฐานข้อมูลอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ 

พัฒนาจากแบบฟอร์มเก็บข้อมลูมาเป็นฐานข้อมูลใน
เว็บไซต์ ดังนี ้
1. รายงานข้อมูลการบริการวิชาแก่สังคม 
2. รายงานข้อมูลการพัฒนาบคุลากร 
3. รายงานข้อมูลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
(พัฒนานิสิตและท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม) 
4. รายงานข้อมูลงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.ฐิตริัตน์ สุพลธวณิชย์ และ นางสมสกลุ คงวงศ์วาลย ์

มิถุนายน 2554 ถึง 
กันยายน 2555 

 

- จัดท ารายงานผลการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อ
การประกันคณุภาพ 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์

2. จดหมายข่าวการประกันคุณภาพคณะ
มนุษยศาสตร์ (e-QA News Online) (1 ตัวช้ีวัด) 
2.1 มีจดหมายข่าวฯ 4 ฉบับต่อปี 

จัดท าจดหมายข่าวการประกันคณุภาพคณะ
มนุษยศาสตร์ รอบ 3 เดือน เผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบ 
รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพ และ น.ส.ฐติิรตัน์  
สุพลธวณิชย ์

มิถุนายน 2554 ถึง 
กันยายน 2555 

 

- จัดท าสรุปจ านวนการจดัท าจดหมายข่าว 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์

 
7.  แผนกำรสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศำสตร์ 

 7.1   ประเด็นวิเครำะห์ แหล่งสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์แผน และบทสรุปของกำรวิเครำะห ์
  จากข้อเสนอแนะในการประเมินฯ ประจ าปี 2553 พบว่า ควรจัดท าแผนการสร้างและส่งเสรมิอัตลักษณ์ของคณะฯ ที่ครอบคลมุพันธกิจหลักให้ครบถ้วน และมีความชัดเจน ปฏิบัติได้
จริง โดยเน้นการบูรณาการศาสตรต์่างๆ ในแต่ละพันธกิจ ซึ่งในปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์ใช้อัตลักษณเ์ดียวกับของมหาวิทยาลยั คือ IDKU (ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามคัคี) และได้
ปรับเปลีย่นอัตลักษณ์เดิมที่ว่า "การบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศลิปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว" มาเป็นเอกลักษณ์ของคณะ โดยฝ่ายประกันคุณภาพต้องเร่งผลักดันให้
บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนรว่มในการระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรต์ามเอกลักษณ์และอตัลักษณ์ของคณะ เพื่อน าไปสู่การสร้างตวับ่งช้ีอตัลักษณ์ใหม่ ท่ี
สามารถประเมินคณุภาพ IDKU ของนิสิต บัณฑติ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตรไ์ด้ 
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 7.2 โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนกำรสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลกัษณ์ของคณะมนุษยศำสตร์ 
โครงการสัมมนา "แนวทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรต์ามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์" 

 7.3   ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกำรสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะมนษุยศำสตร์ 
 1.3.1  มีตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ใหม ่ ค่าเป้าหมาย  1 ตัวบ่งช้ี 

  1.3.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมาย  ระดบัดีขึ้นไป 
ตำรำงแสดงโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนกำรสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณข์องคณะมนษุยศำสตร์ 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

กรอบระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ
เงินรำยได้ 

กำรติดตำมและประเมินผล 
ผู้ติดตำม/ผู้จัดท ำรำยงำนผล 

1. โครงการสัมมนา "แนวทางในการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอตัลักษณ์" 
(2 ตัวช้ีวัด) 
1.1 มีรายงานสรุปแนวทางการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอตัลักษณ ์
1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดสัมมนา "แนวทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์" เพือ่หาแนวทาง
พัฒนาคณะมนุษยศาสตรต์ามเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของคณะ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะ
มนุษยศาสตร ์

มกราคม 2555 
 

30,000 จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ และ
รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอตัลักษณเ์พื่อ
เสนอต่อผูบ้ริหารพิจารณา 
โดย น.ส.ฐิติรตัน์ สุพลธวณิชย ์
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1.7 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.8 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของคณะ 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ รศ.ดร.วิไลศักดิ์   กิ่งค า 
 

ที่ปรึกษำคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ 
 ศ.ดร.เดือน ค าด ี  ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารและวิชาการ 

 รศ.ดร.ฉลองศร ี พิมลสมพงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผน 
 ผศ.ดร.วิภาดา อิงคนารถ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
 ผศ.สมบูรณ ์ ไทรแจ่มจันทร ์ ที่ปรึกษาฝ่ายประกันคณุภาพ 
 อาจารย์อรรณพ อุบลแย้ม ที่ปรึกษาฝ่ายกายภาพ 
 Prof. Dr. AHN Jong-Yang ที่ปรึกษาประจ าประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี
 Mr. Xiang  Bin Zheng ที่ปรึกษาประจ าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

รองคณบดี 
 รองคณบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย ์
 รองคณบดฝี่ายวิชาการ รศ.ปราณ ี จงสุจริตธรรม 
 รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพ รศ.ดร.วิภาวรรณ   อยู่เย็น 
 รองคณบดฝี่ายวิจัย  ผศ.ดร.พรทิพย์   เย็นจะบก 
 รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.สุพรรณ ี จันทน์คราญ 
 รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ อาจารย์นัดดาวด ี นุ่มนาค 
 รองคณบดฝี่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ภาคม   บ ารุงสุข 
 รองคณบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ อาจารย์นงสมร พงษ์พานิช  

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะมนุษยศำสตร์ 
 

คณบดี 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ภาษา 

หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี 

คณะกรรมการประจ า 
คณะมนุษยศาสตร์ 

ผู้อ านวยการ
สถาบันขงจื๊อ 

ประธานศูนย์จัดการศึกษา 
โครงการพิเศษ 

กองงานเลขานุการคณบดี 

ท่ีปรึกษาคณบดี 

คณะ 
กรรมการ
ด าเนินงาน
ศูนยภาษา 

คณะกรรมการ 
และคณาจารย์
ประจ าภาควิชา 

คณะกรรมการ
บริหารส านักงาน

เลขานุการ 

คณะ 
กรรมการ
ด าเนินงาน
ศูนย์ภาษา 

คณะ 
กรรมการ
ด าเนินงาน
ศูนย์ภาษา 

คณะ 
กรรมการ
ด าเนินงาน
ศูนยภ์าษา 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

ผู้อ านวยการสถาบัน
ภาษาศาสตร์ฯ 

คณะ 
กรรมการ
ด าเนินงาน
ศูนย์ภาษา 
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ผู้ช่วยคณบดี  

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์ภรูิวัจน ์ เดชอุ่ม 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์วราพรรณ อภิศุภะโชค 
 

หัวหน้ำภำควิชำ 
 หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศรณัย์ธร ศศิธนากรแก้ว 
 หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ผศ.ดร.ประเวศ   อินทองปาน 
  หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร 
 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ผศ.ดร.โกวิทย ์ พิมพวง 

 หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล 
  หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี อาจารย์วรรณา   นาวิกมูล 
 หัวหน้าภาควิชาศลิปาชีพ อาจารย์เจริญพร เพ็ชรกิจ  
  หัวหน้าภาควิชาดนตร ี ผศ.ดร.ศรณัย ์ นักรบ 
 

หัวหน้ำหน่วยงำนสนับสนนุ 

 ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา อาจารย์พิวัฒน ์  หิตกร  
 ผู้อ านวยการสถาบันขงจื๊อ อาจารย์นพเก้า สิรินธรานนท ์
 ผู้อ านวยการสถาบันภาษาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ รศ.ดร.อภิลักษณ ์ ธรรมทวีธิกุล 
 ประธานศูนย์จดัการศึกษาโครงการพิเศษ รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย ์
 หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์ นางวรรณา ศิลามาตร ์
         

คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์ รศ.ดร.วิไลศักดิ์   กิ่งค า 

 รองคณบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย ์
 รองคณบดฝี่ายวิชาการ รศ.ดร.ปราณ ี จงสุจริตธรรม 
 หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศรณัย์ธร ศศิธนากรแก้ว 
  หัวหน้าภาควิชาดนตร ี ผศ.ดร.ศรณัย ์ นักรบ 

  หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ผศ.ดร.ประเวศ   อินทองปาน 
  หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร  
 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ผศ.ดร.โกวิทย ์ พิมพวง 

 หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล 

  หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี อาจารย์วรรณา   นาวิกมูล 
  หัวหน้าภาควิชาศลิปาชีพ อาจารย์เจริญพร เพ็ชรกิจ 
 กรรมการประจ าคณะประเภทอาจารย์ประจ า ผศ.ดร.ณัฐกันต์  สุขช่ืน 

    ผศ.วลี เฑียรบุญเลิศรัตน ์

 กรรมการและเลขานุการ  นางตันติยา ทรรพวส ุ

 ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ นางสาวปิยาภรณ ์ หาหล้า 
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คณะผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์ 
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ 
อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
รศ.ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค า 

รองคณบดฝี่ายวิจัย 
ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก 

รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
ผศ.ดร.สุพรรณี  จันทน์คราญ 

 

รองคณบดฝี่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ภาคม  บ ารุงสุข 

รองคณบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
อาจารย์นงสมร  พงษ์พานิช 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม 

รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพ 
รศ.ดร.วิภาวรรณ  อยู่เย็น  

 

รองคณบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา 
รศ.ดร.กิติมา อินทรมัพรรย ์
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ประธานศูนย์จดัการศึกษา 
โครงการพิเศษ 

รศ.ดร.กิติมา อินทรมัพรรย ์

กรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
ผศ.ดร.ณัฐกันต์  สุขช่ืน 

กรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
ผศ.วลี เฑียรบญุเลิศรตัน ์

หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์
ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล 

 

หัวหน้าภาควิชาดนตร ี
ผศ.ดร.ศรณัย์ นักรบ 

ผู้อ านวยการสถาบันขงจื๊อ 
อาจารย์นพเก้า สิรินธรานนท ์

ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 
อาจารย์พิวัฒน์ หิตกร 

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 
ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง 

หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี
อาจารย์วรรณา นาวิกมูล 

 

หัวหน้าภาควิชาศลิปาชีพ 
อาจารย์เจริญพร เพ็ชรกิจ 

ผู้อ านวยการสถาบันภาษาศาสตร ์
และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ์
รศ.ดร.อภิลักษณ์  ธรรมทวีธิกุล 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
คณะมนุษยศาสตร ์

นางวรรณา ศลิามาตร ์

กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

นางตันติยา  ทรรพวส ุ

หัวหน้าภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ 

ผศ.ดร.นงนุช  ศรีอัษฎาพร 

หัวหนา้ภาควิชา 
ปรัชญาและศาสนา 

ผศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน 

หัวหน้าภาควิชา 
นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.ศรณัย์ธร ศศิธนากร

แก้ว 
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คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ตำมค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์ 

 1. คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ    
2. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต    
3. คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  
4. คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ  
5. คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
6. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
7. คณะกรรมการฝา่ยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ ์ 
8. คณะกรรมการกายภาพคณะมนุษยศาสตร์   
9. คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ 
10. คณะกรรมการด้านจัดการความรู้ภายในคณะมนุษยศาสตร์ 
11. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณะมนุษยศาสตร์ 
12. คณะกรรมการจัดท าระบบ e-office ของคณะมนุษยศาสตร์ 
13. คณะกรรมการพิจารณาการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
14. คณะกรรมการกองทุนคณะมนุษยศาสตร์ 
15. คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
16. คณะอนุกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ 
17. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 
18. คณะกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผล 
19. คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์ 
20. คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ 
21. คณะกรรมการจัดตารางสอนและตาราสอบคณะมนุษยศาสตร์ 
22. คณะกรรมการป้องกันอุทกภัยคณะมนุษยศาสตร์ 
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1.9 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ที่คณะมนุษยศำสตรภ์ำคภูมิใจ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นัทธนัย ประสำนนำม ภาควิชาวรรณคดี ได้รับรางวัล 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการ
น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประกอบสร้าง 'ไทย' ในหนังสือ Lonely Planet: การศึกษา
วาทกรรม จากการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัย
พะเยา 
 - รางวัลระดับดี จากการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การ เขียน "ความเป็นอื่น" ใน     
นวนิยายเรื่อง ฟากฟ้าสาละวิน ของหลวงวิจิตรวาทการ ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 49 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - รางวัลประเภทผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ กลุ่มที่ 2 ส าหรับบุคคลที่มี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล จากผลงานวิจัยเรื่อง 
Rediscovery of National Glory and History: The Siam Renaissance as 
Counter-Discursive The Films 
 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้รับรางวัล 
 - รางวัลชมเชย จากการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความรู้เครือข่าย   และ
ศักยภาพด้านการเกษตรส าหรับความร่วมมือการพัฒนาของประเทศไทย ในการประชุม
วิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสำวณิต วิงวอน ภาควิชาวรรณคดี ได้รับรางวัล 
  - รางวัลชมเชย จากการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ปฐมสมโพธิวัดตองปู: ความสัมพันธ์

ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติ ในการประชุมวิชาการครั้งที่   49 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์ และผู้อ านวยงานสถาบันภาษาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมศึกษา
ราชนครินทร์ เจ้าของผลงาน "สื่อสารสนเทศระบบเสียงภาษาไทย" ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ และผลงาน Thai SL App version 1.0 

สามารถดาวน์โหลดจาก Apple App Store หรือ iTune ที่เว็บไซต์ http://itunes.apple.com/th/app/thai-
sl/id499253506?mt=8&ls=1 และสื่อระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ http://rilc.ku.ac.th/Thai Sound System 

Online/Home.html 
 

อำจำรย์ภำณุภัค โมกขศักดิ์ ภาควิชาดนตรี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ จากการประกวดดนตรีไทย "ป่ีพาทย์เสภา" ส าหรับ
ประชาชนท่ัวไป จัดโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

อำจำรย์ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง ภาควิชาดนตรี ได้รับรางวัล
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2554 
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 นิสิตมผีลงานวิชาการทีไ่ดร้ับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 13 รางวัล 
โดยเฉพาะรำงวัลระดับนำนำชำติ ได้แก ่
 
 

 นิสิตได้รับรางวัลจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ได้แก่ นายกองพล คุ้มครอง ได้รับ
เหรียญทอง ประเภทกีฬาเทควันโด  

 
 
 
 
 
 

ส าหรับรำงวัลระดับชำติ ได้แก่ 

 น.ส.เบญจรัตน์ วงษ์วิลัย นำยประพฤทธิ์ พุทธิวรำ นำยปกรณ์ ศิริผล และนำยรักเกียรติ ศิริวัฒน์ นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ ในผลงานช่ือ "Signature of 
Life" จัดโดยสภากาชาดไทยร่วมกับกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ 

 น.ส.ดิษฐิยำ แก้วเสถียร และ นำยนันทภพ สังขนันท์ นิสิตภาควิชาวรรณคดี ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 จากการแข่งขันร้อย
กรองระดับอุดมศึกษา ประเภทกลอนสด จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 น.ส.ศกุนตลำ แย้มปิ๋ว นิสิตภาควิชาวรรณคดี ได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างชุมชนสันติสุข" จัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และภาควิชา
วรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ 

 นำยนัฐชำ โพธิ์ศรี นิสิตภาควิชาดนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในมหาดิถีเฉลิมพระชนมายุครบ 7 รอบ พุทธศักราช 2554 จัดโดยบ้านดนตรีไทย ครูมนตรี ตราโมท 

 นำยปรินทร ฤทธิ์มนตรี และ น.ส.นุตประวีณ์ เตชะดี นิสิตภาควิชาดนตรี ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดดนตรีไทย "ป่ี
พาทย์เสภา" ส าหรับประชาชนท่ัวไป จัดโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

 นำยณัฐวงศ์ โพธิมู นิสิตช้ันปีที่ 4 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนนักศึกษาชาย จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุม 11st FISU Forum ประจ าปี 2011 
ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

 นำยทวีศักดิ์ แซ่เฮง นิสิตช้ันปีท่ี 3 ภาควิชาดนตรี ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มเสริมสร้างสนุทรียะทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้
เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้กับนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ในการสร้างสรรค์และเรียบเรียงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะตะวันตก 
(Percussion) และน าไปฝึกสอนให้แก่สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย 
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1.10 ข้อมูลสถิติ  

  1.10.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปี 2554  

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมด 
 

ประเภท        ปีงบประมำณ พ.ศ.2554 
รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 

งบประมาณแผ่นดิน 144,680,200.00 145,070,274.13 -390,074.13 
งบประมาณเงินรายได ้ 120,535,364.78 121,744,947.48 -1,209,582.70 

รวม 265,215,564.78 266,815,221.61 -1,599,656.83 

 รายงานงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554   

 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

รำยรับ รำยจ่ำย 
1. งบบุคลากร 

1.1 เงินเดือน  
1.2 ค่าจ้างประจ า 
1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว      

40,448,600.00 
34,106,500.00 

1,604,000.00 

4,738,100.00 

40,838,830.00 
34,445,550.00 

1,655,180.00 

4,738,100.00 
2. งบด าเนินงาน 

2.1 ค่าตอบแทน 
2.2 ค่าใช้สอย 
2.3 ค่าวัสดุ 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

5,566,600.00 
2,775,200.00 

- 
1,380,000.00 

1,411,400.00 

5,566,444.13 
2,777,796.77 

164,757.00 

1,212,490.36 
1,411,400.00 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครภุัณฑ ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

97,560,000.00 
3,600,000.00 

93,960,000.00 

97,560,000.00 
3,600,000.00 

93,960,000.00 
4. งบเงินอุดหนุน 1,105,000.00 1,105,000.00 
5. รายจ่ายอื่น - - 

รวม 144,680,200.00 145,070,274.13 

หมำยเหตุ  :  งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) งบประมาณได้รับตั้งงบไว้ท่ีส่วนกลาง มก. 
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 รายงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

รำยรับ จ ำนวนเงิน (บำท) 
1. เงินรายไดจ้ากการศึกษา 
     1.1 เงินค่าหน่วยกิต 
     1.2 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    1.3 เงินจัดสรรผลประโยชน์จากหลักสูตรภาคพิเศษ 

43,694,074.73 
36,861,595.73 
3,098,580.00 
3,733,899.00 

2. เงินรายไดจ้ากการจดัการเรียนการสอนโครงการพิเศษ 40,953,858.00 
3. เงินรายไดจ้ากการบริการวิชาการ 812,280.00 
4. เงินรายไดโ้ครงการพัฒนาวิชาการ 24,592,605.83 
5. เงินรายไดจ้ากการบริหารงาน  2,169,937.66 
6. เงินรายไดด้อกเบี้ย 2,561.03 
7. รายไดจ้ากการรับบริจาค 541,880.00 
8. เงินอุดหนุน 6,014,635.57 
9. รายได้อื่น 1,753,531.96 
รวมรำยรับปีงบประมำณ 2553 120,535,364.78 

รำยจ่ำย จ ำนวนเงิน (บำท) 
1. งบบุคลากร 

1.1 ค่าจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน  
1.3 เงินสมทบประกันสังคม 
1.4 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
1.5 ค่าเพิ่มประสบการณ ์      

8,031,575.58 
180,940.00 

7,361,163.90 
329,335.00 
71,400.96 
8,307.00 

2. งบด าเนินงาน 
2.1 ค่าตอบแทน 
2.2 ค่าใช้สอย 
2.3 ค่าวัสด ุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค         

14,972,341.93 
6,998,070.38 
3,271,140.01 
3,199,865.34 
1,503,266.20 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครภุัณฑ ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

55,172,023.38 
3,320,853.40 

51,851,169.98 
4. งบเงินอุดหนุน 

4.1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต 
4.2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศกึษา 
4.3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
4.4 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย 
4.5 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่นๆ 

5,715,482.57 
897,048.95 

- 
2,711,350.48 

671,034.00 
1,436,049.14 

5. งบรายจ่ายอื่น 439,378.84 
6. รายจ่ายโครงการพัฒนาวิชาการ 16,533,945.50 
7. รายจ่ายโครงการพิเศษ 18,046,723.95 
8. ส่วนแบ่งกองทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร ์ 2,833,475.73 

รวมรำยจ่ำย 121,744,947.48 
เงินคงเหลือสุทธ ิ(ไม่รวมยอดยกมำ) -1,209,582.70 
เงินคงเหลือสุทธ ิ(รวมยอดยกมำ) 127,189,236.82 

หมำยเหตุ  :  1. คณะไดร้ับเงินจัดสรรจากการจดัการเรียนการสอนโครงการพิเศษภายในคณะ 9 โครงการ จ านวน 2,701,200 บาท 
                 2. เงินรายไดสุ้ทธิโครงการพัฒนาวิชาการ 21 โครงการ จ านวน 6,175,265.85 บาท 
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 1.10.2 จ ำนวนหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร 
ปีกำรศึกษำ 2554 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 
ปริญญำตรี (รวม) 14 (2) 14 
- หลักสูตรภาษาไทย 13 (1) 13 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 1 (1) 1 
ปริญญำโท (รวม) 7 (4) 7 
- หลักสูตรภาษาไทย 7 (4) 7 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 
ปริญญำเอก (รวม) 2 0 2 
- หลักสูตรภาษาไทย 2 (1) 2 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 
รวมท้ังหมดทุกระดับ 23 (6) 23 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 22 (5) 22 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 1 (1) 1 

หมำยเหตุ : หลักสูตรภาคพิเศษนับเป็นหลักสูตรเดียวกันกับภาคปกติ 

 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554  

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ 
ประเภทหลักสูตร 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

จ ำนวน
รำยวิชำท่ี
เปิดสอน 

ภำษำไทย นำนำชำติ 

ภำควิชำนิเทศศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์       
1. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สื่อสารมวลชน 
ปริญญาตร ี     41 

* รายวิชาบรรณารักษศาสตร์ (01371)      4 
* รายวิชาการละคร (01353)       2 

2. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์และสารสนเทศ 

ปริญญาโท 
แผน ก และ ข 

    14 

ภำควิชำดนตรี       
3. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีไทย ปริญญาตร ี     43 
4. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรี

ตะวันตก 
ปริญญาตร ี     60 

5. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี
ชาติพันธ์ุวิทยา 

ปริญญาโท     1 

ภำควิชำปรัชญำและศำสนำ       
6. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา

และศาสนา 
ปริญญาตร ี     50 

7. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา 

ปริญญาโท 
แผน ก และ ข 

    18 
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ 
ประเภทหลักสูตร 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

จ ำนวน
รำยวิชำท่ี
เปิดสอน 

ภำษำไทย นำนำชำติ 

ภำควิชำภำษำต่ำงประเทศ       
8. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตร ี     39 
9. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตร ี     39 
10. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษา

ฝรั่งเศส 
ปริญญาตร ี     38 

11. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน 

ปริญญาตร ี     34 

12. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตร ี     75 

* รายวิชาภาษาเกาหลี (01395)      3 
* รายวิชาการแปล (01389)      5 

13. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

ปริญญาโท 
แผน ก และ ข 

    18 

ภำควิชำภำษำไทย       
14. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตร ี     48 
15. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารส าหรับชาวตา่งประเทศ 
ปริญญาตร ี     29 

16. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

ปริญญาโท 
แผน ก 

    12 

17. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาเอก     5 
ภำควิชำภำษำศำสตร์       
18. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
ปริญญาโท 
แผน ก 

    19 

19. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์

ปริญญาเอก 
 

    6 

ภำควิชำวรรณคดี       
20. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณคด ี ปริญญาตร ี     50 
21. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วรรณคดีไทย 
ปริญญาโท 
แผน ก 

    11 

ภำควิชำศิลปำชีพ       
22. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการ

เดินทางและท่องเที่ยว 
ปริญญาตร ี     22 

23. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการโรงแรม ปริญญาตร ี     14 
รวม 23 21 1 23 (6) 700* 

* นับซ้ ารายวิชาที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา 
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1.10.3 จ ำนวนบุคลำกร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด (ปีการศึกษา 2554 นับตามเกณฑ์ประเมินคณุภาพ) 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) 
1.  อาจารย ์ 180 
2.  นักวิจัย 1 
3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 83.5 
4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  14 
5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 250.5 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 264.5 

 หมำยเหตุ: นักวิจัย 1 คน สังกัดสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ์

 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ และคณุวุฒิการศึกษา  

ภำควิชำ 
อำจำรย์ 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 

รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ภาควิชานิเทศศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์

0 5 2 7 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 6 11 

ภาควิชาดนตร ี 2 11 0 13 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 3 20 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 0 2 4 6 0 1 3 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 9 12 
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 19* 42* 9 70 0 9 8 17 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 91 
ภาควิชาภาษาไทย 0 4 4 8 0 0 4 4 0 1 5** 6 0 0 0 0 0 0 0 18 
ภาควิชาภาษาศาสตร ์ 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 10 
ภาควิชาวรรณคด ี 0 6 0 6 0 2 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 11 
ภาควิชาศิลปาชีพ 0 5 0 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

รวมท้ังหมด 21 75 23 119 0 17 26 43 0 2 15 17 0 1 0 1 0 0 0 180 
 
*  อาจารย์ชาวต่างประเทศ วุฒิปริญญาตรี จ านวน 15 คน ปริญญาโท จ านวน 4 คน 
** ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 1 คน 
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ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 21 95 64 180 119 43 17 1 180 
2 6-9 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 2 2 4 4 0 0 0 4 
4 ลาศึกษาต่อ  1 11 0 12 12 0 0 0 12 
5 ลาเขียนต ารา/อื่นๆ 0 1 1 2 1 0 1 0 2 
6 รวมทั้งหมด (ไม่รวมลา

ศึกษาต่อ/เขียนต ารา/อืน่ๆ) 
20 83 63 166 106 43 16 1 166 

7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 21 95 64 180 119 43 17 1 180 

หมำยเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสญัญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 ข้อมูลอาจารย์ แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ และคณุวุฒิ และค่าถ่วงน้ าหนัก 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
จ ำนวน (คน) 

รวม 
ตรี โท เอก 

-  อาจารย์ 21 75 23 119 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 17 26 43 
-  รองศาสตราจารย ์ 0 2 15 17 
-  ศาสตราจารย ์ 0 1 0 1 

รวมท้ังหมด 21 95 64  180 

 คิดค่าถ่วงน้ าหนัก (สมศ.) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2553 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 อาจารย์ - ปริญญาตรี 0 22.5 0 21 0 43.5 0 
2 อาจารย์ - ปริญญาโท  2 69 138 75 150 144 288 
3 ผศ. - ปริญญาโท  3 20 60 17 51 37 111 
4 รศ. - ปริญญาโท  5 5 25 2 10 7 35 
5 ศ. - ปริญญาโท  8 1 8 1 8 2 16 
6 อาจารย์ - ปริญญาเอก  5 25 125 23 115 48 240 
7 ผศ. - ปริญญาเอก  6 21 126 26 156 47 282 
8 รศ. - ปริญญาเอก  8 12 96 15 120 27 216 
9 ศ. - ปริญญาเอก  10 0 0 0 0 0 0 

ผลรวม 175.5 578 180 610 355.5 1,188 
การพัฒนาคณาจารย ์ 3.29 3.39 3.34 

คะแนนที่ได ้ 5
6
3.29

 = 2.74 5
6
3.39

 = 2.83 5
6
3.34

 = 2.78 
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 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน แยกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2554 
 

หน่วยงำน 
ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร 

ช ำนำญกำร
พิเศษ 

รวม 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท 
ภาควิชานิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

ภาควิชาดนตรี 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 2 0 0 0 0 0 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 2 10.5 0 
ภาควิชาภาษาไทย 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
ภาควิชาวรรณคดี 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
ภาควิชาศิลปาชีพ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
ศูนย์ภาษา 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 
ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
สถาบันขงจื๊อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
สถาบันภาษาศาสตร์ฯ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
ส านักงานเลขานุการ 25 0 0 0 1 0 0 16 1 0 3 1 0 3 0 25 23 2 

รวม (84.5 คน) 35 0 0 0 1 0 0 38.5 3 0 3 1 0 3 0 35 45.5 4 

 หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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1.10.4 จ ำนวนนิสิต (ใช้ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

 จ านวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบัน ปีการศึกษา 2554 

หลักสูตร 
ปีกำรศึกษำ 2554 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 
ปริญญำตรี (รวม) 1,867 441 2,308 
- หลักสูตรภาษาไทย 1,846 416 2,262 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 21 25 46 
ปริญญำโท (รวม) 196 233 429 
- หลักสูตรภาษาไทย 196 233 429 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 
ปริญญำเอก (รวม) 34 33 67 
- หลักสูตรภาษาไทย 34 33 67 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 2,097 707 2,804 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 2,076 682 2,758 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 21 25 46 

 จ านวนนิสิตใหมร่ับเข้า ปีการศึกษา 2554  

หลักสูตร 
ปีกำรศึกษำ 2554 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 
ปริญญำตรี (รวม) 486 132 618 
- หลักสูตรภาษาไทย 486 116 602 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 16 16 
ปริญญำโท (รวม) 48 56 104 
- หลักสูตรภาษาไทย 48 56 104 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 
ปริญญำเอก (รวม) 8 0 8 
- หลักสูตรภาษาไทย 8 0 8 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 542 188 730 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 542 172 714 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 0 16 16 
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 ข้อมูลนิสติเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ไม่ปรับค่าเทยีบเท่าปรญิญาตร ี

หลักสูตร 
ปีกำรศึกษำ 2554 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ระดับปริญญาตร ี 4,316.81 1,696.25 6,013.06 

ระดับบณัฑติศึกษา 201.13 220.56 421.68 

รวม 4,517.94 1,916.81 6,434.74 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES – Full Time 
Equivalent Student)  

รำยละเอียด ปีกำรศึกษำ 2554 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 166 

2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES)     
    ไม่ปรับค่าเทียบเท่าปรญิญาตร ี

6,434.74 

3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 25) 

38.76 

 ข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 (รุ่นปี 2553) 
หลักสูตร จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปริญญำตรี 463 

ปริญญำโท 72 

ปริญญำเอก 4 

รวมท้ังหมดทุกระดับ 539 
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1.10.5 งำนวิจัย  
 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

โครงกำร 
 

ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

1. ซีดีรอมสื่อประสมสารานุกรม เพลงไทย รศ.ชลอ รอดลอย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 20,000 - 20,000 
2. สถานภาพทางภาษาของภาษา ตระกลูไท
ถิ่นต่างๆที่พูดใน บริเวณภาคเหนือของ
ประเทศ ไทย  

ผศ.บุญเหลือ ใจมโน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 300,000 - 300,000 

3. วาทกรรมว่าด้วยชนบทใน บันเทิงคดีไทย   
พ . ศ . 2475 - 2510  

รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 70,000 - 70,000 

4. การสร้างแบบฝึกหัดภาษา อังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้ ค าส าคัญที่ปรากฎใน
คลังข้อมูล ภาษาอังกฤษธุรกิจและ เศรษฐกิจ
ในประเทศไทย 

อ.ดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 79,240 - 79,240 

5. การจัดท ารายงานวิเคราะห์ค าพื้นฐาน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1, 2 และ 3 

รศ.ดร.วิภาวรรณ  
                อยู่เย็น 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- 120,000 120,000 

6. การพัฒนาโมเดลสมการเชิง โครงสร้าง
การสื่อสารการตลาด เพื่อสังคมเพือ่ลด
พฤติกรรม เสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชน ไทย  

อ.สมพล วันตะ๊เมล ์ ภาควิชานิเทศศาสตรฯ์ 
คณะมนุษยศาสตร ์มก .  

25,000 - 25,000 

7. พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของ นิสิต 
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์ 

อ.วราพรรณ  
          อภิศุภะโชค 
อ.ดวงแก้ว  
         เงินพูลทรัพย ์

ภาควิชานิเทศศาสตรฯ์ 
คณะมนุษยศาสตร ์มก .  

25,000 - 25,000 

8. การศึกษาการเขียนรูปค าและ การอ่าน
ออกเสียงค าไทยของ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  3  ใน  4  ภูมิภาคของไทย  

ผศ.ดร.พุทธชาติ  
              โปธิบาล 
อ.ดร.รุจริา เส้งเนตร 

คณะมนุษยศาสตร ์มก .  200,000 - 200,000 

9. การพูดคุยให้ค าปรึกษาระหวา่ง ครูกับ
ผู้เรยีน และ การท างาน ร่วมกัน ในการสอน
การเขียน ภาษาอังกฤษ 

อ.ดร.จิรพร  
   ธนะรัชติการนนท์ 

ทุนส่วนตัว  15,000 - 15,000 

10. วัฒนธรรมญี่ปุ่นในมุมมองของ นิสิตวิชา
ภาษาญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.สร้อยสดุา  
            ณ ระนอง 

คณะมนุษยศาสตร ์มก .  30,000 - 30,000 

11. การประเมินหลักสูตรศิลป ศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศ  พุทธศักราช  2552 
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.จุฑารัตน์  
         ศราวณะวงศ ์
อ.วัลลภา จันทรด ี
อ.ดร.ศรณัย์ธร  
       ศศิธนากรแก้ว 
อ.นธกฤต วันต๊ะเมล ์
อ.ดวงแก้ว  
            เงินพูลทรัพย์ 

ภาควิชานิเทศศาสตรฯ์ 
คณะมนุษยศาสตร ์มก .  

20,000 - 20,000 
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โครงกำร 
 

ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

12. โครงการศึกษาเปรียบเทียบ นานาชาติ
การศึกษาประเทศ เกาหล ี

ผศ.ดร.โกวิทย์  
               พิมพวง 

Korean Studies 
Promotion  Service  
 

- 575,000 575,000 

13. พลังความสามารถแห่ง ตน ( SELF -
 EFFICACY )  ของนิสิต ระดับปริญญาตรีที่มี
ความ สามารถทางดา้นภาษาอังกฤษ ในระดบัต่ า  

อ.ดร.นวรตัน์  
         ศิริธารารัตน ์

ทุนส่วนตัว  25,000 - 25,000 

14. โครงสร้างนามวลีที่มีค าลัก ษณนาม
ปรากฏร่วมของภาษาใน เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  

อ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน คณะมนุษยศาสตร ์มก .  30,000 - 30,000 

15. โครงการวิจัยส ารวจความพึงพอ ใจของ
นิสิตต่อเว็บไซต์ของ สถาบันภาษาศาสตร์ฯ
ราช นครินทร ์ 

รศ.ดร.อภิลักษณ์          
         ธรรมทวีธิกุล 
รศ.ดร.บุษบา  
           บรรจงมณ ี

ทุนส่วนตัว  - - - 

16. โครงการสร้างคุณค่าให้กับ สินค้าและ
บริการ  SMEs  บนแนว คิดเศรษฐกจิเชิง
สร้างสรรค์  ( ภาคกลาง ) 

อ.ภูริวัจน์ เดชอุ่ม ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาด กลางและขนาด
ย่อม  ( สสว .) 

- 8,608,000 8,608,000 

17. นิราศของจวบ หงสกุล :  การ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิต  การเมอืง และ
วรรณกรรม 

อ.พรรณราย  
            ชาญหิรัญ 

คณะมนุษยศาสตร ์มก .  30,000 - 30,000 

18. ภาพแทนประเทศไทยใน วรรณกรรม
การท่องเที่ยวภาษา อังกฤษ :  การศกึษาวัจน
ลีลาและ วาทกรรม  

ผศ.นัทธนัย     
        ประสานนาม 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่ง ชาติ 

- 401,080 401,080 

19. ภาพแทนประเทศไทยผ่าน วรรณกรรม
การท่องเที่ยวภาษา อังกฤษ  ( แผนงานวิจัย) 

รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่ง ชาติ 

- 333,520 333,520 

20. การรู้เท่าทันซีรียเ์กาหลี ในโครงการ
คู่มือ  " การรู้เท่าทนัสื่อ และสารสนเทศ
ส าหรับครูไทย " 

ผศ.ดร.พรทิพย์  
            เย็นจะบก 

องค์การ  UNESCO  - 242,880 242,880 

21. ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน ์ รศ.ดร.อภิลักษณ์  
         ธรรมทวีธิกุล 

สถาบันภาษาศาสตร์ฯ 
คณะ มนุษยศาสตร ์มก.  

200,000 - 200,000 

22. ทัศนคติของคนหูหนวกไทยใน กรุงเทพ
และปรมิณฑลต่อภาษา ไทย  

รศ.ดร.อภิลักษณ์  
         ธรรมทวีธิกุล 
รศ.ดร.บุษบา  
            บรรจงมณี 
ผศ.วัชรี วีรคเชนทร ์
น.ส.จรยิา สุพรรณ 

สถาบันภาษาศาสตร์ฯ 
คณะ มนุษยศาสตร ์มก.  

100,000 - 100,000 
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โครงกำร 
 

ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
23. การศึกษาผลกระทบและ อิทธิพลของ
วรรณกรรมท่อง เที่ยวประเทศไทย 

อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่ง ชาติ 

- 636,790 636,790 

24. การใช้วิธีการทางตรรกศาสตร ์ใน
พระไตรปิฎก  :  ศึกษากรณ ีการใช้บทนิยาม
ในสิกขาบท วิภังค์แห่งปาราชิก  4  ในพระ
วินัย ของพระภิกษุ  

รศ.ดร.วิทยา  
         ศักยาภินันท ์

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร ์มก .  

10,000 - 10,000 

25. การสร้างแบบฝึกหัดภาษา อังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะการใช้ ค าส าคัญที่ปรากฎใน
คลังข้อมูล ภาษาอังกฤษธุรกิจและ เศรษฐกิจ
ในประเทศไทย 

อ.ดร.มนตรี  
            ตั้งพิชัยกุล 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการว ิจัย 
 

- 169,800 169,800 

26. โครงการใช้การกลยุทธ์การ เรียนทักษะ
การเขียน E - diary  ผ่านระบบ  Intranet       
( KU  M @ xLeran )  เพื่อช่วยพัฒนา ทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับปริญญา
ตรีและ ระดับบณัฑิตศึกษา  

อ.ดร.อิศรยิา   
             ทัศนงาม 

ทุนส่วนตัว 1,000 - 1,000 

27. ชาติพันธ์ุ :  กระบวนทัศน์ใหม่ใน การสืบ
สานภาษาและวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.ชไมภัค  
          เตชัสอนันต์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่ง ชาติ 

- 72,000 72,000 

28. ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพุทธ กรณีศึกษาพระธรรม
สิงหบูราจารย์ (จรญั จิตธมโฺม) วัดอัมพวัน 
จังหวัดสิงห์บุร ี

อ.ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่ คณะมนุษยศาสตร์ มก. 30,000 - 30,000 

29. การใช้วิธีการทางตรรกศาสตรใ์น
พระไตรปิฎก : ศึกษากรณีการใช้บทนิยาม
ในสิกขาบทวิภังค์แห่งปาราชิก 4 ในพระ
วินัยของพระภิกษุ 

รศ.ดร.วิทยา  
         ศักยาภินันท ์

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร์ มก. 

100,000 - 100,000 

30. การประพันธ์เพลงโหมโรงมนษุยศาสตร ์ อ.ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง คณะมนุษยศาสตร์ มก. 40,000 - 40,000 
31. แนวทางการส่งเสริมอตัลักษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ตามพันธกิจของภาควิชาดนตร ี

อ.ฉัตรติยา เกียรตินาว ี คณะมนุษยศาสตร์ มก. 30,000 - 30,000 

32. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการใช้รูป
กริยาในการเขยีนภาษาอังกฤษของนิสิต
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาคพเิศษ ช้ันปี
ที่ 2 

อ.นฤทัย  
      สุรพงรักตระกูล 

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์ มก. 

19,000 - 19,000 

33. การศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของ
นิสิตเอกภาษาอังกฤษในการแปลศัพท์ 
ส านวน และค าปรากฏร่วม ในภาษาอังกฤษ 

อ.ติโรธ ทองนวล ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์ มก. 

21,000 - 21,000 



 

60        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

โครงกำร 
 

ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
34. Bicultural Operations in EFL 
Writing: Thai College Students 

ผศ.ดร.ภัทราพร 
             ต๊ะปินตา 

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์ มก. 

10,000 - 10,000 

35. โครงการวิจัยหลักสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผศ.ดร.ประเวศ  
         อินทองปาน 

คณะมนุษยศาสตร์ มก. 20,000 - 20,000 

36. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (ภาษาไทย) คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.วิภาวรรณ 
อยู่เย็น 

คณะมนุษยศาสตร์ มก. 20,000 - 20,000 

รวม   1,470,240 11,159,070 12,629,310 

 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด  
รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 

จ านวนโครงการวิจยั 36 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์

ภายใน  1,470,240 
ภายนอก 11,159,070 

รวม 12,629,310 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยทีไ่ดร้ับทุน
สนับสนุนวิจัย 

ภายใน  31 
ภายนอก 9 

รวม 40 
จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ระดับชาต ิ 17 
ระดับนานาชาต ิ 10 

รวม 27 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล 

ระดับชาต ิ 0 
ระดับนานาชาต ิ 0 

รวม 0 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยที่เขา้ร่วม
ประชุมวิชาการและ/หรือน าเสนอผลงาน
วิชาการ 

ในประเทศ 48 
ต่างประเทศ 11 

รวม 59 
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* รูปภำพกิจกรรมกำรวิจัย * 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง "การเขียนโครงการวิจยัสายมนษุยศาสตร์ส าหรับนักวิจัยมือใหม่"  
เมื่อวันท่ี 25-26 เมษายน 2555 จัดโดย คณะกรรมการฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร ์
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1.10.6 งำนบริกำรวิชำกำร  

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแกส่ังคม ประจ าปกีารศึกษา 2554 
 

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
วันที่ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
คนเข้ำ
ร่วม

โครงกำร 

ค่ำใช้จ่ำย  
(บำท) 

ผลกำร
ประเมนิ
โครงกำร 

 
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 45 ศูนย์ภาษา 18 มิ.ย. - 24 ก.ย.

2554 
469 2,766,075.87 4.07 

2. โครงการอบรมภาษาจีนกลาง รุ่นที่ 24 ศูนย์ภาษา 18 มิ.ย. - 24 ก.ย.
2554 

164 569,200 4.14 

3. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 34 ศูนย์ภาษา 18 มิ.ย. - 24 ก.ย.
2554 

100 351,500 4.10 

4. โครงการอบรมภาษาเยอรมัน รุ่นที่ 36 ศูนย์ภาษา 18 มิ.ย. - 24 ก.ย.
2554 

33 106,200 4.22 

5. โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส รุ่นท่ี  34 ศูนย์ภาษา 18 มิ.ย. - 24 ก.ย.
2554 

51 180,700 4.17 

6. โครงการอบรมภาษาเกาหลี รุ่นท่ี 17 ศูนย์ภาษา 18 มิ.ย. - 24 ก.ย.
2554 

100 331,300 4.12 

7. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 46 ศูนย์ภาษา 7 ม.ค.-31 พ.ค. 
2555 

N/A N/A N/A 

8. โครงการอบรมภาษาจีนกลาง รุ่นที่ 25 ศูนย์ภาษา 7 ม.ค.-31 พ.ค. 
2555 

N/A N/A N/A 

9. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 35 ศูนย์ภาษา 7 ม.ค.-31 พ.ค. 
2555 

118 N/A 4.20 

10. โครงการอบรมภาษาเยอรมัน รุ่นที่ 
37 

ศูนย์ภาษา 7 ม.ค.-31 พ.ค. 
2555 

N/A N/A N/A 

11. โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส รุ่นที่  
35 

ศูนย์ภาษา 7 ม.ค.-31 พ.ค. 
2555 

N/A N/A N/A 

12. โครงการอบรมภาษาเกาหลี รุ่นท่ี 18 ศูนย์ภาษา 7 ม.ค.-31 พ.ค. 
2555 

103 N/A 4.17 

13. โครงการบริการภาษาต่างประเทศ
ให้แก่บริษัทแอดวานซ์คอนแท็คเซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

ศูนย์ภาษา 1 ก.ค.2554 - 31 
มิ.ย. 2555 

15 N/A 4.65 

14. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ  
(ภาคฤดูร้อน) รุ่นที่ 7 

ศูนย์ภาษา 1 เม.ย. – 31 พ.ค.
2555 

N/A N/A N/A 

15. โครงการอบรมภาษาจีนกลาง  
(ภาคฤดูร้อน) รุ่นที่ 7 

ศูนย์ภาษา 1 เม.ย. – 31 พ.ค.
2555 

N/A N/A N/A 
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โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
วันที่ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
คนเข้ำ
ร่วม

โครงกำร 

ค่ำใช้จ่ำย  
(บำท) 

ผลกำร
ประเมนิ
โครงกำร 

 

16. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น  
(ภาคฤดูร้อน) รุ่นที่ 9 

ศูนย์ภาษา 1 เม.ย. – 31 พ.ค.
2555 

N/A N/A N/A 

17. โครงการอบรมภาษาเยอรมัน  
(ภาคฤดูร้อน) รุ่นที่ 13 

ศูนย์ภาษา 1 เม.ย. – 31 พ.ค.
2555 

N/A N/A N/A 

18. โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส  
(ภาคฤดูร้อน) รุ่นที่  36 

ศูนย์ภาษา 1 เม.ย. – 31 พ.ค.
2555 

N/A N/A N/A 

19. โครงการอบรมภาษาเกาหลี  
(ภาคฤดูร้อน) รุ่นที่ 9 

ศูนย์ภาษา 1 เม.ย. – 31 พ.ค.
2555 

N/A N/A N/A 

20. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ 
ภาคฤดูร้อน ณ ประเทศออสเตรเลีย  
รุ่นที่ 7 

ศูนย์ภาษา 1 มีนาคม  - 31 
พฤษภาคม 2555 

9 N/A 4.47 

21. โครงการบรรยายวิชาการด้านภาษา
และวัฒนธรรมจีน (5 ครั้ง) 

สถาบันขงจื๊อ 27 ก.ค.54 -22 
ก.พ.55 

353 96,000 4.17 

22. โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม
จีนรุ่นที่ 17 

สถาบันขงจื๊อ 7 พ.ค.54 – 24 
ก.ค.54 

153 301,388 4.39 

23. โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม
จีนรุ่นที่ 18 

สถาบันขงจื๊อ 15 ส.ค.54 – 6 
พ.ย.54  

129 280,451 4.39 

24. โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม
จีนรุ่นที่ 19 

สถาบันขงจื๊อ 14 ม.ค.55 – 1 
เม.ย.55 

110 169,023 4.38 

25. โครงการอบรมครูประจ าปี พ.ศ.2554 
(สช.) 

สถาบันขงจื๊อ 8 ต.ค.54 – 11 
ต.ค.54 

91 42,000 3.97 

26. โครงการแนะน าสถาบันขงจื๊อให้กับ
โรงเรียนสังกัดสพฐ. 

สถาบันขงจื๊อ 26 ธ.ค.54 91 20,000 N/A 

27. โครงการอบรมครูประจ าปีพ.ศ.2555 
(สพฐ.) 

สถาบันขงจื๊อ 26 มี.ค.55 – 12 
เม.ย.55 

22 115,200 4.04 

28. โครงการพูดจาภาษาวงโยฯ โดยวง
ดุริยางค์เครื่องลมแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ภาควิชาดนตร ี เม.ย. 55 300 N/A N/A 

29. โครงการสัมมนาวิชาการ "ดนตรีไทยสู่
ประชาคมอาเซียน" 

ภาควิชาดนตร ี 26 ส.ค. 55 433 70,000 N/A 

30. โครงการดนตรีไทยเพื่อน้อง ประจ าปี 
2554 

ภาควิชาดนตร ี 17-20 ต.ค. 54 41 10,000 N/A 

31. โครงการครูอาสาเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยวัดพุทธิโนฮลิส ์เมือง
ลอสแองเจรสิ รัฐแคลิฟอร์เนยี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ภาควิชาดนตร ี เม.ย.55-พ.ค.56 N/A 330,000 N/A 
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โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
วันที่ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
คนเข้ำ
ร่วม

โครงกำร 

ค่ำใช้จ่ำย  
(บำท) 

ผลกำร
ประเมนิ
โครงกำร 

 
32. สัมมนาวิชาการ "อิทธิพลข่าวบันเทิง
ไทยกับสังคมไทย" 
 

นิสิตปรญิญาโท
ภาควิชานิเทศ
ศาสตร์ฯ 

2 ก.พ. 55 83 10,000 3.85 

33. สัมมนาเรื่องการปรับตัวของ
สื่อมวลชนกับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

นิสิตปรญิญาตรี 
ภาควิชานิเทศ
ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

27 ก.พ. 54 90 30,000 3.25 

34. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 
"ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR" 

ภาควิชานิเทศ
ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

25-26 ก.พ. 55 26 55,000 4.74 

35. โครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ

ปริญญาตรี ครั้งท่ี 1/2554 

ภาควิชา

ภาษาต่างประเทศ 

1/9/54-

30/11/54 

337 N/A N/A 

36. โครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษาและระดับปรญิญาเอก ครั้งท่ี 

3/2554-5/2554 

ภาควิชา

ภาษาต่างประเทศ 

1/7/54-

30/12/54 

2,041 N/A N/A 

37. โครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษาและระดับปรญิญาเอก ครั้งท่ี 

1/2554-2/2554 

ภาควิชา

ภาษาต่างประเทศ 

1/7/54-

30/12/54 

1,865 N/A N/A 

38. โครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษาและระดับปรญิญาเอก  

ครั้งท่ี 1-3-2555 

ภาควิชา

ภาษาต่างประเทศ 

4/1/55-30/06-

55 

1,657 N/A N/A 

39. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง 
"มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่ง
องค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม" 

ภาควิชาวรรณคด ี
 

18-19  
ส.ค. 54 

 

219 288,860 4.49 

40. โครงการบรรยายสาธารณะ "สโมสร
วรรณคดีศึกษา ปีท่ี 1" การบรรยาย
สาธารณะชุด "การวิจารณ์ตัวบททาง
วัฒนธรรม" ครั้งท่ี 1   

ภาควิชาวรรณคด ี
 

20 ก.ค. 54 41 9,554 
 

4.38 

41. โครงการบรรยายสาธารณะ "สโมสร
วรรณคดีศึกษา ปีท่ี 1" การบรรยาย
สาธารณะชุด "การวิจารณ์ตัวบททาง
วัฒนธรรม" ครั้งท่ี 2  

ภาควิชาวรรณคด ี
 

17 ส.ค. 54 30 5,258.25 
 

4.85 
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โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
วันที่ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
คนเข้ำ
ร่วม

โครงกำร 

ค่ำใช้จ่ำย  
(บำท) 

ผลกำร
ประเมนิ
โครงกำร 

 
42. โครงการบรรยายสาธารณะ "สโมสร
วรรณคดีศึกษา ปีท่ี 1" การบรรยาย
สาธารณะชุด "การวิจารณ์ตัวบททาง
วัฒนธรรม" ครั้งท่ี 3  

ภาควิชาวรรณคด ี
 

24 ส.ค. 54 33 9,511 
 

4.63 

43. เสวนาทางวิชาการเรื่อง "100 ปี ชา
ตกาลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ" 

ภาควิชาวรรณคดี 
คณะมนุษยศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ร่วมกับสมาคมภาษา
และหนังสือแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

18 ก.พ. 55 
 

230 3,000 N/A 

44. โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อสรรค์สร้างชุมชนสนัติสุข" 

ภาควิชาวรรณคดี 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์ร่วมกับ
องค์การพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

25 ก.พ. 55 
 

57 217,941.50 N/A 

45. โครงการการจดัพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ
อักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา  

ภาควิชาวรรณคดี 
ร่วมกับศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อคนตาบอด 

ปีการศึกษา 2554 
 

65 0 4.49 

46. โครงการ LBT ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ 
ร่วมกับ Nectec 

21-23 ก.ค. 54 310 300,000 Nectec เป็น
ผู้ประเมิน 

47. โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ (CET 
Camp) 

ฝ่ายบริการวิชาการ 28-29 เม.ย. 55 N/A N/A 4.34 

รวม   9,969 6,668,162.62 4.27 
 

หมำยเหตุ :  บางโครงการยังไมส่รปุค่าใช้จ่าย 
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* รูปภำพกิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม * 
 

 

 

โครงการอบรมครูประจ าปี 2554 และประจ าปี 2555 

 
              โครงการอบรมภาษาตา่งประเทศ ภาคฤดูร้อน                            โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ประจ าภาคต้น 

          ณ ประเทศออสเตรเลีย                                                       ภาคปลาย และภาคฤดรู้อน 

 

 

 

 
 
 

โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ (CET Camp) เมื่อวันท่ี 28-29 เมษายน 2555  
จัดโดย คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกบั ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคเ์พื่อสรรค์สร้างชุมชนสันติสุข" 

โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
กับภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 
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ผศ.นัทธนัย ประสานนาม เป็นประธานกลุ่มหัวข้อ "การข้ามวัฒนธรรมในวรรณกรรม" ในการประชุมวชิาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรี จุฬาฯ-ธรรมศาสตรฯ์-เกษตรฯ ครั้งท่ี 1  

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555  

 

 

 

 

 

 
 โครงการบรรยายสาธารณะสโมสรวรรณคดีศึกษา ปีท่ี 1 การบรรยายชุด “การวิจารณ์ตัวบททางวัฒนธรรม” 

  

 

 

 

 

 

 

โครงการเสวนา “100 ปี ชาตกาลหม่อมหลวงบญุเหลือ เทพยสุวรรณ” 
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1.11 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะทำงกำยภำพของคณะ 

รำยกำร จ ำนวนพ้ืนที่ (ตำรำงเมตร) 
พื้นที่ท้ังหมด 26,925.68 
พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นอาคาร 24,925.68 

- พื้นที่ใช้สอยท่ัวไป 16,217.32 
- พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร - 

พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นสีเขียวภายนอกอาคาร 1,500 
พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นถนน 900 

ข้อมูลอำคำร 

ชื่ออำคำร ปีที่เร่ิมใช้ 
พ้ืนที่ใช้สอย  
(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอำคำร
ประหยัดพลังงำน (ใช่/ไม่ใช่) 

อาคารมนุษยศาสตร์ 1 2535 4,693.83 ไม่ใช่ 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 2551 1,846.53 ไม่ใช่ 

อาคารมนุษยศาสตร์ 3 2552 676.96 ไม่ใช่ 

อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศลิป ์ 2555 13,679 ไม่ใช่ 

 

สถำนที่ติดต่อทำงไปรษณีย์   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์0-2579-5566-8   โทรสำร 0-2561-3485 
http://www.human.ku.ac.th 

กลุ่มอำคำรคณะมนุษยศำสตร ์
 อาคารมนุษยศาสตร์ 1     
 อาคารมนุษยศาสตร์ 2     
 อาคารมนุษยศาสตร์ 3     
 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 
 สโมสรนิสิต 
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บทท่ี 2  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2554 

 ในปีที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์มีแนวทางในการด าเนินงานที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ ได้เตรียมความ
พร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 สร้างกระบวนการทัศน์ให้องค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ควบคู่คุณธรรม ซึ่งปรากฏผลการด าเนินงานสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2554 มีผลการ
ด าเนินงานดังน้ี 
 1. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 14 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชา
ดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวรรณคดี และสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) ระดับปริญญาโท จ านวน 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดีไทย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา และระดับปริญญาเอก จ านวน 
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
 หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติปรับปรุง ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
วรรณคดีไทย และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
 หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติเปิดใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ (นานาชาติ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (นานาชาติ) ซึ่งได้เปิดรับ
นิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  
 ส าหรับหลักสูตรรับตรงในระดับปริญญาตรี มี 3 ภาควิชาที่จัดให้บริการ จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ภาควิชาดนตรี 
(สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีตะวันตก) ภาควิชาวรรณคดี (สาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย)) และภาควิชา
ภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย) 
 นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจาก "ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" เสด็จมาทรงเปิดอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ สร้างความปลื้มปีติแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ
มนุษยศาสตร์อย่างหาที่สุดมิได้ 

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังได้สร้างเครือข่ายและท าข้อตกลงร่วมมือในด้านวิชาการกับต่างประเทศ ได้แก่ 
Oakland University ประเทศออสเตรเลีย Universidade do Porto ประเทศโปรตุเกส Hokkaido University และ Meiji 
University ประเทศญี่ปุ่น  

2. ด้ำนกำรวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรท างานวิจัย และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยทุกปี จ านวน 500,000 บาท ทั้งยังส่งเสริม
ให้บุคลากรท าการวิจัยขนาดใหญ่และเสนอขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น นอกจากน้ียังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
โครงการอนุรักษ์ท้องถิ่นไทยสานวัฒนธรรมภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีส าหรับการน าเสนองานทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการ
อนุมัติเงินทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การจัดตั้งศูนย์เอเชียศึกษา และได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง  "การเขียนโครงการวิจัยสายมนุษยศาสตร์ส าหรับนักวิจัยมือใหม่" เพื่อสร้างศักยภาพด้านการท าวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ และ
กระตุ้นให้เกิดการขอทุนสนับสนุนวิจัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการเสวนาวิชาการ "เส้นทางสู่การเป็น ผศ. และ รศ.
โครงการเสวนาวิจัยเรื่อง "ประสบการณ์เสนอผลงาน ณ เวทีต่างแดน" และโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ" เพือ่กระตุ้นให้เกิดผลงานวิชาการและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
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3.  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร คณะมนุษยศาสตร์สนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรที่มีความพร้อมด าเนินการจัดท า
โครงการบริการวิชาการในรูปของโครงการพัฒนาวิชาการ โดยมีศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญในการให้บริการวิช าการแก่
บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดอบรมภาษาต่างประเทศหลายหลักสูตรเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ 
จัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง มนุษยศาสตร์ก้าวทันอาเซียน: ผลกระทบต่อการศึกษาไทย และจัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ (CET 
Camp) เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นจุดเด่นตามอัตลักษณ์ของคณะ  

ส าหรับการให้บริการวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดโครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทาง
สายตา ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนพิการตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 5 นอกจากนี้ ศูนย์ภาษายังจัดโครงการบริการภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัทแอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จ ากัด (AIS) ได้แก่ 
ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และฝรั่งเศส จ านวน 2 รุ่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 

4.  กำรพัฒนำนิสิตและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2554 มีนิสิตที่ได้รับทุนค่าลงทะเบียน 5 คน ทุนค่าครองชีพรายเดือน 43 คน และทุนค่าลงทะเบียน
และทุนค่าครองชีพรายเดือน 8 คน เป็นเงินจ านวน 1,748,400 บาท 
 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต กิจกรรม White day & White night 
โครงการประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ คณะมนุษยศาสตร์ โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ (Keys Camp 3) เป็นต้น 
 การจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาทิ งานท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ งาน
แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2554 พิธีไหว้ครู ประจ าปี 2554 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2554 
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปีที่ 4 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสานสายใยผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2554 
กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่คณะมนุษยศาสตร์ เป็นต้น 
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2.2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 
พฤษภาคม 2555) นั้น คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย (สกอ.+มก.) ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.65 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.64 ผล
ประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย (สกอ.+มก.) ได้คะแนนเฉลี่ย 4.28 ผล
ประเมินได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.38 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 

รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 

ตำรำงที่ 2.1   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 
ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

คณะ 
กรรม 
 กำร 

คณะ กรรมกำร คณะ 
กรรม 
 กำร 

คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 

สก
อ.

 

สก
อ.

 

สก
อ.+

มก
. 

สก
อ.

 

สก
อ.+

มก
. 

สก
อ.

 

สก
อ.

 

สก
อ.

 

สก
อ.+

มก
. 

สก
อ.

 

สก
อ.+

มก
. 

สก
อ.

 

สก
อ.+

มก
. 

สก
อ.

 

สก
อ.+

มก
. 

สก
อ.

 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร   

   5.00  5.00  5.00  5.00    5.00  5.00  5.00  5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 2  กำร
ผลิตบัณฑิต  

 3.21  3.21  4.50  4.50  3.75  3.75 5.00 5.00  4.08  4.08  3.70  3.70 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมกำรพัฒนำนิสติ  

   5.00  5.00  4.00  5.00    5.00  5.00  4.00  5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 4 กำร
วิจัย  

 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00    5.00  5.00  5.00  5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 5 กำร
บริกำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม  

   5.00  5.00  3.50  3.50    5.00  5.00  3.50  3.50 ดี
มาก 

ดี
มาก 

พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   5.00  5.00  5.00  5.00    5.00  5.00  5.00  5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 7 กำร
บริหำรและจัดกำร  

   5.00  5.00  5.00  5.00    5.00  5.00  5.00  5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไกกำรเงิน
และงบประมำณ 

   5.00  5.00  5.00  5.00    5.00  5.00  5.00  5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ  

   4.00  4.00  4.00  4.00    4.00  4.00  4.00  4.00 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยภำพรวม  3.66  3.66  4.84  4.83  4.37  4.50 5.00 5.00  4.65  4.64  4.28  4.38   
ผลกำรประเมิน ดี ดี ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดี ดี ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดี

มำก 
ดี

มำก 
ด ี ดี   
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 ส าหรับผลการด าเนินงานและผลการประเมินฯ ภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผล
การด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

  
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนด ำเนินกำร จ านวน 
1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภำพ
ระดับดีมำก สามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่  2.2 

 

ตำรำงที่ 2.2  สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี  1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้ำหมำย 

ปีกำร 

ศึกษำ 
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลประเมินตำมเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้ำหมำย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 1 1 

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก   
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ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ.1.1) 
รอบระยะเวลำ  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554)  เป้ำหมำย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6หรือ7 ข้อ 
 
 5 : 8 ข้อ 

 1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วม
ของบุ คลากรในคณะ  และได้ รับความ
เห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ   โดยเป็น
แผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่
10 (พ.ศ.2551-2554) 

1.1-1-1 
1.1-1-2 

 
1.1-1-3 

 
 

1.1-1-4 
 

1.1-1-5 
 

1.1-1-6 
 
 

1.1-1-7 

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (2552-2555) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 6/2554 หน้า 10 
รายงานการประชุมรองคณบดีครั้งท่ี 
10/2554 หน้า6, ครั้งท่ี 3/2555หน้า7  
และครั้งท่ี 4/2555 หน้า 4 
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะยาว15ปี(พ.ศ.2555-2569) 
แนวทางการจัดท าแผนของคณะ
มนุษยศาสตร ์
โครงการคลินิกวิเคราะห์และจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน
ภายในคณะมนุษยศาสตร ์
โครงการมนุษยศาสตร์แห่งอนาคต:จุด
เปลี่ยนและความท้าทายใหม่ในอีก15ปี 
ข้างหน้า 

 2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 

1.1-2-1 
1.1-2-2 
1.1-2-3 

 

เว็บไซตค์ณะมนุษยศาสตร ์
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (2552-2555) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 8/2554 หน้า 3-4 

 3.  มี ก ร ะบ วนกา ร แปล งแ ผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.1-3-1 
1.1-3-2 

 
 

1.1-3-3 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
กระบวนทัศน์การจัดท าแผน 
(http://www.hum.ku.ac.th/plan/ 
plan%20data/p2-1.pdf) 
ภาพรวมระบบและกลไกของแผน
ยุทธศาสตร์ 

 4.  มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี  
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

1.1-4-1 
1.1-4-2 
1.1-4-3 

 

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (2552-2555) 
แผนปฏิบัติงานประจ าป ีพ.ศ. 2554 
ตัวช้ีวัดระดับคณะและการถ่ายทอดสู่
หน่วยงานย่อย 

 5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ครบ 4 พันธกิจ 

1.1-5-1 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของรองคณบดี
ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน 

 6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ ง   และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

1.1-6-1 
 

1.1-6-2 
 
 

1.1-6-3 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวางแผน
และตดิตามประเมินผล 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 8/2554 หน้า 3, 
ครั้งท่ี 9/2554 หน้า 5 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน
ของภาควิชา (เอกสารองค์7.1-3-7) 

http://www.hum.ku.ac.th/plan/plan%20data/p2-1.pdf
http://www.hum.ku.ac.th/plan/plan%20data/p2-1.pdf
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร ชื่อเอกสำร 

  7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพือ่พิจารณา 

1.1-7-1 การประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2554 

 8. มีการน าผลการพิ จารณาข้อคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุ งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บัติการ
ประจ าปี 

1.1-8-1 
 
 

1.1-8-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 10/2554 หน้า 12 
และครั้งท่ี 7/2555 หน้า 2 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร ์

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกบันโยบำยของมหำวทิยำลัย  โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในคณะ  และ

ได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำคณะ   โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน และแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลยัพระรำชบญัญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเนน้ของกลุ่มสถำบนั กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำกำรศกึษำระดบัอุดมศึกษำ ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 

คณะมนุษยศาสตร์มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ โดยการระดมสมองจากคณาจารย์ และบุคลากร มาก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อจัดท า SWOT Analysis วิเคราะห์ตนเอง โอกาส ปัญหาและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ได้ประมวลรวมข้อมูลทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องต่างๆ  
รวมทั้งภาพในอนาคต (1.1-1-4, 1.1-1-5) เพื่อน ามาสังเคราะห์เป็นแผน และด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-
2555) (1.1-1-1) เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะให้ สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการบริหารงาน ก าหนดรูปแบบและรายละเอียดในการจัดท าแผน จึง
จัดโครงการคลินิกวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ (1.1-1-6) เมื่อพิจารณาถึง
สภาวการณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง และต้องเตรียมรับกับการก้าวสู่นโยบายของอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์จึงต้องรีบปรับตัว
เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี โดยจัดโครงการมนุษยศาสตร์แห่งอนาคต:จุดเปลี่ยนและท้าทายใหม่ในอีก 15 ปีข้างหน้า 
(1.1.1-7) ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความรู้ แนะแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และได้น าเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะและที่ประชุมรองคณบดี จนได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี้ผู้บริหารได้หารือและได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวาระครั้งท่ี 6/2554 (1.1-1-2, 1.1-1-3) 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธร์ะดบัคณะไปสูทุ่กหน่วยงำนภำยใน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) (1.1-2-2) ที่ผ่านการพิจารณาและ

เห็นชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในคณะผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ (1.1-2-3) รวมทั้งขึ้นเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ ที่ http://www.hum.ku.ac.th/plan (1.1-2-1) เพื่อเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุก
คนภายในคณะได้รับทราบทิศทางการด าเนินงานท่ีมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และน าไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ โดย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้ชี้แจงแนวทางการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 ให้แก่รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาควิชา
และหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 ของหน่วยงานตนเองให้สอดคล้องกับคณะ อีกทั้งการ
จัดสัมมนาบุคลากรยังท าให้บุคลากรทุกคนในคณะเข้าใจกระบวนการในการจัดท าแผนและมีส่วนร่วมก าหนดแผนปฏิบัติการตามแผน
และนโยบายที่ทุกคนได้ก าหนดไว้ 
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3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) ตามกระบวนการของ Balance Scorecard ตอบสนอง 
1) การพัฒนาองค์กร 2) ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ 3) คุณภาพให้บริการ 4) ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (1.1-3-1) และมีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 ตามกระบวนทัศน์การจัดท าแผน ทั้ง 4 พันธกิจ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (1.1-3-2) ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียดไว้อย่าง
ชัดเจนให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ และความ
สอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนจนเห็นภาพรวมระบบกลไกของแผนยุทธศาสตร์ (1.1-3-3)  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนนิงำนตำมแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

คณะมนุษยศาสตร์มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี  (1.1-4.3) เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (1.1-4-1) และแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2554 (1.1-4-2) ซึ่งมีกระบวนการการส่งเสริม
ให้ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายอันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 

5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 ครอบคลุมปีการศึกษา 2554 และปีงบประมาณ 2555 

ซึ่งมรีองคณบดีทีร่ับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละภารกิจ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุน จะเป็นผู้ติดตามและให้
ข้อเสนอแนะกับผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย  (1.1-5-1) โดยจะมีการก ากับ
ติดตามกันเป็นล าดับช้ันอย่างเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์ 

6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  อย่ำงน้อยปีละ  1 คร้ัง  และรำยงำนผล
ต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ 

คณะมนุษยศาสตร์มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล (1.1-6-1) และได้มีการติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวบง่ช้ีของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โดยให้รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทนแต่ละหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ (1.1-6-2) และพิจารณารายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน (1.1-6-3) 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร
และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ีอพิจำรณำ 

 คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์และเป้าหมายในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2554 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (1.1-7-1)  ซึ่งได้สรุปผลการด าเนินงานของแผนรวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวทางปรับ
แผน และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

คณะมนุษยศาสตร์มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะจากรายงานสรุปผล
การด าเนินงานการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ที่มีประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางปรับปรุงพร้อมทั้งได้ก าหนดผู้รับผิดชอบ (1.1-8-2)  
ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน าข้อคิดเห็น  และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา  (1.1-8-1) ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อทบทวน และ
น าไปปรับปรุงแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัตกิารประจ าปีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป  

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.08 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี สามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง 7 ตัวบ่งช้ี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.70 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี สามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง 6 ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่  
2.3 

 
 

ตำรำงที่ 2.3  สรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  2 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้ำหมำย 

ปีกำร 

ศึกษำ 
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลประเมินตำมเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้ำหมำย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

2.1 
 

ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลกัสูตร 

ข้อ 5 5 2 4.00 2.00   

2.2 
 

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ร้อยละ 34 

64 
35.56 

64 
35.56 2.96 2.96   180 180 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 10.26 

18 
10.00 

18 
10.00 1.67 1.67   

180 180 
2.4 ระบบการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 5 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ 5 6 5 4.00 3.00   

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลกัษณะของ
บัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

 2.8 ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กบันิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4.08 3.70 7 6 

ผลกำรประเมิน ดี ดี   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร (สกอ.2.1) 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร ชื่อเอกสำร 

 คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 
 2 : 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 
 3 : 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 
 4 : 4หรือ5ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 
 5 : 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม (ข้อ 7 
และข้อ 8) 

 1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร
ใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบั ติ ที่ ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

2.1-1-1 
2.1-1-2 

 
 
 
 

2.1-1-3 
2.1-1-4 

 
 
 
 

2.1-1-5 
 
  

2.1-1-6 
 
 

2.1-1-7 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/1787 ลงวนัที่ 4 ก.พ. 
2554 เรื่อง ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการพิเศษ 
และปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตร
ปรับปรุงของ มก. 
แผนภูมิการด าเนินงานขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/7284 ลงวันที่ 10 
พ.ค. 2553 เรื่อง อนุมัติการจัดท าหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
(มคอ.) และขั้นตอนการด าเนินงานการขออนุมัติ
หลักสูตร/รายวิชาของ มก. 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/7950 ลงวันที่ 31 
พ.ค. 2554 เรื่อง การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
5/2554 หน้า 3, 7/2554 หน้า 3-4, 2/2555 หน้า 3, 
3/2555 หน้า 2 และ 4/2555 หน้า 2, 4-5 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งท่ี 
7/2554 หน้า 10-11, 9/2554 หน้า 13-14, 
10/2554 หน้า 10-11, 11/2554 หน้า 5,10 ครั้งท่ี 
2/2555 หน้า 6,10,14 และ4/2555 หน้า 2-3, 17 

 2.  มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ปิ ด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2.1-2-1 
2.1-2-2 

 
 

2.1-2-3 
 
 

2.1-2-4 
 

2.1-2-5 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/4968 ลงวันที่ 24 
มี.ค. 2552 เรื่อง มตสิภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
แนวทางในการปิดหลักสูตรและรายวิชา 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/8192 ลงวันที่ 1
มิ.ย. 2554 เรื่อง อนุมัติให้ปิดหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
3/2554 หน้า 2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งท่ี 
3/2554 หน้า 10-11 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  3.  ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ด าเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม "ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน" กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ี
กลางทีก่ าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสตูรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

(หมำยเหตุ : ส ำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตรปรับปรุงที่

ยั ง ไม่ ไ ด้ ด ำ เ นินกำ รตำมก รอบ มำตร ฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้ยึด

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 

2548) 

2.1-3-1 
 
 
 
 
 

2.1-3-2 
2.1-3-3 

 
2.1-3-4 

 
 

2.1-3-5 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/7284 ลง
วันที่ 10 พ.ค. 2553 เรื่อง อนุมัติการจัดท า
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (มคอ.) 
และขั้นตอนการด าเนินงานการขออนุมัติ
หลักสูตร/รายวิชาของ มก. 
ข้อมูลหลักสูตรจากกองบริการการศึกษา 
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 
2548 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะครั้งท่ี 6/2554 หน้า 6, 7/2554 หน้า 
2, 5 และ 8/2554 หน้า 5 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10106/0993 ลง
วันที่ 16 มิ.ย. 2554 เรื่อง มาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนของทุกคณะ/วิทยาเขต
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ มก. 

 4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 3  
ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  และมีการ
ประเมินหลักสูตรทกุหลักสูตรอย่างนอ้ยตามกรอบ
เวลาทีก่ าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างนอ้ยร้อยละ 80 ของตัว
บ่งช้ีทีก่ าหนดในแต่ละป ีทุกหลักสูตร 

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

 
 
 
 
 

2.1-4-4 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
ข้อมูลหลักสูตรจากกองบริการการศึกษา 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/7284 ลง
วันที่ 10 พ.ค. 2553 เรื่อง อนุมัติการจัดท า
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (มคอ.) 
และขั้นตอนการด าเนินงานการขออนุมัติ
หลักสูตร/รายวิชาของ มก. 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะครั้งท่ี 6/2554 หน้า 6, 7/2554 หน้า 
2, 5 และ 8/2554 หน้า 5 

 5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มี
การด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2  และ
ข้อ 3  ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ  จะต้ องควบคุ มก ากับให้ การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทกุตัวบง่ช้ีและทกุหลักสูตร 

2.1-5-1 
2.1-5-2 
2.1-5-3 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
ข้อมูลหลักสูตรจากกองบริการการศึกษา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะครั้งท่ี 6/2554 หน้า 6, 7/2554 หน้า 
2, 5 และ 8/2554 หน้า 5 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  6.  เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 
และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มี
การประเมิน) 

  

 7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่
เปิดสอน (ปริญญาโท  เฉพาะแผน  ก  และ
ปริญญาเอก)  มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหลั กสู ตรทั้ งหมดทุกระดั บ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  

 8.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย
ทีเ่ปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
นิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

  

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัยและ

ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
คณะมนุษยศาสตร์ด าเนินการตามกระบวนการในการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

1) คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร (คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร) ระดับภาควิชาด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 2) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา 
พร้อมรายงานผลวิจัยสถาบัน 3) เมื่อที่ประชุมภาควิชาเห็นชอบเสนอต่อไปยังคณะกรรมการวิชาการของคณะ (2.1-1-1 และ 2.1-1-6) 
เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 4) จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ (2.1-1-7) 5) คณบดีเสนอ
คณะกรรมการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 6) เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาแล้ว จึงน าเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณากลั่นกรอง 7) น าเสนอขออนุมัติหลักสูตรพร้อมทั้งขออนุมัติเปิดสอนตามก าหนดเวลาที่ระบุจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยรายละเอียดปรากฏตามคู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา
อนุมัติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549) และแผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา (2.1-1-3) และการอนุมัติการ
จัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (มคอ.) และขั้นตอนการด าเนินงานการขออนุมัติ
หลักสูตร/รายวิชาของ มก. (2.1-1-4) แล้วแจ้งผลการอนุมัติให้คณะรับทราบ (2.1-1-5) ทั้งนี ้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบขั้นตอนการเสนอเรื่องการขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรต่างๆ และการก าหนดปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 12/2553 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2553 (2.1-1-2) 
 นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการผ่านระบบสนับสนุนการเสนอขอเปิดและปรับปรุงหลักสูตรของกอง
บริการการศึกษา มก. ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าในการรายงานผลการเปิด /ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพื่อเป็นระบบติดตามและแจ้งเตือนการด าเนินการของคณะและวิทยาเขตให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำมระบบที่
ก ำหนด 

คณะมนุษยศาสตร์ด าเนินการตามกระบวนการการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (2.1-2-2) โดยก าหนดให้หลักสูตร
ใดที่ไม่มีการเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตรติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ/หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือคณะ/ภาควิชา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการพิจารณา
แล้วเห็นสมควรปิดหลักสูตร (2.1-2-1 และ 2.1-2-4) ก็ให้เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ (2.1-2-5) 
คณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย (2.1-2-3) พร้อมทั้งให้แจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปิดหลักสูตรภายใน 30 วันหลังจากได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตร รวมทั้ง คณะ
มนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการผ่านระบบกระบวนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรกองบริการการศึกษา มก. ส าหรับตรวจสอบและติดตาม
เร่งรัดการด าเนินการของหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หมำยถึง ต้องมีกำรประเมินผล
ตำม "ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ เพ่ือกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำร
เรียนกำรสอน" กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ ให้ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงที่ก ำหนดใน
ภำคผนวกที่ 1) ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพต้องได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการพิจารณากลั่นกรองการเปิด การปรับปรุงและปิ ดหลักสูตรจาก
ภาควิชา/สาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (2.1-3-3) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกหลักสูตร (2.1-3-1) ดังที่ปรากฏในข้อมูลหลักสูตรจากกองบริการการศึกษา (2.1-3-2) นอกจากนี้การเปิดหลักสูตรใหม่
หรือการปรับปรุงหลักสูตรต้องมีการวิจัยสถาบันเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมทุกหลักสูตร และมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนสอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (2.1-3-5) รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ (2.1-3-4) 

4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 3  ข้ำงต้น 
ตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ  และมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  จะต้องควบคุมก ำกับให้กำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดในแต่ละปีทุก
หลักสูตร และ 

5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 3  ข้ำงต้น 
ตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินครบทกุตวับ่งชี้และทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตรม์ีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการด าเนินการพิจารณากลั่นกรอง (2.1-4-1 และ 2.1-5-1) การเปิด การปรับปรุงและปิด
หลักสตูรจากภาควิชา/สาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกหลักสูตร (2.1-4-3) ก่อนที่จะเสนอขออนุมัติที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ (2.1-4-4 และ 2.1-5-3) รวมทั้งติดตามและ
เร่งรัดหลักสตูรที่ครบก าหนดรอบปรับปรุงให้ด าเนินการให้ทันตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสตูร ดังแสดงในข้อมูลหลักสูตรจากกอง
บริการการศึกษา (2.1-4-2 และ 2.1-5-2) 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.1 5 ข้อ 2 ข้อ 4.00 คะแนน 2.00 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 3 ข้อ และไม่ผ่านเกณฑเ์พิ่มเติม 2 ข้อ ได้แก ่
- ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ข้อ 4 คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 3  และมีการ

ประเมินหลักสูตรทกุหลักสูตรอยา่งน้อยตามกรอบเวลาทีก่ าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ซึ่งมีการประเมินหลักสูตรไม่ครบถ้วน 
- ข้อ 5 คณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุก ากับให้มกีารด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังขอ้ 1 ข้อ 2  และข้อ 3  ข้างต้น และมีการ

พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร ยังไม่
ครบถ้วน 

- เกณฑ์เฉพาะข้อ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท  เฉพาะแผน  ก  และปริญญาเอก)  
มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทัง้หมดทุกระดับการศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีหลักสูตรที่เน้นการวิจัยที่เปิด
สอน 9 หลักสูตร ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 23 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 39.13 

- เกณฑ์เฉพาะข้อท่ี 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวิจัยทีเ่ปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 376 คน จากจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 2,804 คน คิดเป็นร้อยละ 13.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

82        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก (สกอ.2.2) 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  ร้อยละ 34  
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า  

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนนที่ได้ = 2.96 คะแนน 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
เลือกใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางต่อไปนี ้
 1.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป (แปลงค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าทีม่ีคุณวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5) หรือ 

 2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
12 ขึ้นไป (แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คณุวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทยีบกับปทีีผ่า่นมาเปน็คะแนนระหวา่ง 0-5) 

2.2-1 
 
 

2.2-2 
 
 

ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนก
ตามคณุวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 
2554 
รายชื่อบุคลากรในแบบเก็บข้อมูลดิบ
ด้านการผลติบัณฑติ 2 สถานภาพ
คณาจารย์ ปีการศึกษา 2554 
 

 

วิธกีำรค ำนวณ แนวทำงที่ 1 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวฒิุปริญญาเอก =  
 

  
  
 

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 

 
 

ในปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 180 คน ลาศึกษาต่อ 14 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรี 21 คน  ปริญญาโท 95 คน และปริญญาเอก 64 คน  

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

เง่ือนไขที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 58 ร้อยละ

33.05 
64 ร้อยละ

35.56 
2.75 

คะแนน 
2.96 

คะแนน 
ร้อยละ
34.00 

บรรล ุ ร้อยละ
35.50 175.5 180 

 
 

   64 
  180 

X 100 = 35.56 

X 100 

             จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

X 100 

                  ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

X 5 

คะแนนที่ได้ =   
 35.56 
   60 

X 5 = 2.96 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร (สกอ.2.3) 
 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  ร้อยละ 10.26 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนนที่ได้ = 1.67 คะแนน  

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
เลือกใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางต่อไปนี้ 
  1.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้น
ไป (แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5) หรือ  

 2.  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป (แปลงค่าการ
เพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5) 

2.3-1 
 
 

2.3-2 

ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนก
ตามต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 
2554 
รายชื่อบุคลากรในแบบเก็บข้อมูลดิบ
ด้านการผลติบัณฑติ 2 สถานภาพ
คณาจารย์ ปีการศึกษา 2554 

วิธีกำรค ำนวณ แนวทำงที่ 1   

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  =    

  

 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึน้ไป 
X 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึน้ไป ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
ในปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 180 คน ลาศึกษาต่อ 14 คน มีต าแหน่ง

ทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 43 คน รองศาสตราจารย์ 17 คน และศาสตราจารย์ 1 คน  

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

เง่ือนไขที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.3 17+1 ร้อยละ

10.26 
17+1 ร้อยละ

10.00 
1.71 

คะแนน 
1.67 

คะแนน 
ร้อยละ
10.26 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ
10.00 175.5 179 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

คะแนนทีไ่ด้ =   
 10.00 
   30 

X 5 = 1.67 

   18 
  180 

X 100 = 10.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน (สกอ.2.4) 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  5 ข้อ  
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ  

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3หรือ4 ข้อ 
 
 4 : 5หรือ6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวั ดผล  และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

2.4-1-1 
 

2.4-1-2 
 
 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2554 คณะ
มนุษยศาสตร์ (แผนพัฒนาบุคลากร) 
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ พ.ศ.2554-2568 
 

 2.  มี ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนั บสนุ น ให้ เ ป็ น ไ ปตามแผนที่
ก าหนด 

2.4-2-1 
2.4-2-2 
2.4-2-3 
2.4-2-4 
2.4-2-5 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (สอบ/คัดเลือก) 
ประกาศรับสมัครงาน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
รายงานการพัฒนาบุคลากร ปีการศกึษา 2554 
หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาทางวิชาการ 

 3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
และส ร้ า ง ข วัญและก า ลั ง ใ จ ให้
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.4-3-1 
 

2.4-3-2 
 

2.4-3-3 
 

2.4-3-4 
 

2.4-3-5 
2.4-3-6 

 
2.4-3-7 

 
2.4-3-8 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น 
โครงการคดัเลือกอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน
ดีเด่น ประจ าปี 2554 
บันทึกข้อความขออนมุัตเิงินรางวลัดา้นงานวิจัยและ
งานสรา้งสรรค์ และงานบริการวิชาการ 
โครงการส่งเสรมิสุขภาพบคุลากร ครัง้ที่ 1 (ลีลาศเพื่อ
สุขภาพ) 
หนังสือแจ้งก าหนดวันตรวจสุขภาพประจ าปี 2555 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่
11/2554 หน้า 1-2, 11 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่
2/2555 หน้า 3, 4/2555 หน้า 5-6 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคลากร
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ้

 4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4-4-1 
 
 

2.4-4-2 
2.4-4-3 

หนังสือติดตามการน าความรู้จากการอบรมโครงการ
การรับ-เบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการผ่าน
ส านักงานบริการวิชาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
รายงานผลการพัฒนาฝึกอบรม/สมัมนา/ดูงาน 
หนังสือติดตามขอใหร้ายงานผลการพัฒนา
ฝึกอบรม/สมัมนา/ดูงาน  
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

2.4-5-1 
 

2.4-5-2 
2.4-5-3 

 
 

2.4-5-4 
 

2.4-5-5 
 
 

2.4-5-6 

ค าสั่งแต่งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ จรรยาบรรณ 
รายงานการประชุมคณาจารย์ และบันทึกช่วยจ า
การประชุมบคุลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 
2554 
สรุปการสัมมนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2555 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 
11/2554 หน้า 10-12, 1/2555 หน้า 10-11, 4/2555 
หน้า 2-3 
คู่มืออาจารย ์

 6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

2.4-6-1 
 

การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2554 (แผนพัฒนาบุคลากร หน้า 3-4)  

 7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

2.4-7-1 
 

2.4-7-2 
 

2.4-7-3 
 

แบบรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดี รอบปีท่ี 3 (กตป-7) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ครั้งท่ี 2/2555 หน้า 15-16 
ประเด็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรและแนวทาง
ปรับปรุงการด าเนินงาน ในรายงานสรุปผลการ
ด าเนนิงานการบรหิารคณะมนุษยศาสตร์ในรอบ 1 ปี 
หน้า 35-38 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ท้ังด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำรสอนและกำรวัดผล และมีแผนกำรบริหำร

และพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
คณะมนุษยศาสตร์มีแผนพัฒนาบุคลากรก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2554 (2.4-1-1) และมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554-2568 (2.4-1-2) โดยแบ่งเป็นแผนพัฒนาอาจารย์ 
พ.ศ. 2554-2568 ซึ่งวางกรอบการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล การเพิ่มต าแหน่ง
ทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา และมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมารณ 2554-2557 ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษแ์ละวิธีการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน  

2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
คณะมนุษยศาสตร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

เช่น การจัดสรรงบประมาณเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (การเสนอผลงานทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการ) การ
พิจารณาเสนอการขอต าแหน่งทางวิชาการ การลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การพิจารณาการปรับเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนของบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี การบริหารงานเพื่อรองรับการจัดสรรอัตราก าลังทดแทน (2.4-2-3) การส่งบุคลากร
เข้าร่วมประชุม อบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ (2.4-2-4) ทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (2.4-2-5) ส าหรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก (2.4-2-1) และการประกาศรับสมัครงานในต าแหน่งต่างๆ (2.4-2-2)  
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3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

คณะมนุษยศาสตร์มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1. โครงการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจ าปี 2554 (2.4-3-2) เพื่อคัดเลือกอาจารย์และ
บุคลากรเพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากรและเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีคณะกรรมการ (2.4-3-1) คัดเลือกจาก
อาจารย์ที่มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สู่นิสิต และมีการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ในส่วน
ของบุคลากรสายสนับสนุนนั้นจะคัดเลือกบุคลากรที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจ  ซึ่งผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกจะได้เสนอช่ือเข้ารับคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และมีการยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น และบุคลากรที่ท าช่ือเสียงให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ในงานคล้ายวันสถาปนาคณะ มีการแสดงความยินดี
แก่อาจารย์ที่ได้รับรางวัล (2.4-3-7)  

2. การมอบรางวัลให้แก่ผู้มีผลงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการในงานคล้ายวันสถาปนา
คณะ (2.4-3-3) 

3. มีสวัสดิการต่างๆ อาทิ การจัดสรรเงินเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (ในการเสนอผลงานวิชาการ และการเขียน
ผลงานทางวิชาการ) การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ครั้งที่ 1 (ลีลาศเพื่อสุขภาพ) (2.4-3-4) การตรวจสุขภาพประจ าปี (2.4-
3-5) สรรพื้นที่ส าหรับให้บุคลากรได้ออกก าลังกาย พักผ่อนและฝึกสมาธิเพื่อสุขภาวะที่ดีในอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ การช่วยเหลือ
บุคลากรที่ประสบอุทกภัย (2.4-3-6) การแจ้งเรื่องการปรับฐานเงินเดือนใหม่ และการจ่ายค่าครองชีพให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ (2.4-3-7 และ 2.4-3-8) 

4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 

คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายให้ผู้ที่เข้าร่วมการพัฒนาฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานที่มีค่าใช้จ่าย ต้องรายงานผล
การได้รับการพัฒนาให้คณะรับทราบ เช่น รายงานสรุปผลการเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (2.4-4-2) และมีระบบการ
ติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยท าหนังสือติดตามการน าความรู้จากการอบรมโครงการการรับ-เบิก
จ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการผ่านส านักงานบริการวิชาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน (2.4-4-1) และติดตามรายงานการเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร "การบริหารงานการเงิน การคลัง และงบประมาณส าหรับส่วนราชการ และการเข้าร่วมโครงการ "การจัดการความรู้ (KM) 
ด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อการประกันคุณภาพ และการศึกษาดูงาน" (2.4-4-3) 

5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณะ
มนุษยศาสตร์ (2.4-5-1) เพื่อให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยมีการประชุมพิจารณาในเชิงลับเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ (2.4-5-2) และมีการเผยแพร่เรื่อง
จรรยาบรรณให้แก่บุคลากรทั้งคณะได้รับทราบและถือปฏิบัติในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ใ นวันที่ 31 
พฤษภาคม 2554 (2.4-5-3) และก าหนดไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (2.4-5-6) และโครงการสัมมนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปี 2555 (2.4-5-4) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ให้แก่คณาจารย์ทุกคนแล้ว ทั้งยังได้มีการติดตามควบคุมดูแลผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (2.4-5-5) โดยแจ้งมาตรการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ให้ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เช่น เรื่องการส่งเกรดล่าช้า และการแก้ไขคะแนน (KU7) 
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6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 

ซึ่งบรรลุทุกตัวช้ีวัดของแผนงาน พร้อมข้อมูลปัญหาและแนวทางการปรับแผน (2.4-6-1) 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำย

สนับสนุน 
คณะมนุษยศาสตร์ได้น ารายงานการสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี รอบปีที่ 3 ผ่านระบบ

ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (2.4-7-1) มาพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (2.4-7-2) และได้น าข้อเสนอแนะ
ของบุคลากรและนิสิตในประเด็นการบริหารและพัฒนาบุคลากร และประเด็นต่างๆ ไปจัดท าแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน (2.4-7-3) 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.4 2 ข้อ 7 ข้อ 2.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ (สกอ.2.5) 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  7 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
  
 4 : 6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้
นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา
ไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

2.5-1-1 
 
 

ตารางแสดงการบริการอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
ให้กับนิสิต เปรียบเทียบกับจ านวน FTES ปี
การศึกษา 2554 (ข้อมูลจากกองแผนงาน)  

 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อื่ นๆ  ผ่ านระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใ ช้ ง าน แ ก่ นิ สิ ต ทุ ก ปี ก า รศึ ก ษ า 
(ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

2.5-2-1 
 

ภาพถ่ายห้องสมดุคณะมนุษยศาสตร ์
 

 3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการ
พั ฒ น า นิ สิ ต อ ย่ า ง น้ อ ย ใ น ด้ า น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา  และจุด เ ช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

2.5-3-1 
 
 

ภาพถ่ายทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอก
อาคาร มน.1-3 
 

 4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
(ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

2.5-4-1 
 

ระบบสารสนเทศนิสิต มก. และภาพถ่าย 
สถานพยาบาล มก. 
ซุ้มอาหาร และโรงอาหารต่างๆ ของ มก. 
สนามกีฬา 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย 
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

2.5-5-1 
 
 
 

2.5-5-2 
 

2.5-5-3 

ภาพถ่ายสถานท่ีตา่งๆ ได้แก ่
จุดรักษาความปลอดภัย, กล้องวงจรปิด 
จุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั 
จุดทิ้งขยะ 
แผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรักษา
ความปลอดภัย 
ประกาศคณะมนุษยศาสตรเ์รื่อง มาตรการรักษา
ความปลอดภัย และหนังสือแจ้งหน่วยงานย่อย 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ
ในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

2.5-6-1 
 
 

ผลการประเมินคณุภาพการให้บรกิารห้องสมดุ 
อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ ปี
การศึกษา 2554 (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพใน
ข้ อ  6  ม า ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

2.5-7-1 
 
 
 

2.5-7-2 
 

รายงานการพัฒนาการจดับรกิารด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รบับริการ ตามขอ้เสนอแนะของ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติต่อการ
ให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2553 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
5/2554 หน้า 5, 15 และ 2/2555 หน้า 9-10 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพ่ือให้นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ 8 FTES ต่อเคร่ือง 

 คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรและนิสิต พร้อมทั้งให้บริการลงทะเบียนการใช้ 
Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย กับเครื่อง Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ซึ่งรวมแล้วมอีัตราเท่ากับ 0.93 ซึ่งไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง (2.5-1-1)                                                                     

2. มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่นิสิต
ทุกปีกำรศึกษำ (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

 คณะมนุษยศาสตร์มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่ช้ัน 2 อาคาร
มนุษยศาสตร์ 2 (2.5-2-1) และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา โดยบรรณารักษ์คอยให้ค าแนะน าในการใช้งานต่างๆ 
และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ส านักหอสมุดกลางเป็นผู้จัดด้วย 

3. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนิสิตอย่ำงน้อยในด้ำนห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สำย 

 คณะมนุษยศาสตร์มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตในด้านห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 และ 3 ห้องสตูดิโอ ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง 
ห้องปฏิบัติการภาพน่ิง ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ ห้องปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์ของภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ
ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) ห้องซ้อมดนตรีของภาควิชาดนตรี เป็นต้น มีอุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
ในระบบไร้สายอย่างครบครัน นอกจากน้ี คณะมนุษยศาสตร์ยังให้ความส าคัญในการปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารให้มีบรรยากาศร่ม
รื่น สามารถเป็นท่ีพักผ่อนให้กับนิสิตได้ (2.5-3-1)  

4. มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอื่นๆ อย่ำงน้อยในด้ำนงำนทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

กำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 
 คณะมนุษยศาสตร์มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ เช่น ด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ สามารถใช้บริการที่ห้องทะเบียนนิสิตของคณะ และซุ้มบริการอาหาร (2.5-4-1) ซึ่งในปีการศึกษา 2555 คณะจะจัด
ให้บริการด้านอาหารเพิ่มขึ้นภายในบริเวณอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์อีกด้วย ในส่วนของการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
และสนามกีฬา นิสิตสามารถใช้บริการของส่วนกลางมหาวิทยาลัย 
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5. มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่ำงน้อยในเร่ืองประปำ 

ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 คณะมนุษยศาสตร์มีระบบสาธารณูปโภคและให้ความส าคัญกับการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 

โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ โดยรอบ (2.5-5-1) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและมาตรการรักษาความปลอดภัย (2.5-5-2) และประกาศแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ (2.5-5-3) 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ประจ าปีการศึกษา 2554 ดังนี้ 1) ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และการฝึกอบรมการใช้งานเท่ากับ 4.13 2) การบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิตเท่ากับ 3.92 3) การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเท่ากับ 3.92 4) ระบบสาธารณูปโภคและ
ความปลอดภัยเท่ากับ 3.99 (2.5-6-1) 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่สนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 คณะมนุษยศาสตร์ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2553 มา
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงานการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการตามข้อเสนอแนะฯ ดังกล่าว (2.5-7-1) และในปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะโดยมีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย  
จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้เพียงพอ (2.5-7-2)  
ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  (สกอ.2.6) 
รอบระยะเวลำ  รอบปกีารศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

2.6-1-1 
 
 

2.6-1-2 
 
 

2.6-1-3 
 

2.6-1-4 
 

2.6-1-5 
 

2.6-1-6 

ฐานข้อมูลประมวลการสอน ปีการศึกษา 2554  
http://humam.ku.ac.th/ 
course/viewcourse.php 
ประมวลการสอนรายวิชา 01373334, 
01373201, 01373111, 01391451, 
01390343 และ 01372621 
โครงการบรรยายพิเศษ “องค์ประกอบของ
วรรณกรรมส าหรับนักอ่านรุ่นเยาว”์ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการงานส่วนหน้า” 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองใน 
KU-SALL 
รายงานการประเมินการเรียนการสอน 

 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร  มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่
ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

2.6-3-1 
 
 

2.6-3-2 
 
 
 

2.6-3-3 

ฐานข้อมูลประมวลการสอน ปกีารศึกษา 2554  
http://humam.ku.ac.th/ 
course/viewcourse.php 
ประมวลการสอนรายวิชา 01376459, 
01390491, 01385498, 01372621, 
01371411, 01358241, 01361431 และ 
01387121 
โครงการสหกิจศึกษา 

 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภ า ย น อ ก เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

2.6-4-1 
2.6-4-2 

 
2.6-4-3 

 
2.6-4-4 
2.6-4-5 

โครงการสหกิจศึกษา 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พิเศษ/
วิทยากร 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษ์
หลักสตูร 
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษา 
กิจกรรมสนับสนุนบุคคลภายนอกมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาหลกัสตูร การเรียนการสอน 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

 

2.6-5-1 
 

2.6-5-2 

การจดัการเรียนการสอนวิชา 01355113 ผ่านสื่อ 
On-line Mode 
โครงการวิพากษ์หลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.6-6-1 
 

รายงานผลการประเมินการเรยีนการสอน 

 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

2.6-7-1 
2.6-7-2 

 
2.6-7-3 

รายงานผลการประเมินการเรยีนการสอน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะครั้งท่ี 9/2554 หน้า 14-15 
มคอ.5 วิชา 01373221, 01373222 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์เห็นความส าคัญของการให้ความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งคณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคญัทกุ
หลักสูตร โดยก าหนดให้อาจารย์ทุกคนจัดท าประมวลการสอน (Course Syllabus) (2.6-1-2) ที่ระบุแนวการสอนในการเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เช่น การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทดลอง วิเคราะห์ ประมวลความรู้และน าเสนอหน้าช้ันเรียน การศึกษานอก
สถานท่ี การฟังบรรยายพิเศษจากผู้มีประสบการณ์ตรง การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น เพื่อรวบรวมเป็นระบบฐานข้อมูลประมวลการสอนใน
เว็บไซต์คณะ (2.6-1-1) นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตที่หลากหลาย เช่น โครงการบรรยาย
พิเศษ “องค์ประกอบของวรรณกรรมส าหรับนักอ่านรุ่นเยาว์” (2.6-1-3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานส่วนหน้า” (2.6-1-4) และให้นิสิตสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ใน KU-SALL (2.6-1-5) ทั้งนี้ ได้มีการให้นิสิต
สามารถประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา (2.6-1-6) เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในปีต่อไป 

2. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตร มีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ก่อนกำรเปิดสอนใน
แต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ยังมีการด าเนินงานไม่ครบทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร 
3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติทั้งในและ

นอกหอ้งเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตได้ค้นคว้า  ปฏิบัติในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย การศึกษาดูงาน 
และมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในโครงการสหกิจศึกษา (2.6-3-3)  ทั้งนี้ในประมวลการสอนแต่ละรายวิชา (2.6-3-2) ได้ก าหนด
วิธีการการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น มีการก าหนดให้นิสิตอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม
ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้  และมี
การส่งเสริมให้นิสิตน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในช้ันเรียนไปประยุกต์ใช้ ซึ่งได้มีการรวบรวมประมวลการไว้ในเว็บไซต์คณะ (2.6-3-1) 
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4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอน (2.6-4-5) จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางมาเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร (2.6-4-2) ในการ
เรียนการสอน อบรม บรรยาย และ สัมมนา มีการแต่งตั้งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรด้วย 
(2.6-4-4) และเชิญมาวิพากษ์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลา (2.6-4-3) นอกจากนี้ได้ส่งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
(2.6-4-1) ไปฝึกงานกับสถานประกอบการต่างๆ และให้สถานประกอบการรายงานผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตกลับมายัง
คณะเพื่อประเมินผลต่อไป 

5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีพัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน  โดยจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 01355113 เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนผ่าน
อินเทอร์เน็ต (On-line Mode) และแบบการสอนในช้ันเรียน (Class-instruction Mode) ที่นิสิตสามารถศึกษาด้วยตนเองและท า
แบบฝึกหัดให้ทันตามก าหนดตามกระบวนการจัดการความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนการสอน  (2.6-5-1) และโครงการวิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (2.6-5-2) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรและให้ความคิดเห็นในการวิพากษ์ เพื่อให้ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
สังคม โดยสามารถน ามาวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทุก
รำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

คณะมนุษยศาสตร์มีการรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  ผ่านทางระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา ผ่าน Online ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://eassess.ku.ac.th (2.6-6-1) เพื่อเป็นข้อมูลในการน าไปปรับปรุงพัฒนาการสอนของอาจารย์ 
ทั้งนี้ผลการประเมินทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 ซึ่งในปีการศึกษา 2554 ภาคต้นมีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 4.56 และ
ภาคปลายมีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 4.61  

7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ทุกรำยวิชำ 
ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้น าผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต (2.6-7-1) มาพิจารณาหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (2.6-7-2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ เช่น การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพัฒนาให้บัณฑิตมีความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับที่ทัดเทียมกับชาติต่างๆ ในสมาพันธ์อาเซียน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นในตลาดงานในอนาคตได้ และใน  มคอ.5 ได้ระบุ
การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมินรายวิชา (2.6-7-3)  

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.6 5 ข้อ 6 ข้อ 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.6 5 ข้อ 5 ข้อ 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

หมำยเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 2 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 2 มีไม่ครบทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ข้อ 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ไม่ครบทุก

รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา สืบเนื่องจากข้อ 2 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต  (สกอ.2.7) 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 
 2 : 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 
 3 : 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 
 4 : 4หรือ5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 
 5 : 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม (ข้อ 7) 

 1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ ง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

2.7-1-1 
 
 
 

ข้อมูลด้านคณุภาพบณัฑติเพื่อการ
ประกันคณุภาพฯ (กองแผนงาน) 

 2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2.7-2-1 
 

2.7-2-2 
 
 

2.7-2-3 
 
 

ข้อมูลด้านคณุภาพบณัฑติเพื่อการ
ประกันคณุภาพฯ (กองแผนงาน) 
วิจัยสถาบัน “การประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น” 
รายงานการวิจยั “การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวรรณคด ี

 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

2.7-3-1 
 
 

2.7-3-2 
2.7-3-3 
2.7-3-4 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
2554 ฝ่ายกิจการนิสิต (โครงการตา่งๆ) 
รายงานงบประมาณเพื่อพัฒนานิสติ 
ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง(KU-SALL) 
เว็บไซตเ์พื่อให้นิสิตและอาจารย์มกีาร
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.7-4-1 
2.7-4-2 

 
2.7-4-3 

 
2.7-4-4 

 
 

2.7-4-5 
 

บอร์ดประชาสัมพันธ ์
โครงการเสวนาวิจัย ประสบการณก์าร
เสนอผลงาน ณ เวทีต่างแดน 
นิสิตที่ได้รับคดัเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งที่ 2/2555 หน้า 7 และ
ครั้งท่ี 3/2555 หน้า 3 
การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร-์
เกษตรฯ ครั้งท่ี 1 

 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยคณะ 

2.7-5-1 รายงานโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  

 



 

94        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  6.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้
ผลงานจากวิ ทยานิพนธ์ของนิ สิ ตระดั บ
บัณฑิ ตศึ กษา  และมี การรั บรองการ ใ ช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน หรื อหน่ วยงานวิ ชา ชีพ ( เกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม เ ฉ พ า ะ ก ลุ่ ม  ค 1 ) 
(มหำวิทยำลั ย เกษตรศำสตร์ ไม่ มี ก ำร
ประเมิน) 

  

 7.  มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความ
จากวิทยานิพนธ์และมีการน า ไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

2.7-7-1 
 

2.7-7-2 

โครงการเสาวนาวิจยั ประสบการณ์การ
เสนอผลงาน ณ เวทีต่างแดน 
โครงการสัมมนาวิชาการ "Current 
Trends and Practices in English 
for International Communication 
และ Spoken and Written 
Discourse Analysis" 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
1. มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อยส ำหรับทุกหลักสูตร

ระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์ได้น าข้อมูลของกองแผนงานที่ได้มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร (2.7-1-1) ซึ่ง
เป็นความคิดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2. มีกำรน ำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผล
ทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการวิชาการด าเนินการพิจารณากลั่นกรองการเปิดและการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้
การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรนั้นสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (2.7-2-1)  โดย
มีการวิจัยสถาบัน “การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (2.7-2-2) และรายงานวิจัย “การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี (2.7-2-3) 

3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
คุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องสมุด รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต อาทิเช่น จัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนานิสิต 
(2.7-3-1) การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต (2.7-3-2) และมีศูนย์
พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (2.7-3-3) เพื่อพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งยังมีช่องทางสื่อสารต่างๆ ในการ
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ เพื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (2.7-3-4) 
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4. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำรหรือ
น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำงมหำวิทยำลัย หรือที่ประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดโครงการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้แก่นิสิตรับรู้ (2.7-4-1) และได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิชาการ อาทิ โครงการเสาวนาวิจัย ประสบการณ์การเสนอผลงาน ณ เวทีต่างแดน (2.7-4-2) 
ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และมีนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ (2.7-4-3) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (2.7-4-4) ในส่วนระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
มีเครือข่ายความร่วมมือถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรี
ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์ ในการประชุมครั้งนี้มีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมเสนอผลงาน 3 คน (2.7-4-5) ได้แก่ 

 1) นายวิศรุต  ภาคใหม่ 
 2) นายภัทร์  ชาญใช้จักร 
 3) นางสาวรติรัตน์  กุญแจทอง   

5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำท่ีจัดโดยคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์มีแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนาตามประเพณีวันส าคัญทาง

ศาสนา โดยส่งเสริมและเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการ
จัดโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตหลายโครงการ อาทิ โครงการปฐมนิเทศ
ใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสานสายใยผู้ปกครอง พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554  (2.7-5-1) นอกจากนี้ ภาควิชาต่างๆ 
ยังได้จัดโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีกจ านวนมากเช่นกัน 

7. มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดท ำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์และมีกำรน ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับ
นำนำชำติ (เฉพำะกลุ่ม ง) 

คณะมนุษยศาสตร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะของนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อน าไปตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ โดยจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อาทิ โครงการเสวนาวิจัย ประสบการณ์การเสนอผลงาน ณ เวทีต่างแดน (2.7-7-1) โครงการ
สัมมนาวิชาการ "Current Trends and Practices in English for International Communication และ Spoken and Written 
Discourse Analysis" (2.7-7-2) เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์จนเกิดความทัดเทียมกับนานาชาติได้ โดยมีการเชิญผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้และข้อเสนอแนะไปประยุกต์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต (สกอ.2.8) 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลติ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนิสิต  ที่ ต้ องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2.8-1-1 
2.8-1-2 

 

คู่มือนิสิต มีการศึกษา 2554 หน้า 6 
การก าหนดพฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรม
ของนิสิต มก. 

 2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

2.8-2-1 
2.8-2-2 

 
2.8-2-3 
2.8-2-4 

คู่มือนิสิต มีการศึกษา 2554 หน้า 6, 50-55 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้ง
ที่ 7/2554 หน้า 9  
บอร์ดประชาสมัพันธ ์
ข้อตกลงเบื้องต้นในประมวลการสอน 

 3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒน า พ ฤติ ก ร ร ม ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายวัดความส าเร็จที่
ชัดเจน 

2.8-3-1 
 

2.8-3-2 
2.8-3-3 

โครงการ "ห้องเรียนธรรมชาต:ิ ปลูกป่า รักษา
สิ่งแวดล้อม หล่อหลอมสายใยศิลปาชีพ" 
โครงการคา่ยอนรุักษ์ธรรมชาติ (Keys Camp3) 
โครงการกีฬาภายในเพื่อสุขภาพ (HUM - LEAGUE)  

 4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่ก าหนดใน
ข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

2.8-4-1 
 

สรุปผลการประเมินโครงการ 3 โครงการ 

 5.  มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตไดร้บั
การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ 

2.8-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ครั้งที่ 3/2555 หน้า 5 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิต ที่ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 

คณะมนุษยศาสตร์มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม  (2.8-1-1) ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในคู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2554 (2.8-1-2) 

2. มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรส่ง เสริมตำมข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหำร คณำจำรย ์นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงท่ัวถึงท้ังคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการถ่ายทอดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไปยังผู้บริหาร  
คณาจารย์ โดยแจ้งให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (2.8-2-2) และแจกจ่ายคู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2554 ให้แก่ทุก
ภาควิชา เพื่อยึดถือและปฏิบัติ ทั้งยังเผยแพร่ไปสู่นิสิตและผู้เกี่ยวข้อง โดยการติดป้ายรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ (2.8-2-3) และแจกจ่ายคู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2554 (2.8-2-1) นอกจากนี้ ภาควิชายังให้ความร่วมมือในการรณรงค์
ไม่รับติดต่อกับนิสิตที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบ และก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องระเบียบในการแต่งกาย การไม่ตรงต่อเวลาในการเข้า
ห้องเรียนจะถูกหักคะแนนจิตพิสัย ไว้ในประมวลการสอนอย่างชัดเจน (2.8-2-4)  
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3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่ก ำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้
และเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จที่ชัดเจน 

คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตหลาย
โครงการ ได้แก่ โครงการ "ห้องเรียนธรรมชาติ: ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมสายใยศิลปาชีพ" (2.8-3-1) โครงการโครงการ
ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ (Keys Camp3) (2.8-3-2) โครงการกีฬาภายในเพื่อสุขภาพ (HUM - LEAGUE) (2.8-3-3) โดยมีการระบุตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป 

4. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยที่ก ำหนดใน
ข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

โครงการดังกล่าวข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการประเมินผลโครงการ (2.8-4-1) ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายทุกตัวช้ีวัด ดังนี ้

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

ของควำมส ำเร็จของโครงกำร 
ผลกำรประเมิน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

1. โครงการ "ห้องเรียนธรรมชาติ: ปลูกป่า 
รักษาสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมสายใยศิลปาชีพ" 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ระดับปานกลาง 

ระดับมาก บรรล ุ

- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 170 คน 235 คน บรรล ุ
2. โครงการโครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 
(Keys Camp3) 

- มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 15 คน 106 คน บรรล ุ
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า ดี มาก (ด)ี บรรล ุ

3. โครงการกีฬาภายในเพื่อสุขภาพ (HUM - 
LEAGUE) 

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 3.00 

4.31 บรรล ุ

คิดเป็นร้อยละ 5 ตัวชี้วัด  100 % 
 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่องชมเชย ประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ 

นายทวีศักดิ์ แซ่เฮง นิสิตช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มเสริมสร้าง
สุนทรียะทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติประเทศไทยให้เป็นเป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษให้กับนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยใน
การสร้างสรรค์และเรียบเรียงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะตะวันตก (percussion) เพื่อน าความรู้ไปฝึกสอนให้แก่สมาชิกคณะนักร้อง
ประสานเสียงเยาวชนไทยต่อไป (2.8-5-1) 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.8 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก สามารถบรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งช้ี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี สามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่  
2.4 

 
ตำรำงที่ 2.4  สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี  3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้ำหมำย 

ปีกำร 

ศึกษำ 
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลประเมินตำมเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้ำหมำย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

3.1 
 

ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00   

3.2 
 

ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้ค าปรกึษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ข้อ 4 5 2 5.00 2.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 4.00 3 2 

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดี   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนมูลข่ำวสำร (สกอ.3.1) 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นิสิต 

3.1-1-1 
 

3.1-1-2 
 

3.1-1-3 
 

3.1-1-4 
 

3.1-1-5 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร ์
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและ
กิจการนิสติของภาควิชา 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554  
ของภาควิชาศลิปาชีพ คณะมนุษยศาสตร ์
แบบบันทึกรายงานการเขา้พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
คณะมนุษยศาสตร ์
โครงการสหกจิศึกษา รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2554       

 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต 

3.1-2-1 
 

3.1-2-2 
3.1-2-3 
3.1-2-4 
3.1-2-5 
3.1-2-6 
3.1-2-7 
3.1-2-8 
3.1-2-9 
3.1-2-10 

เว็บไซตค์ณะมนุษยศาสตร์/ภาควชิา และ
facebook ของคณะ 
บอร์ดประชาสมัพันธ์/แผ่นพับประชาสัมพันธ ์
ห้องปฏิบัติการของภาควิชา 
หนังสือแนะน าคณะมนุษยศาสตร ์
คู่มือนิสิต   
คู่มือวินัยนิสิต 
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
ข้อบังคับการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสตูร ปีการศึกษา 2554 
หนังสือเรื่องเลา่ชาวดอกแก้ว  

 3.  มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า
ประสบการณ์ทางวิ ชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต 

3.1-3-1 
3.1-3-2 

 
3.1-3-3 

 
3.1-3-4 
3.1-3-5 

 

โครงการสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 19 ปีการศึกษา 2554       
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีกะเหรี่ยง 
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบรุี 
โครงการ “คอนเสิร์ต KS Voice (เกษตรศาสตร-์ 
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร) 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “เพื่อกันและกัน” 
โครงการสัมมนาวิชาการ “ดนตรีไทยสู่ประชาคม
อาเซียน” 

 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

3.1-4-1 
 

3.1-4-2 
3.1-4-3 

เว็บไซตค์ณะมนุษยศาสตร์/ภาควชิา และ
facebook ของคณะ 
บอร์ดประชาสมัพันธ์/แผ่นพับประชาสัมพันธ ์
ห้องปฏิบัติการของภาควิชา 

 5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

3.1-5-1 
3.1-5-2 

โครงการเพิ่มความรู้ทางดา้นดนตรไีทย 
โครงการพัฒนาวิชาการ (มก.พว 01) หลักสูตรประจ า
และหลักสตูรเฉพาะกิจ  

 



 

100        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3.1-6-1 
 

3.1-6-2 
 

3.1-6-3 
 
 

3.1-6-4 
 

3.1-6-5 
 

3.1-6-6 
 

3.1-6-7 
 

3.1-6-8 
 

ผลส ารวจความพึงพอใจในการใหบ้รกิารและความ
ต้องการจ าเปน็ของนสิติช้ันปีท่ี 1 ปกีารศึกษา 2554 
สรุปผลการประเมิน "นิสติประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา  
ปีการศึกษา 2554" 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
ครั้งท่ี 3/2555  หน้า 3-5               
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี
กะเหรี่ยง อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร ี
สรุปผลการประเมินโครงการ “คอนเสริ์ต KS Voice 
(เกษตรศาสตร-์ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) 
สรุปผลการประเมินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
“เพื่อกันและกัน” 
สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาวชิาการ “ดนตรี
ไทยสู่ประชาคมอาเซียน” 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา  
รุ่นที่ 19 ปีการศกึษา 2554       

 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิต 

3.1-7-1 
 
 

3.1-7-2 
   

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
ครั้งท่ี 3/2555 หน้า 3-5             
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2554   
หน้า 5-6 และหน้า 8          

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต  

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ (3.1-1-1) ซึ่งมีผู้แทนจากทุกภาควิชารับนโยบายจาก
คณะน าไปด าเนินการในระดับภาควิชา โดยท าหน้าที่ดูแลนิสิต และให้ค าปรึกษาในทุกด้าน แต่ละภาควิชาจะมีคณะกรรมการคอย
ดูแลนิสิตในหลายรูปแบบ เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตเพื่อท าหน้าที่โดยตรง และมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคน เพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต (3.1-1-2) เพื่อท าหน้าที่จัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (3.1-1-3) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมีแบบ
รายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์  (3.1-1-4) ไว้ส าหรับให้อาจารย์ทุกคนกรอกข้อมูลเมื่อนิสิตมาพบและให้
ค าปรึกษา ทั้งนี้ ภาควิชาศิลปาชีพ  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มีการจัดโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 19 ปี
การศึกษา 2554  ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 254 ถึง วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 (3.1-1-5) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ทั้งใน
เชิงวิชาการ วิชาชีพ และตระหนักถึงการเลือกประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

2. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าสื่อหลายประเภทเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ทั้งในด้านการเผยแพร่

ข่าวสารของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารของนิสิต ประกอบด้วย เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
facebook คณะและภาควิชา (3.1-2-1) บอร์ดประชาสัมพันธ์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์  (3.1-2-2) ห้องปฏิบัติการของภาควิชา (3.1-2-3)   
หนังสือแนะน าคณะมนุษยศาสตร์ (3.1-2-4) คู่มือนิสิต (3.1-2-5) คู่มือวินัยนิสิต (3.1-2-6) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-2-7)   
ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี (3.1-2-8) คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2554 (3.1-2-9) หนังสือเรื่องเล่าชาวดอกแก้ว    
(3.1-2-10) เป็นต้น 
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3. มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่นิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต อาทิ โครงการสหกิจ

ศึกษา รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2554  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 254 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 (3.1-3-1) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนา
ศักยภาพตนเอง ทั้งในเชิงวิชาการ วิชาชีพ และตระหนักถึงการเลือกประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษา และยังจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีกะเหรี่ยง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อให้นิสิตมีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงกับกับชุมชนท้องถิ่น (3.1-3-2) 
โครงการสัมมนาวิชาการ “ดนตรีไทยสู่ประชาคมอาเซียน” เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องประชาคมอาเซียนและเป็นการแสริมสร้างประสบการณ์ใน
การเรียนการสอนของนิสิต (3.1-3-3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “เพื่อกันและกัน” (3.1-3-4) เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยี และเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตทุกช้ันปี นอกจากนี้ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) จัดโครงการ “คอนเสิร์ต KS 
Voice  เกษตรศาสตร์-ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (3.1-3-5) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายวิสัยทัศน์ทางดนตรี 
โดยเฉพาะด้านการแสดงการขับร้องเพลงคลาสสิก เป็นต้น 

4. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์คณะ

มนุษยศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและเว็บไซต์ของภาควิชา รวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ 
facebook ของคณะมนุษยศาสตร์ (3.1-4-1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (3.1-4-2) 
ห้องปฏิบัติการของภาควิชา (3.1-4-3) เป็นต้น 

5. มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าอย่างหลากหลาย โดยมีการส่งข่าว

ให้ศิษย์เก่ารับรู้ผ่านทางเว็บไซต์ อาทิ โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านดนตรี (3.1-5-1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
ทางด้านดนตรีไทยให้แก่ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป และเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย นอกจากน้ี คณะมนุษยศาสตร์ โดยศูนย์ภาษามีการจัดโครงการพัฒนาวิชาการ (มก.พว 01) หลักสูตร
ประจ าและหลักสูตรเฉพาะกิจอบรมภาษาต่างประเทศที่หลากหลายให้แก่บุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิตและศิ ษย์ เก่าของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา (3.1-5-2) เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี เป็นต้น 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านไม่ต่ ากว่า 3.51 อาทิ 1) การให้ค าปรึกษา โดย

นิสิตเป็นผู้ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย (3.1-6-2) 2) การให้บริการของงานประชาสัมพันธ์ และงานกิจการ
นิสิต จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานเลขานุการ (3.1-6-3) 3) และจากผลการส ารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการและความต้องการจ าเป็นของนิสิตช้ันปีท่ี 1 (3.1-6-1) 4) ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกโครงการ ไม่ต่ ากว่า 3.51 ได้แก่ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีกะเหรี่ยง อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 (3.1-6-4) โครงการ 
“คอนเสิร์ต KS Voice (เกษตรศาสตร์-ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (3.1-6-5) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยี “เพื่อกันและกัน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (3.1-6-6) โครงการสัมมนาวิชาการ “ดนตรีไทยสู่ประชาคมอาเซียน” มีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.05 (3.1-6-7) และรายงานผลการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 19 ปีการศึกษา 2554 (3.1-6-8) เป็นต้น 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรที่สนองควำม
ต้องกำรของนิสิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนิสิต โดยคณะกรรมการกิจการนิสิตมีการน าผลประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป (3.1-7-1) และส านักงานเลขานุการได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และข้อเสนอแนะต่างๆ มาหารือในท่ีประชุมเพื่อทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักของแต่ละงาน เพื่อวาง
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้น (3.1-7-2) นอกจากน้ี คณะกรรมการประจ า
คณะได้หารือกันในท่ีประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการบรรลุของแผนการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อตั้งข้อสังเกตของปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ 
และหาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้น 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2) 
 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3หรือ4 ข้อ 
 
 4 : 5 ข้อ 
 
 5 : 6 ข้อ  

 1.  คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดั บอุดมศึ กษา
แห่งชาติทุกด้าน 

3.2-1-1 
 

3.2-1-2 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
และกิจการนิสติของภาควิชา 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554  
ของภาควิชาศลิปาชีพ คณะมนุษยศาสตร ์

 2.  มีกิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

3.2-2-1 
 

3.2-2-2 

โครงการ “พบกันครึ่งทาง” มัชฌมินิเทศนิสิตช้ัน
ปีท่ี 1 ภาควิชาวรรณคด ี ปีการศึกษา 2554 
คู่มือการประกันคณุภาพฉบับนสิิต 

 3.  มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภท
ส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 
2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

  -   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ  
              บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  -   กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา 
              สิ่งแวดล้อม 
  -   กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม 
  -   กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2-3-1 
 

3.2-3-2 
 

3.2-3-3 
3.2-3-4 
3.2-3-5 

 
3.2-3-6 
3.2-3-7 

 
3.2-3-8 

 
3.2-3-9 
3.2-3-10 

โครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษสรา้งสรรค์ส าหรับ
เยาวชน” (Creative English for teen)   
โครงการสัมมนา เรื่อง “บริหารงานกจิกรรมนสิิต
ด้วย ระบบ PDCA 
โครงการ “Poetry Reading Contest IX  
โครงการ White Day & White Night  
โครงการ “ห้องเรยีนธรรมชาติ : ปลูกป่า รักษา
สิ่งแวดล้อม หล่อหลอมสายใยศิลปาชีพ” 
โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ (Keys Camp 3) 
โครงการกีฬาภายในเพื่อสุขภาพ  
(Hum League) 
โครงการสัมมนาสรา้งความคดินิสติปรัชญาฯ ครั้ง
ที่ 3 
โครงการธรรมสัญจร      
โครงการเพิ่มความรู้ทางดา้นดนตรไีทย 

 4.  มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และ
ระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

3.2-4-1 
 
 

3.2-4-2 

โครงการเสวนาวรรณกรรม “100 ปี  
ชาตกาลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ” 
โครงการคอนเสิรต์เปียโนมติรภาพ  
SU-CU-KU 
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เกณฑ์กำรประเมิน กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร ชื่อเอกสำร 

  5.  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

3.2-5-1 
 

3.2-5-2 
 

3.2-5-3 
 

3.2-5-4 
 
 

3.2-5-5 
 
 

3.2-5-6 
 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรมโครงการกฬีาภายใน
เพื่อสุขภาพ   (Hum League) 
สรุปผลการประเมินโครงการคอนเสริ์ตเปียโน
มิตรภาพ SU-CU-KU 
สรุปผลการประเมินโครงการสมัมนาสร้าง
ความคดินิสติปรัชญาฯ ครั้งที่ 3 
สรุปผลการประเมินโครงการ “ห้องเรยีนธรรมชาต ิ
: ปลูกปา่ รักษาสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมสายใย
ศิลปาชีพ” 
สรุปผลการประเมินโครงการ  
“ค่ายภาษาอังกฤษสรา้งสรรคส์ าหรบัเยาวชน” 
(Creative English for teen)   
สรุปผลการประเมินโครงการ โครงการ 
ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ (Keys Camp 3) 

 6.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิต 

3.2-6-1 
 

3.2-6-2 
 
 

3.2-6-3 
 
 

3.2-6-4 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชา
วรรณคดี ครั้งที่ 3/2554 หน้า 9                      
รายงานการประชุมคณะกรรมการกจิการนิสติ
วิชาปรัชญาและศาสนา ครั้งที่ 1/2554  
หน้า 1-2 ,  ครั้งท่ี 2/2555 หน้า 1-2  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
ครั้งท่ี 3/2555  หน้า 3-5             
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2554   
หน้า 5-6 และ  หน้า 8          

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
1. คณะจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติทุกด้ำน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อท าหน้าที่จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต               

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (3.2-1-1) รวมถึงท าหน้าที่ควบคุมและดูแลกิจกรรมต่างๆ 
ของนิสิตให้ด าเนินการตามที่ก าหนด และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อวัดความส าเร็จของแผนงาน   
อีกด้วย  (3.2-1-2) 

2. มีกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์มีกิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต รวมถึงคณะมนุษยศาสตร์ได้

มีการสอดแทรกความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตในโครงการอื่นๆ  อยู่เสมอ เช่น โครงการ “พบกันครึ่งทาง” 
มัชฌิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 เพื่อส ารวจความต้องการจ าเป็นและปัญหาของนิสิตช้ันปีที่ 1 อันเป็นประโยชน์ในการจัด/ปรับปรุงปัจจัยเกื้อหนุน
คุณภาพการเรียนรู้ของนิสิต (3.2-2-1)  อีกทั้งยังได้เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพฉบับนิสิตให้แก่นิสิตอีกด้วย (3.2-2-2) 
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3. มีกำรส่งเสริมให้นิสิตน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยนิสิตอย่ำงน้อย 5 
ประเภทส ำหรับระดับปริญญำตรี และอย่ำงน้อย 2 ประเภทส ำหรับระดับบัณฑิตศึกษำ จำกกิจกรรมต่อไปนี้ 
   -   กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   -   กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
   -   กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
   -   กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 

-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์มีการส่งเสริมให้นิสิตน ากระบวนการคุณภาพ PDCA ไปใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต

ทุกโครงการมีการจัดท ารายงานการวางแผนงานตลอดจนการน าผลการประเมินโครงการในครั้งที่แล้วมาแก้ไขปรับปรุง โดยก่อนการ
จัดโครงการ/กิจกรรมมีการประชุมวางแผนและมอบหมายความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายก่อนการด าเนินงานทุกครั้ง ซึ่งกิจกรรม
พัฒนานิสิตของคณะเป็นไปตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อาทิ 

   -   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ 10 โครงการ 
   -   กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสขุภาพ  1 โครงการ 
   -   กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรกัษาสิ่งแวดล้อม  2 โครงการ 
   -   กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม  4 โครงการ 

-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  4 โครงการ 

ระดับ
การศึกษา 

โครงการ 

ประเภทการส่งเสรมิด้านต่างๆ 

คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

กีฬาหรือการ
ส่งเสรมิสุขภาพ 

บ าเพ็ญประโยชน์
หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้าง
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ปริญญาตรี 
 

โครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษ
สรา้งสรรคส์ าหรบัเยาวชน” 
(Creative English for teen)   

     

   

โครงการสัมมนา เรื่อง 
“บริหารงานกจิกรรมนสิิตด้วย 
ระบบ PDCA 

     

โครงการ “Poetry Reading 
Contest IX  

     

โครงการ White Day & White 
Night  

     

โครงการ “ห้องเรยีนธรรมชาติ 
: ปลูกปา่ รักษาสิ่งแวดล้อม 
หล่อหลอมสายใยศลิปาชีพ” 

     

โครงการกีฬาภายในเพื่อ
สุขภาพ   (Hum League) 

     

โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 
(Keys Camp 3) 

     

โครงการสัมมนาสรา้งความคดิ
นิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 3 

     

บัณฑิตศึกษา โครงการเพิ่มความรู้ทางดา้น
ดนตรีไทย 

     

โครงการธรรมสัญจร        

รวม 10 1 2 4 4 
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4. มีกำรสนับสนุนให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัย และระหว่ำงมหำวิทยำลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน โดยภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมภาษาและ
หนังสือแห่งประเทศไทยฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศิลปากรและฝ่ายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการเสวนา
วรรณกรรม “100 ปี ชาตกาลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและ
หน่วยงานต่างๆ” (3.2-4-1)  รวมทั้งภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาควิชาดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดคอนเสิร์ตเปียโน
มิตรภาพ SU-CU-KU เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายวิสัยทัศน์ทางดนตรี โดยเฉพาะด้านการแสดงเปียโน (3.2-4-2) 
นอกจากน้ี  ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

5. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต อาทิ โครงการ

กีฬาภายในเพื่อสุขภาพ (Hum League)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (3.2-5-1) โครงการคอนเสิร์ตเปียโนมิตรภาพ SU-CU-KU มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 (3.2-5-2)  โครงการสัมมนาสร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (3.2-5-3) โครงการ “ค่าย
ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน” (Creative English for teen) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (3.2-5-5) โครงการค่ายอนุรักษ์
ธรรมชาติ (Keys Camp 3) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 (3.2-5-6) นอกจากนี้ ภาควิชาศิลปาชีพได้จัดโครงการ “ห้องเรียนธรรมชาติ : 
ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมสายใยศิลปาชีพ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (3.2-5-4) 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนิสิต 
 คณะมนุษยศาสตร์ได้น าจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2553 ขององค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนานิสิตและบริการศิษย์เก่าในปี พ.ศ. 
2554 และมีการก าหนดให้ทุกโครงการจัดท ารายงานการวางแผนงานตลอดจนการน าผลการประเมินโครงการในครั้งที่แล้วมาแก้ไข
ปรับปรุง และในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  (3.2-6-4) คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
(3.2-6-2) และภาควิชาวรรณคดี (3.2-6-1) ได้หารือกันในที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการบรรลุของแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  เพื่อ
ตั้งข้อสังเกตของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานิสิตต่อไป (3.2-7-2) 
นอกจากน้ีส านักงานเลขานุการได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อเสนอแนะต่างๆ มาหารือในที่ประชุมเพื่อ
ทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักของแต่ละงาน เพื่อวางแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้น (3.2-7-2) 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 6 ข้อ  บรรล ุ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี (มก.) 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  4 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

3.3-1-1 
 

3.3-1-2 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
อาจารย์ทีป่รึกษาของคณะมนุษยศาสตร ์
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
และกิจการนิสติของภาควิชา 

 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3-2-1 
3.3-2-2 
3.3-2-3 
3.3-2-4 
3.3-2-5 
3.3-2-6 
3.3-2-7 
3.3-2-8 

 
3.3-2-9 

หนังสือแนะน าคณะมนุษยศาสตร ์
คู่มือนิสิต   
คู่มือวินัยนิสิต 
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
ข้อบังคับการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2554 
หนังสือเรื่องเล่าชาวดอกแก้ว 
แบบบันทึกรายงานการเขา้พบอาจารย์ที่
ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร ์
โครงการ "สัปดาห์นสิิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา" 

 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหา
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

3.3-3-1 
 
 

3.3-3-2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร ์ครัง้ที่ 6/2554 หนา้ 5-6 และครั้ง
ที่ 11/2554 หน้า 2 และ 5 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ภาควิชาวรรณคดี ครั้งที่ 1/2555 หน้า 3, 5, 7 

 4.  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกป ี

3.3-4-1 
 

3.3-4-2 

รายงานผลการประเมินนิสติประเมินอาจารย์
ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา2554 
ผลส ารวจความพึงพอใจในการใหบ้รกิารและ
ความต้องการจ าเปน็ของนสิิตช้ันปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2554 

 5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.3-5-1 
 
 

3.3-5-2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร ์ครัง้ที่ 6/2554   
หน้า 5-6 และครั้งที่ 11/2554 หนา้ 2 และ 5 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกจิการนิสติ
วิชาปรัชญาและศาสนา ครั้งที่ 2/2555 หน้า 1-2 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
1. มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์  (3.3-1-1) ซึ่งมี
ผู้แทนจากทุกภาควิชารับนโยบายจากคณะน าไปด าเนินการในระดับภาควิชา โดยท าหน้าที่ดูแลนิสิต ประสานงานให้ความร่วมมือ 
และช่วยเหลือแก้ไขปัญหา พร้อมกับให้ค าปรึกษาในทุกด้าน ทั้งนี ้ในแต่ละภาควิชาจะมีคณะกรรมการของภาควิชาคอยดูแลนิสิตด้วย
อีกทางหนึ่ง เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตเพื่อท าหน้าที่โดยตรง (3.3-1-2) และมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคน เพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
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2. มีกำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดเตรียมข้อมูล และเครื่องมือในการใช้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ หนังสือแนะน า

คณะมนุษยศาสตร์ (3.3-2-1) คู่มือนิสิต (3.3-2-2) คู่มือวินัยนิสิต (3.3-2-3) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-3-4) ข้อบังคับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (3.3-2-5) คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2554 (3.3-2-6) หนังสือเรื่องเล่าชาวดอกแก้ว (3.3-2-7) แบบ
บันทึกรายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ (3.3-2-8) และโครงการ "สัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา" โดยให้
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีโอกาสพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านกิจกรรม "บอกรักครู" และ "ครูคะ/ครูครับ" ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้ทราบถึงการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตในความดูแลว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
หรือไม่ ซึ่งจะมีแบบสรุปข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตแต่ละคน น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ (3.3-2-9) เป็นต้น 

3. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ เพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำและพัฒนำนิสิต 
อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 คร้ัง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ (3.3-3-1) และระดับภาควิชา   
เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต โดยมีการประชุมร่วมกัน (3.3-3-2) เพื่อตั้งข้อสังเกตของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ
หาแนวทาง ในการแก้ปัญหา และพัฒนานิสิต 

4. มีกำรประเมินผลระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและกำรด ำเนินงำนของอำจำรย์ท่ีปรึกษำทุกปี 
คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมกีาร

รวบรวมรายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-4-1) จากระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย และ
ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะยังได้ท าการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและความต้องการจ าเป็นของนิสิตช้ันปีที่ 1 ด้านการให้
ค าปรึกษา (3.3-4-2)  

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น น า

ข้อเสนอแนะมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น  (3.3-5-1) และนอกจากนี้ 
อาจารย์ทุกท่านส่วนใหญ่จะน าประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของนิสิตมาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกันนอกรอบอย่างไม่เป็น
ทางการอยู่เสมอ (3.3-5-2) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.3 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.3 4 ข้อ 2 ข้อ 4.00 คะแนน 2.00 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 3 ข้อ ได้แก ่
- ข้อ 3 ไม่พบรายงานการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ

พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- ข้อ 4 ไม่พบการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
-  ข้อ 5 ไม่พบการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากไม่มีข้อ 4 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

   

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินตนเองเท่ากับผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก สามารถบรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งช้ี  โดย
มีรายละเอียดดังตารางที่  2.5   

 
ตำรำงที่ 2.5  สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี  4 กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้ำหมำย 

ปีกำร 

ศึกษำ 
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลประเมินตำมเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้ำหมำย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

4.1 
 

ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 
 

ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 จ านวนเงินสนับสนนุ
งานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
และนกัวิจยัประจ า 

สัดส่วน 47,000 

20
,91

8,9
00

 

12
5,2

62
.87

 

12
,62

9,3
10

 

75
,62

4.6
1 

5.00 5.00  
 
 
 

167 167 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 3 3 

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  (สกอ.4.1) 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  7 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  คะแนน : จ ำนวน
ข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
คณะ และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

4.1-1-1 
4.1-1-2 

 
4.1-1-3 
4.1-1-4 
4.1-1-5 

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 คณะ
มนุษยศาสตร์ (แผนพัฒนางานวิจัย หน้า 28-29) 
แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2554 ของฝ่ายวิจัย  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2554 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 

 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 

4.1-2-1 
 

4.1-2-2 
 

4.1-2-3 
 

4.1-2-4 
4.1-2-5 

 
4.1-2-6 

 
4.1-2-7 

 
4.1-2-8 
4.1-2-9 

 
4.1-2-10 

โครงการเสวนาวิจัยเรื่อง "ประสบการณ์เสนอ
ผลงาน ณ เวทีต่างแดน" 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรหัวข้อ "Research 
Methods and Discourse Analysis in ESP" 
มคอ.3 รายวิชา 01390491 ระเบยีบวิธีวิจัยพื้นฐาน
การท่องเที่ยว 
ประมวลการสอนรายวิชา 01385498 ปัญหาพเิศษ 
ประมวลการสอนรายวิชา 01376591 ระเบียบ
วิธีวิจัยทางวรรณคดีไทย 
ประมวลการสอนรายวิชา 01372591 เทคนิค
การวิจัยทางภาษาศาสตร ์
ประมวลการสอนรายวิชา 01372592 การท า
วิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร ์
ประมวลการสอนรายวิชา 01352597 สัมมนา 
ประมวลการสอนรายวิชา 01355591 Research 
Methods in English for Specific Purposes 
การให้นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยของ
สถาบันภาษาศาสตร์ฯ 

 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

4.1-3-1 
4.1-3-2 

 
 

4.1-3-3 
 

4.1-3-4 
 

4.1-3-5 
 

4.1-3-6 
 

4.1-3-7 
 

4.1-3-8 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร ปีงบประมาณ 2554 
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การใหร้างวัลในด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงานบริการ
วิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มก. 
หนังสือขออนุมัติเงินรางวัลด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
โครงการเสวนาวิชาการ "เส้นทางสู่การเป็น ผศ. 
และ รศ." 
โครงการเสวนาวิจัยเรื่อง "ประสบการณ์เสนอ
ผลงาน ณ เวทีต่างแดน" 
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การก้าวเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ" 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ 
วิจัยสายมนุษยศาสตรส์ าหรับนักวิจัยมือใหม ่
เอกสารจรรยาบรรณนักวิจยัและแนวปฏิบัติ 
ของสภาวิจัยแห่งชาต ิ
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.1-4-1 
4.1-4-2 

 
4.1-4-3 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร ปีงบประมาณ 2554  
รายช่ือผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยัคณะ
มนุษยศาสตรป์ระจ าปี 2554 
การอนุมตัิจัดสรรทุนในการเขียนผลงานวิชาการ 

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
คณะ ในประเด็นต่อไปนี้ 
 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ 

หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ  

 สิ่ งอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรั กษาคว ามปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ 

เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้มี
ศ า สต ราจ า รย์ อ าคั นตุ ก ะหรื อ
ศาสตราจารย์ รั บเชิญ (visiting 
professor) 

* อัตลักษณ์ของคณะ หมำยถึง ลักษณะเฉพำะ
ของแต่ละคณะวิชำ (การบูรณาการศาสตร์แห่ง
ภาษา ศิ ลปวัฒนธรรม นิ เทศศาสตร์  และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 

4.1-5-1 
4.1-5-2 
4.1-5-3 

 
 

4.1-5-4 
4.1-5-5 
4.1-5-6  
4.1-5-7 

 
4.1-5-8 

 
 

4.1-5-9 
 
 

4.1-5-10 
4.1-5-11 

 
4.1-5-12 

 
 
 

4.1-5-13 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวจิยั 
เจ้าหน้าท่ีประสานงานดา้นการวิจยั 
ระบบสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยในเว็บไซต์คณะ
http://www.hum.ku.ac.th/ 
research/index.php 
วิจัยใกล้มือ "สารวจิัยคณะมนุษยศาสตร์" 
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการของภาควชิา 
ภาพถ่ายหอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร ์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกสภ์าษาศาสตร์ภาษาไทย 
http://rilc.ku.ac.th/ilibrary/home.php 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
"มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม:่ พลวัตแห่งองค์
ความรู้กับพหลุักษณ์ทางวัฒนธรรม" 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรหัวข้อ 
"Research Methods and Discourse 
Analysis in ESP" 
โครงการคีตะสานศิลป ์
สูจิบัตรการแสดงเพลงไทยออกภาษา: ภูมิภาค
อาเซียน 
สูจิบัตรรายงานแสดงดนตรี เนื่องในวโรกาส 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานใน
พิธีเปิดอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป ์
น าเสนอผลงานและจัดนิทรรศการในงาน 
"นวัตกรรมเพื่อประชาชน" งานเกษตรแฟร์ 2555 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

4.1-6-1 
 

4.1-6-2 
 

4.1-6-3 
 
 

4.1-6-4 
 
 
 

4.1-6-5 
4.1-6-6 

 
4.1-6-7 

 
4.1-6-8 

หนังสือติดตามโครงการวิจัยทีไ่ดร้บัอนุมัติทุน
สนับสนุนงานวิจัย ประจ าปี 2554  
รายงานสรุปผลการติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจ าปี 2554 
สรุปผลการประเมิน "ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ
ของส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์" 
(งานวิจัย และงานห้องสมุด) 
สรุปผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม:่ 
พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหลุักษณ์ทาง
วัฒนธรรม" 
สรุปโครงการคตีะสานศิลป ์
สรปุผลการประเมินโครงการเพลงไทยออกภาษา: 
ภูมิภาคอาเซียน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้ง
ที่ 5/2554 หน้า 5, ครั้งที่ 9/2554 หน้า 12-13 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้ง
ที่ 2/2555 หน้า 9-10, ครั้งที่ 4/2555 หน้า 10 

 7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของคณะ 

4.1-7-1 
4.1-7-2 

สปค.01 และ สปค.02 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ 
วิจัยสายมนุษยศาสตรส์ าหรับนักวจิัยมือใหม่ 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำรวิจัยของคณะ และ

ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (4.1-1-5) ท าหน้าที่บริหาร และก ากับติดตามภารกิจด้านการวิจัยของ

คณะ โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ในด้านการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) ของคณะ (4.1-1-1) 
รวมทั้งมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554 คณะมนุษยศาสตร์ (4.1-1-2) และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ของฝ่าย
วิจัย (4.1-1-3) มีการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2554 (4.1-1-4) เพื่อรองรับการจัดโครงการต่างๆ ส าหรับการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ  

2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน อาทิ โครงการ

เสวนาวิจัยเรื่อง "ประสบการณ์เสนอผลงาน ณ เวทีต่างแดน" ทีใ่หอ้าจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางวิชาการ ได้รับความรู้เรื่องการท าวิจัยในวงกว้าง สามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ได้ (4.1-2-1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หัวข้อ "Research Methods and Discourse Analysis in ESP" ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา 01355591 Research Methods in 
English for Specific Purposes ของนิสิตปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อให้พื้นฐานความรู้เรื่องวิธีวิจัย
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เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และ Discourse Analysis ในด้าน ESP แก่นิสิตให้สามารถน าไปใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
หรืองานวิจัยในอนาคต (4.1-2-2) และ การก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการวิจัย เช่น ในรายวิชา 
01391491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจโรงแรม ของภาควิชาศิลปาชีพ (4.1-2-3) และ รายวิชา 01385498 ปัญหาพิเศษ  ของ
สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี (4.1-2-4) ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่น รายวิชา 01376591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณคดีไทย 
ภาควิชาวรรณคดี (4.1-2-5) รายวิชา 01372591 เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ (4.1-2-6) รายวิชา 
01372692 การท าวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์ (4.1-2-7) รายวิชา 01352597 สัมมนา ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
(4.1-2-8) และรายวิชา 01355591 Research Methods in English for Specific Purposes (4.1-2-9) เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้
นิสิตปริญญาตรีเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัยของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ (4.1-2-10) 

3. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่อำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัยประจ ำ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า โดยได้จัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเสวนาวิชาการ "เส้นทางสู่การเป็น ผศ. และ รศ." (4.1-3-4) 
โครงการเสวนาวิจัยเรื่อง "ประสบการณ์เสนอผลงาน ณ เวทีต่างแดน" (4.1-3-5) โครงการ "การก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ" (4.1-3-6) 
และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยสายมนุษยศาสตร์ส าหรับนักวิจัยมือใหม่  (4.1-3-7) และมีการเผยแพร่
เอกสารจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของสภาวิจัยแห่งชาติให้แก่คณาจารย์ได้รับทราบ (4.1-3-8) นอกจากนี้ ยังได้มีการ
จัดสรรงบประมาณ (4.1-3-1) เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย ตามที่ก าหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลในด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มก. (4.1-3-2) โดยมีการมอบเงินรางวัลดังกล่าวให้แก่
อาจารย์ 7 ท่านที่ได้ท าเสียงให้แก่คณะ (4.1-3-3) ซึ่งได้รับรางวัลในการน าเสนอผลงานวิจัย และรางวัลมีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ ได้แก่  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การ

ประกอบสร้าง 'ไทย' ในหนังสือ Lonely Planet: การศึกษาวาทกรรม จากการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 จัดโดย
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 - รางวัลระดับดี จากการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การเขียน "ความเป็นอื่น" ในนวนิยายเรื่อง ฟากฟ้าสาละวิน 
ของหลวงวิจิตรวาทการ ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 - รางวัลประเภทผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ กลุ่มที่ 2 ส าหรับบุคคลที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล จากผลงานวิจัยเรื่อง Rediscovery of National Glory and History: The Siam 
Renaissance as Counter-Discursive The Films 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก 
 - รางวัลระดับชมเชย จากการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความรู้เครือข่ายและศักยภาพด้านการเกษตร

ส าหรับความร่วมมือการพัฒนาของประเทศไทย ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน 
 - รางวัลระดับชมเชย จากการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ปฐมสมโพธิวัดตองปู: ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับ

วรรณกรรมพุทธประวัติ ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. อาจารย์ ดร.นวพร สรรประเสริฐ 
 - รางวัลประเภทบุคคลที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ กลุ่มที่ 1 จากผลงานวิจัยเรื่อง The application 

of a course management system to enhance autonomy in learning English as a foreign language 
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5. อาจารย์ ดร.สุจรรยา วิลาวรรณ  
 - รางวัลประเภทบุคคลที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ กลุ่มที่ 1 จากผลงานวิจัยเรื่อง Effects of Lexical 

Cohesion and Macrorules on EFL Students' Main Idea Comprehension 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ 
 - รางวัลประเภทบุคคลที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ กลุ่มที่ 1 จากผลงานวิจัยเรื่อง Language 

teachers' beliefs and practices regarding the appropriateness of communicative methodology: A case study 
from Thailand 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์  
 - รางวัลประเภทบุคคลที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ กลุ่มที่ 1 จากผลงานวิจัยเรื่อง Quantifiers in Thai 

4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ปีละ 500,000 บาท โดยใน

ปีงบประมาณ 2554 (4.1-4-1) มีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะ 13 ทุน เป็นจ านวนเงิน 620,400 บาท (4.1-4-2)  
ซึ่งภาควิชาต่างๆ ก็มีการจัดสรรทุนวิจัยของภาคไว้เช่นกัน นอกจากนี้ คณะยังได้จัดสรรทุนในการเขียนผลงานวิชาการ 5 ทุน ทุนละ 
10,000 บาท ให้แก่ ผศ.นัทธนัย ประสานนาม ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย และ 
อาจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม (4.1-4-3) 

5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็นต่อไปนี้ 
 ห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยฯ 

 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยฯ  

 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบ
รักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัย 

 กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยฯ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มี
ศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) 

คณะมนุษยศาสตร์มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 มีห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชา (4.1-5-5) มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของ 8 
ภาควิชา (4.1-5-1) และมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 คน คือ นางสาวรัชดาภร จ่ายยัง (4.1-5-2) โดยฝ่ายวิจัยได้จัดตั้งให้มีหน่วย
ประสานงานอยู่ห้องส านักงานเลขานุการ เพื่อรวบรวมเอกสารที่ส าคัญ และประสานงานด้านการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้
การด าเนินงานด้านงานวิจัย เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นที่ 2 มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ (4.1-5-6) และมีสารวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 
"วิจัยใกลมือ" ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย ได้แก่ ขอบข่ายและแนวทางการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ 
แหล่งทุนวิจัยทางมนุษยศาสตร์ ช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของฝ่ายวิจัย (4.1-5-4)  

ประเด็นที่ 3 มีระบบสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยในเว็บไซต์คณะ http://www.hum.ku.ac.th/ research/index.php 
(4.1-5-3) และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ภาษาศาสตร์ภาษาไทย http://rilc.ku.ac.th/ilibrary/home.php (4.1-5-7) 

ประเด็นที่ 4 มีการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ และมีการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) ชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากรและเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม" (4.1-5-8) โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตรหัวข้อ "Research Methods and Discourse Analysis in ESP" (4.1-5-9) โครงการคีตะสานศิลป์ (4.1-5-10) การแสดง
เพลงไทยออกภาษา: ภูมิภาคอาเซียน (4.1-5-11) การแสดงดนตรี เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (4.1-5-12) และการน าเสนอผลงานและจัดนิทรรศการใน
งาน "นวัตกรรมเพื่อประชาชน" งานเกษตรแฟร์ 2555 (4.1-5-13) 
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6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น 
คณะมนุษยศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ โดยการออกบันทึกข้อความ

ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนในปี 2553 และ 2554 (4.1-6-1) จากผลการติดตาม มีโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ก าหนดการ จ านวน 1 โครงการ (4.1-6-2) และได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานวิจัยและห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์ (จากรายงานการส ารวจของส านักงานเลขานุการ) พบว่า ความพึงพอใจในงานวิจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับ
มาก และความพึงพอใจที่มีต่อห้องสมุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 อยู่ในระดับมาก เช่นกัน (4.1-6-3) ส าหรับผลการประเมินโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ "มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
อยู่ในระดับมาก (4.1-6-4) การแสดงเพลงไทยออกภาษา: ภูมิภาคอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับมาก (4.1-6-6) ส าหรับ
โครงการคีตะสานศิลป์ มีการรายงานสรุปโครงการ (4.1-6-5) ส่วนการติดตามผลการจัดสรรทุนวิจัย ทุนในการเขียนผลงานวิชาการ 
และการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด ได้มีการรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบด้วย (4.1-6-7 และ 
4.1-6-8) 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 คือ ควรพิจารณา

มาตรการผลักดันเพิ่มเติมให้อาจารย์ในคณะฯ เสนอขอทุนวิจัย จากแหล่งทุน และตีพิมพ์ผลงานและน าเสนอผลงานวิจัยให้มากขึ้น 
ท าให้คณะมนุษยศาสตร์ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเพิ่มขึ้นจาก 2,614,183 บาทในปี 2553 
เป็น 20,918,900 บาทในปี 2554 และต้องเร่งสร้างความตระหนักกับคณาจารย์เพื่อเร่งผลิตผลงานวิจัยมากข้ึน มาจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (4.1-7-1) โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยสายมนุษยศาสตร์ส าหรับนักวิจัย
มือใหม่ (4.1-7-2) เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความตื่นตัวในการท าวิจัยให้มากขึ้น โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ส าหรับนักวิจัยมือใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น 
 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  (สกอ.4.2) 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 
 2 : 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 
 3 : 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 
 4 : 4หรือ5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 
 5 : 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม (ข้อ 6) 

 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.2-1-1 
4.2-1-2 

 
4.2-1-3 

 
4.2-1-4 

 
 
 

4.2-1-5 
 
 

4.2-1-6 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวจิยั 
แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2554 ของฝ่าย
วิจัย  
งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่
วารสารมนุษยศาสตร ์
ประกาศก าหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิใน
การอ่านบทความวิจัยหรือวิชาการ บทความ
วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัของคณะ
มนุษยศาสตร์ มก. 
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การใหร้างวัลในด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงานบริการ
วิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มก. 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 8/2554 หน้า 3 (จัดสรรเงนิเพื่อ
สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการ) 

 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

4.2-2-1 
4.2-2-2 

 
4.2-2-3 

 
4.2-2-4 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวจิยั 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการ
วารสารมนุษยศาสตร ์
ฐานข้อมลูความรูด้้านงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์
ในเว็บไซต์ของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน 
หนังสือ "มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่ง
องค์ความรู้กับพหลุักษณ์ทางวัฒนธรรม" 

 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด้ จ า ก ข้ อ  2  สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4.2-3-1 
 

4.2-3-2 
 
 
 

4.2-3-3 
 

4.2-3-4 

ฐานข้อมลูความรูด้้านงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์
ในเว็บไซต์ของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน 
หนังสือมอบหนังสือ "มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม:่ 
พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหลุักษณท์างวัฒนธรรม" 
ให้สถานศึกษาและหอสมุดทั่วประเทศ 
หนังสือส่งประชาสมัพันธ์สื่อพกพาภาษามือไทย
และสื่อระบบเสียงภาษาไทย พร้อมแผ่นโปสเตอร ์
น าเสนอผลงานและจัดนิทรรศการในงาน 
"นวัตกรรมเพื่อประชาชน" งานเกษตรแฟร์ 2555 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  4.  มี ก า ร น า ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

4.2-4-1 
4.2-4-2 

 
 

4.2-4-3 
 

4.2-4-4 
 

หนังสือขอบคุณ 
รายงานข้อมูลผลงานวิจยัหรือผลงาน
สร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อประโยชน์อย่าง
ชัดเจน จาก สวพ. มก. 
เว็บไซต์ http://itunes.apple.com/th/app/thai-
sl/id499253506?mt=8 
แบบ มก.พว.03 โครงการสร้างคุณค่าให้กับ
สินค้าและบริการ SMEs บนแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ (หนังสือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 2555) 

 5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

4.2-5-1 
 

4.2-5-2 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ระเบียบวา่ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ.2551 

 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการ
ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

4.2-6-1 
 
 

4.2.6-2 
 

ระเบียบวา่ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ.2551 
(ใช้ระบบของ มก.) 
หนังสือรับรองการจดลิขสิทธ์ิผลงาน "สื่อ
สารสนเทศระบบเสียงภาษาไทย" 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ในแต่ละข้อ มีดังตอ่ไปนี้ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ใน

วำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (4.2-1-1) เป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการวิจัยให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี (4.2-1-2) ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยโดยจัดท า
วารสารมนุษยศาสตร์ ปีละ 2 ฉบับ (4.2-1-3) และมีการก าหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัยหรือวิชาการ 
บทความวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ (4.2-1-4) และก าหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลในด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ (4.2-1-5) ทั้งยังมีการจัดสรรเงินเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (ในการ
เสนอผลงานทางวิชาการ และเขียนผลงานวิชาการ) และรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ (4.2-1-6)  

2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้เป็น
องค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (4.2-2-1) เป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการวิจัยให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี และมีคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ (4.2-2-2) ท าหน้าที่รวบรวม 
คัดสรรบทความจากคณาจารย์ นิสิต ทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่ได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์แล้ว เพื่อพิจารณาตรวจสอบให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วรวบรวมตีพิมพ์บทความในวารสาร
มนุษยศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ ภาควิชาต่างๆ ได้รับนโยบายจากคณะไปด าเนินการ โดยมีคณะกรรมการวิจัยของภาควิชา ซึ่งท า
หน้าท่ีรวมรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ไว้ใน
เว็บไซต์ของภาควิชา (4.2-2-3) และในปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "มนุษยศาสตร์ใน
ทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม" ขึ้น ซึ่งได้มีการรวบรวม คัดสรร บทความที่มีการน าเสนอในการ
ประชุมมาจัดท าเป็นหนังสือเผยแพร่ให้แก่สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศอีกด้วย (4.2-2-4) 
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3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้จำกข้อ 2 สู่สำธำรณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้คัดสรรแล้ว        
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมอบวารสารมนุษยศาสตร์ และหนังสือมนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับ    
พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม (4.2-2-2) ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของภาควิชา (4.2-2-1) นอกจากน้ี ยังมีการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมสื่อสารสนเทศ ได้แก่ 1) สื่อพกพา
ภาษามือไทย Thai Sign Language iPhone/Ipad App และ Android App (Thai SL App) ส าหรับใช้ฟรี เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บกพร่องทางการได้ยินกับผู้ได้ยินปกติโดยพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมพจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย 
โดยสามารถดาวน์โหลดจาก Apple App Store หรือ iTune สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://itunes.apple.com/th/app/ 
thai-sl/id499253506?mt=8&ls=1 และ 2) สื่อระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://rilc.ku.ac.th/Thai Sound 
System Online/Home.html (4.2-3-3) พร้อมทั้งได้น าเสนอและจัดนิทรรศการผลงานดังกล่าวในงาน "นวัตกรรมเพื่อประชาชน" 
งานเกษตรแฟร์ 2555 (4.2-3-4) 

4. มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำน
ภำยนอกหรือชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ 1) หนังสือ "มนุษยศาสตร์ใน
ทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม" ซึ่งได้รวมรวมบทความจากงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
มอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมีหนังสือตอบขอบคุณเพื่อรับรองการใช้ประโยชน์จริง (4.2-4-1)       
2) โครงการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ SMEs บนแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นงานบริการวิชาการให้แก่ส านัก
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้จัดท าเป็นหนังสือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 2555 เผยแพร่สู่สาธารณะ (4.2-4-4)            
3) ผลงาน "ที่น่ี-ที่โน่น": จิตใจที่ไร้บ้านของคนไทยพลัดถิ่นในเรื่องสั้นของ 'อัญชัน' ซึ่งอยู่ในหนังสือโดยนัยนี้ อีกนัยหนึ่ง ซึ่งส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามน าไปตีพิมพ์จ าหน่าย 4) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษจากเพลงส าหรับนิสิตวิชา
พื้นฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ Word Factory รุ่น 2.1 และ   
5) สื่อผสมมัลติมีเดีย: เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง เป็นโปรแกรมที่เผยแพร่เชิงสาธารณะในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ (4.2-4-2)    
6) สื่อพกพาภาษามือไทย Thai Sign Language iPhone/Ipad App และ Android App (Thai SL App) ส าหรับใช้ฟรี เพื่อเป็น
อุปกรณ์ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บกพร่องทางการได้ยินกับผู้ได้ยินปกติโดยพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมพจนานุกรมสารสนเทศ
ภาษามือไทย โดยสามารถดาวน์โหลดจาก Apple App Store หรือ iTune สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ 
http://itunes.apple.com/th/app/thai-sl/id499253506?mt=8&ls=1 และสื่ อระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์ที่ เ ว็บไซต์ 
http://rilc.ku.ac.th/Thai Sound System Online/Home.html (4.2-4-3) 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

 คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก . พ.ศ.2551 (4.2-5-2) โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (4.2-5-1) มีหน้าที่ก ากับดูแลให้อาจารย์/นักวิจัยกรอกข้อมูลการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ สวพ.มก. พิจารณาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/พัฒนาประเทศ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการสนับสนุน และพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย หรือท าวิจัยต่อยอด เพื่อประโยชน์สูงสุด 
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125,262.87 บำท/คน (ประเมินตนเอง) 
 

75,624.61 บำท/คน (ผลกรรมกำร) 
 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  (เฉพำะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 
 คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ.
2551 (4.2-6-1) และได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภายในคณะรับทราบ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกัน
คุณภาพประสานงานกับส านักบริการวิชาการ มก. เพื่ออ านวยความสะดวกในการยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่น
จดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลให้แก่ส านักบริการวิชาการ มก. ซึ่งในปีการศึกษา 2554 คณะ
มนุษยศาสตร์มีผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ จ านวน 1 ผลงาน ได้แก่ สื่อสารสนเทศระบบเสียงภาษาไทย ผลงานของ       
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล (4.2-6-2) 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ (สกอ.4.3) 

รอบระยะเวลำ  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555) เป้ำหมำย  47,000 บาท/คน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาท   
ขึ้นไปต่อคน 

4.3-1 
 

4.3-2 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 
(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมร่วมลาศึกษาต่อ) 
โครงการและจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่
ได้รับจากภายในและภายนอก (จากฐานข้อมูล
ของ สวพ.มก.) 

วิธีกำรค ำนวณ    
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยั = 
 

  
                     ==                                                                           ==                                         
          
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
X 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
 

         

       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

20,918,900 
166+1 

คะแนนท่ีได้  =   

12,629,310 
166+1 

125,262.87 
75,000 

X 5 = 8.35 คะแนน (ประเมนิตนเอง)                                                                  X 5 = 5.04 คะแนน (ผลกรรมกำร)                                                                  75,624.61 
75,000 
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              ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบว่า มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 1,300,240 บาท และภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 19,618,660 บาท รวมทั้งหมด 20,918,900 บาท มี
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 166 คน ลาศึกษาต่อ 14 คน และมีนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 1 คน  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน 
1,470,240 บาท และภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 11,159,070 บาท รวมทั้งหมด 125,262.87 บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 166 คน ลาศึกษาต่อ 14 คน และมีนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 1 คน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 2,614,183 15,981.69 

บาท/คน 
20,918,900 125,262.87 

บาท/คน 
1.06 คะแนน 5.00 คะแนน 47,000 

บาท/คน 
บรรล ุ 75,000 

บาท/คน 164.5 167 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 2,614,183 15,981.69 

บาท/คน 
125,262.87 75,624.61 

บาท/คน 
1.06 คะแนน 5.00 คะแนน 47,000 

บาท/คน 
บรรล ุ 75,000 

บาท/คน 164.5 167 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก สามารถบรรลุเป้าหมาย 2 ตัวบ่งช้ี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ผลประเมินได้คุณภำพระดับพอใช้ สามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งช้ี  โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่  2.5  

 
ตำรำงที่ 2.5  สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี  5 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้ำหมำย 

ปีกำร 

ศึกษำ 
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลประเมินตำมเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้ำหมำย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 2 5.00 2.00   

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 3.50 2 1 

ผลกำรประเมิน ดีมำก พอใช้   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ. 5.1) 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

5.1-1-1 
 

5.1-1-2 
 
 

5.1-1-3 
 

5.1-1-4 
 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ของฝ่ายบริการวิชาการ (1 มิย.54-31 พค.55) 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ของภาควิชาดนตร,ี ภาควิชาวรรณคดี และภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา                               
ค าสั่งที่ 104/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
บริการวิชาการชุดใหม ่
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ   
ครั้งท่ี 3/2554 หน้า 2, ครั้งท่ี 4/2554 หน้า 2  
และ ครั้งท่ี 1/2555 หน้า 2, ครั้งท่ี 2/2555 หน้า 
2, ครั้งท่ี 3/2555  หน้า  2-3    

 2.  มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 

5.1-2-1 
 

5.1-2-2 
 

5.1-2-3 

โครงการจดัประกวดสุนทรพจน์เพือ่การท่องเที่ยว
ยั่งยืน 
ประมวลการสอนรายวิชา 01373452 วรรณคดี
เปรียบเทยีบ  
โครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษสรา้งสรรค์ส าหรับ
เยาวชน” (Creative English for teen)   

 3.  มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

5.1-3-1 
 

5.1-3-2 
5.1-3-3 

ประมวลการสอนรานวิชา 603203 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางปรัชญา 
โครงการดนตรีไทยสญัจร ประจ าป ี2554 
ประมวลการสอนวิชาสัมมนา ภาควิชาดนตรี 

 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

5.1-4-1 
5.1-4-2 

 
5.1-4-3 

 
5.1-4-4 

 
 
 

5.1-4.5 
 

ผลประเมินประสิทธิภาพการบรรยายของอาจารย์ 
สรุปผลการประเมินโครงการดนตรไีทยสัญจร 
ประจ าปี 2554 
รายงานสรุปโครงการจัดประกวดสุนทรพจน ์
เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ   
ครั้งท่ี 3/2554 หน้า 2, ครั้งท่ี 4/2554 หน้า 2  
และ ครั้งท่ี 1/2555 หน้า 2, ครั้งที่ 2/2555 หน้า 
2, ครั้งท่ี 3/2555 หน้า 2-3    
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาวรรณคดี   
ครั้งที่ 1/2555 หน้า 3, 5, 7 

 5.  มี ก ารน าผลการประ เมิ น ไ ป
ปรับปรุ งการบู รณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

5.1-5-1 
 

5.1-5-2 
 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาวรรณคดี   
ครั้งที่ 1/2555 หน้า 3, 5, 7 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ   
ครั้งท่ี 3/2554 หน้า 2, ครั้งท่ี 4/2554 หน้า 2  
และ ครั้งท่ี 1/2555 หน้า 2, ครั้งท่ี 2/2555 หน้า 
2, ครั้งท่ี 3/2555  หน้า  2-3    
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ                  
มีหน้าที่ดูแลโครงการบริการวิชาการของภาควิชาต่างๆ และจัดบริการด้านความรู้ภายในคณะ ก ากับดูแลศูนย์ภาษา สถาบันขงจื๊อ 
และศูนย์ทดสอบทางภาษา ดูแลพัฒนาห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในคณะกรรมการชุดดังกล่าว
จะมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานรับนโยบายจากคณะไปด าเนินการด้านบริการวิชาการในภาควิชาด้วย (5.1-1-3) 

คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีคณะกรรมการการฝ่ายบริการวิชาการตาม
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีไว้อย่างครบถ้วน (5.1-1-1) และ (5.1-1-2)  นอกจากน้ี คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการได้หารือกันใน
ที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการบรรลุของแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  เพื่อตั้งข้อสังเกตของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และหาแนวทาง
ในการปรับปรุงการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้น (5.1-1-4) 

2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน อาทิ  โครงการจัดประกวด
สุนทรพจน์เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน หัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างชุมชนสันติสุข” โดยความร่วมมือระหว่าง
องค์ ก ารบริ ห ารการพัฒนาพื้ นที่ พิ เ ศษ เพื่ อการท่ อ ง เที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น  (อ งค์ ก า รมหาชน )  กั บภาควิ ชาวรรณคดี                                
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเช่ือมโยงไปสู่การเรียนการสอนในรายวิชา 01373452 วรรณคดีเปรียบเทียบ                   
(5.1-2-1)  และ  (5.1-2-2) นอกจากน้ีคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ ได้จัดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน” 
(Creative English for teen) เพื่อบูรณาการศาสตร์ในสายมนุษยศาสตร์และเผยแพร่ช่ือเสียงอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ (5.1-2-3)  
เป็นต้น 

3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย อาทิ 1) ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน 

ไปบรรยายประกอบการเรียนวิชา 603203 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แล้วน ามาบูรณาการในการเรียนการสอนรายวิชา 603203 เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ความส าคัญ
ของการวิจัยต่อการพัฒนาสังคม (5.1-3-1) และ โครงการดนตรีไทยสัญจร ประจ าปี 2554 เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของสาขาวิชาดนตรี
ไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน เช่ือมโยงไปสู่การเรียนการสอนในรายวิชา 01376452 สัมมนา 
ภาควิชาดนตรี (5.1-3-2) และ (5.1-3-3) เป็นต้น 

4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย อาทิ 1)  ผลประเมินประสิทธิภาพการบรรยาย ของ ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน ไปบรรยายประกอบการเรียนวิชา 
603203  วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
(5.1-4-1) 2) สรุปผลการประเมินโครงการดนตรีไทยสัญจร ประจ าปี 2554 (5.1-4-2) 3) รายงานสรุปโครงการจัดประกวดสุนทรพจน์
เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (5.1-4-3) นอกจากน้ีฝ่ายบริการวิชาการมีการรายงานผลการจัดโครงการต่างๆ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ (5.1-
4-4) และ 4) ภาควิชาต่างๆ ได้รายงานผลการด าเนินงานของโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี (5.1-4-5) 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย อาทิ ฝ่ายบริการวิชาการได้มีการน าผลด าเนินงานของทุกหน่วยงานมาพิจารณาเพื่อวางแนวทางในการจัดท า
แผนการปรับปรุงการบูรณาการงานวิชาการร่วมกัน (5.1-5-1) นอกจากนี้ ภาควิชาปรัชญาและศาสนาได้น าผลการประเมินการ
ให้บริการวิชาการของ ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน ที่สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาให้แก่นิสิตปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาหารือในท่ีประชุมภาคเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน (5.1-5-2) 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
5.1 5 ข้อ 2 ข้อ 5.00 คะแนน 2.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 3 การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยไม่ชัดเจน 
- ข้อ 4 การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยไม่

ชัดเจน 
-  ข้อ 5 ไม่พบการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
ก า ห นดทิ ศทา งแ ละก า รจั ดท า
แผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของคณะ 

5.2-1-1 
 

5.2-1-2 
 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ของฝ่ายบริการวิชาการ (1 มิ.ย.54-31 พ.ค.55) 
รายงานสรุปผลแบบส ารวจความคิดเห็น/ความต้องการ
ของผู้รับบริการของศูนย์ภาษา 

 2.  มีความร่ วมมื อด้ านบริ ก ารทาง
วิ ช า ก า ร เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

5.2-2-1 
 

5.2-2-2 
 

5.2-2-3 
 

5.2-2-4 
 

5.2-2-5 
 

5.2-2-6 

โครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษสรา้งสรรค์ส าหรับ
เยาวชน” (Creative English for teen)  
โครงการ “มนุษยศาสตร์ก้าวทันอาเซียน : 
ผลกระทบต่อการศึกษาไทย” 
โครงการอบรมภาษาจีนกลางส าหรับ
บุคคลภายนอก รุน่ที่ 25 
โครงการ “สอบธรรมศึกษาเฉลมิพระเกียรติ 84  
พรรษา” 
โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการท่องเที่ยว
ยั่งยืน 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์  
รัฐแคลิฟอรเ์นีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  3.  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 

5.2-3-1 
 

5.2-3-2 
 

5.2-3-3 
 

5.2-3-4 

สรุปผลการประเมินโครงการอบรมภาษาจีนกลาง
ส าหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 25 
สรุปผลการประเมินโครงการ “มนุษยศาสตร์ก้าว
ทันอาเซียน : ผลกระทบต่อการศกึษาไทย” 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ“สอบ
ธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” 
รายงานสรุปการด าเนินการโครงการประกวด
สุนทรพจน์เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 

 4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ 

5.2-4-1 
 

5.2-4-2 
 
 

5.2-4-3 
 

5.2-4-4 

รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชา
วรรณคดี ครั้งที่ 1/2555   หน้า 3, 5, 7 
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
 ครั้งที่ 2/2555 หน้า 2-3  
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ภาษา  
ครั้งที่ 11/2554  หน้า 2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ
วิชาการ ครั้งท่ี 3/2554 หน้า 2, ครั้งท่ี 4/2554 
หน้า 2  และ ครั้งท่ี 1/2555 หน้า 2, ครั้งท่ี 
2/2555 หน้า 2, ครั้งท่ี 3/2555  หน้า  2-3    

 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

5.2-5-1 
 
 
 

5.2-5-2 
 

5.2-5-3 

ผังรายการ “ธรรมะหลากสสีัน” (รายการวิทยุ
ชุมชนฯ “คนบางเขน” FM101.25 MHz)   
และหนังสือขอบคณุ จากส านักส่งเสรมิและ
ฝึกอบรม 
โครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ส าหรับ
เยาวชน” (Creative English for teen)   
เว็บไซต์ของฝา่ยวิชาการ และภาควิชา 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ในแต่ละข้อ มีดังตอ่ไปนี้ 
1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพเพ่ือประกอบกำรก ำหนด

ทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ โดยศูนย์ภาษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่
จัดบริการวิชาการของคณะ ได้จัดท าการส ารวจความต้องการในการเข้ารับการอบรม (5.2-1-1) และ (5.2-1-2) ที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ว่าประสงค์จะให้เปิดอบรมในด้านใดบ้าง ทั้งในรูปแบบของแบบสอบถาม และการให้ข้อเสนอแนะ
ผ่านกล่องรับความคิดเห็นและทางเว็บไซต์ ซึ่งได้มีการน าผลการส ารวจเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ภาษาเพื่อ
ก าหนดทิศทางในการจัดอบรมต่อไป 
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2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพ่ือกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หรือภำคเอกชน 

หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 
คณะมนุษยศาสตร์มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพจ านวนมาก อาทิ 1) โครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน” (Creative 
English for teen)  เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ ที่ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนระดับมัธยมทั่ว
ประเทศส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ (5.2-2-1)  2)  โครงการ “มนุษยศาสตร์ก้าวทันอาเซียน : ผลกระทบต่อการศึกษาไทย” เป็น
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์ (5.2-2-2)                     
3)  โครงการอบรมภาษาจีนกลางส าหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 25  เป็นการเปิดอบรมภาษาต่างประเทศส าหรับบุคคลทั่วไป นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และบุคลากร  (5.2-2-3)  4)  โครงการ  “สอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”  เป็นความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศและคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.2-2-4)    
นอกจากน้ี   5)  ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน หัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างชุมชนสันติสุข”  เพื่อสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้นในกลุ่มนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป  (5.2-2-5)  นอกจากนี้  6) ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เผยแพร่วัฒนธรรม การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงดนตรีไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  (5.2-2-5)  เป็นต้น 

3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม 
คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  อาทิ ศูนย์ภาษา

จัดท าการส ารวจความคิดเห็น/ความต้องการของผู้รับบริการศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2554 และสรุปผลการประเมินโครงการอบรม
ต่างๆ ของศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2554 (5.2-3-1) ฝ่ายบริการวิชาการได้สรุปผลโครงการ “มนุษยศาสตร์ก้าวทันอาเซียน : 
ผลกระทบต่อการศึกษาไทย” (5.2-3-2) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ“สอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ของภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ (5.2-3-3) และรายงานโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (5.2-3-4) 

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
คณะมนุษยศาสตร์มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

โดยส่วนใหญ่ภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนจะน าผลการประเมินโครงการต่างๆ และข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการของหน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อจัดโครงการในครั้งต่อไป เช่น ศูนย์ภาษา , ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา และภาควิชาวรรณคดี ก็ท าเช่นเดียวกัน ซึ่งศูนย์ภาษาได้น าการส ารวจความคิดเห็น/ความต้องการของผู้รับบริการศูนย์ภาษา 
ปีการศึกษา 2554 และผลการประเมินโครงการอบรมต่างๆ หารือในที่ประชุม (5.2-4-1), (5.2-4-2) และ (5.2-4-3)นอกจากนี้ 
คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการได้หารือกันในท่ีประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการบรรลุของแผนการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อตั้งข้อสังเกต
ของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และหาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้น (5.2-4-4) 

5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในคณะและเผยแพร่สู่
สำธำรณชน 

คณะมนุษยศาสตร์มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ
และเผยแพร่สู่สาธารณชน อาทิ 1) อาจารย์ชัชวาล ชิงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ได้เข้าร่วมด าเนินรายการ “ธรรมหลากสี” 
ออกอากาศวิทยุชุมชนฯ “คนบางเขน” FM101.25 MHz. และได้รับหนังสือขอบคุณ จากส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (5.2-5-1)                           
2) โครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน” (Creative English for teen) เพื่อให้โรงเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศส่ง
นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ (5.2-5-2) 3) และโครงการบริการวิชาการอื่นๆ เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา                     
คณะมนุษยศาสตร์ (5.2-5-3) 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 
มีผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก 
สามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่  2.6 

 
ตำรำงที่ 2.6  สรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้ำหมำย 

ปีกำร 

ศึกษำ 
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลประเมินตำมเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้ำหมำย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

6.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 1 1 

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5หรือ6 ข้อ  

 1.  มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

6.1-1-1 
 

6.1-1-2 
 
 

6.1-1-3 
 
 

6.1-1-4 
 

 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 
ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ของภาควิชาดนตรี, ภาควิชาวรรณคดี 
และภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
ค าสั่ งที่  103/2554 แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการปลูกต้นไม้และพัฒนา              
คณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 
ครั้งท่ี 3/2555  หน้า 3-6 

 2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1-2-1 
 

6.1-2-2 
 

6.1-2-3 
 

6.1-2-4 
 

6.1-2-5 
6.1-2-6 

 
6.1-2-7 

 
6.1-2-8 
6.1-2-9 

 

โครงการเสวนาวรรณกรรม “100 ปี 
ชาตกาลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ” 
ประมวลการสอนรายวิชา 01376324
วรรณกรรมสมยัใหม ่
โครงการการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
“หอสมุดด ารงราชานภุาพ” 
ประมวลการสอนรายวิชา 01376452  
งานเขียนท่ีมีผลต่อพัฒนาการภาษาไทย 
โครงการ “Poetry Reading Contest IX 
ประมวลการสอนรายวิชา 01373332 
วิชากวีนิพนธ์ 
โครงการการฝึกอบรมการปฏิบัตสิมาธิตาม
แนวพุทธศาสนา 
โครงการธรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โครงการปลูกต้นไม้และพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 
ประจ าปี 2554   

 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

6.1-3-1 
 

6.1-3-2 
6.1-3-3 

 
6.1-3-4 

 
 
 

6.1-3-5 
 

เว็บไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2555 
เว็บไซตภ์าควิชาปรัชญาและศาสนา 
ข่าวสารมนุษยศาสตรส์ัมพันธ์ ประจ าเดือน
เดือน มิถุนายน 2554 – เมษายน 2555 
ผังรายการ “ธรรมหลากส”ี ออกอากาศวิทย ุ
ชุมชนฯ “คนบางเขน” FM101.25 MHz.  
(หนังสือขอบคุณ จากส านักส่งเสรมิและ
ฝึกอบรม) 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ วดัพุทธิชิโนฮิลส์  
รัฐแคลิฟอรเ์นีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1-4-1 
 

6.1-4-2 
 

6.1-4-3 
 

6.1-4-4 
 

6.1-4-5 
 

ผลประเมินประเมินประสิทธิภาพการบรรยาย
ของอาจารย์สรุปผลการประเมิน 
โครงการการฝึกอบรมการปฏิบัตสิมาธิตาม
แนวพุทธศาสนา 
สรุปผลการประเมินโครงการธรรมสญัจร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สรุปผลการประเมินโครงการ “Poetry 
Reading Contest IX  
สรุปผลการประเมินโครงการปลูกต้นไม้และ 
พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554 

 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1-5-1 
 
 

6.1-5-2 
 

6.1-5-3 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
ครั้งท่ี 3/2555  หน้า 3-6 
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา ครั้งท่ี 1/2554  หน้า 2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชา
วรรณคดีครั้งท่ี 1/2555 หน้า 5 

 6.  มีการก าหนดหรือสร้ างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

6.1-6-1 
 
 

6.1-6-2 
 

6.1-6-3 
 
 

6.1-6-4 
 
 
 

6.1-6-5 

บทความวิจัย เรื่องความเป็นไทยในส าเนียง 
เอ็กโซติก : การศึกษาภาพแทนประเทศไทย 
ในหนังสือ Lonely Planet : เชิงวาทกรรม   
ผลงานวิชาการเรื่อง “Thai Sound System 
Teaching Tool for the Deaf” 
ผลงานวิชาการเรื่อง “The Changing View 
of Thai Deaf on Spoken Thai Session 
Information” 
นายทวีศักดิ์ แซ่เฮง นิสิตชั้นปีที่ 3 เป็น
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการสรา้งสรรค์และเรียบ
เรียงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะตะวันตก 
(percussion)    
โครงการบันทึกเสียงพระราชนิพนธ ์
โดยวงดุรยิางค์เครื่องลมแห่ง  

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ในแต่ละข้อ มีดังตอ่ไปนี้ 
1. มีระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

คณะมนุษยศาสตร์ให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาโดยตลอด มีการก าหนดแผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (6.1-1-1) ซึ่งคณะได้ถ่ายทอดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ลงสู่ภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนน าไปปฏิบัติด้วย (6.1-1-2) ซึ่งภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ จะก าหนดโครงการ/
กิจกรรมพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ดังเช่น ส านักงาน
เลขานุการคณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการปลูกต้นไม้และพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554  (6.1-1-3) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 
ได้หารือกันในท่ีประชุมเพื่อวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานประจ าปี  เพื่อตั้งข้อสังเกตของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และหาแนวทางใน
การปรับปรุงการจัดท าโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554 (6.1-1-4) 

2. มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต ซึ่งได้ถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติของทุกภาควิชา โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  อาทิ 1) โครงการ
เสวนาวรรณกรรม “100 ปี ชาตกาลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ” แล้วน ามาบูรณาการในการเรียนการสอนรายวิชา  
01376324 วรรณกรรมสมัยใหม่ (6.1-2-1) และ (6.1-2-2) 2)  โครงการการทัศนศึกษานอกสถานที่ “หอสมุดด ารงราชานุภาพ”    
เช่ือมโยงไปสู่การเรียนการสอนในรายวิชา  01376452  งานเขียนที่มีผลต่อพัฒนาการภาษาไทย (6.1-2-3) และ (6.1-2-4) 3) โครงการ 
“Poetry Reading Contest IX บูรณาการในการเรียนการสอนรายวิชา 01373332 วิชากวีนิพนธ์ (6.1-2-5) และ (6.1-2-6)                    
4) โครงการการฝึกอบรมการปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา (6.1-2-7)  และ โครงการธรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (6.1-2-8)  
นอกจากน้ี คณะมนุษยศาสตร์ ยังจัดโครงการปลูกต้นไม้และพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีใน
การท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ บุคลากร นิสิต และท าให้เกิดความร่มรื่น สายงาม สร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี  (6.1-2-9) 
เป็นต้น 

3. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน อาทิ ผ่านทาง

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ (6.1-3-1) เว็บไซต์ภาควิชา (6.1-3-2)  มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ (6.1-3-3) และทางวิทยุชุมชนคนบางเขน 
FM101.25 MHz. รายการ "ธรรมะหลากสีสัน" (6.1-3-4) นอกจากน้ี  ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงดนตรีไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์                       
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  (6.1-3-5)  เป็นต้น 

4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อให้คณะกรรมการผู้จัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละโครงการทราบถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนและน าไป
ปรับปรุง เช่น  ผลประเมินประเมินประสิทธิภาพการบรรยายของอาจารย์  (6.1-4-1)  สรุปผลการประเมินโครงการการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา  (6.1-4-2)  สรุปผลการประเมินโครงการธรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (6.1-4-3) และ
สรุปผลการประเมินโครงการ “Poetry Reading Contest IX (6.1-4-4) สรุปผลการประเมินโครงการปลูกต้นไม้และพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554   (6.1-4-5)  เป็นต้น 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนที่จัดโครงการจะรายงานผลการจัดโครงการ และน า
ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการจัดงานมาหารือในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป (6.1-5-1, 6.1-5-2)              
และ 6.1-5-3) และส่วนใหญ่มีการรายงานผลด าเนินงานทุกโครงการให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ ารับทราบโดยตลอด 
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6. มีกำรก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ                

ในระดับชาติ อาทิ 1) บทความวิจัยการประกอบสร้าง “ไทย” ในหนังสือ Lonely Planet : การศึกษาเชิงวาทกรรม ของ                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย  ประสานนาม  (6.1-6-1)  2)  ผลงานวิชาการเรื่อง “Thai Sound System Teaching Tool for the 
Deaf” ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ FORLANG Journal  (6.1-6-2) 3) ผลงานวิชาการเรื่อง “The Changing 
View of Thai Deaf on Spoken Thai Session Information”ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ FORLANG 
Journal  (6.1-6-3) 4) นายทวีศักดิ์ แซ่เฮง นิสิตช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่ม
เสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษให้กับนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยใน
การสร้างสรรค์และเรียบเรียงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะตะวันตก (percussion) (6.1-6-4) และ 4 โครงการบันทึกเสียงพระราช
นิพนธ์ โดยวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 (6.1-6-5) 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
6.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 
 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการ
ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก สามารถบรรลุ
เป้าหมาย 4 ตัวบ่งช้ี  โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่2.7 

ตำรำงที่ 2.7 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้ำหมำย 

ปีกำร 

ศึกษำ 
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลประเมินตำมเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้ำหมำย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ าคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 4 4 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 4 4 

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผู้บริหำรทุกระดับ 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  7 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  

 1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

7.1-1-1 
 

7.1-1-2 
 

7.1-1-3 
 

7.1-1-4 
 
 

7.1-1-5 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร ์(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 2/2554 หน้า 14-15  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 4/2555 หน้า 17-18 
สรุปผลการประเมินจากแบบส ารวจความพึง
พอใจการด าเนินการของคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554-2555 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานบรหิาร คณะ
มนุษยศาสตร์ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ. 54-19 ก.พ. 55) 

 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคณะ 

7.1-2-1 
7.1-2-2 
7.1-2-3 

 
7.1-2-4 

 

เว็บไซตค์ณะมนุษยศาสตร ์
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 6/2554 หน้า 3-4 
รายงานข้อมูลด้านต่างๆ 

 3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม  และ
ประเมินผลการด า เนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของคณะไปยัง
บุคลากรในคณะ 

7.1-3-1 
 

7.1-3-2 
7.1-3-3 

 
7.1-3-4 

 
7.1-3-5 

 
7.1-3-6 

 
7.1-3-7 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2554 
หนังสือมอบหมายงานและติดตามงานต่างๆ 
ค าสั่งแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบดูแลฐานข้อมูลคณะ
มนุษยศาสตร ์
หนังสือเชิญประชุมบุคลากรส านักงาน
เลขานุการ ประจ าปี 2554 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานบรหิาร คณะ
มนุษยศาสตร์ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ. 54-19 ก.พ. 55) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 3/2555 หน้า 11 
รายงานผลการด าเนินงานของภาควิชา (แฟ้ม) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากร
ในค ณะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน กา ร
บริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม และผู้บริหารมีการ
จัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ 
อย่างน้อย 2  ครั้ งต่อปี
การศึกษา 

7.1-4-1 
 

7.1-4-2 
7.1-4-3 

 
7.1-4-4 

 
7.1-4-5 

 
7.1-4-6 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร ์
โครงสร้างการบรหิาร 
หนังสือเชิญประชุมบุคลากรส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปี 2554 
โครงการสัมมนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ ประจ าป ี
2555 
โครงการคณบดีพบบคุลากรคณะมนุษยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 
โครงการงานแสดงมุทิตาจติผูเ้กษยีณอายรุาชการ 
ประจ าปี 2554 

 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
ส า ม า ร ถ ท า ง า น บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ 

7.1-5-1 
 
 

สรุปการสัมมนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ ประจ าปี 
2555 
 

 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก 

  ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

7.1-6-1 
7.1-6-2 

 
7.1-6-3 

 
7.1-6-4 
7.1-6-5 
7.1-6-6 

ค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณบด ี
แบบรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงาน
ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รอบปีท่ี 3) กตป-7 
รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ (จากผู้
ตรวจสอบภายใน) 
รายงานทางการเงินและงบประมาณ 
โครงสร้างการบรหิาร 
รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะครั้งท่ี 
3/2555 หน้า 13, 10/2554 หน้า 13, 8/2554 หน้า 
12-13, 7/2555 หน้า 13 

 7.  คณะกรรมการประจ าคณะ
ประเมินผลการบริหารงานของ
คณะ และผู้บริหารน าผลการ
ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1-7-1 
 

7.1-7-2 
 
 

7.1-7-3 
 

7.1-7-4 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
4/2555 หน้า 17-18 
สรุปผลการประเมินจากแบบส ารวจความพึงพอใจการ
ด าเนินการของคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
ประจ าปี 2554-2555 
แบบรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงาน
ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รอบปีท่ี 3) กตป-7 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานบรหิาร คณะ
มนุษยศาสตร์ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ. 54-19 ก.พ. 55) 
หน้า 34-38 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ในแต่ละข้อ มีดังตอ่ไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรประจ ำคณะปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับที่ก ำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมินตนเองตำม

หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ (7.1-1-1) ปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.

2541 มาตราที่ 33 ครบถ้วนทั้ง 8 ข้อ (7.1-1-2) และมีการประเมินตนเอง (7.1-1-4) และรายงานผลต่อที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะ (7.1-1-3) เพื่อทบทวนว่าได้ด าเนินการตามหน้าที่อย่างครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ พร้อมทั้งได้จัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงานบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ. 54-19 ก.พ. 55) (7.1-1-5) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลในการบริหารงานของ
คณบดีในรอบปีที่ 3 เผยแพร่ให้บคุลากรคณะมนุษยศาสตร์ได้รับทราบท่ัวกัน 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มีควำมสำมำรถ
ในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคณะ 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์สามารถวางแผนกลยุทธ์ และได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.
2552-2555) (7.1-2-2) มีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับโดยจัดส่งให้ทุกหน่วยงานน าไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ (7.1-2-1) มีการจัดประชุมบุคลากร 
ประจ าปี 2554 (7.1-2-3) เพื่อช้ีแจง ถ่ายทอดนโยบาย และแผนงานต่างสู่อาจารย์รุ่นใหม่ และถ่ายทอดสู่บุคลากรสายสนับสนุน 
นอกจากน้ี ผู้บริหารยังมีการน าข้อมูลสารสนเทศจากรายงานข้อมูลด้านต่างๆ (7.1-2-4) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ และ
ข้อมูลด้านกายภาพมาเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผนและผล
กำรด ำเนินงำนของคณะไปยังบุคลำกรในคณะ 

ผู้บริหารได้มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 (7.1-3-1) ซึ่งได้มี
การติดตามให้รายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด (7.1-3-2) และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลต่างๆ ของ
คณะ (7.1-3-3) เพื่อประสานงานรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภายในและภายนอกคณะ นอกจากนี้ คณะก าหนดให้ทุก
หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ ไว้ในวาระแจ้งเพื่อทราบเป็นระยะๆ (7.1-3-7) 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะโดยถ่ายทอดในการประชุมบุคลากร ประจ าปี 2554 
(7.1-2-4) และได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ. 54-19 ก.พ. 55) (7.1-3-5) 
เพื่อสรุปเป็นข้อมูลในการบริหารงานของคณบดีในรอบปีที่ 3 เผยแพร่ให้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ได้รับทราบทั่วกัน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบด้วย (7.1-3-6) 

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในคณะมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำม
ควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกรท้ังคณะ อย่ำงน้อย 2 คร้ังต่อปีกำรศึกษำ 

คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายกระจายอ านาจในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างในการบริหารงานของคณะ
ทั้ง 13 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานเพื่อร่วมกันวางนโยบายและตัดสินใจในการบริหารงานที่
สอดคล้องกับนโยบายของคณะ (7.1-4-2) เช่น ส านักงานเลขานุการมีคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ ซึ่งมีคณบดีเป็นที่
ปรึกษา หัวหน้าส านักงานเลขานุการประธาน และหัวหน้างานส่วนต่างๆ เป็นกรรมการ (7.1-4-1) ส่วนการบริหารงานหลักของคณะ
จะมีรองคณบดีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ กระบวนการหลักส าคัญในการตัดสินใจจะมีมติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
หรือมีการแจ้งผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานให้ที่ประชุมรับทราบ ส าหรับการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนาคณะโดยการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ 4 ครั้งต่อ  ปีการศึกษา ดังนี ้

1. โครงการคณบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 และแจ้งแนวทางการด าเนินงานในปีการศึกษา 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (7.1-4-5) 

2. โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2554 ในวันท่ี 22 กันยายน 2554 (7.1-4-6)  
3. โครงการสัมมนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ ประจ าปี 2555 วันท่ี 6-7 พฤษภาคม 2555 (7.1-4-4)  
4. การประชุมบุคลากรส านักงานเลขานุการ ในวันท่ี 13 กันยายน 2554 (7.1-4-3)  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554       133 
 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตำม
ศักยภำพ 

ผู้บริหารได้ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ โดยบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในโครงการสัมมนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ ประจ าปี 2555 หัวข้อ "พัฒนาตน 
พัฒนาคน พัฒนางาน" (7.1-5-1) ทั้งยังสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (7.1-5-3) 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประการ ได้แก่  
1) หลักประสิทธิผล การปฏิบัติราชการได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ โดยมีผลกร

ประเมินการด าเนินงาน 1 ปีของคณบดี จากสภามหาวิทยาลัย 
2) หลักประสิทธิภาพ มีการใช้เทคนิคเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ ลดก าลังคนและเงิน เช่น ระบบการจองห้อง

ออนไลน์ การสแกนนิ้วมือเข้าท างาน ใช้ไม้ยกเข้าออกส าหรับท่ีจอดรถ  
3) หลักการตอบสนอง การบริหารงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีสายด่วนคณบดี และมีการรายงานผลการด าเนิน

ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน 
4) หลักภาระรับผิดชอบ เช่น การรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีศูนย์ภาษาที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมในการจัดอบรม

ภาษาต่างประเทศ มีการจัดที่จอดรถไว้รองรับอย่างเพียงพอ 
5) หลักความโปร่งใส มีการน ารายงานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณต่างๆ (7.1-6-4) รายงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ (7.1-6-6) และมีการตรวจสอบตามระบบการควบคุมภายในเรื่องการบริหารงานพัสดุ โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าคณะ (7.1-6-3) 

6) หลักการมีส่วนร่วม มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกเป็นที่ปรึกษาคณบดี ทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ (7.1-6-1) เพื่อคอยให้ค าแนะน าและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ  

7) หลักการกระจายอ านาจ มีนโยบายกระจายอ านาจในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างในการบริหารงาน
ของคณะทั้ง 13 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานเพื่อร่วมกันวางนโยบายและตัดสินใจในการ
บริหารงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายของคณะ (7.1-6-5)  

8) หลักนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ เพื่อสอบสวนกรณีมีข้อร้องเรียน 

9) หลักความเสมอภาพ มีการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งไปพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม การให้
ทุนการศึกษาแก่นิสิต มีห้องน้ าส าหรับผู้พิการ ทางลาดส าหรับวีลแชร์ เป็นต้น 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยการบริหารงานผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการชุดต่าง 
โดยมีข้อสรุปหรือมติที่ประชุมเป็นหลัก 

ทั้งนี้ ได้มีการให้บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้ประเมินผลการบริหารงานของคณบดีผ่านระบบออนไลน์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งในแบบสอบถามเป็นค าถามที่ครอบคลุมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ (7.1-6-2) 

7. คณะกรรมกำรประจ ำคณะประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะ และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำร
บริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจ าคณะมีการประเมินผลการบริหารงานของตนเอง (7.1-7-2) และรายงานผลการประเมินให้ที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ (7.1-7-1) พร้อมท้ังได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินมารายงานผลการปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้น าผลประเมินการบริหารงานของคณบดีผ่านระบบออนไลน์ (7.1-7-3) มาจัดท าเป็นรายงาน
ประเด็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรและนิสิต และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงไว้ท้ายเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงานบริหาร คณะ
มนุษยศาสตร์ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ. 54-19 ก.พ. 55) (7.1-1-4) 
ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.1 7 7 5.00 5.00 7 บรรล ุ 7 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

7.2-1-1 
 
 
 

7.2-1-2 
 

7.2-1-3 
7.2-1-4 
7.2-1-5 
7.2-1-6 

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2554 คณะ
มนุษยศาสตร์ (แผนพัฒนาบุคลากร หน้า 22-23 
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้ หน้า 34) 
แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ 4 ปี 
(พ.ศ.2554-2557) 
แผนจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย 
แผนจัดการความรู้ด้านวิชาการ ฝา่ยวิชาการ 
แผนจัดการความรู้ด้านการประกนัคุณภาพ 
แผนจัดการความรู้ของภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน 

 2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ 1 

7.2-2-1 
 
 
 

7.2-2-2 
 

7.2-2-3 
 

7.2-2-4 
 

7.2-2-5 
 

7.2-2-6 
7.2-2-7 

 
7.2-2-8 

 
7.2-2-9 

 
7.2-2-10 

 
7.2-2-11 

 
7.2-2-12 

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2554 คณะ
มนุษยศาสตร์ (แผนพัฒนาบุคลากร หน้า 22-23 
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้ หน้า 34) 
แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ 4 ปี 
(พ.ศ.2554-2557) 
โครงการสัมมนาวิชาการ "การจัดท ามาตรฐานผล
การเรยีนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป" 
โครงการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง มนุษยศาสตร์ก้าวทัน
อาเซียน: ผลกระทบต่อการศึกษาไทย 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการเขียนโครงการ  
วิจัยสายมนุษยศาสตรส์ าหรับนักวจิัยมือใหม ่
โครงการเสวนาวิชาการ "เส้นทางสู่การเป็น ผศ. และ รศ." 
โครงการเสวนาวิจัยเรื่อง "ประสบการณ์เสนอ
ผลงาน ณ เวทีต่างแดน" 
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การก้าวเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ" 
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับการ
ประเมินคณุภาพภายในหนว่ยงานยอ่ย ประจ าป ี2555 
โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
โครงการการรับ-เบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนา
วิชาการผ่านส านักงานบริการวิชาการ 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

7.2-3-1 
 

7.2-3-2 
  

7.2-3-3 
 

7.2-3-4 
7.2-3-5 

 
7.2-3-6 

 
7.2-3-7 

 
7.2-3-8 

 
7.2-3-9 

 
7.2-3-10 

โครงการสัมมนาวิชาการ "การจัดท ามาตรฐานผล
การเรยีนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป" 
โครงการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง มนุษยศาสตร์ก้าวทัน
อาเซียน: ผลกระทบต่อการศึกษาไทย 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการเขียนโครงการ  
วิจัยสายมนุษยศาสตรส์ าหรับนักวจิัยมือใหม ่
โครงการเสวนาวิชาการ "เส้นทางสู่การเป็น ผศ. และ รศ." 
โครงการเสวนาวิจัยเรื่อง "ประสบการณ์เสนอ
ผลงาน ณ เวทีต่างแดน" 
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การก้าวเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ" 
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับการ
ประเมินคณุภาพภายในหนว่ยงานยอ่ย ประจ าป ี2555 
โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
โครงการการรับ-เบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนา
วิชาการผ่านส านักงานบริการวิชาการ 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์

 4.  มี ก า ร ร ว บ ร ว ม ค ว า ม รู้ ต า ม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร (explicit 
knowledge) 

7.2-4-1 
7.2-4-2 
7.2-4-3 
7.2-4-4 

 
7.2-4-5 
7.2-4-6 

 
7.2-4-7 

 
7.2-4-8 

 
7.2-4-9 

 

เอกสารการบรรยายในโครงการจดัการความรู ้
หนังสือ/ต ารา/คูม่ือ/รายงานการศกึษาดูงาน 
รายงานผลการพัฒนาฝึกอบรม/สมัมนา/ดูงาน 
หนังสือแจ้งข้ันตอนการด าเนินการโครงการพัฒนา
วิชาการ 
http://www.hum.ku.ac.th/qa/document.php 
ฐานความรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
http://www.thaiswasdee.com/tflkbase/ 
http://philos-reli.hum.ku.ac.th/PAGE/ 
about05.html (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา) 
http://lit.hum.ku.ac.th/menu/page16.html 
(ภาควิชาวรรณคดี) 
http://pirun.ku.ac.th/fhumalt/THSL/THSL/html/nav_ 
th/THSL_intro_th.htm (พจนานุกรมดิจิตอลภาษามือไทย) 

 5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ
ปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร(explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ ตรง  (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

7.2-5-1 
 
 

7.2-5-2 
7.2-5-3 

หนังสือติดตามการน าความรู้จากการอบรมโครงการ
การรับ-เบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการผ่าน
ส านักงานบริการวิชาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
รายงานผลการพัฒนาฝึกอบรม/สมัมนา/ดูงาน 
หนังสือติดตามขอใหร้ายงานผลการพัฒนา
ฝึกอบรม/สมัมนา/ดูงาน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 7.2  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่ำงน้อย

ครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากทุกภาควิชาร่วมเป็น

คณะกรรมการ ซึ่งได้รับนโยบายจากคณะให้ด าเนินการจัดการความรู้ในภาควิชาต่างๆ และหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานต่างๆ จึงได้
ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ (7.2-1-1) ไว้ในแผนของหน่วยงาน 
(7.2-1-2, 7.2-1-3, 7.2-1-4, 7.2-1-5 และ 7.2-1-6) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการจัดการ 
และด้านประกันคุณภาพ 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน
ตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 และ 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหำ
แนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้าน
การบริการจัดการ และด้านประกันคุณภาพอย่างชัดเจนไว้ในแบบเสนอขออนุมัติโครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี (7.2-2-1)  
และแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ (7.2-2-2) พร้อมท้ังได้จัดโครงการจัดการความรู้จ านวนมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ต่างๆ เผยแพร่ไปสู่บุคลากร 
เช่น โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การจัดท ามาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (7.2-2-3 และ 7.2-3-1) โครงการ
เสวนาเชิงวิชาการเรื่อง มนุษยศาสตร์ก้าวทันอาเซียน: ผลกระทบต่อการศึกษาไทย (7.2-2-4 และ 7.2-3-2) โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนโครงการ  วิจัยสายมนุษยศาสตร์ส าหรับนักวิจัยมือใหม่  (7.2-2-5 และ 7.2-3-3) โครงการเสวนาวิชาการ 
"เส้นทางสู่การเป็น ผศ. และ รศ." (7.2-2-6 และ 7.2-3-4) โครงการเสวนาวิจัยเรื่อง "ประสบการณ์เสนอผลงาน ณ เวทีต่างแดน" 
(7.2-2-7 และ 7.2-3-5) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ" (7.2-2-8 และ 7.2-3-6) โครงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจ าปี 2555 (7.2-2-9 และ 7.2-3-7) โครงการสัมมนา
เพิ่มพูนความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (7.2-2-10 และ 7.2-3-8) โครงการการรับ-เบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการผ่าน
ส านักงานบริการวิชาการ (7.2-2-11 และ 7.2-3-9) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงานเลขานุการคณะ
มนุษยศาสตร์ (7.2-2-12 และ 7.2-3-10) ซึ่งมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ ไว้ในผู้เข้าร่วม
โครงการ และก าหนดประเด็นความรู้ที่จะพัฒนาไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ที่เป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) โดยการรวบรวม
เอกสารการบรรยายในโครงการจัดการความรู้ต่างๆ (7.2-4-1) หนังสือ/ต ารา/คู่มือ/รายงานการศึกษาดูงาน (7.2-4-2) รายงานการ
พัฒนาฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน (7.2-4-3) จัดไว้เผยแพร่ที่ส านักงานเลขานุการ เพื่อให้บุคลากรสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และจากการจัดโครงการการรับ-เบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการผ่านส านักงานบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการได้
สรุปเป็นข้ันตอนการด าเนินการโครงการพัฒนาวิชาการแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบอีกครั้งหนึ่ง (7.2-4-4)  
 นอกจากน้ี ฝ่ายประกันคุณภาพ และภาควิชายังได้รวบรวมอกสารประกอบการบรรยาย ผลงานวิจัย บทความ และ
องค์ความรู้ต่างๆ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ เช่น ฐานข้อมูลของฝ่ายประกันคุณภาพ http://www.hum.ku.ac.th/qa/document.php 
(7.2-4-5) ฐานความรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศhttp://www.thaiswasdee.com/tflkbase/ (7.2-4-6) http://philos-
reli.hum.ku.ac.th/PAGE/ about05.html (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา) (7.2-4-7) http://lit.hum.ku.ac.th/menu/page16.html 
(ภาควิชาวรรณคดี) (7.2-4-8) และ http://pirun.ku.ac.th/fhumalt/THSL/THSL/html/nav_ th/THSL_intro_th.htm (พจนานุกรม
ดิจิตอลภาษามือไทย) (7.2-4-9) 
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5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 

(explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานต่างๆ ของ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้ท ารายงานการพัฒนาฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน (7.2-5-2 และ 7.2-5-3) โดยสรุปเนื้อหา
ขององค์ความรู้ที่ได้รับ และประโยชน์ที่ได้น ามาใช้ในการท างาน เช่น โครงการการรับ-เบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการผ่าน
ส านักงานบริการวิชาการไปใช้ในการปฏิบัติงานจากบุคลากรที่ผ่านการการอบรม (7.2-5-1)  

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  4 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) 

7.3-1-1 
 
 

7.3-1-2 
 

7.3-1-3 
7.3-1-4 

 

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2554 คณะ
มนุษยศาสตร์ (แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
จัดการความรู้ หน้า 34) 
แผนการปฏิบัติงานประจ าป ีพ.ศ.2554 ของฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศครั้งท่ี 1/2555  

  2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของคณะ โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

7.3-2-1 
7.3-2-2 
7.3-2-3 
7.3-2-4 
7.3-2-5 

 
7.3-2-6 
7.3-2-7 
7.3-2-8 
7.3-2-9 
7.3-2-10 

 
7.3-2-11 
7.3-2-12 
7.3-2-13 
7.3-2-14 
7.3-2-15 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
ระบบรับ-ส่งหนังสือ (e-docoment) 
ระบบประมวลการสอนออนไลน ์
ระบบ e-faculty 
ระบบจองห้องออนไลน์ (ห้องเรียน ห้องประชุม 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 
ระบบขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ออนไลน ์
ระบบแจ้งปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ออนไลน ์
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน ์
ระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน ์
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร (กอง
บริการการศึกษา มก.) 
ระบบสารสนเทศของนิสิต มก. 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (สวพ. มก.) 
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ (ส านักบริการวิชาการ มก.) 
ระบบบัญชีสามมติิ (กองคลัง มก.) 
ฐานข้อมูลของกองแผนงาน มก. 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

7.3-3-1 
 

ผลการประเมินออนไลน์ (ระบบการจองห้อง) 

 4.  มีการน าผลการประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ ร ะ บ บ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

7.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศครั้งท่ี 1/2555 หน้า 2 

  5.  มี ก า ร ส่ ง ข้ อมู ล ผ่ า น ร ะบ บ
เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
ภายนอกที่ เกี่ ยวข้องตามที่
ก าหนด 

7.3-5-1 ส่งข้อมูลในระบบ CHE QA online 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ในแต่ละข้อ มีดังตอ่ไปนี้ 
1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 

คณะมนุษยศาสตร์มีการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (7.3-1-3) 
ท าหน้าที่ในการวางแผนบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ (7.3-1-2) ให้สอดรับกับแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์ (7.3-1-1) และด าเนินงานให้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนด (7.3-1-4)  

2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของคณะ โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงิน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

คณะมนุษยศาสตร์จัดท าระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์คณะ (7.3-2-1) เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ ได้แก่ 1) ระบบรับ-ส่งหนังสือ (e-document) (7.3-2-2) เพื่อช่วยจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ง่าย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร 2) ระบบประมวลการสอนออนไลน์ (7.3-2-3) เป็นระบบที่ภาควิชา
สามารถน าประมวลการสอนขึ้นเว็บไซต์คณะได้โดยตรง เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรวบรวมมาที่ส่วนกลาง 3) ระบบ       
e-faculty (7.3-2-4) เป็นระบบจัดการส านักงานที่รวบรวมระบบต่างๆ ไว้อ านวยความสะดวกแก่บุคลากร 4) ระบบการจองห้อง
ออนไลน์ (7.3-2-5) ประกอบด้วย การจองห้องประชุม การจองห้องเรียน และการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจองห้องต่างๆ 5) ระบบขอใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์ (7.3-2-6) 6) ระบบแจ้งปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์ (7.3-2-7) 7) ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
(7.3-2-8) 8) ระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (7.3-2-9) ซึ่งหน่วยงานภายในคณะสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์คณะได้
โดยตรง เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างาน ในส่วนข้อมูลด้านอ่ืนๆ คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าเว็บเพจเพื่อบริการข้อมูลด้าน
ต่างๆ บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ เช่น ข้อมูลของฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังสามารถรายงานข้อมูล และสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ จากระบบของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร ของกองบริการการศึกษา มก. (7.3-2-10) ระบบ
สารสนเทศของนิสิต มก. (7.3-2-11) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ของ สวพ. มก. (7.3-2-12) ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ ของส านัก
บริการวิชาการ มก. (7.3-2-13) ระบบบัญชีสามมิติ ของกองคลัง มก. (7.3-2-14) และ ฐานข้อมูลของกองแผนงาน มก. (7.3-2-15) 

3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดท าแบบประเมินการใช้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์คณะ (7.3-3-1)  

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าผลการประเมินการใช้บริการระบบสารสนเทศมาพิจารณาเพื่อน า

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น (7.3-4-1) 
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5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด 
คณะมนุษยศาสตร์มีการส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบ CHE QA online 

ของ สกอ. (7.3-5-1) 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.3 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 4 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

เกณฑ์กำรประเมิน กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3หรือ4 ข้อ 
 
 4 : 5 ข้อ 
 
 5 : 6 ข้อ  

 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

7.4-1-1 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ 
 

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 

  -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
  -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
  -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง

ของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 

  -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 

  -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  -   อื่นๆ ตามบริบทของคณะ 

7.4-2-1 
 
 

7.4-2-2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตร์ครั้งท่ี 2/2555 หน้า 1-2 
สรุปผลการประเมินความเสี่ยง 9 ด้าน 
 
 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

7.4-3-1 
 
 

7.4-3-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตร์ครั้งท่ี 2/2555 หน้า 1-2 
สรุปผลการประเมินความเสี่ยง 9 ด้าน 

 4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

7.4-4-1 
7.4-4-2 

 
7.4-4-3 

 
 

7.4-4-4 

แผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F2)  
แบบติดตามผลการบริหารความเสีย่งใน
งวดก่อน (R-ERM.F3) 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการเขียน
โครงการวิจัยสายมนุษยศาสตร์ส าหรับ
นักวิจัยมือใหม ่
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 3/2555 หน้า 10 
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เกณฑ์กำรประเมิน กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร ชื่อเอกสำร 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7.4-5-1 
 

7.4-5-2 

แบบติดตามผลการบริหารความเสีย่งใน
งวดก่อน (R-ERM.F3) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 2/2555 หน้า 5, ครั้งที่ 
4/2555 หน้า 12, ครั้งที่ 5/2555 หน้า 9 

 6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

7.4-6-1 
  

7.4-6-2 
 
 
 

7.4-6-3 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2555 หน้า 5 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตร์ครั้งท่ี 1/2555 หน้า 2, 
3/2555 หน้า 1 
แผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F2) 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 7.4  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
1. มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง (7.4-1-1) โดยมีผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้  

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบทของคณะ
ตัวอย่ำงเช่น 

  -  ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
  -  ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  -  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตร กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบ

ประกันคุณภำพ 
  -  ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของอำจำรย์และบุคลำกร 
  -   ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
  -  อื่นๆ ตำมบริบทของคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ให้ผู้บริหาร และหน่วยงานภายในร่วมกันประเมินความเสี่ยงท้ัง 9 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน 
การบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การ
ด าเนินงานด้านการเงิน-การบัญชี การบริหารพัสดุ การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยวิเคราะห์และประเมินโอกาส และผลกระทบของ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในข้ันตอนของการด าเนินงานในแต่ละด้าน (7.4-2-1) แล้วสรุปผลการประเมินในภาพรวม (7.4-2-2) เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ และระบุระดับความเสี่ยง เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงท่ีต้องน าไปจัดท าเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงน าผลการวิเคราะห์จากการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมจากทุก

หน่วยงาน (7.4-3-2) มาจัดล าดับความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิจัย 2) ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3) ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารพัสดุ แล้วมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน  
ที่เกี่ยวข้องประเมินการควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบว่าความเสี่ยงใดที่ควรน ามาจัดท าเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป (7.4-3-1) 
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4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F2) ที่มีระดับความเสี่ยงสูง คือ ด้านการวิจัย และด้าน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (7.4-4-1) พร้อมทั้งได้จัดท าแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (R-ERM.F3) (7.4-4-2) 
และด าเนินการตามแผนโดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยสายมนุษยศาสตร์ส าหรับนักวิจัยมือใหม่ (7.4-4-3) 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติให้เกิดความเช่ือมั่น และกระตุ้นให้นักวิจัยมือใหม่
สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนมากขึ้น และยังได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
เว็บไซต์ของคณะ เร่งปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น (7.4-4-4) 

5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ
อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนในงวดก่อน (7.4-5-1) และติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ในปี 2555 พร้อมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์คณะ  
3 ครั้ง (7.4-5-2) 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะเรื่องให้ปรับปรุง
เว็บไซต์คณะให้ทันสมัยมากข้ึน (7.4-6-1) มาพิจารณาในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง (7.4-6-3) และเร่งด าเนินการ พร้อมทั้ง
ได้น านโยบายจากมหาวิทยาลัยและผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะมาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการบรหิารความเสีย่ง 
ปีงบประมาณ 2555 ด้วย (7.4-6-2) 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

 
 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน
ตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก สามารถบรรลุเป้าหมาย 
1 ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.8 

ตำรำงที่ 2.8 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้ำหมำย 

ปีกำร 

ศึกษำ 
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลประเมินตำมเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้ำหมำย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 1 1 

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
รอบระยะเวลำ  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554)  เป้ำหมำย  7 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีแผนกลยุทธ์ ทางการ เ งินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะ 

8.1-1-1 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะมนุษยศาสตร์       
ปี พ.ศ.2552-2556 

 2.  มี แนวท า งจั ด ห าทรั พย าก ร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

8.1-2-1 
 

8.1-2-2 
 

8.1-2-3 
8.1-2-4 

 
8.1-2-5 
8.1-2-6 

 
8.1-2-7 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะมนุษยศาสตร์  
ปี พ.ศ.2552-2556 
สรุปงบประมาณแผ่นดินได้รับจดัสรรประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
งบประมาณเงินรายได้ประจ าป ีพ.ศ.2554 
ปฏิทินการบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปี พ.ศ.2554 (งบประมาณแผ่นและเงินรายได้) 
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
1/2555 หน้า 4, 9, 13 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
9/2554 หน้า 11, ครั้งที่ 11/2554 หนา้ 4 

 3.  มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการใน
แต่ละพันธกิจและการพัฒนา
คณะและบุคลากร 

8.1-3-1 
8.1-3-2 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2554 
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ.2554 

 4.  มีการจัดท ารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

8.1-4-1 
8.1-4-2 
8.1-4-3 
8.1-4-4 
8.1-4-5 

 
8.1-4-6 

 
 

8.1-4-7 

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2554 รายไตรมาส 1-4 
รายงานเงินคงเหลือประจ าเดือน 
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (แฟ้ม) 
รายงานสรุปผลการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 
รายงานงบประมาณแผน่ดิน และรายงานงบประมาณ
เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2554 (รายรับ-รายจ่าย) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
7/2554 หน้า 13, ครั้งที่ 9/2554 หนา้ 5, ครั้งที่ 
8/2554 หน้า 12-13 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
10/2554 หน้า 13, ครั้งที่ 3/2555 หน้า 13 

 5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่ น ค งขอ งคณ ะอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

8.1-5-1 
8.1-5-2 

 
8.1-5-3 

 
8.1-5-4 

 
 

8.1-5-5 

รายงานเงินคงเหลือประจ าเดือน 
รายงานผลการตรวจสอบการบรหิารงานพัสดุ   
(จากผู้ตรวจสอบภายใน) 
หนังสือติดตามการท ารายงานเงินคงเหลือและ
รายงานรายไตรมาส 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
7/2554 หน้า 13, ครั้งที่ 9/2554 หนา้ 5, ครั้งที่ 
8/2554 หน้า 12-13 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
10/2554 หน้า 13, ครั้งที่ 3/2555 หน้า 13 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

8.1-6-1 
8.1-6-2 
8.1-6-3 
8.1-6-4 

ค าสั่งแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในคณะมนุษยศาสตร ์
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินคณะมนุษยศาสตร ์
ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบญัชี (จากภายนอก) 
รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ 
(จากผู้ตรวจสอบภายใน) 

 7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล
ก า ร ใ ช้ เ งิ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

8.1-7-1 
 

8.1-7-2 
 

หนังสือติดตามการท ารายงานเงินคงเหลือและ
รายงานรายไตรมาส 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 8/2554 หน้า 12-13 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และ 
2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
คณะมนุษยศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินปี พ.ศ.2552-2556 (8.1-1-1 และ 8.1-2-1) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ระยะ

ยาวที่มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (8.1-2-5) และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานคลังและพัสดุได้จัดท ารายงานด้านการเงินและ
งบประมาณต่างๆ เช่น การรายงานสรุปงบประมารณแผ่นดินได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (8.1-2-2) งบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี พ.ศ.2554 (8.1-2-3) ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2554 (งบประมาณแผ่นและเงินรายได้) 
(8.1-2-4) ส่งให้คณะเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารและรายงานต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะเป็นระยะๆ (8.1-2-6 และ 
8.1-2-7) 

3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำคณะและบุคลำกร 
คณะมนุษยศาสตร์มีงบประมาณประจ าปี 2554 (8.1-3-2) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 (8.1-3-1) 

ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง 

และ 
5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย  และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของ

คณะอย่ำงต่อเนื่อง 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เช่น รายงานการเงินปีงบประมาณ 2554 รายไตรมาส 

1-4 (8.1-4-1) รายงานเงินคงเหลือประจ าเดือน (8.1-4-2 และ 8.1-5-1) แฟ้มรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (8.1-4-3) รายงาน
สรุปผลการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน (8.1-4-4) รายงานงบประมาณแผ่นดิน และรายงานงบประมาณเงินรายได้  ปีงบประมาณ 
2554 (รายรับ-รายจ่าย) (8.1-4-5) รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ (8.1-5-2) และรายงานการวิเคราะห์เงินคงเหลือและ
รายงานไตรมาส (8.1-5-3) เป็นต้น โดยรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเป็นระยะ ประมาณปีละ 5 ครั้ง (8.1-4-6, 8.1-4-7, 
8.1-5-4 และ 8.1-5-5) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง 
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6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำท่ีตรวจติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในคณะมนุษยศาสตร์ (8.1-6-1) และ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน (8.1-6-2) เพื่อท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ซึ่งในปีน้ีผู้ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ (8.1-6-4) เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ผลสรุปว่ามีการ
ด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบทุกรายการและภายนอก นอกจากนี้ คณะยังได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก มา
ตรวจสอบบัญชีของโครงการภาคพิเศษต่างๆ ทุกปี (8.1-6-3) 

7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ใน
กำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจอยู่เสมอ โดยมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของคณะมนุษยศาสตร์และทุกหน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบหรือหารือร่วมกันในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณบดีจะรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน (8.1-7-1) และผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบและร่วมกันพิจารณาตัดสินใจเป็นประจ าทุกเดือน 
(8.1-7-2) 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
8.1  7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี มีผล
การประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี สามารถบรรลุ
เป้าหมาย 1 ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตำรำงที่ 2.9 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้ำหมำย 

ปีกำร 

ศึกษำ 
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลประเมินตำมเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้ำหมำย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8 8 8 4.00 4.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4.00 4.00 1 1 

ผลกำรประเมิน ดี ดี   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)   เป้ำหมำย  8 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5  
          หรือ6 ข้อ 
 
 4 : 7หรือ8 ข้อ 
 
 5 : 9 ข้อ  

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

9.1-1-1 
 

9.1-1-2 
 

9.1-1-3 
 

9.1-1-4 
 

9.1-1-5 
 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร ์
ค าสั่งแต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการด้านการ
ประกันคุณภาพ (คณะท างาน) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2554 หน้า 4-5 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการประกัน
คุณภาพประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2554 หน้า 2-9 
คู่มือระบบประกันคณุภาพ คณะมนุษยศาสตร์  
ปีการศึกษา 2554 

 2.  มี ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
คณะ 

9.1-2-1 
 

9.1-2-2 
 

9.1-2-3 
 

9.1-2-4 
 

9.1-2-5 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร ์
ค าสั่งแต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการด้านการ
ประกันคุณภาพ (คณะท างาน) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2554 หน้า 3-4 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการประกัน
คุณภาพประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2554 หน้า 2 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2554 ของฝ่าย
ประกันคณุภาพ 

 3.  มีการก าหนดตัวบ่ง ช้ี เพิ่ม เติมตาม     
ลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

9.1-3-1 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2554 หน้า 5-6 

 4.  มีการด า เนินงานด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่ง
ส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพ
ไ ป ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของคณะ  

9.1-4-1 
 

9.1-4-2 
 

9.1-4-3 
 

9.1-4-4 
 

9.1-4-5 
9.1-4-6 

 
9.1-4-7 

แผนปฏิบัติงานประจ าป ีพ.ศ. 2554 ของฝ่าย
ประกันคณุภาพ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2554 หน้า 4-5 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 6/2554 หน้า 6 (เอกสารแนบ) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 10/2554 หน้า 12-13 
หนังสือตดิตามข้อมลูเกีย่วกับงานประกันคณุภาพ  
หนังสือเวยีนแจ้งเรื่องพิจารณารายงานการประเมนิ
ตนเอง ปีการศึกษา 2554 
แบบ สปค. 01 และ สปค. 02 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  5.  มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน และส่งผล
ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

9.1-5-1 
9.1-5-2 

 
9.1-5-3 

 
9.1-5-4 

 
9.1-5-5 

แผนปฏิบตัิงานประจ าปี 2554 คณะมนษุยศาสตร ์หน้า 19-43 
รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปี 2553 และ 2554 คณะมนษุยศาสตร ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2554 หน้า 3-4 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการประกันคุณภาพ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2554 หน้า 2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
10/2554 หน้า 12-13 

 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

9.1-6-1 
9.1-6-2 
9.1-6-3 
9.1-6-4 
9.1-6-5 

 
9.1-6-6 
9.1-6-7 
9.1-6-8 
9.1-6-9 
9.1-6-10 
9.1-6-11 

 
9.1-6-12 
9.1-6-13 
9.1-6-14 
9.1-6-15 
9.1-6-16 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
ระบบรับ-ส่งหนังสือ (e-docoment) 
ระบบประมวลการสอนออนไลน ์
ระบบ e-faculty 
ระบบจองห้องออนไลน์ (ห้องเรียน ห้องประชุม 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 
ระบบขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ออนไลน ์
ระบบแจ้งปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ออนไลน ์
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน ์
ระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน ์
ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร ์
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร (กอง
บริการการศึกษา มก.) 
ระบบสารสนเทศของนิสิต มก. 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (สวพ. มก.) 
ระบบฐานข้อมูลพฒันาวิชาการ (ส านักบริการวิชาการ มก.) 
ระบบบัญชีสามมติิ (กองคลัง มก.) 
ฐานข้อมูลของกองแผนงาน มก. 

 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของคณะ 

9.1-7-1 
 

9.1-7-2 
 
 

9.1-7-3 
 

9.1-7-4 
 

รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
ส านักงานเลขานุการคณะ 
รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง  คุณภาพบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร ์มก. (ของนิสิตที่
จบปี พ.ศ. 2553) 
รายงานสรุปผลแบบส ารวจความคิดเห็นและความ
ต้องการของผู้รับบริการ (ศูนย์ภาษา) 
การให้ข้อมูลในการประเมินคณุภาพฯ ของคณะทุกปี 
(การสัมภาษณ์) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  8.  มี เครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9.1-8-1 
 
 

9.1-8-2 
 

9.1-8-3 
 
 
 
 
 

9.1-8-4 
 

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหาร
จัดการงานวิจัย และการบริการทางวิชาการเพื่อการ
ประกันคณุภาพ และศึกษาดูงาน ประจ าปี 2555 
การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "มหาวิทยาลยักับ
การรับใช้สังคมอย่างมคีุณภาพ" จัดโดย สกอ. 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง 
"ประสบการณ์ของผู้ประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 และการด าเนินงาน
การใช้ระบบฐานข้อมลูการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา"  
จัดโดย สกอ. 
การเข้าร่วมโครงการบรรยายและกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ "การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา" จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย
ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น 

และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

9.1-9-1 
 

9.1-9-2 
 

9.1-9-3 

รายงานผลการวิจยัเรื่อง ความพึงพอใจของนสิิตที่มตี่อ
การให้บริการการศึกษาของคณะมนษุยศาสตร ์
คู่มือระบบประกันคณุภาพ คณะมนษุยศาสตร์ ปี
การศึกษา 2554 
หนังสือขอบคุณ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของ

คณะ ต้ังแต่ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
ระบบประกันคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ (9.1-1-1) และคณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพ (9.1-1-2) ที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนให้งานประกัน
คุณภาพของคณะด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของแต่ละหน่วยงานย่อยภายในคณะ ที่ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะมนุษยศาสตร์ก าหนด  
(9.1-1-3  9.1-1-4 และ 9.1-1-5) 

ส าหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจ าปี พ.ศ.2555 คณะมนุษยศาสตร์ได้พัฒนารูปแบบ
จากเดิมที่ตรวจภาควิชาตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี 9 องค์ประกอบ และประเมินหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี 6 องค์ประกอบ มา
เป็นทุกหน่วยงานใช้ 9 องค์ประกอบ แต่มีการปรับให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานย่อยยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ทุกหน่วยงานด าเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นรายองค์ประกอบ โดยคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ประเมินภาควิชา และคณะกรรมการประเมินหน่วยงานสนับสนุน 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน โดยทุกหน่วยงานด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป ีดังนี ้
วันท่ี 1 ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการสัมภาษณ์คณาจารย์ นิสิต และ
 บุคลากรสายสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน 
วันท่ี 2 คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานของทุกหน่วยงาน (แล้วเว้น 1 วัน) 
วันท่ี 3  คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน (เช้า) คณะกรรมการรายงานผลการประเมินให้ทุกหน่วยงาน  
 รับทราบ (บ่าย) 
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3. คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพประจ าคณะเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด คณะกรรมการแต่ละ
กลุ่มมีหน้าที่ ดังนี ้

4. ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) และแบบเก็บข้อมูลดิบ 
ส่งให้คณะ 1 ชุดพร้อมไฟล์ข้อมูล ก่อนการประเมินฯ 2 สัปดาห์ 

5. ทุกหน่วยงานด าเนินการแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดท า สปค.01 พร้อมไฟล์ข้อมูล ส่งให้คณะ
หลังจากท่ีได้รับรายงานผลการประเมินฯ แล้ว ภายใน 1 เดือน 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยในส ำหรับคณะและภำควิชำ 
 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน 

คณะ ภำควิชำ 
1 1 1 
2 8 

 
7 

 (2.5 ไม่ประเมิน) 
3 3 3 (3.3 ภาษาศาสตร์ไม่ประเมิน) 
4 3 3 
5 2 2 
6 1 1 
7 4 3 (7.3 ปรับช่ือและเกณฑ์ประเมิน) 

(7.4 ไม่ประเมิน) 
8 1 1 
9 1 1 

ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม+ 
ตัวบ่งช้ีเอกลักษณ์ 

21 ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 12 1 
รวม 27 203 

1 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม  ได้แก่ จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในรำยวิชำที่
เปิดสอนให้กับนิสิต 

  ส่วนตัวบ่งชี้ เอกลักษณ์คณะมนุษยศำสตร์ ได้แก่ กระบวนกำรและกลไกเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมเอกลักษณ์ของคณะ
มนุษยศำสตร์ (ปรับมาจากตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์เดิมจึงไม่มีการประเมิน) 

2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ได้แก่ ระบบและกลไกกำรสรำ้งคุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และบุคลำกรตำมอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 
(ให้สอดคล้องตาม IDKU ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
3 เฉพาะภาควิชาภาษาศาสตร์ประเมิน 19 ตัวบ่งช้ี เนื่องจากไม่ประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 เพราะไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
 

 

กลุ่มที่ 1 ตรวจ 
องค์ 1, 7, 9, อัตลักษณ์ 
(8 ภาควิชา) 

กลุ่มที่ 2 ตรวจ 
องค์ 2 
(8 ภาควิชา) 

กลุ่มที่ 3 ตรวจ 
องค์ 3, 6 
(8 ภาควิชา) 

กลุ่มที่ 4 ตรวจ 
องค์ 4, 5  
(8 ภาควิชา) 

กลุ่มที่ 5 ตรวจ 
องค์ 1, 2, 4-9 
(5 หน่วยสนับสนุน) 

กลุ่มที่ 6 ตรวจสอบ
กำรประมวลผล
ทั้งหมด (13 หน่วยงาน) 

กรรมการ 5 คน กรรมการ 5 คน กรรมการ 4 คน กรรมการ 5 คน กรรมการ 5 คน กรรมการ 9 คน 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยในส ำหรับหน่วยงำนสนับสนนุ 
 

 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน 

คณะ ส ำนักงำน ศูนย์ภำษำ ศูนย์จัดกำร ขงจื๊อ สถำบันภำษำ 

1 1 11 11
 11

 11
 11

 

2  8 1 (2.5) - - - - 

3 3 - - - - - 

4 3 - - - 22 32 

5 2 - 2 - 2 2 

6 1 1 - - 1 1 

7 4 83 73 73
 73

 73
 

8 1 ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล 

9 1 14 14
 14

 14
 14

 

ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม+ 
ตัวบ่งช้ีเอกลักษณ์ 

2 - - - - - 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 1 - - - - - 
รวม 27 12 11 9 14 15 

1  ใช้ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ของส านัก/สถาบัน 
2
 
 ใช้ตัวบ่งช้ีที่ 2.4, 2.5, 2.6 (ปรับเกณฑ์ประเมิน) ของส านัก/สถาบัน     

3  ใช้ตัวบ่งช้ีที่ 3.1, 3.2 ของส านัก/สถาบันแทน 7.1, 7.2 ของคณะ และเพิ่มตัวบ่งช้ีที่ 2.2, 2.3, 3.4, 3.5, 3.6, 6.1 ของส านัก/ สถาบัน แต่ 
   ไม่ประเมินตัวบ่งช้ีที่ 7.4 (ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ประเมินเฉพาะส านักงานเลขานุการ) 
4  ใช้ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ของส านัก/สถาบัน แทน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะได้ปรับลดตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา จากเดิมในปี 2553 จ านวน 22 
ตัวบ่งช้ี เหลือ 20 ตัวบ่งช้ี และส าหรับหน่วยงานสนับสนุนจาก 11-18 ตัวบ่งช้ี เหลือ 9-15 ตัวบ่งช้ี โดยตัวบ่งช้ีระดับคณะมีทั้งหมด 
27 ตัวบ่งช้ี  

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเร่ืองกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  โดยคณะกรรมกำรระดับ
นโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร์ (9.1-2-1) ซึ่งมีคณบดีและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่
ปรึกษา มีรองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาคและหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน รวมถึงหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเลขานุการเป็นกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพ ได้ร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานด้านการประกัน
คณุภาพของคณะประจ าปี พ.ศ.2554 (9.1-2-4 และ 9.1-2-5) เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินงานและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และด าเนินการตามนโยบายของคณะที่ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพ ประจ าปี 2554 (9.1-2-3)  

3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร์ได้หารือร่วมกันเพื่อปรับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เดิม คือ การบูรณา

ศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มาเป็น ตัวบ่งช้ีเอกลักษณ์ และได้ก าหนดอัตลักษณ์
คือ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU) เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และจัดท าเป็นตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ (9.1-3-1) สรุปได้ดังนี ้

 
 



 

150        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ระบบและกลไกกำรสร้ำงคุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และบุคลำกรตำมอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน  
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 ในปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของคณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ 
ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU) โดยมุ่งเน้นการสร้างให้เกิดคุณลักษณะทั้ง 4 ประการในตัวบุคคล ได้แก่ นิสิต บัณฑิต และ
บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์  

การสร้างอัตลักษณ์ตามบริบทของคณะมนุษยศาสตร์ให้เกิดในตัวบุคคล สามารถท าได้ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การให้บริการวิชาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 พันธกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 

 1. การสร้างรายวิชาที่มุ่งให้เกิด IDKU  
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้เกิด IDKU  

พันธกิจด้ำนกำรวิจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 
 1. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับ IDKU 
 2. การจัดสรรทุนวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมองค์ความรู้ในการสร้าง IDKU 

 พันธกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรที่ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 
  1. การให้บริการวิชาการในรูปแบบท่ีมุ่งให้เกิด IDKU 
  2. การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่มุ่งให้เกิด IDKU 
 พันธกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 
   การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่มุ่งให้เกิด IDKU 

นิยำมศัพท ์
 ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ 
ขึ้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ 
องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน 
หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล 
 อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศำสตร์และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หมายถึง ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU) ซึ่ง
มีความหมายดังนี้ 
 ส ำนึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจท่ีดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
 มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 สร้ำงสรรค์ (Knowledge creation) หมายถึง ใฝ่รู้ ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม 
 สำมัคคี (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ท างานเป็นทีม บูรณาการเช่ือมโยง 

4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ และจัดส่งส ำนักประกันคุณภำพตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ  

คณะมนุษยศาสตร์มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) มีการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2554 ที่
ก าหนด (9.1-4-1) โดยการติดตามข้อมูลเป็นระยะๆ (9.1-4-5) เช่น ปกติในแต่ละปีจะให้หน่วยงานย่อยรายงานข้อมูลตามตัวบ่งช้ีรอบ 
3 เดือน แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2554 คณะได้ประสบปัญหาเหตุอุทกภัยจึงท าให้ต้องปรับมาเป็นการเก็บข้อมูลรอบ 9 เดือน
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด การให้ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งช้ีรายงานผลการด าเนินงาน และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี โดยปรับเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับหน่วยงานย่อยยิ่งขึ้น และมีการให้รางวัล
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน (9.1-4-2 และ 
9.1-4-3)  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554       151 
 

2) มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านัก
ประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE 
QA Online (9.1-4-6) เพราะต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบท่ี สกอ.ก าหนด 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ (9.1-4-7 และ 9.1-4-4) และน าผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยมาพิจารณาแนวทางในการ
พัฒนาการประกันคุณภาพให้แก่หน่วยงานย่อยด้วย 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน  และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหน่วยงานย่อย และระดับคณะ (9.1-5-3) 
มาปรับปรุงการท างาน โดยหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะ และคณะท างานด้านการประกันคุณภาพ 
(9.1-5-4) เพื่อจัดท าเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาให้น าแนวทางในการปรับปรุงระบุไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี (9.1-5-1) และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน (9.1-5-5) ซึ่งส่งผลการพัฒนาการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์มีพัฒนาการไม่ครบทุกตัวบ่งช้ี (9.1-5-2) เนื่องจาก ยังไม่มีการปรับลดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของ
แผนงานตามผลการด าเนินงานจริง และจากที่มหาวิทยาลัยเกิดเหตุอุทกภัยในปี 2554 ท าให้คณะไม่สามารถด าเนินโครงการต่างๆ ได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ ดังนี ้

 

ตัวชี้วัดของแผนงำน 
2553 2554 

มีกำร
พัฒนำ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำร
บรรลุผล 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำร
บรรลุผล 

1. แผนกำรบริหำรและกำรจัดกำร        
จ านวนโครงการที่น าหลักธรรมาภบิาลมา
ใช้ในการบริหารจดัการได้อย่างเปน็
รูปธรรม 

5 19 บรรล ุ 5 10 บรรล ุ  

ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาบุคลากร 
หรือ จ านวนโครงการหรือกิจกรรมในการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับด ี
 

ระดับด ี
 

บรรล ุ ระดับด ี
 

ระดบัด ี บรรล ุ  

ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัตริาชการ 

ระดับด ี
 

ระดับด ี
 

บรรล ุ ระดับด ี
 

ระดบัด ี บรรล ุ  

ต้นแบบแผนและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามรูปแบบใหมค่รอบคลุม
ปีงบประมาณและปีการศึกษา 

เสร็จสิ้น
ภายใน  
ก.ย. 53 

เสร็จสิ้น 
ก.ย. 53 

บรรล ุ - - - - 

2. แผนจัดกำรศึกษำและผลิตบณัฑิต        
จ านวนนิสิตที่รับเข้าใหม ่ 918 743 ไม่บรรล ุ 998 730 ไม่บรรล ุ  
สัดส่วนงบประมาณหรือจ านวนรายวิชาที่
มีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรยีนการ
สอน 

ไม่น้อย
กว่า 30% 

ของ
งบประมาณ  

หรือ  
ไม่น้อย
กว่า 

 5 รายวิชา 

58.67 บรรล ุ - - - - 
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ตัวชี้วัดของแผนงำน 
2553 2554 

มีกำร
พัฒนำ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำร
บรรลุผล 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำร
บรรลุผล 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 

33 33.05 บรรล ุ 32 35.56 บรรล ุ  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

34 10.28 ไม่บรรล ุ 32 33.89 บรรล ุ  

จ านวนหลักสตูรระดับมหาบณัฑิตขึ้นไป 5 9 บรรล ุ - - - - 
จ านวนหลักสตูรนานาชาต ิ 2 1 ไม่บรรล ุ - - - - 
จ านวนบทความวิทยานิพนธ์ตีพิมพ ์ 70 38 ไม่บรรล ุ - - - - 
ค่าร้อยละหลักสูตรที่มีการปรับปรงุตาม
รอบเวลาและด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิอุดมศึกษา 

100 100 บรรล ุ - - - - 

*จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
มนุษยศาสตร ์

- - - 545 539 ไม่บรรล ุ - 

*จ านวนนิสิตที่คงอยู่ด้านมนุษยศาสตร ์ - - - 2945 2,804 ไม่บรรล ุ - 

*ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบตัิเป็นท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ท่ีท าหน้าที่อาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยาวิทยานิพนธ ์

- - - 99 46.67 ไม่บรรล ุ - 

*ร้อยละของบทความวิทยานิพนธป์ริญญา
โทหรือเอกท่ีตีพิมพ์แผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติต่อจ านวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก 

- - - 70 71.05 บรรล ุ - 

*ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาขีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

- - - 70 82.14 บรรล ุ - 

3. แผนพัฒนำนิสิต        
จ านวนโครงการพัฒนานสิิต 5 8 บรรล ุ - - - - 
จ านวนโครงการพัฒนานสิิตด้านคณุธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรม 

10 11 บรรล ุ - - - - 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิต 150 7358 บรรล ุ - - - - 
*จ านวนโครงการพัฒนานสิิตที่ส่งเสริม
การเรยีนรู้ที่หลากหลายควบคู่กับการ
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 

- - - 5 10 บรรล ุ - 

*จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการพฒันา
นิสิตทีส่่งเสรมิการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ควบคู่กับการพัฒนาความเป็นเลศิทาง
วิชาการ 

- - - 200 543 บรรล ุ - 
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ตัวชี้วัดของแผนงำน 
2553 2554 

มีกำร
พัฒนำ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำร
บรรลุผล 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำร
บรรลุผล 

4. แผนพัฒนำงำนวิจัย        

จ านวนโครงการวิจยั 10 39 บรรล ุ 12 27 บรรล ุ  

จ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ 10 22 บรรล ุ 15 22 บรรล ุ  

ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า 

65 13.63 ไม่บรรล ุ 65 15.00 ไม่บรรล ุ  

ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจนต่ออาจารย์ประจ า 

25 63.64 บรรล ุ 25 12.22 ไม่บรรล ุ  

*จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรอือนุ
สิทธิบัตร 

- - - 1 1 บรรล ุ - 

5. แผนพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร        

จ านวนโครงการบริการวิชาการเพือ่ฟ้ืนฟู
ความเชื่อมั่นของประเทศ หรือ 
จ านวนโครงการทีเ่กี่ยวข้องกับการร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

3 36 บรรล ุ 2 2 บรรล ุ  

ร้อยละของคณาจารย์ที่ให้บริการวิชาการ
แก่หน่วยงานภายนอกทุกระดับ 

60 70 บรรล ุ 65 47.22 ไม่บรรล ุ  

*ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติ 
หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

- - - 100 100 บรรล ุ - 

*จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ - - - 242 722 บรรล ุ - 

6. แผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

       

จ านวนโครงการด้านภาษาและวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ 

3 3 บรรล ุ 5 9 บรรล ุ  

จ านวนโครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
ไทย 

6 6 บรรล ุ 6 11 บรรล ุ  

ร้อยละของโครงการที่บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

92 100 บรรล ุ 92 100 บรรล ุ  

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการศลิปวัฒนธรรม 500 5533 บรรล ุ 500 1,542 บรรล ุ  
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ตัวชี้วัดของแผนงำน 
2553 2554 

มีกำร
พัฒนำ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำร
บรรลุผล 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำร
บรรลุผล 

7. แผนกำรเงินและงบประมำณ        

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

75 95.23 บรรล ุ 75 100 บรรล ุ  

จ านวนหน่วยงานย่อยท่ีมีการท าข้อมูล 2 2 บรรล ุ - - - - 

8. แผนพัฒนำระบบประกันคุณภำพ        

ผลการประเมินประกันคณุภาพภายใน
ระดับคณะ 

ระดบัด ี ระดับด ี บรรล ุ ระดบัด ี ระดับด ี บรรล ุ  

*9. แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศและ
กำรจัดกำรควำมรู้ 

       

* จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับ
การถ่ายทอดสู่ประชาชน 

- - - 8 10 บรรล ุ - 

* จ านวนของผลงานทางวิชาการที่
ถ่ายทอดสู่สังคมภายนอก 

- - - 20 20 บรรล ุ - 

* จ านวนโครงการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

- - - 5 5 บรรล ุ - 

* ร้อยละของโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

- - - 80 80 บรรล ุ - 

*10.1 แผนกิจกรรมครบรอบ 30 ปี 
คณะมนุษยศำสตร์ 

       

* ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- - - 80 100 บรรล ุ - 

*10.2 แผนพัฒนำกำยภำพ        

* ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นิสิตคณะมนุษยศาสตร ์

- - - ไม่ต่ ากว่า 
3.51 

3.89 บรรล ุ - 

* ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ : 
ระยะที่ 1 

- - - ภายใน 
พ.ค.55 

เสร็จสิ้น 
พ.ค.55 

บรรล ุ - 

*10.3 แผนพัฒนำรำยวิชำพ้ืนฐำนและ
รำยวิชำรองรับกำรเปิดประชำคม
อำเซียน 

       

* จ านวนรายวิชาศึกษาทั่วไปในความดูแล
ของคณะมนุษยศาสตร ์

- - - 2 15 บรรล ุ - 

* จ านวนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
รองรับอาเซียน 

- - - 10 2 ไม่บรรล ุ - 
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ตัวชี้วัดของแผนงำน 
2553 2554 

มีกำร
พัฒนำ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำร
บรรลุผล 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำร
บรรลุผล 

*10.4 แผนพัฒนำระบบและกลไกกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงประเทศ 

       

* ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทีบ่รรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

- - - 80 100 บรรล ุ - 

* ระดับการรับรู้หรือความพึงพอใจในด้าน
การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

- - - มาก มาก บรรล ุ - 

*10.5 แผนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของคณะมนุษยศำสตร์ 

       

* ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทีบ่รรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

- - - 80 100 บรรล ุ - 

รวม 28  100% 40  100%  
บรรลุ 23  82.14% 32  80%  

ไม่บรรลุ 5  17.86% 8  20%  
จ ำนวนตัวชี้วัดที่ด ำเนินกำรทั้ง 2 ปี 17 

มีพัฒนำกำร 6 
* แผนงาน และตัวช้ีวัดเพิ่มในปี 2554 ไม่วัดค่าการมีพัฒนาการ 

6. มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภำพ 
คณะมนุษยศาสตร์มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ 1) เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ (9.1-6-1) 2) ระบบรับ-ส่งหนังสือ (e-document) (9.1-6-2) เพื่อช่วย
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร 3) ระบบประมวลการสอน
ออนไลน์ (9.1-6-3) เป็นระบบที่ภาควิชาสามารถน าประมวลการสอนขึ้นเว็บไซต์คณะได้โดยตรง เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
รวบรวมมาที่ส่วนกลาง 4) ระบบ e-faculty (9.1-6-4) เป็นระบบจัดการส านักงานที่รวบรวมระบบต่างๆ ไว้อ านวยความสะดวกแก่
บุคลากร 5) ระบบการจองห้องออนไลน์ (9.1-6-1) ประกอบด้วย การจองห้องประชุม การจองห้องเรียน และการจองห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจองห้องต่างๆ 
6) ระบบขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์ (9.1-6-6) 7) ระบบแจ้งปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์ (9.1-6-7) 8) ระบบแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ (9.1-6-8) 9) ระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (9.1-6-9) ซึง่หน่วยงานภายในคณะสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
บนเว็บไซต์คณะได้โดยตรง เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างาน ในส่วนข้อมูลด้านอื่นๆ คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าเว็บเพจ
เพื่อบริการข้อมูลด้านต่างๆ บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ เช่น ข้อมูลของฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายประกัน
คุณภาพ (9.1-6-10) เป็นต้น 

นอกจากน้ี คณะมนุษยศาสตร์ยังสามารถรายงานข้อมูล และสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ จากระบบของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร ของกองบริการการศึกษา มก. (9.1-6-11) ระบบสารสนเทศของ
นิสิต มก. (9.1-6-12) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ของ สวพ. มก. (9.1-6-13) ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ ของส านักบริการวิชาการ 
มก. (9.1-6-14) ระบบบัญชีสามมิติ ของกองคลัง มก. (9.1-6-15) และ ฐานข้อมูลของกองแผนงาน มก. (9.1-6-16) 
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริกำร
ตำมพันธกิจของคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ โดยส านักงานเลขานุการคณะเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการ
ให้บริการ จึงมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (9.1-7-1) ในงานบริหารและธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานการบริการ
การศึกษา และงานแผนและประกันคุณภาพ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นิสิต เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อคิดเห็นที่ได้รับมา
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการตามความต้องการให้ดียิ่งขึ้น และมีศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการโดยเฉพาะการจัด
อบรมภาษาต่างๆ แก่บุคคลภายนอก นิสิต นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร มก. มีการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการ
ของผู้รับบริการ (9.1-7-3) เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินให้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน ด้านคุณภาพบัณฑิตมีการจัดท ารายงานวิจัยสถาบัน
เรื่อง  คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์ มก. ซึ่งเป็นส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์ที่จบในปี พ.ศ.2553 (9.1-7-2) นอกจากนี้ ในการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี คณะได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ทุกป ี(9.1-7-4) 

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการด้านการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น 1) โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหาร
จัดการงานวิจัย และการบริการทางวิชาการ เพื่อการประกันคณุภาพ และศึกษาดูงาน ประจ าปี 2555 (9.1-8-1) เป็นการศึกษาดูงาน
ที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุ รนารี  และสถานี วิจั ยพืช ไร่ สุ วรรณวาจกกสิกิจ  ท า ให้บุคลากรของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพร่วมกัน และได้ศึกษาเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากหน่วยงานกรณีศึกษา 2) โครงการบรรยายและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้สู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษา" จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายการประกันคุณภาพ 9 สถาบัน (9.1-8-4)          
3) โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 
และการด าเนินงานการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา จัดโดย 
สกอ. (9.1-8-3) การเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ดังกล่าว เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการติดต่อสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างบุคลากรของคณะกับหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าร่วม
สัมมนาวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ จัดโดย สกอ. (9.1-8-2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายนัก
บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) ปี 2554 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย  

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่คณะพัฒนำขึ้น  และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่น
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท ารายงานผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริหารการการศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์ (9.1-9-1) ซึ่งเป็นงานวิจัยสถาบันของงานบริการการศึกษาเป็นผู้จัดท าขึ้น เพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และได้จัดท าคู่มือระบบประกันคุณภาพ เป็นประจ าทุกปี (9.1-9-2) 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินฯ อยู่เสมอ อีกทั้งในปี 2554 นี้คณะได้ปรับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ประเมินฯ ให้เหมาะสมกับพันธกิจหลักของหน่วยงานภายในยิ่งขึ้น จึงอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์ โดย
การจัดท าเป็น Template SAR ซึ่งสามารถใช้คู่มือระบบประกันคุณภาพประกอบการจัดท า SAR ของหน่วยงาน และยังช่วยให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยสามารถใช้ในการตรวจประเมินฯ ได้ง่ายยิ่งข้ึน ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อให้
หน่วยงานอื่นสามารถเข้ามาศึกษา และดาวน์โหลดได้ และได้มอบคู่มือระบบประกันคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2553 ให้แก่หน่วยงานภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการประกันคุณภาพ (9.1-9-3) อีกด้วย        
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
9.1 8 ข้อ 8 ข้อ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2.1  จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเพ่ือเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในรำยวิชำท่ี

เปิดสอนให้กับนิสิต (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 เพื่อให้หน่วยงานมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมเสริมในรายวิชาให้กับนิสิตอย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน 
นิยำมศัพท ์
 โครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำรทั้งเพ่ือเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในรำยวิชำให้กับนิสิต  
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยภาควิชาและคณะ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม เช่น โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่นิสิต โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นต้น   
ข้อมูลที่ต้องกำร 

 จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อเสริมหลักสตูรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาที่เปิดสอนให้กับ
นิสิต (ซึ่งมีเอกสารหลักฐานที่แสดงการจัดโครงการ / กิจกรรมทีด่ าเนินการเพื่อเสริมหลักสตูรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รายวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิต) 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  58 โครงการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 

 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 9.2.1-1 
 

แฟ้มโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 
2554 มีโครงการ/

กิจกรรมอยา่ง
น้อย 10 
โครงการ 

มีโครงการ/
กิจกรรม  
11-20 

มีโครงการ/
กิจกรรม  
21-30 

มีโครงการ/
กิจกรรม  
31-40 

มีโครงการ/
กิจกรรม 

มากกว่า 40 

 

ในปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ในรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิตจ านวน 95 โครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้  

ภำควิชำดนตรี 20 โครงกำร 

1. โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสิตภาควิชาดนตรี 
2. โครงการเพลงไทยออกภาษา : ภูมภิาคอาเซียน   
3. โครงการดนตรไีทยสัญจร ประจ าปี 2554 
4. โครงการพิธีไหว้ครดูนตรไีทย ประจ าปี 2554 
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5. โครงการมอบตัวเป็นศิษย์ ประจ าปีการศึกษา 2554 
6. โครงการปรับพื้นฐานดนตรีไทย ประจ าปี 2554 
7. โครงการบริการวิชาการด้านดนตรไีทย ประจ าปีการศึกษา 2554 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีกะเหรี่ยง อ าเภอสังขละบรุี จังหวัดกาญจนบรุี  
9. โครงการพูดจาภาษาวงโยฯ โดย วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
10. โครงการคอนเสิรต์ KS Voice เกษตรศาสตร์ – ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร  
11. โครงการคอนเสิรต์เปียโนมติรภาพ SU – CU – KU  
12. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเทศสิงคโปร ์ 
13. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
14. โครงการครูอาสาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย วัดพุทธิชิโนฮลิส์ เมืองลอสแองเจรสิ รัฐแคลิฟอร์เนยี ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
15. โครงการดนตรไีทยทัศนศึกษา ประจ าปี 2554 
16. โครงการสัมมนาวิชาการดนตรีไทยสู่ประชาคมอาเซยีน  
17. โครงการบรรยายพิเศษ การสอนดนตรีไทยส านักหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร  ศิลปบรรเลง)  
18. โครงการดนตรไีทยเพื่อน้อง ประจ าปี 2554 
19. โครงการบันทึกเสียงส าหรับวงดรุยิางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 
20. กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นเมืองอิหร่าน โดย คณะดนตรีซับระวอน  
ภำควิชำนิเทศศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 6 โครงกำร 
1. โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2. โครงการสัมมนาทิศทางและแนวโน้มของวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
3. โครงการ "นิทรรศการและสัปดาห์สื่อสารมวลชน"  
4. โครงการสัมมนา "การกระท าความผิดของสารสนเทศบนโลกออนไลน์"  
5. โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 20 
6. โครงการสัมมนาทางวิชาการ "อิทธิพลข่าวบันเทิงไทยกับสังคมไทย" 
ภำควิชำปรัชญำและศำสนำ 7 โครงกำร 
1. โครงการฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา 
2. โครงการสัมมนาสร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ ครั้งท่ี 3 
3. โครงการสัมมนาปรัชญาและศาสนา แก่นิสิตปริญญาโท 
4. โครงการเสวนาวิชาการโครงการทัศนศึกษาสุนทรียศาสตร์ : มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ 
5. โครงการธรรมสัญจร -พระนครศรีอยุธยา 
6. โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “หลักค าสอนเซนกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน”โครงการเงินอุดหนุนวิจัย 
7. โครงการงานไหว้ครูของนิสิตปริญญาตรีและโท 
ภำควิชำภำษำต่ำงประเทศ 24 โครงกำร 
1.  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสตูร English is Fun 
2.  โครงการความร่วมมือกับสถาบัน IUFM มหาวิทยาลัย Montpellier II ประเทศฝรั่งเศส 
3.  โครงการ Workshop on Japanese Market 
4.  โครงการ "KU-SALL 50:50" 
5.  โครงการเสรมิศักยภาพนิสิตสหกิจศึกษา 
6.  โครงการประกวดสุนทรพจนภ์าษาญี่ปุ่น ประจ าป2ี554 
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7.  โครงการ How to  work smart in international organizations 
8. โครงการ "วันชาติฝรั่งเศส" 
9.  โครงการเตรยีมความพร้อมนิสติสูโ่ลกของการท างานในองค์กรฝรั่งเศส 
10. โครงการ " เขียนใบสมัครอย่างไรให้ได้ทุนและงาน" 
11.  7TH EUROPEAN THAILAND NATIONAL INTER-VARSITY DEBATE CHAMPIONSHIP  
12.  Invigilators of the 4th World -PEC 
13.  โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (Grammar Power) (3 รุ่น) 
14.  โครงการสัมมนาวิชาการจัดสอบน าร่องเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระดับปรญิญาตรี 
15.  โครงการเทศกาลวันส าคัญนานาชาต ิ"บอกรักผ่านการ์ดวาเลนไทน"์ 
16. โครงการวันตรุษจีน 
17.  โครงการเอกจีนสัมพันธ์ ครั้งท่ี 1 
18.  โครงการเอกจีนอาสา 
19.  โครงการอบรมบุคลิกภาพ (Be Chick Be Cool) 
20.  โครงการประกวดเขียนพู่กันจีน ครั้งท่ี 4 
21.  โครงการคดัเลือกบัณฑติดีเด่นประจ าปี 2554 โครงการหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 
22.  โครงการประกวดร้องเพลงภาษาจนี ครั้งท่ี 1 
23. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสตูรเรือ่งการน าเสนอโครงร่างงานค้นคว้าอิสระ 
24. โครงการอบรมวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา 
ภำควิชำภำษำไทย 7 โครงกำร 
1. โครงการทัศนศึกษาวิวัฒนาการของภาษาไทย 
2. โครงการสารคดีสญัจร 
3. โครงการทัศนศึกษาและเกบ็ข้อมูลภาษาถิ่น รายวิชา 01376412 ระดับปริญญาตร ี
4. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
5. โครงการทัศนศึกษาชมสถานท่ีส าคัญในเกาะรัตนโกสินทร์ของนิสิตจากประเทศเกาหล ี
6. โครงการทัศนศึกษาชมสถานท่ีส าคัญในเกาะรัตนโกสินทร์ของนิสิตจากมหาวิทยาลยัซีอาน 
7. โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านรายวิชาภาษาไทยในงานประดิษฐ์เชิงศิลปวัฒนธรรม 
ภำควิชำภำษำศำสตร์ 3 โครงกำร 
1. โครงการอบรมความรู้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ปี 2554 
2. โครงการวิจัยภาคสนาม ปีการศึกษา 2554 
3. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภำควิชำวรรณคดี 21 โครงกำร 
1.  การอ่านตีความกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
2.  การประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 9 
3.  Role Play บทบาทสมมติ “นักแสดงมือสมัครเล่น” 
4.  การบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จากวรรณกรรมสู่การแสดง” 
5.  การจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา 
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยี “เพื่อกันและกัน” 
7. “นัดพบเพื่อทบทวน” การประชุมนิสิตช้ันปีท่ี 2-4 
8. เรียนรู้การเมืองไทย ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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9. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์กับวรรณคดีไทย 
10. ทัศนศึกษาวัดสุทัศน์เทพวราราม 
11.  องค์ประกอบของวรรณกรรมส าหรับนักอ่านรุ่นเยาว์ 
12.  พิพิธทัศนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
13.  ชุมชนบางล าพ:ู วิถีชีวิตที่หลากหลายริมฝั่งเจ้าพระยา 
14.  พบกันครึ่งทาง: มัชฌิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1  ของภาควิชาวรรณคดี 
15.  ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
16.  การ์ตูน: วรรณกรรมภาพส าหรับทุกคน 
17.  วรรณกรรมกับชีวิตในสายตากวี: ศักดิ์สิริ มีสมสืบ 
18.  โครงสร้างนิยมกับการวิเคราะห์นิทานและต านานพ้ืนบ้าน 
19.  ทัศนศึกษานอกสถานท่ี “หอสมุดด ารงราชานุภาพ” (2 ครั้ง) 
20.  ทัศนศึกษานอกสถานท่ี “ห้องสมุดต้นฉบับ” 
21.  ศิลปะการเล่านิทาน 
ภำควิชำศิลปำชีพ 7 โครงกำร 
1. โครงการ “ห้องเรยีนธรรมชาติ : ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมสายใยศลิปาชีพ” 
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานส่วนหน้า” 
3. กิจกรรมส่งเสริมนิสิตเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิต 
4. โครงการฝึกปฏิบัติการจัดน าเที่ยวโดยนิสิตด้วยกระบวนการ PDCA 
5. กิจกรรมการสอบประมวลผลการเรียนรู้ของนิสิตช้ันปีท่ี 4 
6. โครงการสหกิจรุ่นที่ 19 (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554) 
7. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “เรียนรู้รากเหง้าของอดีต” 
 

ผลกำรประเมินตนเอง (คณะกรรมกำรฯ ไม่ประเมิน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
9.2.1 104 95 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 58 โครงการ บรรล ุ 60 โครงการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.2.2  กระบวนกำรและกลไกเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศำสตร์ (ตัวบ่งชี้เอกลักษณ)์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 เอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายทางเนื้อหาวิชา ได้แก่ ด้าน
ภาษา ด้านวิชาชีพ และด้านวิชาพื้นฐานทางมนุษยศาสตร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์มีภาควิชาที่มีการเรียนการสอนภาษาเป็นหลัก  
ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และภาควิชาภาษาศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ทางภาษา โดยมีศูนย์พัฒนา
ภาษาด้วยตนเอง (KU SALL)  

ดา้นวิชาชีพ ภาควิชาดนตรีมีการจัดการเรียนการสอนสาขาดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีของกลุ่มชาติพันธ์ุ ได้ก่อตั้งวง
ดุริยางค์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น ได้แก่ วง KU Wind Symphony ซึ่งท าช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
นอกจากน้ียังมีภาควิชาศิลปาชีพท่ีเปิดการเรียนการสอนสาขาการเดินทางและการท่องเที่ยว และสาขาการโรงแรม โดยให้นิสิตได้มี
โอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และยังมีภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่มีความโดดเด่นในการ  
บูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและด้านสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  

นอกจากน้ี ในด้านวิชาพื้นฐานทางมนุษยศาสตร์มีภาควิชาวรรณคดี และภาควิชาปรัชญาและศาสนาท่ีจัดการเรียนการสอน
โดยมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

การสร้างเอกลักษณ์ของการบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
คณะมนุษยศาสตร์ สามารถท าได้ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 พันธกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ 

 1. การสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่บูรณาการศาสตร์  
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ 

พันธกิจด้ำนกำรวิจัยท่ีส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ 
 1. การวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ 
 2. การจัดประชุมวิชาการ สัมมนาส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์ 
 3. การจัดสรรทุนวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมองค์ความรู้บูรณาการศาสตร์ 

 พันธกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ 
  การให้บริการวิชาการในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ 
 พันธกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ 
   การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ 
นิยำมศัพท ์
 กระบวนกำร หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขึ้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้กระบวนการมีการขับเคลื่อน หรือด าเนินการโดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 เอกลักษณ์ของคณะมนุษยศำสตร์ หมายถึง การบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์  และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่นิสิตได้เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ 
 กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การ
ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของหน่วยงาน (organization-wide goal) การบูรณาการที่
มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน 
ระบบการจัดการผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
  

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3หรือ4 ข้อ 
 
 4 : 5 ข้อ 
 
 5 : 6 ข้อ  

 1.  มีการจัดท าแผนการส่งเสริม
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค ณ ะ ฯ  ที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

9.2.2-1-1 
 
 

9.2.2-1-2 
 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 คณะมนุษยศาสตร์ 
(แผนเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ หน้า 43) 
แผนการสร้างเอกลักษณ์และอัตลกัษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร ์ของฝ่ายประกันคณุภาพ 

 2.  มีกระบวนการและกลไกในการ
บริหารจัดการการส่ง เสริม
เอกลักษณ์ของคณะฯ 

9.2.2-2-1 
9.2.2-2-2 
9.2.2-2-3 

 
9.2.2-2-4 

 
9.2.2-2-5 

 
9.2.2-2-6 
9.2.2-2-7 

 
9.2.2-2-8 

 
9.2.2-2-9 
9.2.2-2-10 
9.2.2-2-11 
9.2.2-2-12 

 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของคณะ ปีการศึกษา 2554 
แบบ สปค.01 และ สปค.02 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2554 หน้า 5 
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการประกัน
คุณภาพ ครั้งท่ี 1/2554 หน้า 2, 9 
รายงานสรุปแนวทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 
รายงานการประชุมรองคณบดี ครัง้ที่ 2/2555 หน้า 8 
มคอ.3 รายวิชา 01355361, 01355304, 01355262, 
01355254, 01355206 และ 01355583 
โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสรมิอัตลักษณ์ของ
คณะมนุษยศาสตรต์ามพันธกิจของภาควิชาดนตร ี
โครงการ Creative English for Teen (CET CAMP) 
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปกีารศึกษา 2554 
โครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โครงการ Role Play บทบาทสมมติ "นักแสดงละครมือ
สมัครเล่น" 

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากร และ
ปัจจั ย เ กื้ อหนุนต่ า งๆ  เพื่ อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของพนัธกจิ
ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของ
คณะฯ 

9.2.2-3-1 
 
 

9.2.2-3-2 
9.2.2-3-3 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 คณะมนุษยศาสตร์ 
(แผนเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ หน้า 43) 
ภาพห้องแสดงดนตร ี
ภาพห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน ์
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  4.  มีการถ่ายทอดความหมายและ
สร้างความเข้าใจเรื่องเอกลักษณ์
ของคณะฯ 

9.2.2-4-1 
9.2.2-4-2 
9.2.2-4-3 

 
9.2.2-4-4 

 

เว็บไซตค์ณะมนุษยศาสตร ์
รายงานประจ าปี ปีการศึกษา 2553 หน้า 2, ปกหลัง 
คู่มือระบบประกันคณุภาพ ปีการศึกษา 2554 หน้า 
78-79, ปกหลัง 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางในการ
พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์" 

 5.  มีการประเมินผลและวิเคราะห์
ผลส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ 
ของทุกพันธกิจ 

9.2.2-5-1 
 

รายงานการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร ์

 6.  มีการน าผลการประเมินและ
วิ เคราะห์ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการมาพัฒนาปรับปรุง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
เอกลักษณ์ของคณะฯ 

 9.2.2-6-1 
 
 

รายงานคณะกรรมการประกันคณุภาพประจ าคณะ
มนุษยศาสตร ์ครัง้ที่ 2/2554 หนา้ 4-5 
 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีเอกลักษณ์ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีกำรจัดท ำแผนกำรสร้ำงและส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ  

คณะมนุษยศาสตร์มีการก าหนดแผนเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 
(9.2.2-1-1) โดยมีโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและงบประมาณรองรับไว้อย่างชัดเจน อาทิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"แนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์" โดยฝ่ายประกันคุณภาพน าไปจัดท าแผนการสร้างเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์และด าเนินโครงการตามที่ก าหนด (9.2.2-1-2) 

2. มีกระบวนกำรและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรกำรสร้ำงและส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ 
 คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดให้รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบในตัวบ่งช้ีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ

คณะ (9.2.2-2-1) มีหน้าที่ถ่ายทอดไปยังบุคลากรและนิสิต วางแนวทางในการส่งเสริมเอกลักษณ์ กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานให้
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพของตัวบ่งช้ีดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพประจ าคณะ (9.2.2-2-3) และคณะท างานด้านการประกันคุณภาพ (9.2.2-2-4) ร่วมกันพิจารณาปรับตัวบ่งช้ีและวาง
แผนการด าเนินงานขับเคลื่อนให้เกิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์" เพื่อถ่ายทอด ท าความเข้าใจร่วมกัน และให้บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่าได้ร่วมกันวางแนวทางในการบูรณาการศาสตร์
ตามเอกลักษณ์ของคณะ (9.2.2-2-5) ตามที่ได้ก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 (9.2.2-2-2) และเสนอต่อผู้บริหารพิจารณามอบหมายไปยังผู้รับผิดชอบในการบูรณาการ
ศาสตร์ของพันธกิจทั้ง 4 ด้าน (9.2.2-2-6)  

 ในปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์มีการด าเนินงานท่ีสร้างและส่งเสริมตามเอกลักษณ์ของคณะ ดังนี ้
 1. พันธกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอน มีรายวิชาที่บูรณาการศาสตร์ระหว่างภาษากับการท่องเที่ยว ภาษากับดนตรี และ
ภาษากับนิเทศศาสตร์ ได้แก่ รายวิชา 01355361 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว, 01355304 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว, 01355262 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์, 01355254ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานภาคพื้น และพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน, 01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ (ดนตรี) และ 01355583 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารมวลชน (9.2.2-2-7) 
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 2. พันธกิจด้ำนกำรวิจัย มีการจัดท าโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ตาม
พันธกิจของภาควิชาดนตรี (9.2.2-2-8) เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของ
ภาควิชาดนตรี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการศาสตร์ด้านดนตรีกับศาสตร์อื่นๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป 
 3. พันธกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร มีการให้บริการวิชาการในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ ได้แก่ โครงการ Creative 
English for Teen (CET CAMP) (9.2.2-2-9) ซึ่งเป็นโครงการบูรณาศาสตร์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นิสิต หลายภาควิชา
มาถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ในด้านการใช้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การสื่อสาร ศิลปะ
การร้องเพลง ศิลปะการถ่ายภาพและถ่ายทอดเรื่องราว ศิลปะการแสดงและการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่เยาวชนท่ัวประเทศ 
 4. พันธกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการศาสตร์ 
ได้แก่ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2554 เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านภาษากับศิลปะการแสดงของ
ศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์ (9.2.2-2-10) โครงการ Role Play บทบาทสมมติ "นักแสดงละครมือสมัครเล่น" เป็นการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ทางด้านภาษา วรรณกรรม และศิลปะการแสดง (9.2.2-2-11) และโครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านวรรณกรรมกับการท่องเที่ยว (9.2.2-2-12)  

3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกร และปัจจัยเกื้อหนุนต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมควำมเป็นเลิศของพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์  
ของคณะฯ 

 คณะมนุษยศาสตร์มีการก าหนดแผนเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 
(9.2.2-3-1) ซี่งมโีครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและงบประมาณรองรับไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้ง มีปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ความเป็นเลิศของพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์  ของคณะฯ เช่น ห้องแสดงดนตรี (9.2.2-3-2) ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ 
(9.2.2-3-3) ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

4. มีกำรถ่ำยทอดควำมหมำยและสร้ำงควำมมีส่วนร่วมของบุคลำกรต่อกำรก ำหนดเอกลักษณ์ของคณะฯ 
คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์" (9.2.2-2-4) เพื่อถ่ายทอดความหมายของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ และท าความเข้าใจร่วมกัน
โดยให้บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการบูรณาการศาสตร์ตามเอกลักษณ์ของ
คณะ และได้เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบในหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ (9.2.2-4-1) รายงานประจ าปีการศึกษา 
2553 (9.2.2-4-2) และคู่มือระบบประกันคุณภาพ (9.2.2-4-3) 

5. มีกำรประเมินผลและวิเครำะห์ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ ของทุกพันธกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์ประเมินผลและวิเคราะห์ผลส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ ของทุกพันธกิจ

พบว่า มีการด าเนินงานได้ครบทั้ง 4 พันธกิจ และบรรลุตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
(สปค.01) ที่ก าหนดไว ้(9.2.2-5-1) 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมินและวิเครำะห์ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรมำพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรส่งเสริม
เอกลักษณ์ของคณะฯ 

 คณะมนุษยศาสตร์ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์
คณะมนุษยศาสตร์ โดยก าหนดแผนเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 
ซึ่งมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมตามเอกลักษณ์ของคณะ ทั้ง
ยังได้ก าหนดผู้รับผิดชอบท้ัง 4 พันธกิจ ไว้ในแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (สปค.01) (9.2.2-6-1) 

หมำยเหตุ 
เอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ ได้แก่ "การบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" ซึ่งปรับจากตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์เดิมในปีการศึกษา 2553  

ผลกำรประเมินตนเอง (คณะกรรมกำรฯ ไม่ประเมิน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
9.2.2 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.2.3  ระบบและกลไกกำรสร้ำงคุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และบุคลำกรตำมอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 
(ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์) 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 ในปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของคณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ 
ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU) โดยมุ่งเน้นการสร้างให้เกิดคุณลักษณะทั้ง 4 ประการในตัวบุคคล ได้แก่ นิสิต บัณฑิต และ
บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์  

การสร้างอัตลักษณ์ตามบริบทของคณะมนุษยศาสตร์ให้เกิดในตัวบุคคล สามารถท าได้ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การให้บริการวิชาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 พันธกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 

 1. การสร้างรายวิชาที่มุ่งให้เกิด IDKU  
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้เกิด IDKU  

พันธกิจด้ำนกำรวิจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 
 1. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับ IDKU 
 2. การจัดสรรทุนวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมองค์ความรู้ในการสร้าง IDKU 

 พันธกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรที่ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 
  1. การให้บริการวิชาการในรูปแบบท่ีมุ่งให้เกิด IDKU 
  2. การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่มุ่งให้เกิด IDKU 
 พันธกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 
   การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบท่ีมุ่งให้เกิด IDKU 

นิยำมศัพท ์
 ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ 
ขึ้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ 
องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน 
หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล 
 อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศำสตร์และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หมายถึง ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU) ซึ่ง
มีความหมายดังนี้ 
 ส ำนึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจท่ีดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
 มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 สร้ำงสรรค์ (Knowledge creation) หมายถึง ใฝ่รู้ ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม 
 สำมัคคี (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ท างานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลข 

เอกสำร 
ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนขอ้ 

 

 1 : 1หรือ2 ข้อ 

 

 2 : 3 ข้อ 

 

 3 : 4 ข้อ 

 

 4 : 5 ข้อ 

 

 5 : 6หรือ7 ข้อ  

 1.  มี ก ารจั ดท าแผนการสร้ า งและ
ส่ง เสริมอัตลักษณ์ของคณะและ
สถาบัน และมีผู้รับผิดชอบ 

9.2.3-1-1 

 

 

9.2.3-1-2 

แผนปฏิบตัิงานประจ าปี 2554 คณะมนุษยศาสตร์ 
(แผนเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
คณะมนุษยศาสตร์ หน้า 43) 
แผนการสร้างเอกลักษณ์และอัตลกัษณ์ของ
คณะมนุษยศาสตร ์ของฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 2.  มีการถ่ายทอดความหมายและให้
บุคลากรมีส่วนร่วมก าหนดแนวทาง
ในการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์
ของคณะและสถาบัน 

9.2.3-2-1 

 

9.2.3-2-2 

 

รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอตัลักษณ ์

สรุปการสัมมนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปี 2555 

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากร และปัจจัย
เกื้อหนุนต่างๆ เพื่อสร้างและส่งเสริม
ให้ เ กิ ดอั ตลั กษณ์ ของคณะ และ
สถาบัน 

9.2.3-3-1 

 

 

9.2.3-3-2 

แผนปฏิบตัิงานประจ าปี 2554 คณะมนุษยศาสตร์ 
(แผนเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
คณะมนุษยศาสตร์ หน้า 43) 
ภาพถ่ายพ้ืนที่ท ากิจกรรมต่างๆ 

 4.  มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้ างและ
ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะ
และสถาบัน 

9.2.3-4-1 

 

 

9.2.3-4-2 

 

9.2.3-4-3 
9.2.3-4-4 
9.2.3-4-5 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนว
ทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรต์าม
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์" 
โครงการสัมมนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปี 2555 

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะมนุษยศาสตร ์

โครงการกฬีาภายในเพื่อสุขภาพ (HUM-LEAGUE) 
โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ (Keys Camp 3) 

 5.  มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่
ส ร้ า งและส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ด  IDKU 
ตามอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ี 

9.2.3-5-1 

 

 

9.2.3-5-2 

 

9.2.3-5-3 

 

9.2.3-5-4 

 

9.2.3-5-5 

สรุปผลการเมินโครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ
เรื่อง "แนวทางการพัฒนาคณะมนษุยศาสตร์
ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์" 
สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาบุคลากร
ส านักงานเลขานุการ ประจ าปี 2555 

สรุปผลการประเมินโครงการวันพัฒนาและ
ปลูกต้นไม้ คณะมนุษยศาสตร ์

สรุปผลการประเมินโครงการกีฬาภายในเพื่อ
สุขภาพ (HUM-LEAGUE) 
สรุปผลการประเมินโครงการค่ายอนุรักษ์
ธรรมชาติ (Keys Camp 3) 

 6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์
ของคณะและสถาบัน 

9.2.3-6-1 

 
รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 
2554 (แผนเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของคณะ) 

 7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมเพื่อสร้ างและ
ส่ง เสริมอัตลักษณ์ของคณะและ
สถาบัน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีกำรจัดท ำแผนกำรสร้ำงและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน และมีผู้รับผิดชอบ 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการก าหนดแผนเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

2554 (9.2.3-1-1) โดยมีโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและงบประมาณรองรับไว้อย่างชัดเจน อาทิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "แนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ " โดยฝ่ายประกันคุณภาพน าไปจัดท าแผนการสร้าง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์และด าเนินโครงการตามที่ก าหนด (9.2.3-1-2) 

2. มีกำรถ่ำยทอดควำมหมำยและให้บุคลำกรมีส่วนร่วมก ำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงและส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
คณะและสถำบัน 

 คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์
และอตัลักษณ์" (9.2.3-2-1) เพื่อถ่ายทอดความหมายของอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัย และท าความเข้าใจร่วมกัน
โดยให้บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการสร้างและส่งเสริมคุณลักษณะตาม   
อัตลักษณ์ (IDKU) กับทั้งจัดโครงการสัมมนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ ประจ าปี 2555 เพื่อเพื่อถ่ายทอดความหมายของ        
อัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ (9.2.3-2-2) 

3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกร และปัจจัยเกื้อหนุนต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงและส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการก าหนดแผนเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

2554 (9.2.3-3-1) ซี่งมโีครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและงบประมาณรองรับไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้ง มีปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดลักษณ์ของคณะฯ เช่น พื้นที่ส าหรับนิสิตและบุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน (9.2.3-3-2)  

4. มีโครงกำร/กิจกรรมที่สร้ำงและส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 
  คณะมนุษยศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตลักษณ์ และกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดคุณลักษณะ IDKU คือ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี โดยได้ถ่ายทอดความหมายของอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์
และมหาวิทยาลัยผ่านโครงการสัมมนาบุคลากรส านักงานเลขานุการ ประจ าปี 2555 หัวข้อ "พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน" 
(9.2.2-4-2) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์" (9.2.3-4-1) 
กับโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะมนุษยศาสตร์  (9.2.3-4-3) ซึ่งมีทั้งบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้          
ยังส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะตาม IDKU ในตัวนิสิต โดยจัดโครงการกีฬาภายในเพื่อสุขภาพ (HUM-LEAGUE) (9.2.3-4-4) โครงการ
ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาต ิ(Keys Camp 3) (9.2.3-4-5) 

5. มีกำรประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมที่สร้ำงและส่งเสริมให้เกิด IDKU ตำมอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน โดย
มีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ 
  สรุปผลการเมินโครงการที่สร้างและส่งเสริมให้เกิด IDKU ตามอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีทุกโครงการ (9.2.3-5-1, 9.2.3-5-2, 9.2.3-5-3, 9.2.3-5-4, 9.2.3-5-5) 

6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรสร้ำงและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 
 ผลการประเมินความส าเร็จของแผนเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ คือ โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 100 (9.2.3-6-1) 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมเพ่ือสร้ำงและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและสถำบัน 
 -  

ผลกำรประเมินตนเอง (คณะกรรมกำรฯ ไม่ประเมิน) 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
9.2.3 N/A 6 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 
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รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 
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2.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพตำมตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 

 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จ านวน 14 
ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.19 ผลประเมินได้คุณภำพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.89 ผลประเมินได้คุณภำพระดับพอใช้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่  
2.10 
ตำรำงท่ี 2.10  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
2554 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ระดับคุณภำพ 

 ตนเอง 
กรรม 
กำร 

ตนเอง กรรมกำร ตนเอง 
กรรม 
กำร 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน    19.3
70.44


14

 89.2
44.40


14

 พอใช้ พอใช้ 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต    91.3
64.15


4

 91.3
64.15


4

 ดี ดี 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

80 82.14 82.14 4.11 4.11 ด ี ดี 

2. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.00 4.03 4.03 4.03 4.03 ด ี ดี 

3. ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

45 46.18 46.18 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

4. ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

25 25 25 2.50 2.50 ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์    29.1
87.3


3

 29.1
87.3


3

 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

5. งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

6 6.35 6.35 3.18 3.18 พอใช้ พอใช้ 

6. งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 0.50 0.55 0.55 0.14 0.14 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

7. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 1 1.10 1.10 0.55 0.55 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม    00.2
4

2

 0 ต้อง
ปรบัปรุง 

ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการ
สอนและการวิจัย 

1 0 0 0 0 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

9. ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

4 4 0 4.00 0 ด ี ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
2554 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ระดับคุณภำพ 

 ตนเอง 
กรรม 
กำร 

ตนเอง กรรมกำร ตนเอง 
กรรม 
กำร 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    00.5
10


2

 00.5
10


2

 ดีมำก ดีมำก 

10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 5 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 5 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน    28.3
55.6


2

 28.3
55.6


2

 พอใช้ พอใช้ 

12. การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบัน  ไม่ประเมินระดับคณะวิชา  
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 3.51 3.73 3.73 3.73 3.73 ด ี ดี 
14. การพัฒนาคณาจารย ์ 3.30 3.39 3.39 2.82 2.82 พอใช้ พอใช้ 

ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน    64.4
64.4


1

 38.4
38.4


1

 ดีมำก ดี 

15. ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด 

4.15 4.64 4.38 4.64 4.38 ดีมาก ดี 

 ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 

 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  
 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  ร้อยละ 80 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลติ 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 332 433 765 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 351 463 814 
3 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 218 276 494 
4 จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ 49 49 98 
5 จ านวนบัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา 14 - 14 
6 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท - - - 
7 จ านวนบัณฑติที่ไม่ประสงค์ท างาน - 48 48 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

8 จ านวนบัณฑติที่ไมไ่ด้งานท า 51 60 111 
9 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบ

แบบส ารวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
ผู้ศึกษาต่อ ลาอุปสมบท และไม่ประสงค์ท างาน) 

269 336 605 

10 ร้อยละบณัฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

81.04 82.14 81.65 

11 คะแนนท่ีได ้ 5
100
81.04

  = 4.05 5
100
82.14

  = 4.11 5
100
81.65

 = 4.08 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

1 218 ร้อยละ
81.04 

276 ร้อยละ
82.14 

494 ร้อยละ
81.65 

4.05 
คะแนน 

4.11 
คะแนน 

4.08 
คะแนน 

ร้อยละ 
80 

บรรล ุ ร้อยละ 
80 269 336 605 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1-1 ตารางการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2554  (จากกองแผนงาน) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

 
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 4.00 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑติวิทยาลยั) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 

1 - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด (คน) 531 531 

2 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

351 351 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.03 4.03 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

52 52 

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

9.79 9.79 

6 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด (คน) 72 72 

7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

NA NA 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

NA NA 

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

NA NA 

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

NA NA 

11 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (คน) 4 4 

12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

NA NA 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

NA NA 

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

NA NA 

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

NA NA 

16 ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี 
โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ 

4.03 4.03 

17 จ ำนวนบัณฑิตทีไ่ด้รับกำรประเมินทั้งหมด 52 52 
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เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 4.03 4.03 4.03 คะแนน 4.03 คะแนน 4.03 4.03 4.10 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2-1 ตารางการประเมินคณุภาพบณัฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2554 (จากกองแผนงาน) 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
รอบระยะเวลำ  รอบปปีฏิทิน (1 ม.ค.– 31 ธ.ค. 2554) เป้ำหมำย  ร้อยละ 25 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพรสู่่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.25 1 0.25 0 0 1 0.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 8 4.00 11 5.50 19 9.5 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีาร
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 29 21.75 37 27.75 66 49.50 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

1.00 0 0 0 0 0 0 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25 0 0 0 0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

1.00 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 38 26 48 33.25 86 59.25 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท

ทั้งหมด  
51 72 123 

12 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

50.98 46.18 48.17 

13 คะแนนที่ได้ 5
25
50.98

 =10.30 5
25
46.18

 = 9.24 5
25
48.17

  = 9.63 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนสิิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

3 26 ร้อยละ
50.98 

33.25 ร้อยละ
46.18 

59.25 ร้อยละ
48.17 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

ร้อยละ 
25 

บรรล ุ ร้อยละ 
25 51 72 123 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3-1 ตารางจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 และจ านวนตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2554 (ข้อมูล

จากบัณฑติวิทยาลัย) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

รอบระยะเวลำ  รอบปปีฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554) เป้ำหมำย  ร้อยละ 25 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 

น้ ำหนัก 
ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก 
จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก 
จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 0 0 4 1.00 4 1.00 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 1 0.50 0 0 1 0.50 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 0 0 0 0 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4 
(Q1 - Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพมิพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มี
ช่ือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 0 0 0 0 0 0 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25 0 0 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

1.00 0 0 0 0 0 0 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 1 0.50 4 1.00 5 1.50 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก

ทั้งหมด  
4 4 8 

12 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

12.5 25.00 18.75 

13 คะแนนท่ีได ้ 5
50
12.5

 = 1.25 5
50
25
 = 2.50 5

50
18.75

 = 1.88 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนสิิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

4 0.50 ร้อยละ
12.5 

1.00 ร้อยละ
25.00 

1.50 ร้อยละ
18.75 

1.25 
คะแนน 

2.50 
คะแนน 

1.88 
คะแนน 

ร้อยละ 
25 

บรรล ุ ร้อยละ 
25 4 4 8 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4-1 ตารางจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 และจ านวนตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2554 

(ข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย) 
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ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
รอบระยะเวลำ  รอบปปีฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554) เป้ำหมำย  ร้อยละ 6 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
จ ำนวน ค่ำถ่วง 

น้ ำหนัก 
จ ำนวน ค่ำถ่วง 

น้ ำหนัก 
จ ำนวน ค่ำถ่วง 

น้ ำหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 31 7.75 34 8.50 65 16.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 8 4.00 0 0 8 4.00 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

0.75 1 0.75 0 0 1 0.75 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4 
(Q1 - Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพมิพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มี
ช่ือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 1 1.00 3 3.00 4 4.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0     

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25 0 0 0 0 0 0 

http://www.scimagojr.com/


 

178        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

1.00 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 41 13.50 37 11.50 78 25.00 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า

ทั้งหมด  
176.5 181 357.5 

12 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

7.65 6.35 6.99 

 คะแนนท่ีได ้ 5
10
7.65

 = 3.83 5
10
6.35

 = 3.18 5
10
6.99

 = 3.50 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนสิิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

5 13.50 ร้อยละ 
7.65 

11.50 ร้อยละ 
6.35 

25 ร้อยละ 
6.99 

3.83 
คะแนน 

3.18 
คะแนน 

3.50 
คะแนน 

ร้อยละ 
6 

บรรล ุ ร้อยละ 
6 176.5 181 357.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5-1 เอกสารและวารสารแสดงการตีพมิพ์และเผยแพร่งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2554 (ข้อมูลจาก สวพ. มก.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
 
รอบระยะเวลำ  รอบปปีฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554) เป้ำหมำย  ร้อยละ 0.50 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

1 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 2 1 3 
2 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 0 0 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ที่น าไปใช้ประโยชน ์
2 1 3 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 
(นับรวมที่ศึกษาต่อ) 

176.5 181 357.5 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ 

1.13 0.55 0.83 

6 คะแนนท่ีได ้ 5
20
1.13

 = 0.28 5
20
0.55

 = 0.14 5
20
0.83

 = 0.21 

หมำยเหตุ : งานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได ้แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทินท่ีระบุ 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

6 2 ร้อยละ 
1.13 

1 ร้อยละ 
0.55 

3 ร้อยละ 
0.83 

0.28 
คะแนน 

0.14 
คะแนน 

0.21 
คะแนน 

ร้อยละ
0.50 

บรรล ุ ร้อยละ
0.60 176.5 181 357.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6-1 App Store - Thai SL (http://iturnes.apple.com/th/app/thai-sl/id499253506?mt=8 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 
 

รอบระยะเวลำ  รอบปปีฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554) เป้ำหมำย  ร้อยละ 1 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

1 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาต ิ

0.25 12 3.00 0 0 12 3.00 

2 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาต ิ

0.50 0 0 0 0 0 0 

3 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคณุวุฒิที่
สถานศึกษาก าหนด 

0.75 12 9.00 0 0 12 9.00 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหนง่
ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 2 2.00 2 2.00 4 4.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ไดร้ับรอง
คุณภาพ 

26 14.00 2 2.00 28 16.00 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า
ทัง้หมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

176.5 181 357.5 

7 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 7.93 1.10 4.48 
 คะแนนท่ีได ้ 5

10
7.93

 = 3.97 5
10
1.10

 = 0.55 5
10
4.48

 = 2.24 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

7 14 ร้อยละ
7.93 

2 ร้อยละ
1.10 

16 ร้อยละ
4.48 

3.97 
คะแนน 

0.55 
คะแนน 

2.24 
คะแนน 

ร้อยละ
1.00 

บรรล ุ ร้อยละ
1.20 176.5 181 357.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7-1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ไดร้บัรองคุณภาพ 
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 

 
รอบระยะเวลำ  รอบปกีารศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  ร้อยละ 10 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอน 
23 0 23 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 1 0 1 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาท้ังในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจยั 
24 0 24 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการทั้งหมด 43 9 52 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรยีน

การสอนและการวิจยั 
55.81 0 46.15 

6 คะแนนท่ีได ้ 5
30
55.81

 = 9.30 5
30
0
  = 0 5

30
46.15

 = 7.69  

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 ร้อยละ 
55.81 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 
46.15 

5.00 
คะแนน 

0 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

ร้อยละ 10 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 10 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8-1 ไม่ม ี
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  
 

รอบระยะเวลำ  รอบปกีารศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  4 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์มำตรฐำน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

9-1-1 
 

9-1-2 
 

9-1-3 
 
 

9-1-4 
 

9-1-5 
 

แผนพัฒนางานบริการวิชาการ (แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2554 คณะมนุษยศาสตร์) 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ของศูนย์ภาษา 
และสรุปผลการประเมินโครงการ 
โครงการบริการภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัท 
แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์  จ ากัด (AIS) และ
สรุปผลการประเมินโครงการ 
โครงการจดัพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลลเ์พื่อ
ผู้พิการทางสายตา และสรุปผลการประเมนิโครงการ 
การจัดท าหนังสือให้แก่วัดพระเชตพุนวิมลมังคลา
ราม (หนังสือ 9 เล่ม) 

 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

9-2-1 
 

การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
งานประจ าปี 2554 (แผนพัฒนางานบริการ
วิชาการ) 

 3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิก
ที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

9-3-1 
9-3-2 

รายชื่อต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์ที่จัดท า 5 ปี 
ผลการประเมินโครงการบริการ
ภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัท แอดวานซ์ คอน
แท็คเซ็นเตอร์  จ ากดั (AIS) 

 4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยคง       อัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือ
องค์กร 

9-4-1 
 
 
 
 
 

9-4-2 

หนังสือ 9 เล่ม เรื่องโคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัด
พระเชตุพน สรรพสิทธ์ิค าฉันท์ ลิลติตะเลงพ่าย 
ต าราพระพุทธรูปปางต่างๆ พระปฐมสมโพธิ 
กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ ค าฤษฎี จารึกวัดโพธ์ิ 
มรดกความทรงจ าโลก และประชุมจารึกวัด
พระเชตุพน 
เอกสารตอบรับหนังสืออักษรเบรลล ์

 5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กร
มีความเข้มแข็ง 

9-5-1 ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.1017/2554 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองจารึก
วัดโพธิ์ เนื่องในโอกาสที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกความทรงจ าแห่งโลกในระดบันานาชาติ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  
  คณะมนุษยศาสตร์มีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน โดยมีการถ่ายทอด

นโยบายและตัวช้ีวัดของแผนงานลงสู่ระดับภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุน โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในก ากับ ดูแล และติดตามผลการด าเนินการ มีศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการวิชาการและหารายได้ให้แก่คณะ
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2536 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนางานบริการวิชาการ (9-1-1)  เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งต่อชุมชนทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งภาควิชา และศูนย์ภาษาได้รับไปด าเนินการ ดังนี ้

 1)  โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษา เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาและงานอาชีพ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส 
เกาหลี (9-1-2) ทั้งยังจัดอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จ ากัด (AIS)  อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
ตามความต้องการที่แจ้งมา ได้แก่ ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และฝรั่งเศส ปีละ 2 รุ่น  

 2) โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา (9-1-4) ของภาควิชาวรรณคดี ซึ่งได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีการสอบถามความต้องการประเภทของหนังสือที่จะจัดท าเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ไปยังศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อคนพิการตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อน ามาวางแผนในการจัดโครงการ และก าหนดรายช่ือและ
จ านวนของหนังสือให้นิสิต และบุคลากรที่อาสาสมัครจัดพิมพ์เป็นต้นฉบับ โดยไม่ซ้ ากันในแต่ละปี   

 3) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อาทิ ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน ผู้เช่ียวชาญด้านวรรณคดีไทย มีความสัมพันธ์ที่ดี
อันยาวนานกับวัดพระเชตุพนฯ โดยเป็นบรรณาธิการร่วมกับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวรรณคดีไทย ได้ช าระเอกสารตัวเขียนที่
ส าคัญๆ ของวัดพระเชตุพนฯ เพื่อจัดท าเป็นหนังสือแจกในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 
2547 รวมหนังสือท้ังหมด 7 เล่ม ท้ังยังเป็นอนุกรรมการจัดท าแผนการอนุรักษ์และเผยแพร่จารึกวัดโพธิ์ ตั้งแต่ปี 2551 และได้จัดท า
หนังสือให้แก่วัดพระเชตุพน จ านวน 2 เล่ม (9-1-5)  

 ซึ่งในการจัดโครงการ หน่วยงานได้มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเพื่อสรุปเป็นผลการประเมินโครงการ และ
ได้น าข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงในการจัดครั้งต่อไป (9-1-6) 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
  คณะมนุษยศาสตร์มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนงานการบริการวิชาการ ร้อยละ 75 โดยสามารถด าเนินกิจกรรม
ได้ตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนงาน 3 ตัวช้ีวัด จากตัวช้ีวัดทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด (9-2-1) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มกีำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง  
  จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยภาควิชาวรรณคดีได้บริการจัดท าต้นฉบับหนังสือเพื่อแปลงเป็นหนังสือ
อักษรเบรลล์ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนพิการตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีท่ี 5 รวมทั้งสิ้น 134 เรื่อง นั้น ส่งผลให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถพัฒนาองค์กรในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับผู้พิการ
ทางสายตาได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการทั่วประเทศ (9-3-1) และจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่ศูนย์ภาษาได้จัดบริการภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัทแอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จ ากัด (AIS) พบว่า ผู้เข้ารับการ
อบรมที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติหน้านั้น พึงพอใจในการได้รับบริการตามความคาดหวังที่ระดับมากที่สุด (4.65) 
ทั้งในด้านการได้เพิ่มพูนความรู้ทางภาษาต่างประเทศและน าไปปรับใช้ในการท างานได้ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้อง ชัดเจน
ขึ้น และช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาต่างๆ ในการสื่อสารให้ทันสมัย สุภาพขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการท างานได้เองอย่างต่อเนื่อง (9-3-2) 
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4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร 
  จากการที่ภาควิชาวรรณคดี โดย ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน นิสิตและศิษย์เก่า ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวรรณคดีไทย ได้
มีความร่วมมือกับวัดพระเชตุพนฯ ในการช าระเอกสารตัวเขียน เพื่อจัดท าเป็นหนังสือแจกในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
ที่จัดเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ส าคัญของชาติให้สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
เพื่อเผยแพร่สู่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และสาธารณชนท่ัวไป อาทิ โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ สรรพ
สิทธ์ิค าฉันท์ ลิลิตตะเลงพ่าย ต าราพระพุทธรูปปางต่างๆ พระปฐมสมโพธิ กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ และ ค าฤษฎี และในปีนี้ ได้จัดท า
หนังสือจารึกวัดโพธ์ิ มรดกความทรงจ าโลก และประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ อีกจ านวน 2 เล่ม ซึ่งวัดพระเชตุพนฯ ได้มอบหนังสือ
ดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศ และมีไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้าชมเพื่อศึกษาหาความรู้ได้ที่วัดพระเชตุพนฯ โดยสามารถคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนฯ ที่เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแห่งแรกของชาติได้อย่างยั่งยืน 
 นอกจากน้ี ผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยภาควิชาวรรณคดีได้บริการจัดท าต้นฉบับหนังสือเพื่อแปลงเป็น
หนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนพิการตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 รวมทั้งสิ้น 134 เรื่อง นั้น ส่งผลให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถพัฒนาองค์กรในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้พิการทางสายตาได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน (9-3-1) 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนส์ร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง 
  จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า วัด
พระเชตุพนฯ สามารถคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนฯ ที่ เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมแห่งแรกของชาติ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน ส่งผลให้จารึกวัด
พระเชตุพนฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ สร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนถึงคุณค่าและความส าคัญของมรดกภูมิปัญญาไทย รวมถึงกระตุ้นจิตส านึกให้ร่วมกันอนุรักษ์
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจารึกวัดโพธ์ิ (9-5-1) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9  4 ข้อ  4 ข้อ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรแตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9  4 ข้อ  0 ข้อ 4.00 คะแนน 0 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ: ไม่พบผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกท่ีเป็นระบบอย่างชัดเจน
ในระดับคณะ 
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ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
 

รอบระยะเวลำ  รอบปกีารศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลติ 
เกณฑ์มำตรฐำน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  

10-1-1 
 

 
10-1-2 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ
ภาควิชาดนตรี, ภาควิชาวรรณคดี และภาควิชาปรัชญา
และศาสนา             
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา ครั้งท่ี 1/2554  หน้า 2 

 2.  บรรลุ เป้ าหมายตามแผน
ประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

10-2-1 
 

10-2-2 

โครงการการฝึกอบรมการปฏิบัตสิมาธิตามแนวพุทธ
ศาสนา 
โครงการธรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอ
ย่างต่อเนื่อง 

10-3-1 
 

10-3-2 
 

สรุปผลการประเมินโครงการการฝกึอบรมการปฏิบัติ
สมาธิตามแนวพุทธศาสนา 
สรุปผลการประเมินโครงการธรรมสญัจร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 4.  เ กิ ดป ระ โ ยชน์ และสร้ า ง
คุณค่ าต่ อ ชุมชนภาย ใน /
ภายนอก 

10-4-1 
 
 

10-4-1 

ผลงานวิชาการเรื่อง “Thai Sound System 
Teaching Tool for the Deaf” 
ผลงานวิชาการเรื่อง “The Changing View of Thai 
Deaf on Spoken Thai Session Information” 

 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

10-5-1 
 

นายทวีศักดิ์ แซ่เฮง นิสิตชั้นปีที่ 3 เป็นผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษในการสรา้งสรรค์และเรียบเรียงเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะตะวันตก (percussion)   
จากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

               คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม                       

โดยให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาตลอด มีการก าหนดแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งคณะได้ถ่ายทอดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมลงสู่ภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนน าไป
ปฏิบัติด้วย (10.1-1.) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์ ได้หารือกันในที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์แผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี  เพื่อตั้งข้อสังเกตของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าโครงการต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554  (10.1-2)   



 

186        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
                คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ อาทิ  โครงการการฝึกอบรมการปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนา
ตัวเองทางศีลธรรมและจริยธรรมของนิสิต และบรรลุเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (10-2-1)  และ โครงการธรรมสัญจร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เพื่อปลูกฝังให้นิสิตรู้จักคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของไทย และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยออก
ไปสู่ภูมิภาค และบรรลุเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (10-2-2)   

3.    มีกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมอย่ำงต่อเนื่อง 
     คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลความส าเร็จของการจัดกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้คณะกรรมการผู้จัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละโครงการทราบถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนและน าไปปรับปรุง 
เช่น  สรุปผลการประเมินโครงการการฝึกอบรมการปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (10-3-1)  และสรุปผล
การประเมินโครงการธรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.17 (10-3-2)   

4.   เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนภำยใน/ภำยนอก 
     คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก  และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  อาทิ  ผลงานวิชาการเรื่อง “Thai Sound System 
Teaching Tool for the Deaf” ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ FORLANG Journal  (10.4-1)  ผลงานวิชาการเรื่อง 
“The Changing View of Thai Deaf on Spoken Thai Session Information” ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
FORLANG Journal  (10.4-2) เป็นต้น 

5.   ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้ได้รับการยกย่อง

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ คือ นายทวีศักดิ์ แซ่เฮง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี ได้รับการคัดเลือกจาก
กลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษให้กับนักร้องประสานเสียงเยาวชน
ไทยในการสร้างสรรค์และเรียบเรียงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะตะวันตก (percussion) (10.5-1) 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

รอบระยะเวลำ  รอบปกีารศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย   5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลติ 
เกณฑ์มำตรฐำน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มำตรฐำน) 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

คะแนน : จ ำนวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

 1.  การมีส่ วนร่ วมของบุคลากรในสถาบันที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  

11-1-1 
 

11-1-2 
 
 

11-1-3 
 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 
ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
ค าสั่งที่ 103/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการปลูกต้นไมแ้ละพฒันา              
คณะมนุษยศาสตร ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักงานเลขานุการคณะ
มนุษยศาสตร ์ครั้งท่ี 3/2555 หน้า 3-6 

 2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์ 

 11-2-1 
 

11-2-2 
 

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้  
คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554 
โครงการ Big Cleaning day 

 3.  ปรับแต่ งและรั กษาภูมิทั ศน์ ให้ ส วยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาติ  และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

11-3-1 
 
 

 

สรุปผลการประเมินโครงการปลูกตน้ไม้
และพัฒนาคณะมนุษยศาสตร ์ประจ าปี 
2554 
 

 4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

11-4-1 
 

สรุปประเด็นสาระส าคัญการด าเนนิการ
วันพัฒนาและปลูกต้นไม ้
คณะมนุษยศาสตร ์ประจ าปี 2554 
 

 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

11-5-1 ผลการประเมินสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม (จากกองแผนงาน) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

               คณะมนุษยศาสตร์ให้ความส าคัญกับการการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการก าหนด
แผนพัฒนาระบบบริหารในด้านต่างๆ ซึ่งได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนา ไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี (11-1-1)  ดังเช่น ส านักงานเลขานุการคณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการปลูกต้นไม้และพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554  (11-1-2) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ได้หารือกันในท่ีประชุมเพื่อวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานประจ าปี  เพื่อ
ตั้งข้อสังเกตของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2554  (11-1-3)  
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2.   สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์ 
                คณะมนุษยศาสตร์ได้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 
โดยได้จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554  (11-2-1)  และ (11-2-2) เพื่อส่งเสริมความสามัคคี 
สร้างจิตส านึกของบุคลากรและนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์ ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการรักษาความสะอาด 
การปลูกต้นไม้และการบ ารุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้กับคณะ
มนุษยศาสตร์    

3.   ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลความส าเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละโครงการที่เกี่ยวกับการปรับแต่ง
และรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น  สรุปผลการประเมินโครงการวันพัฒนาและ
ปลูกต้นไม้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554  (11-3-1) เป็นต้น 

4.  กำรจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 คณะมนุษยศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและ

บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ โดยการจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี  2554 และได้สรุป
ประเด็นสาระส าคัญการด าเนินการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2554 (11-4-1) 

5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศกึษำที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5  (ใช้
ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

 คณะมนุษยศาสตร์มีระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 เท่ากับ 3.89 จากคะแนน
เต็ม 5 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
  

 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำสถำบัน 
 
รอบระยะเวลำ  รอบปกีารศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  ค่าคะแนน...... 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 
 

รอบระยะเวลำ  รอบปกีารศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 3.51 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลติ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลยั 

3.53 3.73 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บรหิารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั (คะแนนเตม็ 5)  

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 3.53 3.73 3.53 คะแนน 3.73 คะแนน 3.51 บรรล ุ 3.75 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

13-1 แบบรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รอบปีท่ี 3) กตป-7 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
 

รอบระยะเวลำ  รอบปกีารศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)                       เป้ำหมำย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 3.30 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลติ 
ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่และข้อมูลคณะ) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
ตรี และไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 

0 22.5 0 21 0 43.5 0 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
โท และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

2 69 138 75 150 144 288 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
โท และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

3 20 60 17 51 37 111 

7 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
โท และด ารงต าแหน่ง รศ. 

5 5 25 2 10 7 35 

8 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
โท และด ารงต าแหน่ง ศ. 

8 1 8 1 8 2 16 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
เอก และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

5 25 125 23 115 48 240 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
เอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 21 126 26 156 47 282 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
เอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 12 96 15 120 27 216 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
เอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 0 0 0 0 0 0 

13 ผลรวม 175.5 578 180 610 355.5 1,188 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 3.29 3.39 3.34 
15 คะแนนที่ได้ 5

6
3.29

  = 2.74 5
6
3.39

  =  2.83 5
6
3.34

 = 2.78 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

14 578 3.29 610 3.39 1,188 3.34 2.74 
คะแนน 

2.83 
คะแนน 

2.78 
คะแนน 

3.30 บรรล ุ 3.40 
175.5 180 355.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
14-1 แบบเก็บข้อมูลดา้นสถานภาพอาจารย ์ปีการศึกษา 2554 
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ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน รับรองโดยต้นสังกัด 
 
รอบระยะเวลำ  รอบปกีารศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 4.15 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน รับรอง

โดยต้นสังกัด 
4.15 4.64 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคณุภาพภายใน รับรองโดยตน้สังกัด (คะแนนเตม็ 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 4.15 4.38 4.15 คะแนน 4.64 คะแนน 4.15 บรรล ุ 4.51 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ แตกต่ำงจำกผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 4.15 4.38 4.15 คะแนน 4.38 คะแนน 4.15 บรรล ุ 4.51 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

15-1-1 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร ์
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ (สกอ.+มก.) และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้
เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 
คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผลกำรประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ และ 
สมศ. จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.64 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.19 ผลประเมินได้คุณภำพระดับพอใช้  
 หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ผล
ประเมินได้คุณภำพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.89 ผลประเมินได้คุณภำพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี  3.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 
ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

SAR 
กรรม
กำร 

SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร 

สกอ. สกอ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถ ุ
ประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

3.21 3.21 4.50 4.50 3.75 3.75 5.00 3.69 5.00 3.69 4.08 4.08 3.69 3.70 3.70 3.69 ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 4.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 - 4.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดี ดีมาก - 

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.29 - 1.29 5.00 5.00 1.29 5.00 5.00 1.29 ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- - 5.00 5.00 3.50 3.50 - 2.00 - 0.00 5.00 5.00 2.00 3.50 3.50 0.00 ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.73 - 3.73 5.00 5.00 3.73 5.00 5.00 3.73 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ 
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.64 - 4.38 4.00 4.00 4.64 4.00 4.00 4.38 ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี 

เฉลี่ยภำพรวม 3.66 3.66 4.84 4.83 4.37 4.50 5.00 3.19 5.00 2.89 4.65 4.64 3.19 4.28 4.38 2.89       
ผลกำรประเมิน ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดี ด ี ดีมำก พอใช้ ดีมำก พอใช้ ดีมำก ดีมำก พอใช้ ดี ดี พอใช ้       
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194        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

คณะมนุษยศาสตร์พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการฯ ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 (สกอ.) 3.69 (สมศ.) ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี   

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 (สกอ.) 1.29 (สมศ.) ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมาก (สกอ.) และต้องปรับปรุงเร่งด่วน (สมศ.) 

3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 (สกอ.) 
0.00 (สมศ.) ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ (สกอ.) และต้องปรับปรุงเร่งด่วน (สมศ.) 

4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 (สกอ.
และสมศ.) ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
 

กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ผลประเมินได้คุณภำพ
ระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ 
สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.19 ผลประเมินได้คุณภำพระดับพอใช้  
 หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ผล
ประเมินได้คุณภำพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.89 ผลประเมินได้คุณภำพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 
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ตำรำงท่ี 3.2  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 
 

มำตรฐำน 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 
ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

SAR 
 กรรม 

กำร 
SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร 

สกอ. สกอ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

มำตรฐำนที ่1 ด้ำน
คุณภำพบณัฑิต  

- - - - - - 5.00 3.91 5.00 3.91 5.00 5.00 3.91 5.00 5.00 3.91 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 

มำตรฐำนที ่2 ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
กำรอุดมศึกษำ 

3.66 3.66 4.82 4.81 4.47 4.44 - 3.60 - 2.99 4.60 4.58 3.60 4.32 4.28 2.99 ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี พอใช้ 

   มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 4.86 4.86 4.86 4.86 - 3.73 - 3.73 4.86 4.86 3.73 4.86 4.86 3.73 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 

   มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกจิของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

3.66 3.66 4.80 4.78 3.90 4.11 - 3.58 - 2.87 4.47 4.43 3.58 3.83 3.97 2.87 ดี ดี ดี ดี ดี พอใช้ 

มำตรฐำนที ่3 ด้ำน
กำรสร้ำงและพัฒนำ
สังคมฐำนควำมรู้
และสังคมแห่งกำร
เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.29 - 1.29 5.00 5.00 1.29 5.00 5.00 1.29 ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

เฉลี่ยภำพรวม 3.66 3.66 4.84 4.83 4.37 4.50 5.00 3.19 5.00 2.89 4.65 4.64 3.19 4.28 4.38 2.89 
ผลกำรประเมิน ดี ดี ดีมำก ดีมำก ด ี ดี ดีมำก พอใช้ ดีมำก พอใช้ ดีมำก ดีมำก พอใช ้ ดี ดี พอใช้       
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196        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 คณะมนุษยศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพของคณะกรรมการฯ ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 (สกอ.) 3.91 (สมศ.) ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก (สกอ.) และ ดี (สมศ.) 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.32 (สกอ.+มก.) 4.28 (สกอ.) และ 
2.99 (สมศ.) ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี (สกอ.+มก. และ สกอ.) และพอใช้ (สมศ.) 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 
5.00 (สกอ.) 1.29 (สมศ.) ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก (สกอ.) และต้องปรับปรุงเร่งด่วน (สมศ.) 
 
 
กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
บุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ผล
ประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.19 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ
พอใช้ 
 หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ผล
ประเมินได้คุณภำพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.89 ผลประเมินได้คุณภำพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
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ตำรำงท่ี 3.3  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 
 

มุมมองดำ้น 
กำรบริหำรจัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 
ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

SAR 
กรรม 
กำร 

SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร 

สกอ. สกอ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ. 
+มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- - 4.86 4.83 3.86 4.17 5.00 3.27 5.00 2.61 4.88 4.86 3.27 4.00 4.29 2.61 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี ดี พอใช้ 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.78 4.78 4.56 4.56 - 4.59 - 4.53 4.80 4.80 4.59 4.60 4.60 4.53 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก - 

4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.31 2.31 5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.67 - 1.67 3.66 3.66 1.67 3.66 3.66 1.67 ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง 

ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยภำพรวม 3.66 3.66 4.84 4.83 4.37 4.50 5.00 3.19 5.00 2.89 4.65 4.64 3.19 4.28 4.38 2.89       
ผลกำรประเมิน ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก พอใช้ ดีมำก พอใช้ ดีมำก ดีมำก พอใช้ ดี ดี พอใช้       
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198        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 คณะมนุษยศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพของคณะกรรมการฯ ตามมุมมองการบริหาร
จัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 (สกอ.+มก.) 4.29 (สกอ.) และ 2.61 
(สมศ.) ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี (สกอ.+มก. และ สกอ.) และพอใช้ (สมศ.) 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 (สกอ.+มก.) และ 4.53 (สมศ.) ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมากท้ังหมด 

3. ด้านการเงิน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก (สกอ.) 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.66 (สกอ.) และ 1.67 (สมศ.) ผล

ประเมินได้คุณภาพระดับดี (สกอ.) และต้องปรับปรุง (สมศ.) 
 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 
24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.19 ผลประเมินได้คุณภำพระดับพอใช้ 

 หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ผล
ประเมินได้คุณภำพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.89 ผลประเมินได้คุณภำพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

198        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ตำรำงท่ี 3.4   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 

มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 
ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

SAR กรรม 
กำร SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร SAR กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. สกอ. สกอ.+

มก. สกอ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. สกอ. สมศ. สกอ.

+มก. สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. สกอ. สมศ. สกอ.

+มก. สกอ. สมศ. 

1. มำตรฐำนด้ำน
ศักยภำพและควำม
พร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

3.21 3.21 4.70 4.70 4.40 4.40 - 3.73 - 3.64 4.36 4.36 3.73 4.13 4.13 3.64 ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก - 
   2) ด้านวิชาการ 2.31 2.31 4.33 4.33 3.33 3.33 - 2.82 - 2.82 3.53 3.53 2.82 2.93 2.93 2.82 ดี ดี พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก - 
   4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- - 4.83 4.83 4.83 4.83 - 4.19 - 4.05 4.83 4.83 4.19 4.83 4.83 4.05 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 

2. มำตรฐำนด้ำน
กำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจของ
สถำบันอุดมศึกษำ 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.33 4.63 5.00 3.05 5.00 2.68 5.00 5.00 3.05 4.45 4.70 2.68 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ 

  1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 5.00 5.00 4.25 5.00 5.00 3.91 5.00 3.91 5.00 5.00 3.91 4.40 5.00 3.91 ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี 
  2) ด้านการวจิัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.29 - 1.29 5.00 5.00 1.29 5.00 5.00 1.29 ดีมาก ดีมาก ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

  3) ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- - 5.00 5.00 3.50 3.50 - 2.00 - 0.00 5.00 5.00 2.00 3.50 3.50 0.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ต้อง
ปรบัปรุง 

พอใช้ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภำพรวม 3.66 3.66 4.84 4.83 4.37 4.50 5.00 3.19 5.00 2.89 4.65 4.64 3.19 4.28 4.38 2.89       
ผลกำรประเมิน ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดี ด ี ดีมำก พอใช้ ดีมำก พอใช้ ดีมำก ดีมำก พอใช้ ดี ดี พอใช้       
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200        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 คณะมนุษยศาสตร์  พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพของคณะกรรมการฯ ตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะมนษุยศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก (สกอ.) 

- ด้านวิชาการ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 2.93 (สกอ.) และ 2.82 (สมศ.) ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
พอใช้ทั้งหมด 

- ด้านการเงิน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก (สกอ.) 

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.83 (สกอ.) และ 4.05 (สมศ.) ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก (สกอ.) และดี (สมศ.) 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 (สกอ.+มก.) 5.00 (สกอ.) และ 3.91 (สมศ.) ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี (สกอ.+มก.) ดีมาก (สกอ.) และดี (สมศ.) 

- ด้านการวิจัย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 (สกอ.) และ 1.29 (สมศ.) ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก (สกอ.) และต้องปรับปรุงเร่งด่วน (สมศ.) 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 (สกอ.) และ 0.00 (สมศ.) ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี (สกอ.) และต้องปรับปรุงเร่งด่วน (สมศ.) 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 (สกอ. และ สมศ.) ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมากทั้งหมด 

 

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะ 

 การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 

มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี โดยให้บุคลากรทุกส่วนมีส่วนร่วม 
แนวทางการพัฒนาเพื่อเสรมิจุดแขง็ 
 จัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์

  จุดที่ควรพัฒนา 
บุคลากรยังมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบตัิการน้อย 

 ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมบคุลากรให้มีความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. มีหลักสูตรครบทุกระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวมทั้งมีหลักสูตร
นานาชาติระดับปริญญาตรี  

2. คณะมีกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตรจ านวนมากและหลากหลาย 
3. มีการสนับสนุนให้นิสิตปริญญาตรีเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานวิชาการ โดยมีเครือข่ายสายจุฬา-

ธรรมศาสตร์-เกษตร 
4. มีงานวิจัยของอาจารย์และมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
5. มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยการขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 6 

อัตรา เพื่อรองรับการเปิดสอนรายวิชาภาษาอาเซียน ได้แก่ ภาษาเวียดนาม และภาษามลายู 
6. มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาและ

วัฒนธรรมให้แก่นิสิตและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เช่น Oakland University ประเทศออสเตรเลีย Universidade do Porto 
ประเทศโปรตุเกส Hokkaido University และ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น 
  จุดที่ควรพัฒนา 
 1. สัดส่วนคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ในระดับปริญญาเอก และสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
 2. ทุกหลักสูตรควรมีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยกระจายภาระงานสอน และงานส่วนกลางของภาควิชา/คณะ ของบุคลากรสาย
วิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์มีเวลาในการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการ ส าหรับการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ควรมีระบบติดตาม มคอ.3  มคอ.5 และ มคอ.7 ให้ครบถ้วน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
  จุดแข็ง 

1. มีผลการด าเนินงานด้านกิจการนิสิตที่เข้มแข็ง 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า ผ่ านทางสื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
3. การประเมินผลคุณภาพการให้บริการทุกด้านมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ไม่ต่ ากว่า 3.51 
4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาการจัดบริการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของนิสิตต่อไป 
5. มีการสร้างเครือข่ายนิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย โยมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน 
แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลาย 
2. ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีความหลายหลาย และต่อเนื่อง 

  จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
-  
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
  จุดแข็ง 
 1. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 2. มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น 
 3. มีการเผยแพร่งานวิจัยในสื่อต่างๆ ได้แก่ วารสารมนุษยศาสตร์ วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย วารสารจีน
ศึกษา และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของภาควิชา 
 4. มีการให้ความรู้ด้านการท าวิจัยแก่บุคลากรรุ่นใหม่ โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยสาย
มนุษยศาสตร์ส าหรับนักวิจัยมือใหม่ 
 แนวทางการพัฒนาเพื่อเสรมิจุดแขง็  
  ควรแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบด้านการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบบริหารงานด้านบริการวิชาการ โดยคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ 
2. มีการบูรณาการศาสตรด์้านงานบรกิารวิชาการแก่สังคมทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้รบับริการ 
3. มีการน างานบริการวิชาการมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับองค์กรภายในและภายนอก 
5. มีการประเมินผลและน าผลที่ไดม้าปรับปรุง 
แนวทางการพัฒนาเพื่อเสรมิจุดแขง็ 
1. จัดระบบบริหารและกลไกให้ครอบคลุมภารกิจ 
2. การสร้างสรรค์โครงการบริการวิชาการในรูปแบบบรูณาการศาสตรด์้านต่างๆ ให้มากข้ึน 
3. มีการน างานบริการวิชาการมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัยให้มากยิ่งข้ึน 
4. มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับองค์กรภายในและภายนอกใหม้ากยิ่งข้ึน 
5. มีการประเมินผลและน าผลที่ไดม้าปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  จุดที่ควรพัฒนา 
 1. หน่วยงานส่วนกลางมีบคุลากรสายสนับสนุนไมเ่พียงพอ 
 2. ขาดหน่วยประสานงานท่ีเป็นศูนยก์ลางงานบริการวิชาการของภาควิชา/ส านัก/สถาบัน 
  ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดหาบคุลากรสายสนับสนุนท่ีมีความรู้ความสามารถ เพื่อประสานงานและรองรับงานด้านการบรกิารวิชาการ 
 2. ควรจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อรองรับพันธกิจด้านบริการวิชาการโดยเฉพาะ 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
2. มีการเผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการก าหนดและสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
แนวทางการพัฒนาเพื่อเสรมิจุดแขง็ 

 ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบมากยิ่งข้ึน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 
 -  
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องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 

  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน 
แนวทางการพัฒนาเพื่อเสรมิจุดแขง็ 
  รับฟังข้อเสนอแนะและประเมินผูบ้ริหารทุกระดับ 360๐ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
  การถ่ายทอดองค์ความรู้ยังไมเ่ป็นระบบท่ีชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดท าระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ชัดเจนผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนของคณะอย่างชัดเจน 
 2. มีการรายงานทางการเงินทุกเดือนท าให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมลูไปวิเคราะหค์่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
 3. มีเจ้าหน้าที่ทางการเงินและบญัชีท่ีเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัยเงินงบประมาณที่สามารถปฏิบัติงาน
การเงินได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ขาดฐานข้อมูลทางการเงินท่ีเป็นระบบ ท าให้บางครั้งข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 
  ข้อเสนอแนะ 

จัดท าฐานข้อมูลทางการเงินให้สอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลยั 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ คือคณะกรรมการตรวจประเมนิ
ในระดับภาควิชา ทั้ง 8 ภาควิชา มีคณะกรรมการ 1 ชุด ประกอบด้วย กรรมการกลุ่มที่ 1 ตรวจองค์ประกอบที่ 1, 7, 9 กรรมการ
กลุ่มที่ 2 ตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 2 กรรมการกลุ่มที่ 3 ตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 3, 6 กรรมการกลุ่มที่ 4 ตรวจประเมิน
องค์ประกอบท่ี 4, 5 และมีกรรมการกลุ่มที่ 5 ตรวจประเมินทั้ง 5 หน่วยงานสนับสนุน 

2. ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในพร้อมกันทั้งคณะ โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมในห้องประชุมตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยมีผู้เข้าฟัง ได้แก่ กรรมการตรวจประเมิน ผู้บริหารคณะและภาควิชา และ
คณาจารย์ บุคลากรที่สนใจ ท าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน 

3. ฝ่ายประกันคุณภาพได้จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่อ านวยประโยชน์ต่อภาควิชาและ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ คู่มือระบบประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 Template การเขียน SAR และ
จดหมายข่าวการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

4. มีการจัดโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และค้นพบ
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของภาควิชา-หน่วยงานสนับสนุน เช่น Application ภาษามือ ของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม
ศึกษาราชนครินทร์ และนิสิตมีการน า PDCA ไปใช้ในการจัดกิจกรรมของภาควิชาวรรณคดี และภาควิชาศิลปาชีพ เป็นต้น 

5. มีกระบวนการในการบริหารจัดการสร้างและส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
6. มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์ (IDKU) โดยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์" 
  จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 
  -  



 

204        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยเมื่อ
วันที่ 28-29 และ 31 พฤษภาคม 2555 มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ระดับภำควิชำ 
ภำควิชำ 

องค์ประกอบ 
ดนตรี นิเทศฯ ปรัชญำฯ ต่ำงประเทศ ภำษำไทย ภำษำศำสตร์ วรรณคดี ศิลปำชีพ 

1 
ปรัชญำ ปณิธำน 

วัตถุประสงค์และแผน
ด ำเนินกำร 

4.00 
ด ี

3.00 
พอใช้ 

3.00 
พอใช้ 

5.00 
ดีมาก 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

4.00 
ด ี

5.00 
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

2 
กำรผลิตบัณฑิต 

2.04 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.20 
พอใช้ 

2.80 
พอใช้ 

3.40 
พอใช้ 

3.00 
พอใช้ 

3.20 
พอใช้ 

4.20 
ด ี

4.20 
ดี 

3 
กิจกรรมกำรพัฒนำ

นิสิต 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.67 
พอใช้ 

3.67 
ดี 

3.00 
พอใช้ 

2.50 
ต้อง

ปรับปรุง 

4.00 
ด ี

2.67 
พอใช้ 

4 
กำรวิจัย 

1.20 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.06 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.96 
ต้อง

ปรับปรุง 

1.81 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.67 
ด ี

3.00 
พอใช้ 

4.33 
ด ี

3.00 
พอใช้ 

5 
กำรบริกำรทำง

วิชำกำรแก่สังคม 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.00 
พอใช้ 

1.00 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

2.50 
ต้อง

ปรับปรุง 

1.50 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

2.50 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.50 
พอใช้ 

2.50 
ต้อง

ปรับปรุง 

6 
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

4.00 
ด ี

4.00 
ด ี

5.00 
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.00 
ด ี

1.00 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

5.00 
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

7 
กำรบริหำรและจัดกำร 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

1.33 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.67 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.33 
พอใช้ 

1.00 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

3.33 
พอใช้ 

3.67 
ด ี

3.33 
พอใช้ 

8 
กำรเงินและงบประมำณ 

ไม่ประเมิน 

9 
ระบบและกลไกกำร

ประกันคุณภำพ 

3.00 
พอใช้ 

3.00 
พอใช้ 

3.00 
พอใช้ 

5.00 
ดีมาก 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.00 
พอใช้ 

5.00 
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

รวม 
2.13 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.38 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.42 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.34 
พอใช้ 

2.58 
พอใช้ 

2.94 
พอใช้ 

4.16 
ดี 

3.58 
ดี 
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ภำควิชำ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ดนตร ี

 
 

 

มีกระบวนการพัฒนาแผน การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

(มีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่บรรลผุล
ค่อนข้างมาก) 

ควรก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ (บางโครงการ) ให้
สอดคล้องกับระยะเวลาทีต่้อง
รายงานผลการด าเนินงาน   

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

 

- 1. การบรรจโุครงการลงในแผนงาน 

(บางโครงการไม่ตรงกับแผนงาน) 
2. การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม  
(การก าหนดตัวช้ีวัดไม่ใช้รูปแบบ
เดียวกันทุกโครงการ) 
  
 

1. ในแบบเสนอโครงการ ควรระบุ
ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากการจัด/เขา้
ร่วมโครงการให้ชัดเจน  
2. ควรก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ทั้งในเชิงคุณภาพโดยอิงเกณฑ์
ประกันคณุภาพ (ก าหนดว่าคา่เฉลีย่
ความพึงพอใจตั้งแต่ “ระดับ 3.51” 
ขึ้นไป แทน “ระดับด”ี) เพื่อให้เข้าใจ
ตรงกันโดยง่าย    

ปรัชญาและศาสนา มีการประชุมสมัมนา
บุคลากรในภาควิชาเพื่อ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 

 

1. กระบวนการพัฒนาแผน 

(แผนปฏิบัติการไม่สะท้อนว่ามี
กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการ) 
2. การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม  
(บางโครงการ/กจิกรรมไม่ก าหนด
ตัวช้ีวัด และ/หรือตัวช้ีวัดที่ก าหนดไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน) 

1. ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เรื่องการพัฒนาแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการให้แก่บุคลากร/
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

2. ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เรื่องการจัดท าแบบเสนอโครงการที่
มีการก าหนดตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผลอย่างไดม้าตรฐานให้แก่
บุคลากร 

3. ควรมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของภาควิชาโดยบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมประเมิน/ร่วม
รับทราบผลการประเมินเพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

206        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ภำควิชำ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาษาต่างประเทศ มีแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ีระบุคา่

เป้าหมายของแตล่ะตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานอย่างชัดเจนครบ 4 พันธกิจ 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

ควรเพิ่มเติมข้อมลูในช่องผลการ
ด าเนินงาน/ประเมินผล ของตาราง 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
เพื่อให้ทราบชัดเจนว่าโครงการบรรลุ
หรือไม่บรรลุผล ตามเกณฑ์ใด (ไมค่วรระบุ
เพียงว่า “ติดตามการประเมินผลโดยคณะ
กรรมการฯ ทีร่ับผิดชอบ”เท่านั้น) 

ภาษาไทย - 
 
 
 

- 1. ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง
การจัดท าแผนกลยุทธ์ การพัฒนาแผนกล
ยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการให้แก่บุคลากร/
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 
2. ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง
การจัดท าแบบเสนอโครงการที่มีการ
ก าหนดตัวช้ีวัด และการประเมินผลอย่าง
ได้มาตรฐานให้แก่บุคลากร 
3. ควรมีกระบวนการที่ท าให้บุคลากรใน
ภาควิชามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

ภาษาศาสตร ์ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากร
ภายในภาคอย่างเป็นรูปธรรม 

- - 

วรรณคด ี 1. ภาควิชามีการปรับเปลีย่นวิสัยทัศน์ให้มี
ความท้าทายยิ่งข้ึน  
2. ภาควิชามีแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และ
เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแผนกลยทุธ์ของ
มหาวิทยาลยั / มีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนฯและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างชัดเจน / 
มีแผนปฏิบตัิการที่แสดงให้เห็นวิธกีารที่มุ่งสู่
จุดหมายชัดเจน 
3. น ากระบวนการประกันคณุภาพตาม
ระบบ PDCA ไปใช้เพื่อการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของภาควิชาได้อยา่งเป็น
รูปธรรม 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
ภาควิชาอย่างสม่ าเสมอและชัดเจนทุกเดือน
ตามองค์ประกอบการประเมินคณุภาพ
การศึกษาท้ัง 9 ด้าน ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดใีห้หน่วยงานภายในคณะน าไปเป็น
แบบอย่างได้ 
5. มีการก ากับดูแลให้คณะกรรมการชุด
ต่างๆ ด าเนินการตามภารกิจได้อยา่ง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 

ภาควิชาควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ด้านต่างๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดขีอง
ภาควิชาให้แก่บุคลากรในคณะ เช่น อบรม
เทคนิคการจดัการประชุมและการเขียน
รายงานการประชุม / อบรมการท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีทีส่อดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
และสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน / อบรมการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบง่ช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีและการเขียน
รายงานผลการปฏิบัติการประจ าป ี
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ภำควิชำ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ศิลปาชีพ มีการจัดท าแผนปฏิบตัิงาน

ประจ าปีการศึกษา และ
ปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
ภาควิชาโดยเชื่อมโยง
แนวทางยุทธศาสตร์และแผน
กลยุทธ์ระดับคณะ และ
มหาวิทยาลยัมาไดค้รบพันธกจิ 
4 ด้าน 

การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของ
โครงการ/กิจกรรม 

(การก าหนดตัวช้ีวัดไม่ใช้รูปแบบ
เดียวกันทุกโครงการ) 

1. ควรจัดท าแผนต่างๆ ให้ตรงกับ
องค์ประกอบตัวบ่งช้ีในการประกนั
คุณภาพ เพื่อให้เข้าใจตรงกันโดยง่าย    
2. ควรก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ ทั้ง
ในเชิงคุณภาพโดยอิงเกณฑ์ประกนั
คุณภาพ (ก าหนดวา่ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจตั้งแต่ “ระดับ 3.51” ขึ้นไป แทน 

“ระดับด”ี) เพื่อให้เข้าใจตรงกันโดยง่าย  
องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 

ดนตร ี
 
 
 

ภาควิชามีกิจกรรม/โครงการ
เสรมิหลักสูตรจ านวนมาก
และหลากหลาย 
 
 
 
 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการ
พัฒนาและบริหารหลักสตูร 
2. การพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดท าโครงการและประเมิน
โครงการต่างๆ 
3. สัดส่วนต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย์ และสดัส่วนคณุวุฒิ
การศึกษาของอาจารย ์
4. การพัฒนาหลักสตูรบณัฑิตศึกษา 
ถ้าไม่มีหลักสตูรบณัฑติศึกษา ท าให้
อาจารยไ์ม่มีหน้าท่ีเป็นอาจารย์
ประจ าบณัฑิตวิทยาลัย มีผลให้
บทบาทของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์มีค่าเป็น 0 

1. ควรมีระบบติดตามเคา้โครงการ
สอน มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
2. ควรส่งผู้รับผิดชอบจริงของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เข้ารับการ
อบรมหรือดูงานเกี่ยวกับการวางแผน 
การเขียนแผน/โครงการ การ
ประเมินผล การจัดเก็บเอกสาร และ
การประกันคณุภาพ เนื่องจากเนื้องาน
เหล่านีม้ีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง 
3. ควรจัดท าแผนกระจายภาระงาน
และพัฒนาบุคลากรในรอบปี
การศึกษาเวลา 2 ปี ซึ่งต้องครอบคลุม
ปีงบประมาณ 3 ปี เพ่ือจักได้วางแผน
ก าลังคนและเงินได้อยา่งต่อเนื่อง 
4. ควรก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาหลักสตูรการศึกษา ปริญญาโท 
ในแผนของภาค ทุกปีการศึกษา 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

 
 

1. อาจารย์มีคณุวุฒิทาง
การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
ในจ านวนมาก 
2. มีการสนับสนุนนิสติเข้า
ร่วมประชุมและน าเสนอ
ผลงานและฝึกงาน จ านวน
มาก 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการ
พัฒนาและบริหารหลักสตูร 
2. การพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดท าโครงการและประเมินโครงการ
ต่างๆ 

1. ควรมีระบบติดตามเคา้โครงการ
สอน มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
2. ควรส่งผู้รับผิดชอบจริงของ
คณะกรรมการชุดต่างๆเข้ารับการ
อบรมหรือดูงานเกี่ยวกับการวางแผน 
การเขียนแผน/โครงการ การ
ประเมินผล การจัดเก็บเอกสาร และ
การประกันคณุภาพ เนื่องจากเนื้องาน
เหล่านีม้ีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง 
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ภำควิชำ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ปรัชญาและศาสนา อาจารย์มีคณุวุฒิการศึกษา

และต าแหน่งทางวิชาการสูง  
 
 
 

1. การพัฒนาระบบและกลไกใน
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2. การพัฒนาระบบและกลไก
การจัดท าโครงการและประเมิน 
โครงการ 
3. การเปิดหลักสตูรป.เอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรมีการน าผลการด าเนินงานและผล
ประเมินหลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนและหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม โดยต้องมีการท าแผนงานหรือ
โครงการที่เป็นลายลักษณ์อักษร และก าหนด
วิธีการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งจัดท ารายงานผลไว้อย่าง
ชัดเจน 
2. ควรมีระบบติดตามเคา้โครงการสอน 
มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
3. ควรส่งผู้รับผิดชอบจริงของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆเข้ารบัการอบรมหรือดูงานเกี่ยวกับ
การวางแผน การเขยีนแผน/โครงการ การ
ประเมินผล การจัดเก็บเอกสาร และการ
ประกันคณุภาพ เนื่องจากเนื้องานเหล่านีม้ี
ความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง 
4. ควรแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญและ
ช่วยงานได้จริงในการด าเนินงานแต่ละด้าน 
5. ควรเพิ่มจ านวนกิจกรรม โดยกระจาย
ภาระงานผู้รับผิดชอบอย่างท่ัวถึงและ
หมุนเวียน รวมทั้งก าหนดโครงการและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จอยา่งชัดเจนในแผนของ
ภาควิชา 
6. ควรเปิดหลักสตูรป.เอก 
7. ควรปรับปรุงห้องเรยีนนิสติระดบั ป.โท 

ภาษาต่างประเทศ มีระบบและกลไกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงบประมาณ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน จัดท าแผน
ปฏิบัติงานด้านการวิจัยที่
ชัดเจน และด าเนินการได้จริง 
จึงควรพัฒนาแผนปฏิบตัิการ
นี้ให้ขยายครอบคลุมกลุม่
อาจารย์ใหมม่ากยิ่งข้ึน  

1. การพัฒนาหลักสตูรนานาชาต ิ
2. การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท  
3. สัดส่วนคณุวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ และสดัส่วนต าแหน่ง
วิชาการของอาจารย์ 
4. การพัฒนาระบบและกลไก
การจัดท าโครงการและประเมิน
โครงการต่างๆ 

1. ควรก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
หลักสตูรนานาชาติในแผนของภาค 
2. ควรมีระบบที่ชัดเจนและเป็นสากลในการ
คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ให้
เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของ
นิสิต 
3. ควรจัดท าแผนกระจายภาระงานและ
พัฒนาบุคลากรในรอบปีการศึกษาเวลา 2 ปี 
ซึง่ต้องครอบคลุมปีงบประมาณ 3 ปี เพ่ือจัก
ได้วางแผนก าลังคนและเงินได้อย่างต่อเนื่อง 
4. ควรส่งผู้รับผิดชอบจริงของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆเข้ารบัการอบรมหรือดูงานเกี่ยวกับ
การวางแผน การเขยีนแผน/โครงการ การ
ประเมินผล การจัดเก็บเอกสาร และการ
ประกันคณุภาพ เนื่องจากเนื้องานเหล่านีม้ี
ความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง 
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ภาษาไทย 1. มีหลักสตูรที่หลากหลาย ทุก
ระดับคณุวุฒิการศึกษา ท้ังภาค
ปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งมี
หลักสตูรนานาชาต ิ
2. มีการศึกษาและดูงาน สร้าง
เครือข่ายกับตา่งประเทศ (เกาหลี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาระบบและ
กลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูร 
2. การพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดท าโครงการและ
ประเมินโครงการต่างๆ 
3. อาจารย์ที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกมีมากแต่มี
ต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
 
 
 
 

1. ควรมีการน าผลการด าเนินงานและผล
ประเมินหลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุง
การเรยีนการสอนและหลักสูตรอยา่งเป็น
รูปธรรม โดยต้องมีการท าแผนงานหรือ
โครงการที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ก าหนดวิธีการตดิตามผลการด าเนนิงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดท ารายงานผลไว้
อย่างชัดเจน 
2. ควรมีระบบติดตามเคา้โครงการสอน 
มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
3. ควรส่งผู้รับผิดชอบจริงของ
คณะกรรมการชุดต่างๆเข้ารับการอบรม
หรือดูงานเกี่ยวกับการวางแผน การเขียน
แผน/โครงการ การประเมินผล การ
จัดเก็บเอกสาร และการประกันคณุภาพ 
เนื่องจากเนื้องานเหล่านีม้ีความสมัพันธ์
อย่างลึกซึ้ง 
4. ควรแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญ
และช่วยงานไดจ้ริงในการด าเนินงานแต่
ละด้าน 
5. ควรจัดท าแผนกระจายภาระงานและ
พัฒนาบุคลากรในรอบปีการศึกษาเวลา 
2 ปี ซึ่งต้องครอบคลมุปีงบประมาณ 3 ปี 
เพื่อจักได้วางแผนก าลังคนและเงินได้
อย่างต่อเนื่อง 

ภาษาศาสตร ์ 1. อาจารย์มีคณุวุฒิทางการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ ์
2. เปิดโอกาสให้นสิิตน าเสนอ
ผลงานได้อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

1. การพัฒนาระบบและ
กลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูร 
2. อาจารย์ 1 คน รับผิดชอบ
นิสิตจ านวนมาก (9:133) 

1. ควรมีระบบติดตามเคา้โครงการสอน 
มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
2. ควรวางแผนสัดส่วนระหว่างอาจารย์
และนิสติล่วงหน้าและอย่างต่อเนื่องเพื่อ
วางแผนการรับนสิิตและอัตราก าลงั 
3. ควรเชิญอาจารย์พิเศษให้มากขึน้ 

วรรณคด ี 1. อาจารย์มีงานวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อน ามา
พัฒนาการเรียนการสอนไดด้ ี
2. ภาควิชามีกิจกรรม/โครงการ
เสรมิหลักสูตรจ านวนมากและ
หลากหลาย 

สัดส่วนต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย์ และสดัส่วนคณุวุฒิ
การศึกษาของอาจารย ์
 
 

ควรจัดท าแผนกระจายภาระงานและ
พัฒนาบุคลากรในรอบปีการศึกษาเวลา 
2 ปี ซึ่งต้องครอบคลมุปีงบประมาณ 3 
ปี เพ่ือจักได้วางแผนก าลังคนและเงินได้
อย่างต่อเนื่อง 
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ศิลปาชีพ ภาควิชามีกิจกรรม/
โครงการเสรมิหลักสูตร
จ านวนมากและ
หลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงการสหกิจ
ศึกษา 
 
 
 

1. สัดส่วนคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
และสดัส่วนต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย ์
2. การพัฒนาหลักสตูรบณัฑิตศึกษา ถ้า
ไม่มีหลักสตูรบณัฑติศึกษา ท าให้
อาจารยไ์ม่มีหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย มีผลให้บทบาทของ
อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีค่า
เป็น 0 

1. ควรจัดท าแผนกระจายภาระงานและ
พัฒนาบุคลากรในรอบปีการศึกษาเวลา 
2 ปี ซึ่งต้องครอบคลมุปีงบประมาณ 3 
ปี เพ่ือจักได้วางแผนก าลังคนและเงินได้
อย่างต่อเนื่อง 
2. ควรก าหนดเป้าหมาย กรอบเวลา 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาหลักสตูรการศึกษา ปริญญาโท 
ในแผนของภาค ทุกปีการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต 
ดนตร ี 1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
2. มีผลการประเมิน
คุณภาพของการบริการ
ในข้อ 1-3 

1. การจัดท าแผนการพัฒนานิสติให้
ครบถ้วน 
2. การสร้างเครือข่ายทางดนตรีกบั
สถาบันอื่น 
3. เมื่อมีการจดักิจกรรมพัฒนานิสติควร
มีการประเมินแผน 
4. มีกิจกรรมที่จดัโดยนิสติแตไ่ม่มี
โครงการเป็นลายลักษณ์อักษรและไมม่ี
ผลประเมินโครงการ 

- 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

 1. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า 
2. การประเมินคณุภาพของการบริการ
ในข้อ 1-3 และการน าผลการประเมิน
คุณภาพไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดบริการ 
3. การให้ความรู้ทางด้านประกัน
คุณภาพให้กับนสิิตทั้งระดับปรญิญาตรี
และบณัฑิตศึกษา 
4. ระบบการจดัเก็บเอกสารหลักฐาน
ด้านการประกันคณุภาพของกิจกรรม
ของนิสิต 
5. นิสิตมีกิจกรรมมากแต่ยังไม่สามารถ
ตอบโจทย์ประกันคุณภาพให้ครบทั้ง 5 
ด้าน 
6. การประเมินโครงการกิจกรรมขาด
ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน    

ควรมีการอบรมนสิิตให้มีความรูด้้านการ
ประกันคณุภาพ 
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ปรัชญาและ

ศาสนา 
1. มีการจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า 

2. มีผลการ
ประเมินคุณภาพ
ของการบริการใน
ข้อ 1-3 

 

1. การส่งเสริมให้นสิิตท ากิจกรรมให้ครบ
ทั้ง 5 ประเภท  ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงด้าน
จริยธรรมและส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
เท่านั้น 
2. การน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงกิจกรรมอย่างชัดเจน 
3. การประเมินโครงการกิจกรรมขาด
ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน   

ควรวางแผนในการด าเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตให้
ชัดเจน 
 

ภาษาต่างประเทศ มีการส่งเสรมิให้
นิสิตจัดกจิกรรม 

 

1. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า 
2. การประเมินคุณภาพของการบริการใน
ข้อ 1-3 และการน าผลการคณุภาพไปใช้
ในการพัฒนาการจัดบริการ 
3. กิจกรรมที่นิสติจัดขาดหลักฐานท่ี
ส าคัญที่แสดงว่านิสติน าความรู้ทางด้าน
การประกันคณุภาพไปใช้ 
4. การสนับสนุนให้นสิิตสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพกับมหาวิทยาลยัอืน่ ๆ 

- 

ภาษาไทย - 1. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า 
2. การประเมินคุณภาพของการบริการใน
ข้อ 1-3 และการน าผลการคณุภาพไปใช้
ในการพัฒนาการจัดบริการ 
3. การให้นิสิตจดัโครงการและ
ด าเนินการโครงการทั้งระดับปริญญาตรี  
และระดับบณัฑิตศึกษาให้ครบถ้วน 

1. ควรใช้เกณฑ์ในการประเมินโครงการให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 
2. ควรอบรมให้ความรู้เรื่องระบบประกัน
คุณภาพให้กับนสิิตเพื่อน าไปใช้ในการจัด
โครงการ 

ภาษาศาสตร ์ - 1. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า 
2. การประเมินคุณภาพของการบริการใน
ข้อ 1-3 และการน าผลการประเมนิ
คุณภาพไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดบริการ 
 

1. ควรจัดกิจกรรมขึ้นที่ไม่ใช่กิจกรรมทาง
วิชาการให้กับนิสิตบณัฑิตศึกษา 
2. ควรมีการจดัอบรมขบวนการจดักิจกรรม
ให้กับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
3. สนับสนุนนิสติสร้างเครือข่ายระดับ
บัณฑิตศึกษา  เช่น  การประชุมวชิาการระหว่าง
มหาวิทยาลยั 
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ภำควิชำ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
วรรณคด ี 1. มีการจัดท าแผนการจดักิจกรรม

พัฒนานสิิตอย่างชัดเจนและ
ครบถ้วน 
2. มีการให้ความรู้และทักษะการ
ประกันแก่นิสติ 
3. มีการประเมินความส าเร็จอย่าง
ชัดเจน 
4. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจดักิจกรรม 
 

1. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า 
2. การประเมินคุณภาพของการบริการในข้อ 
1-3 และการน าผลการคณุภาพไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดบริการ 
3. การจัดกิจกรรมของนิสิตใหค้รบ 5 
ประเภท  ตามที่ก าหนด 
4. การสร้างเครือข่ายพัฒนาคณุภาพกับ
มหาวิทยาลยัอื่นๆ  หรือกิจกรรมรว่มกับ
มหาวิทยาลยั 
5. การจัดกิจกรรม ควรเลือกจดักจิกรรมที่
สามารถตอบโจทย์ของประกันคุณภาพให้
ได้มากท่ีสุด 

- 

ศิลปาชีพ 1. มีการจัดท าแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานิสิตครบทุกด้าน 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพ 
3. มีการสนับสนุนให้นิสติจัด
โครงการโดยใช้ความรู้ด้าน 
(PDCA) ประกันคณุภาพเข้ามาใช้ 

1. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า 
2. การประเมินคุณภาพของการบริการในข้อ 
1-3 และการน าผลการคณุภาพไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดบริการ 
3. การสนับสนุนให้นสิิตสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย 
4. การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนงาน 

- 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ดนตร ี มีศักยภาพในการสร้างงาน
สร้างสรรค ์

1. สร้างเสริมกระบวนการสร้างงานวิจัย/
สร้างสรรค ์
2. การเผยแพร่องค์ความรูต้่อสาธารณชน
มากขึ้น 
3. การรวบรวมเอกสารอย่างถูกตอ้งเป็น
ระบบ 

ควรมีการมอบหมายและ
ติดตามการท างานเพื่อพัฒนา
ของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

อาจารย์มีความรู้ความช านาญการ
เฉพาะด้านอย่างดเียี่ยม 

1. การจัดระบบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง 
2. การรวบรวมหลักฐานการท างานวิจัยและ
การเผยแพร่งานวิจัย 

ควรวางแผนจัดระบบเอกสาร
และการรายงานผลงานตา่งๆ 
ของอาจารย์อย่างต่อเนื่องทั้งปี 

ปรัชญาและ
ศาสนา 

มีงานวิจัยสนองต่อความต้องการ
ของสังคมได้ด ี
 

การจัดระบบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ควรวางแผนจัดระบบเอกสาร
และการรายงานผลงานตา่งๆ 
ของอาจารย์อย่างต่อเนื่องทั้งปี 
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ภำควิชำ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาษาต่างประเทศ มีอัตราก าลังของอาจารย์และ

บุคลากรมีความรู้เฉพาะด้านและ
สามารถท างานวิจัย/งาน
สร้างสรรคส์ูง 

จ านวนอาจารย์ที่ท างานวิจัยยังอยูใ่น
สัดส่วนท่ีต่ า 

ภาควิชาควรให้การสนับสนุน
และร่วมวางแผนงานการท าวิจยั
ของอาจารย์ให้สมดุลกับภาระ
งานสอน 

ภาษาไทย 1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานจากต่างประเทศ 
2. มีสื่อเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยท่ี
มีประสิทธิภาพ 

การจัดระบบเอกสาร ควรวางแผนจัดระบบเอกสาร
และการรายงานผลงานตา่งๆ 
ของอาจารย์อย่างต่อเนื่องทั้งปี 

ภาษาศาสตร ์ มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนการ
วิจัยจากภายนอกอย่างดีเยี่ยม 
 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ ขาดผู้รับผิดชอบในการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เปน็
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์จริง 

ควรพัฒนาการวิเคราะห ์
สังเคราะห์งานวิจัยและเผยแพร่
ในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องทั้งป ี

วรรณคด ี 1. อาจารย์ทุกท่านมีศักยภาพและ
มีผลงานวิจยัอย่างดีเยีย่ม 
2. มีการแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบงาน
ด้านการวิจัยและมอบหมายภาระ
งานชัดเจน สอดรับกับตัวบ่งช้ี 

- - 

ศิลปาชีพ มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนการ
วิจัยจากภายนอกอย่างด ี
 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ ขาดผู้รับผิดชอบในการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เปน็
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์จริง 

ควรพัฒนาการวิเคราะห ์
สังเคราะห์งานวิจัยและเผยแพร่
ในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องทั้งป ี

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ดนตร ี 1. มีการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนกับการวิจัย 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการกับสังคม 

1. การประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
2. การส ารวจความต้องการของชุมชน 
3. การประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

1. ควรมีผู้รบัผิดชอบในการ
วางแผนติดตามประเมินและน า
ผลไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และชุมชน รวมทั้งน ามา
ปรับปรุงคณุภาพของการ
ให้บริการ 
2. ควรมีการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 
3.ประเมินผลการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมและน าไป
พัฒนาเผยแพร ่

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 

1. การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวจิัย 
2. การประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
3. การน าผลการบริการวิชาการไป
พัฒนาและเผยแพร ่

ควรมีผูร้ับผดิชอบในการ
วางแผนติดตามประเมินและน า
ผลไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และชุมชน รวมทั้งน ามา
ปรับปรุงคณุภาพของการ
ให้บริการ 
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ภำควิชำ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ปรัชญาและ

ศาสนา 
- 

 
 
 

1. การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวจิัย 
2. การส ารวจความต้องการของชุมชน 

1. ควรผลักดันให้บุคลากรใน
ภาควิชาท่ีไปบริการวิชาการน า
ผลมาต่อยอดเป็นงานวิจัย 
2. ควรมีการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 

ภาษาต่างประเทศ 1. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 
2. มีการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน 
 
 
 

1. การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวจิัย 
2. การประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
3. การน าผลการบริการวิชาการไป
พัฒนาและเผยแพร ่
4. กรรมการผู้รับผิดชอบในการวางแผน
ติดตามประเมินผลและน าผลไปใช้
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชน 

ควรมีผูร้ับผดิชอบในการ
วางแผนติดตามประเมินผลและ
น าผลไปใช้ประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและชุมชน รวมทั้ง
น ามาปรับปรุงคุณภาพของการ
ให้บริการ 

ภาษาไทย มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวจิัย 
 
 
 
 

1. การประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
2. การน าผลการบริการวิชาการไป
พัฒนาและเผยแพร ่

ควรมีผูร้ับผดิชอบในการ
วางแผนติดตามประเมินผลและ
น าผลไปใช้ประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและชุมชน รวมทั้ง
น ามาปรับปรุงคุณภาพของการ
ให้บริการ 

ภาษาศาสตร ์ 1. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนกับการวิจัย 
2. มีการพัฒนาความรู้ทีไ่ด้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพรสู่ส่าธารณชน 

การประเมินผลความส าเร็จของการบรูณา
การงานบริการทางวิชาการแกส่ังคม
กับการเรยีนการสอนและการวิจัย 
 

ควรมีผูร้ับผดิชอบในการ
วางแผนติดตามประเมินผลและ
น าผลไปใช้ประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและชุมชน รวมทั้ง
น ามาปรับปรุงคุณภาพของการ
ให้บริการ 

วรรณคด ี มีการพัฒนาความรู้ที่ไดจ้ากการ
ให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพรสู่ส่าธารณชน 

การส ารวจความต้องการของชุมชน ควรจัดท าการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 

ศิลปาชีพ 1. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนกับการวิจัย 
2. มีการพัฒนาความรู้ทีไ่ด้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพรสู่ส่าธารณชน 

1. การประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
2. การส ารวจความต้องการของชุมชน 

ควรมีผูร้ับผดิชอบในการ
วางแผนติดตามประเมินผลและ
น าผลไปใช้ประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและชุมชน รวมทั้ง
น ามาปรับปรุงคุณภาพของการ
ให้บริการ 
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ภำควิชำ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ดนตร ี 1. มีการจัดโครงการท านุบ ารุงท่ี
หลากหลาย 
2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต ์
3. มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

การน าผลการประเมินมาปรับปรุงใน
การวางแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมนสิิต 
 

ควรน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงวางแผนในการท า
โครงการในครั้งต่อไป ให้บูรณา
การการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนสิิต 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

มีโครงการฯ ที่มีการบรูณาการเขา้
กับการเรยีนการสอน และการ
พัฒนานิสิต 

การน าผลการประเมินไปปรับปรุงใน
การวางแผน 

ควรน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงวางแผนในการท า
โครงการในครั้งต่อไป 

ปรัชญาและ
ศาสนา 

มีการจัดโครงการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์
ของภาควิชา 

การน าผลการประเมินมาปรับปรุงทาง
แผนต่าง ๆ กับการเรียนการสอนและ
กิจกรรม 

ควรน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงวางแผนในการท า
โครงการในครั้งต่อไป ให้บูรณา
การการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนสิิต 

ภาษาต่างประเทศ มีการน าผลการประเมินมาใช้ใน
การจัดโครงการครั้งต่อไป 

- ควรก าหนดเป้าหมายในการจัด
โครงการให้หลากหลายและเป็น
ที่ยอมรับระดับชาติ นานาชาต ิ

ภาษาไทย มีการจัดท าโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้หลากหลาย 

1. การสรุปประเมินผลโครงการ ยงัมี
ไม่ครบทุกโครงการ 

2. การน าผลการประเมินมาบูรณาการ
กับการเรยีนการสอนและกจิกรรม 

 

1. ควรติดตามผลประเมินสรุป
โครงการทุกโครงการอย่างเป็น
ระบบ 

2. ควรน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงวางแผนในการด าเนิน
โครงการในครั้งต่อไป 

ภาษาศาสตร ์ มีแผนและงบประมาณสนับสนุน
โครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมนสิิต 

ขาดการบูรณาการร่วมกัน 
 

ควรจัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้บูรณาการกับ
การเรยีนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 

วรรณคด ี 1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณา
การกับกจิกรรมการเรียนการสอน 
และการวจิัย 
2. มีโครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาต ิ

- เสรมิจุดแข็ง 

ควรส่งเสริมใหม้ีการจดัโครงการ
ให้หลากหลาย ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

ศิลปาชีพ มีการจัดโครงการฯ ท่ีครอบคลุม
และหลากหลาย 
 

- ควรก าหนดเป้าหมายในการ
จัดท าโครงการที่หลากหลาย ใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ
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ภำควิชำ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ดนตร ี - 
 
 
 

- ควรจะน าความรู้จากการท ากิจกรรมต่างๆ 
มาจัดท าแผนการจดัการความรู้เพือ่
ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และพัฒนา
บุคลากรภายในภาควิชา 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

มีการพัฒนาและจัดท าการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีการเผยแพรเ่ป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ฐานข้อมูลที่ภาควิชาจดัท า
ขึ้นเอง 
(แม้จะมีฐานข้อมลูส่วนกลาง
ของ มก. หรือ มน. ให้ใช้
ประโยชน์ แตภ่าควิชาควรมี
ฐานข้อมูลเฉพาะของ
ภาควิชาเองด้วยเพื่อช่วยให้
การด าเนินงานคล่องตัวขึ้น) 

1. ควรจัดท าฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ
ของภาควิชาเอง 
2. ควรมีการประเมินผลการจดัการความรู ้

ปรัชญาและศาสนา มีผลงานท่ีแสดงว่ามีการรวบรวม
องค์ความรู้ และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการจัดการความรูไ้ด้ 
 
 
 

การก าหนดความรู้ / การ
ก าหนด กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการพัฒนาด้วย
กระบวนการจดัการความรู้  
(การไม่ก าหนดท าให้ไม่
สามารถอธิบายได้ว่าผลงาน
ที่มีอยู่ท าเพื่ออะไร เพื่อใคร) 

1. ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง
การจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร 
2. ควรจัดท าโครงการการจัดการความรู้
โดยก าหนดความรู้ / ก าหนด 
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาด้วย
กระบวนการจดัการความรู้แล้วบรรจุ
โครงการลงในแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

ภาษาต่างประเทศ 1. มีการจัดโครงการเตรยีมความ
พร้อมให้กับคณาจารยภ์าควิชาก่อน
เปิดภาคเรียนทั้งภาคต้นและภาค
ปลาย 
2. มีหลักสตูรครบทั้ง 3 ระดับ ไดแ้ก่ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก โดยเฉพาะหลักสูตรปรญิญาเอก
ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาต ิ
3. มีแผนแก้ไขปัญหานิสติตกค้างที่
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 01355113 ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบ Semi-
Online โดยมีการประชุมแจ้งให้
อาจารยส์อนและฝึกอบรมผูส้อน 
และมีการประเมินผลการเรียนการ
สอนและน าผลประเมินมา
พัฒนาการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาต่อไป 

1. การเสรมิสร้างความ
เข้าใจเรื่องการเรียนระบบ 
Semi-Online ในวิชา 
01355113 ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทุกคน 
2. การประชาสมัพันธ์
หลักสตูรปริญญาเอก 
(ปีการศึกษา 2554 ยังไม่มี
ผู้สมคัรเข้าศึกษาในหลักสตูร
ปริญญาเอกตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว)้ 
 
 

1. ควรแจ้งระบบการเรียนการสอนใน
ระบบ Semi-Online ในวิชา 01355113 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนทราบโดยทั่วถึง 
เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนกระตุน้และ
แนะน านิสิตในที่ปรึกษาให้เข้าใจในระบบ
การเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้นอีกทางหนึ่ง 
2. ควรน าผลการประเมินจากบุคลากรทุก
ฝ่ายนอกจากนสิิต/ผูส้อน แล้วควรประเมิน
โดยผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาจาก
คณะอื่นๆด้วย มาปรับปรุงระบบ Semi-
Online ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (ค่าร้อย
ละความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่ประเมิน
ยังมีค่าเฉลีย่สูงสดุอยู่ที่ระดับร้อยละ 40-
50 เท่านั้น) 
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ภำควิชำ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาษาไทย - 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. ภาควิชาควรทบทวนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ /ก าหนดภารกิจของ
คณะกรรมการให้สอดคล้องกับระเบียบ
บริหารราชการ และก าหนดให้
คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ปฏิบัตภิารกิจ
ตามที่ระบุในค าสั่งแต่งตั้ง 
2. ภาควิชาควรด าเนินการให้บุคลากรทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการ
ภาควิชาอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ภาควิชาควรด าเนินการประเมนิการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารและ
คณะกรรมการบรหิารแล้วน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงการปฏิบัตริาชการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ภาษาศาสตร ์ 1. มีการจัดท าระบบฐานข้อมลู 
2. มีการจัดท าแฟ้มภาระงาน
อาจารย์ตลอดปีการศึกษา 
 

การน าผลประเมินการ
บริหารงานของภาควิชาไป
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบฐานข้อมลู เพื่อท่ีจะได้น าไป
พัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
2. ควรวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง 

วรรณคด ี 1. ผู้บริหารภาควิชามภีาวะผู้น า มี
การบริหารงานอย่างโปร่งใสเน้นการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในภาควิชา 
และมีการก ากับตดิตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานจาก
คณะกรรมการฝา่ยต่างๆอย่าง
ครบถ้วนและสม่ าเสมอ  
2. ผู้บริหารภาควิชาส่งเสรมิ
สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนา
ทางวิชาการเพื่อให้สามารถท างานได้
บรรลุวตัถุประสงค์ของภาควิชา 
3. มีฐานข้อมูลอิเลค็ทรอนิกส์ที่มีการ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมลูให้
ทันสมัยจดัเป็นแหล่งเรียนรู้แบบ e-
learning ที่มคีุณภาพ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ภำควิชำ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

ศิลปาชีพ 1. ก าหนดประเด็นความรู้เพื่อ
การจัดการความรู้ได้ชดัเจน  
2. มีการด าเนินการโดยใช้ระบบ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
น ามาใช้ประโยชน์การเรยีนการ
สอน 3. มีแผนภูมแิสดงวงจร
ความเสีย่งท่ีแสดงรายละเอียดได้
ชัดเจนดีมาก 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ดนตร ี

 
- การวิเคราะห์ข้อมลูทาง

การเงินของภาควิชา 
ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

 
 

- - - 

ปรัชญาและศาสนา - - - 
ภาษาต่างประเทศ - - ควรแสดงภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการเก็บ

รักษาเงิน และ คณะกรรมการตรวจสอบการ
เก็บรักษาเงินของภาคฯ ให้ชัดเจนเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบราชการ 

ภาษาไทย - - - 
ภาษาศาสตร ์ - 

 

 

การจัดท ารายงานทางการ
เงิน (ยังไม่จัดท าให้เป็น
ระบบ) 

ควรชี้แจงรายละเอียดการวางแผนและการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อความชัดเจน 

วรรณคด ี - - - 
ศิลปาชีพ - - - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ดนตร ี

 
- - - 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

- - - 

ปรัชญาและศาสนา - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน 

กระบวนการที่น ามาซึ่งการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่
บุคลากร/คณะกรรมการผู้รับผิดชอบของ
ภาควิชาโดยเร่งด่วน 
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ภำควิชำ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

ภาษาต่างประเทศ มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบดา้นการ
ประกันคณุภาพครบทุกสาขาวิชา 
ท าให้มีการประสานงานดา้นการ
ประกันคณุภาพเกดิขึ้นอย่างต่อเนือ่ง
ในภาควิชา 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
ภาษาไทย 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
กระบวนการที่น ามาซึ่งการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากร/
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบของภาควิชา
โดยเร่งด่วน 

ภาษาศาสตร ์ มีการแลกเปลีย่นความรู้จาก
หน่วยงานภายนอกท าให้มีการน าไป
พัฒนาให้การท างานด้านการประกัน
คุณภาพเกิดความรวดเร็ว 

- 

 

 

- 

 

 

วรรณคด ี 1. ภาควิชาให้ความส าคญัและเหน็
ประโยชน์ของการประกันคณุภาพ
การศึกษาโดยน ากลไกการประกัน
คุณภาพ ได้แก่ การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาคณุภาพของภาควิชา
อย่างต่อเนื่อง 
2. ภาควิชามีแนวปฏิบัติที่ดี ส่งผลให้
ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้าน
การประกันคณุภาพติดต่อกัน 2 ปี 
3. มีการน าวงจรคณุภาพ PDCA 
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรและนสิิต
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในรูปแบบของ
กิจกรรมในรายวิชาที่สอนและ
โครงการ/กิจกรรมที่นิสติจัดขึ้น 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปาชีพ มีโครงการใหค้วามรู้การประกัน
คุณภาพให้กับนสิิต 

- 
 

 

ควรสรปุหรือเขียนรายงานการด าเนิน 
งานโดยเช่ือมโยงตัวบ่งช้ีอัตลักษณข์อง
คณะเพือ่สะดวกต่อความเข้าใจ 
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ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 

หน่วยงำน 
องค์ประกอบ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร ศูนย์จัดกำรฯ ศูนย์ภำษำ สถำบันขงจื๊อ สถำบันภำษำฯ 

1 
ปรัชญำ ปณิธำน  

วัตถุประสงค์และแผนงำน 

5.00 
ดีมาก 

4.00 
ด ี

5.00 
ดีมาก 

4.00 
ด ี

5.00 
ดีมาก 

2 
กำรผลิตบัณฑิต 

4.00 
ด ี

- - - - 

3 
กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

ไม่ประเมิน 

4 
กำรวิจัย 

- - - 2.50 
ต้องปรับปรุง 

4.33 
ด ี

5 
กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

- - 3.00 
พอใช้ 

2.00 
ต้องปรับปรุง 

4.00 
ด ี

6 
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4.00 
ด ี

- - 5.00 
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

7 
กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

4.89 
ดีมาก 

3.99 
ด ี

3.59 
ด ี

3.23 
พอใช้ 

3.31 
พอใช้ 

8 
กำรเงินและงบประมำณ 

ไม่ประเมิน 

9 
ระบบและกลไกกำร

ประกันคุณภำพ 

5.00 
ดีมาก 

4.00 
ด ี

4.00 
ด ี

4.00 
ด ี

4.00 
ด ี

รวม 
4.76 
ดีมำก 

3.99 
ดี 

3.65 
ดี 

3.19 
พอใช้ 

3.88 
ดี 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

- 
 
 
 
 

การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ยังไม่เป็นระบบ 

ควรมีระบบการติดตาม ประเมินผล และการ
รายงานผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถน าไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปา้หมายที่ก าหนด  

ศูนย์จัดการ
ศึกษาฯ 

 

- 
 
 

1. การก าหนดตัวช้ีวัดเป็น
ลักษณะการวัด
กระบวนงาน ยังไมส่ะท้อน
ผลการด าเนินงานท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพอย่าง
แท้จริง 

1. ควรปรับปรุงการก าหนดตัวช้ีวดัที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผลการด าเนินงานให้ชัดเจน 

2. การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ยังไม่เป็นระบบ 

2. ควรมีระบบการตดิตาม ประเมนิผล และการ
รายงานผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถน าไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปา้หมายที่ก าหนด  

ศูนย์ภาษา มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้ก้าวสู่
การเป็นศูนย์กลางการ
อบรมภาษาต่างประเทศ
ระดับดีเลศิ เป็นศูนย์
ประสานงานบริการด้าน
ภาษาต่างประเทศใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีมมีาตรฐาน
การให้บริการ  

1. การก าหนดแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี ยังไม่
ครอบคลมุตามเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 

1. ควรทบทวนการจัดท าแผนปฏบิัติงานประจ าปี 
ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ 

2. การก าหนดตัวช้ีวัดเป็น
ลักษณะการวัด
กระบวนงาน ยังไมส่ะท้อน
ผลการด าเนินงานท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพอย่าง
แท้จริง 

2. ควรปรับปรุงการตัวช้ีวัดทีมุ่่งเนน้การพัฒนา
คุณภาพผลการด าเนินงานให้ชัดเจน 

3. การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ยังไม่เป็นระบบ 

3. ควรมีระบบการตดิตาม ประเมนิผล และการ
รายงานผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถน าไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปา้หมายที่ก าหนด  
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
สถาบันขงจื๊อ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

เพื่อพัฒนาสถาบันฯ ให้
บรรลเุป้าหมายการ
เสรมิสร้างความรูภ้าษาและ
วัฒนธรรมจีน โดยอาศัย
ความร่วมมือกับสถาบัน 
Hanban ของจีน เพื่อ
แลกเปลีย่นภาษาและ
วัฒนธรรมจีนร่วมกัน 

1. การก าหนดตัวช้ีวัดเป็น
ลักษณะการวัด
กระบวนงาน ยังไมส่ะท้อน
ผลการด าเนินงานท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพอย่าง
แท้จริง 

1. ควรปรับปรุงการก าหนดตัวช้ีวดัที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผลการด าเนินงานให้ชัดเจน 

2. การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ยังไม่เป็นระบบ 

2. ควรมีระบบการตดิตาม ประเมนิผล และการ
รายงานผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้บรรลผุลตามเป้าหมายที่
ก าหนด  

สถาบัน
ภาษาศาสตรฯ์ 

มีทศิทางในการพัฒนา
สถาบันฯ เพื่อให้บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของคณะ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างครบถ้วน   และ
สามารถด าเนินงานตาม
จุดมุ่งหมายด้านภาษาและ
วัฒนธรรมส าหรับคนพิการ
ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้
พิการทางการไดย้ิน ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมใน
ภาพรวมได้เป็นอยา่งด ี

- - 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
ส านักงาน
เลขานุการ 

(ตัวบ่งช้ีที่ 2.5) 

- 
 
 

การจัดให้มีการบริการ
ห้องน้ า ยังไม่เพียงพอกับ
จ านวนนิสิตของคณะ และ
การดูแลรักษาความสะอาด
ภายในห้องน้ า 

ควรมีการจัดสรรพื้นที่การให้บริการห้องน้ า ที่
เพียงพอกับความต้องการของนิสิต และมีการ
อบรมบุคลากรที่รับผิดชอบ ในเรื่อง จิตบริการ 

ศูนย์จัดการศึกษาฯ ไม่ประเมิน 
ศูนย์ภาษา ไม่ประเมิน 

สถาบันขงจื๊อ ไม่ประเมิน 
สถาบัน

ภาษาศาสตรฯ์ ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต - ไม่ประเมิน - 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ส านักงาน
เลขานุการ 

ไม่ประเมิน 

ศูนย์จัดการศึกษาฯ ไม่ประเมิน 
ศูนย์ภาษา ไม่ประเมิน 

สถาบันขงจื๊อ - 
 

1. การพัฒนาผลงานวิจัย 
ไม่ต่อเนื่อง ท าให้ไม่มี
ผลงานวิจัย 

1. ควรมีการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยเชิงรุก 
เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง โดยประสานความรว่มมือกับ
หน่วยงาน อื่นๆ ในการจัดท าโครงการวิจัยร่วมกัน 
และขอทุนสนับสนุนการท าวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ 
เพิ่มขึ้น 

2. ยังไม่พบหลักฐานการ
ยืนยันหรือหนังสือรับรอง
การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์จริง  

2. ควรก าหนดแนวทางในการติดตามการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอก และประเมินผลส าเร็จ เพื่อสะท้อนให้
เห็นประโยชน์หรือผลกระทบที่ผูร้บับริการได้รับ 

3. การให้ความรู้ดา้น
จรรยาบรรณการวิจัยแก่
นักวิจัย ยังไม่ชัดเจน 

3. ควรมีระบบการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่นักวิจัย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติส าหรับนักวิจยัอย่างต่อเนื่อง 

สถาบัน
ภาษาศาสตร์ฯ 

1. มีผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อสังคม และมี
การเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
และสามารถต่อยอดไปสู่
การเรยีนการสอน และการ
บริการวิชาการ 

การติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ยังไม่ครบถ้วน
ทุกประเด็น 

ควรมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ให้ครบทุก
ประเด็น เพื่อเป็นข้อมูลในการปรบัปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

2. สถาบนัมีศักยภาพใน
การผลิตงานวิจัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู้พิการทางการได้ยิน ท าให้
เป็นที่ยอมรับในสังคมและ
นานาชาติ 

- - 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ส านักงาน
เลขานุการ 

ไม่ประเมิน 

ศูนย์จัดการศึกษาฯ ไม่ประเมิน 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ศูนย์ภาษา 1. เป็นหน่วยงานบริการวิชาการ

ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาให้กับนิสิต/นักศึกษา 
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  รวมทั้งประชาชน
ที่สนใจท่ัวไป เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

การประเมินผลส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการวิชาการ และ
การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง ยังไม่ชัดเจน 

ควรมีการประเมินผลส าเร็จของการบรูณาการ
งานบริการวิชาการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ประโยชน์และผลกระทบที่ไดร้ับของ
ผู้เรยีน และเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ที่
ก าหนด เพื่อน าผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาและปรับปรุง  

2. ผู้บริหารมีศักยภาพในการ
สร้างสรรคโ์ครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

สถาบันขงจื๊อ - การประเมินผลส าเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการ 
และการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง ยังไม่ชัดเจน 

1. ควรมีการประเมินผลส าเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการ เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงประโยชน์และผลกระทบที่ได้รับ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด เพื่อน าผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาและปรับปรุง  
2. ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้บรกิาร
วิชาการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดผลงานเป็นท่ียอมรับมากข้ึน 

สถาบัน
ภาษาศาสตร์ฯ 

มีผลงานท่ีตอบสนองพันธกิจ
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่
ข้อมูล เพื่อบริการวิชาการแก่
สังคมในวงกว้าง ก่อให้เกิด
ประโยชนส์ าหรับผู้พิการทางการ
ได้ยนิ การน าไปบูรณาการกับ
การเรยีนการสอน และพัฒนา
ต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพให้เป็นท่ียอมรับ
มากขึ้น 

การประเมินผลส าเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการ 
และการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง ยังไม่ชัดเจน 

ควรมีการประเมนิผลส าเรจ็ของการบูรณา
การงานบริการวิชาการ เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงประโยชน์และผลกระทบทีไ่ดร้บัของ
ผู้เรยีน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด เพื่อน าผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาและปรับปรุง  

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ส านักงาน
เลขานุการ 

 
 

มีการด าเนินการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบมี
การบูรณาการกับกจิกรรมนิสติ 
มีการเผยแพร่กิจกรรมสม่ าเสมอ 

- - 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ศูนย์จัดการ 

ศึกษาฯ ไม่ประเมิน 

ศูนย์ภาษา ไม่ประเมิน 
สถาบันขงจื๊อ มีการจัดกจิกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน และ
ผสมผสานกับการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

- สร้างผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน  

สถาบัน
ภาษาศาสตรฯ์ 

มีการด าเนินการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสร้างมาตรฐาน
จนไดร้ับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

- - 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ส านักงาน
เลขานุการ 

 
 
 

1. มีบุคลากรที่มศีักยภาพและ
ช านาญการในการปฏิบัติงาน
ตามสายงานได้อย่างมีคณุภาพ 

- 1. ควรมีการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้ช านาญการในการปฏิบตัิงานตามสาย
งาน ใหก้ับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2. มีระบบในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

การวางแผนบรหิารและพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน 

2. ควรวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ส าคัญ เช่น การ
วิเคราะห์อตัราก าลัง ความต้องการในการ
อบรมของบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทุกระดับ ให้เกิด
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามสาย
งาน 

ศูนย์จัดการ
ศึกษาฯ 

 

- 
 

1. การประเมินผลการบริหาร
ของหน่วยงานและผู้บริหารของ
หน่วยงานและผู้บริหารควรน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

1. ควรก าหนดแบบประเมินเพื่อใช้ประเมิน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2. ความต่อเนื่องในการ
บริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ์ 

2. คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ ควรมีวาระ
การบริหาร อย่างน้อย 2 ปี เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการบริหารจัดการ 

3. การวางแผนบริหารและ
พัฒนาบุคคลที่ชัดเจน 

3. ควรวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ส าคัญ เช่น การ
วิเคราะห์อตัราก าลัง ความต้องการในการ
อบรมของบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับ ให้เกดิความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามสายงาน 

ศูนย์ภาษา คณะกรรมการบรหิารฯ มี
ศักยภาพในการบริหารจดัการ
สามารถสรา้งช่ือเสียงและรายได้
ให้กับหน่วยงานและสถาบัน 

การวางแผนบรหิารและพัฒนา
บุคคลที่ชัดเจน 

ควรวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ส าคัญ เช่น การ
วิเคราะห์อตัราก าลัง ความต้องการในการ
อบรมของบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับ ให้เกดิความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามสายงาน 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
สถาบันขงจื๊อ คณะกรรมการบรหิารฯ มี

ศักยภาพในการบริหารจดัการ
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
และสามารถหาทุนสนับสนุน
ภายนอกมาใช้ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

1. การปรับปรุงฐานข้อมลูให้เป็น
ปัจจุบัน 

1. ควรเพิ่มการน าเสนอข้อมลูในฐานข้อมูล
เว็บไซตเ์ป็นภาษาไทย และปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 

2. การวางแผนบริหารและ
พัฒนาบุคคลที่ชัดเจน 

2. ควรวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ส าคัญ เช่น การ
วิเคราะห์อตัราก าลัง ความต้องการในการ
อบรมของบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับ ให้เกดิความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามสายงาน 

สถาบัน
ภาษาศาสตร์ฯ 

คณะกรรมการบรหิารฯ มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับการจดสิทธิบตัร
และน าไปใช้ประโยชน์ในสังคมใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

1. การวางแผนการก าหนด
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับสาย
การปฏิบัติงาน 

1. ควรเพิ่มบุคลากรเฉพาะด้าน เชน่ ด้าน
การเงินเฉพาะด้าน 

2. การวางแผนบริหารและ
พัฒนาบุคคลที่ชัดเจน 

2. ควรวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ส าคัญ เช่น การ
วิเคราะห์อตัราก าลัง ความต้องการในการ
อบรมของบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับ ให้เกดิความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามสายงาน 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ส านักงาน
เลขานุการ 

มีการบรหิารจดัการด้าน
งบประมาณอย่างเป็นระบบ 

ควรจัดท าคู่มือประกอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจบุัน 

ควรสรา้งความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้กับภาควิชาและหน่วยงานย่อย 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ศูนย์จดัการ
ศึกษาฯ 

- - - 

ศูนย์ภาษา มีศักยภาพในการหารายได้ 
สามารถบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได ้

- ควรจัดให้มสี านักงานตรวจสอบภายใน 
มก. มาเป็นท่ีปรึกษา และด าเนินการ
ตรวจสอบทางการเงินเป็นประจ าทุกปี 

สถาบันขงจื๊อ มีการด าเนินการหารายได้และ
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ต่างประเทศ 

บุคลากรยังต้องการเพิ่มเติม
ความช านาญการในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

ควรจัดให้มสี านักงานตรวจสอบภายใน 
มก. มาเป็นท่ีปรึกษา และด าเนินการ
ตรวจสอบทางการเงินเป็นประจ าทุกปี 

สถาบัน
ภาษาศาสตร์ฯ 

มีศักยภาพในการหารายได้ 
สามารถบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได ้

บุคลากรยังต้องการเพิ่มเติม
ความช านาญการในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

ควรจัดให้มสี านักงานตรวจสอบภายใน 
มก. มาเป็นท่ีปรึกษา และด าเนินการ
ตรวจสอบทางการเงินเป็นประจ าทุกปี 

 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554       227 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ส านักงานเลขานุการ 
 
 
 

ผู้บริหารและบุคลากรเห็น
ความส าคญัและมสี่วนร่วมใน
การประกันคณุภาพ และน า
ผลการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

การเขียนผลการด าเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งช้ียังไม่สะท้อนถึง
ผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  

1. ควรสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเขียนผล
การด าเนินงาน เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง  และเป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนด  
2. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการจดักิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวปฏิบัติที่ดดีา้นการ
ประกันคณุภาพ เพื่อเป็นเทคนคิในการน าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์จัดการศึกษาฯ ผู้บริหารและบุคลากรเห็น
ความส าคญัและมสี่วนร่วมใน
การประกันคณุภาพ และน า
ผลการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

การเขียนผลการด าเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งช้ียังไม่สะท้อนถึง
ผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  

ควรสรา้งความเข้าใจร่วมกันในการเขียนผล
การด าเนินงาน เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง  และเป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนด  

ศูนย์ภาษา ผู้บริหารและบุคลากรเห็น
ความส าคญัและมสี่วนร่วมใน
การประกันคณุภาพ และน า
ผลการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

การเขียนผลการด าเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งช้ียังไม่สะท้อนถึง
ผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  

ควรสรา้งความเข้าใจร่วมกันในการเขียนผล
การด าเนินงาน เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง  และเป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนด  

สถาบันขงจื๊อ ผู้บริหารและบุคลากรเห็น
ความส าคญัและมสี่วนร่วมใน
การประกันคณุภาพ และน า
ผลการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

การเขียนผลการด าเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งช้ียังไม่สะท้อนถึง
ผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  

ควรสรา้งความเข้าใจร่วมกันในการเขียนผล
การด าเนินงาน เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง  และเป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนด  

สถาบันภาษาศาสตร์ฯ ผู้บริหารและบุคลากรเห็น
ความส าคญัและมสี่วนร่วมใน
การประกันคณุภาพ และน า
ผลการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

การเขียนผลการด าเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งช้ียังไม่สะท้อนถึง
ผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  

ควรสรา้งความเข้าใจร่วมกันในการเขียนผล
การด าเนินงาน เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง  และเป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนด  
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 
25-27 กรกฎาคม 2554 นั้น คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซ่ึงมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 
จ านวน 21 โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 19 กิจกรรม และอยู่
ระหว่างด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลของฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์  
2) จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับงานประกันคุณภาพของคณะ และถ่ายทอดสู่หน่วยงานภายในให้

รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

  รายละเอียดดังนี้ 
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4.1  แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

รำยงำน ณ วันที่ 18 ตุลำคม 2554 
 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงแก้ไขปรบัปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

7. 
งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผนงำน 

- การก าหนดเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้ ควรวิเคราะหจ์าก
ผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา ตั้งเป้าหมายให้
เหมาะสมและสามารถ
ด าเนินการได้ 

คณะมนุษยศาสตร์
ก าหนดตัวบ่งชี้ตามแผน 
4 ปีคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์
วิเคราะห์ความเป็นไปได้
และก าหนดเป้าหมาย 

แผนปฏิบัติงาน
คณะ
มนุษยศาสตร์ 
ประจ าป ี2554 

  มีตัวชี้วัดที่
บรรลุผลรอ้ยละ 
80 

พ.ย.54 - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 

คณะกรรม 
การฝ่าย
วางแผน
และติดตาม
ประเมนิผล 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบณัฑิต 
1. คุณวุฒิและ
ต าแหน่งวิชาการ
ของคณาจารย์อยู่
ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน 

1. ควรพิจารณามาตรการ
เพื่อแก้ไขสัดส่วนของ
คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และควร
วางแผนเชิงรุกเพื่อพัฒนา
ทั้งคุณวุฒิและต าแหน่ง
วิชาการของคณาจารย ์

1. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
มีอาจารย์เกษียณอายุ
ค่อนข้างมากและ
อาจารย์ที่เกษียณอายุ
ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งวิชาการสูง 

1. ให้ภาควิชาพิจารณา
รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกเป็น
อันดับแรก 

แผนพัฒนา
คุณวุฒิของ
อาจารย์และ
สนับสนุนให้
อาจารย์ศึกษาตอ่ 

  จ านวน
อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิและมี
ต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น
มีเพิ่มขึ้น 

ต.ค.54-ก.ย.55 - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
3. หัวหน้า
ภาควิชา/
ประธาน
สาขาวิชา 

1. ภาควิชา 
2. ฝ่าย
วิชาการ 

2. ในบางสาขาวิชาขาด
แคลนอาจารย์ที่จบ
ปริญญาเอก 

2. ให้ภาควิชาวางแผน
สนับสนุนให้อาจารย์
ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกหรือเขียนผลงาน
ทางวิชาการ 

งบประมาณ
สนับสนุนการ
ผลิตผลงานทาง
วิชาการ 

  มีผลงานทาง
วิชาการ
เพิ่มขึ้น 

ต.ค.54-ก.ย.55 200,000 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554          229 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554       21 
 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงแก้ไขปรบัปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

7. 
งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 
2. จ านวนนิสิต
บัณฑิตศึกษาที่
เพิ่มมากขึ้นในบาง
สาขานอกจากมี
ผลด้านบวกคือ
การเพิ่มผลงาน
ตีพิมพ ์แต่อาจ
ส่งผลด้านลบหาก
มีคณาจารย์ที่ดูแล
นิสิตได้ไม่เพียงพอ 

2. ควรพิจารณาจัดหา
จ านวนคณาจารย์ที่มีความ
พร้อมในการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เพียงพอ 

อาจารย์ที่มีความพร้อม
ในการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษามีจ านวน
จ ากัด 

1. ให้ภาควิชาพิจารณา
รับนิสิตไม่ให้เกินจ านวน
ที่ก าหนดไว้ในแผนการ
รับนิสิต 
2. ให้ภาควิชาวางแผน
จัดหาคณาจารย์ประจ า
ที่มีความพร้อม 

1. แผนการรับ
นิสิต
บัณฑิตศึกษา 
2. แผนการ
พัฒนาอาจารย์
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  จ านวน
อาจารย์ที่มี
ความพร้อมใน
การสอนระดับ
บัณฑิตศึกษามี
เพิ่มขึ้น 

ต.ค.54-ก.ย.55 - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
3. หัวหน้า
ภาควิชา/
ประธาน
สาขาวิชา 

1. ภาควิชา 
2. ฝ่าย
วิชาการ 

3. ขาดแผนเชิงรุก
ในการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้าน
การเพิ่มคุณวุฒิ
และต าแหน่ง
วิชาการและ
แผนพัฒนา
คณาจารย์รุ่นใหม่
ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจยั 

3. ควรจัดท าแผนเชิงรุกใน
การพัฒนาคณาจารย์ทั้ง
ด้านการเพิ่มคุณวุฒิและ
ต าแหน่งวิชาการและ
แผนพัฒนาคณาจารย์รุ่น
ใหม่ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย โดยก าหนด
เส้นทางการพัฒนาใน
ระยะต้น ความต้องการ
การพัฒนาทักษะการสอน
และการวิจัย รวมทั้งการ
จัดร่วมทีมการสอนและ
การวิจยักับคณาจารย์
อาวุโสโดยมีค าสั่ง
มอบหมายรวมทั้งการ
ประเมินผล 

  คณะและภาควิชาควร
จัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์ประจ าป ี
ก าหนดแนวทางและ
โครงการพัฒนาทักษะ
การสอนและการวจิัย 

1. โครงการ
ส่งเสริมอาจารย์
ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 
2. โครงการ
ส่งเสริมอาจารย์
พัฒนาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  มีการ
ด าเนินงาน 

ต.ค.54-ก.ย.55 100,000 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
3. หัวหน้า
ภาควิชา/
ประธาน
สาขาวิชา 

1. ภาควิชา 
2. ฝ่าย
วิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงแก้ไขปรบัปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

7. 
งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 
4. แผนการพัฒนา
สายสนับสนุนยัง
ขาดการวิเคราะห์
ความจ าเป็นของ
ความรู้ที่จะต้อง
พัฒนาที่สัมพันธ์
กับการปฏิบัติ
หน้าที ่

4. ควรมีการวิเคราะห์
ความจ าเป็นของความรู้ที่
จะต้องพัฒนาที่สัมพันธ์กับ
การปฏิบัตหิน้าที่ของสาย
สนับสนุนประกอบการ
จัดท าแผน 

ส านักงานเลขานุการมี
แผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่สัมพันธ์
กับต าแหน่งหนา้ที่ของ
บุคลากร ซ่ึงผ่านการ
เห็นชอบจากผู้บริหาร
ในการส่งไปพัฒนา 

ทบทวนและปรับ
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยการ
วิเคราะห์ความจ าเป็น
ของความรู้ที่จะต้อง
พัฒนาที่สัมพันธก์ับการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

  ทบทวนและ
ปรับแผนพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

มีการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

ต.ค.54-ก.ย.55 - หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

หัวหน้างาน 

5. ขาดระบบ
ติดตามการน า
ความรู้และทักษะ
ที่คณาจารย์และ
สายสนับสนุนไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

5. ควรมีระบบติดตามการ
น าความรู้และทกัษะที่
คณาจารย์และสาย
สนับสนุนไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานทั้งหลังจาก
กลับจากการอบรมและ
ภายหลังจาก 3 เดือนหรือ 
6 เดือน โดยอาจพจิารณา
การประกวดแนวทางการ
พัฒนางานโดยใช้ความรู้ที่
อบรมมา 

คณะส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมอบรม
เป็นประจ าและให้
รายงานผลหลังการ
อบรมทุกคร้ัง 

มีการติดตามผลการน า
ความรู้และทักษะไปใช้
ในการปฏิบัติงานหลัง
กลับจากการอบรม 3 
เดือนหรือ 6 เดือน 

  จัดท าหนังสือ
ติดตามการน า
ความรู้และ
ทักษะไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
หลังกลับจาก
การอบรม 3 
เดือนหรือ 6 
เดือน 

1. บุคลากรที่
ผ่านการอบรม
อย่างน้อยร้อย
ละ 70 ได้รับ
การติดตาม
การน าความรู้
และทักษะไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
2. มีการ
ติดตามการน า
ความรู้และ
ทักษะไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
หลังจากกลับ
จากการอบรม
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ต.ค.54-ก.ย.55 - 1. หัวหน้า
ภาควิชา 
2. หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ
คณะ 
3. หัวหน้า
งาน 

ผู้เข้าอบรม
ทุกคน 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงแก้ไขปรบัปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

7. 
งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 
- 6. ควรมีการส ารวจความ

ต้องการหนังสือใน
ห้องสมุดทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา เพื่อจัดสรร
ให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม แล้วแจ้งข้อมูล
การจัดสรรหนังสือ
ดังกล่าวให้นิสิตและ
คณาจารย์ทราบอย่าง
ทั่วถึง และมีการ
ตรวจสอบการใช้งานเพื่อ
ประเมินผลและแก้ไขกรณี
มีปัญหาการใช้งาน 

ห้องสมุดคณะมีมุม
แนะน าหนังสือใหม่และ
มีการประชาสัมพันธ์ที่
บอร์ด อีกทั้งยังมี
ฐานข้อมูลส าหรับสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ 
(OPAC) 

จัดท าหนังสือแจ้ง
ภาควิชาเพือ่ส ารวจ
ความต้องการหนังสือ
ส าหรับในระดับตรี-โท-
เอกเข้าห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์ โดยเน้น
ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ
เสนอความต้องการของ
หนังสือหรือต าราเรียน
ด้วย 

ส ารวจโดยการใช้
แบบสอบถาม
ความต้องการ
หนังสือ 

แบบสอบถาม
ความต้องการ
หนังสือ 

แบบสอบถาม
ที่ได้รับการ
ตอบกลับไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ม.ค.-ก.พ.55 - คณะอนุกรร
มการพัฒนา
ห้องสมุด
คณะ
มนุษยศาสตร์ 

บรรณารักษ์ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
ผลประเมินด้าน
การให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารกับ
นิสิต อยู่ในระดับ
คะแนนต่ ากวา่ 
3.51 (3.24 คะแนน) 

ควรปรับปรุงการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารกับนิสิต 
โดยเน้นการใช้สื่อที่
ทันสมัย เช่น การใช้ 
Social Media Network 
(Facebook) เป็นต้น 

งานกิจการนิสิตได้มีการ
ใช้ส่ือแบบเครือข่าย
สังคมอยู่หลากหลาย
อาทิเช่น SMS 
Facebook แต่อาจขาด
การประชาสัมพันธ์ในวง
กว้าง 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทัว่กัน 

 ท าการ
ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดย
ทั่วกัน 

นิสิตร้อยละ 
75 ทราบ
ข่าวสารและ
กิจกรรม
ส าหรับนิสิต 

ต.ค.54-ก.ย.55 - รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

1. 
นักวิชาการ
กิจการนิสิต 
2. สโมสร
นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร ์
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
4.1. โครงกำรที่

สอดคล้องกับแนว
ทำงแก้ไขปรบัปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

7. 
งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
1. การ
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่องค์
ความรู้งานวิจยั
หรืองาน
สร้างสรรค์สู่
สาธารณชนนั้น 
พบว่าเขา้ถึงข้อมูล
ได้ยาก ต้องไป
สืบค้นจาก 
website ของแต่
ละภาควิชา 

1. ควรจัดระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลงานวิจยัของแต่ละ
ภาควิชาที่ตอ้งการ
เผยแพร่ไว้ใน website 
งานวิจัยของคณะฯ เพื่อให้
ง่ายต่อการสืบค้นของ
สาธารณชนทั่วไป 

1. ควรพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจยัของ
คณะ 
2. การรายงานขอ้มูล
จากภาควิชาควรปรับให้
ทันสมัย 

พัฒนาเว็บไซต์ของฝ่าย
วิจัยให้มปีระสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้น 

โครงการพัฒนา
เว็บไซต์
ฐานข้อมูลของ
ฝ่ายวจิัย คณะ
มนุษยศาสตร์ 

  การสืบค้น
ข้อมูลงานวิจยั
ของคณะง่าย
ขึ้น 

ต.ค.54-ก.ย.55 7,000 รองคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

คณะกรรม 
การฝ่ายวิจยั 

2. จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย ์
และนักวจิัยประจ า
มีน้อย รวมทั้งการ
ตีพิมพ์และ
น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการของ
อาจารย์ในคณะฯ 
มีน้อย 

2. ควรพิจารณามาตรการ
ผลักดันเพิ่มเติมให้อาจารย์
ในคณะฯ เสนอขอทุนวิจัย 
จากแหล่งทุน และตีพิมพ์
ผลงานและน าเสนอ
ผลงานวิจัยให้มากขึ้น 

  ต้องเร่งสร้างความ
ตระหนักกับคณาจารย์
เพื่อเร่งผลิตผลงานวิจัย
มากขึ้น 

โครงการอบรม
เทคนิคการเสนอ
ขอทุนวิจยั และ
วิธีการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจยั 

  1. มีอาจารย์
ได้รับทุนวิจัย
มากขึ้น 
2. มีการ
ตีพิมพ์และ
เผยแพร่
งานวิจัยมาก
ขึ้น 

มี.ค.-เม.ย. และ 
มิ.ย.-ก.ค. 55 

200,000 รองคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

คณะกรรม 
การฝ่ายวิจยั 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
4.1. โครงกำรที่

สอดคล้องกับแนว
ทำงแก้ไขปรบัปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

7. 
งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 
3. การประเมินใน
ระดับภาควิชามี
หลายภาควิชาอยู่
ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงและ
ปรับปรุงเร่งด่วน 

3. ควรมีการต้ังเป้าหมาย
ของผลผลิตทางด้าน
งานวิจัยจากภาควิชาต่างๆ 
ให้ชัดเจน โดยอิงกบั
ศักยภาพของภาควิชา 
และมีมาตรการผลักดันให้
ภาควิชาด าเนินการให้ได้
ตามแผนนั้น 

  คณะต้องต้ังเป้าหมาย
ของผลผลิตด้านงานวิจัย
ให้ภาควิชาด าเนินการ
ตามศักยภาพไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
โดยถ่ายทอดไปยัง
ภาควิชาที่รับผิดชอบ 
และก ากับติดตามให้
ภาควิชาด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนด 

  ประชุมเพื่อ
ถ่ายทอด
แผนงานด้าน
การวิจยัของ
คณะสู่ภาควิชา 
และมีหนังสือ
ติดตามให้
รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

มีการติดตาม
ผลการ
ด าเนินงาน
อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

ต.ค.54-ก.ย.55 - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วิจัย 

ภาควิชา 

- 4. ควรมีมาตรการผลักดัน
ให้อาจารย์ในคณะฯ ให้
ข้อมูลการรับทุนวจิัย และ
การตีพิมพ์ผลงานใน
ฐานข้อมูลของ สวพ. เพื่อ
สะท้อนผลการด าเนินงาน
ที่แท้จริงของคณะฯ 

มีการแจ้งข้อมูลอย่าง
เพียงพอแต่คณาจารย์
ติดภาระงานสอน
มากกว่าการท าวิจัย 

คณะจะประชาสัมพันธ์
ให้คณาจารย์รายงาน
ข้อมูลการรับทุนวจิัย 
และการตีพิมพ์ผลงาน
ในฐานข้อมูลของ สวพ. 
เพิ่มขึ้น 

  ท าหนังสือแจ้ง
ให้คณาจารย์
เข้าไปรายงาน
ข้อมูลในฐาน 
สวพ. เป็น
ระยะๆ 

มีการ
ด าเนินงาน
อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

ต.ค.54-ก.ย.55 - รองคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

คณะกรรมก
ารฝ่ายวจิัย 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
- -          

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- -          
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
4.1. โครงกำรที่

สอดคล้องกับแนว
ทำงแก้ไขปรบัปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

7. 
งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มีการประเมินผล
การบริหารงาน
ของคณะฯ และ
ผู้บริหารใน
รูปแบบงานวิจยั
ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
การบริหารงาน
ของคณะฯ จัดท า
โดยทีมวิจยัซ่ึงอาจ
ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานที่
ก าหนด 

1. ควรจัดให้มีการ
ประเมินผลการบริหารงาน
ของคณะฯ และผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการประจ า
คณะ ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ี
ตกลงร่วมกัน และยึด
หลักการประเมินแบบ
กัลยาณมิตรที่มุ่งเน้นการ
ให้ข้อเสนอแนะเชิง
สร้างสรรค์น าผลการ
ประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงให้คณะฯ 
เจริญก้าวหนา้อย่าง
ต่อเนื่อง 

คณะได้จัดให้
คณะกรรมการประจ า
คณะประเมินการ
บริหารงานของตนเอง 

คณะจะจัดให้มีการ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
คณะกรรมการประจ า
คณะด้วยวธิีกัลยาณมิตร
โดยบุคลากรที่เกีย่วขอ้ง 

โครงการ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
คณะ 

  มีผู้เข้า
ประเมินผล
ร้อยละ 80 

เม.ย.-มิ.ย.55 - คณบดี กองงาน
เลขานุการ
คณบดี 

- 2. ในการประชุมบุคลากร
ประจ าป ีนอกเหนอืจาก
การส่ือสารนโยบายและ
แผนงานแล้ว ควรแจ้งผล
การด าเนินงานให้บุคลากร
ทราบเพื่อกระตุ้นให้ทกุ
หน่วยงานภายใน
ด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผน 

คณะแจ้งผลการ
ด าเนินงานในการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานคณะ
มนุษยศาสตร์รายไตร
มาส 

ให้แจ้งผลการ
ด าเนินงานในการ
ประชุมบุคลากร
ประจ าป ี

  การประชุม
บุคลากร
ประจ าป ี

มีการแจ้งผล
การด าเนินงาน
ประจ าปีใน
การประชุม
บุคลากร 

พ.ค.-มิ.ย.55 - คณบดี กองงาน
เลขานุการ
คณบดี 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงแก้ไข
ปรับปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

7. 
งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 

- 3. คณะฯ ควรคัดเลือก
ประเด็นความรู้หรือแนว
ปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ตาม
ภาควิชาตา่งๆ มาก าหนด
เป็นประเดน็ในการจัดการ
ความรู้ระดับคณะฯ จัด
กิจกรรมถอดความรู้ และ
ประสบการณ์ ซ่ึงเป็น 
Tacit Knowledge 
โดยเฉพาะจากผู้อาวุโส
หรือผู้เกษียณอายุราชการ 

ยังไม่มีการคัดเลือก/
บริหารจัดการองค์
ความรู้ 

จัดให้มีการรวบรวมองค์
ความรู้และคัดเลือก
ประเด็นความรู้ที่จะ
ถ่ายทอด 

โครงการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่พี่น้อง
คณะ
มนุษยศาสตร์ 

1. ถ่ายทอดองค์
ความรู้จากการอบรม
ผ่านสาร
มนุษยศาสตร์ 
2. คัดเลือกประเด็น
ความรู้ 

มีเร่ืองที่ได้รับ
การถ่ายทอด
ไม่น้อยกวา่ 
10 เร่ือง 

ต.ค.54-ก.ย.55 - รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 

บุคลากร 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
- -          
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงแก้ไขปรบัปรุง 

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

7. 
งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
1. การด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ของ
คณะฯ ยังไม่ได้
ด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่คณะฯ 
ก าหนดไว ้

1. ควรจัดท าแผนการ
สร้างและส่งเสริม 
อัตลักษณ์ของคณะฯ ที่
ครอบคลุมพันธกิจหลกัให้
ครบถ้วน และมีความ
ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง โดย
เน้นการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ในแต่ละพันธกิจ (ปี
นี้คณะฯ ใช้ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
ของ สกอ. ซ่ึงเป็นการ 
บูรณาการพันธกิจต่างๆ 
เข้ากับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

ในปีการศึกษา 2554 
คณะมนุษยศาสตร์
ใช้อัตลักษณ์เดียวกับ
ของมหาวิทยาลยั คือ 
IDKU (ส านึกด ีมุ่งมั่น 
สร้างสรรค์ สามัคคี) 
และได้ปรับเปลี่ยน 
อัตลักษณ์เดิมที่ว่า 
"การ บูรณาการศาสตร์
แห่งภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม นิเทศ
ศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว" มาเป็น
เอกลักษณ์ของคณะ 
โดยน าขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
ประเมินฯ มาพัฒนา
เอกลักษณ์คณะ
มนุษยศาสตร์ 

ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าป ี2554 
ของคณะมนุษยศาสตร์ 
ในแผนเฉพาะกจิที่ 
10.5 (แผนการสร้าง
และส่งเสริมอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของ
คณะมนุษยศาสตร์) 

  ก าหนดผู้รับผิดชอบทั้ง 4 พันธกิจ 
ดังนี้ 
1. ด้านการเรียนการสอน : 
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ + 
ภาควิชาศิลปาชีพ (รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว) และ ภาควิชา
วรรณคดี + ภาควิชาศิลปาชีพ 
(รายวิชาวรรณคดีเพื่อการ
ท่องเที่ยว) 
2. ด้านการวจิัย :  ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ + ภาควิชา
ภาษาไทย และ ภาควิชานิเทศ
ศาสตร์ฯ + ภาควิชาศิลปาชีพ 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม : ภาควิชานิเทศศาสตร์ 
+ ภาควิชาภาษาไทย + 
ภาควิชาดนตรี (CAT CAMP) 
4. ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม : ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา + 
ภาควิชาภาษาไทย และ 
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ + 
ทุกภาควิชา (งานวัฒนธรรม
นานาชาติ) 

มีการบูรณา
การศาสตร์
ตามเอก
สักษณ์ของ
คณะอย่าง
น้อย 2 ด้าน 

ต.ค.54-ก.ย.55 - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ 

หัวหน้า
ภาควิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำร

วิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงแก้ไข
ปรับปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 6. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

7. 
งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 

2. การถ่าย
ทอดตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพ
ภายใน (สกอ.) 
และการประกัน
คุณภาพภายนอก  
(สมศ.) ลงสู่
หน่วยงานภายใน 
ควรพิจารณาให้
เหมาะสมไม่เพิ่ม
ภาระงานมากเกิน
จ าเป็น 

2. การถ่ายทอดตัวบ่งชี้ทีว่ัด
กระบวนการ (ระบบและ
กลไก) ควรพิจารณาก าหนด
ความรับผิดชอบระดับคณะ
และระดับหน่วยงานภายใน
ให้ชัดเจน เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนของการท างาน 
ส่วนตัวบ่งชี้ที่วัดผลผลิต 
(ส่วนใหญ่เป็นตัววัดของ  
สมศ.) ควรถ่ายทอด
เป้าหมายสูห่น่วยงานภายใน
ตามสัดส่วนของบุคลากร
หรือตามศักยภาพของ
หน่วยงาน 

  คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจ าคณะจัด
ประชุมเพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ส าหรับประเมินฯ 
หน่วยงานย่อย พร้อมทั้ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้
ในระดับคณะ และรายงาน
ให้คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาอีกครั้ง 

  การประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ 

1. มีการก าหนดตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ประเมินฯ 
หน่วยงานย่อยที่เหมาะสม 
2. มีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ในระดับคณะอย่างชัดเจน 

ต.ค.-ธ.ค.54 - รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

คณะกรรม
การประกัน
คุณภาพ
ประจ าคณะ 

3. การเขียน SAR 
ผลการด าเนินงาน
และหลักฐานไม่
สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
  

3. ควรปรบัปรุงการเขียน 
SAR ในส่วนของการรายงาน
ผลการด าเนินงาน และการ
จัดหลักฐานต้องชัดเจนและ
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 
  

  
  

1. จัดอบรมการเขียน SAR 
ให้ผู้รับผิดชอบในการเขียน 
SAR ของหน่วยงานย่อยและ
ของคณะ พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าในการจัด
หลักฐานที่ถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

โครงการเทคนิค
การเขียน SAR 
และการจัด
หลักฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การประเมิน
คุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 
2554 

  มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ก.พ.55 10,000 รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

คณะกรรม
การประกัน
คุณภาพ
ประจ าคณะ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำร
วิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงแก้ไข
ปรับปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 6. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

7. 
งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 

   2. ฝ่ายประกันคุณภาพ
รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบ
ของแต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อจัดท า 
SAR ของคณะ และเสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพประจ าคณะ
ร่วมกันพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาปรับปรุง 
SAR ให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงานใน SAR 
กับหลักฐานมีความ
ถูกต้องยิ่งขึ้น 

เม.ย.-ก.ค.55 - รองคณบดี
และผู้ที่
รับผิดชอบ
แต่ละตัว
บ่งชี ้

คณะกรรม
การประกัน
คุณภาพ
ประจ าคณะ 

- 4. ควรทบทวนระบบประกัน
คุณภาพในส่วนของการ
ควบคุมคุณภาพ (พัฒนา
คุณภาพ) โดยการก าหนด
ขั้นตอน หรือกระบวนการ
ท างาน และกลไก หรือ
ข้อก าหนดส าคัญก ากับ
ภารกิจตา่งๆ จัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือเขียนเป็น
คู่มือการปฏิบัติงาน เผยแพร่
และหมั่นทบทวนปรับปรุง
เป็นระยะๆ เพื่อให้ระบบ 
(ตามพันธกจิต่างๆ) 
ตอบสนองการท างานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

  ฝ่ายประกันคุณภาพทบทวน
ระบบประกันคุณภาพ เพื่อ
ก าหนดขั้นตอน 
กระบวนการการท างาน 
และข้อก าหนดส าคัญต่างๆ 
เพื่อจัดท าเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานส าหรับงาน
ประกันคุณภาพของคณะ 
และถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
ภายในให้รับทราบและถอื
ปฏิบัต ิ

  จัดท าคู่มือในการ
ปฏิบัติงานส าหรับ
งานประกัน
คุณภาพของคณะ 
และถ่ายทอดสู่
หน่วยงานภายใน
ให้รับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

มีคู่มือในการปฏิบัติงาน
ส าหรับงานประกัน
คุณภาพของคณะ 

ต.ค.54-ก.พ.
55 

12,000 รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

เจ้าหน้าที่
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
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4.2  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2553 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

รำยงำน ณ วันที่ 30 มิถนุำยน 2555 
1. จุดที่ควรพัฒนำ/

ข้อเสนอแนะ 
2. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่สอดคล้อง
กับแนวทำงแก้ไข

ปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมำยเหต ุ9.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
9.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผนงำน 
การก าหนดเป้าหมายของตัว
บ่งชี้ ควรวิเคราะห์จากผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา 
ตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได ้

คณะมนุษยศาสตร์วิเคราะห์
ความเป็นไปได้และก าหนด
เป้าหมาย 

แผนปฏิบัติงานคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปี 
2554 

  มีตัวชี้วัดที่
บรรลุผลรอ้ยละ 
80 

2 100 - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 

คณะกรรม 
การฝ่าย
วางแผน
และติดตาม
ประเมินผล 

 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบณัฑิต 
1. ควรพิจารณามาตรการเพื่อ
แก้ไขสัดส่วนของคณาจารย์ที่
มีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และควรวางแผน
เชิงรุกเพื่อพัฒนาทั้งคุณวุฒิ
และต าแหน่งวิชาการของ
คณาจารย ์

1. ให้ภาควิชาพิจารณารับ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกเป็นอันดับแรก 

แผนพัฒนาคุณวุฒิของ
อาจารย์และสนับสนุน
ให้อาจารย์ศึกษาตอ่ 

  จ านวนอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิและมี
ต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้นมี
เพิ่มขึ้น 

2 100 - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
3. หัวหน้า
ภาควิชา/
ประธาน
สาขาวิชา 

1. ภาควิชา 
2. ฝ่าย
วิชาการ 

ปี 2553 ม ีผศ.21 คน รศ.
12 คน ศ.1 คน วุฒิ ป.เอก 
59 คน 
ปี 2554 ม ีผศ.43 คน รศ.
17 คน  
ศ.1 คน วุฒิ ป.เอก 64 คน 

2. ให้ภาควิชาวางแผน
สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอกหรือ
เขยีนผลงานทางวิชาการ 

งบประมาณสนับสนุน
การผลิตผลงานทาง
วิชาการ 

  มีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 

2 100 50,000 ปี 2553 มอีาจารย์ขอทุน
ผลิตผลงานวชิาการ 2 คน  
ปี 2554 มีผูข้อทนุ 5 คน 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่สอดคล้อง
กับแนวทำงแก้ไข

ปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมำยเหต ุ9.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
9.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 

2. ควรพิจารณาจัดหาจ านวน
คณาจารย์ที่มีความพร้อมในการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เพียงพอ 

1. ให้ภาควิชาพิจารณารับ
นิสิตไม่ให้เกินจ านวนที่
ก าหนดไว้ในแผนการรับ
นิสิต 
2. ให้ภาควิชาวางแผน
จัดหาคณาจารย์ประจ าที่มี
ความพร้อม 

1. แผนการรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา 
2. แผนการพัฒนา
อาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  จ านวนอาจารย์ที่
มีความพร้อมใน
การสอนระดับ
บัณฑิตศึกษามี
เพิ่มขึ้น 

2 100 - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
3. หัวหน้า
ภาควิชา/
ประธาน
สาขาวิชา 

1. ภาควิชา 
2. ฝ่าย
วิชาการ 

ปี 2553 มี ผศ.21 
คน ป.เอก59 คน 
ปี 2554 มี ผศ.43 
คน ป.เอก64 คน 

3. ควรจัดท าแผนเชิงรุกในการ
พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านการเพิ่ม
คุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ
และแผนพัฒนาคณาจารย์รุ่น
ใหม่ด้านการเรียนการสอนและ
การวิจยั โดยก าหนดเส้นทาง
การพัฒนาในระยะต้น ความ
ต้องการการพัฒนาทกัษะการ
สอนและการวิจยั รวมทั้งการจัด
ร่วมทีมการสอนและการวิจัยกับ
คณาจารย์อาวุโสโดยมีค าสั่ง
มอบหมายรวมทั้งการประเมินผล 

คณะและภาควิชาควรจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์
ประจ าป ีก าหนดแนวทาง
และโครงการพัฒนาทักษะ
การสอนและการวจิัย 

1. โครงการส่งเสริม
อาจารย์ศึกษาตอ่ใน
ระดับที่สูงขึ้น 
2. โครงการส่งเสริม
อาจารย์พัฒนาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  มีการด าเนินงาน 2 100 3,500 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
3. หัวหน้า
ภาควิชา/
ประธาน
สาขาวิชา 

1. ภาควิชา 
2. ฝ่าย
วิชาการ 

1. มีอาจารย์ลา
ศึกษาต่อ 14 คน 
2. จัดโครงการ
เสวนาวิชาการ 
"เส้นทางสู่การเป็น 
ผศ. และ รศ." 
 

4. ควรมีการวิเคราะห์ความ
จ าเป็นของความรู้ที่จะต้อง
พัฒนาที่สัมพันธก์ับการปฏิบัติ
หน้าที่ของสายสนับสนุน
ประกอบการจัดท าแผน 

ทบทวนและปรับ
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยการวิเคราะห์
ความจ าเป็นของความรู้ที่
จะต้องพัฒนาที่สัมพันธ์กับ
การปฏิบัตหิน้าที่ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

  ทบทวนและ
ปรับแผนพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

มีการด าเนินงาน
ตามแผน 

2 100 - หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

หัวหน้างาน  
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1. จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่สอดคล้อง
กับแนวทำงแก้ไข

ปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมำยเหต ุ9.1 ผู้ก ำกับดแูล 9.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 
5. ควรมีระบบติดตามการน า
ความรู้และทักษะที่คณาจารย์
และสายสนับสนุนไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานทั้งหลังจากกลับจาก
การอบรมและภายหลังจาก 3 
เดือนหรือ 6 เดือน โดยอาจ
พิจารณาการประกวดแนว
ทางการพัฒนางานโดยใช้ความรู้
ที่อบรมมา 

มีการติดตามผลการน า
ความรู้และทักษะไปใช้ใน
การปฏิบัติงานหลังกลับจาก
การอบรม 3 เดือนหรือ 6 
เดือน 

  จัดท าหนังสือ
ติดตามการน า
ความรู้และ
ทักษะไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
หลังกลับจาก
การอบรม 3 
เดือนหรือ 6 
เดือน 

1. บุคลากรที่
ผ่านการอบรม
อย่างน้อยร้อยละ 
70 ได้รับการ
ติดตามการน า
ความรู้และทักษะ
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
2. มีการติดตาม
การน าความรู้
และทักษะไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
หลังจากกลับจาก
การอบรมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

2 100 - 1. หัวหน้า
ภาควิชา 
2. หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการคณะ 
3. หัวหน้างาน 

ผู้เข้าอบรม
ทุกคน 

 

6. ควรมีการส ารวจความ
ต้องการหนังสือในห้องสมุดทั้ง
ในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา เพื่อจัดสรรให้
เป็นไปตามความเหมาะสม แล้ว
แจ้งข้อมูลการจัดสรรหนังสือ
ดังกล่าวให้นิสิตและคณาจารย์
ทราบอยา่งทั่วถึง และมีการ
ตรวจสอบการใช้งานเพื่อ
ประเมินผลและแก้ไขกรณีมี
ปัญหาการใช้งาน 

จัดท าหนังสือแจ้งภาควิชา
เพื่อส ารวจความต้องการ
หนังสือส าหรับในระดับตรี-
โท-เอกเข้าห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์ โดยเน้นให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความต้องการของหนังสือ
หรือต าราเรียนด้วย 

ส ารวจโดยการใช้
แบบสอบถามความ
ต้องการหนังสือ 

แบบสอบถาม
ความต้องการ
หนังสือ 

แบบสอบถามที่
ได้รับการตอบ
กลับไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2 100 49,017.25  คณะอนุกรรม 
การพัฒนา
ห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์ 

บรรณารักษ์  
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1. จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงแก้ไขปรบัปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมำยเหต ุ9.1 ผู้ก ำกับดแูล 9.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
ควรปรับปรุงการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารกับนิสิต โดยเน้น
การใช้สื่อที่ทันสมัย เช่น การใช้ 
Social Media Network 
(Facebook) เป็นต้น 

จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทัว่กัน 

 ท าการ
ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทัว่
กัน 

นิสิตร้อยละ 75 
ทราบข่าวสาร
และกิจกรรม
ส าหรับนิสิต 

2 100 - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 

1. 
นักวิชาการ
กิจการนิสิต 
2. สโมสร
นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 

 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
1. ควรจัดระบบเช่ือมโยงขอ้มูล
งานวิจัยของแต่ละภาควิชาที่
ต้องการเผยแพร่ไว้ใน website 
งานวิจัยของคณะฯ เพื่อให้ง่าย
ต่อการสืบค้นของสาธารณชน
ทั่วไป 

พัฒนาเว็บไซต์ของฝ่ายวจิัย
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ฐานข้อมูล
ของฝ่ายวจิัย คณะ
มนุษยศาสตร์ 

  การสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยของคณะ
ง่ายขึ้น 

1 80 - รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

คณะกรรม 
การฝ่าย
วิจัย 

จัดท าเว็บไซต์ของ
ฝ่ายวจิัยแลว้ ซ่ึงอยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการบันทึก
ข้อมูลของคณะเพื่อ
การสืบคืน 
เนื่องจากปัจจบุันมี
การสืบค้นข้อมูลได้
จาก สวพ. มก. 

2. ควรพิจารณามาตรการ
ผลักดันเพิ่มเติมให้อาจารย์ใน
คณะฯ เสนอขอทุนวิจยั จาก
แหล่งทุน และตีพิมพ์ผลงาน
และน าเสนอผลงานวิจยัให้มาก
ขึ้น 

ต้องเร่งสร้างความตระหนัก
กับคณาจารย์เพือ่เร่งผลิตผล
งานวิจัยมากขึ้น 

โครงการอบรม
เทคนิคการเสนอขอ
ทุนวิจัย และวิธกีาร
ตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัย 

  1. มีอาจารย์
ได้รับทุนวิจัยมาก
ขึ้น 
2. มีการตีพิมพ์
และเผยแพร่
งานวิจัยมากขึ้น 

2 100 113,218 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

คณะกรรม 
การฝ่าย
วิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไขปรบัปรุง 
(กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่
สอดคล้องกับ
แนวทำงแก้ไข

ปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมำยเหต ุ9.1 ผู้ก ำกับ

ดูแล 
9.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 

3. ควรมีการต้ังเป้าหมายของผลผลิตทางด้าน
งานวิจัยจากภาควิชาต่างๆ ให้ชัดเจน โดยอิงกับ
ศักยภาพของภาควิชา และมีมาตรการผลักดันให้
ภาควิชาด าเนินการให้ได้ตามแผนนั้น 

คณะต้องต้ังเป้าหมายของ
ผลผลิตด้านงานวิจัยใหภ้าควิชา
ด าเนินการตามศักยภาพไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าป ีโดย
ถ่ายทอดไปยังภาควิชาที่
รับผิดชอบ และก ากบัติดตามให้
ภาควิชาด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด 

  ประชุมเพื่อ
ถ่ายทอดแผนงาน
ด้านการวจิัยของ
คณะสู่ภาควิชา 
และมีหนังสือ
ติดตามให้รายงาน
ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

มีการติดตามผล
การด าเนินงาน
อย่างน้อย 2 ครั้ง 

2 100 - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดี
ฝ่ายวจิัย 

ภาควิชา มีการก าหนด
เป้าหมาย
และถ่ายทอด
ไปยังภาควิชา 
และมีการ
ติดตามผลใน
ที่ประชุม
กรรมการ
คณะทุกเดือน 

4. ควรมีมาตรการผลักดันให้อาจารย์ในคณะฯ 
ให้ข้อมูลการรับทุนวิจัย และการตีพิมพผ์ลงานใน
ฐานข้อมูลของ สวพ. เพื่อสะท้อนผลการ
ด าเนินงานที่แท้จริงของคณะฯ 

คณะจะประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์รายงานข้อมูลการรับ
ทุนวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานใน
ฐานข้อมูลของ สวพ. เพิ่มขึ้น 

  ท าหนังสือแจ้งให้
คณาจารย์เข้าไป
รายงานข้อมูลใน
ฐาน สวพ. เป็น
ระยะๆ 

มีการด าเนินงาน
อย่างน้อย 2 ครั้ง 

2 100 - รอง
คณบดี
ฝ่ายวจิัย 

คณะกรรม
การฝ่าย
วิจัย 

มีการแจ้ง
เวียนหนังสือ
จาก สวพ.มก.
ประชาสัมพันธ์
ให้ทุก
หน่วยงานทราบ 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
- -          

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- -          

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. ควรจัดให้มีการประเมินผลการบรหิารงานของ
คณะฯ และผู้บริหารโดยคณะกรรมการประจ า
คณะ ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกัน และยึด
หลักการประเมินแบบกัลยาณมิตรที่มุ่งเน้นการ
ให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์น าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้คณะฯ 
เจริญก้าวหนา้อย่างต่อเนื่อง 

คณะจะจัดให้มีการประเมินผล
การบริหารงานของ
คณะกรรมการประจ าคณะด้วย
วิธีกัลยาณมิตรโดยบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้ง 

โครงการ
ประเมินผล
การ
บริหารงาน
ของคณะ 

  มีผู้เข้า
ประเมินผลร้อย
ละ 80 

2 100 - คณบดี กองงาน
เลขานุการ
คณบดี 

 

 

 

244         คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์



 

36        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

1. จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไขปรบัปรุง 
(กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงแก้ไขปรบัปรุง 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงกำร 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมำยเหต ุ9.1 ผู้

ก ำกับดแูล 
9.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 
2. ในการประชุมบุคลากรประจ าป ี
นอกเหนือจากการส่ือสารนโยบาย
และแผนงานแล้ว ควรแจ้งผลการ
ด าเนินงานให้บุคลากรทราบเพื่อ
กระตุ้นให้ทุกหนว่ยงานภายใน
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผน 

ให้แจ้งผลการด าเนินงานในการ
ประชุมบุคลากรประจ าป ี

  การประชุมบุคลากร
ประจ าป ี

มีการแจ้งผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปีในการ
ประชุมบุคลากร 

2 100 - คณบดี กองงาน
เลขานุการ
คณบดี 

 

3. คณะฯ ควรคัดเลือกประเด็น
ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่มอียู่
ตามภาควิชาต่างๆ มาก าหนดเป็น
ประเด็นในการจัดการความรู้
ระดับคณะฯ จัดกิจกรรมถอด
ความรู้ และประสบการณ์ ซ่ึงเป็น 
Tacit Knowledge โดยเฉพาะ
จากผู้อาวุโสหรือผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

จัดให้มีการรวบรวมองค์ความรู้
และคัดเลือกประเด็นความรู้ที่จะ
ถ่ายทอด 

โครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่พี่น้อง
คณะมนุษยศาสตร์ 

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
การอบรมผ่านสาร
มนุษยศาสตร์ 
2. คัดเลือกประเด็นความรู้ 

มีเร่ืองที่ได้รับ
การถ่ายทอดไม่
น้อยกว่า 10 
เร่ือง 

2 100 - รอง
คณบดี
ฝ่าย
วางแผน
และ
พัฒนา 

บุคลากร  

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
- -          
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1. จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงแก้ไขปรบัปรุง 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงกำร 5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมำยเหต ุ9.1 ผู้

ก ำกับดแูล 
9.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
1. ควรจัดท าแผนการสร้างและ
ส่งเสริม 
อัตลักษณ์ของคณะฯ ที่ครอบคลุม
พันธกิจหลักให้ครบถว้น และมี
ความชัดเจน ปฏิบัติได้จริง โดย
เน้นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ใน
แต่ละพันธกิจ (ปีนี้คณะฯ ใช้ตัว
บ่งชี้ที่ 6.1 ของ สกอ. ซ่ึงเป็นการ 
บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าป ี2554 ของ
คณะมนุษยศาสตร์ ใน
แผนเฉพาะกิจที่ 10.5 
(แผนการสร้างและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์) 

  ก าหนดผู้รับผิดชอบทั้ง 4 พันธกิจ ดังนี ้
1. ด้านการเรียนการสอน : ภาควิชา
ภาษาตา่งประเทศ + ภาควิชาศิลปาชพี 
(รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว) 
และ ภาควิชาวรรณคดี + ภาควิชาศิลปา
ชีพ (รายวิชาวรรณคดีเพื่อการท่องเท่ียว) 
2. ด้านการวจิัย :  ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
+ ภาควิชาภาษาไทย และ ภาควิชานิเทศ
ศาสตร์ฯ + ภาควิชาศิลปาชีพ 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม : 
ภาควิชานิเทศศาสตร์ + ภาควิชา
ภาษาไทย + ภาควิชาดนตรี (CAT CAMP) 
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา + ภาควิชา
ภาษาไทย และ ภาควิชา
ภาษาตา่งประเทศ + ทุกภาควิชา (งาน
วัฒนธรรมนานาชาติ) 

มีการบูรณาการ
ศาสตร์ตามเอก
สักษณ์ของคณะ
อย่างน้อย 2 
ด้าน 

2 100 - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ 

หัวหน้า
ภาควิชา 

 

2. การถ่ายทอดตัวบ่งชี้ทีว่ัด
กระบวนการ (ระบบและกลไก) 
ควรพิจารณาก าหนดความ
รับผิดชอบระดับคณะและระดับ
หน่วยงานภายในให้ชัดเจน เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนของการท างาน 
ส่วนตัวบ่งชี้ที่วัดผลผลิต (ส่วนใหญ่
เป็นตัววัดของ  
สมศ.) ควรถ่ายทอดเป้าหมายสู่
หน่วยงานภายในตามสัดส่วนของ
บุคลากรหรือตามศักยภาพของ
หน่วยงาน 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจ าคณะจัด
ประชุมเพื่อพิจารณาตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ส าหรับ
ประเมินฯ หน่วยงาน
ย่อย พร้อมทั้งก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ใน
ระดับคณะ และรายงาน
ให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาอีก
ครั้ง 

  การประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 

1. มีการก าหนด
ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมินฯ 
หน่วยงานย่อยที่
เหมาะสม 
2. มีผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ในระดับ
คณะอย่าง
ชัดเจน 

2 100 - รอง
คณบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ 

คณะกรรม
การประกัน
คุณภาพ
ประจ า
คณะ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงแก้ไข
ปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงกำร 5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมำยเหต ุ9.1 ผู้

ก ำกับดแูล 
9.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 

3. ควรปรับปรุงการเขียน 
SAR ในส่วนของการ
รายงานผลการด าเนินงาน 
และการจัดหลักฐานต้อง
ชัดเจนและตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
  

1. จัดอบรมการเขียน 
SAR ให้ผู้รับผิดชอบใน
การเขียน SAR ของ
หน่วยงานย่อยและของ
คณะ พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าในการจัด
หลักฐานที่ถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

โครงการเทคนิค
การเขียน SAR 
และการจัด
หลักฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การประเมิน
คุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 
2554 

  มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2 100  2,500 รอง
คณบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ 

คณะกรรม
การประกัน
คุณภาพ
ประจ า
คณะ 

จัดโครงการสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเพื่อรองรับ
การประเมิน
คุณภาพภายใน
หน่วยงานย่อย 
ประจ าป ี2555 

2. ฝ่ายประกันคุณภาพ
รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินงานจาก
ผู้รับผิดชอบของแต่ละ
ตัวบ่งชี ้เพื่อจัดท า SAR 
ของคณะ และเสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพประจ า
คณะร่วมกันพิจารณา
เพื่อปรับปรุงให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  จัดประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจ าคณะเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง SAR ให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

ผลการ
ด าเนินงานใน 
SAR กับ
หลักฐานมีความ
ถูกต้องยิ่งขึ้น 

2 100 - รอง
คณบดี
และผู้ที่
รับผิดชอบ 
แต่ละตัว
บ่งชี ้

คณะกรรม
การประกัน
คุณภาพ
ประจ า
คณะ 

มีการส่งผลการ
ด าเนินงานใน 
SAR ให้รอง
คณบดีที่
รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบ
พิจารณากอ่นส่ง
ให้คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554          247 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554       39 
 

1. จุดที่ควรพัฒนำ/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงแก้ไข
ปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงกำร 5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมำยเหต ุ9.1 ผู้

ก ำกับดแูล 
9.2 

ผู้ปฏิบตัิงำน 

4. ควรทบทวนระบบ
ประกันคุณภาพในส่วนของ
การควบคุมคุณภาพ 
(พัฒนาคุณภาพ) โดยการ
ก าหนดขั้นตอน หรือ
กระบวนการท างาน และ
กลไก หรือข้อก าหนด
ส าคัญก ากับภารกิจต่างๆ 
จัดท าเป็นลายลกัษณ์อักษร 
หรือเขียนเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เผยแพร่และ
หมั่นทบทวนปรับปรุงเป็น
ระยะๆ เพื่อให้ระบบ (ตาม
พันธกิจตา่งๆ) ตอบสนอง
การท างานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายประกันคุณภาพ
ทบทวนระบบประกัน
คุณภาพ เพื่อก าหนด
ขั้นตอน กระบวนการ
การท างาน และ
ข้อก าหนดส าคัญต่างๆ 
เพื่อจัดท าเป็นคู่มือใน
การปฏิบัติงานส าหรับ
งานประกันคุณภาพ
ของคณะ และถ่ายทอด
สู่หน่วยงานภายในให้
รับทราบและถือปฏิบัต ิ

  จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับงาน
ประกันคุณภาพของคณะ และถา่ยทอด
สู่หน่วยงานภายในให้รับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

มีคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน
ส าหรับงาน
ประกันคุณภาพ
ของคณะ 

1 50 - รอง
คณบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ 

เจ้าหน้าที่
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

มีการรวบรวม
เอกสารต่างๆ 
ของงานประกัน
คุณภาพไว้เป็น
ขั้นตอน เพื่อ
เตรียมจัดท าคู่มือ
ในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
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บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
1. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานคณะกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์สริิกร  กาญจนสนุทร 
คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รองประธานคณะกรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.ปิยวัตน์  ดลิกสมัพันธ์ 
คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

กรรมการ 

4. นางมุกดา  เกตุแก้ว 
ส านักงานประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

กรรมการและเลขานุการ 

5. นางดลฤดี  ฉายศริ ิ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการใน

ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่  23 
- 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากร จ านวน 32 คน 
  คณะมนุษยศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการ
ด าเนินการตามตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภำพระดับดี ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 
4.38 ได้คุณภำพระดับดี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 2.89 ได้คุณภำพระดับพอใช้ ส าหรับ
ภาพรวม จ านวน 36 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 13 ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภำพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(18  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(18  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(1  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(13  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(14  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(15  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(36  

ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิต
บัณฑิต  

3.21 3.75 3.75 3.75 5.00 3.69 3.91 3.70 3.70 3.69 3.70 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

- 4.00 5.00 5.00 - - - 4.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.29 1.29 5.00 5.00 1.29 3.14 
องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- 3.50 3.50 3.50 - 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 1.75 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารและจดัการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.73 3.73 5.00 5.00 3.73 4.75 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงิน
และงบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.38 - 4.00 4.00 4.38 4.00 

เฉลี่ยภำพรวม 3.66 4.37 4.50 4.50 5.00 2.89 2.93 4.28 4.38 2.89 3.80 

ผลกำรประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมำก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี 

  
 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 

 จุดแข็งและแนวทำงเสริม 
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการพัฒนาคณะ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
2. คณะได้เตรียมแผนงานเชิงรุกหลายด้าน เพื่อรองรับความก้าวหน้าของหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้ง

สายวิชาการและสายสนับสนุน ในด้านทักษะและประสบการณ์ก่อนการเปิดประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

3. มีหลักสูตรที่หลากหลาย และมีครบทุกระดับการศึกษา 
4. มีหน่วยงานรับผิดชอบในการบริการวิชาการแก่สังคม และสามารถสร้างรายได้ให้กับคณะ 
5. มีการจัดโครงการและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังในระดับคณะและระดับภาควิชาจ านวนมาก 
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 จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
- อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และจ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ยังมีอยู่น้อย ดังนั้น คณะต้องหา

แนวทางหรือสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ภายในคณะขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และหามาตรการ
เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนวิจัยมากขึ้น 

ประสิทธิผลตำมพันธกจิทั้ง 4 ด้ำน 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีหลักสูตรที่หลากหลาย และมีครบทุกระดับการศึกษา แต่
กระบวนการในการพัฒนาทางด้านวิชาการในเรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้งคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการของ
คณาจารย์อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ส่งผลให้ศักยภาพและความพร้อมด้านวิชาการ อยู่ในระดับพอใช้ อย่างไรก็ตาม คณาจารย์มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนิสิตและศิษย์เก่า และวงวิชาชีพ รวมทั้งมีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

2. ด้านการวิจัย พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยน้อย ส่งผลให้มีจ านวนผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติน้อย รวมทั้งผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ควรหามาตรการเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนวิจัยมากขึ้น 

3. ด้านการบริการวิชาการ พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีผลงานบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
เนื่องจากการบูรณการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการฯ 
ยังไม่ชัดเจน ท าให้ไม่พบผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย รวมทั้งไม่พบผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกที่เป็นระบบอย่างชัดเจน 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการบูรณาการกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานิสิต ทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชาจ านวน
มาก โดยเพิ่มจุดเน้นเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะ  

นวัตกรรม 

กำรพัฒนำระบบ “สื่อสำรสนเทศระบบเสียงภำษำไทย” และผลงำน Thai SL App version 1.0  

แนวปฏิบัติที่ดี 

  การพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ โดยก าหนดให้มีการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในพร้อมกันทั้งคณะ และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมในห้องประชุมตามช่วงเวลาที่ก าหนด  

ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2553 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มี
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ทุกประเด็น โดยมีโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง จ านวน 21 โครงการ สามารถด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว จ านวน 19 กิจกรรม และอยู่
ระหว่างด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ 
2. จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับงานประกันคุณภาพของคณะ และถ่ายทอดสู่หน่วยงานภายในให้รับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
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ข้อมูลกำรประกันคุณภำพของคณะ 
  คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินใน
รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่า มีผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. + มก. จ านวน 24 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
และตัวบ่งช้ีของ สกอ. จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนองพันธกิจและ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบกำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

 
ก ำหนดกำรประเมินฯ 
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎำคม 2555 
เวลา 09.00 – 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมแนวทางการประเมินในเบื้องต้น ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 อาคาร

มนุษยศาสตร์ 2 
เวลา 09.30 – 10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์    

1. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 

2. ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ดังนี ้
1. สรุ ปผลกา รด า เ นิ น ง านและการประ เมิ นตน เ องตามองค์ ป ร ะกอบ และ 

ตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองด้าน
การบริหารจัดการ และมุมมองด้านสถาบันการอุดมศึกษา 

2. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่านมา   
3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต 
4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
เวลา 10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 
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เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)  
 

วันอังคำรที่ 24 กรกฎำคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 
เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มละ 45 นาที ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคาร

มนุษยศาสตร์ 1 
 เวลา 09.00 – 09.45 น.  
  กลุ่มที่ 1 อาจารย์ทีไ่ม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา            จ านวน 8 คน 
  เวลา 09.45 – 10.30 น.  
   กลุ่มที่ 2 นิสิตปริญญาตรีคละช้ันปี                                 จ านวน 6 คน 
                     และนิสติบณัฑิตศึกษา (ป.โท 3 คน/ป.เอก 1 คน) จ านวน 4 คน 
  เวลา 10.30 – 11.15 น.  
   กลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่า (ป.ตรี 1 คน/บณัฑิตศึกษา 1 คน) จ านวน 2 คน  

                   และผู้ใช้บัณฑิตจากภายนอก มก. จ านวน 2 คน 
  เวลา 11.15 – 12.00 น.   
  กลุ่มที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 6 คน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมประมาณหน่วยงานละ 30 นาที 
 เวลา 13.00 – 13.30 น. 

- ภาควิชาดนตร ีณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศลิป์ ช้ัน 8 
เวลา  13.30 – 14.00 น. 
- ภาควิชาศิลปาชีพ ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศลิป์ ช้ัน 6 
เวลา 14.00 – 14.30 น. 
- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ช้ัน 2 
เวลา 14.30 – 15.00 น. 
- สถาบันขงจื๊อ ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ช้ัน 2 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประ เมินฯ  สรุปผลการประ เมินตามองค์ประกอบที่ รั บผิดชอบ  และ 
ร่างจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

 

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

คณะมนุษยศาสตร ์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในใหผู้้บริหาร และบุคลากรของคณะ

มนุษยศาสตร ์รับทราบ 
 



 

254        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ตรวจเยี่ยม) ดังนี ้
  1. กำรเตรียมและวำงแผนก่อนกำรตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน การศึกษา
เอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการ
ประเมิน 

2.  กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน าผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการ
ด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 28 คน 
ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งตรวจเยี่ยมภาควิชา และหน่วยงาน
สนับสนุนภายในคณะ  
  3. กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเย่ียม 
  สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบและร่วมอภิปราย
ผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการประเมินตามเกณฑ์ 5 
คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่าง

ต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการ
ด าเนินการตามตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภำพระดับดี ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 
4.38 ได้คุณภำพระดับดี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 2.89 ได้คุณภำพระดับพอใช้ ส าหรับ
ภาพรวม จ านวน 36 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 13 ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภำพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตำรำงที่ 2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(18  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(18  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(1  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(13  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(14  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(15  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(36  

ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิต
บัณฑิต  

3.21 3.75 3.75 3.75 5.00 3.69 3.91 3.70 3.70 3.69 3.70 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

- 4.00 5.00 5.00 - - - 4.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.29 1.29 5.00 5.00 1.29 3.14 
องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- 3.50 3.50 3.50 - 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 1.75 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารและจดัการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.73 3.73 5.00 5.00 3.73 4.75 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงิน
และงบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.38 - 4.00 4.00 4.38 4.00 

เฉลี่ยภำพรวม 3.66 4.37 4.50 4.50 5.00 2.89 2.93 4.28 4.38 2.89 3.80 

ผลกำรประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมำก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี 

 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการประเมินคณุภาพ
ภายในรายตัวบ่งช้ีได้ดังนี ้
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ตำรำงที่ 3  ผลการประเมินคณุภาพภายในรายตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  
  

เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ
, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

มน. กรรมกำร มน. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

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

4.07 3.80 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมทุกตัวบ่งชี ้(37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  4.10 3.75 
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)  4.64 4.38 
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)  4.65 4.28 
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)  3.05 2.68 
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 3.19 2.89 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร  

     5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต  3.93       3.93 3.70 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร

หลักสตูร 
ข้อ 5 5 2 4.00 2.00 

หมำยเหตุ : ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ได้แก่  
- ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ข้อ 4 คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 และมีการประเมินหลักสตูรทุกหลกัสูตร

อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรฯ ซึ่งมีการประเมินหลักสูตรไม่ครบถ้วน 
- ข้อ 5 คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร

ตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณหีลักสตูรที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีใน ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบง่ช้ีและทุกหลักสตูร ยังไม่ครบถ้วน 

- เกณฑ์เฉพาะข้อ 7 หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยทีเ่ปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 
50 ของจ านวนหลักสตูรทั้งหมดทกุระดับการศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีหลักสตูรที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน 9 หลักสูตร ของจ านวน
หลักสตูรทั้งหมด 23 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 39.13 

- เกณฑ์เฉพาะข้อ 8 หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยทีเ่ปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนสิิตที่ศึกษาอยู่
ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ไมผ่่านเกณฑ์ เนื่องจากมนีิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 376 คน จาก
จ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศกึษา  2,804 คน คิดเป็นร้อยละ  13.41 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1) 
34 64 35.56 64 35.56 2.96 2.96 

180 180 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1) 
10.26 18 10.00 18 10.00 1.67 1.67 

180 180 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร

สายสนบัสนุน 
ข้อ 5 7 7 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  
  

เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ
, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

มน. กรรมกำร มน. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 5 6 5 4.00 3.00 
หมำยเหตุ : ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ได้แก่  

- ข้อ 2 มีไม่ครบทุกรายวิชาของทุกหลักสตูรมรีายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

- ข้อ 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ ไม่ครบทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา สืบเนื่องจากข้อ 2 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 276 82.14 276 82.14 4.11 4.11 
336 336 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน   433 433     
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ

ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
คน   463 463     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน   276 276     

  จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ คน   49 49     
  จ านวนบัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา คน   0 0     
  จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการเกณฑ์ทหาร ลา

อุปสมบท 
คน   0 0     

  จ านวนบัณฑติที่ไมไ่ด้งานท า คน   60 60     
  จ านวนบัณฑติที่ไม่ประสงค์ท างาน คน   48 48     
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเรจ็

การศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 
 

คน   0.00 0.00     

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตร ีโท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษา
แห่งชาติ 
 

คะแนน
ประเมินจาก

นายจ้าง 

4.00 4.03 4.03 4.03 4.03 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  
  

เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ
, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

มน. กรรมกำร มน. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 45 
  

33.25 46.18 33.25 46.18 5.00 5.00 
  72 72 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท
ทั้งหมด 

คน   72 72     

  การตีพิมพ์เผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceeding) 
ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน   11 5.50 11 5.50     

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่
ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน   37 27.75 37 27.75     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ทีได้รับการยอมรับในสาขา 
หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 25 1.00 25.00 1.00 25.00 2.50 2.50 
  4 4 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
เอกท้ังหมด 

คน   4 4     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  
  

เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ
, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

มน. กรรมกำร มน. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน   4 1.00 4 1.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่1, 2, 3 
หรือ 4 (Q1, Q2, Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสดุใน subject category ที่ตีพิมพ ์ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 3.30 
  

610 3.39 610 3.39 2.82 2.82 
180 180 

  อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน   21 0.00 21 0.00     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  
  

เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ
, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

มน. กรรมกำร มน. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

  อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน   75 150.00 75 150.00     
  อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน   23 115.00 23 115.00     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน   0 0.00 0 0.00     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาโท คน   17.0 51.00 17.0 51.00     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน   26 156.00 26 156.00     
  รองศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน   0 0.00 0 0.00     
  รองศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาโท คน   2.0 10.00 2.0 10.00     
  รองศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน   15 120.00 15 120.00     
  ศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน   0 0.00 0 0.00     
  ศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาโท คน   1 8.00 1 8.00     
  ศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน   0 0.00 0 0.00     

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต      5.00 4.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการดา้นข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี

ข้อ 4 5 2 5.00 2.00 

หมำยเหตุ : ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
- ข้อ 3 ไม่พบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาระดบัคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานสิิต อย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- ข้อ 4 ไม่พบการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
- ข้อ 5 ไม่พบการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากไม่มีข้อ 4 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย        3.14 3.14 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรือ

งานสร้างสรรค ์
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้าก
งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์
 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 
 

สัดส่วน 47,000 20,918,900 125,262.87 12,629,310 75,624.61 5.00 5.00 
167 167 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  
  

เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ
, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

มน. กรรมกำร มน. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการ
ตีพมิพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 6 11.50 6.35 11.50 6.35 3.18 3.18 
181 181 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน   180.00 180.00     
  จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน   1.00 1.00     
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   34 8.50 34 8.50     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่1, 2, 3 
หรือ 4 (Q1, Q2, Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสดุใน subject category ที่ตีพิมพ ์
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน   1 1.00 1 1.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  
  

เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ
, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

มน. กรรมกำร มน. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0.5 1 0.55 1 0.55 0.14 0.14 
181 181 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง   1 1     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   0 0     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง   0 0     
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค ์
เรื่อง   0 0     

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 1 2.00 1.10 2.00 1.10 0.55 0.55 
181 181 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

เรื่อง   0 0.00 0 0.00     

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง   0 0.00 0 0.00     

  ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

เรื่อง   0 0.00 0 0.00     

  ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง   2 2.00 2 2.00     

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคม  

      3.50 1.75 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 5 5 2 5.00 2.00 

หมำยเหตุ : ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
- ข้อ 3  การบูรณาการงานบริการวชิาการแก่สังคมกับการวิจัย ไม่ชัดเจน 
- ข้อ 4  การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ไม่ชัดเจน  
- ข้อ 5  ไม่พบการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรยีนการสอนและการวิจัย เนื่องจากไม่

ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  
  

เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ
, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

มน. กรรมกำร มน. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรอืการ
วิจัย 

ร้อยละ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.00 9.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   0 0     
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   0 0     
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
เรื่อง   0 0 

    
  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ทั้งหมด 
เรื่อง   9 9 

    
9 

(สมศ.) 
ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 4 4 0 4.00 0.00 

หมำยเหตุ : ไม่พบผลการเรียนรู้และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกที่เป็นระบบอย่างชัดเจนในระดบัคณะ 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     5.00 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร        4.75 4.75 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะ
และผูบ้ริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
ข้อ 4 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 
13 

(สมศ.) 
การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 3.51 3.73 3.73 3.73 3.73 

องค์ประกอบท่ี 8  กำรเงินและงบประมำณ        5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 7 7 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  
  

เป้ำหมำย 
ปี 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ
, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

มน. กรรมกำร มน. กรรมกำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ 

      4.32 4.19 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 8 8 8 4.00 4.00 

หมำยเหตุ : ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานช้อ 5 เนื่องจากตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์มีผลการพัฒนาผลการด าเนินงานไม่ครบทุกตัวบ่งช้ี 
15 

(สมศ.) 
ผลประเมินการประกันคณุภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.15 4.64 4.38 4.64 4.38 

 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 
ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ี สกอ. พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

1. คณะได้เตรียมแผนงานเชิงรุกหลายด้าน เพื่อรองรับความก้าวหน้าของหน่วยงาน ได้แก่ แผนงานเตรียมความพร้อม
เสริมสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ แผนงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี และแผนการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน  
   ควรน าผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) มาใช้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรปรับปรุงตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายให้เหมาะสม มี
ความท้าทาย และบางอย่างต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานคุณภาพทั่วไป เช่น ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ต้องตั้งเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 เป็นต้น  
 จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 

1. การก าหนดตัวช้ีวัดระดับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี ควรมีความแตกต่างกัน โดยตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์เป็น
มิติของการวัดความส าเร็จของกลุ่มโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีหลายโครงการที่เกี่ยวโยงกัน จึงไม่ควรใช้ตัวช้ีวัดเดียวกัน และ
ตัวช้ีวัดระดับแผนกลยุทธ์ไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป 

2. การประเมินผลของแผนยังไม่มีความสมบูรณ์ ควรประเมินผล แล้ววิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ก าหนดแนวทางแก้ไข 
โดยด าเนินการทีละตัวบ่งช้ี น าผลไปแก้ไขการด าเนินการในปีต่อไป จึงจะสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุความส าเร็จ และมีพัฒนาการขึ้น
ในทุกๆ รอบปี  

องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑติ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 13 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี 
และ สมศ. 5 ตัวบ่งช้ี) พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 3.70 ได้คุณภำพระดับดี หากพิจารณาเฉพาะตัว
บ่งช้ี สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งช้ี สมศ. 5 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ได้คุณภาพระดับดี 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 
2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

1. มีหลักสูตรที่หลากหลาย และมีครบทุกระดับการศึกษา 
2. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดย

มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
3. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีชัดเจน 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนการสอน 

 จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. ควรผลักดันให้คณาจารย์ จัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 และ 7 ให้ครบทุกหลักสูตรและทุกรายวิชา 
2. การรับอาจารย์ใหม่ ควรมุ่งเน้นการรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือมีแผนที่จะส่งเสริมอาจารย์เก่าที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมีแรงจูงใจเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา 
3. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่  รศ. ขึ้นไป ยังมีอยู่น้อยมาก เพียง 18 คน จากจ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด 180 คน ดังนั้น คณะต้องหาแนวทางหรือสร้างแรงจูงใจที่จะให้อาจารย์ภายในคณะขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

4. ห้องสมุดของคณะมีพื้นที่ที่จะรองรับการใช้ห้องสมุดของนิสิตได้ไม่เพียงพอ และควรมีเกณฑ์การคัดหนังสือออกจาก
ห้องสมุดที่ดีกว่านี้ 

5. สภาพแวดล้อม พบว่า ไม่มีสถานท่ีที่จะให้นิสิตจัดกิจกรรม พร้อมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พื้นที่รอบๆ คณะ ที่นิสิต
ใช้ประชุมท ากิจกรรมเป็นพื้นที่กลางแจ้ง ไม่มีที่ก าบังแดดและฝน  

6. การผลิตบัณฑิตของคณะ พบว่า มีบางส่วนที่ไปท างานเป็นครูหรืออาจารย์สอนหนังสือ แต่ขาดทักษะการสอน ควรมี
การแนะแนวนิสิตที่จะท างานด้านนี้ เลือกวิชาเรียนเกี่ยวกับการสอนประกอบด้วย  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี 
และ มก. 1 ตัวบ่งช้ี) พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี หากพิจารณาเฉพาะตัว
บ่งช้ี สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

- อาจารย์ให้ความใส่ใจในการเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบเพ่ือปรึกษาวิชาการเป็นอย่างดี 

 จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. ไม่พบการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ  
2. ไม่พบการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ รวมถึงการน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
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องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 3 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี) 
พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 3.14 ได้คุณภำพระดับพอใช้ หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี 
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ี สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 1.29 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 
4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

- สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 

- จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ยังมีจ านวนน้อย ควรหามาตรการเพื่อกระตุ้นให้มีจ านวนอาจารย์ที่ขอทุนวิจัยมากขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 2 
ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี) พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 1.75 ได้คุณภำพระดับควรปรับปรุง หาก
พิจารณาเฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้ และตัวบ่งช้ี สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 
0.00 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

- มีหน่วยงานรับผิดชอบในการบริการวิชาการแก่สังคม และสามารถสร้างรายได้ให้กับคณะ 
 ควรมีโครงการบริการวิชาการในลักษณะที่เป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วย  
 

 จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. ไม่พบกิจกรรมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัยท่ีชัดเจน  

  ควรมีแนวทางบูรณาการในลักษณะให้อาจารย์ก าหนดโจทย์วิจัยจากการให้บริการวิชาการแก่สังคม หรือท างานวิจัย
พร้อมกับกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
 ควรบันทึกกิจกรรมการบูรณาการฯ ให้ชัดเจนใน มคอ. 3  

3. ไม่พบการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยที่
ชัดเจน  
 ควรประเมินผลเพื่อน าผลไปพัฒนาแผนหรือกระบวนการบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเนื่อง  

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 1 
ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี) พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก หากพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ี สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 
6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

1. มีนโยบายสนับสนุนให้มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ตลอดจน
กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยเพิ่มจุดเน้นเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะ 

2. มีการจัดโครงการและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังในระดับคณะและระดับภาควิชาจ านวนมาก 
 ควรก าหนดให้ทุกภาควิชา มีอย่างน้อย 1 รายวิชาที่มีบูรณาการงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน หรือเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต มีการประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของ
การบูรณาการ ถ้าด าเนินการได้ผลดี ก็ใช้กระบวนการ KM ถ่ายทอดความรู้ในการบูรณาการ เพื่อขยายผลสู่รายวิชาอื่นๆ 

3. คณะมีการเรียนการสอนด้านสุนทรียศาสตร์  
 ควรมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม กับบุคลากร
และนิสิตในคณะ เพื่อสร้างให้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม เป็นต้นแบบให้กับคณะต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยต่อไป (ตัวบ่งช้ีของ สมศ.)  

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร จ านวน 5  
ตัวบ่งช้ี (สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี) พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภำพระดับดี
มำก หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี มีคะแนน
เฉลี่ย 3.73 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 
7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการพัฒนาคณะ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

2. มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ด้วยการจัดทุนสนับสนุน
การวิจัย การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การผลิตเอกสารทางวิชาการ การจัดท าวารสารวิชาการของคณะ 
เป็นต้น 

3. มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในด้านทักษะและประสบการณ์ก่อนการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
  ควรรวบรวมข้อมูลแหล่งทุนส าหรับศึกษาต่อ เกณฑ์การให้ทุน คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ในสาขาวิชาต่างๆ ด้าน
มนุษยศาสตร์ ให้คณาจารย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาต่อ (โดยเฉพาะทุนจากต่างประเทศ 
อาจขอกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ด าเนินการให้)  

องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ี 
สกอ. พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 
8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี ้
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 จุดแข็งและแนวทำงเสริม 
- มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่แสดงแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แนวทางการบริหารเงิน การ

วางแผนการใช้จ่าย และการจัดสรรงบประมาณ  
 ควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคณะ (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) 
และประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้เป็นงบประมาณในการด าเนินการตามแผนฯ  
 จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 

- ควรวิเคราะห์รายงานทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงด้านต่างๆ เสนอให้ผู้บริหารทราบถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายจริง เพื่อให้ผู้บริหารน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงสัดส่วนงบประมาณด้านต่างๆ วางแผนการ
ประหยัดงบประมาณ หรือการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 (สกอ.) และตัวบ่งช้ีที่ 15 (สมศ.) พบว่า มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภำพระดับดี 
หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทำงเสริม 
1. มีการพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ รูปแบบกิจกรรมการตรวจ

ประเมินฯ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน 
2. มีกระบวนการในการบริหารจัดการ สร้างและส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า  
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  

 ควรมีการเสวนาในระดับผู้บริหาร รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เรื่องการควบคุมคุณภาพ หรือการน ามาตรฐาน
คุณภาพไปใช้ในการก ากับการท างาน แล้วจึงขยายไปถึงเรื่องการประเมินคุณภาพ รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้เกิดการตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย ท่ีมีส่วนในการสร้างคุณภาพงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการท างานประจ าอย่างประกันคุณภาพ โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. คู่มือระบบประกันคุณภาพ ยังขาดส่วนของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality 

Audit) พบเฉพาะการประเมินคุณภาพ (Quality Assurance) เท่านั้น  
 ควรวเิคราะห์การด าเนินงานท้ังระบบของการประกันคุณภาพ แล้วเขียนคู่มือเพิ่มเติมในส่วนของการควบคุมคุณภาพ 
และการตรวจสอบคุณภาพ (ดูตัวอย่างจากคู่มือระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย) แสดงให้ชัดเจนถึงระบบควบคุมคุณภาพของ
พันธกิจ 4 ด้าน รวมทั้งการบริหารจัดการ ก าหนดบทบาทและขอบเขต การด าเนินการของคณะและภาควิชาให้ชัดเจน 

2. การรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ยังเป็นภาระกับบุคลากรส่วนใหญ่  
 ควรมีระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดท ารายงาน เพื่อลดภาระงาน 
ลดเอกสาร ลดเวลาในการจัดท ารายงาน 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ตามตัวบ่งช้ี สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภำพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภำพระดับดี ตัวบ่งชี้ 
สมศ. คะแนนเฉลี่ย 2.89 ได้คุณภำพระดับพอใช้ และภำพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภำพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตำรำงที่ 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(18  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(18  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(1  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(13  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(14  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(15  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(36  

ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 5.00 3.91 4.13 5.00 5.00 3.91 4.13 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

3.66 4.47 4.44 4.44 - 2.99 2.76 4.32 4.28 2.99 3.93 

  มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 3.73 3.73 4.86 4.86 3.73 4.72 

  มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

3.66 3.90 4.11 4.11 - 2.87 2.56 3.83 3.97 2.87 3.58 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้ 

- 5.00 5.00 5.00 - 1.29 1.29 5.00 5.00 1.29 2.77 

เฉลี่ยภำพรวม 3.66 4.37 4.50 4.50 5.00 2.89 2.93 4.28 4.38 2.89 3.80 
ผลกำรประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมำก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้
ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉลี่ย 4.13 เนื่องจากคณะ
มนุษยศาสตร์ มีระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับ
ต่างประเทศ การจัดประชุมวิชาการเพื่อการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มี โครงการและกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้บัณฑิตเป็นท่ีพึงพอใจของนายจ้าง  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 
หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วน
ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.58 อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์ ได้เตรียมแผนงานเชิงรุก
หลายด้าน เพื่อรองรับความก้าวหน้าของหน่วยงาน ได้แก่ แผนงานเตรียมความพร้อมเสริมสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ แผนงานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี และแผนการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการพัฒนา
คณะ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของหลัก      
ธรรมาภิบาล อยา่งไรก็ตาม คณะต้องหาแนวทางหรือสร้างแรงจูงใจที่จะให้อาจารย์ภายในคณะขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มี
คะแนนเฉลี่ย 2.77 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ เนื่องจากมีการพัฒนาการเรียนรู้จากการจัดการความรู้ในประเด็นหลากหลายโดยหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในคณะฯ บางหน่วยงานมีการรวบรวมความรู้เป็นระบบและเผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมชุมชน แต่
ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติน้อย ตลอดจนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ ยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจน 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ

บริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  
และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งช้ี สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้
คุณภำพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภำพระดับดี ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 2.89 ได้คุณภำพระดับพอใช้ 
และภำพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภำพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตำรำงที่ 5 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(18  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(18  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(1  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(13  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(14  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(15  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(36  

ตัวบ่งชี้) 

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

- 3.86 4.17 4.17 5.00 2.61 2.95 4.00 4.29 2.61 3.51 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.56 4.56 4.56 - 4.53 4.58 4.60 4.60 4.53 4.59 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวตักรรม 

2.31 5.00 5.00 5.00 - 1.67 1.67 3.66 3.66 1.67 2.67 

เฉลี่ยภำพรวม 3.66 4.37 4.50 4.50 5.00 2.89 2.93 4.28 4.38 2.89 3.80 
ผลกำรประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมำก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้
ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.51 ได้คุณภำพระดับดี สะท้อนให้
เห็นว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ดี โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร แต่การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ยังไม่ครบทุกรายวิชา รวมทั้งการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม 
มีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมทักษะและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่
เข้มแข็ง  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภำพระดับดีมำก สะท้อนให้
เห็นว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการพัฒนาคณะ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งเตรียมแผนงานเชิงรุกหลายด้าน เพื่อรองรับความก้าวหน้าของหน่วยงาน มีความพร้อมของ
อุปกรณ์การศึกษาและการจัดการด้านกายภาพท่ีเหมาะสม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก สะท้อนให้เห็นว่า คณะ
มนุษยศาสตร์ มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณเป็นอย่างดี โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่
แสดงแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แนวทางการบริหารเงิน การวางแผนการใช้จ่าย และการจัดสรรงบประมาณ   

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 2.67 ได้คุณภำพระดับพอใช้ 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการของคณาจารย์อยู่ในระดับพอใช้และต้องปรับปรุง 
ควรต้องหาแนวทางหรือสร้างแรงจูงใจที่จะให้อาจารย์ภายในคณะขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
หรือมุ่งเน้นการรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือมีแผนที่จะส่งเสริมอาจารย์เก่าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทให้มี
โอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมีแรงจูงใจเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการด าเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งช้ี สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภำพ
ระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภำพระดับดี ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 2.89 ได้คุณภำพระดับพอใช้ และ
ภำพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภำพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตำรำงที่ 6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มำตรฐำน

สถำบันอุดมศกึษำ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(18  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(18  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(1  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(13  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(14  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(15  

ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(36  

ตัวบ่งชี้) 

1. มำตรฐำนด้ำน
ศักยภำพและควำม
พร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

3.21 4.40 4.40 4.40 - 3.64 3.28 4.13 4.13 3.64 4.01 

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

- 4.83 4.83 4.83 - 4.05 3.73 4.83 4.83 4.05 4.68 

2. มำตรฐำนด้ำนกำร
ด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจของ
สถำบันอุดมศกึษำ 

5.00 4.33 4.63 4.63 5.00 2.68 2.88 4.45 4.70 2.68 3.64 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 4.25 5.00 5.00 5.00 3.91 4.13 4.40 5.00 3.91 4.45 

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

- 3.50 3.50 3.50 - 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 1.75 

   4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยภำพรวม 3.66 4.37 4.50 4.50 5.00 2.89 2.93 4.28 4.38 2.89 3.80 

ผลกำรประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมำก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย   4.01 ได้คุณภำพ

ระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 
ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.68 สะท้อนให้เห็นว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีความ
พร้อมในการบริหารจัดการที่ดีทางด้านกายภาพ การเงิน และการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับดีมาก แต่กระบวนการในการพัฒนาทางด้านวิชาการในเรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้งคุณวุฒิและต าแหน่ง
วิชาการของคณาจารย์อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ส่งผลให้ศักยภาพและความพร้อมด้านวิชาการ อยู่ในระดับพอใช้ อย่างไรก็ตาม 
คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของนิสิตและศิษย์เก่า และวงวิชาชีพ รวมทั้งมีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

 - ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน  คะแนนเฉลี่ย 3.64  ได้
คุณภำพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ด้านการวิจัย มี
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คะแนนเฉลี่ย 3.14  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 1.75 และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ส่งผลให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก แต่ด้าน
การวิจัยและด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และควรปรับปรุง เนื่องจากมีจ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย
น้อย ท าให้มีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติน้อย รวมทั้งผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตลอดจนการบูรณการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย และการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการฯ ยังไม่ชัดเจน 

 
ข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 

กลุ่มอำจำรย์   จ ำนวน 9 คน 
1. การก าหนดตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน แต่ควรจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งอาจ

จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ เอกสารกระดาษ หรือจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์  
2. มีการประชุมบุคลากรของคณะเป็นประจ าทุกปี โดยคณบดีมีการรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะให้บุคลากร

รับทราบ และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น  
3. บางภาควิชามีการประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชา และบุคลากรของภาควิชาเป็นประจ าทุกเดือน และบางภาควิชามีการ

ประชุมฯ 2-3 ครั้ง โดยบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมได้ 
4. การจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของแต่ละภาควิชา 

- มีการจัดท า มคอ. สื่อการสอน ตามแผนการด าเนินงานของศูนย์วิชาบูรณาการฯ  
- แต่ละภาควิชามีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 แต่ยังไม่ครบทุกรายวิชา เนื่องจากมีภาระงานมาก ต้องจัดเตรียมเอกสาร

เพื่อตอบโจทย์งานประกันคุณภาพ ท าให้ไม่มีเวลา ในการจัดเตรียมการเรียนการสอน การวิจัย ได้อย่างเต็มที่ 
- บางภาควิชามีการจัดท า portfolio เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน  
- อาจารย์มีความคิดเห็นว่า การจัดท า มคอ. 3 มีรูปแบบซ้ าซ้อนกับการจัดท าประมวลการสอน (Course Syllabus) ทั้งนี้ 

กรรมการมีข้อคิดเห็นว่า การจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 เพื่อต้องการให้หลักสูตรมีความชัดเจน ในการวัดความรู้ ทักษะ 
Learning out come ของนิสิต เมื่อมีการประเมินผลย้อนกลับ สามารถประเมินได้ว่า การเรียนแต่ละรายวิชานิสิตได้รับ
ความรู้ ทักษะ และ Learning out come เป็นอย่างไร  เรียนแล้ว ท าอะไรเป็น สามารถท าข้อสอบได้ตามที่ก าหนด 

- คณะมีการก าหนดให้แต่ละภาควิชามีการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปีการศึกษา 
2558 

5. คณบดีมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าพบและแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งมีการด าเนินการเพื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
เช่น มีการปรับแก้ไขสถานที่จอดรถ 

6. ปัญหาอุปสรรค 
- มีการแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อช่วยกันด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยน

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีปัญหาในการเก็บข้อมูล และการตีความในแต่ล ะตัวบ่งช้ี  เช่น การ
บริการวิชาการให้กับคนภายนอก ไม่สามารถนับคะแนนบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นวิทยากรได้ หรือการเป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ ที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพของอาจารย์ในการสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถนับเป็นคะแนนได้ 
ทั้งนี้ กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า ควรด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้นทุกรอบปี ไม่ใช่ท าเพื่อให้ได้คะแนนดี รวมทั้งมีการสร้างความเข้าใจในการตีความและการเช่ือมโยงการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งช้ี 

- การกระจายตัวบ่งช้ี สมศ. ลงสู่ระดับภาควิชา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลการด าเนินงาน ยังไม่ชัดเจน  
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7. ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการจ้างผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรมาด าเนินการด้านการประกันคุณภาพโดยตรง เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระให้กับอาจารย์ 
- ควรมีความชัดเจนในการก าหนดตัวบ่งช้ี และสร้างความเข้าใจให้บุคลากร เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติ 

8. ปัจจัยความส าเร็จการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
- ผู้บริหารเห็นความส าคัญ ทั้งนี้ กรรมการมีข้อคิดเห็นว่า การประกันคุณภาพ เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการบริหารจัดการ

ของผู้บริหาร ส่วนอาจารย์เป็นผู้ให้ข้อมูล Out put ที่มุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย  
- วัฒนธรรมองค์กรเฉพาะ ท าอะไรต้องถูกต้อง ท าให้มีการด าเนินงานเป็นระบบ เช่น ภาควิชาวรรณคดี ที่ได้รับรางวัล จาก

การประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานย่อยภายในคณะ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับฟังผลการประเมิน และเปิด
โอกาสให้ทุกภาควิชาเข้าเยี่ยมชม ทั้งนี้ กรรมการมีข้อคิดเห็นว่า ควรมีการจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างภาควิชาที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานร่วมกัน 

9. ประเด็นปัญหาในการเปิดรับอาจารย์ระดับปริญญาเอก เนื่องจากมีข้อจ ากัดของอาจารย์ภาควิชาต่างประเทศ ที่มีภาระงานสอน
ทั้งในระดับภาควิชา และส่วนกลาง รวมทั้งเป็นสาขาวิชาที่ต้องการอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญและมีความหลากหลายทางด้าน
ภาษา ท าให้ต้องเปิดรับอาจารย์ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่มีศักยภาพ มาช่วยสอนเป็นกรณีพิเศษ 

10. คณะมีทุนสนับสนุนการท างานวิจัย 500,000 บาท และทุนศึกษาต่อ 10,000 บาทต่อคน   
11. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อผลักดันให้อาจารย์ท างานวิจัยอย่างจริงจัง โดยมีการสร้างแรงจูงใจที่มีค่าตอบแทนที่

สูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
12. ในการพิจารณาให้ทุนจากมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่เป็นกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน มีความเช่ียวชาญและมีมุมมองแตกต่างกัน 

ท าให้สาขาทางด้านมนุษยศาสตร์ ขอทุนได้ค่อนข้างยาก และลักษณะบางสาขาวิชามีความสนใจศึกษาข้อมูลของผู้เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับการยอมรับ จึงไม่ได้รับทุนสนับสนุน 

13. มีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อค่อนข้างน้อย ส าหรับสายศิลปศาสตร์ โดยยังไม่มีทุนสนับสนุนเป็นก้อนในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกจนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ คณะอาจกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ในการศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ซึ่งควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่างๆ เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนและก าหนด
นโยบายการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

14. เงินรายได้เข้ามาควรเป็นส่วนกลาง ควรหาแหล่งทุนที่หลากหลาย   
 

นิสิตปัจจุบัน จ ำนวน 13 คน 
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงด้านทัศนียภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก 

- ควรจัดสถานท่ีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ส าหรับนิสิต ท่ีมีร่มเงาก าบังแดด ให้เพียงพอส าหรับนิสิต เนื่องจากสถานที่ที่นิสิตจัด
กิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นพื้นทีโ่ดยรอบคณะส่วนใหญ่ไม่มีที่ก าบังแดดและฝน  

- ห้องคอมพิวเตอร์ระดับคณะ อยู่ระหว่างการปรับปรุง ท าให้มีจ านวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับความต้องการของนิสิต และ
มีสภาพเก่า ไม่เหมาะกับการใช้งาน 

- ควรมีบริการในเรื่อง การ Print งาน ส าหรับนิสิต นอกเหนือจากเครื่องถ่ายเอกสาร 
- ลิฟต์เพื่อให้นิสิตสามารถใช้งานได้มีไม่เพียงพอ 
- ตึกใหม่ ยังไม่มีเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ล าโพง โปรเจคเตอร์ ท่ีพร้อมส าหรับการใช้งาน  
- ห้องสมุดของคณะมีพื้นที่ท่ีจะรองรับการใช้ห้องสมุดของนิสิตได้ไม่เพียงพอ 
- ควรมีการจัดสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมส าหรับนิสิต เพื่อฝึกซ้อมกิจกรรมที่ต้องน าเสนอร่วมกัน  
- ควรมีการก าหนดเกณฑ์การคัดหนังสือออกจากห้องสมุดที่ดีกว่านี้  เนื่องจากเกณฑ์การคัดหนังสือเก่าออก พิจารณาจาก 

หนังสือที่ไม่มีคนยืมแล้ว มีอายุการใช้งานเก่ามาก หนังสือช ารุด ซึ่งหนังสือบางเล่ม ยังมีความส าคัญ เกี่ยวกับวรรณคดี 
ประวัติศาสตร์ทางการเมือง หากน าไปไว้ท่ีห้องสมุดกลาง จะท าให้การค้นคว้ายากล าบากขึ้น  ควรมีการพิจารณาหนังสือเก่า
ให้ดี หรือมีการซ่อมแซม เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน  
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2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
- อาจารย์มีห้องพัก และติดประกาศช่วงเวลาให้นิสิตรับทราบ สามารถเข้าพบได้ตลอด หรือตามเวลาที่สะดวก ขึ้นอยู่

เหตุการณ์ความจ าเป็น และสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ รวมทั้งให้ค าปรึกษาทั้งในเรื่องส่วนตัว ผลการเรียน และงานที่
ได้รับมอบหมาย และให้ความช่วยเหลือนิสิตเป็นอย่างดี 

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนิสิต 
- ภาคพิเศษ ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับคณะ ควรมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเหมือนนิสิต

ภาคปกติ 
- มีการจัดกิจกรรมนอกช้ันเรียน เช่น การทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพื่อได้ศึกษาจากสถานท่ีจริง 
- มีการจัดละครเวที เพื่อฝึกให้นิสิตรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน โดยนิสิตช้ันปีที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และรุ่นน้องแต่ละช้ันปีมี

ส่วนร่วมในการดูแลการท างานในแต่ละด้าน ท าให้เกิดการเรียนรู้การถ่ายทอดประสบการณ์ท างานจากรุ่นพี่ในแต่ละช้ันปี
อย่างต่อเนื่อง 

- นิสิตระดับปริญญาโท มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการร่วมกันระหว่างปริญญาตรีและปริญญาโท 
- นิสิตระดับปริญญาเอก มีกิจกรรมทัศนศึกษา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้านหรือชุมชน และศึกษาวัฒนธรรม

ในต่างประเทศ  
- หลักสูตรดี นิสิตสามารถค้นคว้า ศึกษาด้วยตนเอง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร การศึกษานอกสถานที่ การฟังสัมมนาทาง

วิชาการ ท าให้นิสิตเปิดโลกทัศน์ใหม่  
- มีการเชิญอาจารย์ภายนอกมาช่วยสอน 

 
ศิษย์เก่ำ  จ ำนวน 2 คน 
1. ท างานตรงตามสาขาวิชา ท าไม่มีปัญหาในการท างาน  
2. ไม่ได้เข้ามาดูข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของคณะ 
3. คณะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ 
4. สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดว่า อยู่อันดับ 2 รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากคะแนน

การสอบเข้า และคุณภาพการสอนที่ดี ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน ขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือความสนใจของผู้เรียน 
5. บัณฑิตมีโอกาสได้งานท า และมีความก้าวหน้าในการท างาน สามารถเป็นหัวหน้างานได้ แต่อาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาตนเอง

ประมาณ 10 ปี  
6. นิสิตส่วนใหญ่มีปัญหาด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
7. ข้อเสนอแนะ 

- บัณฑิตมีทักษะด้านความรู้ที่ดี แต่ควรมีการพัฒนาทักษะทางการปฏิบัติให้มากขึ้น  
- อาจารย์ควรให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษามากยิ่งข้ึน  
- ควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้กับคณะ เพื่อให้นิสิตได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และมีการสร้างแรงจูงใจให้กับนิสิต 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 

8. ภาควิชาภาษาไทย มีหลักสูตรที่เปิดรับทุกระดับการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก และเปิดสอนทั้งภาคปกติ ภาค
พิเศษ และนานาชาติ  รวมทั้งมีหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมภาษาไทยส าหรับนิสิตชาวต่างชาติ ที่ต้องการ
เรียนสาขาอ่ืน 

9. นิสิตที่มาเรียนระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาในเชิงลึก และนิสิตที่จบใหม่  
เพื่อใช้ในการเปิดสอนพิเศษให้กับนักเรียนที่สนใจ หรือชาวต่างชาติ น าไปเปิดสอนในประเทศของตน 

10. มีการท าวิจัยสถาบันเพื่อสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีความขยัน อดทน มีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ส่วนทางด้านวิชาการ และภาษาไม่ค่อยเน้น 
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ผู้ใช้บัณฑิต จ ำนวน 2 คน 
1. รับบัณฑิตเข้าท างาน เพราะสุภาพเรียบร้อย แต่งกายเหมาะสม พิจารณาเรื่องบุคลิกภาพ ลักษณะนิสิตเป็นหลัก เรื่องความรู้ ไม่

กังวล เพราะช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องประกันอยู่แล้ว 
2. ควรเรียนรู้ภาษาอื่นๆ อีกนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จะมีโอกาสได้งานมากขึ้น ภาษาที่เป็นที่ต้องการมาก คือ ญี่ปุ่น จีน และ

เกาหลี ตามล าดับ 
3. การเข้ามาฝึกงานก่อน ช่วยเรื่องหางานได้ เพราะบริษัทได้มีโอกาสศึกษามาก่อน จึงตัดสินใจรับได้ง่าย 
4. ความรู้ความสามารถของบัณฑิต มีความพึงพอใจมาก ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ความสามารถอยู่ในระดับดี 
5. ถ้ามีโอกาสยินดีที่จะรับบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์อีก 
6. บัณฑิตมีโอกาสได้รับการส่งเสริมขึ้นถึงระดับหัวหน้าได้ เพราะการท ากิจกรรมนิสิตมาในขณะที่เรียน เห็นว่าเป็นประโยชน์ 

บัณฑิตกลุ่มนี้จะมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการวางแผนการท างาน การจัดการเวลา และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
7. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน มีความสามารถในการท ากิจรรม ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การ

รับบัณฑิตเข้าท างานของบริษัท คือ มีความรู้ความสามารถ ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และมีประสบการณ์ในการท ากิจกรรม ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีใบรับรองช่ัวโมงการท ากิจกรรมของบัณฑิต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดี 

8. ควรเพิ่มเติมหลักสูตรในเรื่อง เทคนิคการสอน เช่น ภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

บุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 6 คน 
1. คณะมีการประชุมบุคลากรประจ าปี โดยทุกคนได้เข้าร่วม ท าให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของคณะ และ

มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะ 
2. มีช่องทางให้บุคลากรน าเสนอความคิดเห็น 

- ผ่านการประชุมบุคลากร และเปิดโอกาสให้ทุกคน สามารถให้ข้อเสนอแนะกับคณบดีได้โดยตรง  
- มีจดหมายเวียนแจ้งให้บุคลากรรับทราบการเปลี่ยนแปลง เช่น การส่งข้อมูลข่าวสารทาง e-mail  

3. คณบดีมีการด าเนินงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
4. การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

- ระบบประกันคุณภาพเป็นกระบวนการที่ดี แต่ควรมีระบบฐานข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล และสามารถประมวลผลได้
เลย เพื่อตอบโจทย์ตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ 

- ระบบบัญชี 3 มิติ มีการพัฒนาปรับปรุง เพื่อรองรับการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
- การท างานประกันคุณภาพเริ่มเหนื่อยน้อยลง ข้อมูลเริ่มคงที่ แต่อาจมีปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลบางตัวบ่งช้ี ที่อาจารย์

ไม่กรอก เช่น งานวิจัย 
5. บุคลากรไม่รับทราบว่า มีการติดตามข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ หรือมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการจัดท าแผนกลยุทธ์ แต่มีการรายงานการเงินเป็นรายไตรมาส 
ประจ าเดือน ประจ าวัน โดยส านักงานเลขานุการด าเนินการ เพื่อน าเสนอคณบดีพิจารณาแผนการด าเนินงาน และวางแผนการ
ด าเนินงาน  

6. ความเข้าใจในการจัดท าคู่มือด้านการบริหารจัดการและการด าเนินงานแต่ละด้าน กรรมการฯ เสนอว่า ควรวางระบบในการ
จัดท าคู่มือในการควบคุม ก ากับติดตามการด าเนินงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้อาจารย์รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนท่ีก าหนด  

7. วารสารคณะมนุษยศาสตร์ มีการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยส าหรับอาจารย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาระดับคุณภาพของ
วารสารที่ได้รับการรับรองใน TCI  

8. คณะมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แต่ต้องเรียนนอกเวลาราชการ และ
มีการสนับสนุนค่าครองชีพคนละ 1,500 บาท 

9. มีการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการสนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
10. มีการให้ศิษย์เก่าท่ีเป็นดารา มาสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ เช่น โครงการค่าย cet camp 
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ภำพกิจกรรม 

 

       
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ 

    
ตรวจเอกสารหลักฐาน 

     
สัมภาษณ์อาจารย์ และนิสิต 

     
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า และบุคลากร 
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                      เยี่ยมชมภาควิชาดนตรี               เยี่ยมชมภาควิชาศิลปาชีพ 

    
               เยี่ยมชมห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์        เยี่ยมชมสถาบันขงจื๊อ 

   
 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ รับทราบ 
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 ข้อมูลพื้นฐำนระดับคณะวิชำ (Common Data Set) 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมกำร 
ยืนยัน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1 จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 40 40 
2 จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลเุป้าหมาย 32 32 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑติ 

3 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 14 14 
4 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     
5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 14 14 
6 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     
7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก     
8 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข     
9 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสตูรฉบับ

เดียวกัน 
    

10 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
แผน ก 

7 7 

11 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     
12 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก     
13 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 2 
14 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด     
15 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง     
22 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจ้งให้

คณะกรรมการการอดุมศึกษาทราบ 
    

29 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF     
36 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมกีารประเมินผล

ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
    

43 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด     
50 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กร

วิชาชีพท้ังหมด 
    

57 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

    

64 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี) 

    

71 - -(สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 

    

ภำคผนวก 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมกำร 
ยืนยัน 

78 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบรหิารหลักสตูร
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

    

85 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 2,804  2,804  
86 - -(สกอ.) จ านวนนกัศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา     
87 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 2,308 2,308 
88 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต     
89 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 429 429 
90 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)     
91 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)     
92 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     
93 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  67 67 
94 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 180 180 
95 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 166 166 
96 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  14 14 
97 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิ

ปริญญาหรือเทียบเท่า  
180 180 

98 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า  

7 7 

99 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 

75 75 

100 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

106.5 106.5 

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

    

102 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 119 119 
103 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 
21 21 

104 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

75 75 

105 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

23 23 

106 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  43 43 
107 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวฒุิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 
0 0 

108 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

17 17 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมกำร 
ยืนยัน 

109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

26 26 

110 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 17 17 
111 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 
0 0 

112 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

2 2 

113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

15 15 

114 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1 1 
115 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 
0 0 

116 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

1 1 

117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

0 0 

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 10.26 10.26 
119 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสตูร 6,435 6,435 
120 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 
121 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 6,013.06  6,013.06  
122 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 
123 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 397.63 397.63 
124 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง 0 0 
125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 24.06 24.06 
126 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบริการให้นักศึกษา 0 0 
127 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ

ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบนั 
6,925 6,925 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.13 4.13 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจดัการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศกึษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.92 3.92 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

3.92 3.92 
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131 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.99 3.99 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสตูร 

3.97 3.97 

139 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ1) 463 463 
140 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า  433 433 
141 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอาชีพอิสระ) 
276 276 

142 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 0 
143 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 0 
144 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่แล้ว 108 108 
145 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 49 49 
146 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
147 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร 0 0 
148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่) 
- - 

149 (สมศ.) จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ2 16.2) 351 351 
150 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)     
151 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)     
152 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
52 52 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

    

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.03 4.03 

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF     
162 (REPORT) จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 52 52 
163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญา

ตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
4.03 4.03 

164 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ ์หรือบทความจากสาร
นิพนธ ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย] 
 

48 48 
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165 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  

0 0 

166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

11 11 

167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

37 37 

168 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0 0 
169 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเรจ็

การศึกษาระดับปรญิญาโท) 
0 0 

170 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบัน
หรือจังหวัด 

0 0 

171 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ     
172 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
    

173 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

    

174 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

    

175 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

72 72 

176 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

4 4 

177 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความทีน่ับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่นบัซ้ ากับค่าน าหนัก
อื่นๆ) 

4 4 

178 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

    

179 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้ ากับ
ที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

    

180 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scop
us (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 
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181 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

    

182 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบัน
หรือจังหวัด 

    

183 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ     
184 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
    

185 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

    

186 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ     
187 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศกึษาที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 
4   

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 

188 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.65 4.65 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.61 3.61 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.62 3.62 

191 จ านวนกิจกรรมนิสิตทีม่ีการน าความรู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้แยกตามประเภท
กิจกรรม 

    

   - จ านวนกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 10 10 
   - จ านวนนิสติที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์     
   - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 1 1 
   - จ านวนนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ     
   - จ านวนกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 2 2 
   - จ านวนนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม     
   - จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 4 4 
   - จ านวนนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมทีเ่สรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม     
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับการพัฒนาศกัยภาพด้าน
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

NA   

193 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัย 

NA   

194 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

1 1 
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195 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,300,240  1,470,240  
199 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 19,618,660  11,159,070  
203 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 166 166 
207 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 1 1 
211 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 14 14 
215 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 
219 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความทีน่ับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไมซ่้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนัก
อื่นๆ) 

34 34 

223 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีช่ือปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

    

227 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะตอ้งไม่ซ้ ากับที่นับใน
ค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

    

231 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scop
us (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

1 1 

235 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

    

239 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

    

243 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า) 

    

247 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงาน
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

    

251 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

    

255 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์     
256 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์     
257 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพ 2 2 
258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ     
259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ     

260 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษาก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  
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261 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑข์อต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

2 2 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

262 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 9 9 
263 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ

เรียนการสอน 
    

264 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ
วิจยั 

    

265 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียน
การสอนและการวิจยั 

    

องค์ประกอบท่ี 6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่่ า
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

3.89 3.89 

องค์ประกอบท่ี 7  การบรหิารและการจัดการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)      
268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน

แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  
3.73 3.73 

269 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด 84.5 84.5 
270 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและตา่งประเทศ 19   
   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการใน

ประเทศ     
   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการนอก

ประเทศ     
271 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ 43   
   - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังใน

ประเทศ      
   - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ

ต่างประเทศ     
272 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพ

ระดับชาต ิ     
   - ด้านการวจิัย 1   
   - ด้านศลิปวัฒนธรรม     
   - ด้านอื่นๆ     
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273 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพ
ระดับนานาชาต ิ     

   - ด้านการวจิัย     
   - ด้านศลิปวัฒนธรรม     
   - ด้านอื่นๆ     

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 265,215,564.78   
285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ NA   
286 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไมร่วมครุภณัฑ์อาคารสถานท่ีและที่ดนิ 114,803,198.23   

   - ปีงบประมาณ NA   

   - ปีการศึกษา NA   

287 ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน (ปีงบประมาณ) NA   

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ NA   

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปงีบประมาณ) NA   

290 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ (ปีงบประมาณ) NA   

291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) -1,599,656.83   

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) NA   

องค์ประกอบท่ี 98  องค์ประกอบส านักงาน กพร. 
293 (กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศท้ังหมด 30,455   

294 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหล ี 34   

295 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร 74   

296 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง 1,233   

297 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น 1,204   

298 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ     

299 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า     

300 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน     

301 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลาย ู     

302 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย ์     

303 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว     

304 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม     

305 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ 27,910   
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306 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย     

307 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
อื่นๆ 

    

308 (กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเตม็) 

23,588   

309 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษา
เกาหลีที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

34   

310 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษา
เขมรที่ก าหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

72   

311 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้าน
ภาษาจีนกลางท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

1,222   

312 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้าน
ภาษาญี่ปุ่นท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

1,098   

313 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษา
ทมิฬท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

    

314 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษา
พม่าท่ีก าหนด  (ได้คะแนนในระดบัไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

    

315 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้าน
ภาษาฟิลิปิโนท่ีก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

    

316 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษา
มาเลย์ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

    

317 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษา
มลายูที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

    

318 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษา
ลาวท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

    

319 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษา
เวียดนามที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

    

320 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็) 

21,160   

321 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียที่ก าหนด (ไดค้ะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

    

322 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษา
ตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ไดค้ะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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 ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำงๆ 

 

 
ประกำศคณะมนุษยศำสตร์ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
-----------------------------  

อนุสนธิค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ท่ี 026/2552 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร ์น้ัน  เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงกรรมการในชุดดังกล่าว จึงขอยกเลิกค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์ฉบับดังกล่าว และเพือ่ให้งานประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

1. ผศ.สมบูรณ์  ไทรแจม่จันทร ์ ที่ปรึกษา 
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
3. รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพ ประธาน 
4.  รองคณบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
6. รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ กรรมการ 
7. รองคณบดฝี่ายวิจัย กรรมการ 
8. รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
9. รองคณบดฝี่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
10. รองคณบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
11. หัวหน้าภาควิชาดนตร ี กรรมการ 
12. หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
13. หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา กรรมการ 
14. หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
15. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
16. หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์ กรรมการ 
17. หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี กรรมการ 
18 หัวหน้าภาควิชาศลิปาชีพ กรรมการ 
19. ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา กรรมการ 
20.  ผู้อ านวยการสถาบันขงจื๊อ กรรมการ 
21. ผู้อ านวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ กรรมการ 
22. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์ กรรมการ 
23. หัวหน้าศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ กรรมการ 
24. หัวหน้างานบริหารและธรุการ กรรมการ 
25. หัวหน้างานคลังและพัสด ุ กรรมการ 
26. หัวหน้างานบริการการศึกษา กรรมการ 
27. หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ 
28. นางสาวฐิติรตัน์  สุพลธวณิชย ์ กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสมสกลุ  คงวงศ์วาลย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยมีหนา้ที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบาย แผนงาน และวิธีด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร ์
2. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนษุยศาสตร์ให้สอดคล้องตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
3. พัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานภายใน    

คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกในการติดตามผลการด าเนินงานให้ครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA อันก่อให้เกิด 
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. พิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง และรายงานประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อปรับแก้ 
ไขให้เป็นฉบับสมบูรณ ์

5. ประสานงานและด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ 
ภายในและภายนอก 

6. ประสานงานและให้ข้อมลูที่เกี่ยวข้องแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีองค์ความรู้ดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
8. ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการประกันคณุภาพการศึกษา 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวาระของคณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  มกราคม  2554 
 
 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.วไิลศักดิ์  กิ่งค า) 

                  คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
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ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์ 
ที่ 191/2554 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
--------------------------------- 

 อนุสนธปิระกาศมนุษยศาสตร์ ลงวันท่ี 28 มกราคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ โดยมีการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นั้น เพื่อให้งานประกนัคุณภาพของคณะ

มนุษยศาสตร์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. รศ.ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น ประธานอนุกรรมการ 
2. หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์วรรณา  นาวิกมูล อนุกรรมการ 
4. อาจารย์เจริญพร  เพ็ชรกิจ อนุกรรมการ 
5. ผศ.ณรงค ์ เขียนทองกุล อนุกรรมการ 
6. อาจารย์เพญ็นภา  พวงประโคน อนุกรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.รุจริา เส้งเนตร อนุกรรมการ 
8. นางตันติยา ทรรพวส ุ อนุกรรมการ 
9. นางสาวสลักจิตร ทวีวิโรตม์กิตต ิ อนุกรรมการ 
10. นางสาวรัชดาภร จ่ายยัง อนุกรรมการ 
11. นางสาวฐิติรตัน ์ สุพลธวณิชย ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
12. นางสมสกลุ คงวงศ์วาลย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหนา้ที่ดังนี ้
1. พิจารณาจัดท าระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ รวมทั้งการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ โดยน าผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมาประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม 
3. ติดตามผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะมนุษยศาสตร์ ให้ครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA 
4. จัดท าคู่มือระบบประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร ์
5. จัดท ารายงานการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตร ์และจดัแฟ้มเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อการประเมิน

คุณภาพภายในประจ าป ี
6. จัดท ารายงานประจ าปคีณะมนุษยศาสตร ์
7. จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา / ส านัก / ศูนย์ ของคณะมนุษยศาสตร ์
8. รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ ผ่านทางระบบฐานข้อมลูด้านการประกันคณุภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. (CHE QA Online) 
9. เตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย 
10. จัดอบรมให้ความรูด้้านการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร และนิสติ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนครบวาระ 1 ปี 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  21  ตุลาคม  2554 
 

 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.วไิลศักดิ์  ก่ิงค า) 
                              คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
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ประกำศคณะมนุษยศำสตร์ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำนย่อย  คณะมนุษยศำสตร์ 

ประจ ำปี พ.ศ.2555 
--------------------------------------------- 

 ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย  เพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ  และก้าวสู่ความเป็นเลิศ  โดยสามารถเทียบเคียงคุณภาพในหน่วยงานย่อย และเพื่อให้การ 
ด าเนินงานการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะมนุษยศาสตร์จึงแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย  คณะมนุษยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2555  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 ประเมินองค์ประกอบท่ี 1, 7, 9, อัตลักษณ ์ ของ 8 ภำควิชำ 
 1. อาจารย์วรรณา  นาวิกมูล   ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วภิาวรรณ  อยู่เย็น    กรรมการ 
 3.  อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์  สังขมาน   กรรมการ  
 4. อาจารย์ภาณภุัค  โมกขศักดิ ์   กรรมการ 
 5. นางสาวนัดดา  วงษ์วรรณา   กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มที่ 2 ประเมินองค์ประกอบท่ี 2  ของ 8 ภำควิชำ 
 1. รองศาสตราจารย์ปราณี  จงสุจริตธรรม  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ  รตันสุวงศ์ชัย  กรรมการ 
 3.  อาจารย์พจี  บ ารุงสุข    กรรมการ  
 4. อาจารย์จันทวรรณ  อนันตประยรู   กรรมการ 
  5. นางสาวสลักจิตร  ทวีวิโรตม์กติต ิ   กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มที่ 3 ประเมินองค์ประกอบท่ี 3, 6  ของ 8 ภำควิชำ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  อนันตผล  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์รงค์  เขียนทองกุล  กรรมการ 
 3.  อาจารย์ธงรบ  รื่นบรรเทิง   กรรมการ  
 4. นางสาวธนิสร  เกดิแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มที่ 4 ประเมินองค์ประกอบท่ี 4, 5  ของ 8 ภำควิชำ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลี  เฑียรบญุเลิศรตัน ์  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก  กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าคม  บ ารุงสขุ  กรรมการ  
 4. อาจารย์พรรณราย  ชาญหริัญ   กรรมการ 
  5. นางสาวสุพัตรา  สุขแสวง   กรรมการและเลขานุการ 
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- 2 - 

กลุ่มที่ 5 ประเมินองค์ประกอบที่ 1, 2, 4 - 9  ของส ำนักงำนเลขำนุกำร  ศูนย์ภำษำ  ศูนย์จัดกำรศึกษำโครงกำรพิเศษ      
 สถำบันขงจื๊อ และสถำบนัภำษำศำสตร์และวัฒนธรรมศึกษำรำชนครินทร์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ยคุลธรวงศ ์  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ ์ อาจหาญ  กรรมการ 
 3.  นางมุกดา  เกตุแก้ว  กรรมการ 
 4. นางสาวณัฐธิภา  เค็งสม  กรรมการ 
 5. นางสาวเรวดี  ใจหาญ  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มที่ 6 หน่วยตรวจสอบและประมวลผล 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วภิาวรรณ  อยู่เย็น   ประธานกรรมการ 
 2. นางตันติยา  ทรรพวส ุ กรรมการ 
 3. นางสาวฐิติรตัน์  สุพลธวณิชย ์ กรรมการ (ภาควิชาภาษาไทย) 
 4. นางสาวนัดดา  วงษ์วรรณา กรรมการ (ภาควิชาดนตรี และศูนย์ภาษา) 
 5.  นางสาวสลักจิตร  ทวีวิโรตม์กติต ิ กรรมการ (ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และศูนย์จัดการศึกษาฯ) 
 6. นางสาวธนิสร  เกดิแก้ว กรรมการ (ภาควิชานิเทศศาสตร์ฯ และสถาบันขงจื๊อ) 
 7. นางสาวสุพัตรา  สุขแสวง กรรมการ (ภาควิชาวรรณคดี และส านักงานเลขานุการ) 
 8. นางสาวเรวดี  ใจหาญ กรรมการ (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา และสถาบัน  
        ภาษาศาสตรฯ์) 
 9. นางสมสกลุ  คงวงศ์วาลย ์ กรรมการและเลขานุการ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ และ  
        ภาควิชาศิลปาชีพ) 

   โดยมีภารกิจดังน้ี   
   1.   คณะกรรมการฯ ทุกชุด  ท าหน้าที่ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยตามที่ระบุไว้   ให้              
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  แนวทางการประเมินที่คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดไว้ 
   2.   คณะกรรมการฯ ล าดับที่  5 ของกลุ่มที่  1 – 5 และล าดับที่  4 ของกลุ่มที่  3 มีหน้าที่ประสานงาน ร่วม               
ตรวจประเมินกับคณะกรรมการภายในกลุ่ม เพื่อสรุปผลและจัดท ารายงานผลการประเมินให้หน่วยงานย่อยรับทร าบ และ          
ล าดับที่ 3 และ 9 ของกลุ่มที่ 6 มีหน้าที่ประสานงานและเตรียมการให้การตรวจประเมินเป็นไปตามที่ก าหนด 
   3.   คณะกรรมการล าดับที่  3 - 9 มีหน้าที่รวบรวมผลการประเมินจากกรรมการกลุ่มที่  1 - 5 มาจัดท า           
รายงานผลการประเมินในภาพรวมฉบับสมบูรณ์ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ และประสานงานกับหน่วยงานย่อยเพื่อ        
เตรียมบุคคลเข้ารับการสัมภาษณ์  
   4. คณะกรรมการฯ กลุ่มที่  6 ล าดับที่  1 – 3  มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานผลการประเมินให้ถูกต้องและ       
สอดคล้องตามผลการประเมิน 

 ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติงานตามก าหนดเวลาได้  ให้ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ        
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้จัดหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการเป็นกรรมการประเมินฯ มาปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เมษายน  2555 
 
 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.วไิลศักดิ์  ก่ิงค า) 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
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ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์ 
ที่ 059/2555 

เรื่อง   เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำนย่อย  คณะมนุษยศำสตร์   
ประจ ำปี พ.ศ.2555 

--------------------------------- 

 อนุสนธิประกาศคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 2 เมษายน 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2555 แต่งตั้งให้ อาจารย์ภาณุภัค โมกศักดิ์ เป็น
กรรมการล าดับที่ 4 ของคณะกรรมการกลุ่มที่ 1 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ เขียนทองกุล เป็นกรรมการล าดับที่ 2 
ของคณะกรรมการกลุ่มที่ 3  นั้น 

 เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม
ยิ ่งขึ ้น คณะมนุษยศาสตร์จึงขอเปลี ่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2555  ดังนี้ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ เขียนทองกุล  เป็นกรรมการล าดับที่ 4 ของคณะกรรมการกลุ่มที่ 1 

 อาจารย์ภาณุภัค โมกศักดิ์  เป็นกรรมการล าดับที่ 2 ของคณะกรรมการกลุ่มที่ 3 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  2555 
 
 
 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค า) 
            คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
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ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยใน คณะมนุษยศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2554 (ระดับคณะวิชำ) 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก รอง/ประสำนงำน 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน รองวางแผนและพัฒนา อ.ภูริวัจน ์
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร รองวิชาการ - 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หน.สนง. งานบุคคล 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หน.สนง. งานบุคคล 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน รองวิชาการ หน.สนง.+งานบุคคล 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หน.สนง. หน.งานบริการการศึกษา 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รองวิชาการ+รองวิจัย - 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต รองวิชาการ+รองวิจัย+ 

รองกิจการนิสิต 
- 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบันิสิต รองกิจการนิสิต - 
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบรกิารด้านข้อมูลขา่วสาร รองกิจการนิสิต รองบริการวิชาการ+ 

รองวิเทศฯ (ข้อ 4-7) 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต  รองกิจการนิสิต รองประกันคุณภาพ (ข้อ 2) 
3.3 ระบบการให้ค าปรกึษาวิชาการระดับปรญิญาตรี รองกิจการนิสิต รองวิชาการ 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ รองวิจัย - 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ รองวิจัย ฝ่ายประกันคุณภาพ (ข้อ 6) 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั

ประจ า 
รองวิจัย - 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม รองบริการวิชาการ รองวิจัย+หน.ภาควิชา (ข้อ 3-5) 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รองบริการวิชาการ ศูนย์ภาษา+สถาบันฯ ราชนครินทร์ 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รองกิจการนิสิต หน.ภาควิชา 
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทกุระดับของคณะ คณบดี รองวางแผนและพัฒนา 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ คณบดี รองวิจัย 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ รองเทคโนโลยีฯ รองวิจัย 
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง  รองวางแผนและพัฒนา หน.สนง. 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  คณบดี หน.สนง.+คุณรัตนา+คุณมาลี 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รองประกันคุณภาพ รองเทคโนโลยีฯ (ข้อ 6) 

เพิ่มเติม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ในรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิต 

รองประกันคุณภาพ หัวหน้าภาควิชา 

เอกลักษณ ์ กระบวนการและกลไกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเอกลักษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ 

รองประกันคุณภาพ 1. หน.ภาคภาษาต่างประเทศ+หน.
ภาคศิลปาชีพ, หน.ภาควรรณคดี+
หน.ภาคศิลปาชีพ 
2. หน.ภาคภาษาศาสตร์+หน.ภาค
ภาษาไทย, หน.ภาคนิเทศศาสตร์+
หน.ภาคศิลปาชีพ 
3. หน.ภาคนิเทศศาสตร์+หน.ภาค
ภาษาไทย+หน.ดนตรี 
4. หน.ภาคปรัชญา+หน.ภาค
ภาษาไทย, หน.ภาค
ภาษาตา่งประเทศ+ทุกภาควิชา 

อัตลักษณ์ ระบบและกลไกการสร้างคุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และบุคลากรตามอัต
ลักษณ์ของคณะและสถาบัน 

รองประกันคุณภาพ หัวหน้าภาควิชา 
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โครงกำร: ประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำนย่อย คณะมนุษยศำสตร์ ประจ ำปี พ.ศ.2555  
(โครงกำรหน่วยงำนต้นแบบด้ำนกำรประกันคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์ ประจ ำปี 2555) 

------------------------------------------ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสอดคล้อง

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. ก าหนด โดยการใช้ระบบการประกัน
คุณภาพเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล  

ดังนั้น เพ่ือให้ระบบประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ด าเนินการตามกระบวนการและกลไกของ
การประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี ฝ่ายประกัน
คุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์จึงจัดโครงการ “ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2555” ขึ้น เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ประการ ในรอบปี
การศึกษา 2554 ที่ผ่านมา เพ่ือน าผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานของคณะ
มนุษยศาสตร์ให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. ก าหนดต่อไป อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม “หน่วยงานต้นแบบ
ด้านการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2555” เป็นการค้นหาหน่วยงานคุณภาพที่มีผลการ
ด าเนินงานด้านกลไกการประกันคุณภาพที่มีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืนๆ ภายใน
คณะได้เข้าเยี่ยมชมเพ่ือศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการประกันคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานอ่ืนๆ สามารถน าแนวการปฏิบัติที่ดีนั้นไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของ 13 หน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554  
2.2 เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับคณะวิชา ประจ าปี 2555  
2.3 เพ่ือให้ได้หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2555 
2.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานอ่ืนเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ และสามารถน าแนว

การปฏิบัติที่ดีนั้นไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

หน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2555 

4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
4.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
4.2 คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพ 
4.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2555 
4.4 บุคลากรของ 13 หน่วยงานย่อย  
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5. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2555  
- ประเมินในวันที่ 28-29 และ 31 พฤษภาคม 2555 
- สรุปผลการประเมินฯ และจัดท ารายงานผลการประเมินฯ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 
 - ประชุมก่อนประเมิน 2 ครั้ง (กรรมการและเลขานุการ และ คณะกรรมการฯ ทั้งหมด) 
- ประชุมหลังประเมิน 1 ครั้ง (คณะกรรมการฯ ทั้งหมด) 

6. แผนกำรด ำเนนิงำน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ (ภำคปลำย  ปีกำรศึกษำ 2554) 2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

6.1 ติดต่อประสานงาน              
6.2 จัดท าประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ 

          2  
 

6.3 ขออนุมัติโครงการ              
6.4 ประชุมคณะกรรมการฯ              
6.5 จัดกิจกรรม            28-31  
6.6 สรุปผลการประเมิน/
มอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบ 

           
  

7. สถำนที่ด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8. วิทยำกร/คณะกรรมกำรประเมินฯ 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2555 จ านวน 27 คน 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
10.1 13 หน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ได้ประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 และสามารถน า

ผลการประเมินฯ มาพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 
10.2 คณะมนุษยศาสตร์มีข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจ าปี 2555  
10.3 มีหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2555 
10.4 หน่วยงานอ่ืนได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สามารถน าแนวการปฏิบัติที่ดีนั้นไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

11. กำรประเมินผลและดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
11.1 มีผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อย และมีข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินฯ ระดับคณะวิชา 
11.2 มีหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ 

หมำยเหตุ:  รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ  พิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 
โดยใช้แบบประเมินผล “หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ” ประจ าปี 2555 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำนย่อย  คณะมนุษยศำสตร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2555 
ระหว่ำงวันที่ 28-29 และ 31 พฤษภำคม 2555 

จ. 28 พ.ค. 55 อ. 29 พ.ค. 55 
ทุกหน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมต่อคณะกรรมกำร 

9.00-16.30 น. 
คณะกรรมการแตล่ะกลุ่มเข้า

ตรวจเอกสารหลักฐาน 

8 ภาควิชา 

ห้องประชุมใหญ่ มน.1 

5 หน่วยงานสนับสนุน 
ห้องประกันคุณภำพมน.1 

 

(โดยให้ผู้ประสานงานของ
ทุกหน่วยงานอยู่ประจ าห้อง 

หน่วยงานละ 1 คน) 

8  ภำควิชำ 8.20-8.30 คณบดีกล่าวเปดิโครงการ 

กรรมการกลุม่ที่ 1-4 

ห้องประชุม 3 

มน.2 

8.30-8.55 ภาควิชาดนตร ี

8.55-9.20 ภาควิชานเิทศศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์

9.20-9.45 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

9.45-10.10 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 

10.10-10.20 พัก 10 นำที 
10.20-10.45 ภาควิชาภาษาไทย 

10.45-11.10 ภาควิชาภาษาศาสตร ์

11.10-11.35 ภาควิชาวรรณคด ี

11.35-12.00 ภาควิชาศิลปาชีพ 

12.00-13.30 พักกลำงวัน 

13.30-16.30 สัมภาษณ์อาจารย์ ทุกภาควิชาพร้อมกัน  
กรรมการกลุม่ 1-4 

ห้องประชุม 3 มน.2 สัมภาษณ์บุคลากร ทุกภาควิชาพร้อมกัน 

สัมภาษณ์นสิิต ทุกภาควิชาพร้อมกัน กรรมการกลุม่ 2 และ 
กลุ่ม 3  

ห้องประชุม 2 มน.2 
5 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

13.00-13.25 สถาบันขงจื๊อ 

กรรมการกลุม่ 5 

ห้องประชุม 1 

มน.2 

13.25-13.50 ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ 

13.50-14.15 ศูนย์ภาษา 

14.15-14.40 ส านักงานเลขานุการคณะ 

14.40-15.05 สถาบันภาษาศาสตร์ฯ 
15.05-15.20 พัก 15 นำที 
15.20-16.20 สัมภาษณ์บุคลากร และผู้ใช้บริการ 

ทุกหน่วยงานพร้อมกัน 
 

หมำยเหตุ - วันที่ 30 พ.ค. 55 คณะกรรมการตรวจเอกสารเพิ่มเติมได้ 
  - คณะกรรมการทั้ง 6 กลุ่มประกอบด้วย  กรรมการกลุม่ที่ 1 ตรวจองค์ประกอบท่ี 1, 7, 9, ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์
     กรรมการกลุม่ที่ 2 ตรวจองค์ประกอบท่ี 2 
     กรรมการกลุม่ที่ 3 ตรวจองค์ประกอบท่ี 3, 6            

     กรรมการกลุม่ที่ 4 ตรวจองค์ประกอบท่ี 4, 5 
     กรรมการกลุม่ที่ 5 ตรวจองค์ประกอบท่ี 1, 2, 4-9 ของ 5 หน่วยงานสนับสนุน 
     กรรมการกลุม่ที่ 6 (หน่วยประมวลผลการประเมิน) 

8 ภาควิชา 
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วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภำคม 2555 

8 ภำควิชำ 9.00-12.00 คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม (กลุ่มที ่1-4)
ประชุมสรุปผลการประเมินเพ่ือ 

เตรียมรายงานผลการประเมิน 
ห้องประชุมใหญ่  

มน.1 

คณะกรรมการกลุ่มที ่5 ประชุม
สรุปผลการประเมินเพ่ือ 

เตรียมรายงานผลการประเมิน 
ห้องประกันคุณภำพ 

มน.1 
12.00-13.00 พักกลำงวัน 

คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรประเมินให้ทุกหน่วยงำนรับทรำบ 
13.00-13.20 ผลการประเมินภาพรวมของทุกภาควิชา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
13.20-14.20 องค์ประกอบที่ 1, 7, 9, ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

กรรมการกลุ่มท่ี 1-4 
รายงานผลการประเมินฯ  
ให้ 8 ภาควิชารับทราบ 
ห้องประชุม 3 มน.2 

14.20-15.00 องค์ประกอบที่ 4, 5 
15.00-15.10 พัก 10 นำที 
15.10-16.10 องค์ประกอบที่ 2 
16.10-16.40 องค์ประกอบที่ 3, 6 

5  
หน่วยงำน
สนับสนุน 

13.00-13.25 สถาบันขงจื๊อ 
กรรมการกลุ่มท่ี 5 

รายงานผลการประเมินฯ  
ให้ 5 หน่วยงานสนับสนุนรับทราบ 

ห้องประชุม 1 มน.2 

13.25-13.50 ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ 
13.50-14.15 ศูนย์ภาษา 
14.15-14.40 ส านักงานเลขานุการคณะ 
14.40-15.05 สถาบันภาษาศาสตร์ฯ 
15.05-15.30 ผลการประเมินภาพรวมของทุกหน่วยงาน รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
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ประกำศผลหน่วยงำนต้นแบบด้ำนกำรประกันคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ประจ ำปี 2555 

---------------------------- 
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา  ได้แก่ 

ภำควิชำวรรณคดี และ ภำควิชำศิลปำชีพ 
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานสนับสนุน  ได้แก่ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะมนุษยศำสตร์ และ สถำบันภำษำศำสตร์และวัฒนธรรมศึกษำรำชนครินทร์ 
รำงวัลพิเศษ ส ำหรับหน่วยงำนที่เป็นต้นแบบฯ ต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป ได้แก่ 

ภำควิชำวรรณคดี 
 

 

หลักกำรและเหตุผล 
 ฝ่ายประกันคุณภาพ   คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้ภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนมีระบบและ
กลไกในการจัดเก็บหลักฐานเพ่ือการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการ
ประกันคุณภาพขึ้นเป็นปีที่ 4  เพ่ือค้นหาหน่วยงานคุณภาพที่มีผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 
3.51 และมีการด าเนินงานด้านกลไกการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆ  ในคณะ
มนุษยศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชม  เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
อ่ืนๆ ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ได้หน่วยงานต้นแบบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  การรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
อย่างเป็นระบบเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพ 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานอ่ืนเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ  เพ่ือให้มี        
ทิศทางการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพ  

กลุ่มเป้ำหมำย 
 หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน(ศูนย์/ส านัก/สถาบัน)  
วิธีกำรด ำเนินกำร 

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินจากข้อมูล 2 ส่วน คือ  
1. ค่าเฉลี่ยของผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในด้านกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพ 

เกณฑ์กำรตัดสิน  
 หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพต้องได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ในข้อ 1 และมีค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินของทั้ง 2 ข้อรวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.51 ((1+2)/2  3.51) 
กำรประกำศเกียรติคุณ 

1. เงินรางวัล (รางวัลละ 3,000 บาท, รางวัลพิเศษ 5,000 บาท) และเกียรติบัตร จากคณะมนุษยศาสตร์ 
2. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานต้นแบบในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 

*  มอบรำงวัลในงำนวนัคล้ำยวันสถำปนำคณะมนษุยศำสตร์ วันที่ 15 มิถุนำยน 2555 
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รายละเอยีดของหน่วยงานทีไ่ดรั้บรางวลัหน่วยงานตน้แบบดา้นการประกันคณุภาพ  

คณะมนุษยศาสตร ์ ประจ าปี 2555 

________________ 

 

ในปี 2555 คณะมนุษยศาสตร์มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ 4 หน่วยงาน 
 รางวัลละ 3,000 บาท  และ รางวัลพิเศษ รางวัลละ 5,000 บาท ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับภำควิชำ 2 หน่วยงำน ได้แก่ 
ภำควิชำที่ 1 ได้แก่ ภาควิชาวรรณคดี  
      ภาควิชาวรรณคดี  นอกจากจะได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพแล้ว ในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี 2555 ภาควิชาวรรณคดี ยังได้รับรางวัลพิเศษ ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลหน่วยงาน
ต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ติดต่อกัน 3 ปี 
      ภาควิชาวรรณคดี  มีแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก ่
          1. มีการน ากระบวนการประกันคุณภาพตามระบบ PDCA ไปใช้เพ่ือการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
ภาควิชาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
          2. มีระบบการรายงานผลการด าเนินงานของภาควิชาตามองค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 9 
ด้านอย่างสม่ าเสมอ และชัดเจนทุกเดือน ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้หน่วยงานภายในคณะน าไปเป็นแบบอย่างได้ 
 

ภำควิชำที่ 2 ไดแ้ก่ ภาควิชาศิลปาชีพ 
     ภาควิชาศิลปาชีพ  มีแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก ่
         มีกิจกรรมให้ความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต  และสนับสนุนให้นิสิตจัดโครงการโดยใช้
วงจรคุณภาพ PDCA ในการด าเนินงาน 
    

ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 2 หน่วยงำน ได้แก่ 
หน่วยงำนที่ 1 ได้แก่   
      ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มีแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ 
         มีการด าเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต และมีการเผยแพร่
กิจกรรมสม่ าเสมอ 
 

หน่วยงำนที่ 2 ได้แก่ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 
      สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งสร้างชื่อเสียงแก่คณะ และในอนาคตจะสามารถสร้างรายได้ให้
คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
     นวัตกรรมดังกล่าว ได้แก่ แอพพลิเคชั่นภาษามือไทยออนไลน์ บน iPad และ iPhone และมือถือระบบแอน
ดรอย์ ส าหรับผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้พิการทางการได้ยิน รวมทั้งวิดีโอภาษามือไทยออนไลน์ และพจนานุกรม
ดิจิตอลภาษามือ 
                                           _______________________ 

                                                                   

                                                            ฝ่ำยประกันคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์


