
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประจําปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 

www.human.ku.ac.th 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 
 

ในปี 2557 คณะมนุษยศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 
2557  โดยประ เ มินผลการ ดํ า เ นิน งานตามกระบวนการ ในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงเวลา 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 ตามตัวบ่งชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตัวบ่งชี้ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และได้จัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

 
คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ และ

บุคลากรทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่าง
เต็มที่ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงาน ทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจนทําให้งาน
ประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ และหวังว่ารายงานการประเมินคุณภาพภายในเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก ในการสะท้อนภาพการดําเนินงานของคณะ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

   29 สิงหาคม 2557 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 เป็นคณะลําดับที่ 11 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2524 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้น
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธาน 
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเน่ือง  
 คณะได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีที่
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 13 ตัวบ่งช้ี ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 12 
(ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งช้ีที่  15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่นําคะแนนมา
พิจารณา) รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งช้ี  
  ผลการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ จํานวน 36 
ตัวบ่งช้ี (สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 13 ตัวบ่งช้ี ไม่รวมตัวบ่งช้ี 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มี
คะแนนผลการประเมิน 4.45 อยู่ในระดับดี  โดยด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 3.71 อยู่ใน
ระดับดี ด้านกระบวนการ จํานวน 18 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 4.83 อยู่ในระดับดีมาก  และด้านผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 4.16 อยู่ในระดับดี 
 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (รวม 36 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที ่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดําเนินการ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที ่ 2 การผลิตบัณฑิต 3.89 3.82 ดี ดี 
องค์ประกอบที ่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที ่ 4 การวิจัย  4.30 4.30 ดี ดี 
องค์ประกอบที ่ 5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที ่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที ่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.74 4.74 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที ่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที ่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.45 4.42 ดี ดี 



2                                                                                                  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา (รวม 36 ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพบัณฑิต         4.15 4.15 ดี ดี 
มาตรฐานที ่2 ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา  

4.84 4.71 ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที ่2 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา  

4.43 4.43 ดี ดี 

มาตรฐานที ่3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.17 4.17 ดี ดี 

คะแนนภาพรวม 4.45 4.42 ดี ดี 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (รวม 36 ตัวบ่งช้ี) 
ด้านการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
ด้านนิสิตและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 4.52 4.52 ดีมาก ดีมาก 
ด้านกระบวนการภายใน 4.82 4.75 ดีมาก ดีมาก 
ด้านการเงิน 4.97 4.97 ดีมาก ดีมาก 
ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรมม 3.59 3.59 ดี ดี 

คะแนนภาพรวม 4.45 4.42 ดี ดี 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา (รวม 36 ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา 

4.30 4.24 ดี ดี 

1)   ด้านกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
2)   ด้านวิชาการ 3.48 3.31 พอใช้ พอใช้ 
3)   ด้านการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4)   ด้านการบริหารจัดการ 4.81 4.81 ดีมาก ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4.55 4.55 ดีมาก ดีมาก 

1)    ด้านการผลิตบัณฑิต 4.34 4.34 ดี ดี 
2)    ด้านการวิจัย 4.30 4.30 ดี ดี 
3)    ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4)    ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.45 4.42 ดี ดี 
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  ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี พบว่า มีตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน 
4.51-5.00) จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) จํานวน 6  
ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มี
คุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่
ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) จํานวน - ตัวบ่งช้ี  

ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีจุดแข็ง และจุดที่
ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี 

 ประเมินตนเอง กรรมการ 
 จุดแข็ง 1. มีการจัดการความรู้ด้านการจัดทําแผนกลยุทธ์และ

การติดตามผล ทําให้คณะและหน่วยงานภายในมี
แผนกลยุทธ์ 5 ปีท่ีแสดงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะ
ยาว 15 ปี ท่ีมีอยู่เดิม แผนพัฒนาและแผนเชิงรุก
ของผู้บริหาร กับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ใช้เป็นแผนแม่บทใน
การพัฒนาคณะ 

2. มีการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการท่ีสะท้อน
เอกลักษณ์ตามวิสัยทัศน์ของคณะ 

3. ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนานิสิตเข้มแข็งเสมอ
ต้นเสมอปลาย ครอบคลุมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และศิษย์เก่า มีพัฒนาการสู่การมีเครือข่ายกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

4. มีการริเร่ิมจัดกลุ่มวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
และที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์คณะ 

5. มีชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ 
6. มีหน่วยงาน/โครงการบริการวิชาการท่ีเข้มแข็ง 
7. มีบุคลากรและนิสิตท่ีสามารถสร้างผลงานทาง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
8. มีการจัดโครงการการจดัการความรู้ท่ีหลากหลาย 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี แผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผน
ปฏิบัติงานประจาํปีท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกันและมี
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
เป้าหมายความสําเร็จของแผนงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  

2. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้ความตระหนัก 
และความพยายามท่ีจะปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผลการประเมินในปีท่ีผ่านมาได้ดีเย่ียม 

3. อาจารย์ให้ความเอาใจใส่นิสิต และใกล้ชิดนิสิต 
ส่งผลให้เกิดความผูกพันกับคณะมนุษยศาสตร์ 

4. หลักสูตรส่วนใหญ่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานได้จริง 

5. มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีหลากหลาย ทําให้
นิสิตมีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ท้ังทางด้านวิชาการ และ
วิชาชีพ เช่น ด้านดนตรี ด้านภาษา เป็นต้น 

6. นิสิตมีการนํากลไก PDCA มาใช้ในการดําเนิน
กิจกรรมนิสิต และการเรียนได้เป็นอย่างดี 

7. มีการบูรณาการกิจกรรมนิสิตระหว่างภาควิชา ทํา
ให้นิสติได้รู้จักกันมากข้ึน 

8. มีการบูรณาการงานวิจัยของศาสตร์ต่างๆ ในคณะ
มนุษยศาสตร์จนเกิดแผนงานวิจัยของคณะที่สอด
รับกับการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 
โครงการสร้างสรรค์องค์ความรู้อาเซียนเชิงสห
วิทยาการ ซ่ึงจะประกอบด้วย ชุดโครงการวิจัย
เกี่ยวกับภาษา ดนตรี และวรรณกรรม โดยได้เร่ิม
จากโครงการจัดทําฐานข้อมูลคู่ภาษาอาเซียน+6 

9. มีศักยภาพในการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ค่อนข้างสูง (43.62%) 

10.มีการนําผลงานวิจัยมาสังเคราะห์เพ่ือเผยแพร่ให้
เป็นองค์ความรู้ท่ีบุคคลท่ัวไปเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
เช่น พิพิธพรรณวรรณา 

11.มีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงในหลายภาควิชา เช่น 
ภาควิชาวรรณคดี และภาควิชานิเทศศาสตร์ฯ ทํา
ให้เกิดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มาก 

12.มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่าง
หลากหลาย  
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  13.มีรางวัลท่ีได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

14.มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม โดยจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย เป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง 

15.มีการจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน 

16.มีการให้โบนัสบุคลากร ทําให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจท่ี
ดี 

17.มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
18.คณะสร้างความเข้าใจเร่ืองการประกันคุณภาพให้กับ

บุคลากร และให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานมากข้ึน 

 แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสะท้อน
แผนกลยุทธ์ท้ังในระดับคณะและระดับ
ภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน 

2. พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการท่ีมีอยู่เดิมให้
เข้มแข็ง และสร้างหลักสูตรใหม่ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3. ขยายเครือข่ายกิจกรรมพัฒนานิสิตและศิษย์
เก่า 

4. การสร้างชุดโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ 
5. จัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือ

สาธารณประโยชน์เพ่ิมข้ึน 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการ

สร้างสรรค ์
7. การเผยแพร่องค์ความรู้ในวงกว้าง 

1. ควรสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาควิชา เพ่ือ
นําสู่แนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
คณะ  

2. ควรสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนเพิ่มข้ึน เช่น มีภาคเอกชนมืออาชีพมาสอนนิสิตใน
ลักษณะ Workshop การทําภาพยนตร์  

3. ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต และกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เพ่ือนาํไปสู่การประเมินความสําเร็จ
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีมีประสิทธิภาพ  

4. ควรพิจารณาระบบและกลไกในการส่งผ่านข้อมูลโครงการ 
หรือแผนงานวิจัยหลักให้คณาจารย์ในคณะทราบอย่าง
ท่ัวถึง 

5. ควรหามาตรการส่งเสริมให้ทุกภาควิชาแสวงหาแหล่งทุน
วิจัยจากภายนอก เช่น การจัดอบรมการเขียนขอทุนวิจัย
ในสายสังคมศาสตร์ 

6. ควรสนับสนุนให้เกิดระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสิทธิภาพ
ในทุกภาควิชา โดยอาจขอความร่วมมือระหว่างภาควิชาท่ี
มีความชํานาญ 

7. ควรทํางานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

  8. ควรกําหนดจุดเน้นในการให้บริการวิชาการที่สะท้อน
ความเชี่ยวชาญและการตอบสนองต่อความต้องการ
จําเป็นในการพัฒนาสังคมให้มากข้ึน 

9. บางสาขาวิชาควรมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการเข้ากับการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

10.ควรส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร และนิสิต ให้ได้รับ
การยกย่อง ประกาศเกียรติคุณด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

11.คณะมีสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ซ่ึง
เป็นหนว่ยงานท่ีดูแลการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะ ควรพิจารณาหาแนวทางบูรณา
การให้เป็นระบบ จะสามารถสร้างความโดดเด่นให้
คณะได้ดีย่ิงข้ึน 

12.ควรพัฒนางานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของ
งานประจํา และให้สํานักงานเลขานุการมีส่วนใน
การดูแลมากข้ึน 

 จุดท่ีควร
พัฒนา 

1. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีท่ี
สะท้อนแผนกลยุทธ์ 

2. จํานวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกและท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ 

3. คุณภาพผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษาเพ่ือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

4. การปรับปรุงการเรียนการสอนโดยนําผลการ
ประเมินโดยนิสิตมาพิจารณาเพ่ือไม่ให้มีรายวิชา
ใดมีผลประเมินโดยนิสิตท่ีตํ่ากว่าเกณฑ์ 

5. การเชื่อมโยงแผนงานพัฒนานิสิตระดับคณะและ
ภาควิชา 

6. ความตระหนักรู้ว่าการวิจัยเป็นภารกิจหลักของ
อาจารย์ 

7. ระบบสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์แบบ 
8. การเข้าทํางานในระบบ ERP 

1. การกําหนดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ การตั้งเป้าหมาย
ความสําเร็จ และการกําหนดแผนการดําเนินงานท่ี
นําสู่ผลลัพธ์เป้าหมายความสําเร็จ ยังขาดความ
ชัดเจนและยังไม่สะท้อนการนําข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้เป็นฐานในการตัดสินใจ และกําหนดจุดเน้นความ
เป็นเลิศของคณะ 

2. อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ยังไม่เป็นไปตามแผนท่ีวาง
ไว้ 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 ยังไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนด (อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอน) 

4. การตีพิมพ์ผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษาในวารสาร
ระดับนานาชาติมีสัดส่วนท่ีน้อย 

5. มีรายวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า 3.51 

6. บางภาควิชาไม่มีผลงานวิจัยในรูปแบบงานสร้างสรรค์ 
งานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ หรืองานท่ีนําไปใช้ประโยชน์
ค่อนข้างน้อย  

7. การบูรณาการบริการทางวิชาการกับการวิจัยยังขาด
ความชัดเจน  
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

 ข้อเสนอแนะ 1. จัดการความรู้เร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีเพ่ือให้คณะและหน่วยงานภายในสามารถ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสะท้อนแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบเดียวกัน 

2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและดําเนินการตามแผน
อย่างเข้มข้นโดยใช้ท้ังเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

3. จัดอบรมนิสิตบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผลงานให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติได้ 

4. กํากับติดตามการปรับปรุงการเรียนการสอนโดย
นําผลการประเมินโดยนิสิตมาประกอบการ
พิจารณาด้วยมาตรการเข้มข้น 

5. การประชุมร่วมจัดทําแผนงานพัฒนานิสิตท่ีมี
เอกภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล 

6. กําหนดผู้สร้างผลงานวิจัยเป็นรายบุคคลในแต่ละ
ภาควิชาโดยพิจารณากรอบเวลาในการปฏิบัติงาน/
การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

7. ควรลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างจริงจัง 

1. ควรสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย และผลลัพธ์ท่ี
ชัดเจนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน และมีการ
ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนทราบ มีการกํากับ
ติดตามประเมินผลการจัดทําแผน และดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์คณะฯ อย่างครอบคลุม รวมท้ังมี
กระบวนการกระตุ้นให้บุคลากรมีความต่ืนตัว จะ
ทําให้การดําเนินการพัฒนาคณะไปสู่จุดมุ่งหมาย
ได้เร็วข้ึน 

2. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีความเชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์ (Objective) และผลลัพธ์ตามความ
คาดหวัง (Expected Outcome) แต่การเชื่อมโยง
กับเป้าหมายยังไม่ชัดเจน ควรมีการจัดทํา Action 
Plan เพ่ือให้มีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน
ย่ิงข้ึน 

3. ควรผลักดันและติดตามให้อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน และเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ให้มากข้ึนตามแผนท่ีวางไว้ เช่น การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

4. ควรทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 ให้ครบถ้วนทุก
หลักสูตร และจัดทํา มคอ.4 และมคอ.6 ให้
ครบถ้วนทุกรายวชิา 

5. ส่งเสริมและหาแนวทางเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นิสิต
บัณฑิตศึกษาสามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 

6. กํากับติดตามการปรับปรุงการเรียนการสอนใน
รายวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า 3.51 ด้วยมาตรการท่ี
เข้มข้น 

7. ภาควิชาควรมีมาตรการ และจัดระบบให้นิสิตมี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ และมีอาจารย์ท่ีปรึกษาภายใน
ปีการศึกษาแรก 

8. ควรดําเนินการในองค์ประกอบท่ี 2 การผลิต
บัณฑิต ในตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 และ 2.7 ให้ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง 

9. ควรพิจารณาวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีทําให้เกิดอุป
สรรค์กับภาควิชาท่ีมีผลงานวิจัย หรือผลงาน
สร้างสรรค์น้อย เพ่ือหามาตรการสนับสนุนท่ี
เหมาะสมตามลักษณะของภาควิชานั้นๆ  
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

  10. ควรสร้างกลไกการบูรณาการด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการท่ีนําสู่การต่อยอดองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย และนําผลท่ีได้ไปสู่การใช้
ประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นระบบ  

11. ผู้บริหารควรชี้แจง และสร้างความเข้าใจให้
บุคลากรสายสนับสนุนทราบถึงเป้าหมายของคณะ
ท่ีชัดเจน เพ่ือเป็นกําลังในการขับเคลื่อนคณะ 

12. ควรสร้างความตระหนัก และเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้อาจารย์ได้รับรู้
อย่างท่ัวถึง 

13. ควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรสายสนับสนุน 
เก่ียวกับตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานเงินรายได้ให้ชัดเจน รวมท้ังการเตรียม
ความพร้อมในการออกนอกระบบ และการเข้าสู่
ตําแหน่งชํานาญการ 

14. ควรมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของ
คณะ เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนการบริหาร
การเงินให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

15. ควรจัดทําแผนการหารายได้เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง
ในการบริหารจัดการ รวมท้ังมีการวิเคราะห์ทาง
การเงนิเพ่ือลดรายจ่าย 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 1. มีโครงการท่ีให้นิสิตเป็นผู้ดําเนินการตามระบบ 
PDCA อย่างครบถ้วน จํานวนมาก 

2. มีผลงานสร้างสรรค์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีได้รางวัลระดับนานาชาติ 

มีแผนงานวิจัยหลักของคณะมนุษยศาสตร์ คือ 
โครงการสร้างสรรค์องคค์วามรู้อาเซียนเชิงสหวิทยาการ ซ่ึง
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากภาควิชาต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวตัิความเป็นมา  

 ชื่อหน่วยงาน   

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Humanities, Kasetsart University) 

 สถานทีต้ั่ง       

 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 ตราประจําหนว่ยงาน 

      
  สีประจําหน่วยงาน 

 สีประจําคณะมนุษยศาสตร์  ได้แก่  สีขาว  เป็นสีแห่งความบริสุทธ์ิสื่อถึงปรัชญาและปณิธานของคณะ
มนุษยศาสตร์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม  ยึดถือความดีเป็นที่ต้ัง 

  ประวัติความเป็นมา   
 คณะมนุษยศาสตร์ ก่อต้ังเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 เป็นคณะลําดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 
2524  กําหนดให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นส่วนราชการ 1 ใน 17 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 พ.ศ.2524  คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนภาควิชาภาษามาจากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ แล้ว
มาแยกตามสาขาวิชาการออกเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชา
วรรณคดี  นอกจากน้ียังได้รับโอนภาควิชาปรัชญาและศาสนามาจากคณะสังคมศาสตร์อีก 1 ภาควิชา และจัดต้ัง
ภาควิชาใหม่ 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ และภาควิชาศิลปนิเทศ รวมมี
ภาควิชาเมื่อแรกก่อต้ังจํานวน 7 ภาควิชา 
 พ.ศ.2536  จัดต้ังศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานภายใน เพ่ือให้บริการอบรมภาษาต่างประเทศแก่บุคคล
ทั่วไป 
 พ.ศ.2537  แยกภาควิชาภาษาออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และภาควิชา
ภาษาไทย ทําให้มีภาควิชาเพ่ิมขึ้นเป็น 8 ภาควิชา 
 พ .ศ .2549 จัด ต้ังสถาบันขงจื๊ อ  ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่ าง  4  หน่วยงาน  ไ ด้แ ก่ 
กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรม
ด้านการสอนและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเป็นศูนย์ทดสอบภาษาจีนมาตรฐานที่
เรียกว่า “HSK” (Hanyu Shuiping Kaoshi) 
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 พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติจัดต้ังศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะ
มนุษยศาสตร์ เพ่ือทําหน้าที่ประสานการบริการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งใน
ส่วนงานด้านธุรการและประสานด้านการบริการวิชาการของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษในทุกสาขาของคณะ 
 พ.ศ.2552  รวมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กับสาขาวิชาสื่อสารมวลชน  ภาควิชาศิลปนิเทศแล้วจัดต้ัง
เป็นภาควิชาใหม่คือ “ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสาขาดนตรี 
ภาควิชาศิลปนิเทศ จัดต้ังเป็น “ภาควิชาดนตรี” จํานวนรวมของภาควิชายังคงเป็น 8 ภาควิชาเช่นเดิม 
 พ.ศ.2553 คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามารวมเป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะเพ่ิมเป็น 5 หน่วยงาน 
 พ.ศ. 2555 แยกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาจีน ออกจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
และจัดต้ังเป็น "ภาควิชาภาษาตะวันออก" ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน 
ยังมีวิชาเลือกภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลย์ และภาษาพม่า เพ่ือการ
เตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมภาควิชาทั้งหมดจํานวน 9 ภาควิชา 

รายนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร ์(อดีตถึงปัจจุบัน) 
 

 
 
 
 
 
  ดร.กัญจนา สินธวานนท์  อาจารย์สิงห์ทอง พรนิคม    รศ.ศิริลักษณ์ ลิ้มภักดี          รศ.กมลา นาคะศิริ 
(พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2527)  (พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2535)  (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539)  (พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543) 
 
  
    
  
 
 
 
     รศ.ปรียา อุนรัตน์         ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร         รศ.ดร.วิไลศักด์ิ ก่ิงคํา       ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล 
(พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2548)   (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552)     (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556)     (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556           11 

1.2  ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วสิยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายหลัก  
 ปรัชญา/ปณิธาน   

ปรัชญา  
 สหวิทยาการเพ่ือเสริมสร้างการดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 
 

ปณิธาน  
 คณะมนุษยศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยศักยภาพรอบด้าน พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีวิจารณญาณ เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม อนุรักษ์ 
สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 วัตถุประสงค ์ 

1.  เพ่ือผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

2.  เพ่ือเสริมสร้างโลกทัศน์ให้แก่บัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ปรัชญาและศาสนา และสุนทรียศาสตร์ 

3.  เพ่ือผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของ
สังคมในระดับสากล 

4. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์สู่สังคมและชุมชน เพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

5.  เพ่ือทํานุบํารุง เผยแพร่ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่แพร่หลายในระดับ
สากล 

 วิสัยทัศน ์
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสู่การเป็นต้นแบบองค์กรการศึกษาทางด้าน       
สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในระดับภูมิภาคเอเชีย 

 พันธกิจ 
1.   ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในยุคศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
2.  เสริมสร้างโลกทัศน์ให้แก่บัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ปรัชญาและศาสนา และสุนทรียศาสตร์ 
3.  วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมในระดับ

สากล 
4.  เผยแพร่องค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์สู่สังคมเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
5.   ทํานุบํารุง เผยแพร่ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่แพร่หลายในระดับ

สากล 
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1. ภาควิชาดนตรี 
2. ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
3. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
4. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
5. ภาควิชาภาษาตะวันออก 
6. ภาควิชาภาษาไทย 
7. ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
8. ภาควิชาวรรณคดี 
9. ภาควิชาศิลปาชีพ 

 เป้าหมาย 
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเป้าหมายในการดําเนินงานระยะที่ 1 พ.ศ. 2556 - 
2560 ติด 1 ใน 100 สถาบันอุดมศึกษาจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับอาเซียน สาขา
มนุษยศาสตร์ (ASEAN QS Ranking) 

 นโยบายหลัก 

1. พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร์ทุกระดับเพ่ือตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียน 
2. สร้างกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามแนวคิดการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของบัณฑิตในระดับอาเซียน 
3. ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร์ที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและ

ระดับอาเซียน 
4. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการองค์ความรู้เชิงสหวิทาการสาขามนุษยศาสตร์ที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ

และระดับอาเซียน 
5. เสริมสร้างเอกลักษณ์องค์กรและบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เชิง     

สหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร์ 
6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาให้เอ้ือต่อการเป็นต้นแบบองค์กรการศึกษาด้านสหวิทยาการ

เพ่ือการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในระดับชาติและระดับอาเซียน 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์

1. ศูนย์ภาษา 
2. ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ 

1. สถาบันขงจื๊อ 
2. สถาบันภาษาศาสตร์และ 
   วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 

ภาควิชา (9) ศูนย์ (2) สถาบัน (2) สํานักงานเลขานุการ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 รายนามผู้บริหาร คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ 

 รายนามผู้บรหิาร 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์ ผศ.ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล  

รองคณบดี 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผน รศ.ดร.กนกพร  นุ่มทอง 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สร้อยสดุา   ณ ระนอง (1 มิ.ย. 56 ถึงปัจจุบัน) 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.วิภาวรรณ    อยู่เย็น 
 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.วัฒนา   อนันตผล 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ราชันย์  ศรชัย 
 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ชไมภัค  เตชัสอนันต์ 
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์จนัทวรรณ  อนันตประยูร 
ผู้ช่วยคณบดี  
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์นพเก้า สิรินธรานนท์ (20 ก.พ. - 31 พ.ค. 56) 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์จิรายุทธ์ หรรษาพันธ์ุ (20 ก.พ. - 31 พ.ค. 56) 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์ ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล (20 ก.พ. 56 - 30 มี.ค. 57) 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ภูติรัตน์ (20 ก.พ. - 30 ก.ย. 56) 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์รัศมี วุฒิไกรเกรียง (10 พ.ค. 56 - 6 มี.ค. 57) 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน นางสาวฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกองทุน นางรัตนา แบนจาด (10 พ.ค. 56 ถึงปัจจุบัน) 
 ผู้ช่วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม (5 พ.ย. 56 ถึงปัจจุบัน) 

คณบดี 

คณะ 
กรรมการ
ดําเนินงาน

คณะกรรมการ 
บริหารและ
คณาจารย์

ประจําภาควิชา 

คณะ 
กรรมการ
ดําเนินงาน

คณะ 
กรรมการ
ดําเนินงาน

คณะ 
กรรมการ
ดําเนินงาน

คณะ 
กรรมการ
ดําเนินงาน

รองคณบด ี หัวหน้าภาควิชา ผู้อํานวยการ
ศูนย์ภาษา 

หัวหน้าสาํนักงาน
เลขานุการ 

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะกรรมการ
บริหารสํานักงาน

เลขานุการ 

ประธานศูนย์จัดการศึกษา 
โครงการพิเศษ 

ผู้อํานวยการสถาบัน
ภาษาศาสตรฯ์ 

ผู้อํานวยการ
สถาบันขงจ๊ือ 
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หัวหน้าภาควิชา 
 หัวหน้าภาควิชาดนตรี ผศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ 
 หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว (23 พ.ย. 52 - 22 พ.ย. 56) 
 ผศ.ดร.นธกฤต  วันต๊ะเมล์ (23 พ.ย. 56 - ปัจจุบัน) 
 หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา รศ.ดร.ผจญ คําชูสังข์ (1 ก.พ. 56 - 30 มี.ค. 57) 
      ผศ.โกเมนทร์  ชินวงศ์ (31 มี.ค. 57 ถึงปัจจบัุน) 
  หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร (19 มี.ค. 54 - 30 ก.ย. 56) 
    อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ภูติรัตน์ (1 ต.ค. 56 ถึงปัจจบัุน) 
 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง (1 มิ.ย. 56 - 30 มี.ค. 57) 
      อาจารย์ ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล (31 มี.ค. 57 ถึงปัจจุบัน) 
 หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.ม.ล.จรลัวิไล จรูญโรจน์ (20 ก.พ. 56 - 10 ก.ย. 56) 
    อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน (3 มี.ค. 57 - ปัจจุบัน) 
  หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ  
  หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ อาจารย์เจริญพร เพ็ชรกิจ (1 พ.ย. 52 - 31 ต.ค. 56) 
 อาจารย์รภัส   ศิลป์ศรีกุล (1 พ.ย. 56 - ปัจจุบัน) 
 หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม  
 
หัวหน้าหน่วยงานสนบัสนุน 
 ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา อาจารย์พิวัฒน์   หิตกร  
 ผู้อํานวยการสถาบันขงจื๊อ อาจารย์ ดร.กิตติธน  ยงประพัฒน์  
 ผู้อํานวยการสถาบันภาษาศาสตร์และ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รกัษาการ 20 ก.พ. 56 ถึงปัจจบัุน) 
          วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ์  
 ประธานศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รกัษาการ 20 ก.พ. 56 - 31 ส.ค. 56) 
    รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง (1 ก.ย. 56 ถึงปัจจุบัน) 
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ นางวรรณา ศิลามาตร์ 
 

 รายนามคณะกรรมการประจําคณะ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผน รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สร้อยสดุา  ณ ระนอง 
 หัวหน้าภาควิชาดนตรี ผศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ  
 หวัหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผศ.ดร.นธกฤต  วันต๊ะเมล์ 
  หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ผศ.โกเมนทร์  ชินวงศ์ 
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  หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ภูติรัตน์  
 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย อาจารย์ ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล 
 หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน 
  หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ 
  หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ อาจารย์รภัส  ศิลป์ศรีกุล 
 หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก รศ.ปราณี  จงสจุริตธรรม  
 กรรมการประจําคณะประเภทอาจารย์ประจํา อาจารย์ธงรบ รื่นบรรเทิง  
     ผศ.วล ี  เฑียรบุญเลิศรตัน์ 
 กรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรรณา นาวิกมูล (19 พ.ย. 56 ถึงปัจจุบัน) 
     ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร (19 ธ.ค. 56 ถึงปัจจุบัน) 
 กรรมการและเลขานุการ  รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล 
  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ นางสาวปิยาภรณ์ หาหล้า (20 ก.พ. - 1 ต.ค. 56) 
 
 

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร ์
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1.5 หลักสูตร และสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

  ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรวมทั้งหมด 24 หลักสูตร 20 สาขาวิชา โดย
เป็นระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร 15 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท แผน ก รวม 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาโท แผน ก, ข รวม 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ทั้งน้ี หลักสูตร
ระดับปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของหลักสูตรทั้งหมด โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา 
(หน่วย : หลักสูตร) 

ภาควิชา/สาขาวิชา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวม หลักสูตรภาคพเิศษ* 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
แผน 

ก 

แผน 

ข 

แผน 

ก,ข 

  แผน 

ก 

แผน 

ข 

แผน 

ก,ข 

   แผน 

ก 

แผน 

ข 

แผน 

ก,ข 

 

ภาควิชาดนตร ี 2                
ภาควิชานิเทศศาสตร์ฯ 1   1           1*  
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 1   1             
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 3 1        1  1* 1*    
ภาควิชาภาษาตะวันออก 3           1     
ภาควิชาภาษาไทย 1 1   1 1       1*    
ภาควิชาภาษาศาสตร ์    1 1          1*  
ภาควิชาวรรณคดี 1 1               
ภาควิชาศิลปาชีพ      1           

รวม 12 3  3 2 2    1  1     

หมายเหตุ –  ใส่ * ไว้ที่หลักสูตรภาคพิเศษ หากเป็นการนําหลักสูตรภาคปกติที่มีอยู่แล้ว ไปเปิดสอน 
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 หลักสูตรภาษาไทย รวมทั้งหมด 21 หลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี รวม 13 หลักสูตร 

ลําดับท่ี ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีไทย 45  45 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีตะวันตก 39  39 
3 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 32  32 
4 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 35  35 
5 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 67 67* 67 
6 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 43  43 
7 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน 34  34 
8 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน 48  48 
9 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 40  40 
10 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก 36  36 
11 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 44 12* 44 
12 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดี 38  38 
13 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว 29 11* 40 

รวมจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 530 90* 530 
 

 ระดับปริญญาโท รวม 6 หลักสูตร 
ลําดับท่ี ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 12  12 
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 8  8 
3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 18 18* 18 
4 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 7 7* 7 
5 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 11  11 
6 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีไทย 1  1 

รวมจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 57 25* 57 
 

 ระดับปริญญาเอก รวม 2 หลักสูตร 
ลําดับท่ี ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 2 - 2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 4 - 4 

รวมจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 6 - 6 

หมายเหตุ –  ใส่ * ไว้ที่รายวิชาที่เปิดสอนให้ภาคพิเศษเป็นวิชาเดียวกันกับที่เปิดสอนให้ภาคปกติ 
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 หลักสูตรนานาชาติ รวม 3 หลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี รวม 2 หลกัสูตร 
ลําดับท่ี ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาว

ต่างประเทศ 
- 12 12 

2 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ - 11 11 
รวมจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน - 23 23 

 ระดับปริญญาเอก รวม 1 หลักสูตร 
ลําดับท่ี ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง

ประเทศ 
- 11 11 

รวมจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน - 11 11 
 

1.6 จํานวนนิสติท้ังหมด FTES และผู้สําเรจ็การศึกษา 

 จํานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ 
(ใช้ข้อมูลสํานักทะเบียนและประมวล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556) 
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
ปริญญาตรี 1,855 543  77 2,475 
ปริญญาโท แผน ก 136 147   283 

แผน ข 9 84   93 
ปริญญาเอก 31 38   69 
รวมจํานวนนิสิตท้ังหมด 2,031 812  77 2,920 
รวมจํานวนนิสิตปริญญาโท แผน ก 
และปริญญาเอก 

167 185   352 

ร้อยละของจํานวนนิสิตปริญญาโท 
แผน ก และปริญญาเอกต่อจํานวน
นิสิตท้ังหมด 

8.22 22.78   12.05 
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 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) (ปรับค่า) 
ระดับปริญญา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 

ระดับปริญญาตรี 4,109.56 1,599.07 5,708.63 
ระดับบัณฑิตศึกษา 328.65 416.70 745.35 
รวม FTES 4,438.21 2,015.77 6,453.98 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ใช้ข้อมลูจากสํานักทะเบียนฯ และบัณฑิตวิทยาลัย)  

ระดับปริญญา 
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ 

รวมทั้งหมด 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตรี 507 105 - 2 614 
ปริญญาโท 14 42 - - 56 
ปริญญาเอก 2 8 - - 10 
รวมจํานวนบัณฑิตท้ังหมด 523 155 - - 680 

 

1.7 จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   
  (การนับจํานวนบคุลากร กําหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน   6 - 9 เดือน คิด
เป็น 0.5 คน น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้) 

 จํานวนอาจารย์ประจํา (FTET) (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ 12 62 28 102 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 15 22 37 
รองศาสตราจารย ์ 0 1.5 17 18.5 
ศาสตราจารย์ 0 1 0 1 

รวม 12 79.5 67 158.5 

 จํานวนอาจารยป์ระจําที่ลาทุกประเภท (ลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจยัต่างประเทศและลาปฏิบัติงานต่างประเทศ) 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ 0 20 0 20 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 1 0 1 
รองศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 

รวม 0 21 0 21 
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 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท) 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ 12 82 28 122 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 16 22 38 
รองศาสตราจารย ์ 0 1.5 17 18.5 
ศาสตราจารย์ 0 1 0 1 

รวม 12 100.5 67 179.5 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนษุยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

ประเภท 
จํานวนบุคลากร (คน) 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
นักวิจัย 0 0 1 1 
ช่วยวิชาการ 9.5 58.5 4 72 

รวม 9.5 58.5 5 73 
แรงงาน เช่น ช่างเทคนิค พนักงานสถานท่ี พนักงาน
อัดสําเนา พนักงานขับรถ คนสวน พนักงานท่ัวไป ฯลฯ 

23 0 0 23 

รวมทั้งหมด 32.5 58.5 5 96 
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานท่ี 

 รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
สัดส่วนงบประมาณ 
แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

รวม 66,605,345.35 109,404,774.62 176,010,119.97 100 37.48 : 62.16 
-  งบบุคลากร 40,662,756.66 8,804,077.77 49,466,834.43 28.10 82.20 : 17.80 
-  งบดําเนินการ 4,753,728.69 19,818,598.94 24,572,327.63 13.96 19.35 : 80.65 
-  งบลงทุน 126,260.00 41,799,972.16 41,926,232.16 23.82 0.30 : 99.70 
-  งบอุดหนุน 21,062,600.00 9,305,952.07 30,368,552.07 17.25 69.36 : 30.64 
-  งบรายจ่ายอืน่ๆ - 29,676,173.68 29,676,173.68 16.86 0 : 100 

 

  ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนเงิน (บาท) 
-  งบประมาณแผ่นดิน 134,903,400 
-  งบประมาณเงินรายได ้ 68,558,977 

รวมทั้งหมด 203,462,377 
สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้   66.30 : 33.70 

 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
งบประมาณ (บาท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
-  งบบุคลากร 39,414,700 10,174,536 49,589,236 
-  งบดําเนินการ 4,705,200 26,659,450 31,364,650 
-  งบลงทุน 3,298,000 569,000 3,867,000 
-  งบอุดหนุน 87,485,500 11,559,500 99,045,000 
-  งบรายจ่ายอืน่ๆ - 2,351,500 2,351,500 
-  งบสํารองจ่าย - 500,000 500,000 

รวมทั้งหมด 134,903,400 51,813,986 186,717,386 
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 อาคารและสถานท่ี 
 

ชื่ออาคาร 
ปีท่ีเริ่มใช้ 

พ้ืนท่ีใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภาพอาคาร 
อาคารท่ี ชื่ออาคาร 

1 มนุษยศาสตร์ 1 (มน.1) 
(อยู่ระหว่างปรับปรุง) 

2535 4,693.83 ไม่ใช่  
 
 
 

2 มนุษยศาสตร์ 2 (มน.2) 2551 1,846.53 ไม่ใช่  
 
 
 

3 มนุษยศาสตร์ 3 (มน.3) 2552 676.96 ไม่ใช่  
 
 
 

4 จุฬาภรณ์พิศาลศลิป ์(มน.4) 2555 13,679 ไม่ใช่  
 
 
 

 ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 

 พ้ืนท่ีภาพรวมของคณะ จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด  8,117.65 

2. พ้ืนท่ีชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  4,024.54 

3. พ้ืนท่ีท่ีเป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

5,056.85 

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเป็น Green Area เช่น .................................  - 

5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 1,500 

 รถของคณะ จํานวน (คัน) 

1. รถยนต์ทุกประเภท 3 
2. รถจักรยานยนต์ - 
3. รถจักรยาน - 
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1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ และผลงานเด่นท่ีภาคภูมิใจ 

 1.9.1  บุคลากรท่ีได้รับรางวัล 
ผู้สร้างชื่อเสียงและได้รับ

รางวัล 
ชื่อผลงานท่ีได้รับ

รางวัล 
ชื่อรางวัลท่ีได้รับ วันท่ีได้รับ

รางวัล 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    
1. ผศ.ดร.นธกฤต  
วันต๊ะเมล์ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ
บุคลากรท่ีนําชื่อเสียงสู่
มหาวิทยาลัย 

รางวัลเชิดชูเกียรติ
บุคลากรท่ีนําชื่อเสียงสู่
มหาวิทยาลัย 

20 ส.ค. 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาควิชาภาษาตะวันออก     
1. รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม  อาจารย์ดีเด่น ปอมท.  

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ 
ประจําปี 2556 

14 พ.ย. 56 สภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย 

 ผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาระดับจังหวัด  
เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้าน
การปฏิบัติตน การ
ปฏิบัติงาน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน เป็นท่ี
ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

25 ธ.ค. 56 สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

24 ต.ค. 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผู้ทําชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

25 ธ.ค. 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. อ.ดร.กิตติธน  
ยงประพัฒน์ 

การแข่งขันกีฬา
บุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คร้ังท่ี 33 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
แบดมินตันประเภททีม   

30 เม.ย. ถึง 
8 พ.ค. 57 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
แบดมินตันประเภทชายคู่ 
อายุไม่เกิน 45 ปี   

30 เม.ย. ถึง 
8 พ.ค. 57 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ภาควิชาภาษาไทย     
1. ผศ.ดร.สมเกียรติ 
รักษ์มณี 

ครูภาษาไทยดีเด่น
แห่งชาติจากคุรุสภา 

ครูภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ
จากคุรุสภา 

14 ม.ค. 56 คุรุสภา 
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 1.9.2  นสิิตทีไ่ด้รับรางวัล 
ผู้สร้างชื่อเสียงและได้รับ

รางวัล 
ชื่อผลงานท่ีได้รับรางวัล ชื่อรางวัลท่ีได้รับ วันท่ีได้รับ

รางวัล 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

ภาควิชาดนตรี     
1. วงดุริยางค์เคร่ืองลมเป่า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และวงนนทรีออเคสตร้า
วินด์ 

World Music Contest 
คร้ังท่ี 17 ณ ประเทศเนเธอ
แลนด์ 

เหรียญทอง (เกียรตินิยม) 27 ก.ค. 56 WMC Kerkrade 
Organisation 

2. น.ส.วาศิกา พุทธสุวรรณ การประกวดการอ่าน
ทํานองเสนาะ
ระดับอุดมศึกษา คร้ังท่ี 3 

ชนะเลิศ (ถ้วย
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว) 

21 ก.ย. 56 กองทุนพระมหาชนก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. นายอภิวัฒน์ เอ่ียมราคิน การประกวด SETTRADE 
เยาวชนดนตรีแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี 16 

เหรียญเงิน 19 ม.ค. 57 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชานิเทศศาสตร์     
1. นายอริญชย์ เมธีกุล โครงการสิงห์สร้างสรรค์คน

ทีวี ปี 8 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
และรางวัลเขียนบทยอด
เย่ียม 

20 ต.ค. 56 บ. สิงห์คอร์ปอเรชั่น 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา    
1. น.ส.ภัทรวดี เทพวรรณ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

คร้ังท่ี 42 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
การแข่งขันกีฬาคาราเตโด้ 
ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง
รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 68 
กิโลกรัม 

 
5-15 ม.ค. 57 

การกีฬาแห่งประเทศไทย
และจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. นายกองพล คุ้มทอง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
คร้ังท่ี 42  

ชนะเลิศเหรียญทอง 
ประเภทต่อสู้ รุ่นมากกว่า 
68 แต่ไม่เกิน 74 กิโลกรัม 
ชาย 

5-15 ม.ค. 57 การกีฬาแห่งประเทศไทย
และจังหวัดสุพรรณบุรี 

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ    
1. นายศุภฤกษ์ เชื้อม่ัน การแข่งขันวาดภาพตามคํา

บอก ระดับอุดมศึกษา 
รางวัลท่ี 2 1 ธ.ค. 56 

 
สมาคมครูภาษาฝร่ังเศส
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ 

2. น.ส.สุนิสา พลอยสารักษ์ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาฝร่ังเศส 
ระดับอุดมศึกษา 

รางวัลท่ี 3 1 ธ.ค. 56 
 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศส
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ 

3. นิสิตสาขาวิชาภาษา
ฝร่ังเศส 

การจัดบอร์ดนิทรรศการ รางวัลชมเชย 1 ธ.ค. 56 
 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศส
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ 
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ผู้สร้างชื่อเสียงและได้รับ
รางวัล 

ชื่อผลงานท่ีได้รับรางวัล ชื่อรางวัลท่ีได้รับ วันท่ีได้รับ
รางวัล 

หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

4. นิสิตสาขาวิชาภาษา
ฝร่ังเศส 

การแข่งขันพูดบทสนทนา
ภาษาฝร่ังเศส 

ชมเชย 1 ธ.ค. 56 
 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศส
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ 

5. นายธารินทร์ วงศ์เสงี่ยม การแข่งขันตอบคําถามจา
กวีดีทัศน์ 

ชมเชย 1 ธ.ค. 56 
 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศส
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ 

6. นายอมรวิชญ์ ดีย่ิง การแข่งขันตอบคําถาม
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
ประเทศฝร่ังเศส-ไทย 
ระดับอุดมศึกษา 

ชมเชย 1 ธ.ค. 56 
 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศส
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ 

7. นายพรตวรรษ  
ครุฑาพันธ์ 

การแข่งขันเขียนบรรยาย
ภาพเป็นภาษาฝร่ังเศส 

ชมเชย 1 ธ.ค. 56 
 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศส
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ 
 

8. นายจักรภัทร แก้วมาตย์ การประกวดสื่อมัลติมีเดีย
ในหัวข้อ Deutsch 
verbindet ASEAN 

รองชนะเลิศอันดับ 1 30 ส.ค. 57 สมาคมครูภาษาเยอรมัน
แห่งประเทศไทย  

9. นายพิรุณพร  
เลิศธรรมเจริญ 

การประกวดสื่อมัลติมีเดีย
ในหัวข้อ Deutsch 
verbindet ASEAN 

รองชนะเลิศอันดับ 1 30 ส.ค. 57 สมาคมครูภาษาเยอรมัน
แห่งประเทศไทย  

10. น.ส.ฐิติรัตน์  
ภัทราธิปกรณ์ 

การประกวดสื่อมัลติมีเดีย
ในหัวข้อ Deutsch 
verbindet ASEAN 

รองชนะเลิศอันดับ 1 30 ส.ค. 57 สมาคมครูภาษาเยอรมัน
แห่งประเทศไทย  

11. นายณัฐพงศ์  
น้อยสมมิตร สุภางค ์

การประกวดสื่อมัลติมีเดีย
ในหัวข้อ Deutsch 
verbindet ASEAN 

รองชนะเลิศอันดับ 1 30 ส.ค. 57 สมาคมครูภาษาเยอรมัน
แห่งประเทศไทย  

12. น.ส.สาธิดา  
พรอิชยานนท์ 

การประกวดสื่อมัลติมีเดีย
ในหัวข้อ Deutsch 
verbindet ASEAN 

รองชนะเลิศอันดับ 1 30 ส.ค. 57 สมาคมครูภาษาเยอรมัน
แห่งประเทศไทย  

13. น.ส.สุคนธมาลย์  
ลีประดิษฐวรรณ 

การประกวดสื่อมัลติมีเดีย
ในหัวข้อ Deutsch 
verbindet ASEAN 

รองชนะเลิศอันดับ 1 30 ส.ค. 57 สมาคมครูภาษาเยอรมัน
แห่งประเทศไทย  

14. น.ส.สุพิชชา คําสร้อย การประกวดพูดสุนทรพจน์ ชมเชย 30 ส.ค. 57 สมาคมครูภาษาเยอรมัน
แห่งประเทศไทย  
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ผู้สร้างชื่อเสียงและได้รับ
รางวัล 

ชื่อผลงานท่ีได้รับรางวัล ชื่อรางวัลท่ีได้รับ วันท่ีได้รับ
รางวัล 

หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

ภาควิชาภาษาตะวันออก     
1. นายธัชพล พงศ์ประสิทธ์ิ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาจีนสําหรับนักศึกษา
ไทย ระดับอุดมศึกษา คร้ังท่ี 
1 ประจําปีการศกึษา 2556 

ชนะเลิศ  31 ก.ค. 56 ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎลําปาง ร่วมกับ
สถาบันขงจื๊อ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

การแข่งขันเขียนเรียงความ
และกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน 

รองชนะเลิศอันดับ 2  23 ส.ค. 56 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

2. น.ส.ศุจิณัฐ เรืองมาลัย การแข่งขันเกมจับคู่กลอน
ญี่ปุ่น (คารุตะ) 

ชมเชย 12 ส.ค. 56 สมาคมนิสิตบุคคลคารุตะ
แห่งประเทศไทย 

3. น.ส.ลิตา พรรควัฒนชัย การแข่งขันเกมจับคู่กลอน
ญี่ปุ่น (คารุตะ) 

ชมเชย 12 ส.ค. 56 สมาคมนิสิตบุคคลคารุตะ
แห่งประเทศไทย 

4. นายธีรยุทธ สมเวที การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
และความสามารถภาษาจีน 
“ฮั่นอว่ีเฉียว” 
ระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย  
คร้ังท่ี 12 

รองชนะเลิศอันดับ 1 17 มิ.ย. 56 สถานทูตจีน 

ภาควิชาภาษาไทย     
1. น.ส.ฤทัยวรรณ ปานชา การแข่งขันสักวากลอนสด

ระดับอุดมศึกษา 
ชนะเลิศ  
 

12 ก.พ. 57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจันทบุรี ร่วมกับ
สมาคมนักกลอนแห่ง
ประเทศไทย 

2. นายภูษิต ศรีมณี 
3. นายสถาพร คําทอง 

4. นางสาวคุณัญญา  
แก้วกันเนตร 

การประกวดแข่งขันสวด
มนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ  

ชนะเลิศ  
 

28 พ.ย. 56 กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 

5. น.ส.ธันยาภรณ์ พุกเพชร 
6. น.ส.วาสนา ห้ิวพิมาย 
7. น.ส.ปภาวรินทร ์ 
ร่ืนอารมย์ 
8. น.ส.อรศุภางค์ คงพิทักษ์ 
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ผู้สร้างชื่อเสียงและ
ได้รับรางวัล 

ชื่อผลงานท่ีได้รับรางวัล ชื่อรางวัลท่ีได้รับ วันท่ีได้รับ
รางวัล 

หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

ภาควิชาวรรณคดี     
1. น.ส.ศกุนตลา แย้มปิ๋ว 
 

อ่านฟังเสียง โครงการธนชาติ ริ
เร่ิม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย 
ประจําปี 2555 

ชนะเลิศ 24 ก.ค. 56 ธนาคารธนชาติ (ระดับชาติ) 

2. นายกรกฏ คําแหง 
 

การแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง
ประเภทเดี่ยว ระดับนิสิต นักศึกษา 
ครูอาจารย์และบุคคลท่ัวไป งานวัน
สุนทรภู่ ประจําปี2556 

ชนะเลิศ 26 มิ.ย. 56 โดยกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับสโมสรยุวกวี สมาคม
เทพศรีกวีศิลป์ (ระดับชาติ) 

การประกวดแต่งคําประพันธ์  
ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2556 

ชนะเลิศ 29 ก.ค. 56 ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การประกวดโต้วาที กลอนสด  
(ประเภททีม) ในโอกาสวันภาษาไทย
แห่งชาติ 2556 

รองชนะเลิศ 29 ก.ค. 56 ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ 
“ความทรงจําของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ” 

ชมเชย 7 ธ.ค. 56 คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 

3. นายณัฏฐพล เขียวเสน 
 

การประกวดอ่านทํานองเสนาะ 
ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 
2556 

ชมเชย 24 ก.ค. 56 ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(ระดับชาติ) 

การประกวดโต้วาที กลอนสด  
(ประเภททีม) ในโอกาสวันภาษาไทย
แห่งชาติ 2556 

ชนะเลิศ 29 ก.ค. 56 ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. น.ส.ดวงกมล  
ธงชมเชย 
 

การประกวดอ่านทํานองเสนาะ 
ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 
2556 

ชมเชย 24 ก.ค. 56 ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(ระดับชาติ) 

การประกวดโต้วาที กลอนสด  
(ประเภททีม) ในโอกาสวันภาษาไทย
แห่งชาติ 2556 

ชนะเลิศ 29 ก.ค. 56 ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ผู้สร้างชื่อเสียงและ
ได้รับรางวัล 

ชื่อผลงานท่ีได้รับรางวัล ชื่อรางวัลท่ีได้รับ วันท่ีได้รับ
รางวัล 

หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

5. นายเตชิต รอดเชียง 
 

การประกวดนิทานคํากลอน ชมเชย 27 ส.ค. 56 สโมสรยุวกวี  
สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ 
(ระดับชาติ) 

การประกวดโต้วาที กลอนสด  
(ประเภททีม) ในโอกาสวันภาษาไทย
แห่งชาติ 2556 

รองชนะเลิศ 29 ก.ค. 56 ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การประกวดแต่งคําประพันธ์ ใน
โอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556 

ชนะเลิศ 29 ก.ค. 56 ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร 
 

การประกวดอ่านทํานองเสนาะ 
ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 
2556 

ชมเชย 24 ก.ค. 56 ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ระดับชาติ) 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ 
“ความทรงจําของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ” 

รองชนะเลิศอันดับ 2      7 ธ.ค. 56 คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 

7. นายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ 
 

การประกวดเรียงความนักศึกษาท่ีมี
คุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ)  
ปีการศึกษา 2556 

ชมเชย 6 ก.ย. 56 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (ระดับชาติ) 

การประกวดเรียงความรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เร่ือง “อย่าซ้ือสปก.4-01 ภบท.5 
ผิดกฏหมายและทําลายปา่” 

ชมเชย 21 ต.ค. 56 มูลนิธิประเมินคุณค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
(ระดับชาติ) 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ 
“ความทรงจําของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ” 

ชมเชย                      7 ธ.ค. 56 คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 
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ผู้สร้างชื่อเสียงและ
ได้รับรางวัล 

ชื่อผลงานท่ีได้รับรางวัล ชื่อรางวัลท่ีได้รับ วันท่ีได้รับ
รางวัล 

หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

8. น.ส.วิรัลพัชร สุคันธา 
 

การประกวดโต้วาที กลอนสด 
(ประเภททีม) ในโอกาสวันภาษาไทย
แห่งชาติ 2556 

รองชนะเลิศ 29 ก.ค. 56 ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9. นายอนันต์ รักดี 
 

การประกวดโต้วาที กลอนสด 
(ประเภททีม) ในโอกาสวันภาษาไทย
แห่งชาติ 2556 

ชนะเลิศ 29 ก.ค. 56 ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10. นายชวพันธ์ุ  
เพชรไกร  
 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ 
“ความทรงจําของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ”  

ชนะเลิศ                    7 ธ.ค. 56 คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 

11. นายธัชวิน  
ยศเฉลิมวงศ์  

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ 
“ความทรงจําของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ” 

รองชนะเลิศอันดับ 1     7 ธ.ค. 56 คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 

12. น.ส.อาภาภรณ ์ 
เกิดสุภาพ 
 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ 
“ความทรงจําของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ” 

ชมเชย                      7 ธ.ค. 56 คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 

13. นายพิพัฒน ์ 
มิขันหมาก  
 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ
“ความทรงจําของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ” 

ชมเชย                      7 ธ.ค. 56 คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 

 
  



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556           31 

1.10 ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2555 ของคณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
   

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1. ควรมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการ

ดําเนินงานในแผนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพ่ือ
มาใช้ปรับปรุงการดําเนินงานทุกรอบปี 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและติดตาม
ประเมินผลเพ่ือพิจารณาผลการประเมินการ
ดําเนินงานประจําปี 2556 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
2. หัวหน้างานแผนและ
ประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตาม

แบบ มคอ. 3 4 5 และ 6 ยังไม่ครบถ้วนทุก
รายวิชาและการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
(หรือ สมอ.07) ไม่ครบถ้วนทุกหลักสูตร 

ทําบันทึกข้อความแจ้งเตือนและติดตามการจัดทํา 
มคอ. เป็นระยะๆ ไปยังภาควิชา และการจัดประชุม
เจ้าหน้าท่ีหรืออาจารย์เกี่ยวข้องท่ีรับผิดชอบเรื่องการ
กรอก มคอ.ออนไลน์ในแต่ละสาขาวิชา 
 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้าภาควิชา 

2. มีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกน้อย พิจารณาปรับระเบียบกองทุนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ โดยเพ่ิมทุนศึกษาต่อของบุคลากร 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้าภาควิชา 

3. อาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการยังมี
น้อย คณะต้องหาแนวทางหรือสร้าง
แรงจูงใจท่ีจะให้คณาจารย์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมมากข้ึน และให้เป็นไปตามแผน
ท่ีกําหนด 

คณะได้อนุมัติเพ่ิมเงินสนับสนุนการเขียนตําราคนละ 
15,000 ต่อปี และอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทํา
ระเบียบการให้เงินรางวัลให้แก่ผู้ท่ีได้ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้าภาควิชา 

4. ควรมีการสํารวจความต้องการในการอบรม 
(Training needs) ของบุคลากรท้ังสาย
อาจารย์และสายสนับสนุน และควรมีระบบ
การติดตามท่ีให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการ
อบรมมาปรับใช้ในงานให้ครบทุกหลักสูตร
การฝึกอบรม 

1. มีการสํารวจความต้องการในการอบรม/สัมมนาใน
คร้ังต่อไป ในแบบสอบถามทุกโครงการ 
2. มีการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนรายงานผล
การพัฒนาฝึกอบรมและนําความรู้และทักษะท่ีได้มา
ปรับใช้ในการทํางานหลังจากพัฒนาฝึกอบรมแล้ว 6 
เดือน 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้าภาควิชา 
3. หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 

5. ควรปรับปรุงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
sound lab ให้ใช้งานได้เต็มศักยภาพ 

1. ขออนุมัติจัดสรรเงินจากมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซ้ือ
โปรแกรม Speexx จํานวน 225,823.50 บาท 
2. ภาควิชาภาษาต่างประเทศจัดสรรงบประมาณ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน 220,000 บาท 
 

1. หัวหน้าภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ 
2. ประธานคณะกรรมการ
บริหารห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ 
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6. ควรพัฒนาสภาพแวดล้อม ทางเดินในอาคาร 
และห้องเรียนให้เป็นระเบียบเพ่ือให้เกิด
ความประทับใจแก่บุคคลภายนอก 

1. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคณะมนุษยศาสตร์ 
และให้แม่บ้านทําความสะอาดทางเดินในอาคาร และ
จัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบ 
2. ทําหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร มน.2 กับ มน.3 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
2. หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 

7. ห้องสมุด พบว่า ตําราท้ังภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทยไม่ทันสมัยและมีจํานวนน้อย 
และควรมีมาตรการและกฎระเบียบท่ี
เด็ดขาดกับผู้ใช้ห้องสมุดท่ีส่งเสียงดัง สร้าง
ความรําคาญให้กับผู้อ่ืน 

1. จัดซ้ือหนังสือเพ่ิมจํานวน 27 รายการ 
2. มีการติดประกาศระเบียบการใช้ห้องสมุดอยู่แล้ว 
จึงติดป้ายห้ามส่งเสียงดังตามโต๊ะอ่านหนังสือเพ่ิมเติม 
 

1. หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 
2. คณะกรรมการพัฒนา
ห้องสมุด 
3. บรรณารักษ์ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1. คณะควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตให้บรรลุ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตเพ่ือ
พิจารณาผลการประเมินแล้วนําไปปรับปรุงแผนและ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

1. รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต 
2. คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต 
3. สโมสรนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 

2. ควรกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
การให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์
ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 5 คร้ัง 

1. รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต 
2. คณะกรรมการพัฒนา
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ 

3. ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการ
ให้คําปรึกษาวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์
ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือพิจารณาการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ 

1. รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต 
2. คณะกรรมการพัฒนา
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. คณะและภาควิชาควรสนับสนุนการ

สร้างสรรค์ผลงานซ่ึงเป็นจุดแข็งของ
ภาควิชา 

มีผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ภาควิชาดนตรี 5 
ผลงาน 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
2. หัวหน้าภาควิชาดนตรี 

2. คณะควรส่งเสริมให้ภาควิชาต่างๆ พิจารณา
วิเคราะห์จุดแข็งของทุกภาควิชา ซ่ึงในบาง
ภาควิชาการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอาจจะเป็นไป
ได้ยาก แต่สามารถท่ีจะใช้งานสร้างสรรค์ซ่ึง
เป็นจุดแข็งของภาควิชามาเสริมได้ 

โครงการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรท่ีสร้างชื่อเสียง
ให้แก่คณะด้านผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์6 
ผลงาน 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
2. หัวหน้าภาควิชา 
- ภาษาไทย 
- วรรณคดี 
- ภาษาต่างประเทศ 
- ภาษาตะวันออก 

3. คณะควรพิจารณาจุดแข็งของคณะและจัด
การบูรณาการกลุ่มงานวิจัย ซ่ึงสามารถมี
อาจารย์จากหลายภาควิชามาทํางานร่วมกันได้ 

จัดทําชุดโครงการวิจัย "โครงการจัดทําฐานข้อมูลคู่
ภาษา ASEAN+6" 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
2. หัวหน้าภาควิชา 
3. สถาบันฯ ราชนครินทร์ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. คณะควรจัดทําแผนงานบูรณาการงาน

บริการวิชาการของคณะ โดยนําศักยภาพ
ของภาควิชาต่างๆ มาร่วมกัน 

มีการจัดทําแผนการบูรณาการงานบริการวิชาการของ
คณะ โดยได้ดําเนินการโครงการ SCB Global 
English for Teens II (SCB GET II) เป็นการร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชา
ดนตรี ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 

1. รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้าภาควิชา 

2. ภาควิชาควรวางแผนนํางานบริการวิชาการ
มาบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอน
หรืองานวิจัย 

มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน 8 เร่ือง กับการวิจัย 1 เร่ือง กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 4 เร่ือง 

1. รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้าภาควิชา 

3. คณะควรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะคณาจารย์
ในคณะเกี่ยวกับการเขียน มคอ.3 หรือ 
แผนการสอน เม่ือมีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการหรืองานวิจัยเข้าไปใช้ในการ
เรียนการสอน 

ฝ่ายประกันคุณภาพร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการและ
ฝ่ายวิจัยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การเขียน 
มคอ.3, 5 เพ่ือการบูรณาการ 
และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์" (การบรรยายเรื่อง การบูรณาการเพื่อ
การประกันคุณภาพ) 

1. รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้าภาควิชา 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. คณะควรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะคณาจารย์

เกี่ยวกับการเขียน มคอ.3 หรือ แผนการสอน 
เม่ือมีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปใช้ในการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 

ฝ่ายประกันคุณภาพร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการและ
ฝ่ายวิจัยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การเขียน 
มคอ.3, 5 เพ่ือการบูรณาการ 
และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์" (การบรรยายเรื่อง การบูรณาการเพื่อ
การประกันคุณภาพ) 

1. รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3. รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
4. หัวหน้าภาควิชา 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารควรนําเสนอเป้าหมายการพัฒนาใน

การประชุมบุคลากรคร้ังถัดไปให้บุคลากร
ทุกคนได้รับทราบ 

ผู้บริหารได้นําเสนอนโยบาย แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.
2556-2560) เป้าหมายการพัฒนา และผลการ
ดําเนินงานในโครงการคณบดีพบบุคลากร ปีการศกึษา 
2556 จํานวน 2 คร้ัง และโครงการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารเพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ (คร้ังท่ี 1) 
 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
2. หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 

2. ควรประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะให้เป็นท่ี
ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

1. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์ 
2. จัดทําวารสารมนุษยศาสตร์ ราย 6 เดือน 
3. จัดทํามนุษยศาสตร์สัมพันธ์ประจําเดือน 
4. จัดแสดงคอนเสิร์ต โดยวงดุริยางค์เคร่ืองลมเป่า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวงนนทรีออเคสตร้า
วินด์ ซ่ึงได้รางวัลระดับนานาชาติ 

1. รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 
2. รองคณบดีฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับ
รางวัล 
3. เจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ควรมีการกํากับติดตาม และประเมิน

ผลลัพธ์จากการสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับกิจกรรมต่างๆ 

จัดทํารายงานการวิเคราะห์การเงินประจําเดือนเสนอ
ต่อผู้บริหาร 
 

1. หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 
2. หัวหน้างานคลังและ
พัสดุ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. คณะควรมีการปรับปรุงระบบการทํางาน

ด้านการประกันคุณภาพให้มีการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เป็น
ภาระในช่วงท่ีรับการประเมิน 

1. ติดตามข้อมูลรอบ 4 เดือน  
2. ให้นิสิตช่วยงานติดตามตามข้อมูลแต่ละ
องค์ประกอบจากภาควิชาตามกําหนดการ 
3. คณะกรรมการประเมินฯ หน่วยงานย่อย ช่วยคัด
กรองหลักฐานสําหรับการประเมินฯ ในระดับคณะ 
4. มีอาจารย์จากภาควิชาวรรณคดีช่วยหาข้อมูล
องค์ประกอบท่ี 2, 3 

1. รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
2. หัวหน้าภาควิชา 
3. หน่วยงานสนับสนุน 

2. ควรรายงานผลการประเมินตนเองเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินผ่านระบบ 
CHE QA Online ให้ทันตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ปรับระยะเวลาการเตรียมงานประกันคุณภาพให้เร็ว
ข้ึน และลดภาระงานอ่ืนๆ ในช่วงเตรียมงานประกัน
คุณภาพ 

1. รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
2. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

3. ควรจัดเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้เป็นระบบ
เดียวกับคู่มือระบบการประกันคุณภาพของ
คณะเพ่ือความสะดวกของกรรมการในการ
ตรวจสอบ 

ปรับปรุงระบบการจัดเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและ
ง่ายต่อการตรวจสอบ 

1. รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
2. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

4. ควรพัฒนาศักยภาพและให้ความเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพกับบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องในคณะ 

1. จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานต้นแบบด้านการประกัน
คุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ 
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการประกันคุณภาพ "การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สมศ. 
และ CHE QA Online" จัดโดยคณะสังคมศาสตร ์มก. 

1. รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
2. คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ 5. ควรศึกษาดูงานเร่ืองการจัดเตรียมเอกสาร

หลักฐานจากหน่วยงานอ่ืนหรือจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการโดยใช้วิทยากรจากสํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556           35 

บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนนิงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556  

ปี 2556 เป็นปีท่ี 1 ในแผนกลยุทธ์ 5 ปีระยะท่ี 1 (พ.ศ.2556-2560) จึงเป็นก้าวแรกอย่างย่ิงในเส้นทางท่ี “มุ่งสู่การเป็น
ต้นแบบองค์กรการศึกษาทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในระดับภูมิภาคเอเชีย” ดังท่ีได้กําหนดเป็น
วิสัยทัศน์ใน “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ในระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)” ท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2555 มีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการคณะ  ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีแต่ละปี นอกจากต้องอ้างอิงแผนกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ของคณะเองแล้ว คณะมนุษยศาสตร์ยังต้อง
เชื่อมโยงแผนปฏิบัติการกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) อีกด้วย  ผลการดําเนินการ
ของคณะในรอบปีงบประมาณและปีการศึกษา 2556 ครอบคลุมภารกิจหลัก 4 ประการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
1. ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานิสิต 
 ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 24 

หลักสูตรท้ังท่ีเป็นหลักสูตรภาคปกติและโครงการภาคพิเศษ แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติ 2 
หลักสูตร  และระดับบัณฑิตศึกษา 9 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548   

 ระดับปริญญาตรี  ประกอบด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ (นานาชาติ) สาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก 
สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวรรณคดี และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน   
  ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประกอบด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
สาขาวิชาวรรณคดีไทย ปริญญาเอก ประกอบด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (นานาชาติ)  

 หลักสูตรท่ีสะท้อนวิสัยทัศน์ “การเป็นต้นแบบองค์กรการศึกษาทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์
รวม” ในปัจจุบัน ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ซ่ึงเปิดรับนิสิตมาแล้ว 2 รุ่น 

 คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักว่าบุคลากรท่ีมีความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการมีความสําคัญย่ิงในการปฏิบัติ
พันธกิจสําคัญคือการผลิตบัณฑิตและการวิจัย จึงเน้นการเปิดรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและมุ่งสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาเอก ส่งเสริมการขอตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ แม้ว่าผลการดําเนินงานในรอบปี 2556 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวนอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการยังตํ่ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย  คณะมนุษยศาสตร์ก็ยังคงมุ่งม่ันพัฒนาบุคลากรท้ังสายอาจารย์และสายสนับสนุนในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณ และด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   

 คณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
โครงการ/กิจกรรมอันหลากหลายเป็นจํานวนมากกว่า 100 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้อาจารย์นําองค์ความรู้จากการวิจัย/การ
บริการวิชาการมาปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนให้ทันสมัย  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การเรียนการสอนเป็นปกติ  

 



36                                                                                                คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ในด้านการพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิตเป็นทุนการศึกษาตลอดจน
จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิต จัดสรรงบประมาณส่งเสริมให้นิสิตท้ังระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ   
ส่งผลให้บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้รับผลการประเมินโดยผู้จ้างงานใน
ระดับดี  

 นอกจากนั้นคณะมนุษยศาสตร์ยังจัดกิจกรรมท่ีให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง 
และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์อีกด้วย 

   
2. ด้านการวิจัย 
 คณะมนุษยศาสตร์ แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัยให้เป็นผู้รับผิดชอบการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย 

ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะและจรรยาบรรณนักวิจัย ตีพิมพ์ “วารสารมนุษยศาสตร์” ให้เป็นเวทีคุณภาพเพื่อคณาจารย์ นักวิจัย 
นิสิตบัณฑิตศึกษาท้ังในและนอกคณะได้ใช้เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสู่สังคม ปกติตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ แต่ใน
รอบปีท่ีผ่านมาได้ตีพิมพ์ฉบับพิเศษในวาระ 30 ปีคณะมนุษยศาสตร์อีก 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ ในขณะเดียวกัน ก็ได้มอบหมายให้
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับโอนเข้ามาอยู่ในสังกัดของคณะเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
หลักด้านการวิจัยโดยตรง นับแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป   

 ในปีการศึกษา 2556 คณะดําเนินการจัดกลุ่มวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างงานวิจัยเชิงสหวิทยาการตาม
เอกลักษณ์ของคณะ นอกจากการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เป็นเงินสนับสนุนการวิจัยปีละ 500,000 บาทตามปกติแล้ว ยังริเร่ิม
จัดสรรพ้ืนท่ีเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิจัยสหวิทยาการเตรียมไว้เป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางให้นักวิจัยใช้ประชุมหารือและดําเนินการตาม
โครงการวิจัยของกลุ่มอีกด้วย   

 ในรอบปี 2556 อาจารย์และนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยรวม 11,801,200 บาท 
แบ่งเป็นงบประมาณภายใน 6,653,200 บาท และงบประมาณจากภายนอก 5,148,000 บาท  

 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ รองรับภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะ

ประเภทสร้างรายได้ให้แก่คณะ โดยการสร้างชุดโครงการบริการวิชาการขึ้นเองและโดยการประสานงานกับศูนย์ภาษา สถาบันขงจื้อ 
ศูนย์ทดสอบทางภาษา และภาควิชาต่างๆ โดยเฉพาะภาควิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาภาษาตะวันออก และภาควิชาดนตรี 
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ จัดโครงการตอบสนองความต้องการของสังคม/องค์กรภายนอก สร้างท้ังชื่อเสียงและรายได้
ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ “SCB Global English for Teens” และ โครงการอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์
มืออาชีพ” นอกจากนั้น คณะมนุษยศาสตร์ยังสํารวจความต้องการของกลุ่มสังคมภายนอกแล้วจัดโครงการบริการวิชาการที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของกลุ่มสังคมแบบให้เปล่าด้วย  

 
4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้โอนสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรให้เป็นหน่วยงานหนึ่ง

ของคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์จึงมอบหมายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นภารกิจหลักของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 
เช่นเดียวกันกับท่ีมอบหมายการวิจัยให้เป็นภารกิจหลักของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
มีโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย ท้ังในด้านศาสนา ดนตรี วรรณคดีและการละคร อีกท้ังยังมีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต มีการเผยแพร่กิจกรรมและจัดบริการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสังคม สร้างสรรค์ผลงาน
เด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 ผลงานท่ีนําชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มาสู่มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2556 คือ วง KU Wind 
ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม เป็นท่ี 1 ของเอเชียและเป็นท่ี 6 ของโลก 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน 
แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 ผลการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 
23 และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ไม่รวมตัวบ่งชี้ 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.45 อยู่ในระดับ
ดี  โดยด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 3.71 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมิน 4.83 อยู่ในระดับดีมาก  และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.16 อยู่ในระดับดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง ป.2 
 

ตาราง ป.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน รวม 37 ตัวบ่งชี้  
(คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี 1   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 3.31 4.00 3.95 3.82 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 3   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 4.93 5.00 3.61 4.30 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 5   5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6   5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7   5.00 3.70 4.74 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 8   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.71 4.78 4.16 4.42 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดี 

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับดี 

    

หมายเหตุ : * ไม่รวมคะแนนตัวบ่งชี้ มก.ท่ี 3.3 และตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 15 
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานราย
องค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

( = บรรลุ ,  
 = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ   5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ  4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละ 36.90 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก=
37.326 เม่ือเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ข้ึน

ไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 3.111) 
(ค่าการเพิ่มข้ีนของร้อยละอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=0.456 เม่ือเทียบค่าการเพิ่ม
ข้ีนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
= ร้อยละ 12 ข้ึนไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 0.190) 

 เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = 3.111 

 3.11 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ร้อยละ 11 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ=
10.864 เม่ือเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 
30 ข้ึนไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 1.811) 

(ค่าการเพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=-0.276 เม่ือเทียบค่าการ

เพ่ิมข้ึนของร้อยละอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ -0.230 

คะแนนจึงถูกปรับค่า=0) 
 เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = 1.811 

 1.81 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 7 ข้อ 6 ข้อ   4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 6 ข้อ 6 ข้อ  4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 6 ข้อ 5 ข้อ  4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556           39 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิ 

( = บรรลุ ,  
 = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๑ 

ร้อยละ 80 (จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ=297/จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 
=341) เท่ากับร้อยละ  87.10 เม่ือเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 

5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากับ 4.355 

 4.35 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๒ 

4.20 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม ๕)  = 4.140 

 4.14 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๓ 

ร้อยละ 27 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากับ 25.25/จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากับ 56) = 

ร้อยละ 45.089 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๔ 

ร้อยละ 25 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่ากับ2.250/จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดเท่ากับ =10) = 
ร้อยละ 22.500 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 2.250 

 2.25 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๑๔ 

3.40 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจําเท่ากับ 635.500/
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดเท่ากับ 179.500 ) เท่ากับ 
3.540 เม่ือเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 

คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 2.950 

 2.95 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 46,000 บาท/
คน 

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 11,801,200.00/จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา=159.50)=73,988.71 บาทเม่ือเทียบค่า
คะแนนเต็ม 5 = 75,000.00 บาท ดังนัน้คะแนนท่ีได้เท่ากบั 4.933) 

 4.93 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๕ 

ร้อยละ 6 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
หรือเผยแพร่เท่ากับ17.375/จํานวนอาจารย์และนักวิจัย

ประจําท้ังหมดเท่ากับ180.500) = ร้อยละ9.626 เม่ือเทียบ
ค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน  ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 4.813 

 4.81 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

( = บรรลุ ,  
 = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๖ 

ร้อยละ12 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนาํไปใช้
ประโยชน์=22.000/จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ประจํา คณะมนุษยศาสตร์ =180.500)= ร้อยละ 12.188 
เม่ือเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 3.047 

 3.05 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๗ 

ร้อยละ  1.80 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 
= 10.750/จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

= 180.500)= ร้อยละ 5.956  เม่ือเทียบค่าร้อยละ 10 
เท่ากับ  5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 2.978 

 2.98 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๘ 

ร้อยละ 10 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=
13.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ

ท้ังหมด =9.000)=มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 144.444 เม่ือเทียบ
ค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๙ 

5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 6  ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๑๐ 

5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๑๑ 

5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๑๓ 

4.51 3.70  3.70 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 8 ข้อ 9 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ท่ี ๑๕ 

4.51 4.60  4.60 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

  30 4.42 

หมายเหตุ : * ไม่รวมคะแนนตัวบ่งชี้ มก.ท่ี 3.3 และตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 15 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงไม่นําคะแนนมาประเมินท้ัง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี  2.1 
 
ตารางท่ี 2.1  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมินเป้าหมาย 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00   
16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ์ 

ข้อ 3 5  5.00   รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 
แต่ไม่
ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 3.51 4.14  4.14   

17 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 3 3  3.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 1 1 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน 

รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556)  เป้าหมาย  8 ข้อ 
กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 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 

 
1.1-1-8 

 
1.1-1-9 

 

คําสัง่คณะมนุษยศาสตร์ท่ี 062/2556 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการฝา่ยวางแผนและติดตามประเมินผล 
รายงานการประชมุของคณะกรรมการฝ่ายวางแผนฯ  
แผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์ (2556-2560) 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี 
(2556-2565) 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะ
ยาว 15 ปี (2556-2570) 
แผนพัฒนาและแผนเชิงรุก ในรายงานการนําเสนอ
นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
เอกสารการทบทวนและปรับรายละเอียดของแผน
ยุทธศาสตร์ 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี
13/2556 หน้า 12-13   
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี
14/2556 หน้า 14  

  2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน  

1.1-2-1 
 

1.1-2-2 
 

1.1-2-3 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผน
กลยุทธ์ 5 ปี”พร้อมสรุปผลการประเมิน  
โครงการ “การประชุมสัมมนาผู้บริหารเพ่ือการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์”พร้อมสรุปผลการประเมิน 
กลยุทธ์ 5 ปีของภาควิชาและของหน่วยงานภายใน
คณะมนุษยศาสตร์ 

  3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

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

แผนปฏิบัติการประจําป ี2556  
แผนท่ียุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกล
ยุทธ์กับแผนปฏิบติัการประจาํปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจํา ปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี  

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

 
1.4-4-4 

 

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (2556-2560) 
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผน
กลยุทธ์ 5 ปี”พร้อมสรุปผลการประเมิน  
โครงการ “การประชุมสัมมนาผู้บริหารเพ่ือการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์”พร้อมสรุปผลการประเมิน 

  5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 
พันธกิจ  

1.1-5-1 
 

1.1-5-2 
 

1.1-5-3 

ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป ี2556 
คณะมนุษยศาสตร์  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
1/2557 หน้า 9  
รายงานผลการดําเนินงานรายเดือนของผู้บริหาร/
ภาควิชา/หน่วยงาน 

  6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  

1.1-6-1 
 

1.1-6-2 
 

1.1-6-3 
 

1.1-6-4 
 

รายงานผลการดําเนินงานรายเดือนของผู้บริหาร/
ภาควิชา/หน่วยงาน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 11/2556 หน้า 18   
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ 
มนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 3/2557 หน้า 23 
รายงานความคืบหน้าการจัดทําคู่มือกรอบและหลักการ
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 

  7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา  

1.1-7-1 
1.1-7-2 

 
1.1-7-3 

 
1.1-7-4 

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 11/2556 หน้า 18   
เอกสาร สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในโครงการ “คณบดีพบ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 2” 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ 

  8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  

1.1-8-1 
 

1.1-8-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
11/2556 หน้า 13,18 
แผนการปรับปรุงการดําเนินงานฯ (สปค.01)   
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ  และ

ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ   โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 
 คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล (1.1-1-1 และ 1.1-1-2) ให้ทําหน้าท่ี
จัดทําและพัฒนาแผนงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน คณะกรรมการได้จัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.
2556-2560) (1.1-1-3) ข้ึน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1) ยกร่างแผนกลยุทธ์ 5 ปี โดยกําหนดและปรับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจให้สอดคล้องกับโยบายของมหาวิทยาลัย
และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี  (พ.ศ.2556-2565) (1.1-1-4) ซ่ึงมีความสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) เป็นลําดับ ท้ังนี้โดยยังต้องอ้างอิงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2556-
2570) ท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเห็นชอบการประชุมคร้ังท่ี 10/2555 ให้ใช้เป็นแผนแม่บทเพ่ือผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี
ใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการต่อไปอีกด้วย (1.1-1-5 และ 1.1-1-6) 
 2) เสนอร่างแผนกลยุทธ์ 5 ปีเข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา และท่ีประชุมมอบหมายให้
ภาควิชาและหน่วยงานนําไปศึกษาและทําประชาพิจารณ์ภายในหน่วยงานเพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ์ของภาควิชาและหน่วยงานให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันกับแผนกลยุทธ์ของคณะ    
 3) นําข้อมูลท่ีได้รับจากภาควิชาและหน่วยงานมาประมวลจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือใช้อ้างอิง
ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 4) ทบทวนและปรับรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ. 2557-2560 ตามการปรับเปลี่ยนแผนฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 
(1.1-1-7 , 1.1-1-8 และ 1.1-1-9) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะสู่หน่วยงานภายในโดยการเสนอร่างแผนกลยุทธ์ 5 ปีให้

คณะกรรมการประจําคณะร่วมพิจารณา แล้วมอบหมายให้ภาควิชาและหน่วยงานนําร่างแผนกลยุทธ์ท่ีนําเสนอโดยคณะกรรมการฝ่าย
วางแผนและติดตามประเมินผล ไปศึกษาและจัดทําแผนกลยุทธ์ระดับภาควิชาและหน่วยงานดังกล่าวในข้อ 1 หลังจากนั้นคณะได้จัด
โครงการเพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะและในการจัดทําแผนกลยุทธ์ระดับภาควิชาและหน่วยงานอีก 
2 โครงการ คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี” (กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารภาควิชาและหน่วยงาน
และคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานแผนของภาควิชา/หน่วยงาน) และ “การประชุมสัมมนาผู้บริหารเพ่ือการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์” (กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารภาควิชาและหน่วยงาน)  ซ่ึงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท้ัง 2 โครงการ (1.1-2-1 และ 1.1-
2-2)  การดําเนินการดังกล่าวทําให้คณะสามารถกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถกําหนดภาควิชาและหน่วยงาน
รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ โดยการมีส่วนร่วมตัดสินใจของผู้รับผิดชอบ และภาควิชาและหน่วยงาน
สามารถจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปีของตนเองแล้วเสร็จ (1.1-2-3) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-3-1)  คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและติดตาม
ประเมินผลได้จัดทําแผนท่ีกลยุทธ์ (strategic map) ตามกระบวนการของ balanced scorecard (1.1-3-2) และมีการจัดทํารายงาน
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจําปีท้ัง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-3-3) 
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจําปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี (1.1-4-1)  และแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (1.1-4-2) คณะมนุษยศาสตร์ได้กําหนด
ตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมท้ังเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี  โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และหน้าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการตามตัวบ่งชี้มีส่วนร่วมในการ
จัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายอันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกันของมนุษยศาสตร์ได้แก่การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี” และ 
“การประชุมสัมมนาผู้บริหารเพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์” ดังระบุไว้ในข้อ 2  (1.1-4-3 และ 1.1-4-4) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง 4 พันธกิจ และแจ้งต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน และสร้างความเชื่อม่ันว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานใน
เวลาอันเหมาะสม ตลอดจนกําหนดให้ผู้บริหารรายงานผลการดําเนินงานในรอบเวลาระหว่างการประชุมแต่ละคร้ังต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอย่างสมํ่าเสมอด้วย (1.1-5-1 , 1.1-5-2 และ 1.1-5-3) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี  อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

ในส่วนของการดําเนินงานรายปี การประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ ท่ีประชุมจัดให้มีวาระการ
รายงานผลการดําเนินงานของภาควิชาและหน่วยงานเป็นปกติ (1.1-6-1)  ส่วนการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นหน้าท่ี
ของคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ซ่ึงจะจัดทําเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาปีละ 2 คร้ัง (1.1-6-2  และ 1.1-6-3)  
นอกจากนั้นคณะมนุษยศาสตร์ โดยคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ยังจัดดําเนินการจัดทําคู่มือกรอบและหลักการ
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ป ี(พ.ศ.2556-2570) ตามท่ีกําหนดไว้เป็นตัวชี้วัดท่ี 9 อีกด้วย (1.1-6-4) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ีอพิจารณา 

 เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 2556 คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล คณะมนุษยศาสตร์ ได้ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา (1.1-7-1 
และ 1.1-7-2)  นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบ 8 เดือนและรอบ 12 เดือนเพ่ือคณบดี
รายงานต่อบุคลากรและต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย (1.1-7-3 และ 1.1-7-4) 

8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 11/2556 คณะกรรมการประจําคณะได้ร่วมพิจารณาร่างแผนการ
ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้ยกร่างข้ึน 
ตลอดจนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาควิชาและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวบ่งชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีมีผล
การดําเนินงานไม่เป็นตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  และมอบหมายให้ภาควิชา/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปปรับปรุงในแผนปฏิบัติ
การประจําปี 2557 ต่อไป (1.1-8-1 และ 1.1-8-2) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 (สมศ.) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 ในระดับคณะไม่ต้องประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มี ก า ร กํ าหนดกล ยุท ธ์ และแผนกา ร
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 

16.1-1-1 
 

16.1-1-2 
 

16.1-1-3 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ 
(แผนส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ) 
แผนการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของฝ่าย
ประกันคุณภาพ  
รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 

  2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ท่ีกําหนดอย่างครบถ้วน 

16.1-2-1 คู่มือระบบประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์ ปี
การศึกษา 2555 หน้า 96-97 

  3 ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

16.1-3-1 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากกอง
แผนงาน) 

  4 ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบท่ี
เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

16.1-4-1 
16.1-4-2 

 
16.1-4-3 

 
16.1-4-4 

 
16.1-4-5 
16.1-4-6 

โครงการพ่ีน้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม้  
โครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
คร้ังท่ี 27 
โครงการดนตรีไทยสัญจร และกิจกรรม "พ่ีสอนน้อง" 
ณ โรงเรียนสารวิทยา 
โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพ่ือผู้
พิการทางสายตา  
โครงการปันน้ําใจสู่ผู้พิการทางสายตา  
โครงการปันน้ําใจสู่คนไร้บ้าน 

  5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

16.1-5-1 เอกสารประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัล 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 (สมศ.) ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์มีการกําหนดแผนส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 โดยมี
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและงบประมาณรองรับไว้อย่างชัดเจน (16.1-1-1) อาทิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนว
ทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์" โดยฝ่ายประกันคุณภาพนําไปจัดทําแผนการส่งเสริมเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ (16.1-1-2) และดําเนินโครงการตามที่กําหนด พร้อมท้ังจัดทําเป็นรายงานสรุปแนวทางการ
พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ (16.1-1-3) เพ่ือพิจารณานําไปจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน และขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดอย่างครบถ้วน 
คณะมนุษยศาสตร์ได้กําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2.2 ระบบและกลไกการสร้างคุณลักษณะของนิสิต 

บัณฑิต และบุคลากรตามอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน (16.1-2-1) และถ่ายทอดไปสู่ภาควิชา โดยให้รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างอัตลักษณ์ สํานึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี ให้เกิด
แก่นิสิตและบุคลากรอย่างชัดเจน 

3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เท่ากับ 3.98 (ข้อมูล
จากกองแผนงาน) (16.1-3-1) 

4.  ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
คณะมนุษยศาสตร์มีการดําเนินโครงการท่ีส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเกิดอัตลักษณ์เพ่ือไปพัฒนาสังคม/ชุมชน และ

ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม ได้แก่ โครงการพ่ีน้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม้ (16.1-4-1) 
โครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 27 (16.1-4-2) โครงการดนตรีไทยสัญจร และกิจกรรม "พ่ีสอนน้อง" ณ 
โรงเรียนสารวิทยา (16.1-4-3) โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพ่ือผู้พิการทางสายตา (16.1-4-4) โครงการปันน้ําใจสู่ผู้
พิการทางสายตา (16.1-4-5) และโครงการปันน้ําใจสู่คนไร้บ้าน (16.1-4-6) เป็นต้น 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ี
เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ท่ีได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ วง KU Wind และวง N.O.W. 
ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม เป็นท่ี 1 ของเอเซีย และ เป็นท่ี 6 ของโลก จากการประกวดดนตรีโลก World Music Contest 
2013 หรือ WMC คร้ังท่ี 17 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซ่ีงเกิดจากความมุ่งม่ัน สร้างสรรค์และความสามัคคีของผู้แสดงและ
อาจารย์ท่ีควบคุมวงร่วมกันฝึกซ้อมและแสดงออกมาได้อย่างน่าชื่นชม (16.1-5-1) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

16.1 NA NA 5 ข้อ NA NA 5.00 
คะแนน 

3 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 (สมศ.) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 3.51 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 ในระดับคณะไม่ต้องประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการดําเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

1 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 531 463 464 
2 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามอัตลักษณ์ 

(คน)  
351 93 94 

3 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

4.03 4.11 4.13 

4 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 72 72 81 
5 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามตามอัต

ลักษณ์ (คน)  
N/A 16 18 

6 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

N/A 4.28 4.15 

7 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 4 4 4 
8 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามตามอัต

ลักษณ์ (คน)  
N/A 4 2 

9 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

N/A 4.31 4.23 

10 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

4.03 4.23 4.14 

11 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 52 113 114 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
16.2 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับตรี โท เอก ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประจําป ีพ.ศ.2556 (จาก

กองแผนงาน) 
 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

16.2 4.03 4.14 4.14 4.03 
คะแนน 

4.14
คะแนน 

4.14
คะแนน 

3.51 ไม่บรรลุ 3.51 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 17 (สมศ.) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  3 ข้อ 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

หมายเหตุ ในระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชี้นี้หรือไม่ก็ได้ หากจะประเมินต้องเป็นเอกลักษณ์ของคณะ โดยความเห็นชอบ
ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน 
โดยไ ด้ รับการ เ ห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

17-1-1 
 

17-1-2 

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) หน้า 2, 24-25 
http://www.human.ku.ac.th/newdesign/files/plan56.pdf 
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (แผนส่งเสริม
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ) หน้า 30      
http://www.human.ku.ac.th/newdesign/files/plan_qa_ 
2556.pdf 

  2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุท ธ์ ท่ีกํ าหนดอย่างครบ ถ้วน
สมบูรณ์ 

17-2-1 
 
 
 

17-2-2 
 

17-2-3 
 

17-2-4 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (แผนส่งเสริม
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ) หน้า 30      
http://www.human.ku.ac.th/newdesign/files/plan_qa_ 
2556.pdf 
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ของฝ่ายประกันคุณภาพ (แผนการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์) 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง "วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" 
รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 

  3 มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ตํ่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

17-3-1 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ (จากกองแผนงาน) 

  4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบันและเกิดผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  

  5 สถาบัน มี เอกลั กษณ์ตามจุ ด เน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ี
กําหนด และได้ รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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 รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 17 (สมศ.) ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
 1.  มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

เอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ คือ สหวิทยาการแห่งชีวิต คณะมนุษยศาสตร์จึงกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คือ การ
สร้างจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และเผยแผ่วัฒนธรรมสู่อาเซียน ซ่ึงอยู่ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างเอกลักษณ์องค์กรและบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
สาขามนุษยศาสตร์ ในแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) (17-1-1) และเชื่อมโยงสู่แผนส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ
ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (17-1-2) โดยมีโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและงบประมาณรองรับไว้อย่างชัดเจน  
 2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้กําหนดแผนส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะในแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (17-2-1) 
โดยมีโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและงบประมาณรองรับไว้อย่างชัดเจน อาทิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการ
พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์" โดยฝ่ายประกันคุณภาพนําไปจัดทําแผนการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ (17-2-2) และดําเนินโครงการตามท่ีกําหนด ได้แก่ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" (17-2-3) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าได้ร่วม
รับรู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน และสามารถนําไปปรับใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยง อันนําไปสู่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ได้อย่าง
ย่ังยืน และให้บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะ
มนุษยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 นําไปสู่การวางแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
บัณฑิต และบุคลากรตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมท้ังจัดทําเป็นรายงานสรุปแนวทางการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์ (17-2-4) เพ่ือพิจารณานําไปจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน และขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบัน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันเท่ากับ 4.07 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) (17-3-1) 
 4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

- 
 5.  สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

- 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

17 NA NA 3 ข้อ NA NA 3.00 
คะแนน 

3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ  
สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.89 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.82 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการดําเนินงาน  
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2.1 
 

ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

2.2 
 

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 36.9 67 37.33 67 37.33 3.11 3.11   
179.5 179.5 

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 11 19.5 10.86 19.5 10.86 1.81 1.81   
179.5 179.5 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 6 6 6 4.00 4.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 

ข้อ 6 5 5 4.00 4.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

1 
สมศ. 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 297 87.10 297 87.10 4.35 4.35   

341 341 

2  
สมศ. 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

4.20 4.14 4.14 4.14 4.14   

3 
สมศ. 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 27 25.25 54.89 25.25 45.09 5.00 5.00   

46 56 

4 
สมศ. 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 2.25 22.50 2.25 22.50 2.25 2.25   

10 10 

14 
สมศ 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 3.40 635.5 3.54 635.5 3.54 2.95 2.95   

179.5 179.5 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 3.89 3.82 9 8 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) 
รอบระยะเวลา 

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
 

หมายเหตุ 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนในรอบปี
การศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดให้นับหลักสูตรท่ีได้รับ อนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนบัรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรท่ีสภา สถาบันอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว 
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปี การศึกษาน้ันๆ และนับ
ท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีต้ังและนอกท่ีต้ัง 
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไป ตามรายละเอียด
หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกันท้ังหมดหรือต่างชุดก็ได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

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 

 

2.1-1-8 

คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา  
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคร้ังท่ี 
3/2556 หน้า 3 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) 
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คร้ังท่ี 
1/2557 หน้า 3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2557 หน้า 3 

  2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด  

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

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/4968 ลงวันท่ี 24 
มี.ค. 2552 เร่ือง มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทาง
ในการปิดหลักสูตรและรายวิชา 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (การดํา เนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ี
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือ
หลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 )  

2.1-3-1 

2.1-3-2 

2.1-3-3 

2.1-3-4 

2.1-3-5 

 

2.1-3-6 

 

2.1-3-7 

 
 

2.1-3-8 
2.1-3-9 

 
 

2.1-3-10 

 

2.1-3-11 
 

2.1-3-12 

 

2.1-3-13 

 

แฟ้มรายงานการประชุมของกรรมการภาควิชาต่างๆ  
เอกสารหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ 
แบบ มคอ.3 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2556 
แบบ มคอ.5 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2556 
แบบ มคอ.7 ของหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ท่ีเปิดสอน
ในปี 2556 
เอกสารโครงการสัมมนาวิชาการ "มาตราฐานผลการ
เรียนรู้สู่การทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน" 
เอกสารสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตาม
มาตราฐานผลการเรียนรู้ฯ ของภาควิชาภาษาตะวันออก, 
วรรณคดี, ศิลปาชีพ 
แบบ มคอ. 7 ภาควิชาศิลปาชีพ ข้อ 9.1 
แบบเก็บด้านการผลิต 3 การพัฒนาคณาจารย์เเละ
บุคคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
วรรณคดีเเละศิลปาชีพ 
แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 3 การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาต่างๆ  
รายงานการขออนุมัติให้ข้าราชการคณะมนุษยศาสตร์ไป
ราชการนอกสถานท่ี ประจําปีการศึกษา 2556 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ 
ระบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีผ่าน
เครือข่าย กองแผนงาน มก.  

  4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับให้
มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดํา 
เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่
ละปี ทุกหลักสูตร  

2.1-4-1 

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

 
 

คําสั่งเเต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
คําสั่งเเต่งต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
คําสั่งเเต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
6/2556 หน้า 5, คร้ังท่ี 7/2556 หน้า 12, คร้ังท่ี 
10/2556 หน้า 3, หน้า 18, คร้ังท่ี 4/2557 หน้า 6 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับให้
มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในข้อ 4กรณีหลักสูตรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และ
ทุกหลักสูตร  

2.1-5-1 
2.1-5-2 

2.1-5-3 

2.1-5-4 

 

คําสั่งเเต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
คําสั่งเเต่งต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
คําสั่งเเต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
6/2556 หน้า 5, คร้ังท่ี 7/2556 หน้า 12, คร้ังท่ี 
10/2556 หน้า 3, หน้า 18, คร้ังท่ี 4/2557 หน้า 6 

  7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ี
เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 
ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา  

  

  8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ี
เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่
ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวน
นักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  

  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางที่กําหนดโดย

มหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด (2.1-1-1) โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและติดตามผลของคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) (2.1-1-2 และ 2.1-1-3) และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) (2.1-1-4)  

ในรอบปีการศึกษา 2556 การดําเนินการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย  
1. การได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาดนตรี (ได้รับ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 วันท่ี 23 กันยายน 2556) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2556 วันท่ี 28 ตุลาคม 2556) 
ซ่ึงเป็นผลสัมฤทธิ์ของดําเนินการเป็นข้ันตอนตามลําดับต้ังแต่การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาความต้องการ
บัณฑิตในตลาดแรงงาน ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอน การวิเคราะห์ทรัพยากรของการดําเนินงาน การศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชา ความคิดเห็นจากบัณฑิตและ
ผู้ประกอบการ ดังปรากฏในเอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) (2.1-1-5) และ
เอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) (2.1-1-6)  
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2. การขอเปิดหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) ซ่ึงเป็นการนําหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วเป็นภาษาไทยมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ (2.1-1-7)  

3. การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาวิชาภาษาเยอรมัน (เร่ืองได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณบดี 
คร้ังท่ี 2/2557 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2557) (2.1-1-8) 

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังจัดทําเอกสารแสดงกรอบเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาเสนอต่อฝ่ายบริการการศึกษา มก. เพ่ือฝ่ายบริการการศึกษารายงานผลตามรอบระยะเวลาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด เพ่ือสร้างระบบติดตามและแจ้งเตือนการดําเนินการของภาควิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (2.1-2-1 และ 2.1-2-2) ซ่ึงทําหน้าท่ี
เฝ้าระวัง กํากับและติดตามการบริหารหลักสูตรของคณะให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย (2.1-2-3) ท้ังนี้ในรอบปี
การศึกษา 2556 ไม่มีหลักสูตรใดของคณะมนุษยศาสตร์ท่ีเข้าข่ายต้องเสนอขอปิด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผล
ตาม "ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน" กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนดใน
ภาคผนวกท่ี 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย 

ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1 ของคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้  

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร (2.1-3-1)  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์) และท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว และหลักสูตรศิลปศาสตร์สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว เชิง
บรูณาการ หลักสูตรนานาชาติ) (2.1-3-2)  

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา (2.1-3-3) 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน

ครบทุกรายวิชา (2.1-3-4) 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา (2.1-3-5) 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง “มาตรฐาน

ผลการเรียนรู้สู่การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน” เพ่ือสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้แก่
ภาควิชาผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ (2.1-3-6) ส่งผลให้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาวรรณคดี และ
ภาควิชาศิลปาชีพ นําร่องดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาน้ี (2.1-3-7)  
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7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีดําเนินงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

ภาควิชาศิลปาชีพเป็นเพียงภาควิชาเดียวท่ีจัดทํา มคอ.7 เนื่องจากเป็นหลักสูตรท่ีมีการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มคอ.2 มาแต่เร่ิมแรก ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาศิลปาชีพได้พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ดังได้รายงานไว้ในแบบ มคอ.7 ของปีการศึกษา 2556 (2.1-3-8)  

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์มีอาจารย์ใหม่ 6 คน คือ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 3 คน ภาควิชาวรรณคดี 2 

คน และภาควิชาศิลปาชีพ 1 คน ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน (2.1-3-9) 
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
ในปีการศึกษา 2556 อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ทุกคนได้รับการการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

อย่างน้อยหนึ่งคร้ัง (2.1-3-10)  
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
ในปีการศึกษา 2556 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ ทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยหนึ่งคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 (2.1-3-11)  
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนมาถึงระยะที่มีนิสิตเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้าย จํานวน 3 

หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาตะวันออก และระดับบัณฑิตศึกษา คือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย ภาควิชาเจ้าของหลักสูตรได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร ได้ผลการประเมิน ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) เท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00  
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อหลักสูตร ศศ.ม. (วรรณคดีไทย) เท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 (2.1-3-12) 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 

จากคะแนนเต็ม 5.00 (2.1-3-13) 
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 3  ข้างต้น 

ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปีทุก
หลักสูตร  

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารับผดิชอบควบคมุกาํกบั
ให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และได้ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบท้ัง 12 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนด (2.1-3-14) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มี
หลักสูตรใดของคณะมนุษยศาสตร์ครบกําหนดท่ีจะต้องได้รับการประเมินตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จึงยังไม่มี
ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินในปีการศึกษา 2556 นี้ 
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารับผดิชอบควบคมุกาํกบั
ให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และได้ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบท้ัง 12 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนด (2.1-3-14) อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ยังไม่มีหลักสูตรใดของคณะมนุษยศาสตร์ครบกําหนดท่ีจะต้องได้รับการประเมินตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จึงยังไม่มีผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินในปีการศึกษา 2556 นี ้

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 2 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 2.00 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)  เป้าหมาย  ร้อยละ 36.90  
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
หมายเหตุ 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษาน้ัน ท้ังนี้ อาจใช้คุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มี
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า ท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา หน้า 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ไม่จําเป็นต้อง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนท่ีได้ = 3.11 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
เลือกใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางต่อไปน้ี 
 1.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป (แปลงค่าร้อยละของอาจารย์
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5) หรือ 

 2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปท่ีีผ่านมา  ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
12 ข้ึนไป (แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของคา่ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5) 

2.2-1 
 
 
 

ตารางจํานวนอาจารย์ประจํา จําแนก
ตามคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 
2556 (จากกองการเจ้าหน้าท่ี) 

 

วิธีการคํานวณ แนวทางท่ี 1 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
  
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

 

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ มีอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 158.5 คน ลาศึกษาต่อ 21 คน มี
คุณวุฒิปริญญาตรี 12 คน  ปริญญาโท 100.5คน และปริญญาเอก 67 คน  

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เง่ือนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
2.2 64 ร้อยละ

35.56 
69.5 ร้อยละ

36.87 
67 ร้อยละ

37.33 
2.96 

คะแนน 
3.07 

คะแนน 
3.11 

คะแนน 
ร้อยละ
36.90 

บรรลุ ร้อยละ
37 180 188.5 179.5 

   67 
  179.5 

X 100 = 37.33 

คะแนนท่ีได้ =   
 37.33 
   60 

X 5 = 3.11 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) 
รอบระยะเวลา 

อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  ร้อยละ 11 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 

หมายเหตุ 1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จําเป็นต้อง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนท่ีได้ = 1.81 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
เลือกใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางต่อไปน้ี 
  1.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
ข้ึนไป (แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5) หรือ  

 2.  ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่าน
มา ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป (แปลงค่าการ
เพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5) 

2.3-1 
 
 

ตารางจํานวนอาจารย์ประจํา จําแนก
ตามตําแหน่งทางวิชาการ ปี
การศึกษา 2556 (จากกองการ
เจ้าหน้าท่ี) 
 

วิธีการคํานวณ แนวทางท่ี 1   

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  =    
  

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ มีอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 179.5 คน ลาศึกษาต่อ 21 คน ไม่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ 122 คน มีตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 38 คน รองศาสตราจารย์ 18.5 คน และศาสตราจารย์ 
1 คน  
ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เง่ือนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
2.3 17+1 ร้อยละ

10.00 
20+1 ร้อยละ

10.00 
18.5+1 ร้อยละ

10.86 
1.67 

คะแนน 
1.86 

คะแนน 
1.81

คะแนน 
ร้อยละ

11 
บรรล ุ ร้อยละ

11 180 188.5 179.5 
 

คะแนนท่ีได้ =   
 10.86 
   30 

X 5 = 1.81 

   19.5 
  179.5 

X 100 = 10.86 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  7 ข้อ 
กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

หมายเหตุ หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ ความพึง
พอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและ กําลังใจ 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีข้ึน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิ เคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2.4-1-1 
 

2.4-1-2 
2.4-1-3 

 
 

2.4-1-4 
2.4-1-5 

 
2.4-1-6 

 
 

2.4-1-7 
 
 

2.4-1-8 
 

2.4-1-9 
 

2.4-1-10 
2.4-1-11 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ 
(แผนพัฒนาบุคลากร) 
แผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 
2556-2570) คณะมนุษยศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6) 
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์  
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ คณะ
มนุษยศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 
ตารางสรุปสถานภาพอัตรากําลังของบุคลากรสาย
วิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
มนุษยศาสตร์ ณ ตุลาคม 2556 
แบบฟอร์มขอรับจัดสรรอัตรากําลัง / ข้อมูล
อัตรากําลังท้ังหมดของคณะมนุษยศาสตร์ ณ 
พฤษภาคม 2557 
เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
ของอาจารย์ 
เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
ของสายสนับสนุน 
โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 
รายงานการประชุมคณะ คร้ังท่ี 1/2557 วาระพิเศษ 
หน้า 3, คร้ังท่ี 3/2557 หน้า 10 

  2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
กําหนด 

2.4-2-1 
 
 

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

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง สอบ/คัดเลือกคําสั่ง
แต่งต้ังคณะมนุษยศาสตร์ ท่ี 739/2556, ท่ี 748/2556, ท่ี 
050/2557 และ ท่ี 158/2557  
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกพนักงาน 
ใบมอบหมายงาน 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์/เจา้หน้าท่ี 
แผนพัฒนาบคุลากร/อัตรากําลงัของภาควิชา 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และ
สร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

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 

 

ภาพถ่ายภายนอก-ภายในอาคารมนุษยศาสตร์ 1  
บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเงิน
รายได้สํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 
2/2557 และบันทึกข้อความขอจดัสรรพ้ืนท่ีเพ่ือฝึกโยคะ  
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจําปี 2557 และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
คณะมนุษยศาสตร์  
มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ฉบับท่ี 101 ประจําเดือนกรกฎาคม 
2556 
กําหนดการงานวันสถาปนาฯ และภาพถ่ายพิธีมอบรางวัล  
โครงการวันพัฒนาคณะมนุษยศาสตร ์ฯลฯ 
โครงการสัมมนาบุคลากรสาํนักงานเลขานุการคณะ 
ประจาํปี 2557 

  4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.4-4-1 
 

2.4-4-2 
2.4-4-3 

รายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/ประชุม/สัมมนา ของ
บุคลากร 
บันทึกข้อความ ขอให้ส่งรายงานผลการอบรม/ ดูงาน 
รายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/ประชุม/สัมมนาของ
บุคลากรภาควิชาต่างๆ 

  5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

2.4-5-1 
 

2.4-5-2 
 

2.4-5-3 
 
 
 

2.4-5-4 
 

2.4-5-5 

คําสั่งแต่งคณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์ 
คําสั่งแต่งคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ
ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2553 
เอกสารประกอบคําบรรยายในการประชุมคณบดีพบ
บุคลากรคณะมนษุยศาสตร์ คร้ังท่ี 2 
โครงการ “การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรมกับ
การปลูกฝังจรรยาบรรณนักวิจัย” 

  6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-6-1 เอกสารสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (แผนพัฒนาบุคลากร)  

  7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
5/2557 หน้า 27 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหาร

และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
คณะมนุษยศาสตร์กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนการปฏิบัติการประจําปี 2556 (2.4-1-1) ปี คณะ

มนุษยศาสตร์  (2 .4-1-2)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว  15 ปี  (พ .ศ .  2556-2570) คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะท่ี 1 แผนกลยุทธ์ 5 (2.4-1-3) 

ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มีข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบันและท่ี
ต้องการในอนาคต เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านบุคคลากร (2.4-1-4) และแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ คณะ
มนุษยศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2556-2560 (2.4-1-5) คณะกําหนดให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเป็นผู้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ (2.4-1-6) และสํานักงานเลขานุการเป็นผู้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-1-7) โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในกรอบเวลา 5 ปี  

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์มีโอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนาตามสายงานของตน กล่าวคือ คณาจารย์ได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคนิคการสอนและการวัดผล การกรอกแบบ มคอ. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ การเตรียมตัว
เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการวิจัย ฯลฯ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
งานสารบรรณ ทักษะการให้บริการ ฯลฯ (2.4-1-8 และ 2.4-1-9) อย่างไรก็ตามในปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์มีโครงการท่ีสําคัญใน
การพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 สาย คือการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน (2.4-1-10) ตาม
บทสรุปของการวิเคราะห์ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี 2556  

คณะมนุษยศาสตร์ได้พบว่ามีจุดอ่อนด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทําให้สัดส่วนของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกและอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงปรับเพ่ิมงบประมาณเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกและในการเขียนตํารา/หนังสือวิชาการ/การวิจัยข้ึนโดยวิเคราะห์แล้วว่าสอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของบุคลากร (2.4-1-11) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
คณะมนุษยศาสตร์กําหนดแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยพิจารณาทั้งความรู้ ความสามารถ 

ทัศนคติ โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการดําเนินการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส (2.4-2-1) มีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ (2.4-2-2) ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนมีการวิเคราะห์งาน (job analysis) ทํา
คําอธิบายลักษณะงาน (job description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมท้ังความสามารถ 
(competencies) ท่ีจําเป็น เพ่ือใช้ในการพิจารณาสนับสนุน/ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจวิธีการทํางานและมี
ทักษะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน (2.4-2-3) ในขณะที่มีรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ท่ีชัดเจน (2.4-2-4)  

ในระดับภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ท่ีสะท้อนการกําหนดเส้นทางเดิน
ของตําแหน่งงาน (career path) ของอาจารย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอัตรากําลัง (2.4-2-5) ซ่ึงคณะสามารถนํามาเป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในภาพรวมได้ 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ดําเนินการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1) สร้างบรรยากาศของสถานท่ีทํางานให้น่าอยู่ ด้วยการปรับปรุงท้ังตัวอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบ (2.4-3-1) จัด
สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพด้วยการจัดสรรพ้ืนท่ีออกกําลังกายให้บุคลากรทุกคนเข้าใช้ได้ (2.4-3-2)  

2) มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากร ด้วยการจัดโครงการคัดเลือกอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจําปี 2556 เพ่ือคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติหน้าท่ีดีเด่นในระดับคณะแล้ว
เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป (2.4-3-3)  

3) เม่ือมีบุคลากรท่ีทําชื่อเสียงให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ คณะจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมมนุษยศาสตร์รับทราบ 
(2.4-3-4) นอกจากนั้นยังกําหนดให้มีพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยกําหนดเป็นกิจกรรมสําคัญในงานคล้าย
วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจําแต่ละปีอีกด้วย (2.4-3-5)  

4) มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่างบุคลากรท้ัง 2 สาย เป็นประจําทุกปี เช่น กิจกรรมวันพัฒนาคณะ 
กิจกรรมวันสถาปนาคณะ กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ เป็นต้น (2.4-3-6) 

5) มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร นอกจากการจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือการออกกําลังกายให้แก่บุคลากรดังกล่าวแล้ว ยัง
จัดโครงการสัมมนาบุคลากรในประเด็นทางจิตวิทยาด้วย (2.4-3-7) 
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4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 

คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายให้ผู้ท่ีเข้าร่วมการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานท่ีมีค่าใช้จ่าย ต้อง
รายงานผลการได้รับการพัฒนาให้คณะรับทราบ (2.4-4-1) และมีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้
และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยทําหนังสือติดตามผลการนําความรู้จากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน (2.4-4-2) และมีการรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/
ประชุม/สัมมนาของบุคลากร (2.4-4-3) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
คณะมนุษยศาสตร์ (2.4-5-1 และ 2.4-5-2) เพ่ือให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
พ.ศ . 2553 (2.4-5-3) ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ให้แก่คณาจารย์ทุกคนแล้วผ่านเว็บไซต์ http://www.person.ku.ac.th/ 
knows/2553/p-knows-a.pdf 

นอกจากนี้คณะได้ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยมีการประชุมพิจารณาในเชิงลับ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ พร้อมท้ังมีการเผยแพร่เร่ืองจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรท้ังคณะได้รับทราบและถือปฏิบัติในการประชุม
คณบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 2 (2.4-5-4) อีกท้ังยังได้มีการติดตามควบคุมดูแลผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
โดยแจ้งมาตรการต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ให้ท่ีประชุมรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น เร่ืองการส่งเกรดล่าช้า การ
แก้ไขคะแนน (KU7) และเพ่ือเป็นการเผยแพร่และปลูกฝังจรรยาบรรณนักวิจัยของคณะ คณะได้จัดโครงการ “การลักลอกงาน
วิชาการและวรรณกรรมกับการปลูกฝังจรรยาบรรณนักวิจัย” (2.4-5-5) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดท่ีกําหนด

ไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ซ่ึงประกอบด้วยร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 35) จํานวนอาจารย์ท่ี
มีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน (1 คน) ร้อยละของโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ 80) ผลการ
ดําเนินงานปรากฏว่าบรรลุผลตามแผนทุกตัวชี้วัด (2.4-6-1) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร์ได้นําผลการประเมินในข้อ 6 มาจัดทําเป็นแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในปี 
2557 (2.4-7-1) 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.4 7 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ : การบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะยังไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด (เกณฑ์ข้อ 2)  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)    เป้าหมาย  7 ข้อ 
ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
 

หมายเหตุ 1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ี มีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบนัด้วย  
2. การคิดจํานวน FTES ให้นําจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ ต้องเทียบเป็น 
FTES ของระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 
FTES ต่อเคร่ือง 

2.5-1-1 ตารางแสดงการบริการอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
ให้แก่นิสิตจําแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 
2556   

  2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 
(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

2.5-2-1 
 

2.5-2-2 

ภาพถ่ายห้องสมุดคณะมนุษยศาสตรท่ี์มีอุปกรณ์ให้นิสิต
สืบค้นข้อมูลผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ภาพถ่ายห้องสมุดพระพุทธศาสนา 
 

  3 มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

2.5-3-1  
2.5-3-2  

 
2.5-3-3 

ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ภาพถ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจุดเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ต 
ภาพถ่ายบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การ
จัดมุมดนตรี การแนะนําวรรณกรรมท่ีน่าสนใจ มุม
วารสารและหนังสือใหม่ในห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์ 

  4 มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น
อ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิต
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

2.5-4-1 
 2.5-4-2  

ภาพถ่ายการจัดบริการด้านอนามัยและกีฬา 
การสบืค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบ
OPAC, ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส,์ ระบบฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์

  5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริ เ วณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า 
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ัง
มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคี ภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5-5-1 
 

2.5-5-2 

ภาพถ่ายระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัย 
ภาพถ่ายการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยด้านอัคคีภัย คณะมนุษยศาสตร์ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 
2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

2.5-6-1  รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของนิสิตต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ของนิสิต
คณะมนุษยศาสตร ์ปีการศกึษา 2556 (ข้อมูลจากกอง
แผนงาน) 

  7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มา
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
ก า ยภ าพที่ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้รับบริการ 

2.5-7-1 
 

2.5-7-2 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 2/2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
7/2556 หน้า  7 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรและนิสิต พร้อมท้ังให้บริการลงทะเบียนการ
ใช้ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย กับเครื่องNotebook และ Mobile Device ต่างๆ ซ่ึงรวมแล้วมีอัตราเท่ากับ 0.47 ซ่ึงไม่สูงกว่า 
8 FTES ต่อเคร่ือง (2.5-1-1)                                                                     

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิต
ทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

คณะมนุษยศาสตร์มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้ังอยู่ท่ีชั้น 2 อาคาร
มนุษยศาสตร์ 2 (2.5-2-1) โดยมีบรรณารักษ์คอยให้คําแนะนําในการใช้งานรวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมอบรมการใช้งานท่ี
สํานักหอสมุดเป็นผู้จัดเป็นประจําทุกปีการศึกษา นอกจากน้ียังมีห้องสมุดพระพุทธศาสนาอยู่ท่ีชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ซ่ึงเป็นท่ี
จัดเก็บหนังสือพระไตรปิฎกฉบับภาษาต่างๆ ไว้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์และนิสิตโดยเฉพาะนิสิตบัณฑิตศึกษา (2.5-2-2) 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

คณะมนุษยศาสตร์มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 (2.5-3-1) และ 3 ห้องสตูดิโอ ห้องปฏิบัติการ
วิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ ห้องปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์ของภาควิชานิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  และศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL)ห้องซ้อมดนตรีของภาควิชาดนตรี เป็นต้น  คณะมนุษยศาสตร์จัดให้
มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายไว้ให้นิสิตใช้งานอย่างครบครัน (2.5-3-2) นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการปรับภูมิทัศน์
โดยรอบอาคารให้มีบรรยากาศร่มร่ืน สามารถเป็นท่ีพักผ่อนให้กับนิสิตได้  จัดมุมดนตรี มุมแนะนําวรรณกรรมท่ีน่าสนใจ มุมวารสาร
ตลอดจนหนังสือใหม่ในห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้านต่างๆ   (2.5-3-3) 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (ข้อมูลจากกอง
แผนงาน) 

คณะมนุษยศาสตร์มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ เช่น ด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้บริการท่ีห้องทะเบียนนิสิตของคณะ และซุ้มบริการอาหาร  ในส่วนของการบริการอนามัยและกีฬานิสิต
สามารถใช้บริการท่ีฝ่ายบริการการศึกษาของคณะ (2.5-4-1)  และการรักษาพยาบาล สนามกีฬาจากส่วนกลางมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้นิสิตยังสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ OPAC ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังระบบฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์  (2.5-4-2) 
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5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คณะมนุษยศาสตร์มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี และให้ความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ (2.5-5-1) รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ โดยรอบ  และมีการซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย (2.5-5-2) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ประจําปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 1) ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และการฝึกอบรมการใช้งานเท่ากับ 4.20   2) การบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การเรียนและพัฒนานิสิตเท่ากับ 3.96  3) การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกเท่ากับ 3.91  4) ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยเท่ากับ 
4.09 (2.5-6-1)   ซ่ึงเม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินในข้อ 2-5 ทุกข้อมีคะแนนความพึงพอใจของการให้บริการท่ีสูงข้ึนทุกข้อ 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ได้ทําการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 
อาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนบุคคลท่ัวไป ต่อการให้บริการห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 พบว่าผลรวมด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ผลรวมด้าน
บุคลากรของห้องสมุดมีค่าเฉลี่ย 4.03  และผลรวมด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ย 3.60  คณะกรรมการจึงนําผลการประเมิน 
(2.5-7-1) มาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดทํารายงานการพัฒนาการจัดบริการ
ด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการตามข้อเสนอแนะฯ และในปีการศึกษา 2556 ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะโดยมีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้
ทันสมัย  จัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุดให้เพียงพอ  

สืบเนื่องจากข้อมูลการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 คณบดีได้
สั่งการให้มีการแสดงข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดอย่างชัดเจน รวมท้ังให้มีมาตรการตักเตือนนิสิตท่ีส่งเสียงดังหรือไม่สํารวมกริยา (2.5-7-2) 

 
ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

รอบระยะเวลา  
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)    เป้าหมาย  5 ข้อ 
กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
 

หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการ สอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาท่ีไม่มีการเรียนการสอนในชั้น เรียนหรือใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์ 
เป็นต้น 
2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ สถาบันท่ีได้
พัฒนาข้ึน และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เ รียนเป็น
สําคัญทุกหลักสูตร 

2.6-1-1 
 

2.6-1-2 
 
 

2.6-1-3 
 

2.6-1-4 
 

2.6-1-5 
 

2.6-1-6 
2.6-1-7 

 
2.6-1-8 

 
2.6-1-9 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุเทศก์ ภาควิชา
ศิลปาชีพ 
โครงการภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อ: ภาพลักษณ์ของคน
ต่างชาติผ่านมุมมองชาวญ่ีปุ่น ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองการนําเสนอ
งานค้นคว้าอิสระ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
โครงการนิทรรศการสัปดาห์สื่อสารมวลชน ภาควิชา
นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระ
ราชพิธี ภาควิชาวรรณคดี 
โครงการสารคดีสัญจร ภาควิชาภาษาไทย 
โครงการจัดแสดงดนตรีไทย “ดนตรีวิถีเกษตร” 
ภาควิชาดนตรี 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทําวิทยานิพนธ์ 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
โครงการการฝึกอบรมการปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธ
ศาสนา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

  2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.6-2-1 มคอ.3 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 
2556 
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กก ตน ข้อ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  3 ทุ ก หลั ก สู ต ร มี
ร า ย วิ ช า ท่ี
ส่ ง เ ส ริม ทักษะ
การเ รียนรู้ ด้วย
ตนเอง และการ
ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้
เ รียนรู้จากการ
ปฏิบัติท้ังในและ
นอกห้อง เ รี ยน
หรือจากการทํา
วิจัย 

2.6-3-1  
 

2.6-3-2 
 

2.6-3-3 
2.6-3-4 
2.6-3-5 

 
2.6-3-6 

 
2.6-3-7 

 
2.6-3-8 

 
2.6-3-9 

โครงการฝึกปฏิบติัและศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรม กิจกรรมเสริมรายวิชา 
01390344 และรายวิชา 01390345 ภาควิชาศิลปาชีพ 
โครงการสหกิจศึกษารุ่นท่ี 23 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ 
โครงการสหกิจศึกษารุ่นท่ี 24 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาคตะวันออก 
ประมวลการสอนวิชา 01385131 ภาควิชาดนตรี 
ประมวลการสอนรายวิชา 01352499 ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
โครงการ Role Play บทบาทสมมติ “นักแสดงละครมือสมัครเล่น” กิจกรรม
เสริมรายวิชา 01373441 ภาควิชาวรรณคดี 
โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมเสริมรายวิชา 01361412 ภาควิชา
ภาษาไทย  
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา กิจกรรมเสริมรายวิชา 
01388323 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
ประมวลการสอนรายวิชา 01372696 ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

  4 มี ก า ร ใ ห้ ผู้ มี
ป ร ะ สบก า รณ์
ทางวิชาการหรือ
วิ ช า ชี พ จ า ก
หน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการ
เรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

2.6-4-1 
 
 

2.6-4-2 
 

2.6-4-3 
 

2.6-4-4 
 
 
 

2.6-4-5 
 
 
 

2.6-4-6 
 
 

2.6-4-7 
 
 
 
 

2.6-4-8 
 

2.6-4-9 
 

2.6-4-10 
 

2.6-4-11 

หนังสือราชการเลขท่ี ศธ 0513.10501/ว3556 เร่ืองขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 
รายวิชา 01352434 และ รายวิชา 01352332 ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
หนังสือราชการเลขท่ี ศธ 0513.10504/204 เร่ืองขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 
รายวิชา 01388583 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
หนังสือราชการเลขท่ี ศธ 0513.10513/159 เร่ืองขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 
รายวิชา 01398101  ภาควิชาภาษาตะวันออก 
หนังสือราชการเลขท่ี ศธ 0513.10505/934 เร่ืองขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 
รายวิชา01355111 รายวิชา 01355113, รายวิชา 01355202 ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ และหนังสือราชการเลขท่ี ศธ 0513.10505/ภาคพิเศษ 249, 250 
และ 251 เร่ืองขอเชิญเป็นวิทยากร 
บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0513.10502/340 เร่ืองขออนุมัติในหลักการเบิกเงินค่า
สอนของอาจารย์พิเศษ รายวิชา 01385131 รายวิชา 01385231 รายวิชา 
01385252 รายวิชา 01385263 รายวิชา 01385331 รายวิชา 01385341 และ
รายวิชา 01385431 ภาควิชาดนตรี 
บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0513.10509/94 เร่ืองขออนุมัติในหลักการเบิกเงินค่า
สอนของอาจารย์พิเศษ รายวิชา 01390232 รายวิชา 01391342 และรายวิชา 
01391451 ภาควิชาศิลปาชีพ 
หนังสือราชการเลขท่ี ศธ 0513.10501/1633 เร่ืองขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 
รายวิชา 01374341 ภาควิชาวรรณคดี, หนังสือราชการเลขท่ี ศธ 
0513.10501/73327 เร่ืองขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชา 01374221 ภาควิชา
วรรณคดี และ ศธ 0513.10501/3734 เร่ืองขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชา 
01373422 ภาควิชาวรรณคดี 
ประกาศ เร่ืองแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิประจําสาขาวิชาดนตรีไทย และคําสั่งแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีดนตรีตะวันตก 
หนังสือราชการเลขท่ี ศธ 0513.10505/ภาคพิเศษ 281 MA-ESP เร่ืองขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายจริงโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องการนําเสนองานค้นคว้าอิสระ 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษารุ่นท่ี 23 ภาควิชาศิลปาชีพ 
หนังสือราชการเลขท่ี ศธ 0513.10513/194 เร่ืองขออนุมัติโครงการและหลักการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสหกิจศึกษารุ่นท่ี 24 ภาควิชาภาษาตะวันออก 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  5 มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย 
หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  
 

2.6-5-1 การจดัการเรียนการสอนท่ีพัฒนาจากงานวิจัย ใน
รายวิชา  01373331, 01352231, 01358141, 
01390345,01390497, 01390113, 
01390491 และ 01391491 

  6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

2.6-6-1 เอกสารข้อมูลรายวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนตํ่ากว่า 3.51 

  7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา 

2.6-7-1 
2.6-7-2 

 
 
 

2.6-7-3 

รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
6/2556 วาระท่ี 1.4.4 หน้า 5, คร้ังท่ี 7/2556 วาระท่ี 
1.6.2 หน้า 12, คร้ังท่ี 10/2556 วาระท่ี 1.2.2 หน้า 3, 
วาระท่ี 5.4 หน้า 18, คร้ังท่ี 4/2557 วาระท่ี 1.2.2 หน้า 6 
มคอ.7 ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์กํากับดูแลให้อาจารย์ทุกคนจัดทําประมวลการสอนและ มคอ.3 ออนไลน์ครบทุกรายวิชา  โดยระบุ
แนวการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทดลอง วิเคราะห์ ประมวลความรู้และนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน การศึกษานอกสถานท่ี การฟังบรรยายพิเศษจากผู้มีประสบการณ์ตรง การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น เพราะเล็งเห็นว่าการจัดการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมท้ัง
ในด้านการคิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องท้ังในห้องเรียนและนอกสถานท่ี รวมท้ังฝึกงานและ
ฝึกประสบการณ์ตามลักษณะเด่นของแต่ละหลักสูตร โดยจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนานิสิต 
เช่น  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุเทศก์ ภาควิชาศิลปาชีพ (2.6-1-1) โครงการภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อ: ภาพลักษณ์ของคน
ต่างชาติผ่านมุมมองชาวญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก (2.6-1-2) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองการนําเสนองานค้นคว้าอิสระ 
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ (2.6-1-3) โครงการนิทรรศการสัปดาห์สื่อสารมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (2.6-1-4)  โครงการ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ภาควิชาวรรณคดี (2.6-1-5) โครงการสารคดีสัญจร ภาควิชาภาษาไทย (2.6-1-6) โครงการ
จัดแสดงดนตรีไทย “ดนตรีวิถีเกษตร” ภาควิชาดนตรี (2.6-1-7)  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทําวิทยานิพนธ์ ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ (2.6-1-8) โครงการการฝึกอบรมการปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (2.6-1-9) 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผู้สอนทุกรายวิชาของคณะมนุษยศาสตร์จัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาระบุไว้ใน
ประมวลการสอน พร้อมท้ังแจกให้ผู้เรียนในคาบแรกของการเรียนการสอน ในแบบ มคอ. 3 นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการเรียนรู้
ของรายวิชาท้ังในระหว่างภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (2.6-2-1) 
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3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

คณะมนุษยศาสตร์ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นิสิตได้ค้นคว้า ปฏิบัติในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย การศึกษาดูงาน และ
มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้  และมีการส่งเสริมให้นิสิตนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในชั้น
เรียนไปประยุกต์ใช้ เช่น การฝึกงาน โครงการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมเสริมรายวิชา 01390344 และ
รายวิชา  01390345 ภาควิชาศิลปาชีพ (2.6-3-1) โครงการสหกิจศึกษารุ่นท่ี 23 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ (2.6-3-2) โครงการสหกิจศึกษารุ่นท่ี 24 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาคตะวันออก (2.6-3-3) การฝึกปฏิบัติ
ตามสาขาวิชา เช่น รายวิชา 01385131 ภาควิชาดนตรี (2.6-3-4) รายวิชา 01352499 ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ (2.6-3-5) กิจกรรมเสริมรายวิชา 01373441 ภาควิชาวรรณคดี (2.6-3-6) โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีในรายวิชา 
01361412 ภาควิชาภาษาไทย (2.6-3-7) กิจกรรมเสริมรายวิชา 01388323 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (2.6-3-8) และการทํา
โครงงานวิจัยในรายวิชา 01372696 ภาควิชาภาษาศาสตร์  (2.6-3-9) 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์เชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเช่น เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร ในการเรียนการสอน อบรม 
บรรยาย และ สัมมนา เช่น หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของ รายวิชา 01352434 และ รายวิชา 01352332 ภาควิชานิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (2.6-4-1) รายวิชา 01388583 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (2.6-4-2) รายวิชา 01398101 ภาควิชาภาษา
ตะวันออก (2.6-4-3) รายวิชา 01355111, 01355113, และ 01355202 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และเชิญเป็นวิทยากร (2.6-4-4) รายวิชา 
01385131, 01385231, 01385252, 01385263, 01385331, 01385341 และ 01385431 ภาควิชาดนตรี (2.6-4-5) รายวิชา 
01390232, 01391342 และ 01391451 ภาควิชาศิลปาชีพ (2.6-4-6) รายวิชา 01374341, 01374221 และ 01373422 ภาควิชา
วรรณคดี (2.6-4-7) 

อีกท้ังมีการแต่งต้ังแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการของกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
ดนตรีตะวันตก (2.6-4-8) และเชิญมาเป็นวิทยากรโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองการนําเสนองานค้นคว้าอิสระ (2.6-4-9) 
นอกจากนี้คณะยังได้ส่งนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจไปฝึกงานกับสถานประกอบการต่างๆ และให้สถานประกอบการรายงานผลการ
ประเมินการฝึกงานของนิสิตกลับมายังคณะเพื่อประเมินผลต่อไป ได้แก่ โครงการสหกิจศึกษารุ่นท่ี 23 ของภาควิชาศิลปาชีพ (2.6-4-10) 
และโครงการสหกิจศึกษารุ่นท่ี 24 ภาควิชาภาษาตะวันออก (2.6-4-11) 

5. มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน จํานวน 8 รายวิชา (2.6-5-1) ดังนี้  
รายวิชา 01373331 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 3 เร่ืองมาประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ มี

การนําความรู้จากบทความวิจัย เร่ืองHawthorne, Nathaniel ของผู้สอน ซ่ึงกําลังจะตีพิมพ์ในสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล
ภูมิภาคอเมริกา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมวดอักษร H-I-J มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 4 บทความวิจัย 
เร่ือง Hemingway, Ernest ของผู้สอน ซ่ึงกําลังจะตีพิมพ์ในสารานุกรมประวัติศาสตร์สากลภูมิภาคอเมริกา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
หมวดอักษร H-I-J  มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 5 บทความวิจัย เร่ือง Faulkner, William ของผู้สอน ในสารานุกรม
ประวัติศาสตร์สากลภูมิภาคอเมริกา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมวดอักษร E-F-G มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 6    

ในรายวิชา 01352231 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 1 เร่ืองมาประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ 
มีการนําความรู้จากโครงการวิจัย เร่ือง ผลกระทบของการรับรู้ทางจริยธรรมในการโฆษณาต่อการตอบสนองทางทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 13 

รายวิชา 01358141 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 1 เร่ืองมาประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ มี
การนําความรู้จากโครงการวิจัย เร่ือง Basic Principles of Japanese Pronunciation: Vowels, Consonants, Mora, Rhythm, 
Accent, Intonation มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 2 

รายวิชา 01390345 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 1 เร่ืองมาประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ มี
การนําความรู้จากโครงการวิจัย เร่ือง ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional – MRA กลุ่ม
สาขาธุรกิจการโรงแรมอาหารและเครื่องด่ืม มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 5 และ 7 
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รายวิชา 01390497 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 2 เร่ืองมาประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ มี
การนําความรู้จากโครงการวิจัย เร่ือง Reasons for Internationalisation of Domestic Hotel Chain in Thailand และ ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional – MRA กลุ่มสาขาธุรกิจการโรงแรมอาหารและเครื่องด่ืม มา
ประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี  3 

รายวิชา 01390113 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 1 เร่ืองมาประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ มี
การนําความรู้จากโครงการวิจัย เร่ือง โครงการวิจัยเพ่ือจัดทําแผนการฝึกอบรม/ การเรียนการสอน และสื่อประสมการฝึกอบรม
หลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional – MRA กลุ่มสาขาธุรกิจการโรงแรมอาหาร
และเคร่ืองด่ืมมาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 1 

รายวิชา 01390491และ 01391491 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 1 เร่ือง มาประกอบการเรียน
การสอน ได้แก่ มีการนําความรู้จากโครงการวิจัย เร่ือง Reasons for Internationalisation of Domestic Hotel Chain in 
Thailand มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 3, 4, 5 และ 6 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะมนุษยศาสตร์มีการรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ผ่านทางระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ Online ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://eassess.ku.ac.th  เพ่ือเป็นข้อมูลในการนําไปปรับปรุงพัฒนาการสอนของอาจารย์ ในปี
การศึกษา 2556 ภาคต้นมีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 4.44 และภาคปลายมีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาเท่ากับ 4.45 

ท้ังนี้ ในภาคต้น คณะมนุษยศาสตร์ไม่มีรายวิชาทีมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนตํ่ากว่า 3.51 แต่ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 มีรายวิชาทีมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตํ่ากว่า 3.51 จํานวน 6 รายวิชา (2.6-6-1 เอกสารข้อมูลรายวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตํ่ากว่า 3.51) คือ 

1. 01390218 Information Technology for Tourism Industry มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 
2. 01390465 Health & Spa Tourism Planning & Development มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 
3. 01390497 Seminar มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 
4. 01361222 Thai Critical Reading มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 
5. 01363242 Reading Compre. for Nes and Academic Texts มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 
6. 01363361 Translation for Communication Iมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 
ซ่ึงคณะมนุษยศาสตร์ได้ให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในปีการศึกษาใหม่ โดยคณะจะกํากับ

ติดตามผลอย่างใกล้ชิด  
6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา 

ตามผลการประเมินรายวิชา 
คณะมนุษยศาสตร์ได้นําผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต (2.6-7-1) มาพิจารณาหารือในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายประกันคุณภาพได้ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการจัดทํา มคอ.3, 
5 และ 7 ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา (2.6-7-2) ซ่ึงรายละเอียดใน มคอ. 5 และ 7 (2.6-7-3) ได้ระบุการแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนตามผลการประเมินรายวิชาและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามรายหลักสูตรไว้อย่างครบถ้วน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.6 6 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ : ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนในรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมด พบว่า มี 6 รายวิชาท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 3.51 (เกณฑ์ข้อ 6) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  6 ข้อ 
กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ ตาม

เกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป และ

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

2.7-1-1 
2.7-1-2 

 
2.7-1-3 

 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายงานวิจัยสถาบัน เร่ือง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2555 
หนังสือราชการเลขท่ี ศธ 0513/3191, 3192 และ 3193 
เร่ือง ขออนุมัติดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน รุ่น 4-6 

  2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2.7-2-1 
 

2.7-2-2 

รายงานวิจัยสถาบัน เร่ือง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2555 
เอกสารรายงานการวิจัยเพ่ือปรับปรุงของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 3หลักสูตร 

  3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

2.7-3-1 
 
 
 
 
 

2.7-3-2 
2.7-3-3 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะ
มนุษย์ศาสตร์ คร้ังท่ี 3/2556 หน้า 4, คร้ังท่ี 4/2556 
หน้า 2, คร้ังท่ี 5/2556 หน้า 3, คร้ังท่ี 6/2556 หน้า 2, 
คร้ังท่ี 7/2556 หน้า 2, คร้ังท่ี 8/2556 หน้า 3, 
คร้ังท่ี 9/2556 หน้า 2 และ รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต วาระพิเศษ หน้า 2-3 
ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง(KU-SALL) 
เว็บไซต์เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เช่น เว็บเพจของฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 
วารสารมนุษยศาสตร์ออนไลน์ เว็บเพจของภาควิชาศิลปาชีพ 
ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาปรชัญาและศาสนา และ
พจนานุกรมดิจิตอลภาษามือไทย 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับ
ป ริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เ ข้า ร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2.7-4-1 
 
 

2.7-4-2 
 

2.7-4-3 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คร้ังท่ี 
6/2556 หน้า 2, คร้ังท่ี 8/2556 หน้า 7,  
คร้ังท่ี 10/2556 หน้า 4 และ คร้ังท่ี 11/2556 หน้า 5 
โครงการประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
แห่งชาติคร้ังท่ี 1 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา คร้ังท่ี 3 

  5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ใ ห้ แ ก่ นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ 

2.7-5-1 
2.7-5-2 
2.7-5-3 

ประมวลภาพกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ 
แผนทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมของภาควิชาต่างๆ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คร้ังท่ี 
3/2556 หน้า 3, 4/2556 หน้า 2, 5/2556หน้า 2 และ 
คร้ังท่ี 7/2556 หน้า 4 

  7 มีการ พัฒนา ทักษะ นิสิ ต ในการจั ด ทํ า
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

  

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์ ไ ด้ พัฒนาโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  ให้ มีความสอดคล้องกับประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เ ร่ือง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.7-1-1) ซ่ึงเผยแพร่
ผ่าน http://sa.eng.ku.ac.th/index.php/section/show/8/299 นอกจากนี้ยังได้นําข้อมูลของกองแผนงานท่ีได้มีการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร (2.7-1-2) ซ่ึงเป็นความคิดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบัณฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นอกจากน้ีคณะฯ ได้เห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตท้ังมหาวิทยาลัย จึงทํา
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยา
เขตโดยเน้นอบรมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการสัมภาษณ์งาน รวม 11 รุ่น ๆละ 150 คน (2.7-1-3) 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนในตลาดงานในอนาคตได้ 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการวิชาการดําเนินการพิจารณากลั่นกรองการเปิดและการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้
การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรนั้นสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (2.7-2-1)  ใน
ปีการศึกษา 2556 มีการใช้รายงานวิจัยและจัดโครงการเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตร โดยภาควิชาภาษาตะวันออกได้ใช้รายงาน
วิจัยเป็นแนวทางในการวิจัยเพ่ือปรับปรุงของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน 2557 และจัดโครงการแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรภาษาตะวันออกสู่ความเป็นสหวิทยาการ  ส่วนภาควิชาศิลปาชีพได้จัดโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ภาควิชาศิลปาชีพ (2.7-2-2) 
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3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องสมุด รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต เช่น การเพ่ิมงบประมาณค่าใช้จ่ายให้สโมสร
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์เพ่ือจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนานิสิต อาทิ กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ทุน
สนับสนุนการศึกษาประเภทต่างๆ ได้แก่ รางวัลเรียนดี ประเภทสร้างชื่อเสียง ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน ทุนสนับสนุนค่าครองชีพ
รายเดือน โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการพัฒนาทักษะนิสิตทางด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (2.7-3-1) เพ่ือพัฒนานิสิต เช่น 
ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต  นอกจากน้ีคณะฯ ยังมีศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (2.7-3-2) เพ่ือพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้
ภาษาต่างประเทศให้นิสิต  อีกท้ังยังมีช่องทางสื่อสารต่างๆ ในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ เพ่ือ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (2.7-3-3) เช่น เว็บเพจของฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ และวารสารมนุษยศาสตร์ออนไลน์
http://cs.hum.ku.ac.th/news-detail.php?nid=11 (ภาควิชาศิลปาชีพ), http://lit.hum.ku.ac.th/page15.html, 
http://lit.hum.ku.ac.th/menu/page16.html (ภาควิชาวรรณคดี), http://philos-reli.hum.ku.ac.th/philostitle.htm], http://philos-
reli.hum.ku.ac.th/philresearch.htm (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา )http://pirun.ku.ac.th/~fhumalt/THSL/THSL/html/ 
nav_th/THSL_intro_th.htm (พจนานุกรมดิจิตอลภาษามือไทย) 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดโครงการประชุมวิชาการต่างๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้นิสิตรับรู้ และได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ คณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนิสิต โดยสนับสนุนให้ นายธนโชติ กตเวทิตาธรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  เร่ือง “The 
4thUniversity Scholars’ Leadership Symposium in Manila” ระหว่างวันท่ี 1-7 สิงหาคม 2556 ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คร้ังท่ี 6/2556 และให้มีการรายงานผลการศึกษาดูงานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
คร้ังท่ี 8/2556 นอกจากนี้ยังส่งนายกสโมสรนิสิตคณะ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน Asian Youth Leaders Travel and learning 
Camp ระหว่างวันท่ี 17-21 กุมภาพันธ์ 2557 และส่งนายปัญญาวัฒน์ ภัทรวงศา เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ทัศนะด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยวะคะยาม่าอีกด้วย ฝ่ายกิจการนิสิตได้สนับสนุนเงิน จํานวน 500,000 เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายค่าต๋ัวเคร่ืองบินของนิสิต จํานวน 8 คน ท่ีเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีโลก (World Music Contest) คร้ังท่ี 17 ณ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (2.7-4-1) 

ในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษานั้น ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการประชุมวิชาการนิเทศ
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 1 ได้ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
จํานวน 38 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 25คน และมีนิสิตระดับบัณฑิตนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมคร้ังนี้  จํานวน 2 คน คือ 
นายบริรักษ์ บุณยรัตพันธ์ุ นําเสนอบทความเรื่อง โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ของค่าย จีเอ็มเอ็ม ไท หับ (จีทีเอช) และนางสาว สิรินธร์ 
ณ วาโย นําเสนอบทความเร่ือง การสื่อสารภายใต้อัตลักษณ์ IDKU ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.7-4-2) นอกจากน้ี
ภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา คร้ังท่ี 3 จัดโดย 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 12 คน (2.7-4-3) 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์มีแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนาตามประเพณีวันสําคัญทาง

ศาสนา โดยส่งเสริมและเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการ
จัดโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตปริญญาตรีหลายโครงการ อาทิ โครงการ
ปฐมนิเทศใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสานสายใยผู้ปกครอง โครงการนิสิตยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม ส่วนพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์นั้น
จัดให้กับนิสิตท้ังระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีเข้าร่วม (2.7-5-1) นอกจากนี้ ภาควิชาต่างๆ ยังได้จัดโครงการด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอีกจํานวนมากเช่นกัน (2.7-5-2) และ (2.7-5-3) 
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7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 

คณะมนุษยศาสตร์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะของนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์เพ่ือนําไปตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ แต่ในปีการศึกษา 2556 นี้ไม่มีนิสิตคนใดตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.7 6 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

6 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ : ยังไม่มีบทความจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์ข้อ 7) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

รอบระยะเวลา  
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

หมายเหตุ 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ มหาวิทยาลัย ต้องมี
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้า ร่วมการคัดเลือกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต่ 3 สถาบันข้ึนไป) 
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า ข้ึนไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ หรือองค์กร
กลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา วิชาชีพ) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีต้องการส่งเสริม
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2.8-1-1 
 

2.8-1-2 
2.8-1-3 

 
2.8-1-4 
2.8-1-5 

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 หน้า 19-22 
คู่มือวินัยนิสิต 
ระเบียบการศึกษาและข้อบังคับบางประการของ มก.
http://www.ku.ac.th/student/law_nisitx.html 
คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2554 หน้า 24-25 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
http://www.human.ku.ac.th/newdesign/index.php/ 
about-us/2012-04-29-09-03-55/2012-04-28-15-44-05 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ี
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างท่ัวถึงท้ังคณะ 

2.8-2-1 
 
 

2.8-2-2 
 

2.8-2-3 
2.8-2-4 
2.8-2-5 
2.8-2-6 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
10/2556 หน้า 16, คร้ังท่ี 1/2557 วาระพิเศษ หน้า 4,  
คร้ังท่ี 2/2557 หน้า 7 และ คร้ังท่ี 5/2557 หน้า 9 
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 
คู่มือวินัยนิสิตและคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2554 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ข้อตกลงเบื้องต้นในประมวลการสอนของภาควิชา 

  3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีกําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

2.8-3-1 
2.8-3-2 
2.8-3-3 

โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สานสายใยผู้ปกครอง” 
โครงการ“พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์” 
โครงการ “โครงการนิสิตยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม”   

  4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

2.8-4-1 
 

2.8-4-2 
 

2.8-4-3 

สรุปผลการประเมินโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาน
สายใยผู้ปกครอง” 
สรุปผลการประเมินโครงการ “พิธีไหว้ครูคณะ
มนุษยศาสตร์” 
สรุปผลการประเมินโครงการ “โครงการนิสิตยุคใหม่ใส่ใจ
คุณธรรม” 

  5 มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับ
การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ 

2.8-5-1 
 
 
 

2.8-5-2 
 

2.8-5-3 
 
 

2.8-5-4 

ประกาศสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ืองการ
ประกวดเรียงความนักศึกษาท่ีมีคุณความดีด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) 
ปีการศึกษา 2556 
เรียงความ เร่ือง “นักศึกษาท่ีมีคุณความดีด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
ประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย นาย วธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ ใน
การประกวดเรียงความนักศึกษาท่ีมีคุณความดีด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) 
ประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษา การ
ประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ โครงการรักษ์
ภาษาคร้ังท่ี 6 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

คณะมนุษยศาสตร์มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริม ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ . 2548 (2.8-1-1) คู่ มือวินัยนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต (2.8-1-2) ระเบียบการศึกษาและข้อบังคับบางประการของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (2.8-1-3) ตลอดจนข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2550 (2.8-1-4) อีกท้ังยังระบุไว้ในปณิธานของคณะฯในด้านคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงเผยแพร่ไว้ท่ีเว็บไซต์ของคณะฯ ว่า คณะ
มนุษยศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยศักยภาพรอบด้าน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีวิจารณญาณ 
เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ (2.8-1-5) 
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2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการถ่ายทอดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริมไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์ โดยแจ้งให้ทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะและร่วมกันกํากับควบคุมดูแลพฤติกรรมของนิสิต (2.8-2-1) และ
แจกจ่ายข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 (2.8-2-2) คู่มือวินัยนิสิต สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีและคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา (2.8-2-3) และคู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2554 สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (2.8-2-4) ให้แก่ทุก
ภาควิชา เพ่ือยึดถือและปฏิบัติ ท้ังยังเผยแพร่ไปสู่นิสิตและผู้เกี่ยวข้อง โดยการติดป้ายรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และ หน้าลิฟต์ (2.8-2-5) นอกจากนี้ ภาควิชายังให้ความร่วมมือในการรณรงค์ไม่รับติดต่อกับนิสิตท่ีแต่งกายไม่ถูก
ระเบียบ และกําหนดข้อตกลงเบื้องต้นเร่ืองระเบียบในการแต่งกายและความประพฤติ โดยนิสิตท่ีแต่งกายไม่ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัยหรือมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมจะถูกหักคะแนนจิตพิสัย ไว้ในข้อตกลงเบื้องต้นของประมวลการสอนอย่างชัดเจน 
(2.8-2-6) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้
และเป้าหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

      คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตหลาย
โครงการ ได้แก่ โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สานสายใยผู้ปกครอง” (2.8-3-1) โครงการ “พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์” (2.8-3-2) และ
โครงการ "นิสิตยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม" (2.8-3-3) โดยมีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน และมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ท้ังหมด 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดใน
ข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

ในการจัดโครงการดังกล่าวข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์ได้ประเมินผลโครงการ (2.8-4-1, 2.8-4-2, 2.8-4-3) ตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ดังนี้ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ของนิสิต 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ของความสําเร็จของโครงการ 
ผลการประเมิน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

1. โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาน
สายใยผู้ปกครอง” 
 

- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
1. ผู้ปกครองนิสิตชั้นปีท่ี 1 (คิดเป็น 88 คนจาก 
110  คน) 
2. นิสิตชั้นปีท่ี1 (คิดเป็น 550 คนจาก 687  คน) 

 
 

90 
 

610 

บรรลุ 

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
3.51 

4.38 บรรลุ 

2. โครงการ“พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์” - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 584 คน 687 คน บรรลุ 
- ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3.51 4.29 บรรลุ 

3. โครงการนิสิตยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 56 คน 68 บรรลุ 

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 

4.18 บรรล ุ

คิดเป็นร้อยละ 6 ตัวชี้วัด  100 % 
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5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

นายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 ภาควิชาวรรณคดี ได้เขียนความเรียงการนําประสบการณ์ในการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของตน  (2.8-5-2) ส่งเข้าร่วมประกวดการแข่งขันประกวดเรียงความนักศึกษาท่ีมี
คุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2556 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ (2.8-5-1) และได้รับรางวัลชมเชย(2.8-5-3) เม่ือวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

นอกจากนี้ นางสาวปภาวรินทร์ ร่ืนอารมย์ นางสาวอรศุภางค์ คงพิทักษ์ นางสาวคุณัญญา แก้วกันเนตร นางสาวธันยาภรณ์ 
พุกเพชร และนางสาววาสนา ห้ิวพิมาย นิสิตภาควิชาภาษาไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษา การประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่
ทํานองสรภัญญะ โครงการรักษ์ภาษาคร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 จัดโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต (2.8-5-4) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ท่ีศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร (หักออกท้ังตัวต้ังและตัวหาร) 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการดําเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 433 442 452 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 463 464 506 
3 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 276 309 297 
4 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 49 39 55 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา - 1 26 
6 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท - 3 2 
7 จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์ทํางาน 48 29 28 
8 จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา 60 61 44 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
9 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นท่ีตอบ

แบบสํารวจ (ไม่นับรวมผู้ท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา   
ผู้ศึกษาต่อ ลาอุปสมบท และไม่ประสงค์ทํางาน) 

336 370 341 

10 ร้อยละบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

82.14 83.51 87.10 

11 คะแนนท่ีได้ 5
100
82.14  = 4.11 5

100
83.51 = 4.18 5

100
87.10  = 4.35 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1-1 ตารางท่ี 1 จํานวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบสํารวจภาวการณ์หางานทําของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปี

การศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สรุปผลการสํารวจคร้ังท่ี 2 ณ มีนาคม 2557) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

1 276 ร้อยละ
82.14 

309 ร้อยละ
83.51 

297 ร้อยละ 
87.10 

4.11 
คะแนน 

4.18 
คะแนน 

4.35
คะแนน 

ร้อยละ 
80 

บรรลุ ร้อยละ 
80 336 370 341 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 (สมศ.) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 4.10 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการดําเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

1 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 531 463 464 

2 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

351 93 94 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

4.03 4.11 4.13 

4 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

52 93 94 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

9.79 20.09 20.26 

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 72 72 81 

7 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

N/A 16 18 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

N/A 4.28 4.15 

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

N/A 16 18 

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

N/A 22.22 22.22 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 4 4 4 

12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

N/A 4 2 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

N/A 4.31 4.27 

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

N/A 4 2 

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

N/A 100 50 

16 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.03 4.23 4.14 

17 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 52 113 114 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปี  2556 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
2 4.03 4.14 4.14 4.03 

คะแนน 
4.14

คะแนน 
4.14

คะแนน 
4.20 ไม่บรรลุ 4.20 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 (สมศ.) ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค.– 31 ธ.ค. 2556)   เป้าหมาย  ร้อยละ 27 
ผลผลิต 

เกณฑ์การให้คะแนน - ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๒๕ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
- (สบช. ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบกําหนดร้อยละ ๙๐ เท่ากับ ๕ คะแนน) 

หมายเหตุ นับตามปีท่ีได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 0 0 0 0 21 5.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 11 5.50 18 9.00 13 6.50 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 37 27.75 17 12.75 18 13.50 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

1.00 0 0 0 0 0 0 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 48 33.25 35 21.75 52 25.25 
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท้ังหมด  
72 81 46 

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

46.18 26.85 54.98 

13 คะแนนท่ีได้ 5
25
46.18 = 9.24 5

25
26.85  = 5.37 5

25
54.98  = 10.98 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศกึษา 2556 (จากบัณฑิตวิทยาลัย) 
3-2 ข้อมูลผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2556 (จากบัณฑิตวิทยาลัย) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3 33.25 ร้อยละ
46.18 

21.75 ร้อยละ
26.85 

25.25 ร้อยละ
54.98 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

ร้อยละ 
27 

บรรลุ ร้อยละ 
27 72 81 46 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3 33.25 ร้อยละ
46.18 

21.75 ร้อยละ
26.85 

25.25 ร้อยละ
45.09 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

ร้อยละ 
27 

บรรลุ ร้อยละ 
27 72 81 56 

หมายเหตุ : จํานวนผู้สําเร็จการศกึษามีความคลาดเคลื่อน แต่ได้คะแนนเท่าเดิม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 (สมศ.) ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค.– 31 ธ.ค. 2556)   เป้าหมาย  ร้อยละ 25 
ผลผลิต 

เกณฑ์การให้คะแนน  - ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
- (สบช. ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบกําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน) 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า 

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 4 1.00 1 0.25 9 2.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 0 0 3 1.50 0 0 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 0 0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า 

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1-4 (Q1 - Q4) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 0 0 0 0 0 0 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 4 1.00 4 1.75 9 2.25 
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  4 4 10 
12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
25.00 43.75 22.50 

13 คะแนนท่ีได้ 5
50
25  = 2.50 5

50
43.75 = 4.38 5

50
22.50  = 2.25 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4-1 รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศกึษา 2556 (จากบัณฑิตวิทยาลัย) 
4-2 จํานวนตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ป.เอก ป ีพ.ศ. 2556 (จากบัณฑิตวิทยาลัย) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4 1.00 ร้อยละ
25.00 

1.75 ร้อยละ
43.75 

2.25 ร้อยละ
22.50 

2.50 
คะแนน 

4.38 
คะแนน 

2.25 
คะแนน 

ร้อยละ 
25 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
25 4 4 10 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 14 (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย์ 
รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)       เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 3.40 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
(สบช.  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 3.6 เท่ากับ 5 คะแนน)  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าท่ีและข้อมูลคณะ) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
ตรี และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

0 21 0 18 0 12 0 

2 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
ตรี และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 

3 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
ตรี และดํารงตําแหน่ง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 

4 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
ตรี และดํารงตําแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 

5 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
โท และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

2 75 150 80.5 161 82 164 

6 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
โท และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

3 17 51 17 51 16 48 

7 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
โท และดํารงตําแหน่ง รศ. 

5 2 10 2.5 12.5 1.5 7.5 

8 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
โท และดํารงตําแหน่ง ศ. 

8 1 8 1 8 1 8 

9 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
เอก และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

5 23 115 29 145 28 140 

10 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
เอก และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

6 26 156 23 138 22 132 

11 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
เอก และดํารงตําแหน่ง รศ. 

8 15 120 17.5 140 17 136 

12 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
เอก และดํารงตําแหน่ง ศ. 

10 0 0 0 0 0 0 

13 ผลรวม 180 610 188.5 655.5 179.5 635.5 
14 การพัฒนาคณาจารย์ 3.39 3.48 3.54 
15 คะแนนท่ีได้ 5

6
3.39  =  2.83 5

6
3.48 = 2.90 5

6
3.54  = 2.95 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 ตารางค่าดัชนคีณุภาพอาจารย์ประจําท้ังหมด มก. จําแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2556 (จากกองการ

เจ้าหน้าท่ี) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

14 610 3.39 655.5 3.48 635.5 3.54 2.83 
คะแนน 

2.90 
คะแนน 

2.95 
คะแนน 

3.40 บรรลุ 3.50 
180 188.5 179.5 

 
 
 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี  2.3 
 
ตารางท่ี 2.3  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

3.1 
 

ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 
 

ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 3 3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  7 ข้อ 
กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

หมายเหตุ ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดย อนุโลม 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นิสิต 

3.1-1-1 

 
3.1-1-2 
3.1-1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1-1-4 

 
3.1-1-5 
3.1-1-6 

 
3.1-1-7 

 
3.1-1-8 
3.1-1-9 
3.1-1-10 
3.1-1-11 
3.1-1-12 

ภาพถ่ายตู้เก็บเอกสารฐานข้อมูลประวัตินิสิต ห้องบริการ
การศึกษา 
คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 
บันทึกข้อความเลขท่ี ศธ.0513.10505/0588 ลง
วันท่ี 4 มิ.ย. 57 เร่ืองสํารวจความต้องการจองหมู่เรียนในภาค
ต้น ปีการศึกษา 2557,  บันทึกข้อความเลขท่ี ศธ.
0513.10505/10507 ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 57 เร่ืองขอความ
อนุเคราะห์จองรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีเปิดสอนในภาคต้น ปี
การศึกษา 2557 และ บันทึกข้อความเลขท่ี ศธ.
0513.10506/239 ลงวันท่ี 22 พ.ค. 57 เร่ืองขอความ
อนุเคราะห์เปิดรายวิชา 01376212 ศัพท์กวี วิชา
01376221 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย และวิชา 01376352
สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี ในภาคต้นปี
การศึกษา 2557 
รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี 3/2556 หน้า3, 4/2556 
หน้า 5, 1/2557 หน้า 6, 10, 2/2557 หน้า 5, 6,11, 10 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์ 
โครงการกิจกรรมพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและโครงการ
สัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ภาพถ่ายป้ายบริการสายด่วนหน้าห้องบริการการศึกษา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ คร้ังท่ี 1/2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ คร้ังท่ี 1/2557 
โครงการปฐมนิเทศและสานสายใยผู้ปกครอง 
facebook ของฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

3.1-2-1 
3.1-2-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1-2-3 
3.1-2-4 

หนังสือแนะนําคณะมนุษยศาสตร์ 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์  
- http://human.ku.ac.th/ newdesign/index.php/all-
category/2012-06-14-09-02-32   
- http://human.ku.ac.th/newdesign/index.php/education/ 
2012-06-14-13-51-21/2013-06-03-02-36-48 
เว็บไซต์ภาควิชา  
- http://lit.human.ku.ac.th/_2014/page13_2556.html  
- http://lit.human.ku.ac.th/page10.html 
และ facebook  
- https://www.facebook.com/ForeignlangKU?ref=hl  
- https://www.facebook.com/pages/CS-Humanities/ 
213869158731012 ของคณะ 
ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯและภาควิชาต่าง  ๆ
facebook ของฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ 

  3 มี ก า รจั ดกิ จ กร รม เ พ่ื อ พัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต 

3.1-3-1 
3.1-3-2 

 
3.1-3-3 

 
3.1-3-4 
3.1-3-5 

 
 

3.1-3-6 
3.1-3-7 
3.1-3-8 

โครงการฝึกปฏิบติัและศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรม 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุเทศก์ผ่าน
กระบวนการ PDCA 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดนําเท่ียวผ่าน
กระบวนการ PDCA โดยนิสิต 
โครงการจัดประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษคร้ังท่ี 11 
โครงการจัดแสดงดนตรีไทย “ดนตรีวิถีเกษตร”และ
โครงการ: คอนเสิร์ตเปียโนศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ “Piano and 
friends” 
โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22  
โครงการน้ําใจสู่คนไร้บ้าน 
โครงการขยะอลูมิเนียมเพื่อขาเทียมแก่ผู้พิการ 

  4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

3.1-4-1 
 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
- http://human.ku.ac.th/newdesign/index.php/all-
category/2012-06-14-09-02-32 
- http://human.ku.ac.th/newdesign/index.php/education/ 
2012-06-14-13-51-21/2013-06-03-02-36-48/ภาควิชา 
- http://music.human.ku.ac.th/newweb55/index.php? 
name=alumnus&page=1 
และfacebook 
- https://www.facebook.com/ForeignlangKU?ref=hl 
- https://www.facebook.com/pages/CS-Humanities/ 
213869158731012 ของคณะ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  5 มี ก า รจั ดกิ จ กร รม เ พ่ื อ พัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่า 

3.1-5-1 
 
 

3.1-5-2  
3.1-5-3  

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

โครงการบรรยายสาธารณะ “สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีท่ี 3 
หย่ังราก ยืนหยัด ระบัดใบ: คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกับชีวิต 
โครงการประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คร้ังท่ี 1 
โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเรื่อง “วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพเพ่ือการพัฒนาคณะมนษุยศาสตร์” 
โครงการพ่ีน้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม้ 
โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธ์ุ 
แผ่นพับประชาสมัพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างๆ ของศนูย์ภาษา 

  6 มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3.1-6-1 
 

3.1-6-2 
3.1-6-3 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ 
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คร้ังท่ี 3/2557 
สรุปผลการประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา 

  7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบ ริการ ท่ี
สนองความต้องการของนิสิต 

3.1-7-1 
 

3.1-7-2 
3.1-7-3 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ 
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คร้ังท่ี 3/2557 
รายงานการประชุมกรรมการกิจการนิสิตของภาควิชาต่างๆ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

คณะมนุษยศาสตร์จัดทําแฟ้มประวัตินิสิตไว้เป็น 2 ชุด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านครอบครัว ด้านสุขภาพและด้านการ
เรียน แฟ้มประวัตินี้จัดเก็บไว้ท่ีส่วนกลางคืองานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต 1 ชุด (3.1-1-1) อีก 1 ชุดจัดส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ซ่ึงภาควิชาเป็นผู้เสนอขอแต่งต้ังโดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านสัดส่วนจํานวนนิสิตต่ออาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถดูแล
นิสิตได้ท่ัวถึง (3.1-1-2) การดูแลให้คําปรึกษาทางวิชาการอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําตัวของนิสิตเน่ืองจาก
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรของตนเองดีท่ีสุด อย่างไรก็ตามเม่ือมีปัญหาในภาพรวม เช่น ปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาท่ีบริการภาควิชาอ่ืนจะมีการประสานงานระหว่างภาควิชา (3.1-1-3) ในแต่ละภาควิชามีการส่งต่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตท่ีมีปัญหาในกลุ่มผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยเน้นท้ังการป้องกันและการแก้ปัญหา (3.1-1-4)  

ในระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการ 2 ชุด ท่ีทําหน้าท่ีขับเคลื่อนงานพัฒนานิสิต ได้แก่ คณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนิสิต (3.1-1-5) และคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา (3.1-1-6) ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ได้
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความตระหนักถึงความสําคัญของระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต
และอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและโครงการสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา (3.1-1-7) 
และได้ริเร่ิมบริการสายด่วน (hotline) (3.1-1-8 และ 3.1-1-9) สําหรับให้คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนิสิตท่ีมีปัญหาวิกฤติและ
ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีท่ีปัญหาของนิสิตซับซ้อนเกินกว่าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําตัว
นิสิตจะสามารถดูแลโดยลําพังได้ และมีการติดตามผลจนสามารถแก้ปัญหาได้ลุล่วง (3.1-1-10)  

นอกจากนี้ ในโครงการปฐมนิเทศทุกปีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ยังเชิญผู้ปกครองมาเข้าร่วมประชุมในโครงการ
ปฐมนิเทศและสานสายใยผู้ปกครอง (3.1-1-11) เพ่ือปูพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับครอบครัวของนิสิต อันจะช่วยให้เกิดการ
รับรู้ถึงความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะกับครอบครัวในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้แก่นิสิตตลอดระยะเวลา
ท่ีนิสิตศึกษาอยู่ในคณะ  

ในปีการศึกษา 2556 ฝ่ายกิจการนิสิตได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิตเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การให้บริการด้วย (3.1-1-12)  
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2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต ท้ังจากหน่วยงานภายนอก จากมหาวิทยาลัย 

คณะ และภาควิชา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ (3.1-2-1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3.1-2-2) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ (3.1-2-3) 
เป็นต้น เพ่ือให้นิสิตได้รับข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษา การประกวด การบรรยายพิเศษ การอบรมสัมมนา การรับสมัครงาน ฯลฯ 
อย่างท่ัวถึง และได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิตเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการด้วย (3.1-2-4) 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตท้ังท่ีสัมพันธ์กันกับ

หลักสูตร/รายวิชา และที่เป็นโครงการอิสระ หลายโครงการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพื่อฝึกทักษะและ
ประสบการณ์การทํางานร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้เกี่ยวข้องประเมิน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงทุกโครงการ 

โครงการท่ีสัมพันธ์กันกับหลักสูตร/รายวิชาในปีการศึกษา 2556 อาทิ โครงการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรม ซ่ึงมี
การประสานงานกับเจ้าของธุรกิจเพ่ือเป็นแหล่งศึกษา/ฝึกประสบการณ์ (3.1-3-1) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุเทศก์ (3.1-3-2) 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านจัดนําเท่ียวโดยนิสิต (3.1-3-3) ของภาควิชาศิลปาชีพ โครงการจัดประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
ของภาควิชาวรรณคดี (3.1-3-4) ซ่ึงนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพื่อฝึกทักษะการทํางานร่วมกัน โครงการเผยแพร่ผลงานการ
แสดงดนตรี ของภาควิชาดนตรี ท่ีนิสิตมีโอกาสพัฒนาประสบการณ์ในการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงอย่างนักดนตรีมืออาชีพ (3.1-3-5) 

โครงการอิสระท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ และการทํากิจกรรมทางสังคม ปี
การศึกษา 2556 อาทิ โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 (3.1-3-6) โครงการน้ําใจสู่คนไร้บ้าน (3.1-3-7) และ โครงการ
ขยะอลูมิเนียมเพ่ือขาเทียมแก่ผู้พิการ (3.1-3-8) 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
คณะมนุษยศาสตร์มีช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์คณะ

มนุษยศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและเว็บไซต์ของภาควิชา รวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์และ 
facebook ของคณะมนุษยศาสตร์และภาควิชา (3.1-4-1) 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
ในปีการศึกษา 2556 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์อย่าง

หลากหลาย ท้ังในด้านวิชาการ เช่น โครงการบรรยายสาธารณะ “สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีท่ี 3 หย่ังราก ยืนหยัด ระบัดใบ: คุณค่า
และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต (3.1-5-1) ด้านการวิจัย เช่น โครงการการประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 1 (3.1-5-2) ด้านการประกันคุณภาพ เช่น โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเรื่อง “วิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพ
เพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์” (3.1-5-3) ด้านสุขภาพ เช่น โครงการพี่น้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม้ (3.1-5-4) และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธ์ุ (3.1-5-5) โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ผ่านทางเว็บไซต์ ทาง face 
book และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าประเมิน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงทุกโครงการ 

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ โดยศูนย์ภาษาซ่ึงจัดโครงการพัฒนาวิชาการ (มก.พว 01) หลักสูตรประจําและหลักสูตร
เฉพาะกิจอบรมภาษาต่างประเทศท่ีหลากหลายให้แก่บุคคลท่ัวไป นักเรียน นิสิตและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
ประจําทุกภาคการศึกษา ยังสนับสนุนการพัฒนาศิษย์เก่าโดยลดคา่ธรรมเนียมให้เป็นพิเศษด้วย (3.1-5-6) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

อาทิ การให้บริการของงานบริการการศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบฐานข้อมูลนิสิตและการจัดให้มีช่องทางรับข้อเสนอแนะจาก
นิสิตและผู้เกี่ยวข้องมาปรับปรุงการดําเนินงาน (3.1-6-1 และ 3.1-6-2) การให้คําปรึกษา โดยนิสิตเป็นผู้ประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย (3.1-6-3) 
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ต้องการของนิสิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนิสิต (3.1-7-1) และนําผลการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ โครงการ/กิจกรรมในคร้ังต่อไป เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของนิสิตเป็นประจําทุกปี (3.1-7-2) นอกจากนี้ ภาควิชาจะมีการประเมินผลการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนานิสิตแล้วนํามา
ปรับปรุงการให้บริการในครั้งต่อไปเช่นกัน (3.1-7-3) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  6 ข้อ 
กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน 

3.2-1-1 
3.2-1-2 

 
 

3.2-1-3 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์  
ตารางสรุปกจิกรรมที่นิสิตเป็นผู้ดําเนินการจําแนกตามทักษะการ
เรียนรู้ 5 ด้านตามคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคแ์ละประเภทของ
กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (แผนพัฒนา
นสิิตเเละบริการศษิย์เก่า ) (1 มิย.56- 30 กย.57)  

  2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

3.2-2-1 
3.2-2-2 

 
 

3.2-2-3 
 
 

3.2-2-4 
3.2-2-5 

โครงการเทคนิคการเขียนโครงการให้ตอบโจทย์ประกันคุณภาพ  
โครงการเสริมสร้างระบบ PDCA และรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 12/ 2556 หน้า 7, คร้ังท่ี 
13/2556 หน้า 3 และ คร้ังท่ี 4/2557 หน้า 7 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 9/ 2556 
หน้า 4, คู่มือการประกันคณุภาพกิจกรรมนสิิต และคูมื่อการประกัน
คุณภาพฉบบันิสิตสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/kubatko/nisitActivity.html 
แฟ้มโครงการปฐมนิเทศของภาควิชาต่าง  ๆ
โครงการนิสิตอาสาสมัครสําหรับการประกันคุณภาพภาควิชา 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  3 มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปน้ี 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ์
-  กิจกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
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 
3.2-3-11 
3.2-3-12 
3.2-3-13 
3.2-3-14 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านจัดนําเท่ียวโดยนสิิต ผ่าน
กระบวนการ PDCA  
โครงการฝึกปฏิบติัและศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรม 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุเทศก์ผ่านกระบวนการ 
PDCA  
โครงการ Poetry Reading Contest XI 
โครงการจัดแสดงดนตรีไทย “ดนตรีวิถีเกษตร”  
โครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โครงการพ่ีน้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม้ 
โครงการกีฬาภายในเพ่ือสุขภาพ Hum-league 
โครงการน้ําใจสู่คนไร้บ้าน 
โครงการสง่เสริมการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย 
โครงการแฟนพันธ์ุแท้วรรณคดี 
โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 
โครงการปันน้าํใจสู่ผู้พิการทางสายตา 
โครงการวรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ สามัคคี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี 
คร้ังท่ี 1 

  4 มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และ
ระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

3.2-4-1 
3.2-4-2 
3.2-4-3 

กลุ่มไอเซคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการสรา้งฝายชะลอน้ํา 
โครงการคา่ยพัฒนาการเรียนรู้และแนะแนวการศึกษา คร้ังท่ี 5 
(Keys camp # 5) 

  5 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม สํ 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 
3.2-5-7 

 
3.2-5-8 
3.2-5-9 
3.2-5-10 
3.2-5-11 
3.2-5-12 
3.2-5-13 
3.2-5-14 
3.2-5-15 

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2556 ฝ่ายกิจการ
นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ 
สรุปผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2556 สโมสรนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สรุปผลโครงการฝกึประสบการณ์วิชาชีพด้านจัดนาํเท่ียวโดยนิสิต 
ผ่านกระบวนการ PDCA  
สรุปผลโครงการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรม 
สรุปผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุเทศก์ผ่าน
กระบวนการ PDCA  
สรุปผลโครงการ Poetry Reading Contest XI 
สรุปผลโครงการจัดแสดงดนตรีไทย “ดนตรีวิถีเกษตร” 
สรุปผลโครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
สรุปผลโครงการพ่ีน้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม้ 
สรุปผลโครงการกีฬาภายในเพ่ือสุขภาพ Hum-league 
สรุปผลโครงการนํ้าใจสู่คนไร้บ้าน 
สรุปผลโครงการสง่เสริมการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย 
สรุปผลโครงการแฟนพันธ์ุแท้วรรณคดี 
สรุปผลโครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 
สรุปผลโครงการปนัน้ําใจสู่ผู้พิการทางสายตา 
สรุปผลโครงการวรรณคดีกฬีาสัมพันธ์ สามัคคี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ 
สามัคคี คร้ังท่ี 1 

 



92                                                                                                คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิต 

3.2-6-1 
 

3.2-6-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะ
มนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 3/2557  
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของ
ภาควิชาวรรณคดี คร้ังท่ี 3/2556 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติทุกด้าน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต เพ่ือทําหน้าท่ีจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (3.2-1-1) ดังปรากฏในตารางสรุปกิจกรรมท่ีนิสิตเป็น
ผู้ดําเนินการจําแนกตามทักษะการเรียนรู้ 5 ด้านตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และประเภทของกิจกรรม (3.2-1-2) นอกจากนี้
คณะกรรมการชุดดังกล่าวยังทําหน้าท่ีควบคุมและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตให้ดําเนินการตามท่ีกําหนด และได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือวัดความสําเร็จของแผนงาน อีกด้วย (3.2-1-3) 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
       คณะมนุษยศาสตร์มีกิจกรรมท่ีให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ

เทคนิคการเขียนโครงการให้ตอบโจทย์ประกันคุณภาพ ในวันพุธท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2557 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการท่ีถูกต้อง (3.2-2-1) โครงการเสริมสร้างระบบ PDCA สําหรับกิจกรรมพัฒนานิสิต 
ในวันพุธท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ให้แก่ตัวแทนนิสิตท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากทุกภาควิชา เพ่ือให้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิตนําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปจัดกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยเป็นความร่วมมือของนิสิตระหว่างภาควิชา จํานวน 3 
โครงการ คือ โครงการขยะอลูมิเนียมเพ่ือขาเทียมของผู้พิการ โครงการปันน้ําใจสู่ผู้พิการทางสายตา และโครงการน้ําใจสู่คนไร้บ้าน 
(3.2-2-2) อีกท้ังยังได้เผยแพร่ความรู้เร่ือง ระบบ PDCA ให้แก่สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมแจกคู่มือการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
และคู่มือการประกันคุณภาพฉบับนิสิตให้แก่นิสิต ในวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2556 (3.2-2-3)  

นอกจากนี้ภาควิชาต่างๆ ได้สอดแทรกความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ให้นิสิตท้ังระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ในวันปฐมนิเทศ เพ่ือให้นิสิตตระหนักถึงบทบาทของตนเองกับการประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย (3.2-2-4) ภาค
วิชาศิลปาชีพเล็งเห็นความสําคัญของการให้นิสิตรู้จักประยุกต์ใช้กระบวนการของการประกันคุณภาพกับการเรียนและการทํางาน จึง
จัดโครงการนิสิตอาสาสมัครสําหรับการประกันคุณภาพภาควิชา ในปีการศึกษา 2556 (3.2-2-5) 

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
   -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
   -  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   -  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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คณะมนุษยศาสตร์มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิต อาทิ  

ระดับ
การศึกษา โครงการ 

ประเภทการส่งเสริมด้านต่างๆ 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค ์
กีฬาหรือการ

ส่งเสริม
สุขภาพ 

บําเพ็ญ
ประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ปริญญาตรี 

 

โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านจัดนาํเท่ียวโดยนิสิต 
ผ่านกระบวนการ  
PDCA  (3.2-3-1) 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    
   

โครงการฝึกปฏิบติั
และศึกษาดูงานธุรกิจ
โรงแรม  (3.2-3-2) 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
มัคคุเทศก์ผ่าน
กระบวนการ PDCA   
(3.2-3-3) 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

โครงการ Poetry 
Reading Contest XI 
(3.2-3-4) 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช ้IT 

    

โครงการจัดแสดง
ดนตรีไทย “ดนตรีวิถี
เกษตร” (3.2-3-5) 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

โครงการตามรอย
วรรณคดีกับการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (3.2-3-6) 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

โครงการพ่ีน้องสัมพันธ์
จูงมือกันไปปลูกต้นไม้  
(3.2-3-7) 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    



94                                                                                                คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

ระดับ
การศึกษา โครงการ 

ประเภทการส่งเสริมด้านต่างๆ 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค ์
กีฬาหรือการ

ส่งเสริม
สุขภาพ 

บําเพ็ญ
ประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

โครงการกีฬาภายในเพ่ือ
สุขภาพ Hum-league   
(3.2-3-8) 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

โครงการน้ําใจสูค่นไร้
บ้าน  (3.2-3-9) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

โครงการส่งเสริมการ
ประกวดร้องเพลง
มหาวิทยาลัย (3.2-3-10) 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

โครงการแฟนพันธ์ุแท้
วรรณคดี(3.2-3-11) 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

โครงการละครเวที
คณะมนุษยศาสตร์ 
คร้ังท่ี 22  (3.2-3-12)  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

บัณฑิตศกึษา
ร่วมกับระดับ
ปริญญาตรี 

โครงการปันน้ําใจสู่ผู้
พิการทางสายตา  
(3.2-3-13) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

โครงการวรรณคดีกีฬา
สัมพันธ์ สามัคคี มุ่งม่ัน 
สร้างสรรค์ สามัคคี คร้ัง
ท่ี 1 (3.2-3-14) 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
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4 การสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน อาทิ กิจกรรมของกลุ่มไอเซคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.2-4-1) โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการสร้างฝายชะลอนํ้า (3.2-4-2) เป็นความร่วมมือกันระหว่างสโมสรนิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ ท่ี
เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้และแนะแนวการศึกษา คร้ังท่ี 5 
(Keys camp # 5) (3.2-4-3) เป็นความร่วมมือกันระหว่างสโมสรนิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ สโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาคณะท่ีตนต้องการ อีกท้ังยังส่งเสริมศักยภาพด้านความ
เป็นผู้นําให้แก่นิสิตท้ัง 5 คณะที่เข้าร่วมโครงการ 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
ฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2556 โดยจําแนก

ออกเป็น ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและแผนพัฒนานิสิตและส่งเสริมกิจกรรม และมีระบบติดตามผลและรายงานการดําเนินงาน
ตามแผนดังกล่าว (3.2-5-1) 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต อาทิ รายงานผล
ประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านจัดนําเท่ียวโดยนิสิต ผ่านกระบวนการ PDCA ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 รายงานผลประเมิน
โครงการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รายงานผลประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุเทศก์
ผ่านกระบวนการ PDCA ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รายงานผลประเมินโครงการ Poetry Reading Contest XI ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
รายงานผลประเมินโครงการจัดแสดงดนตรีไทย “ดนตรีวิถีเกษตร” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 รายงานผลประเมินโครงการตามรอย
วรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 รายงานผลประเมินโครงการพ่ีน้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม้ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 รายงานผลประเมินโครงการกีฬาภายในเพ่ือสุขภาพ Hum-league ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รายงานผลประเมิน
โครงการน้ําใจสู่คนไร้บ้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 รายงานผลประเมินโครงการส่งเสริมการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48 รายงานผลประเมินโครงการแฟนพันธ์ุแท้วรรณคดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รายงานผลประเมินโครงการละครเวทีคณะ
มนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รายงานผลประเมินโครงการปันน้ําใจสู่ผู้พิการทางสายตา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
รายงานผลประเมินโครงการวรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ สามัคคี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี คร้ังท่ี 1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 (3.2-5-2 ถึง 
3.2-5-15)  

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต  
 คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตโดย

ผู้รับผิดชอบในหลายระดับ ได้แก่ ระดับคณะและระดับภาควิชา (3.2-6-1 และ 3.2-6-2) 
 
ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 (สถาบัน) ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) 

รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 
กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

3.3-1-1 
 

3.3-1-2 
 

3.3-1-3 

คําสั่งคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาและกิจกรรมนิสิตของ
ภาควิชา 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ของคณะมนุษยศาสตร์  
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2556 หน้า 1-3 

  2 มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาแก่
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

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 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
- http://human.ku.ac.th/newdesign/index.php/all-
category/2012-06-14-09-02-32 
- http://human.ku.ac.th/newdesign/index.php/education/  
2012-06-14-13-51-21/2013-06-03-02-36-48 
ภาควิชา  
- http://lit.human.ku.ac.th/_2014/page13_2556.html 
- http://lit.human.ku.ac.th/page10.html 
และfacebook 
- https://www.facebook.com/ForeignlangKU?ref=hl 
- https://www.facebook.com/pages/CS-
Humanities/213869158731012 ของคณะ 
หนังสือแนะนําคณะมนุษยศาสตร์และหนังสือเร่ืองเล่าชาว
ดอกแก้ว 
แผ่นพับแนะนําวิชาในคณะมนุษยศาสตร์ 
คู่มือนิสิต/ คู่มือวินัยนิสิต/คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา/ข้อบังคับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี / คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
http://nisit.kasetsart.org/ 
แบบรายงานการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ 
โครงการสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  3 มีการประชุมคณะกรรมการการให้
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหา
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
นิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
คร้ัง 

3.3-3-1 
 

3.3-3-2 
 

3.3-3-3 
 

3.3-3-4 
 

3.3-3-5 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 1/2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 2/2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 3/2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 4/2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 1/2557 

  4 มี ก า รประ เ มิ นผลระบบกา ร ใ ห้
คํ า ป รึ ก ษ า วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร
ดําเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี 

3.3-4-1 
3.3-4-2 

 
3.3-4-3 

 

รายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 3/2556 หน้า 1-2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 4/2556 หน้า 2 

  5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.3-5-1 
 

3.3-5-2 
 

3.3-5-3 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 1/2557 หน้า 1-2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 3/2556 หน้า 1-2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 4/2556 หน้า 2 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการดําเนินการให้คําปรึกษาวิชาการแก่นิสิตโดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือระดับภาควิชาดําเนินการ
โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาซ่ึงคณะออกคําสั่งแต่งต้ังและคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาและกิจกรรมนิสิตของภาควิชาเอง (3.3-1-1) 
ระดับคณะดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา (3.3-1-2) ซ่ึงมีหน้าท่ีกํากับดูแลการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ให้มีกระบวนการขับเคล่ือนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลนิสิตและมีการประสานงานกับผู้ปกครอง และมี
หน้าท่ีช่วยแก้ไขปัญหากรณีนิสิตไม่อาจเข้าถึงอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ทันการณ์ นิสิตสามารถขอรับคําปรึกษาทางวิชาการจาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาได้โดยมาแจ้งขอรับความช่วยเหลือท่ีงานบริการการศึกษา นอกจากน้ียังจัดให้มีบริการ
สายด่วน (hot line) ให้แก่นิสิตท่ีมีปัญหาหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาที่นิสิตในความดูแลของตนเองมีปัญหาร้ายแรงหรือฉุกเฉินเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีตลอดเวลา (3.3-1-3)  

2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์จัดเตรียมข้อมูล และเคร่ืองมือในการใช้คําปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาท้ังท่ีเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แก่ เว็บไซต์ และ facebook ของคณะและภาควิชา (3.3-2-1) และที่เป็นเอกสารได้แก่ หนังสือแนะนําคณะมนุษยศาสตร์และ
หนังสือเร่ืองเล่าชาวดอกแก้ว (3.3-2-2) แผ่นพับแนะนําวิชาในคณะมนุษยศาสตร์ (3.3-2-3) คู่มือนิสิต/ คู่มือวินัยนิสิต/คู่มืออาจารย์ท่ี
ปรึกษา/ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี (3.3-2-4) แบบรายงานการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สําหรับให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาใช้บันทึกข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนิสิตในความดูแลของตน (3.3-2-5) บอร์ดประชาสัมพันธ์ (3.3-2-6) และมีการจัด
โครงการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา 1 โครงการ คือ โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 (3.3-2-7) และเพ่ือฟ้ืนฟูสัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับอาจารย์ท่ีปรึกษาอีก 1 โครงการ 
คือ โครงการสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 25 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2556 (3.3-2-8) 
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3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษามีการประชุมเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต โดยมีการประชุมร่วมกัน 5 คร้ัง เพ่ือต้ังข้อสังเกตของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และหาแนวทาง ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต (3.3-3-1), (3.3-3-2), (3.3-3-3), (3.3-3-4) และ (3.3-3-5) 

4. มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี 
คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยมี

การรวบรวมรายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา (3.3-4-1) จากระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้คณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ได้สรุปผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบอาจารย์
ท่ีปรึกษา (3.3-4-2) โครงการนิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา กิจกรรมบริการ "ข้ันตอนการขอรับคําปรึกษาทางวิชาการสําหรับนิสิตและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา และกิจกรรมการบริการ "hot line" เพ่ือนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ด้วย (3.3-4-3) 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลการประเมินในภาพรวมมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน เช่น นําข้อเสนอแนะมาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือการปรับปรุงให้ดีข้ึน (3.3-5-1) อีก
ท้ังมีการวิเคราะห์และสรุปผลการการดําเนินงานโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (3.3-5-2) 
และโครงการสัปดาห์นสิิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (3.3-5-3) 

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 2 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 2.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวจิัย 

  คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัว
บ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี  2.4   
 
ตารางท่ี 2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี  4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

4.1 
 

ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 
 

ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 46,000 

11
,8

01
,2

00
 

73
,98

8.7
1 

11
,8

01
,2

00
 

73
,98

8.7
1 

4.93 4.93   

159.5 159.5 
5 

สมศ. 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 6 17.38 9.63 17.38 9.63 4.81 4.81   
180.5 180.5 

6 
สมศ. 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 12 22 12.19 22 12.19 3.05 3.05   

180.5 180.5 
7 

สมศ. 
ผลงานวิชาการที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 1.8 10.75 5.96 10.75 5.96 2.98 2.98   

180.5 180.5 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4.30 4.30 6 6 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  7 ข้อ 
กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของคณะ และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

4.1-1-1 
4.1-1-2 

 
 

4.1-1-3 
 

4.1-1-4 
4.1-1-5 

 
4.1-1-6 

 
 

4.1-1-7 
 
 

4.1-1-8 
 
 

4.1-1-9 
 

4.1-1-10 
 
 
 

4.1-1-11 
 
 

4.1-1-12 

คําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจยั 
แผนยุทธศาสตร์ระยาว 15 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะท่ี 1: พ.ศ. 2556-
2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี) 
แผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ 
(แผนพัฒนางานวิจัย หน้า 24-25) 
แผนปฏิบัติงานปงีบประมาณ 2556 ของฝ่ายวิจัย  
แผนงานสร้างสรรค์องค์ความรู้อาเซียนเชิง 
สหวิทยาการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระ
พิเศษ คร้ังท่ี 4/2556 หน้าท่ี 5 วาระท่ี 2.3 การวิจัยและ
การบริการวิชาการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยครั้งท่ี 2/52556 
วาระท่ี 2.2 การประชุมผู้บริหารสัญจรเพื่อระดมสมองใน
การหาปัญหาและหัวข้อของชุดโครงการ/แผนงานวจิยั 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 13/2556 หน้าท่ี 7 และ 14/2556 หน้าท่ี 13 วาระ
ท่ี 3.1 เร่ืองการจัดกลุ่มวิจัยคณะมนุษยศาสตร์  
เอกสารการจัดกลุ่มวิจัยและอาจารย์ท่ีสังกัดกลุ่มวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 
4/2557 หน้าท่ี 8 เร่ืองแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยเร่ือง
การสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้จาก มก. สําหรับกลุ่ม
วิจัย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 
10/2556 หน้าท่ี 15 วาระท่ี 4.6 การขออนุมัติปรับเปลี่ยน
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นนักวิจัย 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปงีบประมาณ 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

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 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน มคอ. 3 และ มคอ.
5 เพ่ือการบูรณาการ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์: 
การบูรณาการเพื่อการประกันคุณภาพ” 
โครงการวิจัยภาคสนาม ประจําปีการศึกษา 2556  
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทําวิทยานิพนธ์คร้ังท่ี 2 
โครงการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “Research 
Trends in Second Language Acquisition”  
การเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใน
โครงการจัดทําฐานข้อมูลคู่ภาษาอาเซียน +6 
ประมวลการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ท่ีมีการบูรณา
การระหว่างการวิจัยกับการเรียนการสอน 

  3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

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 
 

4.1-3-9 
 

4.1-3-10 
 

4.1-3-11 
 

โครงการเสวนาวิจัยเชิงบูรณาการ 
โครงการแนวทางการเป็นนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สมรรถนะ
ด้านงานวิจัยและกําหนดแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยของภาควิชา” 
โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย
โปรแกรม AMOS 
โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นสําหรับการทําวิจัย 
โครงการส่งเสริมและให้คําปรึกษาการทําวิจัยในหัวข้อ 
“Intercultural Communication and Foreign 
Language Education” 
โครงการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “Research 
Trends in Second Language Acquisition” 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ “การลักลอก
ผลงานวิชาการและวรรณกรรมกับจรรยาบรรณนักวิจัย” 
สารวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ฉบับท่ี 1/2556 ตุลาคม-
ธันวาคม 2556 หน้าท่ี 3 เร่ืองจรรยาบรรณนักวิจัย  
หนังสือขออนุมัติเงินรางวัลด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลในด้านงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์ มก. 

  4 มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.1-4-1 
4.1-4-2 

 
4.1-4-3 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2556 
รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
ประจําปี 2556 
การอนุมัติจัดสรรทุนในการเขียนผลงานวิชาการ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ใน
ประเด็นต่อไปน้ี 
 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ 
หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ 
 ห้อ งส มุดห รือแหล่ งค้ นค ว้ า ข้อ มูล
สนับสนุนการวิจัยฯ  
 สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
*  อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค ณ ะ  ห ม า ย ถึ ง 
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคณะวิชา  
(สหวิทยาการแห่งชีวิต) 

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 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
12/2556 หน้าท่ี 16 วาระท่ี 4.7 ขออนุมัติต้ังชื่อ
ห้องปฏิบัติการวิจัย และภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัยสห
วิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์  
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชา 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
เจ้าหน้าท่ีประสานงานด้านการวิจยั 
งบประมาณในการทําวิจัยและสนับสนุนเผยแพร่
ผลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ 
ภาพถ่ายห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และห้องสมุด
ภาควิชา 
ระบบสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยในเว็บไซต์คณะ 
http://www.hum.ku.ac.th/research/index.php 
research/index.php 
ฐานข้อมูลประวัตินักวิจัย สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 
แฟ้มโครงการจัดประชุมเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย  
โครงการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ“Research Trends 
in Second Language Acquisition” 
การสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยไปร่วมทํางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยอ่ืนท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศดังหลักฐานท่ีปรากฏในทุนอุดหนุนวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
ในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น 

4.1-6-1 
 

4.1-6-2 
 
 
 

4.1-6-3 
 
 

4.1-6-4 
 

4.1-6-5 
 

4.1-6-6 

รายงานสรุปผลการติดตามโครงการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติทุน
สนับสนนุงานวิจยั ประจําปี 2556 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํสถาบันฯราช
นครินทร์คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3/2556 และคร้ังท่ี 1/2557 
วาระท่ี 3.1 เร่ืองการติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานโครงการจัดทําฐานข้อมูลคู่ภาษาอาเซียน+6 
สรุปผลการประเมิน "ความพึงพอใจในการให้บริการของ
สํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์" (งานวิจัย และงาน
ห้องสมุด) 
สรุปผลการประเมินโครงการบรรยายวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการ
วิจัยสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูล
ประวัตินักวิจัย 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะ 

4.1-7-1 
4.1-7-2 

 
 

4.1-7-3 
 
 

4.1-7-4 
 
 

4.1-7-5 

สปค.01 และ สปค.02 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สมรรถนะ
ด้านงานวิจัยและกําหนดแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยของภาควิชา” 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระ
พิเศษ คร้ังท่ี 4/2556 หน้าท่ี 5 วาระท่ี 2.3 การวิจัยและ
การบริการวิชาการ 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ราช
นครินทร์ คร้ังท่ี 1/2557 เร่ืองการปรับปรุงพัฒนาด้าน
กายภาพเพ่ือรองรับพันธกิจด้านการวิจัย  
รายงานการประชมุคณะกรรมการวิจัยคร้ังท่ี 2/56 วาระท่ี 
1.1 การจัดสรรทุนสนับสนนุการวิจัยคณะมนุษยศาสตร ์

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยทําหน้าท่ีบริหาร และกํากับติดตามภารกิจด้านการวิจัยของคณะ (4.1-1-1) 

โดยมีการกําหนดกลยุทธ์ในด้านการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ระยาว  15 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะท่ี 1: พ.ศ. 2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี) ของคณะ (4.1-1-2) รวมท้ังมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (4.1-1-3) และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 ของฝ่ายวิจัย (4.1-1-4) นอกจากนี้
คณะมนุษยศาสตร์ได้มอบหมายให้สถาบันฯราชนครินทร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทําและดําเนินงานตามแผนงานสร้างสรรค์
องค์ความรู้อาเซียนเชิงสหวิทยาการ (Multidisciplinary Plan for Creation of Knowledge of ASEAN) ท่ีได้มุ่งเน้นส่งเสริมการ
ค้นคว้าวิจัยท่ีเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ (4.1-1-5) ในขณะเดียวกันคณะได้มีการจัด
ประชุมระดมสมองเพ่ือการผลักดันให้เกิดชุดโครงการ/แผนงานวิจัยให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้จากการดําเนินงานดังกล่าวได้
เกิดได้เกิดชุดโครงการวิจัยจํานวน 2 ชุดโครงการ ได้แก่ ชุดโครงการวิจัยท่ี 1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการปรับตัวของคนไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และชุดโครงการวิจัยท่ี 2 การจัดทําฐานข้อมูลคู่ภาษาอาเซียน+6 ซ่ึงคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ใน
ส่วนของงบเงินอุดหนุนในการดําเนินงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยท่ี 2 จํานวน 5,000,000 บาท (4.1-1-6 และ 4.1-1-7) และท่ีสําคัญ
คณะยังตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการจัดกลุ่มวิจัยเพ่ือสร้างผลงานวิจัยให้เป็นท่ีประจักษ์ ซ่ึงประกอบไปด้วย 
12 กลุ่มวิจัย ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 2) ธุรกิจบริการท่ีพักและอาหาร 3) การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 4) พลังแห่งดนตรี 5) แนวคิดจิตวิญญาณผ่านปรัชญา 6) นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา 7) การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 8) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 9) การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาและการเรียนรู้
ภาษาท่ีสอง 10) ทรัพยากรภาษา 11) ภาษา สมอง และเทคโนโลยี และ 12) ภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎี (4.1-1-8 และ 4.1-1-9) และ
คณะได้รับงบประมาณสนับสนุนจํานวนท้ังหมด 3,000,000 บาท (4.1-1-10) และตามท่ีคณะได้กําหนดนโยบายให้สถาบันฯ ราช
นครินทร์เป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์เพ่ือให้การดําเนินงานสามารถตอบสนองพันธกิจ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นนักวิจัย (4.1-1-11 ) และท่ี
สําคัญมีการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.2555 (4.1-1-12) เพ่ือรองรับการจัดโครงการต่างๆ สําหรับการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ  
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2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน อาทิ โครงการ 

“แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน” (4.1-2-1) โครงการ “แลกเปล่ียนเรียนรู้:
การเขียน มคอ. 3, 5 เพ่ือการบูรณาการ” (4.1-2-2) และโครงการประชุมเชิงปฺฏิบัติการเร่ือง “การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
เพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์: การบูรณาการเพ่ือการประกันคุณภาพ” (4.1-.2-3) ท้ังนี้ท้ัง 3 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้คณาจารย์นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการการค้นคว้าวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้มีโครงการวิชาการที่ดําเนินการจัดทําเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยตรง ได้แก่ โครงการ “วิจัยภาคสนาม ประจําปีการศึกษา 2556” เพ่ือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้และหา
ประสบการณ์ในการทําวิจัยต้ังแต่การจัดทําโครงการวิจัย การซักถามข้อมูล และการบันทึกข้อมูล เป็นต้น (4.1-2-4) โครงการ 
“เตรียมพร้อมสู่การทําวิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 2” โดยมีประเด็นท่ีสําคัญได้แก่ 1) เทคนิคการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ใช่ ให้ถูกใจ
และได้รับการตอบรับการนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ และ 2) การรู้เท่าทันการโจรกรรมทางวิชาการ (4.1-2-5) โครงการ
บรรยายทางวิชาการหัวข้อ “Research Trends in Second Language Acquisition”เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประยุกต์เอาความรู้เร่ืองการรับรู้ภาษาท่ีสองไปต่อยอดงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน โดยมี Distinguished Professor Fred R. Eckman ซ่ึง
เป็นผู้เชี่ยวชาญการทําวิจัยด้านการรับรู้ภาษาท่ีสอง ระดับนานาชาติมาเป็นวิทยากรรับเชิญ (4.1-2-6) ในขณะเดียวกันได้มีการเปิด
โอกาสให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามาเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการจัดทําฐานข้อมูลคู่ภาษาอาเซียน+6 (4.1-2-7) นอกจากนี้ได้มีการนําข้อ
ค้นพบหรือองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยมาเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ท้ังในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเป็นจุดเด่นอย่างชัดเจนจํานวน 8 รายวิชา อาทิ (4.1-2-8) 

รายวิชา 01373331 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 3 เร่ืองมาประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ มี
การนําความรู้จากบทความวิจัย เร่ือง Hawthorne, Nathaniel ของผู้สอน ซ่ึงกําลังจะตีพิมพ์ในสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล
ภูมิภาคอเมริกา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมวดอักษร H-I-J มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 4 บทความวิจัย เร่ือง 
Hemingway, Ernest ของผู้สอน ซ่ึงกําลังจะตีพิมพ์ในสารานุกรมประวัติศาสตร์สากลภูมิภาคอเมริกา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมวด
อักษร H-I-J มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 5 บทความวิจัย เร่ือง Faulkner, William ของผู้สอน ในสารานุกรม
ประวัติศาสตร์สากลภูมิภาคอเมริกา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมวดอักษร E-F-G มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 6  

รายวิชา 01352231 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 1 เร่ืองมาประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ มี
การนําความรู้จากโครงการวิจัย เร่ือง ผลกระทบของการรับรู้ทางจริยธรรมในการโฆษณาต่อการตอบสนองทางทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 13 

รายวิชา 01358141 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 1 เร่ืองมาประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ มี
การนําความรู้จากโครงการวิจัย เร่ือง Basic Principles of Japanese Pronunciation: Vowels, Consonants, Mora, Rhythm, 
Accent, Intonation มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 2 

รายวิชา 01390345 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 1 เร่ืองมาประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ มี
การนําความรู้จากโครงการวิจัย เร่ือง ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional –MRA กลุ่มสาขา
ธุรกิจการโรงแรมอาหารและเครื่องด่ืม มาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 5, และ 7 

รายวิชา 01390497 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 2 เร่ืองมาประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ มี
การนําความรู้จากโครงการวิจัย เร่ือง Reasons for Internationalisation of Domestic in Thailand และASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professional –MRA กลุ่มสาขาธุรกิจการโรงแรมอาหารและเครื่องด่ืม มาประกอบการ
เรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 3  

รายวิชา 01390113 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 1 เร่ืองมาประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ มี
การนําความรู้จากโครงการวิจัย เร่ือง โครงการวิจัยเพ่ือจัดทําแผนการฝึกอบรม/ การเรียนการสอน และสื่อประสมการฝึกอบรม
หลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional –MRA กลุ่มสาขาธุรกิจการโรงแรมอาหาร
และเคร่ืองด่ืมมาประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 1 

รายวิชา 01390491และ 01391491 ได้มีการบรรยายโดยนําตัวอย่างจากโครงการวิจัย 1 เร่ือง มาประกอบการเรียน
การสอน ได้แก่ มีการนําความรู้จากโครงการวิจัย เร่ือง Reasons for Internationalisation of Domestic in Thailand มา
ประกอบการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 3, 4, 5 และ 6 
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3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

คณะมนุษยศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทําวิจัย รวมถึงเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศในการทําวิจัยภายในคณะผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเสวนา
วิจัยเชิงบูรณาการ (4.1-3-1) โครงการแนวทางการเป็นนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์ (4.1-3-2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
วิเคราะห์สมรรถนะด้านงานวิจัยและกําหนดแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนผลงานวิจัยของภาควิชา” (4.1-3-3) โครงการฝึกอบรมการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS (4.1-3-4) โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นสําหรับการทําวิจัย (4.1-3-5) โครงการ
ส่งเสริมและให้คําปรึกษาการทําวิจัยในหัวข้อ “Intercultural Communication and Foreign Language Education” (4.1-3-6) 
โครงการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “Research Trends in Second Language Acquisition” (4.1-3-7) คณะมนุษยศาสตร์มีการ
เผยแพร่เอกสารจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติในการเป็นนักวิจัยทีดีผ่านโครงการการลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม
กับจรรยาบรรณนักวิจัย (4.1-3-8) และสารวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ฉบับท่ี 1/2556 ตุลาคม-ธันวาคม 2556 หน้าท่ี 3 เร่ือง
จรรยาบรรณนักวิจัย (4.1-3-9) นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย (4.1-3-10) 
ตามท่ีกําหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลในด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มก. โดยมี
การมอบเงินรางวัลดังกล่าวให้แก่อาจารย์ 9 ท่านท่ีได้ทําชื่อเสียงให้แก่คณะ โดยมีคณาจารย์ซ่ึงมีผลงานการตีพิมพ์วารสารระดับ
นานาชาติ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากลได้รับรางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัย และรางวัลมีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ (4.1-3-11) 
ดังนี้ 

บุคลากรท่ีมีผลงานการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
1. บทความวิจัยในหนังสือวิชาการระดับนานาชาติ รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค 

เตชัสอนันต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
2. บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI และฐานข้อมูล Scopus 
 2.1 ชื่อเด่ียว/ชื่อแรก รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ ภาควิชาศิลปาชีพ และ

อาจารย์ ดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  
 2.2 ชื่อท่ีสองเป็นต้นไป รางวัลละ 5,000 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

และรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ ภาควิชานิเทศศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์  
3 .  บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอ ยู่ ในฐานข้อมูล อ่ืนๆ  ราง วัลละ  1 ,200 บาท  ไ ด้แก่                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกันต์ สุขชื่น ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ปีละ 500,000 บาท โดยใน
ปีงบประมาณ 2556 (4.1-4-1) มีโครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะ 9 ทุน เป็นจํานวนเงิน 500,000 บาท (4.1-4-2) ซ่ึง
ภาควิชาต่างๆ ก็มีการจัดสรรทุนวิจัยของภาคไว้เช่นกัน นอกจากนี้ คณะยังได้จัดสรรทุนในการผลิตผลงานวิชาการ 5 ทุน ทุนละ 
10,000 บาท ให้แก่ อาจารย์พิสิฐ อํานวยเงินตรา อาจารย์ธงรบ ร่ืนบรรเทิง รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง อาจารย์ ดร.ยุพกา 
ฟูกุชิม่า และ อาจารย์ ดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน (4.1-4-3) 
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5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็นต่อไปนี้ 
 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
 สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
คณะมนุษยศาสตร์มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะท้ัง 4 ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นท่ี 1 มีห้องปฏิบัติการวิจัยสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์ (4.1-5-1) ห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชา (4.1-5-2) 
มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนของ 9 ภาควิชา (4.1-5-3) และมีเจ้าหน้าท่ีประสานงาน 1 คน คือ นายณัฐชนน 
ม่ันคง โดยฝ่ายวิจัยได้จัดต้ังให้มีหน่วยประสานงานอยู่ห้องสํานักงานเลขานุการ เพ่ือรวบรวมเอกสารท่ีสําคัญ และประสานงานด้าน
การวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านงานวิจัย เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (4.1-5-4) พร้อมท้ัง
มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยประจําปีงบประมาณ 2556 จํานวน 500,000 บาท (4.1-5-5) 

ประเด็นท่ี 2 มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ ได้แก่ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ และห้องสมุด
พระพุทธศาสนาโดยมีภาควิชาปรัชญาและศาสนาเป็นผู้รับผิดชอบดูแล (4.1-5-6)  

ประเด็นท่ี 3 มีระบบสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยในเว็บไซต์คณะ http://www.hum.ku.ac.th/research/index.php 
(4.1-5-7) และฐานข้อมูลประวัตินักวิจัย สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ (4.1-5-8) 

ประเด็นท่ี 4 มีการจัดประชุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักวิจัย (4.1-5-9) และมีการเชิญ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) คือ Distinguished Professor Fred R. Eckman ซ่ึงเป็น
ผู้เชี่ยวชาญการทําวิจัยด้านการรับรู้ภาษาท่ีสอง ระดับนานาชาติมาเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายโครงการ “Research Trends in 
Second Language Acquisition” (4.1-5-10)  

ประเด็นท่ี 5 มีการสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยไปร่วมทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยอ่ืนท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาศรี ทิมแย้ม ได้เป็นผู้
ร่วมโครงการวิจัย “การเรียนรู้ภาษาของเด็กไทย” โดยมี Associate Professor Kamil Ud Deen, Ph.D. University of Hawaii, USA 
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และ 2) อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการ “การจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ (4.1-5-11) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
คณะมนุษยศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการการวิจัยของโครงการท่ีได้รับทุนในปี 2556 จากผล

การติดตาม มีโครงการท่ีแล้วเสร็จตามกําหนดการ จํานวน 1 โครงการ และมีโครงการท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินการจัดทํารายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 8 โครงการ (4.1-6-1) (4.1-6-2) นอกจากนี้ในส่วนของโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทําฐานข้อมูลคู่ภาษาอาเซียน+6” ซ่ึง
คณะได้สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้จํานวน 5,000,000 บาท ให้สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 
รับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการวิจัยดังกล่าว ท้ังนี้ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
โดยมีคณบดีเป็นประธานและรองคณบดีฝายวิจัยเป็นรองประธานกรรมการฯ อย่างสมํ่าเสมอ (4.1-6-2) และได้มีการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ (จากรายงานการสํารวจของสํานักงานเลขานุการ) พบว่า ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อห้องสมุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับมาก (4.1-6-3) สรุปผลการประเมินโครงการบรรยายทางวิชาการโครงการ 
“Intercultural Communication and Foreign Language Education” มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมาก และ
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ “Research Trends in Second Language Acquisition” มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 
4.45 อยู่ในระดับมากเช่นกัน (4.1-6-4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย สหวิทยาการคณะมนุษยศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมาก (4.1-6-5) ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลประวัตินักวิจัย มีค่าเฉลี่ย
ในภาพรวมเท่ากับ 3.59 อยู่ในระดับมาก (4.1-6-6)  
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 คือ งานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ของคณะมีอยู่น้อยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารย์ในคณะ ดังนั้นจึงควรพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนของคณะและการบูรณา
การกลุ่มงานวิจัยซ่ึงสามารถมีอาจารย์จากหลากหลายภาควิชามาทํางานร่วมกันได้ มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
(4.1-7-1) โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สมรรถนะด้านงานวิจัยและกําหนดแผนกลยุทธ์การขับเคล่ือน
ผลงานวิจัยของภาควิชา” (4.1-7-2) และจัดประชุมระดมสมองผู้บริหารเพ่ือการจัดทําชุดโครงการ/แผนวิจัยให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม (4.1-7-3) นอกจากน้ีได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยสหวิทยาการคณะมนุษยศาสตร์ มา
พัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพด้านต่างๆ เช่น ด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือให้มีความเพียงพอมากข้ึน (4.1-7-4) ใน
ขณะเดียวกันจากสรุปผลการติดตามโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปี 2556 คณะได้ดําเนินการปรับปรุงการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยจําแนกเป็น 2 คร้ัง เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีระยะเวลาในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยมากข้ึน และได้มีโนบายให้
คณาจารย์ท่ีขอทุนสนับสนุนการวิจัยมีโอกาสได้รับทุนฯ ทุกโครงการ แต่จะต้องมีการปรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมท่ีพิจารณาในการจัดสรรทุนวิจัย (4.1-7-5) 

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  6 ข้อ 
กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ ตาม

เกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
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 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
แผนปฏิบัติงานปงีบประมาณ 2556 ของฝ่ายวิจัย  
งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร
มนุษยศาสตร์ 
ประกาศกําหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่าน
บทความวิจัยหรือวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ และ
รายงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ มก. 
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลในด้านงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์ มก. 
หลักฐานการให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ 
และเขียนผลงานวิชาการ 

  2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิ เคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็น
องค์ความรู้ ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

4.2-2-1 
4.2-2-2 
4.2-2-3 

 
4.2-2-4 

 
4.2-2-5 

 
4.2-2-6 
4.2-2-7 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ 
ฐานข้อมูลความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในเวบ็ไซต์ของ
แต่ละภาควิชา/หน่วยงานสนบัสนุน 
วารสารมนุษยศาสตร์ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 และฉบบัพิเศษ 2556 
หนังสือ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจาํและสยาม-ไทยศึกษา
ในบริบทสากล 
วารสารจีนศกึษา 
หนังสือรวมบทความแสงแห่งพลวัตเกาหล ี
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4.2-3-1 
 

4.2-3-2 
 

4.2-3-3 
 

4.2-3-4 
4.2-3-5 

 
 

4.2-3-6 
 
 

4.2-3-7 

ฐานข้อมูลความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในเวบ็ไซต์ของ
แต่ละภาควิชา/หน่วยงานสนบัสนุน 
หนังสือขอบคุณการมอบหนังสือพิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจาํ
และสยาม-ไทยศึกษาในบรบิทสากล 
รายชื่อและท่ีอยู่ของสถาบนัการศึกษาท่ีได้ส่งมอบวารสารคณะ
มนุษยศาสตร์ 
โครงการเผยแพร่โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนคณะมนุษยศาสตร์ 
เผยแพร่ผลงานวิจยัโครงการอออกเสยีงภาษาไทยพื้นฐานสําหรับ
ผู้พิการทางการได้ยิน” ท่ี http://readandwritethai.com/ 
rwthai/index.php?clear=1 
เผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์
ท่ี http://play.google.com/store/apps/details?id=com. 
simply.thaisound 
เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องสื่อผสมมัลติมีเดีย:เรียน
ภาษาอังกฤษจากเพลง ท่ี http://hum.ku.ac.th/learn/ 
learnenglishthroughsong/o 

  4 มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชน 

4.2-4-1 
4.2-4-2 

 
 

4.2-4-3 
 

4.2-4-4 
4.2-4-5 

หนังสือขอบคุณ 
รายงานการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ รศ.ดร.จุฑารัตน์ 
ศราวณะวงศ์ เรือง “A University Library Management 
Model for Students Learning Support” 
รายงานข้อมูลผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีนาํมาใช้
อันก่อประโยชน์อย่างชัดเจน จาก สวพ. มก. 
http://readandwritethai.com/rwthai/index.php?clear=1 
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.simpl
y.thaisound 

  5 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครอง
สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

4.2-5-1 
 

4.2-5-2 
 

4.2-5-3 
4.2-5-4 

 
 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
สิทธิประโยชนจ์ากงานวิจัย มก. พ.ศ.2551 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
ตัวอย่างสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยของ สวพ.มก 
ผลงานโครงการวิจัย “สื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทย
พ้ืนฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน” ได้รับการแจ้งจดลิขสิทธ์ิ
ตามทะเบียนข้อมูลท่ี ส.9901 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 

  6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตร
ห รืออนุ สิ ท ธิบั ต ร  และมี ก า ร ย่ืนจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค
1 และ ง) 

4.2-6-1 
 

4.2-6-2 
 

4.2-6-3 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
สิทธิประโยชนจ์ากงานวิจัย มก. พ.ศ. 2551 (ใช้ระบบของ มก.) 
การมอบหมายให้บุคลากรตําแหน่งนักวิจัยเป็นผู้
ประสานงานในการดําเนินการเรื่องการคุ้มครองสิทธ์ิ 
ผลงานโครงการวิจัย “สื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทย
พ้ืนฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน” ได้รับการแจ้งจดลิขสิทธ์ิ
ตามทะเบียนข้อมูลท่ี ส.9901 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (4.2-1-1) เป็นผู้ขับเคล่ือนการดําเนินงานด้านการวิจัยให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานประจําปี (4.2-1-2) ซ่ึงมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยโดยจัดทํา
วารสารมนุษยศาสตร์ ปีละ 2 ฉบับ อย่างไรก็ตามในปี 2556 ได้มีการจัดทําวารสารมนุษยศาสตร์ฉบับพิเศษข้ึนเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 20 ปี วารสารมนุษยศาสตร์นับจากฉบับแรกท่ีพิมพ์เผยแพร่เม่ือ พ.ศ. 2536 และอีกวาระหนึ่งคือการเฉลิมฉลองครบรอบ 
20 ปี บัณฑิตศึกษา ท่ีในปี พ.ศ. 2536 ท่ีคณะ ริเร่ิมเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) เป็นหลักสูตรแรก 
(4.2-1-3) และมีการกําหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัยหรือวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยของ
คณะมนุษยศาสตร์ (4.2-1-4) และกําหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลในด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการของ
คณะมนุษยศาสตร์ (4.2-1-5) ท้ังยังมีการจัดสรรเงินเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ (ในการเสนอผลงานทางวิชาการ และเขียนผลงาน
วิชาการ) (4.2-1-6)  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็น
องค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (4.2-2-1) เป็นผู้ขับเคล่ือนการดําเนินงานด้านการวิจัยให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานประจําปี และมีคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ (4.2-2-2) ทําหน้าท่ีรวบรวม 
คัดสรรบทความจากคณาจารย์ นิสิต ท้ังภายในและภายนอกคณะ ท่ีได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์แล้ว เพ่ือพิจารณาตรวจสอบให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน แล้วรวบรวมตีพิมพ์บทความในวารสาร
มนุษยศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ ภาควิชาต่างๆ ได้รับนโยบายจากคณะไปดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการวิจัยของภาควิชา ซ่ึงทํา
หน้าท่ีรวมรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ไว้ใน
เว็บไซต์ของภาควิชา (4.2-2-3)  

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ได้นําผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของคณาจารย์ท่ีได้มีการ
สังเคราะห์ให้เป็นความรู้ท่ีน่าสนใจตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษย์จํานวน 3 ฉบับ โดยบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่จํานวน 5 เร่ือง 
คือ 1) การใช้สารสนเทศทางการเกษตร อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : 2) บทพิลาปมะระเสี่ยในพิธีมุฮัรรอมของชาว
มุสลิมนิกายชีอะห์ในประเทศไทย 3) ทัศนคติของนิสิตระดับอุดมศึกษาต่อการใช้ภาษาของอาจารย์ 4) A study of the Aspect 
Markers Kamlan and jÙ และ 5) Evaluating Brand Equity in Public Health Campaigns (4.2-2-4) นอกจากนี้ได้มีการ
ผลักดันให้คณาจารย์นําบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนๆ ท่ีคณะฯ มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงาน อาทิ หนังสือ 
“พิพิธภัณฑ์วรรณา: ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล” จํานวน 4 เร่ือง คือ 1) มุมสนุกในจิตรกรรมวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 2) แกะรอยหนังโลม: บทพินิจความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับทัศนศิลป์ในภาพหนังใหญ่ 3) ความไม่พยาบาทของ 
‘นายสําราญ’ กับอุดมการณ์ชนชั้นกลาง และ 4) เพศวิถีกับการเมืองเร่ืองความเป็นไทยในนวนิยายโรมานซ์แนวจักรวรรดินิยมของ
หลวงวิจิตรวาทการ (4.2-2-5) วารสารจีนศึกษา จํานวน 1 เร่ือง คือ บทบาทของภาษาแม่ท่ีส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
(4.2-2-6) และหนังสือรวมบทความแสงแห่งพลวัตเกาหลี ในการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษาคร้ังท่ี 3 จํานวน 2 เร่ือง คือ 
1) คุณลักษณ์เด่นของลักษณนามในภาษาเกาหลี 2) พยัญชนะกักเกร็งและพยัญชนะกักคลายในภาษาเกาหลีของผู้เรียนภาษาไทย 
(4.2-2-7)  
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3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เก่ียวข้อง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้คัดสรรแล้ว สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  

1.  จัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของภาควิชา (4.2-3-1) 
2.  มอบวารสารมนุษยศาสตร์ (4.2-3-2) และหนังสือ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษาใน

บริบทสากล” ให้แก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก (4.2-3-3) 
3.  จัดทําโครงการ “เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์” ท้ังนี้เพ่ือเป็นการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยจํานวน 4 โครงการดังนี้ (4.1-3-4) 
  3.1 การนําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง “เพศวิถีและอารมณ์ปรารถนาในนวนิยายเร่ืองแผ่นดินของเรา” โดย         

รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ 
  3.2 การนําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง “ทัศนคติต่อผู้พูดภาษาไทยและภาษาจีนของชาวไทยท่ีเรียนภาษาจีนและชาว

จีนท่ีเรียนภาษาไทย: การศึกษาด้วยกลวิธีพรางคู่” โดย ผศ.ดร.มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์ 
  3.3 การนําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง “โครงสร้างนามวลีท่ีมีคําลักษณนามปรากฏร่วมของภาษาในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้” โดย อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน 
  3.4 การนําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อจริยธรรมของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์” โดย อาจารย์ 

ดร.ธวัชชัย ทะราศรี 
4.  เผยแพร่โครงการวิจัยเร่ือง “สื่อการสอนการอ่านออกเสียงภาษาไทยพื้นฐานสําหรับผู้พิการทางการได้ยิน” ท่ี 

http://readandwritethai.com/ rwthai/index.php?clear=1 (4.2-3-5) 
5.  เผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์ ท่ี http://play.google.com/store/apps/ 

details?id=com.simply.thaisound (4.2-3-6)  
6.  เผยแพร่ผลงานวิจัยเร่ืองสื่อผสมมัลติมีเดีย:เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ท่ี http://hum.ku.ac.th/learn/ 

learnenglishthroughsong/ (4.2-3-7) 
4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน

ภายนอกหรือชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ดังนี้ 1) หนังสือ "พิพิธพรรณวรรณา:ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล" ซ่ึงได้รวมรวม
บทความจากงานวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ และมี
หนังสือตอบขอบคุณเพ่ือรับรองการใช้ประโยชน์จริง (4.2-4-1) 2) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นําผลการวิจัยของ      
รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ ในโครงการวิจัยเร่ือง “A University Library Management Model for Students Learning 
Support” ไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายในการศึกษาเพ่ือกําหนดแผนงานและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต และทิศทางการ
พัฒนาการให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (4.2-4-2) ผลงานงานวิจัยเร่ือง:ท่ีนี่-ท่ีโน่นจิตใจท่ีไร้บ้านของคนไทยพลัดถ่ินในเร่ืองสั้น
ของอัญชัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยสํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนําไปตีพิมพ์รวมเล่มเป็นหนังสือจําหน่ายในวงกว้าง (4.2-4-3) 

นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลงานวิจัยมาสู่การพัฒนาต่อยอดมาเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ CD-ROM 
Web-Template และ Application เป็นต้น และนําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะดังนี้ 
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1) โครงการระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล เป็นหัวหน้าโครงการ
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพ่ือให้บุคคลทั่วไป รวมถึงนิสิตนักเรียน นิสิต นักศึกษานําไปใช้ในการออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง 
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี Thai Speech App: Thai Speech 01, Thai Speech Tab for ipad, downloadable at 
Appstore/iTune Connect Thai Speech mobile, Thai Speech Tablet downloadable at Google Play โดยในปัจจุบันมีผู้
เข้าไปดาวน์โหลดเพ่ือใช้แอปดังกล่าวจํานวน 11 คน และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33) (4.1-3-4) 

2) โครงการสื่อการสอนการอ่านออกเสียงภาษาไทยพื้นฐานสําหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยมี รองศาสตราจารย์  
ดร .อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะผ่าน Google Analytic ท่ี 
http://readandwritethai.com ในปัจจุบันมีผู้เข้าไปดาวน์โหลดแอปดังกล่าวจํานวน 37 คน และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ.2551 (4.2-5-1) โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีหน้าท่ีกํากับดูแลให้อาจารย์/นักวิจัยกรอกข้อมูลการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ สวพ.มก. พิจารณาผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพในการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์/พัฒนาประเทศ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือทําวิจัย
ต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุด (4.2-5-2) นอกจากนี้คณะได้ดําเนินการตามระบบของการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดไว้ในสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยในแต่ละโครงการ (4.2-5-3) 
และคณะได้รับการรับรองการจดแจ้งลิขสิทธ์ิงานวิจัยผู้อํานวยการสํานักลิขสิทธ์ิ ทะเบียนข้อมูลเลขท่ี ส.9901 วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2556 ชื่อผลงาน “เรียนอ่านออกเสียงคําภาษาไทย” (4.2-5-4) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 
 คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิ และมีการย่ืนจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ.
2551 (4.2-6-1) และได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภายในคณะรับทราบ โดยมอบหมายให้นักวิจัยประสานงานกับ
สํานักบริการวิชาการ มก. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการย่ืนขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร 
และลิขสิทธ์ิ พร้อมท้ังรายงานข้อมูลให้แก่สํานักบริการวิชาการ มก. (4.6-2-2) ท้ังนี้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะจะเป็น
งานที่จะนําไปจดลิขสิทธ์ิเท่านั้น ได้แก่ ผลงานเร่ือง “เรียนอ่านออกเสียงคําภาษาไทย” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล 
(4.2-6-3) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
รอบระยะเวลา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556) เป้าหมาย  46,000 บาท/คน 
ปัจจัยนําเข้า 

หมายเหตุ 1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง
ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่
จํานวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบง่สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณี
ท่ีไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนท่ีได้ = 4.93 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

4.3-1 
 
 

4.3-2 
 
 

4.3-3 
 

ตารางค่าคณุภาพอาจารย์ประจําท้ังหมด และ
ข้อมูลอาจารย์ลาศึกษาต่อ (จากกองการ
เจ้าหน้าท่ี) 
โครงการและจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ี
ได้รับจากภายในและภายนอก (จากฐานข้อมูล
ของ สวพ.มก.) 
เอกสารขอทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะและ
ภาควิชา 

วิธีการคํานวณ    
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 
 

 
               =       =  73,988.71  บาท/คน         
          
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
X 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

         =      
                                          

       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

11,801,200 
  158.5+1 

 73,988.71 
   75,000 

คะแนนท่ีได้  =   

X 5 = 4.93 คะแนน  
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ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 6,653,200 
บาท และภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 5,148,000 บาท รวมท้ังหมด 11,801,200 บาท มีอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 
158.5 คน ลาศึกษาต่อ 21 คน และมีนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 1 คน  

  

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี ้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.3 12,629,310 75,624.61 
บาท/คน 

7,781,598 45,639.87 
บาท/คน 

11,801,200 73,988.71 
บาท/คน 

5.00 
คะแนน 

3.04
คะแนน 

4.93 
คะแนน 

46,000 
บาท/คน 

บรรลุ 75,000 
บาท/คน 167 170.5 159.5 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 (สมศ.) 
รอบระยะเวลา 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556)    เป้าหมาย  ร้อยละ 6 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
 กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการดําเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.และของคณะ) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 34 8.50 16 4.00 17 4.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 0 0 5 2.50 14 7.00 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 1 0.75 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1-4 
(Q1 - Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 3 3.00 3 3.00 4 4.00 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 2 0.25 1 0.125 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 4 1.00 4 1 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 2 2.00 1 1.00 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 37 11.50 33 13.5 41 17.38 
11 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด  
181 189.5 180.5 

12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

6.35 7.12 9.63 

13 คะแนนท่ีได้ 5
10
6.35 = 3.18 5

10
7.12 = 3.56 5

10
9.63 = 4.81 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5 11.50 ร้อยละ 
6.35 

13.50 ร้อยละ 
7.12 

17.38 ร้อยละ 
9.63 

3.18 
คะแนน 

3.56 
คะแนน 

4.81 
คะแนน 

ร้อยละ 
6 

บรรล ุ ร้อยละ 
9.5 181 189.5 180.5 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 ตารางค่าดัชนคีณุภาพอาจารย์ประจําท้ังหมด และข้อมูลอาจารย์ลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 (จากกองการ

เจ้าหน้าท่ี) 
5-2 เอกสารและวารสารแสดงการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจําป ี2556 (ข้อมูลจาก สวพ. มก.) 
5-3 วารสารท่ีคณาจารย์มีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีไม่ได้ระบุในฐานข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ สวพ. 
5-4 โครงการแสดงดนตรีไทย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี  ดนตรีสําหรับประชาชน ปีท่ี 59 คร้ังท่ี 16 
5-5 โครงการดนตรีสําหรับประชาชน ปีท่ี 59 คร้ังท่ี 16 
5-6 โครงการประกวดดนตรีโลก 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน ์

รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556)    เป้าหมาย  ร้อยละ 12 
ผลผลิต 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 

1 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 1 7 9 
2 งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 0 20 13 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
1 27 22 

4 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
(นับรวมท่ีศึกษาต่อ) 

181 189.5 180.5 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ 

0.55 14.25 12.19 

6 คะแนนท่ีได้ 5
20
0.55 = 0.14 5

20
14.25 =3.56 5

20
12.19 =3.05 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการนําไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทินท่ีระบุ   

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6 1 ร้อยละ 
0.55 

27 ร้อยละ 
0.55 

22 ร้อยละ 
12.19 

0.14 
คะแนน 

3.56 
คะแนน 

3.05 
คะแนน 

ร้อยละ 
12 

บรรลุ ร้อยละ 
12 181 189.5 180.5 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ประจําท้ังหมด และข้อมูลอาจารย์ลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 (จากกองการ

เจ้าหน้าท่ี) 
6-2 สรุปข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
6-3 เอกสารและข้อมูลการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจําป ี2556 (ข้อมูลจาก สวพ. มก.) 
6-4 รายการหนังสือของคณาจารย์ท่ีจัดพิมพ์ในปี 2556 จากศูนย์หนังสือ มก. 
6-5 แบบรายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการนําไปใช้ประโยชน์เร่ือง  

A University  Library   Management  Model  for  Students Learning  Support 
6-6 หนังสือสื่อสารสนเทศ 
6-7 หนังสือคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย 
6-8 หนังสือนิยายแห่งนิยามเรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม 
6-9 รายงานผลการศกึษาคําพ้ืนฐานนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2554 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 (สมศ.) ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556)    เป้าหมาย  ร้อยละ 1.20 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 

1 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ 

0.25 0 0 3 0.75 2 0.50 

2 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด 

0.75 0 0 0 0 11 8.25 

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 2 2.00 3 3.00 2 2.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรอง
คุณภาพ 

2 2.00 6 3.75 15 10.75 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 

6 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

181 189.5 180.5 

7 ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 1.10 1.98 5.96 
8 คะแนนท่ีได้ 5

10
1.10 = 0.55 5

10
1.98 = 0.99 5

10
5.96 = 2.98 

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

7 2 ร้อยละ
1.10 

3.75 ร้อยละ
1.98 

10.75 ร้อยละ
5.96 

0.55 
คะแนน 

0.99 
คะแนน 

2.98 
คะแนน 

ร้อยละ
1.20 

บรรลุ ร้อยละ
1.80 181 189.5 180.5 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7-1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ท่ีได้รับรองคุณภาพ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  
2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงไม่นําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 และ 18.2 พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี  2.5  
 
ตารางท่ี 2.5  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี  5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 
  

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

8 
สมศ.

ผลการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 10 13 144.44 13 144.44 5.00 5.00   

9 9 

9 
สมศ.

ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

18.1 
สมศ.

ผลการชี้นําและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (มหาวิทยาลัยสี
เขียว) 

ข้อ 3 4  5.00   รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 
แต่ไม่
ประเมิน 

18.2 
สมศ.

ผลการชี้นําและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพ่ือความกินดี
อยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 3 4  5.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 4 4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

รอบระยะเวลา  
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 
กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
 

หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ ข้อ 3 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

5.1-1-1 
 

5.1-1-2 
 

5.1-1-3 
 

5.1-1-4 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์(แผนพัฒนา
งานบริการวิชาการ) 
แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2556  ของฝ่ายบริการ
วิชาการ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการครั้งท่ี 
1/2557, วาระพิเศษ 1/2556, 1/2556-6/2556 

  2 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 

5.1-2-1 
 
 
 

5.1-2-2 
 

5.1-2-3 
 

5.1-2-4 
5.1-2-5 
5.1-2-6 

 
 
 
 

5.1-2-7 
 

โครงการค่ายผู้นาํเยาวชนเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ 
- แบบประเมินการให้บริการวิชาการของอาจารย์ภาควิชา
ศิลปาชีพ และ มคอ.3 รายวิชา 01390343 การจัดการการ
ประชุมและนิทรรศการ 
รายงานผลการจดัโครงการกิจกรรม "พ่ีสอนน้อง" 
- มคอ.3 รายวิชา 01362222 การอ่านและรายงานภาษาจีน II 
โครงการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภาษาต่างประเทศทางสื่อ
วิทยุ 
โครงการดนตรีทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจําปี 2556 
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การขับร้องประสานเสียง 
โครงการสัมมนาหัวข้อ "การเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในหลายมิติ: ปัญหา สื่อการสอน และกิจกรรมในชั้นเรียน ควร
เป็นอย่าง" 
- ประมวลการสอนรายวิชา 01356116 ภาษาฝร่ังเศส
พ้ืนฐาน II 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงคอนเสิร์ตสําหรับ
เยาวชนและบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

    5.1-2-8 
 
 

5.1-2-9 
 
 
 
 

5.1-2-10 
 
 
 

5.1-2-11 
 
 
 
 
 
 
 

5.1-2-12 

ประมวลการสอนรายวิชา 01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ 
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี "เพ่ือกันและกัน"และ เว็บไซต์เผยแพร่
ฐานข้อมูลตัวละครเด่นhttp://lit.hum.ku.ac.th/page13.html 
โครงการสัมมนาวิชาการ “พิพิธพรรณวรรณา:ความทรงจําและสยาม
ศึกษาในบริบทสากล” 
- หนังสือพิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยามศึกษาในบริบท
สากล 
- ประมวลการสอนรายวิชา 01376324 วรรณกรรมสมัยใหม่ 
หนังสือเชิญบรรยายวิชา 2201668 วรรณคดีไทยสัมพันธ์ หัวข้อ 
"รามเกียรต์ิกับศิลปะการแสดงหนังใหญ่" 
- ประมวลการสอนรายวิชา 01376345 พระนิพนธ์กรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส หัวข้อ "สมุทรโฆษคําฉันท์" 
โครงการจัดทําแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training 
Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA) 
- มคอ.3 รายวิชา 01390113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจท่ีพักและ
บริการอาหาร 
- มคอ.3 รายวิชา 01390345 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
- แบบประเมินการให้บริการวิชาการของอาจารย์ภาควิชาศิลปาชพี 
โครงการประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ 
คร้ังท่ี 1 
- แผนการสอนวิชา 01352597 สัมมนา 

  3 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย 

5.1-3-1 
 
 
 
 
 

5.1-3-2 
 
 

5.1-3-3 
 
 
 

5.1-3-4 
 
 
 

5.1-3-5 

โครงการสัมมนาวิชาการ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยาม
ศึกษาในบริบทสากล” 
- หนังสือพิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยามศึกษาในบริบท
สากล 
- แบบเสนอขอทุนวิจัยเรื่อง อหังการแห่งสามัญชน: สุนทรียศาสตร์และ
อุดมการณช์นชั้นกลางในนวนิยาย'ความไม่พยาบาท' ของ "นายสําราญ" 
หนังสือเชิญบรรยายวิชา 2201668 วรรณคดีไทยสัมพันธ์ หัวข้อ 
"รามเกียรต์ิกับศิลปะการแสดงหนังใหญ่" 
- รายงานการทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยเรื่อง ละครลิง 
โครงการจัดทําแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training 
Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA) 
- แบบประเมินการให้บริการวิชาการของอาจารย์ภาควิชาศิลปาชพี 
โครงการประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ 
คร้ังท่ี 1 
- Proceedings งานประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
แห่งชาติ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา คร้ังท่ี 3 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา 
คร้ังท่ี 3 
- หนังสือรวมบทความ "แสงแห่งพลวัตเกาหลี" 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  4 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความสําเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและ
การวิจัย 

5.1-4-1 
 
 

5.1-4-2 
 

5.1-4-3 
5.1-4-4 

 
5.1-4-5 

 
5.1-4-6 

 
5.1-4-7 

 
5.1-4-8 
5.1-4-9 

รายงานการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ และ
ภาควิชาวรรณคดี 
สรุปผลการประเมินโครงการค่ายผู้นําเยาวชนเพ่ือการท่องเที่ยวและ
บริการ 
สรุปผลการจัดโครงการกิจกรรม "พ่ีสอนน้อง" 
สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภาษาต่างประเทศ
ทางสื่อวิทยุ 
สรุปผลการประเมินโครงการดนตรีทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจําปี 
2556 
สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง การขับร้อง
ประสานเสียง 
สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาวิชาการ“พิพิธพรรณวรรณา: ความ
ทรงจําและสยามศึกษาในบริบทสากล” 
รายงานผลโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา คร้ังท่ี 3 
สรุปผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 1 

  5 มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร
ประเมินไปปรับปรุง
ก า รบู รณาก า ร ง าน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

5.1-5-1 
 
 

5.1-5-2 
5.1-5-3 

 
5.1-5-4 

การรายงานการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์ และภาควิชาวรรณคดี 
มคอ.5 รายวิชา 01390343 การจัดการการประชุมและนิทรรศการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คร้ังท่ี 1/2557 หน้า 
4-5 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการภาควิชา
วรรณคดี  คร้ังท่ี 2/2556 หน้า 2-3 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ (5.1-1-3, 
5.1-1-4) มีหน้าท่ีในการกําหนดแผนการพัฒนางานบริการวิชาการ (5.1-1-2) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะ (5.1-1-1) ดูแล
ประสานงานโครงการบริการวิชาการของคณะและภาควิชาต่างๆ กํากับดูแลศูนย์ภาษา สถาบันขงจื๊อ และศูนย์ทดสอบทางภาษา 
ดูแลพัฒนาห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสํานักงานเลขานุการ ซ่ึงในคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานร่วม
เป็นกรรมการรับนโยบายจากคณะไปดําเนินการด้านบริการวิชาการในภาควิชาด้วย 
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) โครงการค่ายผู้นําเยาวชนเพ่ือการท่องเท่ียวและบริการ โดยให้นิสิตท่ีเรียนในรายวิชา 01390343 การจัดการการ

ประชุมและนิทรรศการ เข้าร่วมโครงการเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา (5.1-2-1) 
2) โครงการกิจกรรม "พ่ีสอนน้อง" สําหรับนิสิตท่ีเรียนรายวิชา 01362222 การอ่านและรายงานภาษาจีน II ได้นํา

ความรู้ท่ีเรียนมาไปเผยแพร่ให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา (5.1-2-2) 
3) โครงการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภาษาต่างประเทศทางสื่อวิทยุ สําหรับให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคปกติ ได้ฝึกประสบการณ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเรียนมาสู่ชุมชนภายนอก (5.1-2-3) 
4) โครงการดนตรีทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจําปี 2556 ซ่ึงจัดต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 สําหรับให้นิสิตสาขาวิชาดนตรี

ไทยได้แสดงความสามารถด้านดนตรีไทยเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านดนตรีไทยแก่ชุมชน และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและ
มหาวิทยาลัย (5.1-2-4) 

5) โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง การขับร้องประสานเสียง เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการขับร้องเพลงประสานเสียง
ให้แก่นิสิตรายวิชาขับร้องประสานเสียง และผู้สนใจทั่วไป โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok 
Voices มาเป็นวิทยากร (5.1-2-5) 

6) โครงการสัมมนาหัวข้อ "การเรียนการสอนท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในหลายมิติ: ปัญหา สื่อการสอน และกิจกรรมในชั้น
เรียน ควรเป็นอย่างไร" โดยมีการกําหนดให้นิสิตท่ีเรียนในรายวิชา 01356116 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน II เข้าร่วมโครงการ (5.1-2-6) 

7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงคอนเสิร์ตสําหรับเยาวชนและบุคคลท่ีสนใจทั่วไป สําหรับให้นิสิตและศิษย์
ของวง นนทรี ออร์เคสตร้า วินด์ ได้ฝึกประสบการณ์ในการแสดงคอนเสิร์ตให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยมีนักดนตรีจากประเทศ
ญี่ปุ่นร่วมแสดง (5.1-2-7) 

8) ภาควิชาวรรณคดีจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี "เพ่ือกันและกัน" ให้กับนิสิตท่ีเรียนในวิชา รายวิชา 
01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ เพ่ือฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และกําหนดให้นิสิตจัดทําข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดี
อังกฤษ เพ่ือนําเผยแพร่เป็นองค์ความรู้สู่สาธารณชนในเว็บไซต์ของภาควิชาhttp://lit.hum.ku.ac.th/ page13.html (5.1-2-8) 

9) รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ได้นําเสนอบทความวิจัยเร่ือง ความไม่พยาบาท ของ 'นายสําราญ' กับอุดมการณ์ชนชั้น
กลาง ในโครงการสัมมนาวิชาการ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยามศึกษาในบริบทสากล” ซ่ึงได้รวบรวมตีพิมพ์เป็น
หนังสือพิพิธพรรณวรรณา:ความทรงจําและสยามศึกษาในบริบทสากล และนําหนังสือดังกล่าวมากําหนดไว้ในรายวิชา 01376324 
วรรณกรรมสมัยใหม่ เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาประกอบการเรียนการสอน (5.1-2-9) 

10) อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า ได้นําความรู้และประสบการณ์จากการได้รับเชิญไปบรรยายในวิชา 2201668 วรรณคดี
ไทยสัมพันธ์ หัวข้อ "รามเกียรต์ิกับศิลปะการแสดงหนังใหญ่" ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 01376345 พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
หัวข้อ "สมุทรโฆษคําฉันท์" (5.1-2-10) 

11) ภาควิชาศิลปาชีพ ร่วมกับสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. จัดทําโครงการวิจัยเพ่ือจัดทําแผนการฝึกอบรม/การ
เรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals - MRA) กลุ่มสาขาธุรกิจโรงแรม แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ให้แก่กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาซ่ึงนําผลการศึกษาด้านสมรรถนะด้านวิชาชีพท่องเที่ยวข้ันพ้ืนฐานตามที่ ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals กําหนด มาบูรณาการกับเนื้อหาในรายวิชา 01390113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจท่ี
พักและบริการอาหาร และรายวิชา 01390345 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของรายวิชาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (5.1-2-11) 

12) ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้กําหนดให้นิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีเรียนในรายวิชา 01352597 สัมมนา จัดงานบริการวิชาการในโครงการประชุมวิชาการนิเทศ
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกท่ีสนใจเข้าร่วมฟังและนําเสนอผลงานวิจัยในด้าน
นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (5.1-2-12) 
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3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ดังนี้   
1) รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ได้นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง ความไม่พยาบาท ของ 'นายสําราญ' กับอุดมการณ์ชนชั้นกลาง 

ในโครงการสัมมนาวิชาการ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยามศึกษาในบริบทสากล” จัดโดยภาควิชาวรรณคดี ซ่ึงผลงาน
ดังกล่าวได้ต่อยอดมาจากงานวิจัยเร่ือง อหังการแห่งสามัญชน:สุนทรียศาสตร์และอุดมการณ์ชนชั้นกลางในนวนิยาย และมีการ
รวบรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือพิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยามศึกษาในบริบทสากล ซ่ึงได้มอบให้กับห้องสมุดของสถานศึกษา
ท่ัวประเทศเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้แก่สาธารณชน (5.1-3-1) 

2)  อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า ได้นําความรู้และประสบการณ์จากการได้รับเชิญไปบรรยายในวิชา 2201668 วรรณคดี
ไทยสัมพันธ์ หัวข้อ "รามเกียรต์ิกับศิลปะการแสดงหนังใหญ่" ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาพัฒนาต่อยอดกับโครงการวิจัยเร่ือง "โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(ละครลิง)" ซ่ึงได้รับทุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (5.1-3-2) 

3)  ภาควิชาศิลปาชีพ ร่วมกับสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. จัดทําโครงการวิจัยเพ่ือจัดทําแผนการฝึกอบรม/การ
เรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals - MRA) กลุ่มสาขาธุรกิจโรงแรม แผนกอาหารและเครื่องด่ืมให้แก่กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา โดยมีการนําผลการศึกษาด้านสมรรถนะด้านวิชาชีพท่องเท่ียวข้ันพ้ืนฐานตามที่ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals กําหนด และกระบวนการวิจัยมาบูรณาการกับโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรของภาควิชาศิลปาชีพ (5.1-3-3) 

4)  ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้กําหนดให้นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี1 เพ่ือเปิดโอกาสนิสิต อาจารย์ของ
ภาควิชา และบุคคลภายนอกท่ีสนใจเข้าร่วมฟังและนําเสนอผลงานวิจัยในด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และได้มีการ
รวบรวมบทความ จัดทําเป็น Proceedings งานประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ ท้ังในรูปเล่มและแผ่น
ซีดี (5.1-3-4) 

5)  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา คร้ังท่ี 3 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ของ 3 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมีคณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัย 3 เร่ือง ได้แก่ 
1) คุณลักษณ์เด่นของลักษณนามในภาษาเกาหลี โดย ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล 2) พยัญชนะกักเกร็งและพยัญชนะกักคลายในภาษา
เกาหลีของผู้เรียนคนไทย โดย อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน และ 3) นิราศเกาหลี:ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเมือง 
โดย อาจารย์พรรณราย ชาญหิรัญ ท้ังนี้ ได้มีการรวมบทความตีพิมพ์ในหนังสือ "แสงแห่งพลวัตเกาหลี" (5.1-3-5) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย (5.1-4-1) กับท้ัง ในการจัดโครงการบริการวิชาการต่างๆ ได้มีการสรุปผลการประเมินของแต่ละโครงการ อาทิ โครงการ
ค่ายผู้นําเยาวชนเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ (5.1-5-2) โครงการกิจกรรม "พ่ีสอนน้อง" (5.1-1-3) โครงการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ภาษาต่างประเทศทางส่ือวิทยุ (5.1-1-4)โครงการดนตรีทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจําปี 2556 (5.1-1-5) โครงการสัมมนาทาง
วิชาการเร่ือง การขับร้องประสานเสียง(5.1-1-6) โครงการสัมมนาวิชาการ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยามศึกษาใน
บริบทสากล” (5.1-1-7) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา คร้ังท่ี 3 (5.1-1-8) และโครงการประชุมวิชาการนิเทศ
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 1 (5.1-4-9) เป็นต้น 
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน มาจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะด้านการ

บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี ท้ังยังได้มีการจัดทํารายงานประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
การบูรณาการในปีต่อไป (5.1-5-1) นอกจากนี้ ยังมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง อาทิ ภาควิชาศิลปาชีพได้รายงานการปรับปรุง
ไว้ใน มคอ.5 ของรายวิชาท่ีมีการบูรณาการกับการบริการทางวิชาการ (5.1-5-2) คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการของคณะและของ
ภาควิชา ได้มีการพิจารณาหารือกันในท่ีประชุมเพ่ือวางแนวทางในการจัดทําแผนการปรับปรุงการบูรณาการงานวิชาการ
ร่วมกัน (5.1-5-3, 5.1-5-4) เป็นต้น 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 
กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทาง
และการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของคณะ 

5.2-1-1 
 

5.2-1-2 
 

5.2-1-3 
5.2-1-4 

 
5.2-1-5 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์  
(แผนพัฒนางานบริการวิชาการ) 
แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2556 ของฝ่าย
บริการวิชาการ 
แผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 ของศูนย์ภาษา 
สรุปผลการประเมินการสํารวจความต้องการบริการ
วิชาการของชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานสรุปผลแบบสํารวจความคิดเห็น/ความต้องการ
ของผู้รับบริการของศูนย์ภาษาปีการศึกษา 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 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 
5.2-2-7 
5.2-2-8 

 
5.2-2-9 

 
5.2-2-10 
5.2-2-11 
5.2-2-12 

ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ปี
การศึกษา 2556 
โครงการท่ีจัดโดยฝ่ายบริการวิชาการ 4 โครงการ 
โครงการที่จัดให้กรมสุขภาพจิต 14 โครงการ 
โครงการท่ีจัดให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 1 โครงการ 
โครงการท่ีจัดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 1 โครงการ 
โครงการท่ีจัดให้สถาบันกลัยาณร์าชนครินทร์ 1 โครงการ 
โครงการท่ีจัดให้สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 2โครงการ 
โครงการท่ีจัดให้สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 1 
โครงการ 
โครงการท่ีจัดให้บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ 
จํากัด 1 โครงการ 
โครงการที่จัดให้หน่วยงานภายใน มก. 2 โครงการ 
โครงการท่ีจัดโดยสถาบันขงจื๊อ 3 โครงการ 
โครงการท่ีจัดโดยภาควิชา 7 โครงการ 

  3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

5.2-3-1 
 

5.2-3-2 
 

5.2-3-3 

รายงานสรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการท่ี
จัดให้กับหน่วยงานภายนอก 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ 
คร้ังท่ี 1/2557 หน้า 4-5 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวชิาการ
ภาควิชาวรรณคดี คร้ังท่ี 1/2557 หน้า 2-3 และครั้งท่ี 
2/2556 หน้า 2-3 

  4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ 

5.2-4-1 
 
 

5.2-4-2 
 

5.2-4-3 
 
 

5.2-4-4 

รายงานการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ 
คร้ังท่ี 1/2557 หน้า 4-5 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวชิาการ
ภาควิชาวรรณคดี คร้ังท่ี 1/2557 หน้า 2-3 และครั้งท่ี 
2/2556 หน้า 2-3 
โครงการดนตรีทัศนศกึษา "ดนตรีสัญจร" ประจาํป ี2556 

  5 มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

5.2-5-1 
 

5.2-5-2 
5.2-5-3 

 
5.2-5-4 

หนังสือพิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยามศึกษา
ในบริบทสากล   
หนังสือรวมบทความ "แสงแห่งพลวัตเกาหลี" 
Proceedings งานประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ 
เว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี
http://lit.hum.ku.ac.th/page11.html 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ

กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ (5.2-1-1) และ (5.2-1-2) โดย
คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ได้ส่งแบบสํารวจความต้องการบริการวิชาการของชุมชนไปยังหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือนําผลการสํารวจมาจัดมาวางแผนจัดบริการหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน (5.2-1-4) นอกจากนี้ ศูนย์ภาษา 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีจัดบริการวิชาการของคณะ ยังได้จัดทําการสํารวจความต้องการในการเข้ารับการอบรม (5.2-1-5) ท่ีมาจาก
หน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน ว่าประสงค์จะให้เปิดอบรมในด้านใดบ้าง ท้ังในรูปแบบของแบบสอบถาม และการให้
ข้อเสนอแนะผ่านกล่องรับความคิดเห็นและทางเว็บไซต์ ซ่ึงได้มีการนําผลการสํารวจเข้าหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
ภาษาเพื่อกําหนดทิศทางในการจัดอบรมต่อไป (5.2-1-3) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

คณะมนุษยศาสตร์มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ ท้ังการจัดโครงการพัฒนานาวิชาการ (มก.พว.01) หลักสูตรประจํา และหลักสูตร
เฉพาะกิจ เพ่ือจัดอบรมภาษาแก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคลคลท่ัวไป และจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
ให้แก่หน่วยงานภายนอก (5.2-2-1) ดังนี้ 

1)  โครงการท่ีจัดโดยฝ่ายบริการวิชาการ 4 โครงการ (5.2-2-2) ได้แก่ 
     - โครงการ SCB Global English for Teens II 
     - โครงการ SCB-KU Academy) 
     - โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 
     - โครงการอบรมหลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ" รุ่นท่ี 1 
2)  โครงการท่ีจัดให้กรมสุขภาพจิต 14โครงการ (5.2-2-3) ได้แก่ 
   - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Giving Effective Academic Presentations in English II รุ่นท่ี 1 
 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English for Effective Communication II รุ่นท่ี 1 
 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English for Effective Communication I รุ่นท่ี 3 
 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English for Effective Communication I รุ่นท่ี 2 
   - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English for Effective Communication I รุ่นท่ี 1 
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English at Work I รุ่น 4 
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English at Work II รุ่น 3 
   - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Chinese รุ่น 1 
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Chinese รุ่น 2 
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Burmese รุ่น 1 
 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตรIntegrated English Skill for Intermediate Learners รุ่นท่ี 1 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตรIntegrated English Skill for Intermediate Learners รุ่นท่ี 2 
 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English for Writing Research Papers รุ่นท่ี 1 
      - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Giving Effective Academic Presentations in English I รุ่นท่ี 2 
3)  โครงการท่ีจัดให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 1 โครงการ ได้แก่ 
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English at Work (5.2-2-4) 
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4)  โครงการท่ีจัดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคPEA 1 โครงการ ได้แก่ 
 - โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) (5.2-2-5) 
5)  โครงการท่ีจัดให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 1 โครงการ ได้แก่ 
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English at Work (5.2-2-6) 
6)  โครงการท่ีจัดให้สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 2 โครงการ (5.2-2-7) ได้แก่ 
    - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Writing Memos, Letters and Reports in English รุ่นท่ี 1 
    - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English Conversation รุ่นท่ี 1 
7)  โครงการท่ีจัดให้สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 1 โครงการ ได้แก่ 
 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English for Communication (5.2-2-8) 
8)  โครงการท่ีจัดให้บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จํากัด 1 โครงการ ได้แก่ 
    - โครงการบริการภาษาต่างประเทศ (5.2-2-9) 
9)  โครงการท่ีจัดให้หน่วยงานภายใน มก. 2 โครงการ (5.2-2-10) ได้แก่ 
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร CU-TEP Preparation จัดให้คณะศึกษาศาสตร์ มก. 
 - โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม จัดให้คณะสังคมศาสตร์ มก. 
10) โครงการท่ีจัดโดยสถาบันขงจื๊อ 3 โครงการ (5.2-2-11) ได้แก่ 
 - โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 - โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นท่ี 2 จัดให้กรมวิชาการเกษตร 
     - โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นท่ี 3 จัดให้กรมวิชาการเกษตร 
11) โครงการท่ีจัดโดยภาควิชา 7 โครงการ (5.2-2-12) ได้แก่ 
 - โครงการดนตรีศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจําปี 2556 จัดให้โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี 
 - กิจกรรม "พ่ีสอนน้อง" จัดให้โรงเรียนสารวิทยา 
 - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา คร้ังท่ี 3 ร่วมจัดกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

 - โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพ่ือผู้พิการทางสายตา จัดให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด 
 - โครงการสัมมนาวิชาการ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยามศึกษาในบริบทสากล” ร่วมจัดกับสยาม

สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 - โครงการวิจัยเพ่ือจัดทําแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสม

ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA) กลุ่มสาขา
ธุรกิจโรงแรม แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ร่วมจัดกับสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โดยจัดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 - โครงการประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 1 จัดให้สถาบันภาครัฐและเอกชน 
และสื่อสารมวลชน 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม อาทิ ศูนย์ภาษา

จัดทําการสํารวจความคิดเห็น/ความต้องการของผู้รับบริการศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2556 และสรุปผลการประเมินโครงการอบรม
ต่างๆ ของศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2556 และสรุปผลการประเมินโครงการต่างๆ ท่ีจัดให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก (5.2-3-1) 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการของคณะและของภาควิชาได้มีการพิจารณาผลการดําเนินโครงการต่างๆ ในรอบปีท่ีผ่าน
มาเพื่อประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือวางแผนการจัดการให้บริการในปีต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (5.2-3-2, 5.2-3-3) 
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4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ โดยมีการรายงานการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
(5.2-4-1) ให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน กับท้ังภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนจะ
นําผลการประเมินโครงการต่างๆ และข้อเสนอแนะท่ีได้รับไปพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการของหน่วยงานเพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงเพ่ือจัดโครงการในคร้ังต่อไป เช่น ศูนย์ภาษา, ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ และภาควิชาวรรณคดี ก็ทําเช่นเดียวกัน 
(5.2-4-2, 5.2-4-3) และมีการระบุไว้ในแบบเสนอโครงการว่าได้นําผลการประเมินจากคร้ังท่ีแล้วมาปรับปรุงในการจัดโครงการในคร้ัง
นี้อย่างไร เช่น โครงการดนตรีทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจําปี 2556 ซ่ึงจัดตามความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการว่า
อยากให้จัดทุกปี (5.2-4-4) 

5. มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

คณะมนุษยศาสตร์มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ
และเผยแพร่สู่สาธารณชน เช่น ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในหนังสือพิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยามศึกษาในบริบท
สากล  (5.2-5-1) หนังสือรวมบทความ "แสงแห่งพลวัตเกาหลี" (5.2-5-2) และProceedings งานประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ (5.2-5-3) ซ่ึงได้มีมอบหนังสือดังกล่าวให้กับห้องสมุดของสถานศึกษาท่ัวประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ 
นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ อาทิเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดีhttp://lit.hum.ku.ac.th/page11.html (5.2-5-4) เป็นต้น 

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 (สมศ.) ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  ร้อยละ 10 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอน 
0 3 8 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาการวิจัย 0 1 1 
3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาท้ังในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 
0 2 4 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 9 9 9 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
0 66.67 144.44 

6 คะแนนท่ีได้ 5
30
0   = 0 5

30
66.67 = 11.11 5

30
144.44 = 24.07 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

8 ร้อยละ  
0 

ร้อยละ 
66.67 

ร้อยละ 
144.44 

0 
คะแนน 

5.00
คะแนน 

5.00
คะแนน 

ร้อยละ  
10 

บรรลุ ร้อยละ  
30 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8-1 รายงานการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย (ดูเอกสารโครงการต่างๆ ในแฟ้มตัวบ่งชี้ท่ี 5.1) 
8-2 แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (แผนพัฒนางานบริการทางวิชาการ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9 (สมศ.) การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

หมายเหตุ สําหรับสถาบันท่ีได้รับการประเมินป ี2554 กรณีเป็นกิจกรรมใหม่  สําหรับเกณฑ์ต่อเนื่อง ย่ังยืน และ
เข้มแข็ง ให้ใช้ 1 ปีได้โดยอนุโลม 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

9-1-1 
 

9-1-2 
 

9-1-3 
 

9-1-4 
 

9-1-5 
 

9-1-6 

แผนพัฒนางานบริการวิชาการ (แผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 
คณะมนุษยศาสตร์) 
ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน  
ปีการศึกษา 2556 
โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพ่ือผู้พิการทาง
สายตา และสรุปผลการประเมินโครงการ 
โครงการบริการภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัท แอดวานซ์ 
คอนแท็คเซ็นเตอร์ จํากัด (AIS) 
โครงการทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจาํปี 2556และสรุปผล
การประเมินโครงการ 
โครงการท่ีจัดให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชนและสรุปผล
การประเมินโครงการ 

  2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 

9-2-1 รายงานการประเมินผลการผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีข้อง
แผนปฏิบัติการประจําป ี2556 (แผนพัฒนางานบริการวชิาการ) 

  3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิก
ท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

9-3-1 
9-3-2 

 
9-3-3 

 
9-3-4 

รายชื่อต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์ท่ีจัดทํา 
โครงการบริการภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัท แอดวานซ์ 
คอนแท็คเซ็นเตอร์ จํากัด (AIS) 
โครงการทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจาํปี 2556 และสรุปผล
การประเมินโครงการ 
โครงการท่ีจัดให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน และสรุปผล
การประเมินโครงการ 

  4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ย่ั ง ยื น  โ ด ย ค ง อั ต ลั ก ษณ์ แ ล ะ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

9-4-1 
9-4-2 

 
9-4-3 

หนังสือขอบคุณจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
โครงการบริการภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัท แอดวานซ์ คอน
แท็คเซ็นเตอร์ จํากัด (AIS) 
โครงการทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจาํปี 2556 และสรุปผล
การประเมินโครงการ 

  5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง 

9-5-1 
9-5-2 

หนังสือขอบคุณจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
โครงการทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจาํปี 2556และสรุปผล
การประเมินโครงการ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 9 (สมศ.) ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

คณะมนุษยศาสตร์มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน โดยมีการถ่ายทอด
นโยบายและตัวชี้วัดของแผนงานลงสู่ระดับภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุน โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในกํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินการ มีศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการวิชาการและหารายได้ให้แก่คณะ
อย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 2536 ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะได้มีการวางแผนเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ (9-1-1) เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งต่อชุมชนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย ซ่ึงภาควิชา และศูนย์ภาษาได้รับไปดําเนินการ ดังนี้ 

1)  โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลท่ัวไป เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษา เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาและงานอาชีพ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝร่ังเศส 
เกาหลี (9-1-2) ท้ังยังจัดอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่ บริษัท แอดวานซ์คอนแท็คเซ็นเตอร์ จํากัด (AIS) อย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 8 ตาม
ความต้องการท่ีแจ้งมา ได้แก่ ภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ปีละ 2 รุ่น (9-1-4) 

2)  โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับอักษรเบรลล์เพ่ือผู้พิการทางสายตา (9-1-3) ของภาควิชาวรรณคดี ซ่ึงได้ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7 โดยมีการสอบถามความต้องการประเภทของหนังสือท่ีจะจัดทําเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ไปยังศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษาเพ่ือคนพิการตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพ่ือนํามาวางแผนในการจัดโครงการ และกําหนดรายชื่อและ
จํานวนของหนังสือให้นิสิต และบุคลากรท่ีอาสาสมัครจัดพิมพ์เป็นต้นฉบับโดยไม่ซํ้ากันในแต่ละปี 

3) โครงการทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจําปี 2556 (9-1-5) ของภาควิชาดนตรี โดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยได้
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 ตามความต้องการของชุมชนท่ีอย่างให้จัดทุกปี มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ทาง
วิชาการดนตรีไทย และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีแก่เยาวชนในท้องถ่ินต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและ
สร้างสรรค์เยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านดนตรีไทยและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4) โครงการท่ีร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (9-1-6) อย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2553-2556 เป็น
โครงการท่ีจัดให้กับบุตรหลานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้แก่ โครงการCreative for Teen Camp (CAT 
Camp) โครงการ SCB Global English for Teens I (SCB GET I) โครงการ SCB Global English for Teens II (SCB GET 
II) และโครงการSCB-KU AC(ademy) เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันของเยาชนไทยแบบ
ย่ังยืน สามารถนําไปปรับใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้ และเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้เยาวชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท้ังสร้างทักษะในการทํากิจกรรมร่วมกับผู้ อ่ืนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง กล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ 

ในการจัดโครงการต่างๆ หน่วยงานได้มีการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเพ่ือสรุปเป็นผลการประเมินโครงการ 
และได้นําข้อเสนอแนะท่ีได้มาพิจารณาปรับปรุงในการจัดคร้ังต่อไป 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลการผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (แผนพัฒนา
งานบริการวิชาการ) (9-2-1) ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การประเมินผลสําเร็จ 
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

1 37 บรรลุ 

2. จํานวนองค์กรภายนอก มก. ระดับชาติท่ีเชิญบุคลากรเป็น
กรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

25 67 บรรลุ 

3. จํานวนองค์กรภายนอก มก.ระดับนานาชาติท่ีเชิญบุคลากรเป็น
กรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 2 บรรลุ 

4. จํานวนบุคลากรท่ีได้รับเชิญเป็นกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิใน
องค์กรระดับชาติ/นานาชาติ 

25 43 บรรลุ 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน 100% 
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3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
  จากผลของการให้บริการวิชาการแกชุ่มชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
            1)  ภาควิชาวรรณคดีได้บริการจัดทําต้นฉบับหนังสือเพ่ือแปลงเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
เพ่ือคนพิการตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7 รวมประมาณกว่า 200 เร่ือง นั้น 
ส่งผลให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถพัฒนาองค์กรในการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับผู้พิการทางสายตาได้อย่างเพียงพอกับความ
ต้องการของผู้รับบริการท่ัวประเทศ (9-3-1) 
             2)   เนื่องจากในปีนี้ โครงการจัดบริการภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จํากัด (AIS) ได้
ดําเนินการต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 เสร็จสิ้นเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 จึงอยู่ในระหว่างการจัดทําสรุปผลการประเมิน
โครงการและสรุปค่าใช้จ่าย แต่หากดูจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของปีท่ีผ่านมา พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมท่ี
จําเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้น พึงพอใจในการได้รับบริการตามความคาดหวังท่ีระดับมากท่ีสุด (4.62) ท้ังใน
ด้านการได้เพ่ิมพูนความรู้ทางภาษาต่างประเทศและนําไปปรับใช้ในการทํางานได้ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้อง ชัดเจนข้ึน 
และช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาต่างๆ ในการสื่อสารให้ทันสมัย สุภาพขึ้น ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไป
ปรับใช้ในการทํางานได้เองอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีความก้าวหน้าและม่ันคงในอาชีพ (9-3-2) 

   3)  โครงการทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจําปี 2556 ของภาควิชาดนตรี โดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยได้ดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 ตามความต้องการของชุมชนท่ีอย่างให้จัดทุกปี มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ทางวิชาการดนตรี
ไทย และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีแก่เยาวชนในท้องถ่ินต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและสร้างสรรค์เยาวชน
ไทยให้มีความสามารถด้านดนตรีไทยและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ซ่ึงมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ี
ระดับมาก เท่ากับ 4.29 (9-3-3) 
           4) โครงการ SCB Global English for Teens II (SCB GET II) และโครงการ SCB-KU AC(ademy) ฝ่ายบริการ
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันของเยาชนไทยแบบย่ังยืน สามารถนําไปปรับใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้ และเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เยาวชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท้ังสร้าง
ทักษะในการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง กล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ให้กับบุตรหลานของ
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2553-2556 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) ให้ความร่วมมือในการวางแผนการดําเนินงาน และร่วมดําเนินการในทุกข้ันตอน เพ่ือให้โครงการสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีมา
โดยตลอด (9-3-4) 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร 
  1) จากการที่ภาควิชาวรรณคดีได้บริการจัดทําต้นฉบับหนังสือเพ่ือแปลงเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษาเพ่ือคนพิการตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7 รวมประมาณกว่า 200 
เร่ือง นั้น ส่งผลให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถพัฒนาองค์กรในการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับผู้พิการทางสายตาได้อย่างเพียงพอ
กับความต้องการของผู้รับบริการท่ัวประเทศได้อย่างย่ังยืน (9-4-1) 
               2)  โครงการบริการภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จํากัด (AIS) ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปี
ท่ี 8 ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ทางภาษาต่างประเทศ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้อง ชัดเจนขึ้น 
และช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาต่างๆ ในการสื่อสารให้ทันสมัย สุภาพข้ึน ซ่ึงสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการทํางานได้เอง
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน ทําให้มีความก้าวหน้าและม่ันคงในอาชีพ (9-4-2) และยังทําให้องค์กรมีความเข้มแข็งย่ิงข้ึนเพราะมีบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพ 
   3) โครงการทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจําปี 2556 ของภาควิชาดนตรี โดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยได้ดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 ตามความต้องการของชุมชนท่ีอย่างให้จัดทุกปี โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ทางวิชาการ
ดนตรีไทย และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีแก่เยาวชนในท้องถ่ินต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและสร้างสรรค์
เยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านดนตรีไทยและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน (9-4-3) 
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5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
  จากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในรอบปีท่ีผ่านมา พบว่า  การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อาทิ จัดทําต้นฉบับหนังสือเพ่ือแปลงเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคน
พิการตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีคุณประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมของผู้ด้อยโอกาสมาก ทําให้สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังยังเป็นการให้เยาวชนของชาติ (นิสิต) รู้จักเสียสละ ใช้เวลาว่างทําประโยชน์ให้แก่สังคม ไม่ไปม่ัวสุมกับ
อบายมุข เป็นการปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตได้อย่างย่ังยืน (9-5-1) กับท้ังการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยของภาควิชาดนตรี ท่ีได้จัดการอบรมและแสดงดนตรีไทยให้แก่เยาวชนในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ทุกปีนั้น ส่งผลให้เยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์มรดกของชาติเพ่ิมข้ึน เป็นการสร้างความเข้มแข็งใน
การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้อย่างย่ังยืน (9-5-2) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

9 0 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 0 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 (สมศ.) ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 (มหาวิทยาลัยสีเขียว) 

รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  3 ข้อ 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 
 

หมายเหตุ ในระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชี้นี้หรือไม่ก็ได้ (คณะรายงานผลการดําเนินงานแต่ไม่ประเมิน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

18.1-1-1 
 
 

18.1-1-2 
18.1-1-3 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (แผนพัฒนากายภาพ) หน้า 
33 http://www.human.ku.ac.th/newdesign/files/plan_ 
qa_2556.pdf 
โครงการพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
โครงการขยะอลูมิเนียมเพื่อขาเทียมแก่ผู้พิการ 

  2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

18.1-2-1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (แผนพัฒนากายภาพ) 

  3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคน
ในสถาบัน 

18.1-3-1 ภาพถ่ายโดยรอบคณะมนุษยศาสตร์ 

  4 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

18.1-4-1 ภาพถ่ายโดยรอบคณะมนุษยศาสตร์ 

  5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 9 (สมศ.) ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 คณะมนุษยศาสตร์มีแผนการพัฒนาด้านกายภาพ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคณะ (18.1-1-1) อาทิ การดูแลรักษา

ต้นไม้โดยรอบคณะมนุษยศาสตร์ให้สวยงาม ร่มร่ืน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวให้แก่นิสิตและบุคลากรได้พักผ่อนและชื่นชมทัศนียภาพท่ี
สวยงาม มีแผนการดําเนินโครงการพัฒนาและปลูกต้นไม้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี (18.1-1-2) และโครงการ
ขยะอลูมิเนียมเพ่ือขาเทียมแก่ผู้พิการ (18.1-1-3) เพ่ือช่วยลดขยะบริเวณรอบคณะมนุษยศาสตร์ เป็นการปลูกจิตสํานึกให้นิสิตภายใน
คณะทิ้งขยะให้ถูกท่ี และยังส่งเสริมให้นิสิตรู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งท่ีไม่ใช้แล้วว่ายังสามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้อ่ืนได้ โดยมีการดําเนิน
กิจกรรมตามระบบของ PDCA อย่างครบถ้วน 

2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (แผนพัฒนา

กายภาพ) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปี เท่ากับ 85.71 ดังนี้  

 
3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
 การดูแลรักษาต้นไม้โดยรอบคณะมนุษยศาสตร์ให้สวยงาม ร่มร่ืน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวให้แก่นิสิตและบุคลากรได้

พักผ่อนและชื่นชมทัศนียภาพท่ีสวยงาม  สร้างบรรยากาศท่ีปลอดโปร่ง สดชื่น แก่ผู้พบเห็นเกิดประโยชน์และคุณค่าท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ (18.1-3-1) 

4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
 การบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวของคณะมนุษยศาสตร์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของมหาวิทยาลัยท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิม

มากข้ึน เป็นการสร้างบรรยากาศ และทัศนียภาพท่ีดีเอ้ือต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ในการเป็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสีเขียว (18.1-4-1) 

5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 - 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ระดับแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ระดับแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ดําเนินงาน 

การประเมิน 
ผลสําเร็จ 

ร้อยละของโครงการท่ี
ดําเนินการแล้วเสร็จ  

50 ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  85.71 บรรลุ 
1. โครงการจัดทําป้ายคณะ/มน.4 ดําเนินการแล้ว  
2. โครงการตกแต่งภายในและจัดซ้ือครุภัณฑ์ภายใน
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 

ดําเนินการแล้ว  

3. โครงการบริหารพื้นท่ีร้านจําหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (ชั้น 1)  

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

4. โครงการปรับปรุงอาคารมนุษยศาสตร์ 1 ดําเนินการแล้ว  
5. โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดและพัฒนา
ระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัย ระยะท่ี 2 

ดําเนินการแล้ว  

6. โครงการติดต้ังระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ  
ระยะท่ี 2 

ดําเนินการแล้ว  

7. โครงการออกแบบทัศนียภาพคณะมนุษยศาสตร์
และแบบเสมือนจริง (Model) 

ดําเนินการแล้ว  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

18.1 NA NA 4 ข้อ NA NA 5.00 
คะแนน 

3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 (สมศ.) ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 (การกินดีอยู่ดีของชาติ) 

รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  3 ข้อ 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 
 

หมายเหตุ ในระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชี้นี้หรือไม่ก็ได้ (คณะรายงานผลการดําเนินงานแต่ไม่ประเมิน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

18.2-1-1 
18.2-1-2 
18.2-1-3 

 
 

18.2-1-4 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ของฝ่ายบริการวิชาการ 
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (แผนพัฒนางานบริการ
วิชาการ) หน้า 26-27    
http://www.human.ku.ac.th/newdesign/files/plan_qa_2556.pdf  
ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ปีการศึกษา 2556 

  2 บรรลุเป้าหมายตามแผน
ประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
80 

18.2-2-1 รายงานการประเมินผลการผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏิบัติการ
ประจาํปี 2556 (แผนพัฒนางานบริการวิชาการ) 

  3 มีประ โยชน์ และส ร้ า ง
คุณค่าต่อคนในสถาบัน 

18.2-3-1 
18.2-3-2 

 
18.2-3-3 

หนังสือขอบคุณจากศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
โครงการทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจาํปี 2556 และสรุปผลการประเมิน
โครงการ 
โครงการบริการภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็น
เตอร์ จํากัด (AIS) และสรุปผลการประเมินโครงการ 

  4 มี ผ ล ก ร ะ ท บ ท่ี เ กิ ด
ประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสถาบัน 

18.2-4-1 
 

18.2-4-2 
 

18.2-4-3 

โครงการบริการภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็น
เตอร์ จํากัด (AIS) และสรุปผลการประเมินโครงการ 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Englsih for Effective Communication I 
รุ่นท่ี 1-3 (กรมสุขภาพจิต) และสรุปผลการประเมิน 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English at Work (สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์) และสรุปผลการประเมิน 

  5 ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก ย่ อ ง
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ /ห รื อ
นานาชาติ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 (สมศ.) ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ (18.2-1-1) มี

หน้าท่ีในการกําหนดแผนการพัฒนางานบริการวิชาการ (18.2-1-2) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะ (18.2-1-3) 
ดูแลประสานงานโครงการบริการวิชาการของคณะและภาควิชาต่างๆ กํากับดูแลศูนย์ภาษา สถาบันขงจื๊อ และศูนย์ทดสอบทางภาษา 
ดูแลพัฒนาห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสํานักงานเลขานุการ ซ่ึงในคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานร่วม
เป็นกรรมการรับนโยบายจากคณะไปดําเนินการด้านบริการวิชาการในภาควิชาด้วย  

 ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน และมีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ ท้ังการจัดโครงการ
พัฒนานาวิชาการ (มก.พว.01) หลักสูตรประจํา และหลักสูตรเฉพาะกิจ เพ่ือจัดอบรมภาษาแก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
และบุคคลท่ัวไป  และจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่หน่วยงานภายนอก (18-2-1-4) ดังนี้ 

 1) โครงการท่ีจัดโดยฝ่ายบริการวิชาการ 4 โครงการ ได้แก่  
  - โครงการ SCB Global English for Teens II 
  - โครงการ SCB-KU AC(ademy) 
  - โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 
  - โครงการอบรมหลักสูตร "นกัประชาสัมพันธ์มืออาชีพ" รุ่นที่ 1 
 2) โครงการท่ีจัดให้กรมสุขภาพจิต 14 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Giving Effective Academic Presentations in English II รุ่นท่ี 1 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Englsih for Effective Communication II รุ่นท่ี 1 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Englsih for Effective Communication I รุ่นท่ี 3 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Englsih for Effective Communication I รุ่นท่ี 2 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Englsih for Effective Communication I รุ่นท่ี 1 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English at Work I รุ่น 4 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English at Work II รุ่น 3 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Chinese รุ่น 1 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Chinese รุ่น 2 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Burmese รุ่น 1 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Integrated English Skill for Intermediate Learners รุ่นท่ี 1 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Integrated English Skill for Intermediate Learners รุ่นท่ี 2 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English for Writing Research Papers รุ่นท่ี 1 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Giving Effective Academic Presentations in English I รุ่นท่ี 2 
 3) โครงการท่ีจัดให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 1 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English at Work  
 4) โครงการท่ีจัดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 1 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  
 5) โครงการท่ีจัดให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 1 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English at Work  
 6) โครงการท่ีจัดให้สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 2 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Writing Memos, Letters and Reports in English รุ่นท่ี 1 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English Conversation รุ่นท่ี 1 
 7) โครงการท่ีจัดให้สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 1 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English for Communication  
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 8) โครงการท่ีจัดให้บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จํากัด 1 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการบริการภาษาต่างประเทศ  
 9) โครงการท่ีจัดให้หน่วยงานภายใน มก. 2 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร CU-TEP Preparation จัดให้คณะศึกษาศาสตร์ มก. 
  - โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม จัดให้คณะสังคมศาสตร์ มก. 
 10) โครงการท่ีจัดโดยสถาบันขงจื๊อ 3 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  - โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจนี รุ่นท่ี 2 จัดให้กรมวิชาการเกษตร 
  - โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นท่ี 3 จัดให้กรมวิชาการเกษตร 
 11) โครงการท่ีจัดโดยภาควิชา 7 โครงการ ได้แก่ 
  - โครงการดนตรีศึกษา "ดนตรีสัญจร" ประจําปี 2556 จัดให้โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี 
  - กิจกรรม "พ่ีสอนน้อง" จัดให้โรงเรียนสารวิทยา 
  - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา คร้ังท่ี 3 ร่วมจัดกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

  - โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพ่ือผู้พิการทางสายตา จัดให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด  
  - โครงการสัมมนาวิชาการ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยามศึกษาในบริบทสากล” ร่วมจัดกับสยาม

สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  - โครงการวิจัยเพ่ือจัดทําแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสม

ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA) กลุ่มสาขา
ธุรกิจโรงแรม แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ร่วมจัดกับสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โดยจัดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

  - โครงการประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 1 จัดให้สถาบันภาครัฐและเอกชน 
และสื่อสารมวลชน 

 ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการดังกล่าว ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีของแต่ละหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
มีการสรุปผลการประเมินโครงการ และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้รับบริการ/สังคม/ชุมชน มี
ความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด 

2.  บรรลุเปา้หมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (แผนพัฒนางาน

บริการวิชาการ) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปี เท่ากับ 100 (18.2-2-1) ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การประเมินผล

สําเร็จ 
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

1 37 บรรลุ 

2. จํานวนองค์กรภายนอก มก. ระดับชาติท่ีเชิญบุคลากรเป็น
กรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

25 67 บรรลุ 

3. จํานวนองค์กรภายนอก มก.ระดับนานาชาติท่ีเชิญบุคลากรเป็น
กรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 2 บรรลุ 

4. จํานวนบุคลากรท่ีได้รับเชิญเป็นกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิใน
องค์กรระดับชาติ/นานาชาติ 

25 43 บรรลุ 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนงาน 100 
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3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
 จากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในรอบปีท่ีผ่านมา พบว่า  การ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อาทิ จัดทําต้นฉบับหนังสือเพ่ือแปลงเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคน
พิการตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีคุณประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมของผู้ด้อยโอกาสมาก ทําให้สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังยังเป็นการให้เยาวชนของชาติ (นิสิต) รู้จักเสียสละ ใช้เวลาว่างทําประโยชน์ให้แก่สังคม ไม่ไปม่ัวสุมกับ
อบายมุข เป็นการปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตได้อย่างย่ังยืน (18.2-3-1) กับท้ังการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยของภาควิชาดนตรี ท่ีได้จัดการอบรมและแสดงดนตรีไทยให้แก่เยาวชนในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ทุกปีนั้น ส่งผลให้เยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์มรดกของชาติเพ่ิมข้ึน เป็นการสร้างความเข้มแข็งใน
การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้อย่างย่ังยืน (18.2-3-2) และการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
ต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรมีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศท่ีดีข้ึน ส่งผลให้การปฏิบัติงานได้
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เกิดความก้าวหน้าในการทํางาน และสร้างรายได้ สร้างฐานะให้ตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน 
(18.2-3-3) 

4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 การอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรมี

ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศท่ีดีข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน มีความก้าวหน้าและม่ันคงในการทํางาน 
สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้องค์กร/หน่วยงานมีผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด และ
สามารถขยายองค์กรให้เจริญเติบโตย่ิงข้ึน (18.2-4-1, 18.2-4-2, 18.2-4-3) 

5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 - 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

18.2 NA NA 4 ข้อ NA NA 5.00 
คะแนน 

3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี  2.6  
 
ตารางท่ี 2.6  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี  6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   

  10 
สมศ.

การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

  11 
สมศ.

การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 3 3 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลข

หลักฐาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

6.1-1-1 
 

6.1-1-2 
 
 
 

6.1-1-3 
 

6.1-1-4 
 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (แผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 
แผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปี 2556 ของ
หน่วยงานสนับสนุน (สํานักงานเลขานุการ สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ และสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร) 
แผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจําปีการศึกษา 
2556 ของ 9 ภาควิชา 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดา้นทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลข
หลักฐาน หลักฐาน 

  2 มีการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

6.1-2-1 
 

6.1-2-2 
6.1-2-3 

 
6.1-2-4 

 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
และชุมชน 

  3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

6.1-3-1 
 

6.1-3-2 
 
 

6.1-3-3 
6.1-3-4 
6.1-3-5 
6.1-3-6 
6.1-3-7 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
http://www.human.ku.ac.th/newdesign/ 
ประมวลภาพกิจกรรมในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
http://www.human.ku.ac.th/newdesign/index.php/about-
us/2012-04-29-09-03-55/gallery 
เว็บไซต์ของภาควิชา 
สื่อออนไลน์และเว็บไซต์ต่างๆ 
มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ 
จดหมายข่าย สาํนกัพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

  4 มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

6.1-4-1 
 

6.1-4-2 

สรุปผลการประเมินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
และชุมชน 

  5 มี การนํ าผลการประ เ มิน ไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

6.1-5-1 
 

6.1-5-2 
6.1-5-3 
6.1-5-4 
6.1-5-5 
6.1-5-6 
6.1-5-7 
6.1-5-8 
6.1-5-9 
6.1-5-10 
6.1-5-11 

 
 
 

6.1-5-12 

โครงการมอบตัวเป็นศิษย์สาขาวิชาดนตรีไทย ประจําปีการศึกษา 
2556 
โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชาการ ประจําปี 2556 
โครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจําป ี2556 
โครงการดนตรีทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร ประจําปี 2556" 
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้รากเหง้าของอดีต 
โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 เร่ือง นาครเขษม 
โครงการวันสุนทรภู่ 
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 
โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี : วิชา 01361412 
แบบฟอร์มการบูรณาการโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน (โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม เรียนรู้รากเหง้าของอดีต) และ มคอ.3 รายวิชา 
01390231 
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาวรรณคดี  คร้ังท่ี 3/2556 
หน้า 11 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลข
หลักฐาน หลักฐาน 

  6 มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุ ณ ภ า พ ด้ า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 

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

 
6.1-6-4 

 
6.1-6-5 

 
6.1-6-6 

 
 

6.1-6-7 

หนังสือขอบคุณจากมูลนิธิจักรพันธ์ุ โปษยกฤต 
สรุปผลการดําเนินงานโครงการท่ีร่วมงานกับศิลปนิแห่งชาติ 
หนังสือ “พิพิธพรรณวรรณา”  
http://lit.hum.ku.ac.th/_2014/p11/text.pdf 
หนังสือนิยายแห่งนิยาม: เร่ืองเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมือง
วัฒนธรรม 
บทความวิจัยเรื่อง วรรณกรรมไทยร่วมสมัยในปริทัศน์ของนักวิจัย
ต่างสาขา 
บทความวิจัยเรื่อง เพลงพ้ืนบ้านในบทละครดึกดําบรรพ์ของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
http://lit.hum.ku.ac.th/_2014/p15_9/03_article.pdf 
รางวัลระดับนานาชาติ และรางวัลระดับชาติ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์ให้ความสําคัญกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาโดยตลอด มีการกําหนดแผนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนการปฏิบัติการประจําปี 2556 (6.1-1-1) ซ่ึงคณะได้ถ่ายทอดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ลงสู่ภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนให้นําไปปฏิบัติด้วย (6.1-1-2 และ 6.1-1-3) ซ่ึงภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ จะ
กําหนดโครงการ/กิจกรรมพร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจําปี ใน
การจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์จะแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อรับผิดชอบ ดูแล และ
ดําเนินการในแต่ละโครงการ 

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายจํานวน
มาก อีกท้ัง ยังได้รับโอนสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรจากมหาวิทยาลัย มาอยู่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ส่งผลให้คณะมี
ศักยภาพและสามารถพัฒนาผลงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมย่ิงข้ึน เนื่องจากสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตรเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และมีสถานท่ี
ท่ีเอ้ืออํานวยต่อการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์จึงได้เสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรต่อสภา
มหาวิทยาลัย โดยขอปรับเปลี่ยนชื่อ "สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร" เป็น "พิพิธภัณฑ์การเกษตร" อยู่ภายใต้สังกัด
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ เพ่ือรองรับภารกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจากมีความ
สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันฯ ในด้านการวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต ซ่ึงได้ถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติของทุกภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุน โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนานิสิตและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ และกิจกรรมนิสิต ดังนี้ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต (6.1-2-1) ได้แก่ 
- โครงการมอบตัวเป็นศิษย์ ประจําปี 2556 ก่อนการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีไทย จําต้องจัดพิธีไหว้ครูดนตรี

ไทยและการมอบตัวเป็นศิษย์ เพ่ือเป็นการขออนุญาตครูก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนดนตรี เพ่ือแสดงความเคารพความกตัญญู และรําลึกถึง
บูรพาจารย์ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาทางด้านดนตรีไทย 

- โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.ประจําปี พ.ศ. 2556 เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในการทํางานร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ บุคลากร นิสิต และทําให้เกิดความร่มร่ืน สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีดีให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย 

- โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2556 ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ
ท่ีได้รํ่าเรียนมาและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ 
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- โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจําปี 2557 ให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองและแสดงความสามารถ 
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 

- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2557 สํานักงานเลขานุการจัดร่วมกับสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
เพ่ือความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 

- โครงการพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
- โครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 27 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
- โครงการแฟนพันธ์ุแท้วรรณคดี เพ่ือให้นิสิตชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาวรรณคดีไทยและวรรณคดีอังกฤษ รับผิดชอบเป็นผู้

จัดกิจกรรมในโครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์ (Open House) เพ่ือให้เกิดทักษะการวางแผนและการทํางานเป็นทีม 
- โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธ์ุ โปษยกฤต ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่าได้

ร่วมการแสดงหุ่นกระบอก มหรสพโบราณของไทย กับองค์กรระดับชาติ 
- โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ จัดร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือ

คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคไปประกวดในระดับประเทศต่อไป โดยมีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประกวด 
- โครงการนิสิตรุ่นใหม่ ใฝ่ใจธรรมะ นิสิตได้ซึมซับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมไหว้พระ 9 วัดในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
- โครงการฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นิสิตได้เข้าร่วม

ฟังเสวนาวิชาการ และชุมพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพ่ือเทิดพระเกียรติฯ 
- โครงการทําบุญถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นิสิตได้เข้า

ร่วมกราบสักการะพระรูปสมเด็จ พระสังฆราชฯ และได้ทําบุญเพ่ือถวายเป็นพระกุศล 
- โครงการจัดแสดงดนตรีไทย "ศิลปินแห่งชาติ สรรค์สร้างเพลงเกษตร" นิสิตได้ร่วมแสดงดนตรีไทยท่ีเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมการเกษตร 
- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วันครบรอบ 20 ปี สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร นิสิตได้ร่วมแสดง

ดนตรี และนาฏศิลป์เพ่ือเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต (6.1-2-2) ได้แก่ 
- โครงการดนตรี วรรณคดี ประสานศิลป์: จากบาโรกสู่โรแมนติก  กําหนดให้นิสิตท่ีเรียนวิชา 01373211 สมัยและ

กระแสวรรณคดีทางวรรณคดีและศิลปะ ต้องเข้าร่วมฟังคอนเสิร์ต 
- โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดํารงราชานุภาพ เป็นกิจกรรมสําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชา 

01376452 งานเขียนท่ีมีผลต่อพัฒนาการภาษาไทย 
- โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เป็นกิจกรรมสําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชา 01376323 

วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ วิชา 01376343 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน) และวิชา 01376345 พระนิพนธ์กรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส 

- โครงการวรรณกรรมและศิลปะจีนและอินเดีย: บทบาทและอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมโลก สําหรับนิสิตสาขาวิชาวรรณคดี
อังกฤษ และนิสิตท่ีเรียนวิชา 01373211 สมัยและกระแสวรรณคดีทางวรรณคดีและศิลปะ 

- โครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชา 01376456 วรรณคดีเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

- โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจําปี 2556 สําหรับอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทย 
- โครงการดนตรีทัศนศึกษา "ดนตรีสัญจร ประจําปี 2556" ให้นิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยได้แสดงผลงาน และถ่ายทอด

ความรู้ทางวิชาการด้านดนตรีไทยแก่ชุมชนภายนอก 
- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้รากเหง้าของอดีต สําหรับนิสิตชั้นปีท่ี 1 และ 2 ของภาควิชาศิลปาชีพ ได้รับ

ความรู้ และทักษะในการจัดนําเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและวัฒนธรรมของประเทศ 
- โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา สําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชา 01388323การฝึกสมาธิตามแนว

พุทธศาสนา เป็นวิชาเอกบังคับและเลือกเสรีแก่นิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 เร่ือง นาครเขษม ผู้รับผิดชอบคือคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ

มนุษยศาสตร์และนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีเรียนวิชา01352354 การผลิตรายการโทรทัศน์ I ให้นํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม 

- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม"Kaset Music Fair : วัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน" นิสิตได้ร่วมแสดงดนตรี และ
นาฏศิลป์เพ่ือเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
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- โครงการวันสุนทรภู่ จัดเป็นประจําทุกปี สําหรับนิสิตภาควิชาภาษาไทย 
- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 จัดเป็นประจําทุกปี สําหรับนิสิตภาควิชาภาษาไทย 
- โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี :วิชา 01361412 สําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชา 01361413 ภาษาไทยถิ่นเบื้องต้น 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน (6.1-2-3) ได้แก่ 
- โครงการสัมมนาวิชาการและอุทยานบัวในวัฒนธรรมไทย 
- โครงการสัมมนาวิชาการและอุทยานพืชถ่ินเดียวของไทย 
- โครงการสัมมนาวิชาการและอุทยานผักพ้ืนบ้านในวิถีไทย 
- โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเร่ือง ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติของชนเผ่าไทยในอาเซียน 
- โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเร่ือง ประเพณีแรกนาขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน 
- โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเร่ือง พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไทในอาเซียน 
- โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเร่ือง ผ้าและการแต่งกายของชนเผ่าไทยในอาเซียน 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนในเว็บไซต์คณะ

มนุษยศาสตร์ (6.1-3-1) ซ่ึงมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน และประมวลภาพกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว (6.1-3-2) ส่วน
ภาควิชาต่างๆ ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในเว็บไซต์ของภาควิชาเช่นกัน (6.1-3-3) มี
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ต่าง เช่น Facebook เว็บไซต์ Pantip Instagram และเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น (6.1-3-4) นอกจากนี้ ยังได้จัดทํามนุษยศาสตร์สัมพันธ์ รายเดือน (6.1-3-5) จดหมายข่าว ของสํานักพิพิธภัณฑ์
และวัฒนธรรมการเกษตร (6.1-3-6) จัดส่งให้แก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและเชิญ
ชวนเข้าร่วมกิจกรรม และจัดทําแผ่นโปสเตอร์สําหรับติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (6.1-3-7) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต (6.1-4-1) ดังนี้ 

รายการ 
ผลการดําเนินงาน 

(โครงการ/กิจกรรม) 
คิดเป็นร้อยละ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด 44 100 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

29 65.91 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

7 15.91 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีไม่มีการบูรณาการ 8 18.18 

โดยในแต่ละโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจะมีการสรุปผลการประเมินโครงการและสรุปผล
การดําเนินงาน เพ่ือให้คณะกรรมการผู้จัดโครงการ/กิจกรรมทราบถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนและนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงทุกโครงการ 
(6.1-4-2, 6.1-4-3) 
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการนําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของโครงการในปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงการบูรณา
การงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยระบุไว้ในแบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
และจะนําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการท่ีจัดในปีนี้ ไปปรับปรุงการจัดโครงการในปีการศึกษา 2557 ได้แก่ โครงการมอบ
ตัวเป็นศิษย์ ประจําปี 2556 (6.1-5-1) โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2556 (6.1-5-2) โครงการตามรอย
วรรณคดีกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (6.1-5-3) โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจําปี 2556 (6.1-5-4) โครงการดนตรีทัศน
ศึกษา "ดนตรีสัญจร ประจําปี 2556"(6.1-5-5) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้รากเหง้าของอดีต (6.1-5-6) และมีการสรุปผล
การประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ พร้อมแผนการปรับปรุงการบูรณาการไว้ในแบบฟอร์มการบูรณาการ (6.1-5-11) โครงการ
ละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 เร่ือง นาครเขษม(6.1-5-7) โครงการวันสุนทรภู่ (6.1-5-8) โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี
การศึกษา 2556 (6.1-5-9) โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี : วิชา 01361412 (6.1-5-10) นอกจากนี้ ภาควิชาวรรณคดีมีการ
สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนําผลการประเมินคุณภาพภายในของปีท่ีผ่านมา
ปรับปรุงการจัดทําแผนงานและโครงการ/กิจกรรมในปีนี้ (6.1-5-12) 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ การร่วมดําเนินการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมกับศิลปินแห่งชาติ หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ การมีผลงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และการได้รับรางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ซ่ึง
ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์มีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติตามมาตรฐานท่ีกําหนด ดังนี้ 

การร่วมดําเนินการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับศิลปินแห่งชาติ หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ ได้แก่ 
โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธ์ุ โปษยกฤต ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1-6-1)โครงการสัมมนาวิชาการและ
นิทรรศการเร่ือง ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติของชนเผ่าไทยในอาเซียน และโครงการจัดแสดงดนตรีไทย "ศิลปินแห่งชาติ สรรค์สร้างเพลง
เกษตร"(6.1-6-2) 

การมีผลงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ได้แก่ 
หนังสือ "พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล" (6.1-6-3) ได้รวบรวมบทความวิจัยและวิชาการเนื่อง
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล และหนังสือ "นิยายแห่ง
นิยาม: เร่ืองเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม" (6.1-6-4) ได้รวบรวมบทความวิจัยและวิชาการจากโครงการสร้างสรรค์และ
พัฒนาเอกสารวิชาการทางวรรณคดี: ลําดับท่ี 2 ซ่ึงได้มีการมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่ห้องสมุดของสถานศึกษาท่ัวประเทศ นอกจากนี้ 
ยังมีบทความวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ได้แก่ บทความวิจัยเร่ือง วรรณกรรมไทยร่วม
สมัยในปริทัศน์ของนักวิจัยต่างสาขา ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ (6.1-6-5) และ บทความวิจัยเร่ือง เพลงพ้ืนบ้านในบทละครดึก
ดําบรรพ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ตีพิมพ์ในวารสารไทยศึกษา (6.1-6-6) 

การได้รับรางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ได้แก่ วง KU Wind และวงN.O.W. นิสิตและ
ศิษย์เก่าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม เป็นท่ี 1 ของเอเซีย และ เป็นท่ี 6 ของโลก จากการ
ประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2013 หรือ WMC คร้ังท่ี 17 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และ รางวัลต่างๆ ท่ีนิสิต
ได้รับจากการประกวดในระดับชาติ (6.1-6-7) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10 (สมศ.) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  

10-1-1 
 

10-1-2 
10-1-3 
10-1-4 
10-1-5 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (แผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม)         
ข้อมูลโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 
โครงการมอบตัวเป็นศิษย์ ประจําปี 2556 
โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําป ี2557 

  2 บรรลุ เป้ าหมายตามแผน
ประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

10-2-1 
10-2-2 

ข้อมูลโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 
รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การประจําปี 2556 (แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  3 มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอ
อย่างต่อเนื่อง 

10-3-1 
10-3-2 
10-3-3 
10-3-4 
10-3-5 
10-3-6 
10-3-7 
10-3-8 
10-3-9 
10-3-10 

โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจําปี 2556 
โครงการมอบตัวเป็นศิษย์ ประจําปี 2556 
โครงการดนตรีสัญจร ประจําปี 2556 
โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 
โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2556 
โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2557 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2557 
โครงการพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศกึษา 2556 
โครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 27 
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 

  4 เ กิ ดประ โยชน์ และส ร้ า ง
คุณค่ า ต่ อชุ มชนภาย ใน /
ภายนอก 

10-4-1 
10-4-2 
10-4-3 
10-4-4 
10-4-5 

 
10-4-6 

 
10-4-7 

 
10-4-8 

 
10-4-9 

โครงการดนตรีสัญจร ประจําปี 2556 
โครงการสัมมนาวิชาการและอุทยานบัวในวัฒนธรรมไทย 
โครงการสัมมนาวิชาการและอุทยานพืชถ่ินเดียวของไทย 
โครงการสัมมนาวิชาการและอุทยานผักพ้ืนบา้นในวิถีไทย 
โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเร่ือง ผ้าจากเส้นใย
ธรรมชาติของชนเผ่าไทยในอาเซียน 
โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเร่ือง ประเพณีแรกนา
ขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน 
โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเร่ือง พิธีกรรมเกี่ยว
กับข้าวของชนเผ่าไทในอาเซียน 
โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเร่ือง ผ้าและการแต่งกาย
ของชนเผ่าไทยในอาเซียน 
โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจําป ี2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

    10-4-10 
10-4-11 
10-4-12 
10-4-13 
10-4-14 
10-4-15 
10-4-16 
10-4-17 

โครงการมอบตัวเป็นศิษย์ ประจําปี 2556 
โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 
โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2556 
โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2557 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2557 
โครงการพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศกึษา 2556 
โครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 27 
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 

  5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

10-5-1 รางวัลระดับชาติและนานาชาติของนิสิต 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 10 (สมศ.) ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

               คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบาย แผนงาน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้
ความสําคัญกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาโดยตลอด มีการกําหนดแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2556 และได้ถ่ายทอดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมลงสู่ภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนให้นําไป
ดําเนินการด้วย (10-1-1) ซ่ึงภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนได้จัดทํามีแผนงานรองรับเพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่องทุกปี (10.1-2) พร้อมท้ังมีการสรุปผลการประเมินโครงการ และนําผลการเมินไปปรับปรุง
การดําเนินงานในปีต่อไป  อาทิ โครงการมอบตัวเป็นศิษย์ ประจําปี 2556 (10-1-3) โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 
(10-1-4) และโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2557 (10-1-5) เป็นต้น 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประจําทุกปี

การศึกษา (10-2-1) และได้รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ในแผนท่ี 7 การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีทุกตัวชี้วัด (10-2-2) ดังนี้           

ตัวชี้วัดของแผนงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การประเมินผลสําเร็จ 
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 44 บรรล ุ
2. ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 80 97.73 บรรล ุ
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรท่ีมีต่อการเข้าร่วม
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.51 4.44 บรรล ุ

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน 100 
 

3.    มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง 
     คณะมนุษยศาสตร์ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นจํานวนมาก 
เช่น   โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจําปี 2556 (10-3-1) โครงการมอบตัวเป็นศิษย์ ประจําปี 2556 (10-3-2) โครงการดนตรี
สัญจร ประจําปี 2556 (10-3-3) โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 (10-3-4) โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจําปี 2556 (10-3-5) โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2557 (10-3-6) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี 2557 (10-3-7) โครงการพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (10-3-8) โครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 27 (10-3-9) โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ (10-3-10) 
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4.   เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อชุมชนภายนอก อาทิโครงการดนตรีสัญจร ประจําปี 2556 ซ่ึงจัดเป็นประจําทุกปี โดยมีคณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชา
ดนตรีไทยไปถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีไทยให้แก่นักเรียน และชุมชนต่างๆ ท่ัวประเทศ  เป็นการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมและสร้าง
คุณค่าแก่สังคมและชุมชนได้อย่างย่ังยืน (10-4-1)  และมีโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนภายในภายใน ซ่ึงมีการดําเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยทําให้นิสิต และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม รู้จักอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข อาทิ โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจําปี 
2556 (10-4-9) โครงการมอบตัวเป็นศิษย์ ประจําปี 2556 (10-4-10) โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 (10-4-11) โครงการ
แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2556 (10-4-12)โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2557 (10-4-13) โครงการสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2557 (10-4-14) โครงการพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (10-4-15) โครงการ
ค่ายส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 27  (10-4-16) และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ (10-4-17) นอกจากนี้ สํานัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ยังได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไป/ชุมชนท่ีสนใจ ดังนี้ 

1.  โครงการสัมมนาวิชาการและอุทยานบัวในวัฒนธรรมไทย (10-4-2) 
2.  โครงการสัมมนาวิชาการและอุทยานพืชถ่ินเดียวของไทย (10-4-3) 
3.  โครงการสัมมนาวิชาการและอุทยานผักพ้ืนบา้นในวิถีไทย (10-4-4) 
4.  โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเร่ือง ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติของชนเผ่าไทยในอาเซียน (10-4-5) 
5.  โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเร่ือง ประเพณีแรกนาขวัญของชนเผ่าไทในอาเซียน (10-4-6) 
6.  โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเร่ือง พิธีกรรมเก่ียวกับข้าวของชนเผ่าไทในอาเซียน (10-4-7) 
7.  โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเร่ือง ผ้าและการแต่งกายของชนเผ่าไทยในอาเซียน (10-4-8) 

5.   ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
  คณะมนุษยศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผู้ท่ีได้ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ ได้แก่ วง KU Wind และวง N.O.W. นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เกียรตินิยม เป็นท่ี 1 ของเอเซีย และ เป็นท่ี 6 ของโลก จากการประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2013 หรือ WMC คร้ังท่ี 17 
ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และ รางวัลต่างๆ ท่ีนิสิตได้รับจากการประกวดด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติจํานวน
มาก (10-5-1) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

10 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11 (สมศ.) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

หมายเหตุ 1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย 
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนท่ีแวดล้อม 
ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ี
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี  

11-1-1 
 
 

11-1-2 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ 
(แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเงิน และ
แผนทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม) 
คําสั่งท่ี 281/2556 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวัน
พัฒนาและปลกูต้นไม้คณะมนุษยศาสตร์ ประจําป ี2556 

  2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์ 

11-2-1 
 

11-2-2 
 

11-2-3 
11-2-4 
11-2-5 

 
11-2-6 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ 
(แผนพัฒนากายภาพ) 
ภาพถ่ายจุดติดต้ังอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และ
ความสะอาด 
สัญญาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย 
สัญญาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์ 
โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะมนุษยศาสตร์ 
ประจําปี 2556 
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัย 

  3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

11-3-1 
11-3-2 

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2556ภาพถ่ายการปรับแต่ง
และรักษาภูมิทัศน์ 

  4 ก า ร จั ด ใ ห้ มี พ้ื น ท่ี แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ท า ง
วัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

11-4-1 
11-4-2 

ประมวลภาพพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ภาพถ่ายการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ 

  5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกอง
แผนงาน) 

11-5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ต่อสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม(จากกอง
แผนงาน) 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 11 (สมศ.) ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

                ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายในการบริหารจัดการแบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ ท่ีเน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยยึดหลักบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และให้ความสําคัญกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์จึงได้จัดทําแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการในด้านต่างๆ ซ่ึงได้กําหนดโครงการ/กิจกรรม
พร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนา ไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจําปี (11-1-1) โดยแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมการต่างๆ (11-1-2) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.   สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
                คณะมนุษยศาสตร์ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนิสิต รวมถึง
สภาพแวดล้อมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงกําหนดแผนพัฒนากายภาพ (11-2-1) เพ่ือปรับปรุงด้าน
กายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความปลอดภัย สะอาดถูกสุขลักษณะ ตกแต่งให้สวยงาม โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ อาทิ จุด
ติดต้ังถังดับเพลิงทุกชั้นของ 4 อาคาร ติดต้ังกล้องวงจรปิดอย่างท่ัวถึงทุกอาคาร ระบบแสกนลายนิ้วมือในการเข้า-ออก อาคาร
มนุษยศาสตร์ 2 และ 3 มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําทุกอาคาร และจัดให้มีจุดท้ิงขยะรวมของคณะไว้เป็นสัดส่วน เป็น
ต้น (11-2-2) โดยมีการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (11-2-3) และจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร (11-2-4) จากบริษัท
ภายนอก นอกจากนี้ คณะได้จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ (11-2-5) เป็นประจําทุกปี เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี สร้างจิตสํานึก
ของบุคลากรและนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์ ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานท่ี ตลอดจนการรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้
และการบํารุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดความร่มร่ืน สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีดีให้กับคณะมนุษยศาสตร์ และ
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย (11-2-6) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยมาให้ความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติจริงแก่บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

3.   ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 คณะมนุษยศาสตร์ได้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. โดย

ได้จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2556 (11-3-1) เข้าร่วมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้กับ
มหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี เพ่ือปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท้ังยัง
ดําเนินการพัฒนาทางกายภาพบริเวณโดยรอบคณะมนุษยศาสตร์ให้ร่มร่ืน สวยงาม เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนและจัดกิจกรรมหรือ
ทํางานของนิสิต เช่น พ้ืนท่ีด้านหลังอาคารมนุษยศาสตร์ 2 ปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ พร้อมจัดวางเก้าอ้ีนั่งจํานวนมาก ปรับปรุงลาน
หน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ให้เป็นทางเท้า สามารถใช้เป็นพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมได้ สร้างศาลาริมน้ําด้านทิศตะวันตกของอาคาร
มนุษยศาสตร์ 1 สร้างหลังคาเชื่อมอาคารมนุษยศาสตร์ 2 และ 3 เป็นต้น (11-3-2) 

4. การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
 คณะมนุษยศาสตร์ได้ให้ความสําคัญในการจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและ

บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ โดยใช้พ้ืนท่ีรอบอาคารมนุษยศาสตร์ 2 บริเวณหน้าอาคารและโถงใต้อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
และห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (11-4-2) เป็นพ้ืนท่ีในการจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการวรรณคดีกีฬา
สัมพันธ์ฯ โครงการ "ดนตรี วรรณคดี ประสานศิลป์ จากบาโรกสู่โรแมนติก" โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ 
ครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนา โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2556 โครงการวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ โครงการงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น (11-4-1) 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ใช้
ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
 คณะมนุษยศาสตร์มีระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 เท่ากับ 3.99 จากคะแนนเต็ม 5 
(11-5-1) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

  คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.7 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

7.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   
 13 
สมศ. 

การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 4.51 3.70 3.70 3.70 3.70   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4.74 4.74 4 4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 (สกอ.) ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  7 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

หมายเหตุ หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อท่ี 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ท่ีระบุไว้ ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตาม เกณฑ์ของ สมศ. 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าท่ี
ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดล่วงหน้า 

7.1-1-1 
 

7.1-1-2 
 
 

7.1-1-3 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร ์
(แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ/เปลี่ยนแปลง) 
สรุปผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
5/2557 หน้า 6 

  2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

7.1-2-1 
 

7.1-2-2 
 

7.1-2-3 
 

7.1-2-4 
7.1-2-5 

 
7.1-2-6 

 
7.1-2-7 

 
 

7.1-2-8 
 

7.1-2-9 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี ระยะท่ี 1 พ.ศ.2556-
2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
6/2556 หน้า 4, 14-15 
บันทึกข้อความมอบแผนกลยุทธ์ 5 ปี ให้ภาควิชาและ
หน่วยงานสนับสนุน 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
โครงการคณบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2556 
โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 
2556 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทําแผน   
กลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) สําหรับภาควิชาและ
หน่วยงานสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์" 
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารเพ่ือการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ (คร้ังท่ี 1) 
รายงานข้อมูลด้านต่างๆ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  3 ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 
รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

7.1-3-1 
 

7.1-3-2 
7.1-3-3 

 
7.1-3-4 
7.1-3-5 

 
7.1-3-6 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2556 
หนังสือมอบหมายงานและติดตามงานต่างๆ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
8/2556 หน้า 7-15 
รายงานผลการดําเนินงานของรองคณบดีและภาควิชา 
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารเพ่ือการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ (คร้ังท่ี 1) 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ. 56-19 ก.พ. 57) 
หน้า 7-37 

  4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้ง
คณะ อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา 

7.1-4-1 
7.1-4-2 

 
7.1-4-3 

 
7.1-4-4 

 
7.1-4-5 

 
7.1-4-6 

 
7.1-4-7 

โครงสร้างการบรหิารงานของคณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
7/2556 หน้า 8-9 (รายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ) 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" 
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารเพ่ือการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ (คร้ังท่ี 1) 
โครงการคณบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2556 
โครงการคณบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 2
ประจําปีการศึกษา 2556 
โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ ประจําป ี2557 

  5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

7.1-5-1 
 

7.1-5-2 
 

7.1-5-3 
 

7.1-5-4 

โครงการคณบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2556 
โครงการคณบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 2
ประจําปีการศึกษา 2556 
โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 
2556 
โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ ประจําป ี2557 

  6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก 
  ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7.1-6-1 
7.1-6-2 

 
7.1-6-3 
7.1-6-4 

 
 
 

7.1-6-5 

โครงสร้างการบรหิารงานของคณะมนุษยศาสตร์ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" 
รายงานทางการเงินและงบประมาณ 
รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี
10/2556 หน้า 17-18, 11/2556 หน้า 8, 12/2556 หน้า 
15-16, 13/2556 หน้า 8, 2/2557 หน้า 9-10 และ 3/2557 
หน้า 18 
แบบรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงาน
ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รอบปีท่ี 1) กตป-7 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  7 คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

7.1-7-1 
 

7.1-7-2  
 
 

7.1-7-3 
 
 
 

7.1-7-4 

แบบรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รอบปีท่ี 4) กตป-7 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ัง
ท่ี 1/2557 หน้า 4, 3/2557 หน้า 5-6, 4/2557 หน้า 
30-31, 5/2557 หน้า 6-8 
รายงานการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.วิไลศักด์ิ กิ่งคํา 
รอบปีท่ี 4 (20 ก.พ. 55-19 ก.พ. 56) 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ. 56-19 ก.พ. 57) 
(แนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของบุคลากร
และนิสิตฯ หน้า 56-67) 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ (7.1-1-1) ปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.

2541 มาตราท่ี 33 ครบถ้วนท้ัง 8 ข้อ มีการประเมินตนเอง (7.1-1-2) และรายงานผลต่อท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ (7.1-1-3) เพ่ือ
ทบทวนบทบาทหน้าท่ี สร้างความตระหนักถึงการทํางานเพ่ือส่วนรวมอย่างแท้จริง และให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ต่อไป 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผนกลยุทธ์ และได้กําหนดทิศทางการดําเนินงานไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี
ระยะท่ี 1 พ.ศ.2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี) (7.1-2-1) รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะให้รับทราบ (7.1-2-2) และ
มีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับโดยจัดส่งให้ทุกหน่วยงานนําไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของคณะ(7.1-2-3) พร้อมท้ังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ (7.1-2-4) มีการจัดโครงการคณบดีพบ
บุคลากร ประจําปีการศึกษา 2556 (7.1-2-5) โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2556 (7.1-2-6) โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) สําหรับภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุน คณะ
มนุษยศาสตร์" (7.1-2-7) และโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารเพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ (คร้ังท่ี 1) (7.1-2-8) เพ่ือชี้แจง 
ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการบริหารงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ของคณะไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีการนําข้อมูลสารสนเทศจากรายงานข้อมูลด้านต่างๆ (7.1-2-9) มาเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
เช่น ข้อมูลด้านแผนยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนการสอน ด้านการเงินและงบประมาณ ข้อมูลด้านกายภาพ และด้านการประกัน
คุณภาพ เป็นต้น 
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3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผล
การดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

ผู้บริหารได้มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 (7.1-3-1) ซ่ึงได้มี
การติดตามให้รายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด (7.1-3-2) นอกจากนี้ คณะกําหนดให้ผู้บริหารของคณะและผู้บริหาร
ทุกหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ ไว้ในวาระแจ้งเพ่ือทราบทุกเดือน (7.1-3-3, 
7.1-3-4) รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะโดยถ่ายทอดในโครงการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารเพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ (คร้ังท่ี 1) (7.1-2-5) และได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี (20 ก.พ. 56-19 ก.พ. 57) (7.1-2-6) เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานของผู้บริหารในรอบปีท่ี 1 ตามแผน
ยุทธ์ศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ระยะท่ี 1 พ.ศ.2556-2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี) เผยแพร่ให้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ได้รับทราบท่ัวกัน 
และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะรับทราบด้วย 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรท้ังคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายการบริหารงานแบบกระจายอํานาจในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างในการ
บริหารงานของคณะท้ัง 14 หน่วยงาน ได้แก่ 9 ภาควิชา 2 ศูนย์ 2 สถาบัน และ 1 สํานักงานเลขานุการ แต่ละหน่วยงานมี
คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันวางนโยบายและตัดสินใจในการบริหารงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายของคณะ (7.1-4-
1) ส่วนการบริหารงานหลักของคณะจะมีรองคณบดีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ กํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน ผ่านมติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ (7.1-4-2) ท้ังนี้ กระบวนการหลักสําคัญในการตัดสินใจจะมีมติผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ หรือมีการแจ้งผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานให้ท่ีประชุมรับทราบ และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนาคณะในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" (7.1-4-3) 
และโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารเพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ (คร้ังท่ี 1) (7.1-4-4) 

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดประชุมบุคลากรท้ังคณะ 2 คร้ัง ก่อนการเปิดภาคต้น และภาคปลาย 
และประชุมเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน 1 คร้ัง เพ่ือให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารและผลการดําเนินงานในด้านต่างท่ีผ่านมา สร้าง
ความรู้และเข้าใจ กฎ ระเบียบ นโยบายของคณะ จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง และให้ทุกคนตระหนักในบทบาท หน้าท่ีของตนเองต่อการ
ปฏิบัติภารกิจตามท่ีองค์กรมอบหมาย สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 

1.  โครงการคณบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 (7.1-4-5) 
2.  โครงการคณบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 2 ประจําปีการศึกษา 2556 (7.1-4-6) 
3.  โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ ประจําปี 2557 (7.1-4-7) 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ 

ผู้บริหารได้ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ โดยบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในโครงการคณบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 (7.1-5-1) 
โครงการคณบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 2ประจําปีการศึกษา 2556 (7.1-5-2) โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจําปี 2556 (7.1-5-3) และโครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ ประจําปี 2557 (7.1-5-4) ท้ังยัง
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารจัดการแบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก

ภาคส่วน โดยยึดหลักบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามโครงสร้างในการบริหารงานของคณะท้ัง 14 หน่วยงาน (7.1-1-1) ได้แก่ 
9 ภาควิชา 2 ศูนย์ 2 สถาบัน และ 1 สํานักงานเลขานุการ แต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันวาง
นโยบายและตัดสินใจในการบริหารงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายของคณะส่วนการบริหารงานหลักของคณะจะมีรองคณบดีแต่ละฝ่ายเป็น
ผู้รับผิดชอบ กํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน ผ่านมติท่ีประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ท้ังนี้ กระบวนการหลักสําคัญใน
การตัดสินใจจะมีมติผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ หรือมีการแจ้งผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานให้ท่ีประชุมรับทราบ 
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ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบท้ัง 10 ประการ ได้แก่ 
1) หลักประสิทธิผล การปฏิบัติราชการได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ โดยมีผลการ

ประเมินการดําเนินงานรอบ 1 ปีของคณบดี จากสภามหาวิทยาลัย 
2) หลักประสิทธิภาพ มีการใช้เทคนิคเคร่ืองมือให้มีประสิทธิภาพ ลดกําลังคนและเงิน เช่น ระบบการจองห้อง

ออนไลน์ การสแกนนิ้วมือเข้าทํางาน ใช้ไม้กั้น-ยกเข้าออกสําหรับท่ีจอดรถ 
3) หลักการตอบสนอง การบริหารงานได้ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีสายด่วนคณบดี และมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกเดือน 
4) หลักภาระรับผิดชอบ เช่น การรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีศูนย์ภาษาท่ีให้บริการวิชาการแก่สังคมในการจัดอบรม

ภาษาต่างประเทศ มีการจัดท่ีจอดรถไว้รองรับอย่างเพียงพอ 
5) หลักความโปร่งใส มีการรายงานและหารือเพ่ือพิจารณาร่วมกันในเร่ืองต่างๆ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ (7.1-6-4) เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณต่างๆ (7.1-6-3) การบริหารจัดการบุคลากร ระเบียบการใช้จ่าย
เงินกองทุน สรุปเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ การจัดการเรียนการสอนและภาระงานสอนของอาจารย์ และการปรับโครงสร้าง
องค์กร เป็นต้น ท้ังยังมีการตรวจสอบตามระบบการควบคุมภายในเรื่องการเบิกจ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในประจําคณะ 

6) หลักการมีส่วนร่วม แต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันวางนโยบายและตัดสินใจใน
การบริหารงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายของคณะส่วนการบริหารงานหลักของคณะจะมีรองคณบดีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ กํากับ 
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน ผ่านมติท่ีประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีมีบุคลากรจากหลายหน่วยงานเป็นกรรมการ ท้ังใน
การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะ จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม 

7) หลักการกระจายอํานาจ มีนโยบายกระจายอํานาจในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างในการบริหารงาน
ของคณะท้ัง 15 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานเพ่ือร่วมกันวางนโยบายและตัดสินใจในการ
บริหารงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายของคณะ (7.1-6-1) 

8) หลักนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีมีข้อร้องเรียน โดยมีการรายงานผลการสอบสวนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา 

9) หลักความเสมอภาค มีการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งไปพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม การให้
ทุนการศึกษาแก่นิสิต มีห้องน้ําสําหรับผู้พิการ ทางลาดสําหรับวีลแชร์ เป็นต้น 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยการบริหารงานผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการชุดต่าง 
โดยมีข้อสรุปหรือมติท่ีประชุมเป็นหลัก 

ท้ังนี้ มีการให้บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้ประเมินผลการบริหารงานของคณบดีผ่านระบบออนไลน์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงในแบบสอบถามเป็นคําถามท่ีครอบคลุมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 ประการ (7.1-6-5) 

6. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําคณะมีการประเมินผลการบริหารงานของตนเอง และรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะรับทราบ ท้ังยังมีการรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ในรอบ 1 ปี และผลการประเมินผู้บริหารในระบบออนไลน์
ของคณะ (7.1-7-1, 7.1-7-2) ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ พร้อมท้ังได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.วิไลศักด์ิ กิ่งคํา รอบปีท่ี 4 (20 ก.พ. 55-19 ก.พ. 56) มาพัฒนา
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม (7.1-7-3) และจัดทําแนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของบุคลากรและนิสิตฯ จากการประเมินผล
การบริหารงานของคณบดี ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล รอบปีท่ี 1 (20 ก.พ. 56-19 ก.พ. 57) เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป (7.1-1-4) 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการกําหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกล
ยุ ท ธ์ ข อ ง ค ณ ะ อ ย่ า ง น้ อ ย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย 

7.2-1-1 
 

7.2-1-2 
 

7.2-1-3 
7.2-1-4 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ภายในคณะ
มนุษยศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2556 
แผนการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
แผนพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ของภาควิชา 

  2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
ก า ร วิ จั ย อ ย่ า ง ชั ด เ จ นต าม
ประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 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 
 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2556 
แผนการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
แผนพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ของภาควิชา 
โครงการสัมมนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์เร่ือง "มาตรฐานผลการ
เรียนรู้สู่การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน" เฉลิมฉลองครบ 72 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การประเมินผลการเรียน  
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การเขียน มคอ.3, 5 เพ่ือการบูรณาการ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" (การบรรยายเรื่อง การบูร
ณาการเพ่ือการประกันคุณภาพ) 
โครงการการจัดการความรู้: เทคนิคและประสบการณ์การเขียน
เอกสารประกอบการสอน 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

    7.2-2-9 
7.2-2-10 

 
7.2-2-11 

 
7.2-2-12 

 
7.2-2-13 
7.2-2-14 
7.2-2-15 

 
7.2-2-16 

 
7.2-2-17 

โครงการบรรยายเรื่อง ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการคุมสอบ 
โครงการพัฒนาข้อสอบและบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง การ
สร้างแบบทดสอบเพื่อวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
โครงการ "การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรมกับการปลูกฝัง
จรรยาบรรณนักวิจัย" 
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์ 
โครงการเสวนาการวิจัยเชิงบูรณาการ 
โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นสําหรับการทําวิจัย 
โครงการส่งเสริมและให้คําปรึกษาการทําวิจัย หัวข้อ "Intercultural 
Communication and Foreign Language Education" 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการบูรณาการการ
วิจัยกับการเรียนการสอน 
โครงการเทคนิคการเขียนโครงการให้ตอบโจทย์ประกันคุณภาพ 

  3 มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ี
กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
กําหนด 

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 
7.2-3-11 
7.2-3-12 

 
7.2-3-13 

 
7.2-3-14 

โครงการสัมมนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์เร่ือง "มาตรฐานผลการ
เรียนรู้สู่การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน" เฉลิมฉลองครบ 72 ปี 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การประเมินผลการเรียน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การเขียน มคอ.3, 5 เพ่ือการบูรณาการ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" (การบรรยายเรื่อง การบูร
ณาการเพ่ือการประกันคุณภาพ) 
โครงการการจัดการความรู้: เทคนิคและประสบการณ์การเขียน
เอกสารประกอบการสอน 

โครงการบรรยายเรื่อง ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการคุมสอบ 

โครงการพัฒนาข้อสอบและบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง การ
สร้างแบบทดสอบเพื่อวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 

โครงการ "การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรมกับการปลูกฝัง
จรรยาบรรณนักวิจัย" 
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์ 

โครงการเสวนาการวิจัยเชิงบูรณาการ 

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นสําหรับการทําวิจัย 

โครงการส่งเสริมและให้คําปรึกษาการทําวิจัย หัวข้อ "Intercultural 
Communication and Foreign Language Educaton" 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการบูรณาการการ
วิจัยกับการเรียนการสอน 

โครงการเทคนิคการเขียนโครงการให้ตอบโจทย์ประกันคุณภาพ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  4 มี ก า ร ร วบร วมคว าม รู้ ต า ม
ประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 
1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(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 

เอกสารการบรรยายในโครงการจัดการความรู้ 
http://www.human.ku.ac.th/newdesign/index.php/2012-
11-14-07-28-48 
สารวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ฉบับท่ี 2/2557 ม.ค.-มี.ค. 57 (บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยท่ีรับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 
เว็บเพจของฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ และวารสารมนุษยศาสตร์
ออนไลน์ 
http://cs.hum.ku.ac.th/news-detail.php?nid=11 (ภาควิชาศิลปาชพี) 
http://lit.hum.ku.ac.th/page15.html, 
http://lit.hum.ku.ac.th/menu/page16.html (ภาควิชาวรรณคดี) 
http://philos-reli.hum.ku.ac.th/philostitle.htm,http://philos-
reli.hum.ku.ac.th/philresearch.htm (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา) 
http://pirun.ku.ac.th/~fhumalt/THSL/THSL/html/nav_th/THSL_
intro_th.htm/THSL_intro_th.htm (พจนานุกรมดิจิตอลภาษามือไทย) 

  5 มีการนําความรู้ ท่ี ได้จากการ
จัดการความรู้ ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร(explicit 
knowledge) และจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ท่ีเป็นแนว
ปฏิบั ติ ท่ี ดี มาป รับใช้ ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

7.2-5-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10508/135 ลงวันท่ี 12 พ.ค. 57 (แสดง
การนําความรู้จากการจัดการความรู้มาใช้ปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการสอน) 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อย

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ (7.2-1-1) โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นประธาน มีผู้แทน

จากทุกภาควิชาร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีนักวิจัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าท่ีดําเนินการตามระบบของการจัดการความรู้ให้
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ซ่ึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 มีการกําหนดประเด็นความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย และกําหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ (7.2-1-2) นอกจากน้ี 
ผู้แทนจากทุกภาควิชายังได้รับนโยบายจากคณะไปดําเนินการจัดการความรู้ภายในภาควิชาด้วย ซ่ึงได้กําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยไว้
ในแผนของภาควิชาเช่นกัน (7.2-1-4) อีกท้ัง ฝ่ายประกันคุณภาพยังได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ (7.2-1-5) โดย
กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการประกันคุณภาพอีกด้วย 
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2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1  

คณะมนุษยศาสตร์มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และ
ด้านประกันคุณภาพอย่างชัดเจนไว้ในแบบเสนอขออนุมัติโครงการต่างๆ และแผนปฏิบัติการประจําปี (7.2-2-1, 7.2-2-2 และ 7.2-2-3) พร้อม
ท้ังได้จัดโครงการจัดการความรู้จํานวนมาก เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ต่างๆ เผยแพร่ไปสู่บุคลากร โดยมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ไว้ในผู้เข้าร่วมโครงการ และกําหนดประเด็นความรู้ท่ีจะพัฒนาไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปน้ี 

ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ 
1. โครงการสัมมนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์เร่ือง "มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน" 

เฉลิมฉลองครบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.2-2-4 และ 7.2-3-1) 
2. โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง การประเมินผลการเรียน (7.2-2-5 และ 7.2-3-2) 
3.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การเขียน มคอ.3, 5 เพ่ือการบูรณาการ (7.2-2-6 และ 7.2-3-3) 
4.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" (การ

บรรยายเรื่อง การบูรณาการเพื่อการประกันคุณภาพ) (7.2-2-7 และ 7.2-3-4) 
5.  โครงการการจัดการความรู้: เทคนิคและประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน (7.2-2-8 และ 7.2-3-5) 
6.  โครงการบรรยายเรื่อง ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการคุมสอบ (7.2-2-9 และ 7.2-3-6) 
7.  โครงการพัฒนาข้อสอบและบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง การสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ (7.2-2-10 และ 7.2-3-7) 
ด้านการวิจัย ได้แก่ 
1.  โครงการ "การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรมกับการปลูกฝังจรรยาบรรณนักวิจัย" (7.2-2-11 และ 7.2-3-8) 
2.  โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ (7.2-2-12 และ 7.2-3-9) 
3.  โครงการเสวนาการวิจัยเชิงบูรณาการ (7.2-2-13 และ 7.2-3-10) 
4.  โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นสําหรับการทําวิจัย (7.2-2-14 และ 7.2-3-11) 
5.  โครงการส่งเสริมและให้คําปรึกษาการทําวิจัย หัวข้อ "Intercultural Communication and Foreign 

Language Education" (7.2-2-15 และ 7.2-3-12) 
6.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน (7.2-2-16 และ 

7.2-3-13) 
ด้านการประกันคุณภาพ ได้แก่ โครงการเทคนิคการเขียนโครงการให้ตอบโจทย์ประกันคุณภาพ (7.2-2-17 และ 7.2-3-14) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และ
ด้านประกันคุณภาพอย่างชัดเจนไว้ในแบบเสนอขออนุมัติโครงการต่างๆ และแผนปฏิบัติการประจําปี (7.2-2-1, 7.2-2-2 และ 7.2-2-
3) พร้อมท้ังได้จัดโครงการจัดการความรู้จํานวนมาก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ต่างๆ เผยแพร่ไปสู่บุคลากร โดยมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ไว้ในผู้เข้าร่วมโครงการ และกําหนดประเด็นความรู้ท่ีจะพัฒนาไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปน้ี 

ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ 
1. โครงการสัมมนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์เร่ือง "มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน" 

เฉลิมฉลองครบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.2-2-4 และ 7.2-3-1) 
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2.  โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง การประเมินผลการเรียน (7.2-2-5 และ 7.2-3-2) 
3.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การเขียน มคอ.3, 5 เพ่ือการบูรณาการ (7.2-2-6 และ 7.2-3-3) 
4.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" (การ

บรรยายเรื่อง การบูรณาการเพื่อการประกันคุณภาพ) (7.2-2-7 และ 7.2-3-4) 
5.  โครงการการจัดการความรู้: เทคนิคและประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน (7.2-2-8 และ 7.2-3-5) 
6.  โครงการบรรยายเรื่อง ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการคุมสอบ (7.2-2-9 และ 7.2-3-6) 
7.  โครงการพัฒนาข้อสอบและบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเร่ือง การสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ (7.2-2-10 และ 7.2-3-7) 
ด้านการวิจัย ได้แก่ 
1.  โครงการ "การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรมกับการปลูกฝังจรรยาบรรณนักวิจัย" (7.2-2-11 และ 7.2-3-8) 
2.  โครงการแนวทางสู่การเป็นนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์ (7.2-2-12 และ 7.2-3-9) 
3.  โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ (7.2-2-13 และ 7.2-3-10) 
4.  โครงการเสวนาการวิจัยเชิงบูรณาการ (7.2-2-14 และ 7.2-3-11) 
5.  โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นสําหรับการทําวิจัย (7.2-2-15 และ 7.2-3-12) 
6.  โครงการส่งเสริมและให้คําปรึกษาการทําวิจัย หัวข้อ " Intercultural Communication and Foreign 

Language Education (7.2-2-16 และ 7.2-3-13) 
7.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน (7.2-2-17 และ 

7.2-3-14) 
ด้านการประกันคุณภาพ ได้แก่ โครงการเทคนิคการเขียนโครงการให้ตอบโจทย์ประกันคุณภาพ (7.2-2-18 และ 7.2-3-15) 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

คณะมนุษยศาสตร์มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ต่างๆ ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ท่ีเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)โดยรวบรวม
เอกสารการบรรยายของโครงการจัดการความรู้ต่างๆ (7.2-4-1) และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของฝ่ายประกันคุณภาพ (7.2-4-2) เพ่ือให้
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ 

นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยและภาควิชายังได้รวบรวมผลงานวิจัย บทความ และองค์ความรู้ต่างๆ เผยแพร่สารวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์ (4.2-4-3) เว็บเพจของฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ และวารสารมนุษยศาสตร์ออนไลน์ (7.2-4-4) และในเว็บไซต์ของ
ภาคว ิช า  เ ช ่นhttp://cs.hum.ku.ac.th/news-detail.php?nid=11ของภาคว ิช าศ ิลปาช ีพ  ( 7 . 2 -4 -5 )  http://lit.hum. 
ku.ac.th/page15.html , http://lit.hum.ku.ac.th/menu/page16.html ของภาควิชาวรรณคดี (7.2-4-6) http://philos-
reli.hum.ku.ac.th/philostitle.htm , http://philos-reli.hum.ku.ac.th/philresearch.htm ของภาควิชาปรัชญาและศาสนา (7.2-4-7) และ
http://pirun.ku.ac.th/~fhumalt/THSL/THSL/html/nav_th/THSL_intro_th.htmพจนานุกรมดิจิตอลภาษามือไทย (7.2-4-8) 

5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มีการนําความรู้ท่ีได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ต่างๆ ท่ี เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง อาทิ 
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1.   ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง การประเมินผลการเรียน โครงการบรรยายเรื่อง ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติในการคุมสอบ และโครงการพัฒนาข้อสอบและบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเร่ือง การสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ ได้นําความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการประเมินผลการเรียนการสอน การสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ และในการคุมสอบ 

2.   ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้:การเขียน มคอ.3, 5 เพ่ือการบูรณาการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
"วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" และโครงการเทคนิคการเขียนโครงการให้ตอบโจทย์ประกัน
คุณภาพ ได้นําความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการเขียน มคอ.3, 5 เพ่ือแสดงการเชื่อมโยงของการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับ
การวิจัยและบริการวิชาการได้ และเขียนโครงการด้านต่างๆ ท่ีสามารถนํามาใช้ประกอบการประกันคุณภาพได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนย่ิงข้ึน 

3.   อาจารย์พรรณราย ชาญหิรัญ ภาควิชาวรรณคดี ได้นําความรู้จากท่ีเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้: เทคนิค
และประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557 มาปรับใช้ในการปรับปรุงการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา 01376342 พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร โดยส่งให้ ศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์ ซ่ึงเป็นวิทยากรใน
โครงการดังกล่าวตรวจทานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ย่ิงข้ึน (7.2-5-1) 

 
ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 
System Plan) 

7.3-1-1 
7.3-1-2 

 
 
 
 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ 
(แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเงิน หน้า 
15-17 และแผนพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ประเทศ หน้า 35-36) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

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 
7.3-2-16 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
ระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
ระบบ e-Office ระบบสํานักงานไร้กระดาษ 
ระบบ e-Faculty ระบบจองห้องออนไลน์ (ห้องเรียน 
ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และระบบขอ
ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์ 
ระบบ E-Courseware สื่อการสอนออนไลน์ 
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร  
(กองบริการการศึกษา มก.) 
ระบบเกรดออนไลน์ (กองบริการการศึกษา มก.) 
ระบบ มคอ. ออนไลน์ (กองบริการการศึกษา มก.) 
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (กองบริการ
การศึกษา มก.) 
ระบบสารสนเทศของนิสิต มก. 
ฐานข้อมูลของสํานักทะเบียนและประมวลผล มก. 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (สวพ. มก.) 
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ (สาํนกับริการวิชาการ มก.) 
ระบบ ERP (กองคลัง มก.) 
ฐานข้อมูลของกองแผนงาน มก. 
ระบบ CHE QA online สกอ. 

  3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

7.3-3-1 
 

ผลการประเมินระบบจองห้องออนไลน์ ปีการศึกษา 
2556 

  4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

7.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ คร้ังท่ี 1/2557 หน้า 2-3 

  5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่ วยงานภายนอกที่ เกี่ ยว ข้องตาม ท่ี
กําหนด 

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

รายงานข้อมูลในระบบ ERP  
ส่งเกรดออนไลน์ 
จัดทํา มคอ. ออนไลน์ 
รายงานข้อมูลในระบบ CHE QA online 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

คณะมนุษยศาสตร์มีการดําเนินงานด้านระบบสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (7.3-1-1) 
ทําหน้าท่ีในการวางแผนบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ และพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือรองรับ
ความเป็นนานาชาติ เชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ของคณะ ตามแผนพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการเงิน และแผนพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ (7.3-1-2) 
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2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์เป็นสื่อหลักท่ีสําคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ของคณะไปสู่นิสิต 
บุคลากร และบุคคลภายนอก (7.3-2-1) โดยมีระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์คณะ เพ่ืออํานวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ ได้แก่ 1) ระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ซ่ึงหน่วยงานภายในคณะสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์คณะได้
โดยตรง เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการทํางาน (7.3-2-2) 2) ระบบ e-Office ระบบสํานักงานไร้กระดาษ (7.3-2-3) เพ่ือช่วย
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร 3) ระบบ e-Faculty ระบบจอง
ห้องออนไลน์ (ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และระบบขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์ (7.3-2-4) ซ่ึง
ช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจองห้องต่างๆ 4) ระบบ E-
Courseware สื่อการสอนออนไลน์ (7.3-2-5) ในส่วนข้อมูลด้านอ่ืนๆ คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดทําเว็บเพจเพื่อบริการข้อมูลด้านต่างๆ 
บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ เช่น ข้อมูลของฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังสามารถรายงานข้อมูล และสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ จากระบบของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบของกองบริการการศึกษา ได้แก่ ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร (7.3-2-6) ระบบ
เกรดออนไลน์ (7.3-2-7) ระบบ มคอ. ออนไลน์ (7.3-2-8) ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (7.3-2-9) ระบบสารสนเทศของ
นิสิต (7.3-2-10) ฐานข้อมูลของสํานักทะเบียนและประมวลผล มก. (7.3-2-11) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ของ สวพ. มก. (7.3-2-12) 
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ ของสํานักบริการวิชาการ (7.3-2-13) ระบบ ERP ของกองคลัง (7.3-2-14) ฐานข้อมูลของกอง
แผนงาน (7.3-2-15) และ ระบบ CHE QA online ของ สกอ. (7.3-2-16) 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลระบบจองห้องออนไลน์ ปีการศึกษา 2556 (ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์) (7.3-3-1) 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้แก้ปัญหาในการจองห้องออนไลน์ของปีท่ีผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้จองไม่มาใช้ห้องตามที่ระบุไว้ 
ทําให้ผู้อ่ืนเสียโอกาสในการใช้ห้อง คณะจึงเปลี่ยนระเบียบในการจองห้อง โดยให้ดูตารางการใช้ห้องจากระบบแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
ดูแลทําการจองห้องในระบบให้แทน หากมีผู้มาขอใช้ห้องตรงกัน เจ้าหน้าท่ีจะประสานงานสอบถามไปยังผู้ท่ีจองไว้ก่อนเพ่ือยืนยัน
หรือยกเลิกการจองได้ทันการณ์ โดยคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทําการประเมินการใช้บริการระบบจองห้อง
ออนไลน์ ปีการศึกษา 2556 เพ่ือเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบการจองห้องท้ังสองรูปแบบ แล้วนํามาพิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุงต่อไป  (7.3-4-1) 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 
คณะมนุษยศาสตร์ได้รายงานข้อมูลด้านการเงินและพัสดุในระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย (7.3-5-4) คณาจารย์มีการ

ส่งเกรด (7.3-5-2) และจัดทํา มคอ. (7.3-5-3) ในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และฝ่ายประกันคุณภาพได้รายงานข้อมูลการ
ประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ CHE QA online ของ สกอ. (7.3-5-4) 

 
ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  6 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

หมายเหตุ คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปี การประเมิน 
ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ 
หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ ควบคุม หรือ
จัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ี ชัดเจน  
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น  
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายใน
สถาบัน ท้ังๆ ท่ีอยู่ในวิสัยท่ีสถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ได้ แต่ไม่พบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว  
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย ต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ กฎกระทรวง 
และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น  
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งผลกระทบ
ต่อนักศึกษาปัจจบุันท่ีเรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 ** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการ ประเมิน
เป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
การไม่เข้าข่ายท่ีทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่  
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือ ลดผลกระทบ
สําหรับความเสี่ยงท่ีทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน  
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน  
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงท่ีลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได้ กําหนดไว้
ล่วงหน้า 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของ
ค ณ ะ ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะทํางาน 

7.4-1-1 
 

7.4-1-2 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานการประชมุคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2556 

  2 มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และ
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามบริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
คณะ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความ
เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

7.4-2-1 
 

7.4-2-2 

ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ 2557 
รายงานการประชมุคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 2/2556 

  3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

7.4-3-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.1) 

  4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับ
ความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

7.4-4-1 
 

7.4-4-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
11/2556 หน้า 18-19 
แผนบริหารความเสี่ยง 2557 (R-ERM.F2) 

  5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง 

7.4-5-1 
 

7.4-5-2 
7.4-5-3 

รายงานการประชมุคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2556 
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F3) 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะ คร้ังท่ี 
6/2556 หน้า 16 

  6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 

7.4-6-1 
 

7.4-6-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
11/2556 หน้า 18-19 
แผนบริหารความเสี่ยง 2557 (R-ERM.F2) 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 7.4  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบ

พันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการมีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของ
คณะให้บรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว้โดยไม่ให้ขาดช่วง (7.4-1-1) ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ โดยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ (ชุดปัจจุบัน) ได้สานต่องานบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงลง ได้รายงาน
ผลการดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้กําหนดผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน (7.4-1-2) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ
ตัวอย่างเช่น 

  -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
  -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ

ประกันคุณภาพ 
  -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
  -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  -  อื่นๆ ตามบริบทของคณะ 

ในคร่ึงแรกของปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์  โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตร์ ชุดปัจจุบัน ได้ดําเนินการควบคุมความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์ท่ีคณะกรรมการฯ ชุดเดิมรายงานไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังกล่าวไว้ในข้อ 1 และในคร่ึงหลังของปีการศึกษา 2556 เม่ือมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันก็ได้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกรอบนโยบายใหม่ (7.4-2-1 
และ 7.4-2-2) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
คณะมนุษยศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ ชุดปัจจุบัน ได้ประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายในปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงในปีงบประมาณ 2557 รวม 12 ด้าน เพ่ือประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา และได้จัดทํา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) (7.4-3-1) เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์ได้นําเสนอความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง 3 

ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิจัย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และด้านการบริหารพัสดุ เช่นเดียวกันกับในปีงบประมาณ 
2556 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการประจําคณะมีมติให้รายงานต่อมหาวิทยาลัยว่าในปีงบประมาณ 2557 การดําเนินงานท่ีมีระดับ
ความเสี่ยงสูงลดลงเหลือเพียงด้านเดียว คือ ด้านการวิจัย (7.4-4-1) และมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยง จัดทําแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และดําเนินการตามแผนโดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ (R-
ERM.F2) (7.4-4-2) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์  โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ ชุด
ปัจจุบัน มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ได้ดําเนินการควบคุมความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์ท่ีคณะกรรมการฯ 
ชุดเดิมรายงานไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.4-5-1) และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา (7.4-5-2 
และ 7.4-5-3) 
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6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

คณะมนุษยศาสตร์โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ ชุดปัจจุบัน นํา
ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายในภาพรวม รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ดังกล่าวแล้วในข้อ 5 และนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ (7.4-6-1) ไปคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงนําไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2557 ตามข้อเสนอแนะต่อไป (7.4-6-2) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13 (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 4.51 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ ระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ ผู้บริหารหมายถึง คณบดี 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดย

สภามหาวิทยาลัย 
4.53 4.67 3.70 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

13 4.53 4.67 3.70 4.53 
คะแนน 

4.67 
คะแนน 

3.70 
คะแนน 

4.51 ไม่บรรลุ 4.51 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1 บันทึกข้อความแจ้งผลประเมินตัวบ่งชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร (จากคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผอ.สถาบันและสํานัก) 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

  คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.8 

ตารางท่ี 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการดําเนินงาน 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 1 1 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556)  เป้าหมาย  7 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ สถาบันท่ี
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ สอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรท่ีต้องจัดหาสําหรับการ ดําเนินงานตาม
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ ซ่ึงจะ เป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาท่ีสถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะ
กําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุน ใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ หน่วยงาน เงิน
บริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม 
เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ ดําเนินงานด้วย เช่น 
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะมนุษยศาสตร์ ปี พ.ศ. 
2552-2556 

  2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 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 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะมนุษยศาสตร์ ปี พ.ศ.
2552-2556 
สรุปงบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
งบประมาณเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. 2556 
ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
3/2556 หน้า 15-17, วาระพิเศษครั้งท่ี 3/2556 หน้า
3-4, คร้ังท่ี 7/2556 หน้า 10, 19, คร้ังท่ี 8/2556 หน้า 
14, คร้ังท่ี 9/2556 หน้า 9-10, 13 

  3 มีงบประมาณประจําปี ท่ีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาคณะและบุคลากร 

8.1-3-1 
8.1-3-2 

 
8.1-3-3 

งบประมาณเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. 2556 
สรุปงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
แผนปฏิบัติการประจําป ี2556 คณะมนุษยศาสตร์ 

  4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

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

 
8.1-4-6 

 
 

รายงานการเงินปงีบประมาณ 2556 รายไตรมาส 1-4 
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน 
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (แฟ้ม) 
รายงานสรุปผลการใช้เงินงบประมาณ 
รายงานงบประมาณแผ่นดิน และรายงานงบประมาณเงิน
รายได้ ปงีบประมาณ 2556 (รายรบั-รายจา่ย) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
3/2556 หน้า 15-17, วาระพิเศษครั้งท่ี 3/2556 หน้า
3-4, คร้ังท่ี 7/2556 หน้า 10, 19, คร้ังท่ี 8/2556 หน้า 
14, คร้ังท่ี 9/2556 หน้า 9-10, 13 

  5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความม่ันคงของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง 

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

รายงานการวิเคราะห์การเงินประจําเดือน 
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน 
สรุปผลการเบิกวัสดุ ปีงบประมาณ 2556 

  6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ทําหน้าท่ีตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

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

 
8.1-6-4 

 

คําสั่งแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงินคณะมนุษยศาสตร์ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
แผนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบKU-
ERP (จากผู้ตรวจสอบภายใน) 
รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ใน
ระบบ KU-ERP (จากผู้ตรวจสอบภายใน) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผน
และการตัดสินใจ 

8.1-7-1 
8.1-7-2 
8.1-7-3 
8.1-7-4 

 

รายงานการเงินปงีบประมาณ 2556 รายไตรมาส 1-4 
รายงานการวิเคราะห์การเงินประจําเดือน 
รายงานสรุปผลการใช้เงินงบประมาณ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
3/2556 หน้า 15-17, วาระพิเศษครั้งท่ี 3/2556 หน้า
3-4, คร้ังท่ี 7/2556 หน้า 10, 19, คร้ังท่ี 8/2556 หน้า 
14, คร้ังท่ี 9/2556 หน้า 9-10, 13) 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ  

คณะมนุษยศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี พ.ศ. 2556-2560 (8.1-1-1 และ 8.1-2-1) เป็นแผน  กลยุทธ์
ระยะยาวท่ีมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงได้มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานคลังและพัสดุได้จัดทํารายงานด้านการเงินและงบประมาณต่างๆ 
เช่น การรายงานสรุปงบประมารณแผ่นดินได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (8.1-2-2) งบประมาณเงินรายได้ประจําปี 
พ.ศ.2556 (8.1-2-3) ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี พ.ศ.2556 (8.1-2-4) หลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ (8.1-2-5) ส่งให้คณะเป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารและรายงานต่อท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเป็นระยะๆ 
(8.1-2-6) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
คณะมนุษยศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี พ.ศ. 2556-2560 (8.1-1-1 และ 8.1-2-1) เป็นแผน  กลยุทธ์

ระยะยาวท่ีมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงได้มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานคลังและพัสดุได้จัดทํารายงานด้านการเงินและงบประมาณต่างๆ 
เช่น การรายงานสรุปงบประมารณแผ่นดินได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (8.1-2-2) งบประมาณเงินรายได้ประจําปี 
พ.ศ.2556 (8.1-2-3) ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี พ.ศ.2556 (8.1-2-4) หลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ (8.1-2-5) ส่งให้คณะเป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารและรายงานต่อท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเป็นระยะๆ 
(8.1-2-6) 

3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์มีงบประมาณเงินรายได้ (8.1-3-1) และงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (8.1-3-2) 

ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (8.1-3-3) ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เช่น รายงานการเงินปีงบประมาณ 2556 รายไตร
มาส 1-4 (8.1-4-1) รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (8.1-4-2) แฟ้มรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (8.1-4-3) รายงานสรุปผลการใช้
เงินงบประมาณ (8.1-4-4)รายงานงบประมาณแผ่นดิน และรายงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556 (รายรับ-รายจ่าย) 
(8.1-4-5) เป็นต้น โดยรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเป็นระยะมากกว่า 2 คร้ังต่อปี (8.1-4-6) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ 
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5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ
คณะอย่างต่อเนื่อง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการนําข้อมูลทางการเงิน อาทิ รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (8.1-5-2) และ สรุปผลการเบิก
วัสดุ (8.1-5-3) ไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของคณะอย่างต่อเนื่อง (8.1-5-1) 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP จากผู้ตรวจสอบภายใน(8.1-6-2, 8.1-6-3, 
8.1-6-4) รวมไปถึงมีการแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงิน (8.1-6-1) เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจอยู่เสมอ โดยมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของคณะมนุษยศาสตร์และทุกหน่วยงานรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบหรือหารือร่วมกันในเร่ืองต่างๆ นอกจากนี้ คณบดีได้
มอบหมายให้สํานักงานเลขานุการรายงานข้อมูลทางการเงิน (8.1-7-1, 8.1-7-2, 8.1-7-3) และผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ให้ท่ี
ประชุมรับทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณเป็นระยะมากกว่า  2 คร้ัง
ต่อปี (8.1-7-4) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ (ไม่นับรวมในองค์ประกอบ) พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.9 

ตารางท่ี 2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8 9 9 5.00 5.00   

15 
สมศ.

ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด (ไม่นับรวม) 

คะแนน 4.51 4.65 4.60 4.65 4.60   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 1 1 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  9 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ต้ังแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

9.1-1-1 
 

9.1-1-2 
 

9.1-1-3 
 

9.1-1-4 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2557 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2557 
คู่มือระบบประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์  
ปีการศึกษา 2555 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญ
เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

9.1-2-1 
 

9.1-2-2 
 

9.1-2-3 
 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินฯ ประจําปีการศึกษา 
2556 (ระดับคณะ) 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 ของฝ่าย
ประกันคุณภาพ 

  3 มี ก า ร กํ า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้ เ พ่ิ ม เ ติ ม ต า ม  
ลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

9.1-3-1 
 
 

คู่มือระบบประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์  
ปีการศึกษา 2555 หน้า 93-97 

  4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และ
จั ด ส่ ง สํ า นั ก ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ต า ม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ  

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 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 ของฝ่าย
ประกันคุณภาพ 
หนังสือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2557 หน้า 2-3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
7/2556 หน้า 17-22, คร้ังท่ี 8/2556 หน้า 15, 
คร้ังท่ี 9/2556 หน้า 9-11, คร้ังท่ี 10/2556 หน้า 12-
14, คร้ังท่ี 13/2556 หน้า 7-8, คร้ังท่ี 14/2556 หน้า 
13-15, คร้ังท่ี 1/2557 หน้า 1-14, คร้ังท่ี 5/2557 หน้า 
14 
โครงการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน ประจําปี 
2557 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
9/2556 หน้า 4 
บันทึกข้อความส่ง สปค. 01 

  5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

9.1-5-1 
9.1-5-2 

บันทึกข้อความส่ง สปค. 01 
รายงานการประเมินผลดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ ประจําปี 2556 เทียบกับปี 2555 

  6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

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

 
 

9.1-6-5 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
ระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
ระบบ e-Office ระบบสํานักงานไร้กระดาษ 
ระบบ e-Faculty ระบบจองห้องออนไลน์ (ห้องเรียน 
ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และระบบขอ
ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์ 
ระบบ E-Courseware สื่อการสอนออนไลน์ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

    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 

ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร  
(กองบริการการศึกษา มก.) 
ระบบเกรดออนไลน์ (กองบริการการศึกษา มก.) 
ระบบ มคอ. ออนไลน์ (กองบริการการศึกษา มก.) 
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (กองบริการ
การศึกษา มก.) 
ระบบสารสนเทศของนิสิต มก. 
ฐานข้อมูลของสํานักทะเบียนและประมวลผล มก. 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (สวพ. มก.) 
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ (สาํนกับริการวิชาการ มก.) 
ระบบ ERP (กองคลัง มก.) 
ฐานข้อมูลของกองแผนงาน มก. 
ระบบ CHE QA online สกอ. 

  7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
คณะ 

9.1-7-1 
 

9.1-7-2 
 
 

9.1-7-3 
 
 
 

9.1-7-4 
 

9.1-7-5 

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
ให้บริการ สํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ
มหาวิทยาลัย (คณะมนุษยศาสตร์ ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.5) จากกองแผนงาน มก. 
รายงานการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
โท เอก ตามกรอบ TQF และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากกอง
แผนงาน มก.) 
รายงานสรุปผลแบบสํารวจความคดิเห็น/ความต้องการ
ของผู้รับบริการ (ศูนย์ภาษา) 
รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพฯ ของ
คณะประจําป ี

  8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า รศึ กษ า ร ะห ว่ า ง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9.1-8-1 
9.1-8-2 

 
 

9.1-8-3 
 

โครงการอบรมบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา 
ภาพถ่ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 
หนังสือขอเข้าศึกษาดูงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

  9 มีแนวปฏิบั ติ ท่ี ดีห รืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึน 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ 

9.1-9-1 
 
 

9.1-9-2 
 

9.1-9-3 

ภาพถ่ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 
หนังสือขอเข้าศึกษาดูงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
คู่มือระบบประกันคณุภาพคณะมนุษยศาสตร์  
ปีการศึกษา 2555 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ

คณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ระบบประกันคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ (9.1-1-1) 

ท่ีทําหน้าท่ีขับเคลื่อนให้การดําเนินงานประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนด นอกจากนี้ ยังมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานย่อยภายในคณะ ท่ีดําเนินการด้านการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับแนวทางท่ี
คณะมนุษยศาสตร์กําหนด โดยคณะจะแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจําปี 2557 (9.1-1-2) ทํา
หน้าท่ีดําเนินการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยท้ังหมด 14 หนว่ยงาน ตามแนวทางท่ีกําหนด 

สําหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจําปี 2557 คณะมนุษยศาสตร์ได้พัฒนารูปแบบจาก
เดิมท่ีตรวจภาควิชาตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ 9 องค์ประกอบ และประเมินหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ 6 องค์ประกอบ มาเป็นทุก
หน่วยงานใช้ 9 องค์ประกอบ แต่มีการปรับให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานย่อยย่ิงข้ึน มาต้ังแต่ปี 2553 ซ่ึงในปีนี้ มีเฉพาะสํานักงาน
เลขานุการท่ีต้องประเมินฯ แตกต่างจากหน่วยงานสนับสนุนอ่ืน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวบ่งชี้ใหม่สําหรับประเมินฯ 
สํานักงานเลขานุการโดยเฉพาะ คณะจึงดําเนินการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจําปี 2557 ดังนี้ (9.1-1-3 และ 9.1-1-4) 

1. ทุกหน่วยงานดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นรายองค์ประกอบ โดยคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการประเมินภาควิชา และคณะกรรมการประเมินหน่วยงานสนับสนุน 

2. ระยะเวลาดําเนินการตรวจประเมินฯ ระดับภาควิชาและระดับหน่วยงานสนับสนุน ใช้เวลาระดับละ 3 วัน โดยทุก
หน่วยงานดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ดังนี้ 

วันท่ี 1 ทุกหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการสัมภาษณ์คณาจารย์ นิสิต และ
 บุคลากรสายสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน 
วันท่ี 2 คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานของทุกหน่วยงาน (แล้วเว้น 1 วัน) 
วันท่ี 3  คณะกรรมการประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน (เช้า) คณะกรรมการรายงานผลการประเมินให้ทุกหน่วยงาน  
  รับทราบ (บ่าย) 

3. คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพประจําคณะเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามหลักสูตรท่ี สกอ. กําหนด คณะกรรมการแต่ละ
กลุ่มมีหน้าท่ี ดังนี้ 

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรจากมหาวิทยาลัย เม่ือ
วันท่ี 27 มกราคม 2557 ซ่ึงอยู่ในสังกัดคณะไม่ครบ 6 เดือน คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์จึงมีมติ
เห็นชอบไม่ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร แต่ให้รายงานผลการดําเนินงานด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้คณะสามารถรวบรวมข้อมูลและใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
และส่งให้มหาวิทยาลัยตามท่ีได้รับมอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

กลุ่มท่ี 1 ตรวจ 
องค์ 1, 7, 9, 
(9 ภาควิชา) 

กลุ่มท่ี 2 ตรวจ 
องค์ 2 
(9 ภาควิชา) 

กลุ่มท่ี 3 ตรวจ 
องค์ 3, 6 
(9 ภาควิชา) 

กลุ่มท่ี 4  
ตรวจองค์ 4, 5,  
สมศ.5, 6, 8, 9 
(9 ภาควิชา) 

กลุ่มท่ี 5 ตรวจ 
องค์ 1, 2, 4-9  
(4 หน่วยสนับสนุน) 
และตัวบ่งชี้เฉพาะ
ของสํานักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มท่ี 6 ตรวจสอบ
การประมวลผล
ท้ังหมด (14 หน่วยงาน) 

กรรมการ 5 คน กรรมการ 5 คน กรรมการ 4 คน กรรมการ 6 คน กรรมการ 5 คน กรรมการ 8 คน 
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4. ทุกหน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) และแบบเก็บข้อมูลดิบ 
ส่งให้คณะ 1 ชุดพร้อมไฟล์ข้อมูล ก่อนการประเมินฯ 2 สัปดาห์ 

5. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย เพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจแนวทางในการประเมินฯ 
และมอบสําเนารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) และแบบเก็บข้อมูลดิบให้คณะกรรมการฯ  
ก่อนการประเมินฯ 1 สัปดาห์ 

6. ทุกหน่วยงานดําเนินการแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดทํา สปค.01 พร้อมไฟล์ข้อมูล ส่งให้คณะ
หลังจากที่ได้รับรายงานผลการประเมินฯ แล้ว ภายใน 3 สัปดาห์ 

 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะและภาควิชา 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน 

คณะ ภาควิชา 
 สกอ.+มก. สมศ. สกอ.+มก. สมศ. 
1 1 - 1 - 
2 8 5 7 

(2.5 ไม่ประเมิน) 
- 

(3, 4 ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล) 
3 3 - 3 (3.3 ภาษาศาสตร์ไม่ประเมิน) - 
4 3 3 3 2 (5, 6) 

(7 ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล) 
5 2 2 2 2 (8, 9) 
6 1 2 1 - 
7 4 1 3 (7.3 ปรับชื่อและเกณฑ์ประเมิน) 

(7.4 ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล) 
- 

8 1 - ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล - 
9 1 1 1 - 

ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม+ 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

21 
 

- ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล - 

รวม 26 14 212 4 
 
 
 
 
 
 
1 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาท่ี

เปิดสอนให้กับนิสิต 
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ระบบและกลไกการสร้างคุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และบุคลากรตามอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน  
2 เฉพาะภาควิชาภาษาศาสตร์ประเมิน 20 ตัวบ่งชี้ เนื่องจากไม่ประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 เพราะไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสําหรับหน่วยงานสนับสนุน 
 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน 

คณะ ศูนย์ภาษา ศูนย์จัดการ ขงจื๊อ สถาบันภาษา 

1 1 11 11 11 11 

2 8 + 5 (สมศ.) - - - - 

3 3 - - - - 

4 3 + 3 (สมศ.) - - - 32 
(สมศ.5, 6 ไม่
ประเมินแต่ให้
รายงานผล) 

5 2 + 2 (สมศ.) 2 - 2 2 

6 1 + 2 (สมศ.) - - 1 1 

7 4 + 1 (สมศ.) 73 
(7.2, 7.4 ไม่ประเมิน) 

73 
(7.2, 7.4 ไม่ประเมิน) 

73 
(7.2, 7.4 ไม่ประเมิน) 

73 
(7.2, 7.4 ไม่ประเมิน) 

8 1 ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล 

9 1 + 1 (สมศ.) 14 14 14 14 

ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม+ 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

2 - - - - 

รวม 26 + 14 (สมศ.) 11 9 12 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
1  ใช้ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ของสํานัก/สถาบัน (คู่มือ มก.เล่มสีฟ้า)  
2  ใช้ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1, 2.2, และ 2.3 ของสํานัก/สถาบัน  
3  ใช้ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ของสํานัก/สถาบันแทน 7.1 ของคณะ และเพ่ิมตัวบ่งชี้ท่ี 2.1, 2.2, 3.4, 3.5, 6.1 ของสํานัก/สถาบนั (คู่มือ มก.เล่มสีฟ้า)  

   แต่ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 7.2, 7.4  
4  ใช้ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ของสํานัก/สถาบัน แทน (คู่มือ มก.เล่มสีฟ้า) 
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ตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานเลขานุการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ การรายงานผล หมายเหตุ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ผลการดําเนินงานของ สนง.  
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก   

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการดําเนินงานของ สนง.  
2.2 การปรับปรุงงาน ผลการดําเนินงานของ สนง.  
2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ผลการดําเนินงานของคณะ  
2.4 การให้บริการแก่นิสิต ผลการดําเนินงานของ สนง.  
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ผลการดําเนินงานของคณะ เพ่ิมจากคณะ 
2.6 
(6.1) 

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการดําเนินงานของ สนง. เพ่ิมจากคณะ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   
3.1 ภาวะผู้นําของหัวหน้าสํานักงานเลขานุการของคณะ และหัวหน้างานใน

สํานักงานเลขานกุารท้ังหมด 
ผลการดําเนินงานของ สนง.  

3.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร  ผลการดําเนินงานของ สนง.  
3.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ผลการดําเนินงานของ สนง.  

3.4 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  ผลการดําเนินงานของ สนง.  
3.5 
(7.4) 

ระบบบริหารความเสี่ยง  ผลการดําเนินงานของคณะ ใช้ตัวชี้วัด 7.4  
ของคณะ 

3.6 
(7.3) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ผลการดําเนินงานของคณะ เพ่ิมจากคณะ 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ   
4.1 ผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ผลการดําเนินงานของ สนง.  
4.2 
(8.1) 

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  ผลการดําเนินงานของคณะ เพ่ิมจากคณะ 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสํานักงานเลขานุการ  ผลการดําเนินงานของ สนง.  

รวม 16 4 
 
 
หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ตัวบ่งชี้ในคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554-
2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เล่มสีน้ําตาล) 
   * สํานักงานเลขานุการประเมินตัวบ่งชี้เฉพาะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของคณะจํานวน 
4 ตัวบ่งชี้ (2.5, 6.1, 7.3, 8.1) รวมเป็น 16 ตัวบ่งชี ้
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2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ (9.1-2-1) มีคณบดีและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นท่ีปรึกษา 
มีรองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาคและหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน รวมถึงหัวหน้างานและเจ้าหน้าท่ีของสํานักงาน
เลขานุการเป็นกรรมการ ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย แผนงาน (9.1-2-3) และวิธีดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ พัฒนา
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพให้สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และขับเคล่ือนให้การดําเนินงานประกันคุณภาพ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนด โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพ ประจําปี
การศึกษา 2556 (9.1-2-2)  

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ได้กําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (9.1-3-1) 

รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใน

รายวิชาท่ีเปิดสอนให้กับนิสิต 
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ระบบและกลไกการสร้างคุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และบุคลากรตามอัตลักษณ์ของคณะและ

สถาบัน 
 สําหรับในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ได้เปลี่ยนเอกลักษณ์เป็น "สหวิทยาการแห่งชีวิต" จึงยังไม่มีการจัดทํา
ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ใหม่ 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจํา
คณะ และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คณะ  

คณะมนุษยศาสตร์มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ท่ีกําหนด 

(9.1-4-1) โดยการติดตามข้อมูลเป็นระยะๆ โดยให้หน่วยงานย่อยรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้รอบ 4 เดือน และให้ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้
รายงานผลการดําเนินงานด้วย (9.1-4-2) ท้ังยังมีการควบคุม ติดตามผลการดําเนินในด้านต่างๆ จากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจําคณะมนุษยศาสตร์ (9.1-4-3) และในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงได้ให้รองคณบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยคณบดีเข้าร่วม
ประชุมด้วยทุกคร้ัง และมีนโยบายให้ทุกคนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนเข้าเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบต่อท่ีประชุมทุก
คร้ัง มีการติดตามการดําเนินงานเร่ืองต่างๆ ในวาระเร่ืองสืบเนื่อง (9.1-4-4) อาทิ การเสนอโครงการเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 72 ปี 
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2555-2558) การจัดกลุ่มวิจัย การจัดทําชุดโครงการวิจัย ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน การอนุมัติค่าตอบแทนให้หัวหน้าภาควิชา การเปิดรายวิชากลางของคณะ การเปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเกาหลี การจัด
ตารางห้องเรียน การจัดสรร/ปรับเปลี่ยนอัตรากําลัง การจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ภาระงานสอนและการจัดการ
เรียนการสอน การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และ
การพิจารณาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน
ย่อยทุกหน่วยงานเป็นประจําทุกปี ซ่ึงคณะได้ปรับเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับหน่วยงานย่อยย่ิงข้ึน และมีการให้รางวัล
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน (9.1-4-5)  

2) มีการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และจัดส่งสํานัก
ประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE 
QA Online (9.1-4-6) และได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online ท่ี สกอ.กําหนด 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ (9.1-4-7) และนําผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยมาพิจารณาแนวทางในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพให้แก่หน่วยงานย่อยด้วย 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหน่วยงานย่อย และระดับคณะมา
ปรับปรุงการทํางาน โดยหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ เพ่ือจัดทําเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะฯ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาให้นําแนวทางในการปรับปรุงระบุไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจําปี และมอบหมายให้มี
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการตามแผน เนื่องจากในปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 56 ตัวชี้วัด ซ่ึงแตกต่างจากแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ในปี 2555 ท้ังหมด จึงสรุปผล
การประเมินค่าร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในปี 2556 เท่ากับ 96.43 มีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2555 ท่ี 
85.71 (9.4-5-1) 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
คณะมนุษยศาสตร์มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ 1) เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ (9.1-6-1) 2) ระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ซ่ึงหน่วยงานภายในคณะ
สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์คณะได้โดยตรง เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทํางาน (9.1-6-2) 3) ระบบ e-Office 
ระบบสํานักงานไร้กระดาษ (9.1-6-3) เพ่ือช่วยจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ถ่ายเอกสาร 4) ระบบ e-Faculty ระบบจองห้องออนไลน์ (ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และระบบขอใช้
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์ (9.1-6-4) ซ่ึงช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านการจองห้องต่างๆ 5) ระบบ E-Courseware สื่อการสอนออนไลน์ (9.1-6-5) ในส่วนข้อมูลด้านอ่ืนๆ คณะ
มนุษยศาสตร์ได้จัดทําเว็บเพจเพ่ือบริการข้อมูลด้านต่างๆ บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ เช่น ข้อมูลของฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิจัย 
ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นต้น 

นอกจากน้ี คณะมนุษยศาสตร์ยังสามารถรายงานข้อมูล และสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ จากระบบของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบของกองบริการการศึกษา ได้แก่ ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร (9.1-6-6) ระบบเกรด
ออนไลน์ (9.1-6-7) ระบบ มคอ. ออนไลน์ (9.1-6-8) ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (9.1-6-9) ระบบสารสนเทศของนิสิต 
(9.1-6-10) ฐานข้อมูลของสํานักทะเบียนและประมวลผล มก. (9.1-6-11) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ของ สวพ. มก. (9.1-6-12) 
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ ของสํานักบริการวิชาการ (9.1-6-13) ระบบ ERP ของกองคลัง (9.1-6-14) ฐานข้อมูลของกอง
แผนงาน (9.1-6-15) และ ระบบ CHE QA online ของ สกอ. (9.1-6-16) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ โดยสํานักงานเลขานุการคณะเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการ
ให้บริการ จึงมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในงานบริหารและธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานการบริการการศึกษา 
และงานแผนและประกันคุณภาพเป็นประจําทุกปี ซ่ึงในปีการศึกษา 2556 งานการบริการการศึกษาได้ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ (9.1-7-1) และให้นิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการในระบบของมหาวิทยาลัย (9.1-7-2) เพ่ือนํา
ข้อคิดเห็นท่ีได้รับมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการตามความต้องการให้ดีย่ิงข้ึน ท้ังยังให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม TQF 
และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (9.1-7-3) นอกจากน้ี ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะการจัดอบรม
ภาษาต่างๆ แก่บุคคลภายนอก นิสิต นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร มก. มีการสํารวจความคิดเห็นและความต้องการของ
ผู้รับบริการ (9.1-7-4) เพ่ือมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินให้ดีย่ิงข้ึนเช่นกัน และในการประเมินคุณภาพภายในประจําปี คณะได้เชิญผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ทุกปี (9.1-7-5) 
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8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการด้านการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ โครงการอบรมบริหารความเสี่ยงใน
สถาบันอุดมศึกษา (9.1-8-1) เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ และมีการติดต่อสื่อสารและคอย
แลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการทํางานด้านประกันคุณภาพอยู่เสมอ ท้ังยังได้ต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 (9.1-8-2) และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2556 (9.1-8-3) 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 (9.1-9-1) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2556 (9.1-9-2) เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติท่ีดีของคณะ อาทิ ระบบการประกันคุณภาพของคณะ รูปแบบการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และ คู่มือ
ระบบประกันคุณภาพ (9.1-9-3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์ โดยการจัดทําเป็น Template SAR 
ซ่ึงสามารถใช้คู่มือระบบประกันคุณภาพประกอบการจัดทํา SAR ของหน่วยงาน และยังช่วยให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานย่อยสามารถใช้ในการตรวจประเมินฯ ได้ง่ายย่ิงข้ึน ท้ังนี้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนสามารถเข้ามาศึกษา 
และดาวน์โหลดได้     

 ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

9.1 8 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 15 (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

รอบระยะเวลา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)  เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.51 
ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน โดยต้นสังกัด 

หมายเหตุ กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวท่ี
กําหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชีน้ั้นมาใช้แทน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 4.38 4.52 4.65 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

15 4.38 4.52 4.65 4.38 
คะแนน 

4.52 
คะแนน 

4.65 
คะแนน 

4.51 บรรลุ 4.51 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

15 4.38 4.39 4.60 4.38 
คะแนน 

4.39 
คะแนน 

4.60 
คะแนน 

4.51 บรรลุ 4.51 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2.1  จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชา
ท่ีเปิดสอนให้กับนิสิต (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม) 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ เพ่ือให้หน่วยงานมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมเสริมในรายวิชาให้กับนิสิตอย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน 

นิยามศัพท์ โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังเพ่ือเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาให้กับ
นิสิต หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยภาควิชาและคณะ เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม เช่น โครงการอบรมให้ความรู้ใน
ด้านต่างๆ แก่นิสิต โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นต้น 

ข้อมูลท่ีต้องการ จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาท่ีเปิด
สอนให้กับนิสิต (ซ่ึงมีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงการจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือเสริมหลักสูตรและ
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาท่ีเปิดสอนให้กับนสิิต) 

รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) เป้าหมาย  60 โครงการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้    ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 

 

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ในรายวิชาท่ีเปิดสอนให้กับนิสิตจํานวน 111 โครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปน้ี  

ภาควิชาดนตรี 14 โครงการ 
1. โครงการปรับพ้ืนฐานทางด้านดนตรีไทย ประจําปี 2556 
2. โครงการมอบตัวเป็นศิษย์ สาขาวิชาดนตรีไทย ประจําปีการศึกษา 2556 
3. โครงการคอนเสิร์ตเปียโนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (Piano and Friends) 
4. โครงการประกวดดนตรีโลก ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ World Music Contest คร้ังท่ี 17 
5. โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ืองการขับร้องประสานเสียง 
6. โครงการดนตรีทัศนศึกษา “ดนตรีสัญจร” ประจําปี 2556 
7. โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจําปี 2556 
8. โครงการ “ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” 
9. โครงการบรรยายพิเศษ “ความหมายของทัศนศิลป์” 
10. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการดนตรีกะเหรี่ยง อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนิสิตเอกเปียโน 
12. โครงการ “ชมหอศิลป” (ปีการศกึษา 2556) 
13. โครงการจัดแสดงดนตรีไทย “ดนตรีวิถีเกษตร” 
14. โครงการ “ชมหอศิลป คร้ังท่ี 2” (ปีการศึกษา 2556) 
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 9 โครงการ 
1. โครงการสัมมนาทิศทางและแนวโน้มวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กาเหว่าเก๋าแต่เด็ก) 
2. โครงการสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
3. โครงการประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติคร้ังท่ี 1 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีโครงการ/

กิจกรรมอย่างน้อย 
10 โครงการ 

มีโครงการ/
กิจกรรม 11-20 

โครงการ 

มีโครงการ/
กิจกรรม 21-30 

โครงการ 

มีโครงการ/
กิจกรรม 31-40 

โครงการ 

มีโครงการ/
กิจกรรมมากกว่า 

40 โครงการ 
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4. โครงการนิทรรศการสัปดาห์สื่อสารมวลชน 
5.  โครงการสัมมนาวิชาการสื่อสารมวลชน 
6.  โครงการกาเหว่าทําดี 
7.  โครงการนําเสนอผลการฝึกงานของนิสิตสื่อสารมวลชน ประจําปี 2556 
8.  โครงการมีดี 
9. โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 22 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 7 โครงการ 
1. โครงการสัมมนาวิชาการภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจําปี พ.ศ. 2556 
2. โครงการบรรยายเสริมวิชาปรัชญาและศาสนา เร่ือง “เหตุผลบกพร่อง: ข้อสังเกตวิธีการพูดเพ่ือโน้มน้าวการอ้างเหตุผล” 
3. โครงการบรรยายเสริมวิชาปรัชญาและศาสนา เร่ือง “ปรัชญาเฟซบุ๊ก” 
4. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาและศาสนาเฉลิมฉลองครบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. โครงการบรรยายเสริมวิชาปรัชญาและศาสนา เร่ือง “แก่นความคิดทางปรัชญา” 
6. โครงการสัมมนาวิชาการนิสิตปรัชญาและศาสนา เร่ือง “ชีวิตและความตายในพระพุทธศาสนา” 
7. โครงการทัศนศึกษาสุนทรียศาสตร์: พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 23 โครงการ 
1.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ 
2.  โครงการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภาษาต่างประเทศทางส่ือวิทยุ 
3.  โครงการ Writing Clinic 
4.  โครงการภาษาเปลี่ยนชีวิต : Language Changes your life 
5.  โครงการงานวันชาติฝร่ังเศส 
6.  โครงการนิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษาในระดับปริญญาตร ี(ภาคปกติ) ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2556 
7.  โครงการ Grammar Power คร้ังท่ี 2 
8. โครงการประชุมพบปะอาจารย์นิสิตภาคต้น 2556 
9.  โครงการพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันผ่าน MOU 
10. โครงการ Pre-entry Sessions 
11.  โครงการสัมมนาทางวิชาการ "ทัศนศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง"  
12.  โครงการ KU English Quiz 
13.  กิจกรรมส่งนิสิตเข้าร่วมงาน Deutscher Tag 
14.  โครงการอบรมศิลปะการบริการและเคร่ืองด่ืมแบบตะวันตก 
15.  โครงสัมมนาวิชาการ "ทัศนศึกษาสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งประเทศไทย" 
16. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
17.  โครงการกิจกรรมเสิรมหลักสูตร เร่ือง การนําเสนองานค้นคว้าอิสระ 
18.  โครงการนิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก 
19.  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร English: Open Up Endless Opportunities 
20.  โครงการ Grammar Power คร้ังท่ี 1 
21.  โครงการอบรมสัมมนาให้แก่นิสิตโครงการ เร่ือง การใช้พจนานุกรมเพ่ือปฎิบัติการสาํหรับนิสิตชั้นปีท่ี 1 รหัส 56 (ภาคพิเศษ) 
22.  โครงการอบรมสัมมนาให้แก่นิสิตโครงการ เร่ือง การใช้พจนานุกรมเพ่ือปฎิบัติการสาํหรับนิสิตชั้นปีท่ี 2 รหัส 55 (ภาคพิเศษ)  
23. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
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ภาควิชาภาษาตะวันออก 7 โครงการ 
1. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ถอดรหัสหมากล้อม ปรัชญาสู่ความสําเร็จ” เฉลิมฉลอง72 ปี แห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
2. โครงการ “ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นและบทกลอนเซนริว” 
3. โครงการ “การแข่งขันการแปลเชิงล่าม ไทย-จีน จีน-ไทย คร้ังท่ี 1” 
4. โครงการ “นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2556” 
5. โครงการ Open House 
6. โครงการ “ญี่ปุ่นผ่านสื่อ: ภาพลักษณ์ของคนต่างชาติผ่านมุมมองชาวญี่ปุ่น” 
7. โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในฝัน 
ภาควิชาภาษาไทย 8 โครงการ 
1. โครงการวันสุนทรภู่ 
2. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
3.  โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลภาษาถ่ิน 
4.  โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 
5.  โครงการสัมมนาทางวิชาการสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 
6.  โครงการเปิดบ้านภาษาไทย (Open House) 
7.  โครงการสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชา 
8.  โครงการช่วยน้องให้เรียนดี กีฬาเด่น เน้นสุขภาพ โภชนาการ 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ 5 โครงการ 
1. โครงการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ Research Trends in Second Language Acquisition: Form Theory to 

Practice 
2. โครงการวิจัยภาคสนามปีการศึกษา 2556 
3. โครงการสัมมนาภาษาศาสตร์ประยุกต์ระดับปริญญาเอก 
4.  โครงการวิพากษ์เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
5.  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทําวิทยานิพนธ์คร้ังท่ี 2 
ภาควิชาวรรณคดี 33 โครงการ 
1.  โครงการพิพิธทัศนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
2.  โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “วิธีวิทยาวลาดิมีร์ พรอพพ์และโคล้ด เลวี สเตราส์ การศึกษานิทานและตํานาน

ปรัมปราแนวโครงสร้างนิยม 
3.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล 
4.  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “เพ่ือกันและกัน” 
5.  โครงการทัศนศึกษาวัดสุทัศน์เทพวราราม 
6. โครงการอ่านตีความกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
7. โครงการประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ คร้ังท่ี 11 
8. โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสอือักษรเบรลล์เพ่ือผู้พิการทางสายตา 
9. โครงการสรรพ์ทัศนา สรรพวิชชาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
10. โครงการแฟนพันธ์ุแท้วรรณคดี 
11.  โครงการสัปดาห์นิสิต (วรรณคดี) พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
12.  โครงการสืบทอดประเพณีเทศน์มหาชาติ วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
13.  โครงการนัดพบเพ่ือทบทวน 
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14.  โครงการวรรณกรรมสมัยใหม่ในสายตานักวิชาการญี่ปุ่น 
15.  โครงการ“พบกันคร่ึงทาง” มัชณิมนิเทศนิสิตชั้นปีท่ี 1 ของภาควิชาวรรณคดี 
16.  โครงการจิตวิเคราะห์กับชั่วฟ้าดินสลาย 
17.  โครงการศิลปะการเล่านิทาน 
18.  โครงการ“สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีท่ี 3 การบรรยายสาธารณะ คร้ังท่ี 2 โครงการดนตรี วรรณคดี ประสานศิลป์ จาก

บาโรกสู่โรแมนติก 
19.  โครงการพ่ีน้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม้ 
20.  โครงการตะเลงพ่าย-เสมอทิพยมาลยผกาเกบร้อยเฉลอมถ้อยสืบหล้าอย่าสูญ 
21.  โครงการ“สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีท่ี 3 การบรรยายสาธารณะคร้ังท่ี 1หย่ังราก ยืนหยัด ระบัดใบ: คุณค่าและ

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต 
22. โครงการการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ “จากวรรณกรรมสู่การแสดง” 
23. โครงการทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดํารงราชานุภาพ” 
24. โครงการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ Role Play บทบาทสมมติ “นักแสดงละครมือสมัครเล่น” 
25. โครงการจดัการความรู้: เทคนิคและประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน 
26. โครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
27.  โครงการมาฆบูชารําลึก ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 
28.  โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 
29.  โครงการสัมมนาประเมินผลการฝึกงานของนิสิต 
30.  โครงการวรรณกรรมและศิลปะจีนและอินเดีย: บทบาทและอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมโลก 
31.  โครงการทัศนาพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย 
32.  โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธ์ุ โปษยกฤต ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
33.  โครงการวรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ สํานึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี คร้ังท่ี 1 
ภาควิชาศิลปาชีพ 14 โครงการ 
1. โครงการผู้จัดการฝึกหัดธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ภาคต้น) 
2. โครงการห้องเรียนธรรมชาติ " CS เปิดโลกกว้าง: อาสาช่วยช้าง จิตอาสาบ้านพักคนชรา ศิลปาชีพสัมพันธ์"  
3. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุเทศก์โดยนิสิตผ่านกระบวนการ PDCA (จังหวัดนครปฐมและเพชรบุรึ) 
4. โครงการสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5. โครงการทดสอบแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอนและสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN 

Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals กลุ่มสาขาธุรกิจโรงแรม แผนกอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

6. โครงการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรม 
7. โครงการสหกิจศึกษารุ่นท่ี 23 ภาคปลายปีการศึกษา 2556 
8. โครงการผู้จัดการฝึกหัดธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ภาคปลาย) 
9. โครงการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือวางแผนการจัดการประชุมและ

นิทรรศการ 
10. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุเทศก์โดยนสิิตผ่านกระบวนการ PDCA (จังหวัดนครปฐมและเพชรบุรึ) 
11.  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์งานแม่บ้านในธุรกิจโรงแรม 
12.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย"เรียนรู้รากเหง้าของอดีต" 
13.  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงวิชาชีพสําหรับผู้จัดกิจกรรมไมซ์ 
14.  โครงการค่ายผู้นําเยาวชนเพ่ือการท่องเที่ยวและการบริการ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 9.2.1-1 แฟ้มโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2556 

 

ผลการประเมินตนเอง (คณะกรรมการฯ ไม่ประเมิน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

9.2.1 95 
โครงการ 

98 
โครงการ 

111 
โครงการ 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

60 
โครงการ 

บรรลุ 60 
โครงการ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2.2  ระบบและกลไกการสร้างคุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และบุคลากรตามอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 
(ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์)  

คําอธิบายตัวบ่งชี้ ในปี ก า รศึ กษ า  2 554  คณะมนุ ษยศ าสต ร์ ไ ด้ กํ า หนด อั ตลั กษณ์ ขอ งคณะตาม อั ตลั กษณ์ ขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ สํานึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU) โดยมุ่งเน้นการสร้างให้เกิด
คุณลักษณะท้ัง 4 ประการในตัวบุคคล ได้แก่ นิสิต บัณฑิต และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์  

 การสร้างอัตลักษณ์ตามบริบทของคณะมนุษยศาสตร์ให้เกิดในตัวบุคคล สามารถทําได้ท้ังในด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ รวมท้ังการจัดกิจกรรมทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ดังต่อไปน้ี 

  พันธกิจด้านการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 
  1. การสร้างรายวิชาท่ีมุ่งให้เกิด IDKU  
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้เกิด IDKU  
  พันธกิจด้านการวิจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 
  1. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมท่ีเกี่ยวกับ IDKU 
  2. การจัดสรรทุนวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมองค์ความรู้ในการสร้าง IDKU 
   พันธกิจด้านการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถาบนั 
    1. การให้บริการวิชาการในรูปแบบท่ีมุ่งให้เกิด IDKU 
    2. การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีมุ่งให้เกิด IDKU 
   พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 
   การจัดกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบท่ีมุ่งให้เกิด IDKU 
นิยามศัพท์ ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา

ตามท่ีต้องการ ข้ึนตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะในรูปของเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
 องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 

 อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติท่ีเป็นตัวตนของบุคคล 
 อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายถึง สํานึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี 

(IDKU) ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 
 สํานึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจท่ีดีงาม ซ่ือสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
 มุ่งม่ัน (Determination) หมายถึง ต้ังใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 สร้างสรรค์ (Knowledge creation) หมายถึง ใฝ่รู้ ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม 
 สามัคคี (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ทํางานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง 
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เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) เป้าหมาย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ       
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  1 มีการจัดทําแผนการสร้างและส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของคณะและสถาบัน  และมี
ผู้รับผิดชอบ 

9.2.2-1-1 
 

9.2.2-1-2 
 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (แผน
ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์) 
แผนการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ ของฝ่ายประกันคุณภาพ 

  2 มี ก า รถ่ า ยทอดความหมายและ ใ ห้
บุคลากรมีส่วนร่วมกําหนดแนวทางใน
การสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ
และสถาบัน 

9.2.2-2-1 
 

9.2.2-2-2 
 

รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ หน้า 
7-8 (ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์) 
เอกสารประกอบการประชุมคณบดีพบบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 2 ประจําปีการศึกษา 2556 (หน้า 32) 

  3 มีการจัดสรรทรัพยากร  และปัจจั ย
เกื้อหนุนต่างๆ เพ่ือสร้างและส่งเสริมให้
เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 

9.2.2-3-1 
 

9.2.2-3-2 
 

9.2.2-3-3 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (แผน
ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์) 
แผนการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ ของฝ่ายประกันคุณภาพ 
ภาพถ่ายพ้ืนท่ีทํากิจกรรมต่างๆ 

  4 มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างและส่งเสริม
ให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 

9.2.2-4-1 
 

9.2.2-4-2 
 

9.2.2-4-3 
9.2.2-4-4 
9.2.2-4-5 

 
9.2.2-4-6 

 
9.2.2-4-7 
9.2.2-4-8 

 
9.2.2-4-9 

 
9.2.2-4-10 
9.2.2-4-11 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" 
โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ ประจําปี 
2557 
โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2556 
โครงการกีฬาภายในเพ่ือสุขภาพ (HUM-LEAGUE) 
โครงการวรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ สํานึกดี มุ่งม่ัน 
สร้างสรรค์ สามัคคี คร้ังท่ี1 
โครงการช่วยน้องให้เรียนดี กีฬาเด่น เน้นสุขภาพ
โภชนาการ 
โครงการพ่ีน้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม้ 
โครงการค่ายสง่เสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คร้ัง
ท่ี 27 
โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้นํานิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
ประจําปี 2556 
โครงการนิสิตยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม 
โครงการ White Day & White Night 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการได้ 1 

หรือ 2 ข้อ 
ดําเนินการได้ 3 ข้อ ดําเนินการได้ 4 ข้อ ดําเนินการได้ 5 ข้อ ดําเนินการได้ 6 

หรือ 7 ข้อ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
หมายเลข
หลักฐาน 

หลักฐาน 

  5 มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ี
สร้างและส่งเสริมให้เกิด IDKU ตามอัต
ลักษณ์ของคณะและสถาบัน โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ 

9.2.2-5-1 
 
 

9.2.2-5-2 
 

9.2.2-5-3 
 

9.2.2-5-4 
 

9.2.2-5-5 
 

9.2.2-5-6 
 

9.2.2-5-7 
 

9.2.2-5-8 
 

9.2.2-5-9 
 

9.2.2-5-10 
9.2.2-5-11 

สรุปผลการเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์" 
สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาบุคลากรสํานกังาน
เลขานุการ ประจําปี 2557 
สรุปผลการประเมินโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
มก. ประจําปี 2556 
สรุปผลการประเมินโครงการกีฬาภายในเพ่ือสุขภาพ 
(HUM-LEAGUE) 
สรุปผลการเมินโครงการวรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ สํานึกดี 
มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี คร้ังท่ี1 
สรุปผลการเมินโครงการช่วยน้องให้เรียนดี กีฬาเด่น 
เน้นสุขภาพโภชนาการ 
สรุปผลการเมินโครงการพ่ีน้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูก
ต้นไม้ 
สรุปผลการเมินโครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 27 
สรุปผลการเมินโครงการพัฒนาศกัยภาพผู้นํานิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจําปี 2556 
สรุปผลการเมินโครงการนิสิตยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม 
สรุปผลการเมินโครงการ White Day & White Night 

  6 มี การประ เมิ นผลความสํ า เ ร็ จของ
แผนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
คณะและสถาบัน 

9.2.2-6-1 
 

รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (แผนส่งเสริมเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์) 

  7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมเพ่ือสร้างและส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของคณะและสถาบัน 

  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการจัดทําแผนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน และมีผู้รับผิดชอบ 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการกําหนดแผนส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 

(9.2.2-1-1) โดยมีโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและงบประมาณรองรับไว้อย่างชัดเจน อาทิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"แนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์" โดยฝ่ายประกันคุณภาพนําไปจัดทําแผนการส่งเสริมเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ และดําเนินโครงการตามที่กําหนด (9.2.2-1-2) 
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2. มีการถ่ายทอดความหมายและให้บุคลากรมีส่วนร่วมกําหนดแนวทางในการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ
และสถาบัน 

 คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง "วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์" (9.2.2-2-1) เพ่ือถ่ายทอดความหมายของอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัย และทําความเข้าใจร่วมกัน
โดยให้บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางในการสร้างและส่งเสริมคุณลักษณะตาม  
อัตลักษณ์ (IDKU) โดยจัดทําเป็นรายงานสรุปแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ไว้ในหน้า 7-8 เพ่ือ
นําเสนอต่อผู้บริหารให้มอบหมายไปยังผู้รับผิดชอบให้ดําเนินการและจัดทําแผนงานไว้รองรับ  

 นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการคณบดีพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 2 ประจําปีการศึกษา 2556 เพ่ือถ่ายทอด
ความหมายของอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยให้บุคลากรได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ (9.2.2-2-2) 

3. มีการจัดสรรทรัพยากร และปัจจัยเก้ือหนุนต่างๆ เพ่ือสร้างและส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการกําหนดแผนส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 

(9.2.2-3-1) และแผนปฏิบัติการประจําปี ของฝ่ายประกันคุณภาพ (9.2.2-3-2) ซ่ีงมีโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและจัดสรร
งบประมาณรองรับไว้อย่างชัดเจน พร้อมท้ัง มีปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดลักษณ์ของคณะฯ เช่น พ้ืนท่ีสําหรับนิสิตและ
บุคลากรได้ทํากิจกรรมร่วมกัน (9.2.2-3-3)  

4. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างและส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตลักษณ์ และกระตุ้นให้บุคลากร

เกิดคุณลักษณะ IDKU คือ สํานึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี โดยได้ถ่ายทอดความหมายของอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยผ่านโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" (9.2.2-4-1) 
โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ ประจําปี 2557 (9.2.2-4-2) และโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 
2556 (9.2.2-4-3) ซ่ึงมีท้ังบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะตาม IDKU ในตัวนิสิต โดยจัด
โครงการกีฬาภายในเพ่ือสุขภาพ (HUM-LEAGUE) (9.2.2-4-4) โครงการวรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ สํานึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี 
คร้ังท่ี 1 (9.2.2-4-5) โครงการช่วยน้องให้เรียนดี กีฬาเด่น เน้นสุขภาพโภชนาการ (9.2.2-4-6) โครงการพี่น้องสัมพันธ์จูงมือกันไป
ปลูกต้นไม้ (9.2.2-4-7) โครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 27 (9.2.2-4-8) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานิสิต
คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2556 (9.2.2-4-9) โครงการนิสิตยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม (9.2.2-4-10) และโครงการ White Day & 
White Night (9.2.2-4-11) 

5. มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่สร้างและส่งเสริมให้เกิด IDKU ตามอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ 

 โครงการส่งเสริมให้เกิด IDKU ตามอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน ท่ีคณะมนุษยศาสตร์ได้ดําเนินการในรอบปี
การศึกษา 2556 มีการสรุปผลการเมินทุกโครงการ พบว่า มีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายของโครงการท่ีร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้
ทุกโครงการ (9.2.2-5-1, 9.2.2-5-2, 9.2.2-5-3, 9.2.2-5-4, 9.2.2-5-5, 9.2.2-5-6, 9.2.2-5-7, 9.2.2-5-8, 9.2.2-5-9, 9.2.2-5-10, 
9.2.2-5-11) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 
 มีผลการประเมินความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ เท่ากับร้อย

ละ 100 (9.2.2-6-1) 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมเพื่อสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 
 - 

ผลการประเมินตนเอง (คณะกรรมการฯ ไม่ประเมิน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

9.2.2 6 ข้อ - 6 ข้อ 5.00 
คะแนน 

- 5.00 
คะแนน 

6 ข้อ 
 

บรรลุ 6 ข้อ 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนนิงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ มุมมองตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ และมุมมองตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวม
ท้ังหมด 43 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 
คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน 
ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ รวม
ท้ังหมด 36 ตัวบ่งชี้ (ไม่รวมตัวบ่งชี้ของ มก. 3.3 , สมศ. 12, 15) โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียด
ดังตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 3.31 4.00 3.95 3.82 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 4.93 5.00 3.61 4.30 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 - 5.00 3.70 4.74 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.71 4.78 4.16 4.42 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 
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 คณะมนุษยศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะ
มนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.82 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ

ระดับดีมาก 
4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ

ระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.45 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.42 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2  
 

ตารางท่ี 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 
 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

 -  - 4.15 4.15 การดําเนินงานระดับดี 

มาตรฐานท่ี 2 ก ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

 - 4.86 3.70 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ข ด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

3.71 4.67 4.59 4.43 การดําเนินงานระดับดี 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  

 - 5.00 3.61 4.17 การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

3.71 4.78 4.16 4.42 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

    

 คณะมนุษยศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
  - ด้านธรรมาภิบาล พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
  - ด้านพันธกิจ พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 4.43 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.17 ผลประเมิน

ได้คุณภาพระดับดี 
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3 
 

ตารางท่ี 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

-  4.67 4.39 4.52 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.57 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก 
3. ด้านการเงิน 4.93 5.00   4.97 การดําเนินงานระดับดีมาก 
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.46 5.00 3.45 3.59 การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

3.71 4.78 4.16 4.42 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

    

 คณะมนุษยศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.52 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
3. ด้านการเงิน พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 4.97 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.59 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.42 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

3.31 4.70 3.33 4.24 การดําเนินงานระดับดี 

 (1) ด้านกายภาพ 5.00  - -  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 (2) ด้านวิชาการ 2.46 4.00 2.95 3.31 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
 (3) ด้านการเงิน  - 5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 (4) ด้านการบริหารจัดการ  - 5.00 3.70 4.81 การดําเนินงานระดับดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

4.93 4.88 4.30 4.55 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต  - 4.67 4.15 4.34 การดําเนินงานระดับดี 
 (2) ด้านการวิจัย 4.93 5.00 3.61 4.30 การดําเนินงานระดับดี 
 (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

3.71 4.78 4.16 4.42 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

    

 คณะมนุษยศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

- ด้านวิชาการ พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 3.31 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 

- ด้านการเงิน พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.34 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

- ด้านการวิจัย พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 4.30 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
  จุดแข็ง 

มีการจัดการความรู้ด้านการจัดทําแผนกลยุทธ์และการติดตามผล ทําให้คณะและหน่วยงานภายในมีแผนกลยุทธ์ 5 ปี
ท่ีแสดงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี ท่ีมีอยู่เดิม แผนพัฒนาและแผนเชิง
รุกของผู้บริหาร กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคณะ 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสะท้อนแผนกลยุทธ์ท้ังในระดับคณะและระดับภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสะท้อนแผนกลยุทธ์ 
  ข้อเสนอแนะ 

จัดการความรู้เร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือให้คณะและหน่วยงานภายในสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีท่ีสะท้อนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบเดียวกัน 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

มีการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ตามวิสัยทัศน์ของคณะ 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการท่ีมีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง และสร้างหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  จํานวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ   
2. คุณภาพผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษาเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
3. การปรับปรุงการเรียนการสอนโดยนําผลการประเมินโดยนิสิตมาพิจารณาเพ่ือไม่ให้มีรายวิชาใดมีผลประเมินโดยนิสิต

ท่ีตํ่ากว่าเกณฑ์ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและดําเนินการตามแผนอย่างเข้มข้นโดยใช้ท้ังเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

2. จัดอบรมนิสิตบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลงานให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ 
3. กํากับติดตามการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยนําผลการประเมินโดยนิสิตมาประกอบการพิจารณาด้วยมาตรการ

เข้มข้น 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  จุดแข็ง 

ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนานิสิตเข้มแข็งเสมอต้นเสมอปลาย ครอบคลุมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่า มี
พัฒนาการสู่การมีเครือข่ายกิจกรรมพัฒนานิสิต 
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  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ขยายเครือข่ายกิจกรรมพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
การเชื่อมโยงแผนงานพัฒนานิสิตระดับคณะและภาควิชา 

  ข้อเสนอแนะ 
การประชุมร่วมจัดทําแผนงานพัฒนานิสิตท่ีมีเอกภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. มีการริเร่ิมจัดกลุ่มวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณค์ณะ 
2. มีชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การสร้างชุดโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
ความตระหนักรู้ว่าการวิจัยเป็นภารกิจหลักของอาจารย์ 

  ข้อเสนอแนะ 
กําหนดผู้สร้างผลงานวิจัยเป็นรายบุคคลในแต่ละภาควิชาโดยพิจารณากรอบเวลาในการปฏิบัติงาน/การดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ 
  
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

มีหน่วยงาน/โครงการบริการวิชาการท่ีเข้มแข็ง 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือสาธารณประโยชน์เพ่ิมข้ึน 
 จดุท่ีควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

มีบุคลากรและนิสิตท่ีสามารถสร้างผลงานทางศิลปวัฒนธรรมท่ีสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการสร้างสรรค์ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
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องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

มีการจัดโครงการการจดัการความรู้ท่ีหลากหลาย 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การเผยแพร่องค์ความรู้ในวงกว้าง 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

ระบบสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์แบบ 
  ข้อเสนอแนะ 

ควรลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างจริงจัง 
 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

การเข้าทํางานในระบบ ERP 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการ
ประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

หน่วยงาน 
คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 

องค์ 1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 องค์ 7 องค์ 8 องค์ 9 รวม 
ระดับ

คุณภาพ 
ภาควิชาดนตรี 2.00 2.76 1.67 2.43 2.83 5.00 2.33  3.00 2.59 พอใช้ 
ภาควิชานิเทศ
ศาสตร์ฯ 

5.00 3.89 4.00 2.92 3.25 4.00 2.33 4.00 3.47 พอใช้ 

ภาควิชาปรัชญา
และศาสนา 

0 3.86 2.67 1.19 0.50 5.00 1.67 0 2.12 ต้อง
ปรับปรุง 

ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ 

5.00 3.42 4.67 2.27 4.44 5.00 3.00 4.00 3.60 ดี 

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 

5.00 3.90 4.00 1.50 2.54 4.00 2.33 3.00 3.04 พอใช้ 

ภาควิชาภาษาไทย 2.00 3.84 1.33 2.91 0.50 5.00 1.00 2.00 2.38 ต้อง
ปรับปรุง 

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ 

3.00 3.81 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.20 พอใช้ 

ภาควิชาวรรณคดี 5.00 3.95 5.00 3.87 5.00 5.00 4.67 5.00 4.44 ดี 
ภาควิชาศิลปาชพี 5.00 3.24 4.33 3.40 3.50 5.00 4.67 5.00 3.83 ดี 
สํานักงาน
เลขานุการคณะ 

3.00 4.10 4.01 5.00 5.00  4.16 ดี 

ศูนย์จัดการศึกษา
โครงการพิเศษ 

5.00      4.19  5.00 4.37 ดี 

ศูนย์ภาษา 4.00    3.00  4.18 5.00 4.02 ดี 
สถาบันขงจื๊อ 5.00    3.00 5.00 3.76 5.00 3.94 ดี 
สถาบันภาษาศาสตร์ฯ 
ราชนครินทร์ 

5.00   4.67 4.50 5.00 4.33 5.00 4.56 ดีมาก 
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บทที่ 4  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี  ประธานกรรมการ 
2. ดร.วราภรณ์ ไทยมา   รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สิริกร กาญจนสุนทร กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ กรรมการ 
6. นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางศศิธร พลโยธา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
ข้อมูลท่ัวไป   

คณะมนุษยศาสตร์ ก่อต้ังเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2524  เป็นคณะลําดับท่ี 11 ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ืองการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2524  กําหนดให้คณะมนุษยศาสตร์เป็น
ส่วนราชการ 1 ใน 17 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 9 ภาควิชา 1 สํานักงาน
เลขานุการ 2 ศูนย์ และ 2 สถาบัน มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

ปรัชญา   สหวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 
ปณิธาน   คณะมนุษยศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยศักยภาพรอบด้าน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก มีวิจารณญาณ เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรม
อันดีงามของชาติ 

วิสัยทัศน์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสู่การเป็นต้นแบบองค์กรการศึกษาทางด้านสหวิทยาการ
เพ่ือการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในระดับภูมิภาคเอเชีย        

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา สํานกั สถาบัน 
หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา 2556 ประกาศ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้กําหนดให้ประเมิน
คุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ในวันท่ี 21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์ท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 
จํานวน 9 คน นิสิตปริญญาตรี จํานวน 8 คน นิสิตปริญญาโท จํานวน 5 คน นิสิตปริญญาเอก จํานวน 1 คน ศิษย์เก่า จํานวน 3 คน 
ผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 2 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 10 คน รวม 38 คน ซ่ึงผลการประเมินฯ สรุปได้ดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ยรวม 36 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ มก. 3.3, สมศ. 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 
18.1, 18.2) 

4.42 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.60 การดําเนินงานระดับดีมาก 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. และ มก. 24 ตัวบ่งชี้ 4.62 การดําเนินงานระดับดีมาก 
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้น สมศ. 12, 16.1, 16.2, 17, 
18.1, 18.2) 

4.13 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ตามพันธกิจ 11 ตัวบ่งชี ้ 4.23 การดําเนินงานระดับดี 
 
ตารางท่ี ป.2    ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 3.31 4.00 3.95 3.82 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 4.93 5.00 3.61 4.30 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 - 5.00 3.70 4.74 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.71 4.78 4.16 4.42 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดี 

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับดี 

    

 
ตารางท่ี ป.3    ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต   -  - 4.15 4.15 การดําเนินงานระดับดี 

   มาตรฐานท่ี 2 ก  ด้านธรรมา 
ภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

 - 4.86 3.70 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก 

   มาตรฐานท่ี 2 ข ด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา  

3.71 4.67 4.59 4.43 การดําเนินงานระดับดี 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  

 - 5.00 3.61 4.17 การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

3.71 4.78 4.16 4.42 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดี 

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับดี 
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ตารางท่ี ป.4    ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

 - 4.67 4.39 4.52 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.57 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก 
3. ด้านการเงิน 4.93 5.00   4.97 การดําเนินงานระดับดีมาก 
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 
2.46 5.00 3.45 3.59 การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

3.71 4.78 4.16 4.42 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดี 

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับดี 

    

 
ตารางท่ี ป.5   ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  
 (1)  ด้านกายภาพ 5.00  - -  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 (2)  ด้านวิชาการ 2.46 4.00 2.95 3.31 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
 (3)  ด้านการเงิน -  5.00  - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 (4)  ด้านการบริหารจัดการ  - 5.00 3.70 4.81 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 
1 

3.31 4.70 3.33 4.24 การดําเนินงานระดับดี 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต  - 4.67 4.15 4.34 การดําเนินงานระดับดี 
(2) ด้านการวิจัย 4.93 5.00 3.61 4.30 การดําเนินงานระดับดี 
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม 
 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 
2 

4.93 4.88 4.30 4.55 การดําเนินงานระดับดี
มาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

3.71 4.78 4.16 4.42 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 
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คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้
หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้ความตระหนัก และความพยายามท่ีจะปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ

ประเมินในปีท่ีผ่านมาได้ดีเย่ียม 
2. มีการพัฒนาด้านการวิจัยท่ีดีข้ึน โดยมีการบูรณาการงานวิจัยของศาสตร์ต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ 
3. มีนิสิตได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ รางวัล ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. ควรเพ่ิมรอบการให้บริการรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย ให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิต โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และเย็น 

2. ควรเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนิสิต และบุคลากร 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

มีแผนงานวิจัยหลักของคณะมนุษยศาสตร์ คือ โครงการสร้างสรรค์องค์ความรู้อาเซียนเชิงสหวิทยาการ ซ่ึงเป็นการ
รวบรวมองค์ความรู้จากภาควิชาต่างๆ เพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ด้าน 

คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินในมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมาก และพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัยอยู่ใน
ระดับดี เม่ือพิจารณาในมิติของปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่า คณะยังประสบปัญหาด้านตําแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ส่วนด้านกระบวนการดําเนินงานตามพันธกิจนั้น พบว่า มีระบบ และกลไกในการผลิตบัณฑิตท่ีดี โดยหลักสูตร
ส่วนใหญ่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้จริง รวมท้ังอาจารย์ให้ความเอาใจใส่นิสิตเป็นอย่างดี มีการพัฒนาด้านการวิจัยท่ีดี
ข้ึน โดยมีการบูรณาการงานวิจัยของศาสตร์ต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ มีการให้บริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย รวมท้ังมีการ
ส่งเสริมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้มีผลผลิตตามพันธกิจท่ีดีท้ังในด้านบัณฑิตท่ีมีงานทําอยู่ใน
อัตราสูง (ร้อยละ 87.10) และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.14) มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในเกณฑ์ดีมาก (ร้อยละ 9.63 เทียบจากเกณฑ์คะแนนเต็มของกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีร้อยละ 10) รวมท้ัง
มีนิสิตได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ รางวัล ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  และระดับ
นานาชาติ อย่างไรก็ตาม คณะควรผลักดันให้นิสิตบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเผยแพร่
ผลงานวิจัยให้กับชุมชน สังคม ได้นําไปใช้ประโยชน์มากข้ึน และผลิตบทความทางวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพให้มากข้ึน 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 

การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ
ให้ความตระหนัก และความพยายามที่จะปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีท่ีผ่านมาได้ดีเย่ียม โดยคณะกรรมการฯ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ท้ังหมด 25 ประเด็น คณะได้ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วทุกประเด็น 
 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายในจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 12 คร้ัง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา คือ 
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คร้ังท่ี 12 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันท่ี 1 – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 
2556 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 38 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้) โดย
คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.36 ได้คุณภาพระดับดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึง
ประเมิน ให้คะแนน 4.28 ได้คุณภาพระดับดี 

แนวทางวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนองพันธกิจและ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผ่านมา 
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนนิงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมินฯ 

วันจันทร์ท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ  

ณ ห้องประชุม 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป ์
09.30 –10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์    

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

- ผู้บริหารคณะมนษุยศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศกึษา 2556 ดังนี ้
1) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2) สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายใน

ของหน่วยงาน ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต รวมท้ังผลการประเมิน
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3) ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีท่ีผา่นมา 
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5) นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
11.00 –12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 –16.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 



206                                                                                                คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วันอังคารท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มละ 45 นาที  
 09.00 – 09.45 น. กลุ่มท่ี 1 อาจารย์ท่ีไม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา  จํานวน 9 คน 
 09.45 – 10.30 น. กลุ่มท่ี 2 นิสิตปริญญาตรีคละชั้นปี  จํานวน 8 คน 

และนิสิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท 5คน/ป.เอก 1 คน)  จํานวน 6 คน 
  10.30 – 11.15 น. กลุ่มท่ี 3 ศิษย์เก่า (ป.ตรี 1 คน/บัณฑิตศึกษา 2 คน)  จํานวน 3 คน 

 และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 2 คน 
 11.15 – 12.00 น. กลุ่มท่ี 4 บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 10 คน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.40 น. คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชมหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ หน่วยงานละประมาณ 20-30 นาที 

13.00 – 13.30 น. ชมการแสดงของนิสิตภาควิชาดนตรี ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 
13.30 – 13.50 น. ห้องสมุดพระพุทธศาสนา ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 
13.50 – 14.10 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 
14.10 – 14.40 น. สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 

14.40– 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

วันพุธท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
09.00 – 10.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตร์ 
10.00 – 12.00 น.   คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์รับทราบ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 

วิธีการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report - SAR) และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะมนุษยศาสตร์ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2556 ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการ
ประเมินตนเอง  
  เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็นการประเมินตามเกณฑ์ 
5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน 
ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดเพื่อให้หน่วยงาน

สามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานใน
ภาพรวม 36 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ มก. 3.3, สมศ. 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุป
ได้ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนน

ประเมิน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยรวม 36 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ มก. 3.3, สมศ. 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 4.42 
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.60 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. และ มก. 24 ตัวบ่งชี้ 4.62 
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้น สมศ. 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 4.13 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ตามพันธกิจ 11 ตัวบ่งชี้ 4.23 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 

สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ - 8 ข้อ 
(ครบ 8 ข้อ) 

/ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 3.82 
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร             

5 ข้อ - 5 ข้อ 
(ข้อ 1–5) 

/ 4.00 

สกอ. 2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
36.90 

อาจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

67 คน 

อาจารย์ท้ังหมด 
(นับรวมลา
ศึกษาต่อ) 

179.50 คน 

กรณี 1 ร้อยละ 37.33 
ได้ 3.11 คะแนน  
กรณี 2 ร้อยละการ
เพ่ิมข้ึน 0.46 ได้ 0.19 
คะแนน  

/ 3.11 

สกอ. 2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
11  

อาจารย์ท่ีมี
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 19.5 
คน (รศ. 18.5 
คน และ ศ. 1 

คน) 

อาจารย์
ท้ังหมด (นับ
รวมลาศึกษา
ต่อ) 179.50 

คน 

กรณี 1 ร้อยละ 10.86 
ได้ 1.81 คะแนน  
กรณี 2 ร้อยละการ
เพ่ิมข้ึน  0.28 ได้ -0.23 
คะแนน  

x 1.81 

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7 ข้อ - 6 ข้อ 
(ข้อ 1, 3 – 7) 

x 4.00 

หมายเหตุ  การบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะยังไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด (เกณฑ์ข้อ 2)  
สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 
 

7 ข้อ - 7 ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนน

ประเมิน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

6 ข้อ - 6 ข้อ 
(ข้อ 1 – 5, 7) 

/ 4.00 

หมายเหตุ  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมด พบว่า มี 6 รายวิชาท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 3.51 
(เกณฑ์ข้อ 6)  
สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

6 ข้อ - 5 ข้อ 
(ข้อ 1 – 5) 

x 4.00 

หมายเหตุ  ยังไม่มีบทความจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์ข้อ 7)  
สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัด
ให้กับนิสิต 

5 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

ร้อยละ 
80 

บัณฑิตได้
งานทํา 297 

คน 

บัณฑิตท่ีตอบ
แบบสํารวจ 
341 คน 

ร้อยละ  87.10  / 4.35 

สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.20 
คะแนน 

- ค่าเฉลี่ย 4.14 x 4.14 

สมศ. 3 ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 
27.00 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนักของ
ผลงานท่ี

ตีพิมพ์ 25.25 

ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโท 56 

คน 

ร้อยละ 45.09  / 5.00 

สมศ. 4 ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 
25.00 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนักของ
ผลงานท่ี

ตีพิมพ์ 2.25 

ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 10 

คน 

ร้อยละ 22.50 x 2.25 

สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์ ดัชนี
คุณภาพ
อาจารย์ 
3.40 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนักของ
อาจารย์
ประจํา 
635.50 

อาจารย์
ท้ังหมด (นับ
รวมลาศึกษา
ต่อ 179.50 

คน 

ดัชนีคุณภาพอาจารย์  
3.54 

/ 2.95 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 5.00 
สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ - 7 ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

6 ข้อ - 6 ข้อ 
(ครบ 6 ข้อ) 

/ 5.00 

มก. 3.3 ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนน

ประเมิน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 4.30 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

7 ข้อ - 7 ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ - 6 ข้อ 
(ครบ 6 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

46,000 
บาท/คน 

เงินวิจัยภายใน 
6,653,200 

บาท 
เงินวิจัย
ภายนอก 

5,148,000 
บาท 
รวม 

11,801,200 
บาท 

อาจารย์ และ
นักวิจัย (นับ
เฉพาะท่ี

ปฏิบัติงานจริง 
159.50 คน 

73,988.71 บาท/คน / 4.93 

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 
6.00 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 17.38 

อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา

ท้ังหมด 
180.50 

ร้อยละ 9.63 / 4.81 

สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 
12.00 

ผลรวมของ
จํานวนงานวิจัย

หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี

นําไปใช้
ประโยชน์ 

22.00 

อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา

ท้ังหมด 
180.50 

ร้อยละ 12.19  / 3.05 

สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 
1.80 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 
10.75 

อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา

ท้ังหมด 
180.50 

ร้อยละ 5.96   / 2.98 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 
สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

5 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนน

ประเมิน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

สมศ. 8 ผลการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและหรือการวิจัย 

ร้อยละ 
10.00 

จํานวนโครงการ 
บริการวิชาการ 
ท่ีนํามาใช้ใน

การพัฒนาการ
เรียนการสอน
และการวิจัย 

13.00 

จํานวน
โครงการ 
บริการ
วิชาการ
ท้ังหมด 9 

ร้อยละ 144.44  / 5.00 

สมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ - 6 ข้อ 
(ครบ 6 ข้อ) 

/ 5.00 

สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4.74 
สกอ. 7.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

7 ข้อ - 7 ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

5 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

5 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ - 6 ข้อ 
(ครบ 6 ข้อ) 

/ 5.00 

สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

ค่าเฉลี่
ย4.51 

- ค่าเฉลี่ย 3.70 x 3.70 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 
สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

7 ข้อ - 7 ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) 5.00 
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

8 ข้อ - 9 ข้อ 
(ครบ 9 ข้อ) 

/ 5.00 

สมศ. 15 ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

4.51 
คะแนน 

105.85
คะแนน 

23 ตัวบ่งชี้ 4.60 คะแนน / 4.60 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556           211 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 

1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี แผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจําปีท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกันและมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายความสําเร็จของแผนงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

  แนวทางเสริม 
1. ควรสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาควิชา เพ่ือนําสู่แนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์

ของคณะ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การกําหนดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ การต้ังเป้าหมายความสําเร็จ และการกําหนดแผนการดําเนินงานท่ีนําสู่ผลลัพธ์
เป้าหมายความสําเร็จ ยังขาดความชัดเจนและยังไม่สะท้อนการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้เป็นฐานในการตัดสินใจ 
และกําหนดจุดเน้นความเป็นเลิศของคณะ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย และผลลัพธ์ท่ีชัดเจนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน  และมีการถ่ายทอดให้

บุคลากรทุกคนทราบ มีการกํากับติดตามประเมินผลการจัดทําแผน และดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะฯ อย่าง
ครอบคลุม รวมท้ังมีกระบวนการกระตุ้นให้บุคลากรมีความต่ืนตัว จะทําให้การดําเนินการพัฒนาคณะไปสู่
จุดมุ่งหมายได้เร็วข้ึน 

2. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีความเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์  (Objective) และผลลัพธ์ตามความคาดหวัง 
(Expected Outcome) แต่การเชื่อมโยงกับเป้าหมายยังไม่ชัดเจน ควรมีการจัดทํา Action Plan เพ่ือให้มีแนว
ทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะมีผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.82 ได้คุณภาพ
ระดับดี โดยคณะกรรมการฯ มีการประเมินฯ แตกต่างจากที่คณะประเมินตนเอง จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะประเมินตนเองไว้ 7 ข้อ ได้ 5.00 คะแนน คณะ
กรรมการฯ พบผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ได้ 4.00 คะแนน เนื่องจากการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะยังไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด (เกณฑ์ข้อ 2) 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. อาจารย์ให้ความเอาใจใส่นิสิต และใกล้ชิดนิสิต ส่งผลให้เกิดความผูกพันกับคณะมนุษยศาสตร์ 
2. หลักสูตรส่วนใหญ่สามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นการทํางานได้จริง 

  แนวทางเสริม 
1. ควรสร้ าง เค รือ ข่ายกับภาคเอกชนใ ห้ มีส่ วน ร่วมในการ เ รียนการสอนเ พ่ิม ข้ึน  เช่น  มีภาคเอกชน 

มืออาชีพมาสอนนิสิตในลักษณะ Workshop การทําภาพยนตร์ 
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 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ยังไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 ยังไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 

(อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน) 
3. การตีพิมพ์ผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษาในวารสารระดับนานาชาติมีสัดส่วนท่ีน้อย 
4. มีรายวชิาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า 3.51 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรผลักดันและติดตามให้อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน และเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน

ตามแผนท่ีวางไว้ เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
2. ควรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 ให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร และ

จัดทํา มคอ.4 และ มคอ.6 ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 
3. ส่งเสริมและหาแนวทางเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นิสิตบัณฑิตศึกษาสามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ

เพ่ิมมากข้ึน 
4. กํากับติดตามการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีคะนนตํ่า

กว่า 3.51 ด้วยมาตรการท่ีเข้มข้น 
5. ภาควิชาควรมีมาตรการ และจัดระบบให้นิสิตมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ และมีอาจารย์ท่ีปรึกษาภายในปีการศึกษาแรก 
6. ควรดําเนินการในองค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ในตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 และ 2.7 ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะมีผล
การประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีหลากหลาย ทําให้นิสิตมีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ท้ังทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 

เช่น ด้านดนตรี ด้านภาษา เป็นต้น 
2. อาจารย์ดูแลนิสิตได้เป็นอย่างดี  
3. นิสติมีการนํากลไก PDCA มาใช้ในการดําเนินกิจกรรมนิสิต และการเรียนได้เป็นอย่างดี  
4. มีการบูรณาการกิจกรรมนิสิตระหว่างภาควิชา ทําให้นิสิตได้รู้จักกันมากข้ึน 

  แนวทางเสริม 
1. ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จท่ี

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค์ เพ่ือนําไปสู่การประเมินความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะมีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการบูรณาการงานวิจัยของศาสตร์ต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์จนเกิดแผนงานวิจัยของคณะท่ีสอดรับกับการ
จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ โครงการสร้างสรรค์องค์ความรู้อาเซียนเชิงสหวิทยาการ ซ่ึงจะ
ประกอบด้วย ชุดโครงการวิจัยเก่ียวกับภาษา ดนตรี และวรรณกรรม โดยได้เร่ิมจากโครงการจัดทําฐานข้อมูลคู่
ภาษาอาเซียน+6 

2. มีศักยภาพในการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ค่อนข้างสูง (43.62%) 
3. มีการนําผลงานวิจัยมาสังเคราะห์เพ่ือเผยแพร่ให้เป็นองค์ความรู้ท่ีบุคคลท่ัวไปเข้าใจได้เป็นอย่างดี เช่น พิพิธ

พรรณวรรณา 
4. มีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงในหลายภาควิชา เช่น ภาควิชาวรรณคดี และภาควิชานิเทศศาสตร์ฯ ทําให้เกิดผลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์มาก 
  แนวทางเสริม 

1. ควรพิจารณาระบบและกลไกในการส่งผ่านข้อมูลโครงการ หรือแผนงานวิจัยหลักให้คณาจารย์ในคณะทราบอย่าง
ท่ัวถึง 

2. ควรหามาตรการส่งเสริมให้ทุกภาควิชาแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก เช่น การจัดอบรมการเขียนขอทุนวิจัย
ในสายสังคมศาสตร์ 

3. ควรสนับสนุนให้เกิดระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสิทธิภาพในทุกภาควิชา โดยอาจขอความร่วมมือระหว่างภาควิชา
ท่ีมีความชํานาญ 

4. ควรทํางานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. บางภาควิชาไม่มีผลงานทางวิจัยในรูปแบบงานสร้างสรรค์ งานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรืองานท่ีนําไปใช้ประโยชน์
ค่อนข้างน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณาวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีทําให้เกิดอุปสรรคกับภาควิชาท่ีมีผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์น้อย เพ่ือหา

มาตรการสนับสนุนท่ีเหมาะสมตามลักษณะของภาควิชานั้นๆ 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. มีแผนงานวิจัยหลักของคณะมนุษยศาสตร์ คือ โครงการสร้างสรรค์องค์ความรู้อาเซียนเชิงสหวิทยาการ ซ่ึงเป็น
การรวบรวมองค์ความรู้จากภาควิชาต่างๆ เพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างหลากหลาย 
  แนวทางเสริม 

1. ควรกําหนดจุดเน้นในการให้บริการวิชาการที่สะท้อนความเชี่ยวชาญและการตอบสนองต่อความต้องการจําเป็น
ในการพัฒนาสังคมให้มากข้ึน  

2. บางสาขาวิชาควรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัยยังขาดความชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสร้างกลไกการบูรณาการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีนําสู่การต่อยอดองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย และนําผลท่ีได้ไปสู่การใช้ประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นระบบ 

 
องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีรางวัลท่ีได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  
และระดับนานาชาติ 

2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย เป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง 

  แนวทางเสริม 
1. ควรส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร และนิสิต ให้ได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ

มีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะมีสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

คณะ ควรพิจารณาหาแนวทางบูรณาการให้เป็นระบบจะสามารถสร้างความโดดเด่นให้คณะได้ดีย่ิงข้ึน 
 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า พบว่า 
คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดแข็ง 
1. มีการจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
2. มีการให้โบนัสบุคลากร ทําให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจท่ีดี 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารควรชี้แจง และสร้างความเข้าใจให้บุคลากรสายสนับสนุนทราบถึงเป้าหมายของคณะท่ีชัดเจน เพ่ือเป็น

กําลังในการขับเคล่ือนคณะ 
2. ควรสร้างความตระหนัก และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้อาจารย์ได้รับรู้อย่างท่ัวถึง 
3. ควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ 

ให้ชัดเจน รวมท้ังการเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบ และการเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการ 
 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะมีผล
การประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของคณะ เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนการบริหารการเงินให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

2. ควรจัดทําแผนการหารายได้เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการบริหารจัดการ รวมท้ังมีการวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือลด
รายจ่าย 

 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
2. คณะสร้างความเข้าใจเร่ืองการประกันคุณภาพให้กับบุคลากร และให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานมากข้ึน 

  แนวทางเสริม 
1. ควรพัฒนางานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา และให้สํานักงานมีส่วนในการดูแลมากข้ึน 

 

 
 
 



216                                                                                                คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

  

 

  

ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ
มนุษยศาสตร์ 

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1   
จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนท้ังหมด 24 24 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 15 15 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 3 3 
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - - 
- -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 3 3 
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 3 3 
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 3 3 
จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังทั้งหมด - - 
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - - 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ - - 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 24 24 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 15 15 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท 6 6 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 3 3 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ 
ครบถ้วน 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ
มนุษยศาสตร์ 

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ 

- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนท้ังหมด - - 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด - - 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดท่ียังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี) 

24 24 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 15 15 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท 6 6 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 3 3 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้

24 24 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 15 15 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท 6 6 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 3 3 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ
มนุษยศาสตร์ 

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ 

จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก  - - 
จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 2,920 2,920 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - - 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 2,475 2,475 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 376 376 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 283 283 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 93 93 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  69 69 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 179.5 179.5 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า 179.5 179.5 
- -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  12.0 12 
- -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 100.5 100.5 
- -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  67.0 67 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการ
เพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 

- 36.87 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ 122 122 
- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 12.0 12 
- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 82.0 82 
- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 28.0 28 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 38 38 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.0 0 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 16.0 16 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 22.0 22 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 18.5 18.5 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.0 0 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1.5 1.5 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 17.0 17 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 1 1 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.0 0 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1.0 1 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0.0 0 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการ
เพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 

- 11.14 
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ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการ
เพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 

- 11.14 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 6,123 6,123 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 5,708.63 5,708.63 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท 377.38 377.38 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 36.71 36.71 
จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 0.47 0.47 
จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 12,942.00 12,942.00 
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.2 4.2 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.96 3.96 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.91 3.91 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.09 4.09 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 506 506 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา 452 452 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 257 257 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 40 40 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 26 26 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว 28 28 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 55 55 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 2 2 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 

17,204.41 17,204.41 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 464 464 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 81 81 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 4 4 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 94 94 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนน
เต็ม ๕) 

0 0 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.13 4.13 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 18 18 
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ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนน
เต็ม ๕) 

0 0 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.15 4.15 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2 2 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.27 4.27 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 21 21 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 111 111 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.14 4.14 

จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ 
[ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคล ภายนอก
สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

52 52 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  21 21 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 13 13 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings)  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

18 18 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0 0 
จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 0 0 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 0 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 0 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 46 56 
จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 9 9 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคา่น้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ํากับค่า
นําหนักอ่ืนๆ) 

9 9 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ  
สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับ
ในค่านํ้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 0 0 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 
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- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 0 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 10 10 
(สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร - 0 
(สบช.)จํานวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) - 0 
(สบช.)จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป ี - 0 
(สบช.)จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน - 0 
จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนท้ังหมดในปีการศึกษานั้น 707 707 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 707 707 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ 707 707 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 632 632 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท 59 59 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 16 16 
จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ที่น้อยกว่า 
3.51 

6 6 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 6 6 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
องค์ประกอบที่ 684   
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.72 3.72 

ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 4.15 4.15 
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

4.15 4.15 

องค์ประกอบที่ 146   
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 25 25 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 25 25 
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 1 1 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 6,653,200.00 6,653,200.00 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ
มนุษยศาสตร์ 

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6,653,200.00 6,653,200.00 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 5,148,000.00 5,148,000.00 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,148,000.00 5,148,000.00 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 158.5 158.5 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 158.5 158.5 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1 1 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 21 21 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  21.0 21 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - 0 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคา่น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับ
ในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

17 17 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 17 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

14 14 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ
มนุษยศาสตร์ 

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 14 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

- 0 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับ
ในค่าน้ําหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

4 4 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 4 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา) 

1 1 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 4 4 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 4 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา) 

- 0 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา) 

- 0 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 1 1 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 
จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 9 9 
จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 13 13 
จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 15 15 
- -บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 2 2 
- -บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 0 0 
- -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

11 11 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ
มนุษยศาสตร์ 

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ 

- -ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

2 2 

องค์ประกอบที่ 214   
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 9 9 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 8 8 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 1 1 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 4 4 
องค์ประกอบที่ 693   
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 3.9 3.9 
องค์ประกอบที่ 585   
คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) - - 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม ๕) 3.7 3.7 
องค์ประกอบที่ 694   
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนน
เต็ม ๕) 

4.2 4.2 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 94 94 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 4.15 4.15 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 18 18 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 4.08 4.08 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 2 2 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 4.23 4.23 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 17 17 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ทั้งหมด 111 111 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 4.14 4.14 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

- - 

องค์ประกอบที่ 222   
จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศท้ังหมด 32,515.00 32,515.00 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี 294 294 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร 96 96 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง 1,632.00 1,632.00 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุน่ 1,483.00 1,483.00 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ - - 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า - - 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - - 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์ - - 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู 58 58 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว - - 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม 238 238 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ 28,714.00 28,714.00 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ
มนุษยศาสตร์ 

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ 

- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - - 
- -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ - - 
จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท่ีกําหนดทั้งหมด (ได้
คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

25,175.00 25,175.00 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่กําหนด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

229.00 229 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่กําหนด(ได้คะแนนใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

96.00 96 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่กําหนด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

1,583.00 1,583.00 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่กําหนด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

1,356.00 1,356.00 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่กําหนด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่กําหนด  (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนท่ีกําหนด  (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่กําหนด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่กําหนด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

56.00 56 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามท่ีกําหนด  (ได้คะแนน
ในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

221.00 221 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ีกําหนด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

21,634.00 21,634.00 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่กําหนด (ได้คะแนน
ในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนอ่ืนๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 
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ภาคผนวกท่ี 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุม 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 

 
กลุ่มท่ี 1 สัมภาษณ์อาจารย์ท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน 9 คน   เวลา 09.00 – 09.45 น.  
 
1. เหตุผลท่ีทําให้ได้นิสิตคุณภาพดีเข้ามาศึกษา ดังนี้ 

1) ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) ความมีชื่อเสียงของศิษย์เก่าท่ีประสบความสาํเร็จ และการบอกเล่าปากต่อปาก ทําให้เกิดความนิยมในการเข้ามาศึกษา 
3) มีอาจารย์ออกไปแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ 
 

2. กระบวนการบ่มเพาะนิสิต  เม่ือพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา พบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์ได้นิสิตท่ีมีคุณภาพระดับดีเข้ามาศึกษา ซ่ึงคณะได้มีกระบวนการบ่มเพาะนิสิตท่ีเข้ามาศึกษา ดังนี้ 

1) จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของนิสิต รวมท้ังหาเวทีการแข่งขันให้
เพ่ือผลักดันให้นิสิตสร้างชื่อเสียงให้ภาควิชา และมหาวิทยาลัย 

2) ส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อมก่อนออกไปประกอบอาชีพ ด้วยการจัดให้มีโครงการสหกิจศึกษา ซ่ึงได้รับการการตอบ
รับท่ีดีจากภาคเอกชน 

3) มีการเชิญศิษย์เก่าให้มาเล่าประสบการณ์ และความสําเร็จ ให้รุ่นน้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
 
3. กลไกการผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

1) คณะมีโครงการวิจัยท่ีให้แต่ละภาควิชาเข้าร่วม มีเงินสนับสนุนการขอทุนวิจัย 
2) มีการวางแผนกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
3) สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
4) จัดกลุ่มวิจัยตามความถนัดและความสนใจของอาจารย์  
5) จัดโครงการไปต่างจังหวัดให้อาจารย์ได้ร่วมกันเขียน proposal เพ่ือกระตุ้นให้เกิดผลงานวิจัย 
6) มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยให้ข้อมูล และมีอาจารย์รุ่นพ่ีเป็นต้นแบบท่ีดีในการผลิตผลงานวิจัย 

 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 

ระดับคณะ 
1) ผู้บริหารควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ / ทุน ให้กับคณาจารย์อย่างท่ัวถึง 
2) ผู้บริหารควรมีธรรมาภิบาลในการพิจารณาความดคีวามชอบ โดยยึดหลักพิจารณาจากผลงานมากกว่าท่ีผ่านมา 

และมีการบริหารเงินอย่างคุ้มค่า 
3) ควรมีการช่วยเหลือด้านวิจัยโดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงจากต่างภาควิชา หรือในภาควิชาท่ีมีความสามารถให้คําแนะนําใน

ลักษณะตัวต่อตัว 
4) คณะควรจัดโครงการท่ีกระตุ้นคณาจารย์ให้ผลิตผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ /นานาชาติ (ไม่ใช่

รางวัล หรือบทลงโทษ) 
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5) ควรบูรณาการงานวิจัยมากข้ึน ท้ังในระดับคณะ (รวมหลายภาควิชา) และระดับมหาวิทยาลัย (รวมหลายคณะ) 
หรือข้ามมหาวิทยาลัย 

6) คณะควรมีห้องปฏิบัติการ ห้องทําวิจัย ท่ีเพียงพอกับปริมาณของคณาจารย์ 
7) การถ่ายทอดแผนงานของคณะควรดําเนินการในช่วงเวลาก่อนปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้แต่ละภาควิชามีเวลาในการ

จัดทําแผนงานของภาควิชามากขึน้ 
8) การจัดตารางสอนของคณะ หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางควรปรึกษากับเจ้าของรายวิชา เพราะหากมีวิชา

ปฏิบัติการจะเกิดความวุ่นวายมาก และเกดิผลกระทบต่อผู้สอนและนิสิต 
9) จัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับนิสิตแต่ละภาควิชา เพ่ือนิสิตจะได้มีพ้ืนท่ีส่วนกลางเพ่ือใช้ทํางาน อ่านหนังสือหรือนั่งทํางาน

กลุ่ม ซ่ึงในบางภาควิชายังไม่มี ท้ังนี้ เนื่องจากห้องเรียนก็มีจํานวนน้อยไม่สามารถจัดสรรพ้ืนท่ีให้แก่ภาควิชาใด
ภาควิชาหนึ่งได้ ในการเรียนการสอนหลายรายวิชาก็ต้องไปใช้พ้ืนท่ีศูนย์เรียนรวม 

10) ควรมีหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ ท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้คําปรึกษาเร่ือง
การขอตําแหน่งทางวิชาการให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจนได้ดีกว่านี้ 

11) ควร มีการป รับป รุงการปฏิบั ติ ง าน  การประสานงาน  ของ เจ้ าหน้ า ท่ี ในสํ านักงานเลขานุการคณะ 
ท้ังด้านอาคารสถานท่ี การเงิน และพัสดุ 

12) ควรมีความพร้อมด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มากกว่านี้ เพราะมีฝ่ายโสตฯ เป็นหน่วยงานในคณะ 
 
ระดับมหาวิทยาลัย 

1) ควรจัดสรรทุนวิจัยให้กับสายมนุษยศาสตร์มากข้ึน 
2) คณะและมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการควบคุม จํากัด ชั่วโมงการสอนของอาจารย์ในส่วนของท้ังภาคพิเศษ 

และภาคปกติ รวมถึงงานบริหาร การเป็นกรรมการ หรืองานเอกสารต่างๆ เพ่ือให้อาจารย์ใช้เวลาทํางานวิจัย
เพ่ิมข้ึน 

3) คณะและมหาวิทยาลัยควรจัดสรรทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาโทให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ให้มากกว่านี้ เพราะปัจจุบันยังมีอาจารย์ระดับปริญญาโทจํานวนมาก แม้ทางคณะจะมีการจัดสนับสนุนแต่ก็ไม่ได้
เป็นไปอย่างท่ัวถึง 

4) ควรลดจํานวนนิสิตต่อ 1 หมู่เรียนภาษาลง เป็น 30 – 35 คน/หมู่เรียน 
5) ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย/ประกันคุณภาพ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือให้อาจารย์ทุกคนเห็น

ความสําคัญ และเชื่อมโยงไปสู่การเรียนการสอนในที่สุด 
6) ควรสนับสนุนเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ห้อง KU SALL และระบบ Multimedia ท่ีช่วยเอ้ือในการเรียนรู้มากกว่านี้ 

การใชง้บประมาณของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การมีห้องสมุดด้านภาษา มีวารสารมากข้ึน 
7) สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําห้องปฏิบัติการทางด้านโรงแรม และบริษัททัวร์จําลอง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

ระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 
 
กลุ่มท่ี 2  สัมภาษณ์นิสิตปริญญาตรี จํานวน 8 คน นิสิตปริญญาโท จํานวน 5 คน และนิสิตปริญญาเอก  

จํานวน 1 คน  เวลา 09.45 – 10.30 น.  
 

1. เหตุผลในการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาท่ีคณะมนุษยศาสตร์ 
1) ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อเสียงของคณะ และชื่อเสียงของอาจารย์ 
2) อาจารย์มีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ได้ดี สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้จริง ดังนั้น เม่ือสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะมนุษยศาสตร์แล้ว จึงตัดสินใจมาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
3) มีหลักสูตร และรายวิชาท่ีเน้นการประยุกต์ใช้ในการทํางานท่ีหลากหลาย เม่ือเปรียบเทยีบกับสถาบันอ่ืน 
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2. เหตุผลในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีคณะมนุษยศาสตร์ 
1) ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อเสียงของคณะ และชื่อเสียงของอาจารย์ 
2) ได้รับการแนะนําจากอาจารย์ท่ีโรงเรียน 
3) ประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์ ทําให้เกิดความสนใจ มีรายวิชาท่ีน่าสนใจแตกต่าง

จากสถาบันอ่ืน ตอบโจทย์ความต้องการ และเห็นอนาคตในการทํางาน 
4) ชอบบรรยากาศความร่มร่ืนภายในมหาวิทยาลัย 
5) ได้รับความอบอุ่นต้ังแต่การสอบรับตรง อาจารย์มีความเปน็กันเอง 
6) ความสะดวกในการเดินทาง 
 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
ระดับคณะ 

1) ภาควิชาศิลปาชพี ขาดแคลนอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ทําให้ต้องเดินทางไปฝึกงานท่ีโรงแรม ซ่ึงต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นอันตรายต่อนิสิตหากกลับดึก รวมท้ังไม่มีทุนสนับสนุนนิสิตในการทําทัวร์จริง นิสิต
ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายท้ังหมดเอง ซ่ึงบางคร้ังมากกว่าค่าเทอมหลายเท่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้นิสิตขาดทักษะ
ในการปฏิบัติจริง 

2) ควรเปิดห้องซ้อมดนตรีส่วนตัวเพ่ิมในวันเสาร์ด้วย เพราะปกติเปิดให้ใช้เวลา 08.00 -17.00 น. 
3) บางคร้ังในหลักสูตรมีวิชาเลือกเสรีท่ีต้องการลงเรียน แต่พบปัญหาอาจารย์ไม่พอ ทําให้ไม่สามารถเรียนได้ 
4) นิสิตท่ีเรียนวิชาเอกท่องเที่ยว ต้องเลือกเรียนวิชาโทด้านภาษา แต่คณะบังคับให้เลือกเพียง 2 ภาษา คือ 

ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ท้ังท่ีนิสิตมีความต้องการเรียนภาษาอ่ืนเพราะมีพ้ืนฐานท่ีดี ดังนั้น คณะควรพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์การเลือกวิชาโทของนิสิตท่ีเรียนวิชาเอกท่องเที่ยว 

5) หนังสือท่ีเฉพาะเจาะจงในศาสตรท่ี์เรียนมีน้อย เช่น วารสารทางพุทธศาสนา 
6) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนเพิ่มเติมในลักษณะ workshop เช่น ด้านภาพยนตร์  
7) มีปัญหาการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษามีความล่าช้าสาํหรับนิสิตปริญญาโท  (ภาษาศาสตร์)  
8) ควรกําหนดให้มีการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษาในปีแรก และให้มีการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ในปี

แรก เนื่องจากมีนิสิตหลายคนท่ีจบ course work แล้วไม่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ ซ่ึงต้องดําเนินการต่ออายุหลายปี 
และมีหลายคนลาออกจากการเรียน นอกจากนี้ ต้องการให้มีห้องพักนิสิตปริญญาโทท่ีมีคอมพิวเตอร์ และสามารถ
เข้ามาใช้งานได ้

9) ควรปรับกิจกรรมการรับน้องให้เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ไม่สร้างความกดดันให้กับรุ่นน้อง 
ระดับมหาวิทยาลัย 

1) ควรเพ่ิมรอบการให้บริการรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย ให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิต โดยเฉพาะในช่วง
เวลาเช้าท่ีนิสิตมีชั่วโมงเรียน 

2) ควรเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยให้มีความรัดกุมมากข้ึน 
3) ควรสร้างอาคารจอดรถเพิ่ม 

 
กลุ่มท่ี 3 สัมภาษณ์ศิษย์เก่า จํานวน 3 คน และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 2 คน เวลา 10.30 – 11.15 น.  
 
1. ความประทับใจในบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ 

บัณฑิตมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง ปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมท่ีทํางานได้ดี มีความต้ังใจ เรียนรู้งานได้เร็ว มีพ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติท่ีดี และให้ความร่วมมือดี 
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2. ทักษะท่ีนิสิตต้องได้รับก่อนออกไปประกอบอาชีพ 
1) เพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้ดีมากกว่านี้ และถ้ามีการเพ่ิมเติมภาษาอ่ืนด้วยจะดีย่ิงข้ึน เนื่องจากเป็นโอกาสใน

การได้งานทํา 
2) ควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางในการประกอบอาชีพ  
3) ควรมีห้องปฏิบัติการด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

 
กลุ่มท่ี 4  สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 10 คน  เวลา 11.15 – 12.00 น.  
 
1. ความประทับใจในการทํางานท่ีคณะมนุษยศาสตร์ 

มีบรรยากาศท่ีดี มีความเป็นพ่ีน้องในการทํางาน มีความสามัคคี ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และมีเครือข่ายในสาย
งานท่ีใกล้เคียงกันให้สามารถปรึกษาและพัฒนางานร่วมกัน 

 
2. พัฒนาการของคณะ และปัจจัยสนับสนุน 

1) มีพัฒนาการด้านการวิจัย  
2) มีพัฒนาการด้านการบริการวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน แสดงศักยภาพของคณะ 
3) ศูนย์ภาษามีลูกค้าเพ่ิมข้ึนทําให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4) การพัฒนาบุคลากรมีความชัดเจนมากข้ึน ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และแก้ปัญหา 
5) การพิจารณาความดีความชอบมีความเป็นธรรมมากขึ้น โดยพิจารณาจากผลงานท่ีดําเนินการจริง  
6) มีพัฒนาการด้านการประกันคุณภาพ โดยได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพมากขึ้น มีโครงการอบรม

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพสําหรับอาจารย์และบุคลากรท่ีชัดเจน ทําให้มีความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
มากข้ึน เนื่องจากมีการพูดคุยกันอย่างสมํ่าเสมอ มีระบบการจัดการเอกสารหลักฐานท่ีดีข้ึน มีการวางแผนกํากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง สร้างความกระตือรือร้นในการทํางานประกันคุณภาพ รวมท้ังมีการสร้างความเข้าใจในการ
จัดทํารายงานประชุมให้มีข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพ 

 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 

1) ควรกําหนดอัตราค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานมานานให้แตกต่างจากบุคลากรท่ีรับใหม่ โดยอาจสนับสนุนค่า
ประสบการณ์ให้ 

2) คณะควรอธิบายให้ชัดเจนว่าตําแหนง่ของพนักงานเงินรายได้ กับพนักงานงบประมาณ มีความไม่แตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร และควรให้ความสําคัญกับความมั่นคงของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสังกัดภาควิชา 

3) คณะควรให้ความรู้ด้านการเตรียมตัวออกนอกระบบ การขอตําแหน่งวิชาการของบคุลากรสายสนับสนุน 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

                     
 

                     
 

                     
คณะกรรมการฯ พบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือรับฟังรายงานผลการดําเนินงานของคณะ ปีการศึกษา 2556 

วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 

                     
คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์ 

วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ 
วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 

                           ภาควิชาดนตรี                                                          ห้องสมุดพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
    
 
 
                 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                    สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 

        
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ 
วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

 สรุปจํานวนข้อมูลนิสิตท้ังหมด 

 จํานวนนสิิตทัง้หมด  
 ภาษาไทย (ภาคปกติ) 

หลักสูตร/สาขาวิชา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก รวม 
รวม

ท้ังหมด แผน ก แผน ข 
การเดินทางและท่องเที่ยว (ปิดแล้ว) 73 - - - - 73 
การท่องเที่ยว 130 - - - - 130 
การโรงแรม (ปิดแล้ว) 32 - - - - 32 
ดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา  
(ปิดแล้ว) 

- 8 - - 8 8 

ดนตรีตะวันตก 131 - - - - 131 
ดนตรีไทย 120 - - - - 120 
นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ - 26 - - 26 26 
ปรัชญาและศาสนา 108 24 3 - 27 135 
ภาษาจีน 80 - - - - 80 
ภาษาญี่ปุ่น 117 - - - - 117 
ภาษาไทย 369 13 - 14 27 396 
ภาษาฝร่ังเศส 83 - - - - 83 
ภาษาเยอรมัน 55 - - - - 55 
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ - 28 6 17 51 51 
ภาษาอังกฤษ 152 - - - - 152 
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ - 29 - - 29 29 
วรรณคดี 228 - - - - 228 
วรรณคดีไทย - 8 - - 8 8 
สื่อสารมวลชน 177 - - - - 177 

รวมทั้งหมด       
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 ภาษาไทย (ภาคพเิศษ) 

หลักสูตร/สาขาวิชา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก รวม 
รวม

ท้ังหมด แผน ก แผน ข 
ดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา (ปิดแล้ว) - 10 - - 10 10 
นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ - 20 30 - 50 50 
ภาษาไทย - 78 2 38 118 118 
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ - 38 9 - 47 47 
ภาษาตะวันออก 138 - - - - 138 
ภาษาอังกฤษ 405 - - - - 405 
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ - 1 43 - 44 44 

รวมทั้งหมด 543 147 84 38 269 812 

 นานาชาติ (ภาคพิเศษ) 
หลักสูตร 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม

ท้ังหมด แผน ก แผน ข 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาว
ต่างประเทศ 

34 - - - - 34 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 43 - - - - 43 
รวมทั้งหมด 77 - - - - 77 

 

 จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 แยกตามภาควิชา/
สาขาวิชา (ใชข้้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) จํานวนอาจารย์

เทียบเท่า
(FTET) 

FTES : FTET 
ภาคต้น ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

1. ดนตร ี 538.55 672.31 605.43 19.5 31.05 
2. นิเทศศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 477.18 328.50 402.84 12 33.57 
3. ปรัชญาและศาสนา 782.72 794.46 788.59 10 78.86 
4. ภาษาต่างประเทศ  3,411.33 3,026.96 3,219.15 92.5 34.80 
5. ภาษาไทย 1,000.74 678.86 839.80 18 46.66 
6. ภาษาศาสตร ์ 285.56 164.50 225.03 9 25.00 
7. วรรณคด ี 221.90 220.08 220.99 9 24.55 
8. ศิลปาชีพ 130.59 173.71 152.15 9.5 16.02 

ภาพรวมของคณะ 6,848.58 6,059.38 6,453.98 179.5 35.96 
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 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ใช้ข้อมลูสํานักทะเบียนและประมวลผล และบัณฑิตวิทยาลัย ณ 
วันที่ 25 สิงหาคม 2557) 

หลักสูตร ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก รวม 
แผน ก  แผน ข 

ภาษาไทย  612 30 26 10 678 
นานาชาติ 2 0 0 0 2 

รวมทั้งหมด 614 30 26 10 680 

 สรุปจํานวนข้อมูลอาจารย์ประจํา (FTET) และบคุลากรสายสนับสนุน 
 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมลาศึกษาต่อ  

ภาควิชา/สาขาวิชา 
อาจารย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ รวม 

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

ภาควิชาดนตรี 1 11 - - 4 3 - 0.5 - - - - 1 15.5 3 19.5 
ภาควิชานิเทศศาสตร์ฯ - 5 2 - - 4 - - 1 - - - - 5 7 12 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา - 2 3 - 1 1 - - 3 - - - - 3 7 10 
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 10 39 10 - 7 6 - - 1 - - - 10 46 17 73 
ภาควิชาภาษาตะวันออก 1 11.5 2 - 1 - - 1 3 - - - 1 13.5 5 19.5 
ภาควิชาภาษาไทย - 2 6 - - 4 - - 6 - - - - 2 16 18 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ - - 4 - - 3 - - 2 - - - - - 9 9 
ภาควิชาวรรณคดี - 5 - - 2 - - - 1 - 1 - - 8 1 9 
ภาควิชาศิลปาชพี - 6.5 1 - 1 1 - - - - - - - 7.5 2 9.5 

รวม 12 82 28 - 16 22 - 1.5 17 - 1 - 12 100.5 67 179.5 

หมายเหตุ: *จํานวนนับอาจารย์ท้ังหมด กําหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
   ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเภท 
จํานวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ข้าราชการ - 9 1 10 
ลูกจ้างประจํา 20 - - 20 
พนักงานงบประมาณ - 12 4** 16 
พนักงานเงินรายได้ 12.5 37.5 - 50 

รวม 32.5 58.5 5 96 

หมายเหตุ: *จํานวนนับบุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
    ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
              ** นักวิจัย 1 คน สังกัดสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 
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 สรุปผลงานด้านการวิจยัและดา้นการบริการวชิาการ 
 จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนนิการอยู่ในปัจจุบัน 

โครงการ 
ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. การศึกษาผักพ้ืนบ้านของไท
ลื้อในยูนนาน 

12/2556-
6/2557 

อ.ดร.อุมาภรณ์   
สังขมาน 

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ 
และคณะ
มนุษยศาสตร์  

250,000 - 250,000 

2. การแปรเสียงวรรณยุกต์ภาษา
ลื้อท่ีพูดในประเทศไทยและสิบ
สองปันนา 

12/2555-
6/2557 

อ.ดร.ขนิษฐา   
ใจมโน 

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์  

200,000 - 200,000 

3. โครงการการสร้างกรอบมโน
ทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูล
ภาษาด้านเกษตรเพ่ือเป็น
ฐานความรู้ ในการสกัดข้อความ
อัตโนมัติสําหรับระบบถาม-ตอบ
ภาษาไทย 

7 /2555-
7/2558 

ผศ.ดร.พุทธชาติ  
โปธิบาล 

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์
แห่งชาติ 

- 1,998,000 1,998,000 

4. โครงการจัดทําฐานข้อมูลคู่
ภาษาอาเซียน+6 

8/2556-
1/2558 

ผศ.ดร.พุทธชาติ  
โปธิบาล 

คณะมนุษยศาสตร์ 5,000,000 - 5,000,000 

5. ทฤษฎีมายาการของ 
ศังกราจารย์: สารัตถะและ
พัฒนาการ 

10/2555-
9/2556 

ผศ.ดร.ธีรัตม์  
แสงแก้ว 

ภาควิชาปรัชญาฯ 20,000 - 20,000 

6. โครงการสื่อการสอนการอ่าน
เขียนภาษาไทยพื้นฐานสําหรับผู้
พิการทางการได้ยินเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชวิีตท่ีย่ังยืน 
(โครงการต่อเนื่องปีท่ี 2) 

10/2555-
9/2556 

รศ.ดร.อภิลักษณ์ 
ธรรมทวีธิกุล 

กองทุนการกุศล กว. - 200,000 200,000 

7. การวิเคราะห์โครงสร้าง
บทความทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในนิตยสาร 
นิวโซน์ทิสต์ 

11/2555- 
10/2556 

ผศ.ดร.พรศิริ 
ม่วงสมัย 

ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ 

21,000 - 21,000 

8. การใช้ภาษาอังกฤษในการต้ัง
ชื่อและการใช้ภาษาอังกฤษปน
ไทยของสื่อมวลชนไทย 

10/2555-
9/2556 

อ.ดร.นวพร   
สรรประเสริฐ  
สโนดิน 

ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ 

20,000 - 20,000 

9. ภาษาคลุมเครือสะท้อน
วัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างไร 

6/2556-
5/2557 

รศ.ดร.สร้อยสุดา  
ณ ระนอง 

คณะมนุษยศาสตร์ 20,000 - 20,000 
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โครงการ 
ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

10. อหังการแห่งสามัญชน: 
สุนทรียศาสตร์และอุดมการณ์ชน
ชั้นกลางในนวนิยายความไม่
พยาบาทของ “นายสําราญ” 

6/2556-
5/2557 

รศ.ดร.สรณัฐ  
ไตลังคะ 

คณะมนุษยศาสตร์ 20,000 - 20,000 

11. ประสิทธิผลการฝึกแชโดอ้ิง
กับการเรียนรู้เสียงสูงตํ่าใน
ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย 

9/2556-
9/2557 

อ.ดร.ยุพกา  
ฟูกุชิม่า 

คณะมนุษยศาสตร์ 20,000 - 20,000 

12. ความเชื่อและกลยุทธ์การ
เรียนรู้การอ่านภาษาญี่ปปุ่นของ
ผู้เรียนชาวไทย 

6/2556-
6/2557 

อ.วราลี จันทโร คณะมนุษยศาสตร์ 20,000 - 20,000 

13. การพัฒนาตัวชี้วัด
ประสิทธิผลของโครงการรณรงค์
การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม
เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพของเยาวชนไทย 

7/2556-
1/2558 

ผศ.ดร.นธกฤต  
วันต๊ะเมล์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 120,000 - 120,000 

14. โครงการวิจัยเกณฑ์กาตัดสิน
จริยธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอ
พียง  

1/2556-
2/2557 

รศ.ดร.ประเวศ  
อินทองปาน 

ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา 

20,000 - 20,000 

15. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
เด็กไทย 

7/2556-
6/2557 

- Associate 
Professor Kamil 
Ud  Deen,Ph.D. 
(หัวหน้าโครงการ) 
- รศ.ดร.กิติมา  
อินทรัมพรรย์   
- ผศ.ดร.นภาศรี  
ทิมแย้ม 

University of  
Hawaii at Manoa 

- 100,000 100,000 

16. สื่อทัศน์เพ่ือการโน้มน้าวใจใน
การรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี 

8/2556-
9/2557 

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา  
วิจิตรจามร ี

ภาควิชา 
นิเทศศาสตร์ฯ 

50,000 - 50,000 

17. ศึกษาองค์ความรู้ทางด้าน
เคร่ืองสายไทยของอาจารย์ 
วิเชียร จันทร์เกษม 

9/2556-
8/2558 

อ.พจี บํารุงสุข ภาควิชาดนตรี 50,000 - 50,000 

18. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
จริยธรรมของบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

10/2555-
8/2556 

อ.ดร.ธวัชชัย   
ทะราศรี 

คณะมนุษยศาสตร์ 36,200 - 36,200 
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โครงการ 
ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
19. การวิเคราะห์เนื้อหาและอัต
ลักษณ์ท่ีปรากฎในเพลงสรรเสริญ
ครูของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

7/2556-
7/2557 

รศ.ดร.สมเกียรติ  
รักษ์มณี 

คณะมนุษยศาสตร์ 180,000 - 180,000 

20. การจัดทํา (ร่าง) มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ1) 
สาขานิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 

3/2556-
3/2557 

- ศ.ดร.ยุบล   
เบ็ญจรงค์กิจ 
(หัวหน้าโครงการ) 
- อ.ดร.ศรัณย์ธร  
ศศิธนากรแก้ว  
(ผู้ร่วมวิจัย) 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

- 600,000 600,000 

21. การเล่าเร่ืองมุขปาฐะใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 
การศึกษาในฐานะความทรงจํา
ทางวัฒนธรรม 

7/2556-
7/2557 

อ.กฤตยา   
ณ  หนองคาย 

คณะมนุษยศาสตร์ 20,000 - 20,000 

22. โครงการจัดทําแผนการ
ฝึกอบรม/การเรียนการสอน 
(Study/ Training  Plan) และ
สื่อประสมประกอบการฝึกอบรม
หลักสูตร ASEAN  Mutual  
Recogniyion  Arrangement 
on  Tourism  Professionals-
MRA กลุ่ม 
สาขาธุรกิจการโรงแรม  แผนก
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

1/2555-
27/2556 

- ผศ.อนุพร   
สุวรรณวาจกกสิกิจ 
(หัวหน้าโครงการ) 
- ดร.พิมณฑน์
พัทธ์  รอดทุกข์  
- อ.รภัส  
ศิลป์ศรีกุล 
- อ.นิลาลักษณ์  
จันหาญ 
- อ.จิตตินันท์  
นันทไพบูลย์ 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

- 2,000,000 
 
2,000,000 

23. การศึกษาเปรียบเทียบภาษา
ลาวกับภาษาถ่ินอีสาน 

9/2556-
9/2557 

อ.ดร.บุญเลิศ 
วิวรรณ์ 

ภาควิชาภาษาไทย 35,000 - 35,000 

24. ข้าวอาเซียน: การศึกษา
วิเคราะห์ภาษาและวัฒนธรรม 

9/2556-
6/2557 

รศ.ดร.ชลอ  
รอดลอย 

ภาควิชาภาษาไทย 10,000 - 10,000 

25. การใช้คําสรรพนามและการ
เรียกขานภาษาต่าง ๆ ใน
ประชาคมอาเซียน 

8/2556-
8/2557 

อ.ดร.รุจิรา  
เส้งเนตร 

ภาควิชาภาษาไทย 35,000 - 35,000 

26. การวิเคราะห์ลักษณะไวยากรณ์
ภาษาไทยของนักศึกษาชาวเกาหลี  

8/2556-
8/2557 

อ.ดร.ธันวพร  
เสรีชัยกุล 
 

ภาควิชาภาษาไทย 20,000 - 20,000 
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โครงการ 
ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
27. ความศักด์ิสิทธ์ิใน
พระพุทธศาสนา: การศึกษาเชิง
วิเคราะห์ 

7/2556-
11/2556 

ผศ.ดร.ธีรัตม์  
แสงแก้ว 

ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา 

20,000 - 20,000 

28. โครงการทัศนคติต่อคนไทย
และคนจีนของคนไทยที่เรียน
ภาษาจียนและคนไทยที่เรียน
ภาษาไทย:การศึกษาด้วยวิธีพรางคู ่

12/2555-
5/2557 

ผศ.ดร.ม.ล. 
จรัลวิไล  
จรูญโรจน์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 150,000 - 150,000 

29. การวิเคราะห์รูปแบบการ
สื่อสารและลักษณะภาษาของ
บทความวิจัยในสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

ปีงบประมาณ 
2556 

ผศ.ดร.บุษบา   
ต้นทอง 

สวพ.มก 120,000 - 120,000 

30. อิทธิพลของการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการครอบงํา
และการสูญสลายของวัฒนธรรม
ในประเทศภูมิภาคอาเซียน 

7/2556-
7/2557 

ผศ.ดร.พรทิพย์   
เย็นจะบก 

สวพ.มก. 130,000 - 130,000 

31. สื่อกับความรับผิดชอบทาง
สังคม:การรายงานข่าวพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

8/2556-
7/2557 

ผศ.ดร.วิไลวรรณ  
จงวิไลเกษม 

ภาควิชา 
นิเทศศาสตร์ฯ 

66,000 - 66,000 

32. การพัฒนาหลักสูตรของ
ภาษากลุ่มชาติพันธ์สําหรับ
โรงเรียนท่ีมีนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ 
(Curriculum  development  
of  ethnic  language in  
ethnic  schools)  โครงการวิจัย
ย่อยในโครงการเมธวิจัยอาวุโส
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) “ชาติพันธ์ุ: 
กระบวนการทัศน์ใหม่ในการสืบ
สานภาษาและวัฒนธรรม” 

ปีงบประมาณ 
2556 

ผศ.ดร.ชไมภัค   
เตชัสอนันต์  

สกว. - 250,000 250,000 

รวมงบประมาณ 6,653,200 5,148,000 1,1801,200 
 

 จํานวนรายงานการวิจัย หรอืบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 โครงการ  ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

1. รายงานการวิจัย NA NA NA 
2. บทความทางวิชาการ (บทความวิจัย)    

2.1 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 4 28 
2.2 ผลงานนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 17 0* 17 

รวม 31 4 35 
 * มีการนําเสนอแต่ไม่มี proceeding 
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 จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ 
อาจารย์/บุคลากร ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

นับซ้ํา ไม่นับซ้ํา 
1. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 21 15 1 35 
2. จํานวนผู้เสนอผลงานวิชาการ 13 11 4 20 

รวม 22 26 1 47 
 

 การบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม  การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน)  
(ให้ระบชุ่วงเวลาของข้อมูลทุกตาราง) 

โครงการ หน่วยงานท่ีให้บริการ วันท่ีดําเนินการ 
จํานวนคน
เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าใช้จ่าย  
(บาท) 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

ฝ่ายบริการวิชาการ      
1. โครงการ SCB Global English for 
Teens II 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) 

5 ต.ค. - 13 ธ.ค. 56 98 553,500 4.56 

2. โครงการ SCB-KU AC(ademy) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) 

21 ก.ย. - 31 ธ.ค. 56 NA NA NA 

3. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 

หน่วยงานภายใน มก. 10-11 ต.ค. 56 30 56,250 4.52 

4. โครงการอบรมหลักสูตร "นัก
ประชาสัมพันธ์มืออาชีพ" รุ่นท่ี 1  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 19-22 พ.ค. 57 52 NA 3.95 

ศูนย์ภาษา      
5. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Giving 
Effective Academic Presentations 
in English II รุ่นท่ี 1  

กรมสุขภาพจิต 25 ก.ค. – 31 ต.ค. 56 15 115,500 4.21 

6. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Englsih 
for Effective Communication II รุ่น
ท่ี 1  

กรมสุขภาพจิต 25 ก.ค. – 31 ต.ค. 56 29 153,700 4.57 

7. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Englsih 
for Effective Communication I รุ่นท่ี 3  

กรมสุขภาพจิต 25 ก.ค. – 31 ต.ค. 56 22 122,100 4.62 

8. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Englsih 
for Effective Communication I รุ่นท่ี 2  

กรมสุขภาพจิต 25 ก.ค. – 31 ต.ค. 56 21 116,550 4.68 

9. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Englsih 
for Effective Communication I รุ่นท่ี 1  

กรมสุขภาพจิต 25 ก.ค. – 31 ต.ค. 56 21 116,550 4.37 

10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English 
at Work I รุ่น 4  

กรมสุขภาพจิต 22 ม.ค. – 31 ก.ค.57 20 128,000 4.63 
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โครงการ หน่วยงานท่ีให้บริการ วันท่ีดําเนินการ 
จํานวนคน
เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าใช้จ่าย  
(บาท) 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

11. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English 
at Work II รุ่น 3  

กรมสุขภาพจิต 22 ม.ค. – 31 ก.ค.57 30 177,000 4.49 

12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic 
Chinese รุ่น 1  

กรมสุขภาพจิต 10 มี.ค. – 31 ส.ค.57 29 อยู่
ระหว่าง

ดําเนินงาน 

4.57 

13. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic 
Chinese รุ่น 2  

กรมสุขภาพจิต 13 มี.ค. – 31 ส.ค.57 28 อยู่
ระหว่าง

ดําเนินงาน 

4.45 

14. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic 
Burmese รุ่น 1  

กรมสุขภาพจิต 13 มี.ค. – 31 ส.ค.57 21 อยู่
ระหว่าง

ดําเนินงาน 

4.38 

15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
Integrated English Skill for 
Intermediate Learners รุ่นท่ี 1  

กรมสุขภาพจิต 23 เม.ย. – 31 ต.ค. 57 อยู่ระหว่างดําเนินงาน 

16. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
Integrated English Skill for 
Intermediate Learners รุ่นท่ี 2  

กรมสุขภาพจิต 23 เม.ย. – 31 ต.ค. 57 อยู่ระหว่างดําเนินงาน 

17. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English 
for Writing Research Papers รุ่นท่ี 1  

กรมสุขภาพจิต 23 เม.ย. – 31 ต.ค. 57 อยู่ระหว่างดําเนินงาน 

18. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Giving 
Effective Academic Presentations in 
English I รุ่นท่ี 2  

กรมสุขภาพจิต 23 เม.ย. – 31 ต.ค. 57 อยู่ระหว่างดําเนินงาน 

19. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English 
at Work   

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 15 ส.ค. – 30 พ.ย.56    21 135,000 
 

4.27 

20. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English 
Camp)  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 15 พ.ย.56 – 31 มี.ค.
57 

60 250,000 4.44 

21. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร English 
at Work  

สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ 

3 มิ.ย. - 30 ส.ค. 56 20 120,000 4.60 

22. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
Writing Memos, Letters and 
Reports in English รุ่นท่ี 1  

สํานักงานสภาพัฒนา
การเมือง 

1 ส.ค. – 30 พ.ย. 56 17 70,000 
 

4.54 

23. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English 
Conversation รุ่นท่ี 1  

สํานักงานสภาพัฒนา
การเมือง 

1 ส.ค. – 30 พ.ย. 56 21 100,000 4.23 

24. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
English for Communication  

สํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร 

26 ส.ค. – 30 ธ.ค. 56 30 147,000 4.10 

25. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร CU-
TEP Preparation  

คณะศึกษาศาสตร์ 17 มิ.ย. - 30 พ.ย. 56 39 153,000 
 

4.06 

26. โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนาม  

คณะสังคมศาสตร์ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 56 15 15,000 4.64 

27. โครงการบริการภาษาต่างประเทศ
ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็น
เตอร์ จํากัด 

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค
เซ็นเตอร์ จํากัด 

1 ก.ค. - 30 มิ.ย. 57 NA NA NA 
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โครงการ หน่วยงานท่ีให้บริการ วันท่ีดําเนินการ 
จํานวนคน
เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าใช้จ่าย  
(บาท) 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

สถาบันขงจื๊อ      
28. โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 5 มี.ค. - 30 ส.ค. 56 22 30,763.80 4.69 
29. โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม
จีน รุ่นท่ี 2 

กรมวิชาการเกษตร 1-12 ก.ค. 56 

56 38,401.62 

4.44 

30. โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม
จีน รุ่นท่ี 3 

กรมวิชาการเกษตร 15-29 ก.ค. 56 4.28 

ภาควิชาดนตรี      
31. โครงการดนตรีศึกษา "ดนตรีสัญจร" 
ประจําป ี2556 

โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 
จ.สุพรรณบุรี 

1-2 ส.ค. 56 158 NA 4.29 

ภาควิชาภาษาตะวันออก      
32. กิจกรรม "พ่ีสอนน้อง" โรงเรียนสารวิทยา 30 ม.ค. 57 30 NA 4.18 
ภาควิชาภาษาศาสตร์      
33. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
เกาหลีศึกษา คร้ังท่ี 3 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

12 ก.ค. 56 NA NA NA 

ภาควิชาวรรณคดี      
34. โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ
อักษรเบรลล์เพ่ือผู้พิการทางสายตา 

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
เพ่ือคนตาบอด 

ปีการศึกษา 2556 71 - 4.74 

35. โครงการสัมมนาวิชาการ “พิพิธ
พรรณวรรณา: ความทรงจําและสยาม
ศึกษาในบริบทสากล” 

สยามสมาคมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

16 ส.ค. 56 160 151,99
0 

4.61 

ภาควิชาศิลปาชีพ      
36. โครงการวิจัยเพ่ือจัดทําแผนการ
ฝึกอบรม/การเรียนการสอน 
(Study/Training Plan) และสื่อประสม
ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement 
on Tourism Professionals - MRA) 
กลุ่มสาขาธุรกิจโรงแรม แผนกอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

29 ก.ย. 55-23 ก.ย. 
56 

NA 2,000,000 NA 

ภาควิชานิเทศศาสตร์      
37. โครงการประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 1 

สถาบันภาครัฐและเอกชน 
สื่อสารมวลชน 

14 ส.ค. 56 116 NA 4.12 

รวม 1,252 4,750,305.42 4.42 
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 คณะกรรมการชดุต่างๆ ของคณะ 
1. คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ 
2. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ    
3. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต    
4. คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  
5. คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ  
6. คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ 
7. คณะกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผล 
8. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
9. คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  
10. คณะกรรมการกายภาพคณะมนุษยศาสตร์   
11. คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ 
12. คณะกรรมการด้านจัดการความรู้ภายในคณะมนุษยศาสตร์ 
13. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
14. คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ 
15. คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
16. คณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ 
17. คณะกรรมการกองทุนคณะมนุษยศาสตร์ 
18. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 
19. คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



244                                                                                                คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 คําสั่งแต่งตั้งต่างๆ 

 
 
 
 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์ 
ท่ี 044/2556 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ 
----------------------------- 

เพ่ือให้ระบบประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน   
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ท่ีปรึกษา 
2. อาจารย์วรรณา  นาวิกมูล ท่ีปรึกษา 
3. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธาน 
4.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
10. หัวหน้าภาควิชาดนตรี กรรมการ 
11. หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
12. หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา กรรมการ 
13. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก กรรมการ 
14. หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
15. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
16. หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ กรรมการ 
17. หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี กรรมการ 
18. หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ กรรมการ 
19. ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา กรรมการ 
20. ผู้อํานวยการสถาบันขงจื๊อ กรรมการ 
21. ผู้อํานวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ กรรมการ 
22. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
23. ประธานศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ กรรมการ 
24. หัวหน้างานบริหารและธุรการ กรรมการ 
25. หัวหน้างานคลังและพัสดุ กรรมการ 
26. หัวหน้างานบริการการศึกษา กรรมการ 
27. หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ 
28. นางสาวฐิติรัตน์  สุพลธวณิชย์ กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสมสกุล  คงวงศ์วาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยมีหน้าท่ี ดังนี้ 
1. กําหนดนโยบาย แผนงาน และวิธีดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะมนุษยศาสตร์ให้สอดคล้องตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ 

เพ่ือเป็นกลไกในการติดตามผลการดําเนินงานให้ครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA อันก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 
5. พิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง และรายงานประจําปีของคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือปรับแกไ้ขให้เป็นฉบับ

สมบูรณ์ 
6. ประสานงานและดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
7. ประสานงานและให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
8. ส่งเสริมให้บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
9. ดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศกึษา 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวาระของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 
      สั่ง  ณ  วันท่ี  20  กุมภาพันธ์  2556 
 
 
 
                                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล) 
                                                                         คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
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คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์ 
ท่ี ๑๘๕/๒๕๕๗ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๗ 
--------------------------------------------- 

 ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการ และก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยสามารถเทียบเคียงคุณภาพในหน่วยงานย่อย และเพื่อให้การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะมนุษยศาสตร์จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๗ มีรายชื่อดังต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี ๑ ประเมินองค์ประกอบท่ี ๑, ๗, ๙ ของ ๙ ภาควิชา 
 ๑. อาจารย์วรรณา  นาวิกมูล   ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์จันทวรรณ  อนันตประยูร    กรรมการ  
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  เขียนทองกุล  กรรมการ  
 ๔. อาจารย์สุภาภรณ์  ประสงค์ทัน   กรรมการ 
 ๕. นางสาวนัดดา  วงษ์วรรณา   กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุ่มท่ี ๒ ประเมินองค์ประกอบท่ี ๒  ของ ๙ ภาควิชา 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤดี  ชอบผล  ประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ปราณี  จงสุจริตธรรม  กรรมการ 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์  อาจหาญ  กรรมการ  
 ๔. อาจารย์พจี  บํารุงสุข    กรรมการ 
  ๕. นางสาวสลักจิตร  ทวีวิโรตม์กิตติ   กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุ่มท่ี ๓ ประเมินองค์ประกอบท่ี ๓, ๖  ของ ๙ ภาควิชา 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  อนันตผล  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ภาณุภัค  โมกขศักด์ิ   กรรมการ 
 ๓.  อาจารย์ธงรบ  ร่ืนบรรเทิง   กรรมการ  
 ๔. นางสาวสุพัตรา  สุขแสวง   กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุ่มท่ี ๔ ประเมินองค์ประกอบท่ี ๔, ๕, สมศ.๕, ๖, ๘, ๙  ของ ๙ ภาควิชา 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ  อยู่เย็น  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลี  เฑียรบุญเลิศรัตน์  กรรมการ 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคม  บํารุงสุข  กรรมการ  
 ๔. อาจารย์พรรณราย  ชาญหิรัญ   กรรมการ 
 ๕. นางสาวรัชภร  พานิชเฮง    กรรมการ 
  ๖. นางสาวรัชดาภร  จ่ายยัง    กรรมการและเลขานุการ 
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กลุ่มท่ี ๕ ประเมินองค์ประกอบท่ี ๑, ๒, ๔-๙  ของศูนย์ภาษา ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ สถาบันขงจื๊อ สถาบันภาษาศาสตร์
และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ และตัวบ่งชี้เฉพาะของสํานักงานเลขานุการ   

 ๑. นางพรรณี  ดีช่วย  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวณัฐธิภา  เค็งสม  กรรมการ 
 ๓.  นางสาวยุพิน  เกียรติสุวิมล  กรรมการ 
 ๔. นางมุกดา  เกตุแก้ว  กรรมการ 
 ๕. นางสาวธนิสร  เกิดแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มท่ี ๖ หน่วยตรวจสอบและประมวลผล 
 ๑. อาจารย์จันทวรรณ  อนันตประยูร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวฐิติรัตน์  สุพลธวณิชย์ กรรมการ (ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และภาควิชาภาษาตะวนัออก) 
 ๓. นางสาวนัดดา  วงษ์วรรณา กรรมการ (ภาควิชาดนตรี และศูนย์ภาษา) 
 ๔. นางสาวสลักจิตร  ทวีวิโรตม์กิตติ กรรมการ (ภาควิชาวรรณคดี และศูนย์จัดการศึกษาฯ) 
 ๕.  นางสาวสุพัตรา  สุขแสวง กรรมการ (ภาควิชานิเทศศาสตร์ฯ และสถาบันขงจื๊อ) 
 ๖. นางสาวรัชดาภร  จ่ายยัง กรรมการ (ภาควิชาภาษาไทย และสถาบันภาษาศาสตร์ฯ) 
 ๗. นางสาวธนิสร  เกิดแก้ว กรรมการ (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา และสํานักงานเลขานุการ) 
 ๘. นายภูธิชย์  คงศาลา กรรมการและเลขานุการ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ และ  
                ภาควิชาศิลปาชีพ)   

   โดยมีภารกิจดังนี้   
   ๑.   คณะกรรมการฯ ทุกชุด  ทําหน้าท่ีดําเนินการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยตามที่ระบุไว้  ให้เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  แนวทางการประเมินท่ีคณะมนุษยศาสตร์กําหนดไว้ 
   ๒.   คณะกรรมการฯ ลําดับท่ี ๕ ของกลุ่มท่ี ๑, ๒ ลําดับท่ี ๔ ของกลุ่มท่ี ๓ และลําดับท่ี ๖ ของกลุ่มท่ี ๔       มีหน้าท่ี
ประสานงาน ร่วมตรวจประเมินกับคณะกรรมการภายในกลุ่ม เพ่ือสรุปผลและจัดทํารายงานผลการประเมินให้หน่วยงานย่อยรับทราบ 
และลําดับท่ี ๒ และ ๘ ของกลุ่มท่ี ๖ มีหน้าท่ีประสานงานและเตรียมการให้การตรวจประเมินเป็นไปตามที่กําหนด 
   ๓.   คณะกรรมการลําดับท่ี ๒ - ๘ ของกลุ่มท่ี ๖ มีหน้าท่ีรวบรวมผลการประเมินจากกรรมการกลุ่มท่ี ๑ - ๕ มาจัดทํา
รายงานผลการประเมินในภาพรวมฉบับสมบูรณ์ของแต่ละหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และประสานงานกับหน่วยงานย่อยเพ่ือเตรียมบุคคลเข้า
รับการสัมภาษณ์  
   ๔. คณะกรรมการฯ กลุ่มท่ี ๖ ลําดับท่ี ๑ และ ๒  มีหน้าท่ีตรวจสอบรายงานผลการประเมินให้ถูกต้องและสอดคล้อง
ตามผลการประเมิน 

 ในกรณท่ีีกรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติงานตามกําหนดเวลาได้  ให้ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์เป็นผู้จัดหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการเป็นกรรมการประเมินฯ มาปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
 

       สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
 
 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง) 
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
   ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 



248                                                                                                คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประเมินคณุภาพภายใน คณะมนษุยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (ระดับคณะวิชา) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก รอง/ประสานงาน 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน รองบริหารและวางแผน ผู้ช่วยฯ ฝ่ายแผน+หน.งานแผนฯ 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร รองวิชาการ หัวหน้าภาควิชา 
2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก หน.สนง. งานบุคคล 
2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ หน.สนง. งานบุคคล 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รองวิชาการ หน.สนง.+งานบคุคล 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หน.สนง. หน.งานบริการการศึกษา 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รองวิชาการ+รองวิจัย หัวหน้าภาควิชา 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต รองวิชาการ+รองวิจัย+ 

รองกิจการนิสิต 
หัวหน้าภาควิชา 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต รองกิจการนิสิต หัวหน้าภาควิชา 
สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี รองวิชาการ หัวหน้าภาควิชา 
สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 
รองวิชาการ หัวหน้าภาควิชา 

สมศ.3 ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รองวิชาการ หัวหน้าภาควิชา 
สมศ.4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รองวิชาการ หัวหน้าภาควิชา 
สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์ หน.สนง. งานบุคคล 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร รองกิจการนิสิต รองบริการวิชาการ+ 
รองวิเทศฯ (4-7) 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต  รองกิจการนิสิต รองประกันคุณภาพ (2) 
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี รองกิจการนิสิต หัวหน้าภาควิชา 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ รองวิจัย หัวหน้าภาควิชา 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ รองวิจัย หัวหน้าภาควิชา+ฝ่ายประกันคุณภาพ (6) 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจํา 
รองวิจัย หัวหน้าภาควิชา 

สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ รองวิจัย หัวหน้าภาควิชา 
สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ รองวิจัย หัวหน้าภาควิชา 
สมศ.7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ หน.สนง. งานบุคคล 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม รองบริการวิชาการ รองวิจัย+หน.ภาควิชา (3-5) 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รองบริการวิชาการ ศูนย์ภาษา+สถาบันฯ  

ราชนครินทร์ 
สมศ.8 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
รองบริการวิชาการ ศูนย์ภาษา+สถาบันฯ  

ราชนครินทร์+ภาควิชา 
สมศ.9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก รองบริการวิชาการ ศูนย์ภาษา+สถาบันฯ  

ราชนครินทร์+ภาควิชา 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รองกิจการนิสิต หน.ภาควิชา 

สมศ.10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม รองกิจการนิสิต หน.ภาควิชา 
สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม รองกิจการนิสิต หน.ภาควิชา,หน.สาํนักงานฯ 

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ คณบดี รองบริหารและวางแผน 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  คณบดี รองวิชาการ+หน.สนง. 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ คณบดี รองประกันคุณภาพ 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  รองบริหารและวางแผน หน.งานแผนฯ 

สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คณบดี รองบริหารและวางแผน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก รอง/ประสานงาน 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  คณบดี หน.สนง.+หน.งานคลังฯ+หน.งานแผนฯ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รองประกันคุณภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (6) 
สมศ.15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด รองประกันคุณภาพ - 
เพ่ิมเติม จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือเสริมหลักสูตรและส่งเสริม

ประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาท่ีเปิดสอนให้กับนิสิต 
รองประกันคุณภาพ หัวหน้าภาควิชา 

อัตลักษณ์ ระบบและกลไกการสร้างคุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และบุคลากร
ตามอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 

รองประกันคุณภาพ หัวหน้าภาควิชา 

หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานรายข้อท่ีรับผดิชอบ 

 

โครงการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนษุยศาสตร์ ประจําปี 2557 
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยเป็นประจําทุกปี เพ่ือสอดคล้องตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยในการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. กําหนด โดยการใช้ระบบการประกันคุณภาพเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนให้การ
ดําเนินงานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล  

ดังนั้น เพ่ือให้ระบบประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ดําเนินการตามกระบวนการและกลไกของการประกัน
คุณภาพท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนงานประจําปี ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์
จึงจัดโครงการ “ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2557” ข้ึน เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ประการ ในรอบปีการศึกษา 2556 ท่ีผ่านมา เพ่ือนําผลการประเมินไปทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ให้มีมาตรฐานตามท่ี สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. กําหนดต่อไป อีกท้ังยังได้จัด
กิจกรรม “หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2557” เป็นการค้นหาหน่วยงานคุณภาพท่ีมี
ผลการดําเนินงานด้านกลไกการประกันคุณภาพท่ีมีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีกําหนด เพ่ือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืนๆ ภายในคณะได้เข้า
เย่ียมชมเพื่อศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการประกันคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถนํา
แนวการปฏิบัติท่ีดีนั้นไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของ 14 หน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556  
2.2 เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา 

ประจําปีการศึกษา 2556  
2.3 เพ่ือให้ได้หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ประจําปี 2557 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย 

คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2557 
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4. ผู้เข้าร่วมโครงการ  
4.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ 
4.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2557 
4.3 บุคลากรของ 14 หน่วยงานย่อย 
4.4 นิสิตช่วยงานและผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557  
- ประเมินในวันท่ี 26 - 30 พฤษภาคม 2557 
- ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 3 คร้ัง  

6. แผนการดําเนินงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556) 2557 
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 จัดทําประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินฯ 

         20   
 

6.3 ขออนุมัติโครงการ              
6.4 ประชุมคณะกรรมการฯ              
6.5 จัดกิจกรรม            26-30  
6.6 สรุปผลการประเมิน/มอบ
รางวัลหน่วยงานต้นแบบ 

            
 

7. สถานท่ีดําเนินงาน 
ห้องประชุม อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8. วิทยากร/คณะกรรมการประเมินฯ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2557 จํานวน 27 คน   

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 14 หน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ได้ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 และสามารถนําผลการประเมินฯ 
มาพัฒนาการดําเนินงานในปีต่อไป 

9.2 คณะมนุษยศาสตร์มีข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2556  
9.3 มีหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ประจําปี 2557 

10. การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  
10.1 มีผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อย และมีข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินฯ ระดับคณะวิชา 
10.2 มีหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ 
 

หมายเหตุ: รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการประกนัคุณภาพ  พิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ โดยใช้แบบ
ประเมินผล “หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ” ประจําปี 2557 
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ประกาศผลหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2557 

---------------------------- 
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา 3 ภาควิชา ได้แก่ 

ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาศิลปาชีพ และ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานสนับสนุน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ สํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ และศูนย์ภาษา  
รางวัลพิเศษสําหรับหน่วยงานต้นแบบฯ ต่อเนื่อง 3 ปีข้ึนไป 2 หน่วยงาน ได้แก่  
 ภาควิชาวรรณคดี (ต่อเนื่อง 5 ปี) และ สํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ (ต่อเนื่อง 4 ปี) 
 

 
หลักการและเหตุผล 
 ฝ่ายประกันคุณภาพ  คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้ภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนมีระบบและกลไกในการ
จัดเก็บหลักฐานเพ่ือการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพข้ึนเป็นปีท่ี 
5  เพ่ือค้นหาหน่วยงานคุณภาพท่ีมีผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3.51 และมีการดําเนินงานด้านกลไกการ
ประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆ  ในคณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าเย่ียมชม เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
ระบบและกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพของหน่วยงานอ่ืน  ๆต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ได้หน่วยงานต้นแบบในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  การรวบรวมเอกสาร หลักฐานอย่างเป็นระบบ

เพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพ 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานอ่ืนเข้าเย่ียมชมหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือให้มีทิศทางการพัฒนา

ระบบและกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา และหนว่ยงานสนบัสนุน (ศูนย์/สํานัก/สถาบัน)  

วิธีการดําเนินการ 
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินจากข้อมูล 2 ส่วน คือ  
1. ค่าเฉลี่ยของผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในด้านกลไกเพื่อการประกันคุณภาพ 

เกณฑ์การตัดสิน  
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพต้องได้คะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์ในข้อ 1 และมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินของทั้ง 2 ข้อ

รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.51 ((1+2)/2  3.51) 

การประกาศเกียรติคุณ 
1.  เงินรางวัล (รางวัลละ 3,000 บาท, รางวัลพิเศษ 5,000 บาท) และเกียรติบัตร จากคณะมนุษยศาสตร์ 
2. ประชาสัมพันธ์หนว่ยงานต้นแบบในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
 

*  มอบรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ วันท่ี 17 มิถุนายน 2557 * 



 




