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คํานํา 
 

ในปีการศึกษา 2553 นี้ (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) คณะมนุษยศาสตร์ได้
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยดําเนินการตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
สําหรับคณะวิชา ปี 2554 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคู่มือระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 
2553 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแนวทางในการดําเนินการตามขบวนการ
คุณภาพ PDCA เพ่ือเป็นกลไกในการดําเนินงานตาม 4 พันธกิจหลัก ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้าน
การวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงด้านการ
บริหารจัดการ อันจะนําไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กําหนด 

 
คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ 

คณะทํางานด้านการประกันคุณภาพ และบุคลากรทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และดําเนินการรวบรวมข้อมูล ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจนทําให้งานประกัน
คุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะ
ใช้ประโยชน์ในการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือสะท้อนภาพการดําเนินงานของคณะ นําไปสู่การพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ต่อไป 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 
 คณะมนุษยศาสตร์ ก่อต้ังเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2524  เป็นคณะลําดับท่ี 11 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ืองการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2524  กําหนดให้คณะมนุษยศาสตร์เป็น
ส่วนราชการ 1 ใน 17 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ.2524  คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนภาควิชาภาษามาจากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ แล้วมาแยกตาม
สาขาวิชาการออกเป็น 3 ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาภาษา  ภาควิชาภาษาศาสตร์  และภาควิชาวรรณคดี  นอกจากนี้ยังได้รับโอน
ภาควิชาปรัชญาและศาสนามาจากคณะสังคมศาสตร์อีก 1 ภาควิชา และจัดต้ังภาควิชาใหม่  3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์  ภาควิชาศิลปาชีพ  และภาควิชาศิลปนิเทศ  รวมมีภาควิชาเมื่อแรกกอ่ต้ังจํานวน 7 ภาควิชา 
 พ.ศ.2536  จัดต้ังศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานภายใน เพ่ือให้บริการอบรมภาษาต่างประเทศแก่บุคคลท่ัวไป 
 พ.ศ.2537  แยกภาควิชาภาษาออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  และภาควิชาภาษาไทย  ทําให้มี
ภาควิชาเพิ่มข้ึนเป็น 8 ภาควิชา 
 พ.ศ.2549  จัดต้ังสถาบันขงจื๊อ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ
มนุษยศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมด้านการสอนและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมท้ัง
เป็นศูนย์ทดสอบภาษาจีนมาตรฐานท่ีเรียกว่า “HSK” (Hanyu Shuiping Kaossi) 
 พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติจัดต้ังศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือทํา
หน้าท่ีประสานการบริการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร์ ท้ังในส่วนงานด้านธุรการและประสานด้านการ
บริการวิชาการของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษในทุกสาขาของคณะ 
  พ.ศ.2552  รวมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กับสาขาวิชาสื่อสารมวลชน  ภาควิชาศิลปนิเทศแล้วจัดต้ังเป็นภาควิชาใหม่
คือ “ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสาขาดนตรี ภาควิชาศิลปนิเทศ จัดต้ังเป็น 
“ภาควิชาดนตรี” จํานวนรวมของภาควิชายังคงเป็น 8 ภาควิชาเช่นเดิม 
  พ .ศ . 2553 คณะมนุษยศาสต ร์ ไ ด้ รับ โอนสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามารวมเป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะเพ่ิมเป็น 5 หน่วยงาน 

 
 

  
 

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ดอกแก้ว  ซ่ึงเป็น
ดอกไม้สีขาวบริสุทธ์ิ  มีรูปลักษณ์งดงามและมีกลิ่นหอม 

 

สีประจําคณะมนุษยศาสตร์  ได้แก่  สีขาว  เป็นสีแห่งความบริสุทธ์ิ
สื่อถึงปรัชญาและปณิธานของคณะมนุษยศาสตร์ท่ีมุ่งม่ันสร้างสรรค์ให้บัณฑิต
เป็นผู้มีคุณธรรม  ยึดถือความดีเป็นท่ีต้ัง 

 

   ดอกแก้ว  สัญลกัษณ์ประจําคณะมนุษยศาสตร์    

ดอกไม้และสีประจําคณะ 
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1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญา 
คณะมนุษยศาสตร์มุ่งม่ันท่ีจะเสริมสร้างบุคคลให้มีความเจริญทางสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีบทบาทในการธํารงความเป็นอารยะของชาติ 
 

ปณิธาน  
คณะมนุษยศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม มีความใฝ่รู้ มีความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
สังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
คณะมนุษยศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนนิเทศศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ มีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีส่วนร่วมในการนําความรู้ไปพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
 

พันธกิจ (Mission) 
1.   ผลิตบัณฑิตด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ีได้

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

 

วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  การแปล  ภาษาจีน  

ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาฝร่ังเศส  ภาษาเยอรมัน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  วรรณคดีไทย  วรรณคดีอังกฤษ  การเดินทางและท่องเที่ยว  
การโรงแรม  การเลขานุการ  สื่อสารมวลชน  ดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก  และผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  ปรัชญาและศาสนา  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  ภาษาไทย  ดนตรี
ชาติพันธ์ุวิทยา และวรรณคดีไทย 

2.  เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยให้การศึกษาท่ีเป็นพ้ืนฐาน 
ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์  ปรัชญาและศาสนา  วรรณคดี  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  ภาษาศาสตร์  ศิลปาชีพ  
สื่อสารมวลชน  และดนตรี  กับเป็นผู้ ร่วมให้การศึกษาในรายวิชาสังกัดศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์  ได้แก่ วิชามรดกอารยธรรมโลก  วิชาไทยศึกษา  และวิชาศิลปะการดําเนินชีวิต  ในกลุ่มวิชาภาษา คือ วิชาภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร 

3.   เพ่ือดําเนินการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์ อาทิ  ภาษา วรรณคดี  ปรัชญาและศาสนา  
ดนตรี  สื่อสารมวลชน  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

4.   เพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท้ังแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป อาทิ การ
ให้บริการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศโดยศูนย์ภาษา เป็นต้น 

5.  เพ่ือสนับสนุนและ/หรือดําเนินโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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1.3 อัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร ์

 การบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นเิทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

1.4 การแบ่งส่วนราชการ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับแนวคิดจากการศึกษาท่ีเสร็จสมบูรณ์ในตัวเองมาเป็นการศึกษาท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อการ

นําไปประกอบอาชีพ (Career Education) แต่ยังคงธํารงเน้ือหาวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ไว้ด้วย ดังนั้น รูปแบบของการจัด
การศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันจึงมี 2 รูปแบบ คือ แบบเน้นความลึกซ้ึงทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์  และแบบเน้น
วิชาชีพโดยผสมผสานกับวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจในสังคม  

คณะมนุษยศาสตร์ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดเพ่ือความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางการบริหารมาโดยตลอด ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

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

เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์เพ่ือรองรับภารกิจสําคัญและเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือความ
เป็นเลิศทางวิชาการของคณะอีกด้วย ปัจจุบัน สํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ส่วนราชการ คือ งานบริหาร
และธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานแผนและประกันคุณภาพ 
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1.5 แผนปฏบิัติงานประจําปี 2553 คณะมนุษยศาสตร์ 
 

แผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. 2553 (ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2553) 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553  - 31 พฤษภาคม 2554 

 

การจัดแผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. 2553 ซึ่งครอบคลุมปีงบประมาณและปีการศึกษา 2553 ของคณะมนุษยศาสตร์อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศจาก 4 แหล่งหลัก คือ 
1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) 
2. รายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 
3. รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจําปี 2553 (ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553) 
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552    
โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานประจําปีดังต่อไปนี้ 

 

1. แผนการบริหารและจัดการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 / องค์ประกอบที่ 1 และ 7) 
1.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์ 

1.1.1 จากรายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 และ รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจําปี 2553 พบว่าคณะฯ ขาดกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และสอดคล้องกับการทํางานที่แท้จริงของหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ขาดรายงานผลการดําเนินงานที่สะท้อนให้เห็น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น คณะฯจึงปรับรูปแบบของแผนและการรายงานผลการดําเนินงานระดับคณะฯ ที่ครอบคลุมทั้งปีงบประมาณและปีการศึกษา และปรับแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นต้นแบบสําหรับแผนปฏิบัติงานประจําปี 54 เป็นต้นไปทั้งระดับหน่วยงานย่อยและคณะ 

1.1.2 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจําปี 2553 พบว่าคณะฯ คณะฯ ยังขาดแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในภาพรวม รวมไปถึงกลไกในการส่งเสริม
ให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทําให้ศักยภาพของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของหน่วยงาน ดังนั้น คณะฯ จึงต้องถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรในส่วน
แผนพัฒนาอาจารย์ 2554 – 2568 ไปยังภาควิชา และ กําหนดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่วนกลางรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

1.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) กําหนดให้มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งกําหนดให้เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น คณะฯ จึงต้องถ่ายทอดแนวทางในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการและ
แนวทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สู่ระดับภาควิชาเพื่อให้ภาควิชาดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

                                                                                                                รายงานการประเมินตนเอง คณ
ะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

ระดับแผน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับแผน 
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

จํานวนโครงการที่นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5 โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ 

1. การระบบการบริหารที่ เน้นการมี ส่วนร่วมของ
บุคลากร 

 
- 

 
25,000 

 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร 

ดี 2. โครงการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

- - ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ดี 3. โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
คณะมนุษยศาสตร์ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการ 

- 
 
- 

- 
 

1,000,000 

สํานักงานเลขานุการคณะฯ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานเลขานุการคณะฯ 

ต้นแบบแผนและรายงานผลการดําเนินงานตาม
รูปแบบใหม่ที่ ค รอบค ลุมปี งบประมาณและปี
การศึกษา 

เสร็จสิ้นภายใน  
ก.ค. 53 

5. การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ดําเนินงานและบริหารงาน 

- - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

10 6. การจัดทําต้นแบบและรายงานผลการดําเนินงานตาม
รูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมปีงบประมาณและปีการศึกษา 

- - ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
สํานักงานเลขานุการคณะฯ 

  7. การแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงประจําคณะ - - ฝ่ายวิจัย 

  ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 

1. การประเมินผู้บริหาร 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

  2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมา   
ภิบาล 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

  3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

  4. การจัดการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร   ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

  5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานและ
บริหารงาน 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

  6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลภายนอก
การแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 
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ะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
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2. แผนจัดการศึกษาและผลิตบณัฑิต (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 / องค์ประกอบที่ 2) 
2.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์ 

2.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กําหนดให้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายควบคู่กับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการคณะฯ และจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะประจําปี 2553 พบว่า คณะฯ ต้องปรับปรุงกายภาพหรือปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญ รวมทั้งระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการให้บริการแก่ศิษย์เก่า นอกจากนี้ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กําหนดให้ผู้เรียนต้องได้รับผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ประการ ดังนั้น คณะฯ จําเป็นต้องกําหนดแนวทางการพัฒนานิสิตเป็น 2 ช่องทางอย่าง
ชัดเจน คือ 

• จัดทํากรอบโครงการที่เป็นรูปธรรมและถ่ายทอดไปยังภาควิชาเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 แก่นิสิตและศิษย์เก่า 

• กําหนดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่วนกลางรับผิดชอบ ได้แก่ ปรับปรุงกายภาพและปัจจัยการสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดตั้งสมาคมนิสิต
เก่า 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

ระดับแผน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

จํานวนนักเรียน/นิสิตที่รับเข้าใหม่ 918 โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ    

สัดส่วนงบประมาณหรือจํานวนรายวิชาที่มีการ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ไม่มีตัวชี้วัดในแผน 4 ปี แต่มีกลยุทธ์ “การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน จึงต้องมีตัวชี้วัดเพิ่มเพื่อ
ถ่ายทอดสู่ภาค) 

ไม่น้อยกว่า 30% 
ของงบประมาณ  

หรือ  
ไม่น้อยกว่า 5 วิชา 

1. โครงการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะ
มนุษยศาสตร์ 

2. การตรวจสอบและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ภายใน
ชั้นเรียนและห้องประชุม 

- 
 
- 

1,000,000 

 
- 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ 

สํานักงานเลขานุการคณบดี 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

33* 3. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของคณะ 

4. การพัฒนาระบบการให้บริการด้านโสตทัศนศึกษา
และคอมพิวเตอร์ 

- 
- 

500,000 

- 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 34 5. การพัฒนาระบบการสํารองห้องเรียนและห้อง
ประชุมผ่านระบบออนไลน ์

- - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตขึ้นไป 
จํานวนหลักสูตรนานาชาติ 
(ไม่มีตัวชี้วัดในแผน 4 ปี แต่มีกลยุทธ์ “การพัฒนา
หลักสูตร จึงต้องมีตัวชี้วัดเพิ่มเพื่อถ่ายทอดสู่ภาค) 

5 

2 

6. โครงการสัมมนาแนะแนวทางการศึกษาต่อคณะ
มนุษยศาสตร์ 

7. การส่งเสริมให้คณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการ 

- 
 
- 

60,000 
 

- 

ฝ่ายวิชาการ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
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ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

ระดับแผน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

จํานวนบทความวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 

 

70* 8. การจัดทําข้อตกลงร่วมกับบุคลากรที่บรรจุใหม่ (วุฒิ
ปริญญาเอก) เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่การเสนอ
ขอตําแหน่งวิชาการ 

- - ฝ่ายวิชาการ 

ค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตามรอบ
เวลาและดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบอุดมศึกษา 

100 9. โครงการสัมมนาวิชาการ “หนทางสู่ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ” 

- 20,000 
 

ฝ่ายวิชาการ 

  10. โครงการการจัดประชุมวิชาการสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- 50,000 ฝ่ายวิชาการ 

  11. โครงการสัมมนาอาจารย์เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและแนวทางการปฏิบัติ 

- 10,000 ฝ่ายวิชาการ 

  ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน    

  1. การรับนักเรียนในภูมิภาค ผู้ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษา และผู้มีผลการเรียนดีเด่นสามารถเข้าศึกษาได้
อย่างทั่วถึง 

  ทุกภาควิชา 

  2. โครงการรับนิสิตระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก   ทุกภาควิชา 
  3. การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 

e-learning, ห้องปฏิบัติการ, คอมพิวเตอร์ประจํา
ห้องเรียน 

  ทุกภาควิชา 

  4. การส่งเสริมอาจารย์ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น   ทุกภาควิชา 
  5. การส่งเสริมอาจารย์พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ   ทุกภาควิชา 
  6. การพัฒนาช่องทางการนําเสนอและเผยแพร่ผลงาน   ทุกภาควิชา 
  7. การพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาและการ

จัดทํา มคอ. ตามกรอบมาจรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

  ทุกภาควิชา 

  8. การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
ขึ้นไป 

  ฝ่ายวิชาการ 

  9. โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ   ทุกภาควิชา 

                               รายงานการประเมินตนเอง คณ
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3. แผนพัฒนานิสิต (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4 / องค์ประกอบที่ 3) 
3.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์ 

3.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กําหนดให้คณะฯ พัฒนาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตขึ้นไป หลักสูตรนานาชาติ และเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกประเภท และจาก
รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจําปี 2553  พบว่า คณะฯจําเป็นต้องมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรตรงตามรอบเวลา ดังนั้น คณะฯ จึงต้องมีกรอบหรือ
แนวทางที่ชัดเจนถ่ายทอดสู่ภาควิชาเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามที่กําหนดในแผนฯ 4 ปี และตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะฯ  

3.1.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กําหนดให้มีการทํา มคอ. ต่าง ๆ ซึ่งอาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจน ดังนั้น คณะฯ จึงจําเป็นต้อง
ถ่ายทอดความรู้และข้อมูลให้แก่อาจารย์อย่างทั่วถึง 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

ระดับแผน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

จํานวนโครงการพัฒนานิสิต 5 โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ    

จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิต 150 1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และสานสายใยผู้ปกครอง - 60,000 ฝ่ายกิจการนิสิต 

จํานวนโครงการพัฒนานิสิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย (ไม่มีตัวชี้วัดใน
แผน  4 ปี  แต่มีกลยุทธ์  “การนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการเรียนการสอน” จึง
ต้องมีตัวชี้วัดเพิ่มเพื่อถ่ายทอดสู่ภาค) 

 
10 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

5. โครงการเรียนรู้ตน ค้นหาศักยภาพ หนทางสู่การพัฒนา 
6. โครงการรณรงค์เรื่องระเบียบวินัยของนิสิต 

- 
- 
- 
- 
- 

182,000 
40,000 
180,000 
40,000 
30,000 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

  7. โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต - 100,000 ฝ่ายวิชาการ 
  8. การส่งเสริมโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิต

และชุมนุม 

- 400,000 ฝ่ายกิจการนิสิต 

  ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน    

  1. โครงการปฐมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการ   สห
กิจศึกษา โครงการอมรม โครงการสัมมนา โครงการทัศน
ศึกษาหรือดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา  ต่าง ๆ 

  ทุกภาควิชา 

  2. การพัฒนานิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย   ทุกภาควิชา 
  3. การส่งเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

กระบวนการเรียนการสอน 

  ทุกภาควิชา 

                                                                                                                รายงานการประเมินตนเอง คณ
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4. แผนพัฒนางานวิจัย (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 / องคป์ระกอบที่ 4) 
4.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์ 

4.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกําหนดให้มีการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดวิทยาการในสาขามนุษยศาสตร์และทําวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถี
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงามของไทยเพื่อสร้างกระแสเชิงบวกให้กับสังคม ดังนั้น คณะฯ จัดทํากรอบโครงการที่เป็นรูปธรรมและถ่ายทอดไปยังภาควิชาเพื่อส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ การบูรณาการ
การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ดีงามเข้ากับการเรียนการสอน 

4.1.2 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจําปี 2553  พบว่า งานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ในวงแคบจึงไม่เอื้อต่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  
ดังนั้น คณะฯ จําเป็นต้องดําเนินโครงการหรือกิจกรรมส่วนกลาง ได้แก่ สรรหาทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย การส่งเสริมอาจารย์
ให้นําเสนอผลงานวิจัย การพัฒนาช่องทางตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การดําเนินโครงการวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ และการพัฒนาวารสารคณะ
มนุษยศาสตร์ให้เป็นวารสารที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การยอมรับ 
 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

ระดับแผน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

จํานวนโครงการวิจัย  10 โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ    

จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 10 1. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์ให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของคณะฯ 

- - ฝ่ายวิจัย 

ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์ 
เผยแพร่  ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจํา 

65 2. การจัดสรรทุนวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ 

- 500,000 ฝ่ายวิจัย 

ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจํา 

25 3. โครงการจัดทําวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ มก. - 160,000 ฝ่ายวิจัย 

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 

ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

50 4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย” 

- 6,000 ฝ่ายวิจัย 

  5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน
บทความและบทความวิจัยอย่างมืออาชีพ” 

- 10,500 ฝ่ายวิจัย 

  6. โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การทําวิจัยเชิงคุณภาพใน
สายมนุษยศาสตร์” 

- 4,500 ฝ่ายวิจัย 

                               รายงานการประเมินตนเอง คณ
ะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

ระดับแผน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
  7. โครงการพัฒนาวารสารออนไลน์ (E-Journal) - - ฝ่ายวิจัย 

  8. การเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยและเครือข่ายงานวิจัย 
เช่น งานเกษตรแห่งชาติ เครือข่ายมนุษยศาสตร์ ฯลฯ 

- - ฝ่ายวิจัย 

  9. โครงการจัดตั้งศูนย์เอเชียศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย
ปูซาน ประเทศเกาหลี 

- - ฝ่ายวิ จัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยปูซาน
ประเทศเกาหลี 

  10. โครงการรักษ์ท้องถิ่นไทย - 100,000 ฝ่ายวิจัย 

  11. โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมภูมิภาค - 100,000 ฝ่ายวิจัย 

  ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน    

  1. การสนับสนุนการทําวิจัย หรือ การผลิตนักวิจัยรุ่น
ใหม่ 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดด้านการ
วิจัย 

  2. การสนับสนุนและจัดหางบประมาณการวิจัย   ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดด้านการ
วิจัย 

  3. การพัฒนาช่องทางการนําเสนอและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดด้านการ
วิจัย 

  4. การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ   ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดด้านการ
วิจัย 

  5. การส่งเสริมการวิจัยที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถี
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงามของไทยเพื่อสร้างกระแสเชิงบวก
ให้กับสังคม 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดด้านการ
วิจัย 

  6. การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และผลงานทาง
วิ ช า ก า รด้ า น ศิ ล ป วั ฒน ธ ร รม ระดั บ ชุ ม ชนและ
ระดับประเทศที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดด้านการ
วิจัย 

 

 

 

 

                                                                                                                รายงานการประเมินตนเอง คณ
ะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
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5. แผนพัฒนางานบริการวิชาการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3, 4 และ 5 / องค์ประกอบที่ 5) 
5.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกําหนดให้มีการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดวิทยาการในสาขามนุษยศาสตร์ พัฒนาการบริการวิชาการโดยการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดความรู้
เชิงวิชาชีพสู่ประชาชน และส่งเสริมให้บุคลากรให้บริการทางวิชาการภายนอกทั้งระดับชุมชุน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจําปี 
2553  พบว่า ความเข้าใจความหมายของการบริการทางวิชาการยังคลาดเคลื่อน คณะฯ จําเป็นต้องกําหนดการพัฒนางานบริการวิชาการเป็น 2 ช่องทางอย่างชัดเจน คือ 

• จัดทํากรอบโครงการที่เป็นรูปธรรมและถ่ายทอดไปยังภาควิชาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดวิทยาการในสาขามนุษยศาสตร์ รวมทั้งถ่ายทอดการบูรณาการการบริการ
วิชาการ กับการวิจัย หรือ การบริการวิชาการ กับ การเรียนการสอน 

• กําหนดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่วนกลางรับผิดชอบในการถ่ายทอดความหมายของการบริการทางวิชาการ และแนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการ กับ 
องค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

ระดับแผน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

จํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อฟื้นฟูความ
เชื่อมั่นของประเทศ 

1 โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ 

1. โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
คณะมนุษยศาสตร์ 

 

- 
 

- 
 

ฝ่ายบริการวิชาการ 

ร้อยละของคณาจารย์ที่ให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอกทุกระดับ 

60 2. โครงการจัดเสวนาเชิงวิชาการ 

3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 

- 
- 

20,000 

900,000 

ฝ่ายบริการวิชาการ 

ฝ่ายบริการวิชาการ 

จํานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 

2 ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 

1. การบริการวิชาการแก่สังคม (จัดอบรม สัมมนา ฯลฯ) 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดด้านการ
บริการวิชาการ 

  2. การสนับสนุนอาจารย์ให้บริการวิชาการแก่สังคม   ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดด้านการ
บริการวิชาการ 

  3. การเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม   ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดด้านการ
บริการวิชาการ 

  4. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการ
เผยแพร่ความรู้ 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดด้านการ
บริการวิชาการ 

  5. การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดด้านการ
บริการวิชาการ 

                               รายงานการประเมินตนเอง คณ
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6. แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 6 / องค์ประกอบที่ 6) 
6.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์ 

6.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กําหนดให้มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศและความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัยทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนั้น คณะฯ ต้องกําหนดกรอบโครงการที่ชัดเจนถ่ายทอดสู่ภาควิชาเพื่อพัฒนา
นิสิตในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งดําเนินโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมให้สังคมมีความภูมิใจในความเป็นไทย 

6.1.2 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจําปี 2553  คณะกรรมการฯเสนอให้คณะฯ จัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการจุดเด่นของแต่ละ
ภาควิชาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะฯ ดังนั้น คณะฯ จึงจัดทําโครงการกําหนดและถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของคณะฯ โดยบูรณาการจุดเด่นของแต่ละภาควิชา 
รวมทั้ง ดําเนินโครงการวิจัยที่บูรณาการความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

ระดับแผน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

จํานวนโครงการด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงของรัฐ 

3 โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ 

1. โครงการพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ 
 

- 
 

30,000 

 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

จํานวนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 6 2. โครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม - 78,000 ฝ่ายกิจการนิสิต 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม 500 3. โครงการความรู้คู่คุณธรรม - 40,000 ฝ่ายกิจการนิสิต 

ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

92 4. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในวโรกาส
ต่าง ๆ 

- 3,000 ฝ่ายบริการวิชาการ 

  5. โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมกับ
ต่างประเทศ 

- 400,000 ฝ่ายบริการวิชาการ 

  6. โครงการเปิดมุมฟังดนตรีในห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ - 90,000 ฝ่ายบริการวิชาการ 

  7. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ - - ฝ่ายกิจการนิสิต/สํานักงานเลขานุการคณะ 

  ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน    

  1. การสนับสนุนหรือส่งเสริมการทํานุบํารุงหรือการอนุรักษ์
ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 

  2. การสนับสนุนหรือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 

  3.  การบริการวิชาการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานทาง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชุมชนและระดับประเทศที่
มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 

                                                                                                                รายงานการประเมินตนเอง คณ
ะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

 

7. แผนการเงินและงบประมาณ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 / องค์ประกอบที่ 8)   
7.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์ 

จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจําปี 2553  พบว่า ผู้บริหารยังไม่ได้นําข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น คณะฯ 
จําเป็นต้องกําหนดการพัฒนาแผนการเงินและงบประมาณเป็น 2 ช่องทางอย่างชัดเจน คือ  

• เสนอแนวทางหรือตัวอย่างในการวิเคราะห์การเงนิเพื่อการพัฒนาแผนการเงินไปยังภาควิชาต่างๆ 

• กําหนดให้มีการนําข้อมูลทางการเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อวางแผนและการตัดสินใจร่วมกันในระดับคณะ 
 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

ระดับแผน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

75 โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ 

1. การจัดทํารายงานงบประมาณเพื่อประกอบการ
วางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ 

 

- 
 

- 
 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

จํานวนหน่วยงานย่อยที่มีการนําข้อมูลมาวิเคราะห์
แผนและการตัดสินใจ 

2 2. การนําข้อมูลทางการเงินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจร่วมกัน  

- - ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
สํานักงานเลขานุการคณะ 

  ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน    

  1. การพัฒนาศักยภาพทางการบริหารด้วยข้อมูลทาง
การเงินตามโครงการต้นแบบ  

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 
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ะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

13 



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

8. แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
8.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์ 

จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจําปี 2553  คณะกรรมการฯ เสนอว่า คณะฯ ควรจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีการติดตามรวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและไม่ให้เป็นภาระในช่วงเวลาก่อนการตรวจประเมินฯ โดยอาจนําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้ ดังนั้น คณะฯ จําเป็นต้องจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างระบบการ
จัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปยังแต่ละภาควิชา 

 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

ระดับแผน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ระดับดี โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ    

  1. โครงการสัมมนาผลการประเมินคุณภาพ - 30,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การประกันคุณภาพแก่

บุคลากร 
- 20,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ

  3. โครงการอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพแก่นิสิต - 20,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ
  4. โครงการจัดทําฐานข้อมูลการประกันคุณภาพคณะ

มนุษยศาสตร์ 
- 30,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ

  5. โครงการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน - 60,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ
  6. โครงการประเมินคุณภาพภายในคณะ - 30,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ
  7. โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง - 25,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ
  8. โครงการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพ - 30,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ
  9. โครงการสัมมนา การประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพ 

ภายในของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

- 25,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ

  10. โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านประกันคุณภาพ - 10,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ

  11. โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ - 50,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ

  12. โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
รูปแบบใหม่ 

- 5,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ
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ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

ระดับแผน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
  ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน - 30,000 ฝ่ายประกันคุณภาพ
  1. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด 

  2. การพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินฯ 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด

  3. การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกัน
คุณภาพ 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด

  4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตด้านการประกัน
คุณภาพ 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด

  5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านการ
ประกันคุณภาพ 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด

  6. การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางด้านการประกัน
คุณภาพของภาควิชา 

  ทุกภาควิชา/หน่วยงานในสังกัด
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1.6 แผนงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร ์
แผนงานประจําปีงบประมาณ 2553 ฝา่ยประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร ์

(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) 

แผนงาน / จํานวนโครงการ ชื่อกิจกรรม / โครงการ รูปแบบกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
กรอบระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ ผู้รายงานผล 

(แผนการประกันคณุภาพการศึกษา)        

1. แผนการให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ 

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

จํานวน 4 โครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน 

1) มีการดําเนินงานทุกโครงการ 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1.1 โครงการ “การประกันคุณภาพ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันอย่างไร” 

ประเด็นวิเคราะห์ 

เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนเห็น
ความสําคัญของงานประกันคุณภาพและ
พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพของคณะ 

เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงาน
ประกันคุณภาพ 

 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า 
80 คน 

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า 3.5 

 ม.ค. 53 - 9,500 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 

1.2 โครงการ “การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในหน่วยงานย่อย ประจําปี 2553” 

ประเด็นวิเคราะห์ 

เป็นการกระจายความรู้และสร้างความ
เข้าใจเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ 
และเพื่อให้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงานต้นแบบที่หน่วยงานสามารถ
นําไปเป็นแนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพของตนเองได้ 

1. เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้
เพื่อสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินของ มก. 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการปฏิบัติที่
ดีด้านงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกัน
คุณภาพ ประจําปี 2552 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า 3.5 

 มี.ค. 53 - 11,000 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 

1.3 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพแก่นิสิต 

ประเด็นวิเคราะห์ 

เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่อง
กระบวนการประกันคุณภาพแก่นิสิตให้
สามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของสโมสรนิสิตได้จริง 

ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต โดยบรรยาย
หัวข้อ “นิสิตยุคใหม่ต้องเข้าใจระบบ
ประกันคุณภาพ” 

ในโครงการ “แนวทางการทํางานของ
สโมสรนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ ปี 
2553” 

นิสิตสามารถนําไปประยุกต์ใน
การทํางานของสโมสรนิสิตได้ 

มี.ค. 53 - - 1. รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต  
2. รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ 
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แผนงาน / จํานวนโครงการ ชื่อกิจกรรม / โครงการ รูปแบบกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
กรอบระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ ผู้รายงานผล 

 1.4 โครงการศึกษาดูงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

 

ประเด็นวิเคราะห์ 

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ 

1. โครงการ “การให้ความรู้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ : ศึกษาดู
งานหน่วยงานต้นแบบด้านการประกัน
คุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.” 

1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า 
20 คน 

1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า 3.5 

พ.ย. 52 - 1,000 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 

2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานกับ
หน่วยงานอื่น 

บุคลากรสามารถนําความรู้ที่
ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ทํางานได้ 

ต.ค. 52-ก.ย. 53 - 50,000 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 

2. แผนการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหน่วยงานย่อย 

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

จํานวน 1 โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน 

1) มีหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานใน
ระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2551 

2) มีหน่วยงานต้นแบบด้านการประกัน
คุณภาพ 2 หน่วยงาน 

โครงการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานย่อย 

 

ประเด็นวิเคราะห์ 

ดําเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

1. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานย่อยทั้งหมดในคณะ
มนุษยศาสตร์ 

2. ค้นหาหน่วยงานต้นแบบด้านการ
ประกันคุณภาพ ประจําปี 2553 

 

1. มีผลการประเมินฯ ของ
หน่วยงานย่อย และมีข้อมูลเพื่อ
ใช้ประเมินฯ ในระดับคณะ 

2. มีหน่วยงานต้นแบบด้านการ
ประกันคุณภาพ 2 หน่วยงาน 

4, 7-9 มิ.ย. 53 

 
 

 

- 53,500 1. คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์  
2. คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปี พ.ศ.
2553 

3. แผนการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะวิชา 

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

จํานวน 3 โครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน 

1) มีการดําเนินงานทุกโครงการ 

2) ผลการประเมินอยู่ที่ระดับดีขึ้นไป 
3) ส่งรายงานการประเมินตนเองให้
มหาวิทยาลัยได้ตามกําหนด 

3.1  โครงการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ 

ประเด็นวิเคราะห์ 

ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย 

 

ผลการประเมินอยู่ที่ระดับดีขึ้นไป 28-30 ก.ค. 53 - 30,000 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 

3.2 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ประเด็นวิเคราะห์ 

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอ

เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้ง่ายยิ่งขึ้น 

รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานย่อย

ภายในคณะ และจัดทําเป็นรายงาน

การประเมินตนเองของคณะ

มนุษยศาสตร์ 

มีรายงานการประเมินตนเองเพื่อ

ส่งให้สํานักประกันคุณภาพ มก. 

ก.ค.-ส.ค. 53 - 25,000 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 

                               รายงานการประเมินตนเอง คณ
ะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

แผนงาน / จํานวนโครงการ ชื่อกิจกรรม / โครงการ รูปแบบกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
กรอบระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ ผู้รายงานผล 

 3.3 จัดทํารายงานประจําปี 
ประเด็นวิเคราะห์ 

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอ
โดยใส่ข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงานมากขึ้น โดยนํามาจากแบบ
เก็บข้อมูลดิบ 

รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานย่อย
ภายในคณะ และผลการดําเนินงานใน
รอบปีการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์ เพื่อจัดทําเป็นรายงาน
ประจําปี 

มีรายงานประจําปีเพื่อส่งให้สํานัก
ประกันคุณภาพ มก. 

ส.ค.-ก.ย. 53 - 30,000 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 

4. แผนการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

จํานวน 1 โครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน 

มีการดําเนินงานทุกโครงการ 

ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นวิเคราะห์ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ดําเนินการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย และให้การ
สนับสนุนเพื่อให้งานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ติดต่อประสานงานกับภาควิชาจัดหาผู้
เข้ารับการสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

 

ดําเนินการได้ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

1 ก.ย. 53 - - 
 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 

(แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ)        
1. แผนการสร้างนวัตกรรมการประกัน
คุณภาพ 

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

จํานวน 3 โครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน 

1) มีการดําเนินงานทุกโครงการ 
2) ผลการประเมินการตรวจประเมินฯ 
รูปแบบใหม่อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้คู่มือระบบประกันคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

4) มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
อย่างน้อย 1 ผลงาน 

1.1 โครงการพัฒนาระบบการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในรูปแบบใหม่ 
ประเด็นวิเคราะห์ 

ได้นําข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ในปีผ่านมา เพื่อปรับปรุงระบบการ
ตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ
หน่วยงานต่างๆ ใน มก. แล้วนํามา
พัฒนาให้เหมาะสมกับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในคณะ
มนุษยศาสตร์ 
 

มีรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในรูปแบบใหม่ 

มิ.ย. 52 – ก.ย. 53 - 5,000 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 

1.2  โครงการหน่วยงานต้นแบบด้าน
การประกันคุณภาพ ประจําปี 2553 

ประเด็นวิเคราะห์ 

เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเห็นความสําคัญของการ
ประกันคณุภาพ 

ตัดสินจากค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระบบและกลไกการจัดเตรียม
รายงานการประเมินตนเอง และ
เอกสารหลักฐานหลักฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพ 

 

 

มีหน่วยงานต้นแบบด้านการ
ประกันคุณภาพ (1 ภาควิชา และ 
1 หน่วยงานสนับสนุน) 

4 มิ.ย. - 20 ก.ค. 
53 

- 
 

1,700 

 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 

 

                                                                                                                รายงานการประเมินตนเอง คณ
ะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

แผนงาน / จํานวนโครงการ ชื่อกิจกรรม / โครงการ รูปแบบกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
กรอบระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ ผู้รายงานผล 

 1.3 โครงการจัดทําคู่มือระบบประกัน
คุณภาพ 

 

ประเด็นวิเคราะห์ 

เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานใน
การเขียน SAR และเพื่อให้คณะกรรมการ
ประเมินใช้เป็นแนวทางในการตรวจ
ประเมินได้ง่ายขึ้น 

1. ศึกษา และทบทวน เพื่อปรับปรุง
คู่มือระบบประกันคุณภาพของคณะ
มนุษยศาสตร์ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ประเมินของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นปัจจุบัน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
คู่มือฯ 

1. มีคู่มือระบบประกันคุณภาพ 
และ Template เพื่อให้หน่วยงาน
ในคณะมีแนวทางในการเขียน 
SAR 

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้
คู่มือไม่ต่ํากว่า 3.5 

ก.พ.-พ.ค. 53 - 27,000 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 

2. แผนการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การประกันคุณภาพ 

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

จํานวน 2 โครงการ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน 

มีฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
อย่างน้อย 2 องค์ประกอบ 

2.1 โครงการจัดทําฐานข้อมูลการ
ประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์ 

 

ประเด็นวิเคราะห์ 

ควรมีฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
ในส่วนกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายใน
คณะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

จัดทําแบบฟอร์มเก็บข้อมูล ดังนี้ 

1. รายงานข้อมูลการบริการวิชาแก่
สังคม (คุณสมสกุลกรอกข้อมูล) 
2. รายงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
(คุณสมสกุลกรอกข้อมูล) 
3. รายงานข้อมูลการจัดโครงการ/
กิจกรรม (คุณฐิติรัตน์กรอกข้อมูล) 

จํานวนฐานข้อมูลอย่างน้อย 2 

องค์ประกอบ 
ต.ค.53-ก.ย. 54 - - 

 
น.ส.ฐิติรัตน์  
สุพลธวณิชย์ 

2.2 จดหมายข่าวการประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์ (e-QA News 

Online) 

ประเด็นวิเคราะห์ 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลองค์ความรู้ 
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพไปสู่บุคลากรของคณะ
มนุษยศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง 

เริ่มจัดทําจดหมายข่าวการประกัน
คุณภาพคณะมนุษยศาสตร์ รอบ 3 
เดือน เผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์ 

มีจดหมายข่าวฯ 1 ฉบับ (ฉบับที ่
1) 

มิ.ย.-ส.ค. 53 - - 1. รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ 

2. น.ส.ฐิติรัตน์  
สุพลธวณิชย ์

                               รายงานการประเมินตนเอง คณ
ะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
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1.7 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.8 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.วิไลศักด์ิ   กิ่งคํา 
 

ท่ีปรึกษาคณบดีคณะมนุษยศาสตร ์

 ศ.ดร.เดือน คําดี  ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารและวิชาการ 

 รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ ท่ีปรึกษาฝ่ายวางแผน 

 ผศ.ดร.วิภาดา อิงคนารถ ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

 ผศ.สมบูรณ ์ ไทรแจ่มจันทร์ ท่ีปรึกษาฝ่ายประกันคุณภาพ 

 อาจารย์อรรณพ อุบลแย้ม ท่ีปรึกษาฝ่ายกายภาพ 

 Prof. Dr. AHN Jong-Yang ท่ีปรึกษาประจําประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 Mr. Xiang  Bin Zheng ท่ีปรึกษาประจําประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

รองคณบดี 

 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ปราณ ี จงสุจริตธรรม 
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.ดร.วิภาวรรณ   อยู่เย็น 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย  ผศ.ดร.พรทิพย์   เย็นจะบก 

 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.สุพรรณี จันทน์คราญ 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค 

 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ภาคม   บํารุงสุข 
 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ อาจารย์นงสมร พงษ์พานิช  

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร ์

คณบดี 

ผู้อํานวยการ
ศูนย์ภาษา 

หัวหน้าภาควิชา รองคณบด ี

คณะกรรมการประจํา 
คณะมนุษยศาสตร ์

ผู้อํานวยการ
สถาบันขงจ๊ือ 

หัวหน้าศูนย์จัดการศึกษา 
โครงการพิเศษ 

กองงานเลขานุการคณบด ี

ท่ีปรึกษาคณบดี 

คณะ 
กรรมการ
ดําเนินงาน

์

คณะกรรมการ 
และคณาจารย์
ประจําภาควิชา 

บุคลากรประจาํ 
สํานักงาน

เลขานุการคณะ 

คณะ 
กรรมการ
ดําเนินงาน

คณะ 
กรรมการ
ดําเนินงาน

คณะ 
กรรมการ
ดําเนินงาน

์

หัวหน้าสาํนักงาน
เลขานุการคณะ 

ผู้อํานวยการสถาบัน
ภาษาศาสตรฯ์ 

คณะ 
กรรมการ
ดําเนินงาน
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ผู้ช่วยคณบดี  

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์วราพรรณ อภิศุภะโชค 
 

หัวหน้าภาควิชา 
 หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว 
 หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ผศ.ดร.ประเวศ   อินทองปาน 
  หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร 
 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย อาจารย์ ดร.โกวิทย์ พิมพวง 

 หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล 
  หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี อาจารย์วรรณา   นาวิกมูล 
 หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ อาจารย์เจริญพร เพ็ชรกิจ  
  หัวหน้าภาควิชาดนตรี ผศ.จุฬมณ ี สุทัศน์ ณ อยุธยา 
 

หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุน 

 ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา ผศ.ดร.กนกพร   นุ่มทอง  
 ผู้อํานวยการสถาบันขงจื๊อ อาจารย์จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ 
 ผู้อํานวยการสถาบันภาษาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ รศ.ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล 
 หัวหน้าศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ - 
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ นางวรรณา ศิลามาตร ์

         

         คณะกรรมการประจําคณะฯ 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.วิไลศักด์ิ   กิ่งคํา 

 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ปราณ ี จงสุจริตธรรม 
 หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว 
  หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ผศ.ดร.ประเวศ   อินทองปาน 
  หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร  
 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง 

 หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล 

  หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี อาจารย์วรรณา   นาวิกมูล 
  หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ อาจารย์เจริญพร เพ็ชรกิจ 
  หัวหน้าภาควิชาดนตรี ผศ.จุฬมณ ี สุทัศน์ ณ อยุธยา 

 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ  นางตันติยา ทรรพวสุ 
 

กรรมการประจําคณะประเภทอาจารย์ประจํา  

 ผศ.ดร.ณัฐกันต์  สุขชื่น 

 ผศ.วล ี เฑียรบุญเลิศรัตน ์

 

เลขานุการคณบดี  

 อาจารย์ ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
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คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร ์
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
รศ.ดร.วิไลศักด์ิ  กิ่งคํา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
ผศ.ดร.สุพรรณี  จันทน์คราญ 

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ภาคม  บํารุงสุข 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
อาจารย์นงสมร  พงษ์พานิช 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รศ.ปราณี จงสจุริตธรรม 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
รศ.ดร.วิภาวรรณ  อยู่เย็น  
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หัวหน้าภาควิชา 

ปรัชญาและศาสนา 

ผศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน 

    

หัวหน้าศูนย์จัดการศึกษา
โครงการพิเศษ 

(ว่าง) 

กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ 

ผศ.ดร.ณัฐกันต์  สุขชื่น 

หัวหน้าภาควิชา 

นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว 

หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ 

อาจารย์เจริญพร เพ็ชรกิจ 

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

นางวรรณา ศิลามาตร์ 

ผู้อํานวยการสถาบันขงจ๊ือ 

อาจารย์จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ 

หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 

อาจารย์วรรณา นาวิกมูล 

กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ 

ผศ.วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์ 

หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ 

ผศ.ดร.นงนุช  ศรีอัษฎาพร 

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 

ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง 
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ 
ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล 

หัวหน้าภาควิชาดนตรี 

ผศ.จุฬมณี สุทัศน์ ณ อยุธยา 

ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา 
ผศ.ดร.กนกพร  นุ่มทอง 

ผู้อํานวยการสถาบันภาษาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 

รศ.ดร.อภิลักษณ์  ธรรมทวีธิกุล 

กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประจําคณะ 

นางตันติยา  ทรรพวสุ 
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คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตร ์

 1. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ    
2. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต    
3. คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  
4. คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ  
5. คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ 
6. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
7. คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  
8. คณะกรรมการกายภาพคณะมนุษยศาสตร์   
9. คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ 
10. คณะกรรมการด้านจัดการความรู้ภายในคณะมนุษยศาสตร์ 
11. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณะมนุษยศาสตร์ 
12. คณะกรรมการจัดทําระบบ e-office ของคณะมนุษยศาสตร์ 
13. คณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
14. คณะกรรมการกองทุนคณะมนุษยศาสตร์ 
15. คณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
16. คณะอนุกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ 
17. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 
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1.9 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2553 ท่ีคณะมนุษยศาสตรภ์าคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงบรรยายพิเศษ "วัฒนธรรมดนตรี
จีน" และทรงสอนปฏิบัติการเครื่องดนตรีจีน "กู่เจิง" ให้แก่คณาจารย์และนิสิต ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
  ศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์ ภาควิชาวรรณคดี ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ

ดีเด่น TTF AWORD ประจําปี 2553 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากหนังสือ
เ ร่ื อ ง  "การละครตะวั นตกส มัยคลาสสิ ก -ส มัย ฟ้ืน ฟูศิ ลป วิทยา "  จั ด โ ดย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย 

  
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ภาควิชาวรรณคดี ได้รับรางวัลผลงาน
วิชาการดี จากบทความวิจัยสาขาภาษาและการส่ือสารเรื่อง "เลือด หยาดเหงื่อ และ
น้ําตา: การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศ ในนวนิยายเรื่องทางสายท่ีสาม ของกีรตี ชนา" 
จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

  ฝ่ า ย ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล คุ ณ ภ า พ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 4 รางวัลดีเย่ียม ประเภทแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
ด้านการประกันคุณภาพ 2 รางวัล ได้แก่ คู่มือระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 
และ หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ประจําปี 2553 

 
  รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ 

ธรรมทวีธิกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่มท่ี 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
  อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสาย

วิชาการ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553 
 
 
 

 สํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลสุดยอดกองเชียร์ จากการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 46 ประจําปี พ.ศ.2554 
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 นิสิตมีผลงานวิชาการท่ีได้รับรางวัลท้ังในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 20 รางวัล 
โดยเฉพาะรางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ 
  นิสิตได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน คร้ังท่ี 15 ได้แก่ นายกองพล คุ้มครอง ได้รับเหรียญทอง 

ประเภทกีฬาเทควันโด และ น.ส.สุพัตรา ไพโรจน์ ได้รับเหรียญทอง ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 
  นิสิตได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโดเกาหลีโอเพ่น คร้ังท่ี 6 ได้แก่ นายกองพล คุ้มครอง ได้รับเหรียญทอง และ น.ส.

กัญญรัตน์ เพ็งขํา ได้รับเหรียญทองแดง  
  นิสิตได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ คร้ังท่ี 16 ได้แก่ น.ส.ธัญนันท์ เปรมแหวว ได้รับเหรียญทองแดง ประเภท

กีฬาเทควันโด 
 

สําหรับรางวัลระดับชาติ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมนิสิตเข้ารับรางวัลทุนการศึกษาและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโครงการ "นครหลวง อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย" ประจําปี 2552 อันประกอบด้วย "การแข่งขันอ่านฟังเสียง" น.ส.ชุติมา เลิศนันทกิจ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทหญิง) และ นายชาตานนท์ เลิศบุญมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทชาย) "การประกวด

มารยาทไทย" น.ส.ปิยรัตน์ นราภัย และ น.ส.ณัฐวดี ประดิษฐการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 

  นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ทีม "Creative 
Hand" (นายประพฤทธิ์ พุทธิวรา น.ส.นนทิยา ชีวเรืองโรจน์ และ น.ส.เบญจรัตน์ วงษ์
วิลัย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาการแข่งขันประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือ
สังคม เพ่ือรณรงค์ลดวิกฤติภาวะโลกร้อน ในโครงการ True Young Producer Award 
2010 โดยมี อาจารย์ ดร.ศรัญย์ธร ศศิธนากรแก้ว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา จัดโดย สมาคม
โฆษณาแห่งประเทศไทย ทรู คอร์ปอเรชั่น ทรูวิชั่นส์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 นิสิตภาควิชาภาษาไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ 
และนายวิวัฒน์ เหมวราพรชัย รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.วีรอร สยามล และ น.ส.ชนารัตน์ ย้ิมแฉ่ง จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 นายชาตานนท์ (ฐานวีร์) เลิศบุญมี นิสิตเก่าภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ รุ่น 25 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกาศข่าว
ของสํานักข่าวไทย (ช่อง 9 อสมท.) จากโครงการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ ประจําปี 2553 
 
  นายภานุพันธ์ สุขย้อย นิสิตชั้นปีท่ี 4 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนนักศึกษาชาย จากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และบริหารกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย เพ่ือเข้าร่วมประชุม 10th FISU 
Forum ประจําปี 2010 ณ เมือง Vigo ประเทศสเปน  
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1.10 ข้อมูลสถิติ  

  1.10.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2553  

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมด 
 

ประเภท        ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณแผ่นดิน 49,394,400.00 80,176,345.84 -30,781,945.84 

งบประมาณเงินรายได้ 95,186,610.44 74,420,010.50 20,766,599.94 

รวม 144,581,010.44 154,596,356.34 -10,015,345.90 

 รายงานงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553   

 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

รายรับ รายจ่าย 

1. งบบุคลากร 
1.1 เงินเดือน  
1.2 ค่าจ้างประจํา 
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว      

39,944,000.00 
33,499,400.00 

1,706,500.00 

4,738,100.00 

40,303,623.21 
34,089,750.00 

1,522,640.00 

4,691,233.21 

2. งบดําเนินงาน 
2.1 ค่าตอบแทน 
2.2 ค่าใช้สอย 
2.3 ค่าวัสดุ 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

4,496,000.00 
1,920,000.00 

- 
1,380,000.00 

1,196,000.00 

4,232,722.63 
1,690,162.86 

155,674.00 

920,885.77 

1,196,000.00 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 
3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

4,954,400.00 
- 

4,954,400.00 

35,640,000.00 
- 

35,640,000.00 

4. งบเงินอุดหนุน - - 

5. รายจ่ายอ่ืน - - 

รวม 49,394,400.00 80,176,345.84 

หมายเหตุ  :  1. กันเงินเหลื่อมปี 2552 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างมาจา่ยในปี 2553 จํานวน 30,685,600 บาท 

                 2. งบบุคลากรท่ีมหาวิทยาลัยบริหารจัดการให้ จํานวน 96,345.84 บาท 
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 รายงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553  

รายรับ จํานวนเงิน (บาท) 
1. เงินรายได้จากการศึกษา 
     1.1 เงินค่าหน่วยกิต 
     1.2 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    1.3 เงินจัดสรรผลประโยชน์จากหลักสูตรภาคพิเศษ 

37,759,902.26 
32,734,292.26 
2,685,100.00 
2,340,510.00 

2. เงินรายได้จากการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ 31,874,165.00 
3. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 5,759.10 
4. เงินรายได้โครงการพัฒนาวิชาการ 21,204,786.68 
5. เงินรายได้จากการบริหารงาน  1,432,182.08 
6. เงินรายได้ดอกเบี้ย 2,866.85 
7. รายได้จากการรับบริจาค 1,818,750.00 
8. เงินอุดหนุน 332,600.00 
9. รายได้อ่ืน 755,598.47 
รวมรายรับปีงบประมาณ 2553 95,186,610.44 

รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 
1. งบบุคลากร 

1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน  
1.3 เงินสมทบประกันสังคม 
1.4 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ      

7,183,791.74 
1,571,290.64 
5,262,167.14 

278,933.00 
71,400.96 

2. งบดําเนินงาน 
2.1 ค่าตอบแทน 
2.2 ค่าใช้สอย 
2.3 ค่าวัสดุ 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค         

17,417,347.05 
7,074,656.80 
4,854,043.68 
3,621,302.06 
1,867,344.51 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 
3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

7,114,727.36 
5,707,597.76 
1,407,129.60 

4. งบเงินอุดหนุน 
4.1 ค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนุนกิจกรรมนิสิต 
4.2 ค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนุนทุนการศึกษา 
4.3 ค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
4.4 ค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนุนวิจัย 
4.5 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอ่ืนๆ 

4,103,285.48 
919,898.47 

- 
2,164,453.01 

737,440.00 
281,494.00 

5. งบรายจ่ายอ่ืน 1,498,662.08 
6. รายจ่ายโครงการพัฒนาวิชาการ 15,912,449.07 
7. รายจ่ายโครงการพิเศษ 18,470,284.26 
8. ส่วนแบ่งกองทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 2,719,463.46 

รวมรายจ่าย 74,420,010.50 
เงินคงเหลือสุทธิ (ไม่รวมยอดยกมา) 20,766,599.94 
เงินคงเหลือสุทธิ (รวมยอดยกมา) 28,399,819.52 

หมายเหตุ  :  1. คณะได้รับเงินจัดสรรจากการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษภายในคณะ 7 โครงการ จํานวน 2,567,750 บาท 

                 2. เงินรายได้สุทธิโครงการพัฒนาวิชาการ 28 โครงการ จํานวน 6,051,469.75 บาท 
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 1.10.2 จํานวนหลักสตูร ได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 14 (2) 14 

- หลักสูตรภาษาไทย 13 (1) 13 

- หลักสูตรนานาชาติ 1 (1) 1 

ปริญญาโท (รวม) 7 (4) 7 

- หลักสูตรภาษาไทย 7 (4) 7 

- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 

ปริญญาเอก (รวม) 2 0 2 

- หลักสูตรภาษาไทย 2 (1) 2 

- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 23 (6) 23 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 22 (5) 22 

- รวมหลักสูตรนานาชาติ 1 (1) 1 

หมายเหตุ : หลักสูตรภาคพิเศษนับเป็นหลักสูตรเดียวกันกับภาคปกติ 

1.10.3 จํานวนบุคลากร 
 ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด (ปีการศึกษา 2553 นับตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ) 

 

ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) 

1.  อาจารย์ 175.5 

2.  นกัวิจัย 1 

3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 82 

4.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 246.5 

5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  12 

6.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 258.5 

 หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

- นักวิจัย 1 คน สังกัดสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 
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 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ  

 

ตําแหน่งทางวิชาการ FTET ลาท้ังหมด FTET และรวมลา  

-  อาจารย์ 116.5 11 127.5 

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 41 1 42 

-  รองศาสตราจารย์ 17 0 17 

-  ศาสตราจารย์ 1 0 1 

รวมทั้งหมด 175.5 12 187.5 

คุณวุฒิการศึกษา    

-  ตํ่ากว่าปริญญาตรี 0 0 0 

-  ปริญญาตรี 22.5 1 23.5 

-  ปริญญาโท 94 11 105 

-  ปริญญาเอก 59 0 59 

รวมทั้งหมด 175.5 12 187.5 

 

 

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

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

1 9 เดือน ข้ึนไป 22 93 59 174 115 41 17 1 174 

2 6-9 เดือน 1 2 0 3 3 0 0 0 3 

3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 1 3 4 3 0 1 0 4 

4 ลาศึกษาต่อ  2 9 0 11 11 0 0 0 11 

5 ลาเขียนตํารา 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

6 รวมท้ังหมด 23 96 62 181 121 41 18 1 181 

7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 22.5 94 59 175.5 116.5 41 17 1 175.5 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมท้ังอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ  
และค่าถ่วงน้ําหนัก 

 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวน (คน) 

ตรี โท เอก 

-  อาจารย์ 22.5 69 25 

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 20 21 

-  รองศาสตราจารย์ 0 5 12 

-  ศาสตราจารย์ 0 1 0 

รวมทั้งหมด 22.5 95 58 

 คิดค่าถ่วงน้ําหนัก (สมศ.) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่านํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553 

จํานวน ค่าถ่วงนํ้าหนัก 

1 อาจารย์ - ปริญญาตร ี 0 22.5 0 

2 อาจารย์ - ปริญญาโท  2 69 138 
3 ผศ. - ปริญญาโท  3 20 60 
4 รศ. - ปริญญาโท  5 5 25 
5 ศ. - ปริญญาโท  8 1 8 
6 อาจารย์ - ปริญญาเอก  5 25 125 
7 ผศ. - ปริญญาเอก  6 21 126 
8 รศ. - ปริญญาเอก  8 12 96 
9 ศ. - ปริญญาเอก  10 0 0 

ผลรวม 175.5 578 

การพัฒนาคณาจารย์ 3.29 

คะแนนที่ได้ 5
6
3.29 × = 2.74 
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1.10.4 จํานวนนสิิต (นับจํานวนหัวนิสิตจรงิ (ใชข้้อมูลวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)) 

 จํานวนนิสิตท้ังหมดปัจจุบัน ปีการศึกษา 2553 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 1,781 416 2,197 

- หลักสูตรภาษาไทย 1,777 405 2,182 

- หลักสูตรนานาชาติ 4 11 15 

ปริญญาโท (รวม) 208 175 383 

- หลักสูตรภาษาไทย 208 175 383 

- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 

ปริญญาเอก (รวม) 25 36 61 

- หลักสูตรภาษาไทย 25 36 61 

- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 2,014 627 2,641 

-  รวมหลักสูตรภาษาไทย 2,010 616 2,626 

- รวมหลักสูตรนานาชาต ิ 4 11 15 

 จํานวนนิสิตใหม่รับเข้า ปีการศึกษา 2553  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 521 132 653 

- หลักสูตรภาษาไทย 521 121 642 

- หลักสูตรนานาชาติ 0 11 11 

ปริญญาโท (รวม) 43 35 78 

- หลักสูตรภาษาไทย 43 35 78 

- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 

ปริญญาเอก (รวม) 2 10 12 

- หลักสูตรภาษาไทย 2 10 12 

- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 566 177 743 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 566 166 732 

- รวมหลักสูตรนานาชาต ิ 0 11 11 
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 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student)  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ระดับปริญญาตรี 3,981.37 1,583.13 5,564.49 

ระดับบัณฑิตศึกษา 204.88 243.25 448.13 

รวม 4,186.25 1,826.38 6,012.62 

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

รายละเอียด ปีการศึกษา 2553 

1. จํานวนอาจารย์ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป 174 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าท้ังหมด (FTES) 6,012.62 

3. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 25) 

34.56 

 ข้อมูลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปกีารศกึษา 2553  

หลักสูตร จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี 463 

ปริญญาโท 51 

ปริญญาเอก 3 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 517 
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1.10.5 งานวิจัย  
 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

โครงการ แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. การศึกษาวิเคราะห์โวหารภาพ พจน์ใน
พระนิพนธ์ของสมเด็จ พระเจ้าพ่ีนางเธอ  
เจ้าฟ้ากลัยาณิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาส  
ราช นครินทร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100,000 - 100,000 

2. กระบวนการบริหารจัดการท่อง เท่ียว
ชุมชนโดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียงและ 
ธรรมาภิ บาลในพ้ืนท่ี  อําเภอพะโต๊ะ   
จังหวัดชุมพร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 120,000 - 120,000 

3. “ ตะวันออก ”  ในนวนิยายของ หลวงวิจิตร
วาทการ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 75,000 - 75,000 

4. โครงการค่ายปรัชญาและศาสนา สัมพันธ์
คร้ังท่ี  5  

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การว ิจัย  

- 95,000 95,000 

5. ยุคบริโภคนิยมกับพุทธ เศรษฐศาสตร์  สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่ง ชาติ  

- 30,000 30,000 

6. การศึกษาความสามารถของ นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเดา
ความหมายคําศัพท์ เฉพาะทาง  ( จิตวิทยา )  

คณะมนุษยศาสตร์ มก .  215,000 - 215,000 

7. การใช้  Concordances เพ่ือช่วย นิสิตให้
ตระหนักถึงการใช้กลุ่ม คําภาษาอังกฤษที
เกิดร่วมกัน  

ทุนส่วนตัว  2,000 - 2,000 

8. การศึกษาอิทธิพลของ วัฒนธรรมชั้นเรียน
ไทยกับการ พัฒนาทักษะการเขียนภาษา 
อังกฤษของนักเรียนไทย  

คณะมนุษยศาสตร์ มก .  20,000 - 20,000 

9. การศึกษากลวิธีการฝึกฝน ทักษะในการ
ฟังภาษาญ่ีปุ่น โดย ใช้การเรียนรู้แบบศึกษา
ด้วยตน เองของนิสิตวิชาเอกภาษา  ญี่ปุ่นชั้น
ปีท่ี  3  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์ 

ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ  คณะ  
มนุษยศาสตร์  มก . 

16,500 - 16,500 

10. การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อ ทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกบัอักษร คันจิของผู้เรียนชาวไทย 

Sumitomo Foundation - 26,243 26,243 

11. การศึกษาการรับรู้ระหว่าง วัฒนธรรม
ของผู้เรียนภาษา อังกฤษเป็นภาษาท่ีสองใน
ราย วิชาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ของ
เจ้าของภาษาด้วยเคร่ืองมือ เว็บ  2 . 0  

คณะมนุษยศาสตร์ มก .  20,000 - 20,000 
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โครงการ แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

12. ความคาดหวังของโรงแรมท่ีมี เครือข่าย
นานาชาติต่อสมรรถนะท่ัวไปของบณัฑิตใหม่  

ทุนส่วนตัว  10,000 - 10,000 

13. การจัดการการเรียนการสอน วิชาการ
เขียนข้ันสูงจากมุมมอง ของผู้เรียนและผู้สอน  

ทุนส่วนตัว  3,000 - 3,000 

14. ความฝันแบบอเมริกันในบท ละครของ
นักประพันธ์อเมริกัน เชื้อสายเอเชียร่วมสมัย  

คณะมนุษยศาสตร์ มก .  25,500 - 25,500 

15. การเขียนเรียงความภาษา อังกฤษแบบ
เน้นกิจกรรมเชิง กระบวนการในชั้นเรียน
ภาษา อังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ :  มอง
ต่างมุมของผู้เรียนและผู้ สอน  

ทุนส่วนตัว  45,000 - 45,000 

16. การศึกษาโครงสร้างประโยค และถ้อย
ความเกี่ยวเนื่องของ เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการ เรียนรู้  

คณะมนุษยศาสตร์ มก .  51,000 - 51,000 

17. เพศวิถีและอารมณป์รารถนาใน นวนิยาย
เร่ือง เราลิขิต และ  แผ่นดินของเรา  

คณะมนุษยศาสตร์ มก .  30,000 - 30,000 

18. ภาพลักษณ์สังคมเมืองในบท ละครพูด
ร้อยแก้วพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว  

คณะมนุษยศาสตร์ มก .  30,000 - 30,000 

19. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  ดนตร ี :  
กรณีศึกษาวัดเกาะ กลาง ต . ป่าแดด อ . เมือง  
จ . เชียงใหม่  

ภาควิชาดนตร ี คณะ
มนุษยศาสตร์   มก .  

50,000 - 50,000 

20. การพัฒนาโน้ตเพลงไทย เพ่ือ จดบันทึก
ทางการบรรเลงของ ฆ้องวงใหญ่  

คณะมนุษยศาสตร์ มก .  80,000 - 80,000 

21. ปฏิรูปสื่อมวลชน สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การ สร้างเสริมสุขภาพ  ( สสส .)  

- 600,000 600,000 

22. การรู้เท่าทันสื่อบนสถานการณ์ ความ
ขัดแย้งทางการเมืองของ ประเทศไทย : 
กรณีศึกษาเฉพาะ สื่อกระแสหลักและสื่อใหม่
ใน ช่วงเวลามี . ค .- พ . ค . 2553  

ภาควิชานิเทศศาสตร์และ  
สารสนเทศศาสตร์ คณะ  
มนุษยศาสตร์ มก.  

30,000 - 30,000 

23. โครงการบันทึกเสียงสําหรับวงดุริยางค์
เคร่ืองลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภายในและภายนอก 459,000 - 459,000 

24. การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนข้ันสูง
ของนักศึกษาลาวสําหรับนักศึกษาลาวท่ี
ได้รับทุนจาก สพร. 

คณะมนุษยศาสตร์ มก .   21,480 - 21,480 
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โครงการ แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

25. การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มก .   40,000 - 40,000 

26. จารึกวัดพระเชตุพน: ภูมิปัญญาไทยกับ
การจัดการความรู้ในสังคมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มก. 47,000 - 47,000 

27. การประเมินประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มก. 20,000 - 20,000 

28. แนวทางการพัฒนาให้วัดเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน: กรณีศึกษาวัดใน
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
สมุทรสงคราม 

คณะมนุษยศาสตร์ มก. 40,460 - 40,460 

29. ระบบการจัดการและการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดของพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง: 
กรณีศึกษาสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มก. 58,000 - 58,000 

30. ถ้อยคําเฉพาะในป้ายประกาศและ
เอกสารแนะนําวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์: 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทย ลาว 
อังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศสและสเปน 

คณะมนุษยศาสตร์ มก. 14,000 - 14,000 

31. การจัดทํารายงานวิเคราะห์คําพ้ืนฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1, 2 และ 3 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- 240,000 240,000 

รวม  1,622,940 991,243 2,614,183 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด  
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

จํานวนโครงการวิจัย 31 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

ภายใน  1,622,940 
ภายนอก 991,243 

รวม 2,614,183 
จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ีได้รับทุน
สนับสนุนวิจัย 

ภายใน  27 
ภายนอก 4 

รวม 31 
จํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ระดับชาติ 25 
ระดับนานาชาติ 15 

รวม 40 
จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล 

ระดับชาติ 0 
ระดับนานาชาติ 0 

รวม 0 
จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการ 

ในประเทศ 48 
ต่างประเทศ 11 

รวม 59 
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* รูปภาพกิจกรรมการวิจยั * 

 

   

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบงานวิจัยในสายสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร"์ โดย รศ.ดวงพร 
คํานูณวัฒน์ เป็นวิทยากร เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2553 จัดโดย คณะกรรมการฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง "ก้าวไปกับผลงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศ" เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2553 
จัดโดย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

           

โครงการ "Writing in EFL Context : Teaching process - based writing and classroom issues" เม่ือวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2554 จัดโดย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ 
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1.10.6 งานบริการวิชาการ  

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

โครงการ 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบโครงการ 
จํานวนคนท่ี
รับบริการ 

ค่าใช้จ่าย (บาท) 

1. โครงการประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 49 หัวข้อ "อาเซียนยุคใหม่ก้าว
ต่อไปสู่การเป็นประชาคม" 

ฝ่ายวิชาการ 205 14,845 

2. โครงการกิจกรรม Open House ฝ่ายวิชาการ 1,206 87,318.50 

3. CAT CAMP@KU ฝ่ายบริการวิชาการ N/A N/A 

4. Kasetsart Brass Beach Camp 2011 ภาควิชาดนตร ี 39 60,000 

5. โครงการสัมมนา เร่ืองวิกฤตวงปี่พาทย์ ภาควิชาดนตร ี 114 9,370

6. โครงการแสดงดนตรีไทยสัญจร ภาควิชาดนตร ี N/A 50,000

7. โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

1,510 N/A

8. โครงการสัมมนาเรื่อง  "มาตรฐานสากลเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้สื่อข่าวในภาวะวิกฤต" 

ภาควิชานิเทศศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

N/A  N/A

9. โครงการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภาษาต่างประเทศทางสื่อวิทยุ ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ 

N/A  N/A

10. โครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และนิสิตระดับปริญญาเอก (แบบข้อเขียน) (คร้ังท่ี 3/2553) 

ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ 

N/A  N/A

11. โครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และนิสิตระดับปริญญาเอก (แบบข้อเขียน) (คร้ังท่ี 4/2553) 

ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ 

N/A  N/A

12. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเร่ือง "ไทยกับ
อาเซียน: ภาษา โลกทัศน์ วัฒนธรรม" 

อ.ดร.วิชาติ  
บูรณะประเสริฐสุข 

180 N/A

13. โครงการประชุมเครือข่ายแอลดี คร้ังท่ี 1 ภาควิชาภาษาศาสตร์ 106 40,000 

14. โครงการภาษาศาสตร์หลากสีสัน ภาควิชาภาษาศาสตร์ 100 - 

15. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง "มิติใหม่ในการ
วิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย"  

ภาควิชาภาษาศาสตร์ 103 87,900 

16. โครงการประชุมวิขาการนานาชาติ สมาคมภาษาศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คร้ังท่ี 21 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ N/A  N/A

17. โครงการประชุมวิชาการเร่ือง "แด่ศักด์ิศรีเสมอกันทุกชนชั้น: 
วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา" 

ภาควิชาวรรณคด ี 173 74,140 

18. โครงการงาน "วันพระศรีสุนทรโวหาร (ภู่) มหากวีแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์" ประจําปี พ.ศ.2553  

ผศ.นัทธนัย  
ประสานนาม 

123 N/A

19. โครงการการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพ่ือผู้พิการ
ทางสายตา ปีการศึกษา 2553 

ภาควิชาวรรณคด ี 38 -

20. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปัญญาไทยกับการจัดการความรู้
ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น: กรณีศึกษาจารึกวัดพระเชตุพนฯ" 

ภาควิชาวรรณคด ี 113 66,000
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โครงการ 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบโครงการ 
จํานวนคนท่ี
รับบริการ 

ค่าใช้จ่าย (บาท) 

21. โครงการความร่วมมือกับวัดพระเชตุพนฯ ในการชําระเอกสาร
ตัวเขียน 

ภาควิชาวรรณคด ี 7 -

22. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนางานอาชีพ รุ่นท่ี 44 ศูนย์ภาษา 1,027 N/A

23. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนางานอาชีพ รุ่นท่ี 43 ศูนย์ภาษา 719 2,654,626.67 

24. โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ สถาบันภาษา 
FLS ในวิทยาลัย Marymount College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รุ่นท่ี 2 

ศูนย์ภาษา 9 N/A

25. โครงการอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก รุ่นท่ี 22 ศูนย์ภาษา 170 551,300 

26. โครงการอบรมภาษาจีนกลางสําหรับบุคคลภายนอก รุ่นท่ี 23 ศูนย์ภาษา 184 608,700 

27. โครงการอบรมภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือพัฒนางานอาชีพ รุ่นท่ี 33 ศูนย์ภาษา 156 513,100 

28. โครงการอบรมภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือพัฒนางานอาชีพ รุ่นท่ี 32 ศูนย์ภาษา 139 442,700 

29. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัทแอดวานซ์คอน
แท็คเซ็นเตอร์ จํากัด 

ศูนย์ภาษา 16 N/A

30. โครงการอบรมภาษาเยอรมัน รุ่นท่ี 34 ศูนย์ภาษา 26 88,700 

31 โครงการอบรมภาษาเยอรมัน รุ่นท่ี 35 ศูนย์ภาษา 30 102,400 

32. โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศส รุ่นท่ี 31 ศูนย์ภาษา 39 132,000 

33. โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศส รุ่นท่ี 32 ศูนย์ภาษา 39 N/A

34. โครงการอบรมภาษาเกาหลี รุ่นท่ี 15 ศูนย์ภาษา 94 343,400 

35. โครงการอบรมภาษาเกาหลี รุ่นท่ี 16 ศูนย์ภาษา 109 N/A

36. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (ภาคฤดูร้อน) รุ่นท่ี 6 ศูนย์ภาษา 470 N/A

37. โครงการอบรมภาษาจีนกลาง (ภาคฤดูร้อน) รุ่นท่ี 6 ศูนย์ภาษา 115 N/A

38. โครงการอบรมภาษาญ่ีปุ่น (ภาคฤดูร้อน) รุ่นท่ี 12 ศูนย์ภาษา 106 N/A

39. โครงการอบรมภาษาเยอรมัน (ภาคฤดูร้อน) รุ่นท่ี 12 ศูนย์ภาษา 8 N/A

40. โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศส (ภาคฤดูร้อน) รุ่นท่ี 33 ศูนย์ภาษา 52 N/A

41. โครงการอบรมภาษาเกาหลี (ภาคฤดูร้อน) รุ่นท่ี 8 ศูนย์ภาษา 23 N/A

42. โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจําปี
การศึกษา 2554 รุ่นท่ี 10 

ศูนย์ภาษา 30 N/A

43. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตในโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) รุ่นท่ี 2 

ศูนย์ภาษา 26 N/A 

รวม  7,604 5,926,500.17 
 

หมายเหตุ :  บางโครงการยังไม่สรุปค่าใช้จ่าย 
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* รูปภาพกิจกรรมการให้บริการวชิาการแก่สังคม * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเครือข่ายแอลดี คร้ังท่ี 1 จัด
โดย ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
ร่วมกับ NECTEC 

โครงการประชุมวิชาการเร่ือง "แด่ศักด์ิศรีเสมอกันทุกชั้นชน: 
วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา" จัดโดย ภาควิชา
วรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ 
มก. ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง "มิติใหม่ในการ
วิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย" ร่วมกับ โครงการวิจัยเร่ือง 
"ไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย" จัดโดย 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

โครงการประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 49 หัวข้อ "อาเซียน
ยุคใหม่ก้าวต่อไปสู่การเป็นประชาคม" จัดโดย 
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง "ภาษาและอาเซียน : 
ภาษาโลกทัศน์และวัฒนธรรม" จัดโดย ภาควิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ และ
คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัย
กิจการนานาชาติซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โครงการประชุ ม วิชาการระ ดับนานาชา ติสมาคม
ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คร้ังท่ี 21 (SEALS 
21) จัดโดย ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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1.10.7 ข้อมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ ปีการศึกษา 2553 
1. ผลสืบเนื่องจากการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ "คีตนนทรี ใต้ร่มพระบารมี" สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงรับเป็นสมเด็จพระอาจารย์สอนเคร่ืองดนตรีจีน "กู่เจิง" ให้แก่นิสิตของภาควิชาดนตรี ต้ังแต่ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2553 

2. วงดนตรี Bangkok Brass Berry Quintet ของภาควิชาดนตรีได้รับเชิญให้ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานและแสดงเพ่ือ
เผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเผยแพร่ผลงานด้านการประพันธ์เพลงและเรียบเรียง
เสียงประสานโดยฝีมือคนไทย ซ่ึงเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน Italian Brass Week คร้ังท่ี 11 ณ เมือง 
Santa Fiora-Grosseto (Tuscany) ประเทศ Italy 

3. จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 โครงการ ได้แก ่
1) ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนจัดงานระดับนานาชาติ Southeast Asian Linguistics 

Society (SEALS 21) 
2) ภาควิชาภาษาไทย ร่วมกับสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการ

ต่างประเทศ และคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยกิจการนานาชาติซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 1 เร่ือง "ไทยกับอาเซียน: ภาษา โลกทัศน์ วัฒนธรรม" 

4. ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 4 (รางวัลดีเย่ียม 2 
รางวัล ประเภทแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ ได้แก่ คู่มือระบบประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 
2552 และ หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ คณะมนษุยศาสตร์ ประจําปี 2553) 

5. ศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWORD ประจําปี 2553 ด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากหนังสือเ ร่ือง  "การละครตะวันตกสมัยคลาสสิก-สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา"  จัดโดย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดี จากบทความวิจัยสาขาภาษาและการ
สื่อสารเรื่อง "เลือด หยาดเหงื่อ และน้ําตา: การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศ ในนวนิยายเรื่องทางสายที่สาม ของกีรตี ชนา" จัด
โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

* โครงการอบรมของศูนย์ภาษา * 
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1.11 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีติดต่อทางไปรษณีย์   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 0-2579-5566-8   โทรสาร 0-2561-3485 
http://www.hum.ku.ac.th 
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บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนนิงานในรอบปีตามภารกิจ 

 ในปีท่ีผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์มีแนวทางในการดําเนินงานท่ีมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างกระบวนการ
ทัศน์ให้องค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม ซ่ึงปรากฏผลการดําเนินงานสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยครบถ้วนท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยในปีการศึกษา 2553 มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
 1. ด้านการผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จํานวน 14 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการเดินทางและท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชา
ดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวรรณคดี และสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) ระดับปริญญาโท จํานวน 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดีไทย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา และระดับปริญญาเอก จํานวน 
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
 หลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติปรับปรุง ระดับปริญญาตรี จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
ระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  
 หลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติเปิดใหม่ จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวเชิง
บูรณาการ (นานาชาติ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศ (นานาชาติ) ซ่ึงได้เปิดรับ
นิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา 2554  
 หลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติให้ปิด จํานวน 6 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การโรงแรม สาขาวิชาการแปล และสาขาวิชาเลขานุการ ระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา และสาขาวิชาดนตรีชาติพันธ์ุ 
 สําหรับหลักสูตรรับตรงในระดับปริญญาตรี มี 3 ภาควิชาท่ีจัดให้บริการ จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ภาควิชาดนตรี 
(สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีตะวันตก) ภาควิชาวรรณคดี (สาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย)) และภาควิชา
ภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย) 
 นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจาก "ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" เสด็จมาทรงบรรยายพิเศษ "วัฒนธรรมจีนและทรงสอนปฏิบัติการเคร่ืองดนตรีกู่เจิง" สร้างความปล้ืมปิติ
แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์อย่างหาท่ีสุดมิได้ 

สําหรับการสร้างเครือข่ายและทําข้อตกลงร่วมมือในด้านวิชาการกับต่างประเทศ ได้แก่ Vietnam National 
University, Hanoi University, มหาวิทยาลัยซีอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัทบางกอก ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ 
จํากัด ท้ังยังได้มีศึกษาดูงานและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ อาทิ ประเทศเวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

และในปีการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการครั้งท่ี 49 หัวข้อ 
"การก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน" 
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2. ด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรทํางานวิจัย และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการทําวิจัยทุกปี จํานวน 500,000 บาท ท้ังยังส่งเสริม
ให้บุคลากรทําการวิจัยขนาดใหญ่และเสนอขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้มากข้ึน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
โครงการอนุรักษ์ท้องถ่ินไทยสานวัฒนธรรมภูมิภาค เพ่ือเป็นเวทีสําหรับการนําเสนองานทางศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงอยู่ในระหว่างรอการ
อนุมัติเงินทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การจัดต้ังศูนย์เอเชียศึกษา จัดทําหนังสือวิจัยใกล้มือ: สารวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์ มีการสํารวจความต้องการด้านการพัฒนาการวิจัยของคณาจารย์ และได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  "การ
ออกแบบงานวิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรด้านการวิจัย การประชุมเครือข่าย
วารสารมนุษยศาสตร์ 6 สถาบัน และได้พัฒนาวารสารคณะมนุษยศาสตร์ได้ตามเกณฑ์ของ สกอ.จนได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกเครือข่าย E-Journal ของ สกอ.แล้ว ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบของ สกอ. 

3.  ด้านการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์สนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรท่ีมีความพร้อมดําเนินการจัดทํา
โครงการบริการวิชาการในรูปของโครงการพัฒนาวิชาการ โดยมีศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานหลักท่ีสําคัญในการให้บริการวิชาการแก่
บุคคลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้จัดอบรมภาษาต่างประเทศหลายหลักสูตรเป็นประจําทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการจัดต้ังสมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์ การจัดทําฐานข้อมูลนิสิตและการจัดเว็บไซต์ของฝ่ายบริการ
วิชาการ จัดเสวนาเรื่อง "ศักยภาพ ทิศทาง และโอกาสของคณะมนุษยศาสตร์" และจัดโครงการ Creative Activity Teen CAMP: 
CAT CAMP 2011 เพ่ือบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ีเป็นจุดเด่นตามอัตลักษณ์ของคณะ  

สําหรับการให้บริการวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดโครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับอักษรเบรลล์เพ่ือผู้พิการทาง
สายตา ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนพิการตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ปีท่ี 4 โครงการความร่วมมือกับวัดพระเชตุพนฯ ในการชําระเอกสารตัวเขียน ซ่ึงภาควิชาวรรณคดี และนิสิตปริญญาโท สาขาวิชา
วรรณคดีไทยได้ร่วมกันชําระเอกสารตัวเขียนท่ีสําคัญๆ ของวัดพระเชตุพนฯ เพ่ือจัดทําเป็นหนังสือแจกในงานวันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส ท่ีจัดเป็นประจําทุกปี โดยเข้าไปมีส่วนร่วมต้ังปี 2547 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ศูนย์ภาษายังจัด
โครงการบริการภาษาต่างประเทศให้แก่บริษัทแอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จํากัด (AIS) ได้แก่ ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และฝร่ังเศส 
จํานวน 2 รุ่น  

นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ได้แก่ โครงการจัดการประชุมเครือข่ายชุมชนและแอลดีไทย คร้ังท่ี 1 การ
ประชุมวิชาการเร่ือง "แด่ศักด์ิศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา" โดยจัดร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ โครงการประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 
1 เร่ือง "ไทยกับอาเซียน: ภาษา โลกทัศน์ วัฒนธรรม" และโครงการ Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 21) 

4.  การพัฒนานิสิตและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตเป็น
ประจําทุกปี ซ่ึงในปีการศึกษา 2553 มีนิสิตท่ีได้รับทุนค่าลงทะเบียน 3 คน ทุนค่าครองชีพรายเดือน 21 คน และทุนค่าลงทะเบียน
และทุนค่าครองชีพรายเดือน 13 คน เป็นเงินจํานวน 1,248,000 บาท 
 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต อาทิ โครงการอบรมเร่ืองระเบียบวินัยของนิสิต โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานิสิต 
โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ กิจกรรม White day & White night โครงการประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ โครงการปันรักสู่สังคม เป็นต้น 
 การจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อาทิ งานทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ พิธีวาง
ศิลาฤกษ์อาคารมนุษยศาสตร์ 4 โครงการประกวดตั้งชื่ออาคารเรียนและปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ 4 งานแสดงมุทิตาจิตผู้
เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2553 พิธีไหว้ครู ประจําปี 2553 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2553 โครงการปัจฉิมนิเทศ
นิสิตปีท่ี 4 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสานสายใยผู้ปกครอง ประจําปีการศึกษา 2553 กิจกรรมร้องเพลง
มหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่คณะมนุษยศาสตร์ โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นต้น 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น คณะมนุษยศาสตร์ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่
คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.41 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี และ
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.15 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. 

องค์ประกอบที ่1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 4.00 4.00 5.00 5.00 - - 4.00 4.00 5.00 5.00 ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที ่2  การ
ผลิตบัณฑิต  

3.19 3.15 4.50 4.50 3.50 3.50 5.00 4.00 4.07 4.07 3.43 4.43 ดี  ดี พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที ่3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- - 3.67 3.50 4.33 4.50 - - 3.67 5.00 4.33 4.50 ดี พอใช้ ดี ดี

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  1.32 1.06 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 3.77 3.77 3.69 3.69 ดี  ดี ดี ดี

องค์ประกอบที ่5 การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที ่6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที ่7 การ
บริหารและจัดการ  

- - 4.75 4.75 4.75 4.75 - - 4.75 4.75 4.75 4.75 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที ่8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที ่9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 - - 5.00 5.00 4.00 4.00 ดีมาก ดีมาก ดี ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

2.72 2.63 4.58 4.61 4.47 4.50 5.00 4.00 4.41 4.43 4.15 4.15     

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี     
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการดําเนินงานราย
องค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

  
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี สามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ โดยมี
รายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางท่ี  2.2 

 

ตารางท่ี 2.2  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้าหมาย 

ปีการ 
ศึกษา 
2553 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 7  8 4.00 5.00    

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4.00 5.00 1 1 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553)  เป้าหมาย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 - 3 ข้อ 
 

 3 : 4 - 5 ข้อ 
 

 4 : 6 - 7 ข้อ 
 

 5 : 8 ข้อ 

 1.  มีการจัด ทําแผนกลยุทธ์ ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในคณะ   และไ ด้ รับความ
เห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ   โดยเป็น
แผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน 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 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) 
รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 8/2553 หน้า 11 
และคร้ังท่ี 11/2553 หน้า 11, 13 
รายงานการประชุมรองคณบดีคร้ังท่ี 
8/2553 หน้า 7 และคร้ังท่ี 9/2553 
หน้า 9 
กรอบคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2555-
2569) 
แนวทางการจัดทําแผนของคณะ
มนุษยศาสตร์ 
แผนผังกลยุทธ์เพ่ือวิเคราะห์แผน
ประจําปีระดับภาควิชา 

 2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 

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

 
1.1-2-4 

 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 6/2553 หน้า 9 
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี2553 

 3.  มี ก ร ะบวนก า รแปล งแผนกล ยุท ธ์ เ ป็ น
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.1-3-1 
 

1.1-3-2 

แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategic map) ตาม
กระบวนการของ Balance Scorecard 
รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
แผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2553 ท้ัง 4 พันธกิจ 

 4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ
ประจําปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

1.1-4-1 
1.1-4-2 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) 
แผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. 2553 
 

 5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
ครบ 4 พันธกิจ 

1.1-5-1 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีของรองคณบดี
ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน 

 6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจําปี  อย่างน้อยปีละ  
2  ค ร้ั ง   และราย ง านผล ต่ อผู้ บ ริ ห า ร /
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

1.1-6-1 
 
 
 
 

1.1-6-2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2553 หน้า 6-7, 
10-11, คร้ังท่ี 3/2553 หน้า 5-7, คร้ังท่ี 
4/3553 หน้า 2-3, 6, คร้ังท่ี5/2553 
หน้า 4 และคร้ังท่ี 7/2553 หน้า 5-7 
รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน
ของรองคณบดีและภาควิชา 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

  7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ีอพิจารณา 

1.1-7-1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ.2553 
(เพ่ิมเติม) 

 8. มีการนําผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น  และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจํา
คณะไปทบทวน / ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

1.1-8-1 
 

1.1-8-2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 6/2553 หน้า 9 
หนังสือเชิญประชุมวิพากษ์แผนงาน
คณะมนุษยศาสตร์ 

 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบว่า มีกระบวนการพัฒนาแผนตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 7 ข้อ  ได้คะแนนตาม
เกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 5 ข้อ  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีกระบวนการพัฒนาแผนตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 8 ข้อ ได้คะแนน
ตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 5 ข้อ เนื่องจากพบหลักฐานเพิ่มเติมข้อท่ี 7 มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะ
เพ่ีอพิจารณา 

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) 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ระดมสมองจากคณาจารย์ และบุคลากรในการจัดทํา SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์ตนเอง 
โอกาส ปัญหาและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้ประมวลรวมข้อมูลทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งภาพอนาคตที่คณะมุ่งจะเป็น เพ่ือนํามาสังเคราะห์เป็นร่างแผน และ
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) (1.1-1-1) เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์แผนงานเพื่อให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน และได้นําเสนอ
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จนได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการประจํา
คณะในการประชุมคร้ังท่ี 6/2553 

ในปี 2553 คณะมนุษยศาสตร์ได้ทบทวนแนวทางการบริหารคณะ โดยพิจารณาถึงสภาวการณ์ในยุคปัจจุบันท่ีมีการ
แข่งขันสูง และต้องเตรียมรับกับการก้าวสู่นโยบายของอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์จึงต้องรีบปรับตัวเพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว 15 ปี ท้ังนี้ผู้บริหารได้หารือและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในวาระคร้ังท่ี 8/2553 (1.1-1-2) 
ซ่ึงขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการ (1.1-1-3, 1.1-1-4, 1.1-1-5 และ 1.1-1-6) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) (1.1-2-2) ท่ีผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจํา

คณะเรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในคณะผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (1.1-2-3) รวมท้ังข้ึนเว็บไซต์
คณะมนุษยศาสตร์ (1.1-2-1) เพ่ือเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะได้รับทราบทิศทางการดําเนินงานท่ีมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน  
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และนําไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ โดยรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้ประชุมชี้แจงแนวทางการทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี 2553 (1.1-2-4) ให้แก่รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือนําไปจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี 2553 ของหน่วยงานตนเองให้สอดคล้องกับคณะ 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategic map) ตามกระบวนการของ Balance Scorecard (1.1-3-1) 
และมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 ท้ัง 4 พันธกิจ (1.1-3-2) โดย
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้นําแผนกลยุทธ์ไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ได้แก่ แผนปฏิบัติการฝ่ายวิจัย แผนปฏิบัติการ
ฝ่ายวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน) แผนปฏิบัติการฝ่ายกิจการนิสิต แผนปฏิบัติการฝ่ายบริการวิชาการ แผนปฏิบัติการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และแผนปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพ ซ่ึงในแต่ละส่วน
จะแตกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การจัดทําคําของบประมาณประจําปี ซ่ึงยืนยันความ
เป็นระบบ และความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจําปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

คณะมนุษยศาสตร์มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี(1.1-4-1) และแผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. 2553 (1.1-4-2) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
รองคณบดีท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานในแต่ละภารกิจ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุน จะเป็น

ผู้ติดตามและให้ข้อเสนอแนะกับผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย  (1.1-5-1) 
โดยจะมีการกํากับติดตามกันเป็นลําดับชั้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วน
สมบูรณ์ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี  อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี ผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ โดยให้ผู้แทนแต่ละหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานให้ท่ีประชุมรับทราบ (1.1-6-1 และ 1.1-6-2) และ
พิจารณาทุกเดือน เช่น ผลการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีระบุไว้ในแผนประจําปี การขออนุมัติเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ีอพิจารณา (มีหลักฐานเพ่ิมเติม) 

 คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยจัดทํา
รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ.2553 (1.1-7-1) และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะไปทบทวน / ปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประชุมเพ่ือวิพากษ์แผนงานของคณะ (1.1-8-2) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมประชุม
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือนําข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาหารือในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา  (1.1-8-1) ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพ่ือทบทวน และนําไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปีให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน  
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.07 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี สามารถบรรลุเป้าหมายท้ัง 8 ตัวบ่งชี้ ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.43 ได้คุณภาพระดับพอใช้ สามารถบรรลุเป้าหมาย 5 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดง
ได้ดังตารางท่ี  2.3 

 
 

ตารางท่ี 2.3  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้าหมาย 

ปีการ 
ศึกษา 
2553 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
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 33 

58 
33.05 

58 
33.05 2.75 2.75   

175.5 175.5 
2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 10 
19 

10.83 
18 

10.26 1.80 1.71   
175.5 175.5 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 5 7 2 5.00 2.00    

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00    

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ 6 6 5 4.00 3.00    
2.7 ระบบและกลไกการ

พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ข้อ 4 6 6 5.00 5.00    

2.8 ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00    

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4.07 3.43 8 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร (สกอ.2.1) 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3 ข้อ 
 

 4 : 4หรือ5ข้อ 
 

 5 : 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ท่ัวไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม (ข้อ 6 
และข้อ 7) 

 1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

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 

 
 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
แนวปฏิบัติการดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา  
Flow Chart ข้ันตอนการเปิด ปรับปรุง 
และปิดหลักสูตร 
รายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ
คร้ังท่ี 5-11/2553 และ 1-3/2554 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการวาระพิเศษ คร้ังท่ี 1-3/2554  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะคร้ังท่ี 12/2553 หน้า 2-3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะคร้ังท่ี 3/2554 หน้า 10-12 และ
10/2553 หน้า 14-15 

2.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2.1-2-1 
2.1-2-2 

 
2.1-2-3 

 
2.1-2-4 

 
2.1-2-5 

 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
แนวปฏิบัติการดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา  
Flow Chart ข้ันตอนการเปิด ปรับปรุง 
และปิดหลักสูตร 
รายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ
คร้ังท่ี 1-3/2554 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะคร้ังท่ี 3/2554 หน้า 10-12 

 3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ดํ าเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม "ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน" กรณี
ท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนด
ในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ
ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

2.1-3-1 
 
 

2.1-3-2 
2.1-3-3 

 
2.1-3-4 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
คร้ังท่ี 7/2553 หน้า 2, 8/2553 หน้า 3 
และ 11/2553 หน้า 3 
ข้อมูลหลักสูตรจากกองบริการการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การ
จัดทํารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(มคอ.): มคอ.2 และ มคอ.3 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 3  
ข้างต้น ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา  และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัว
บ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

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

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
ข้อมูลหลักสูตรจากกองบริการการศึกษา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ คร้ังท่ี 2/2554 หน้า 12 และ 
5/2554 หน้า 1-2 

 5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มี
การดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2  และ
ข้อ 3  ข้างต้น ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ  จะต้องควบคุ มกํ ากั บให้ การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

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

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
ข้อมูลหลักสูตรจากกองบริการการศึกษา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ คร้ังท่ี 2/2554 หน้า 12 และ 
5/2554 หน้า 1-2 

 6.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ี
เปิดสอน (ปริญญาโท  เฉพาะแผน  ก  และ
ปริญญาเอก)  มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 
ของจํ านวนหลั กสู ตรท้ั งหมดทุกระดั บ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  

 7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย
ท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวน
นิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

  

 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ี
กําหนดไว้ท่ี 5 ข้อ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 6 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท แผน 
ก และปริญญาเอก) มีจํานวน 9 หลักสูตรจาก 23 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 39.13 น้อยกว่าร้อยละ 50 และข้อ 7 มีจํานวนนิสิตท่ี
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย จํานวน 564 คน จาก 2,832 คน คิดเป็นร้อยละ 19.92 น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด และ 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 
คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (2.1-1-1 และ 2.1-2-1) ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองการเปิด 

ปรับปรุง และปิดหลักสูตร จากภาควิชา/สาขาวิชา (2.1-1-4, 2.1-1-5 และ 2.1-2-4) ก่อนท่ีจะเสนอขออนุมัติท่ีประชุมกรรมการ
ประจําคณะ (2.1-1-6, 2.1-1-7 และ 2.1-2-5) รวมท้ังติดตามและเร่งรัดหลักสูตรท่ีครบกําหนดรอบปรับปรุง  นอกจากนี้ยังมีการแจ้ง
ให้ตัวแทนของแต่ละภาควิชาทราบถึงแนวทางและข้ันตอนในการเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุง และปิดหลักสูตร (2.1-1-3 และ 2.1-2-3) 
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด (2.1-1-2 และ 2.1-2-3) ดังนี้ 

การเปิดหลักสูตร 
1) หลักสูตรท่ีจะเปิดต้องได้รับการบรรจุไว้ในแผนของมหาวิทยาลัย 
2) กระบวนการเปิดหลักสูตรจะต้องเสนอหลักคิดและความพร้อม (Concept Paper) โดยสาระสําคัญหลักแสดงถึง

ความพร้อมของอาจารย์ประจําหลักสูตร ความพร้อมด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการวิจัยเป้าหมายการผลิต
บัณฑิต และความต้องการของสังคม 

3) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต โดยผ่านการวิเคราะห์ในเบื้องต้นจากกองแผนงานและกองบริการ
การศึกษา ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปิดหลักสูตรก่อน
จัดทําเล่มหลักสูตรต่อไป และนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การปิดหลักสูตร 
ในการปิดหลักสูตรคณะสามารถเสนอขอปิดหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะก่อนเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
การปรับปรุงหลักสูตร 
เป็นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อ

ปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา หลักสูตรปรับปรุงจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการระดับคณะ คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ท้ังนี้ หลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ได้นําเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม "ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน" กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการพิจารณากลั่นกรอง (2.1-3-1) การเปิด การปรับปรุงและปิดหลักสูตร
จากภาควิชา/สาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (2.1-3-3) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกหลักสูตร ดังท่ีปรากฏในข้อมูลหลักสูตรจากกองบริการการศึกษา (2.1-3-2) นอกจากนี้การเปิดหลักสูตร
ใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรต้องมีการวิจัยสถาบันเพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมทุกหลักสูตร ท้ังยังมีการจัดการองค์ความรู้ในเร่ือง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแก่คณาจารย์ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทํารายละเอียดหลักสูตร
และรายละหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.): มคอ.2 และ มคอ.3” 
(2.1-3-4) เพ่ือให้ผู้สอนสามารถจัดทํา มคอ.2 และ มคอ.3 ได้ครบทุกหลักสูตรและทุกรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 3  ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร และ 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 3  ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการดําเนินการพิจารณากลั่นกรอง (2.1-4-1 และ 2.1-5-1) การเปิด การ
ปรับปรุงและปิดหลักสูตรจากภาควิชา/สาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกหลักสูตร ก่อนท่ีจะเสนอขออนุมัติท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ (2.1-4-3 และ 2.1-5-3) รวมท้ัง
ติดตามและเร่งรัดหลักสูตรท่ีครบกําหนดรอบปรับปรุงให้ดําเนินการให้ทันตามเกณฑ์ท่ีกําหนดทุกหลักสูตร ดังแสดงในข้อมูลหลักสูตร
จากกองบริการการศึกษา (2.1-4-2 และ 2.1-5-2) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  ร้อยละ 33  
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนท่ีได้ = 2.75 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
เลือกใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางต่อไปน้ี 

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

 2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
12 ข้ึนไป (แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5) 

2.2-1 
 

2.2-2 
 
 

จํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตาม
คุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
รายชื่อบุคลากร จําแนกตามคุณวุฒิ
การศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 

วิธีการคํานวณ แนวทางท่ี 1 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
 

  
  
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 175.5 
คน (นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ)  มีวุฒิปริญญาตรี 22.5 คน  มีวุฒิปริญญาโท 94 คน มีวุฒิปริญญาเอก 59 คน จํานวนอาจารย์
ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ต่ออาจารย์ประจําคิดเป็นร้อยละ 33.05 แปลงค่าแล้วได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 2.75 คะแนน 
สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 33 

   58 
 175.5 

X 100 = 33.05 

X 100 

             จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

X 100 

                  ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 

คะแนนท่ีได้ =   
 33.05 
   60 

X 5 = 2.75 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3) 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  ร้อยละ 10 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนท่ีได้ = 1.80 คะแนน (1.71 คะแนนของกรรมการ) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
เลือกใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางต่อไปน้ี 

  1.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึน
ไป (แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5) หรือ  

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

2.3-1 
 

2.3-2 

จํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตาม
ตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2553 
รายชื่อบุคลากร จําแนกตามตําแหน่ง
ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2553 

วิธีการคํานวณ แนวทางท่ี 1   

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  =     (ประเมินตนเอง) 

 

           =     (ผลกรรมการ) 

 

 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ. ข้ึนไป 
X 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ. ข้ึนไป ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบว่า มีจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 175.5 คน (นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ) มีผู้

ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 114.5 คน มีผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ผศ. 43 คน มีผู้ดํารงตําแหน่งระดับ รศ. 18 คน มีผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ศ. 
1 คน จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 
10.83 แปลงค่าแล้วได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 1.80 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 10  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 175.5 คน (นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ) 
มีผู้ดํารงตําแหนง่อาจารย์ 116.5 คน มีผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ผศ. 41 คน มีผู้ดํารงตําแหน่งระดับ รศ. 17 คน มีผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 
ศ. 1 คน จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คิดเป็นร้อย
ละ 10.26 แปลงคา่แล้วได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 1.71 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 10 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ. ข้ึนไป 
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

คะแนนท่ีได้ =   
 10.83 
   30 

X 5 = 1.80 

   19 
 175.5 

X 100 = 10.83 

   18 
 175.5 

X 100 = 10.26 

(ประเมินตนเอง)   
 10.26 
   30 

X 5 = 1.71 (ผลกรรมการ)   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ (สกอ.2.4) 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554) เป้าหมาย  5 ข้อ  
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3หรือ4 ข้อ 
 

 4 : 5หรือ6 ข้อ 
 

 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการ วั ดผล  และ มี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจกัษ์ 

2.4-1-1 
 

2.4-1-2 
 

2.4-1-3 
 

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ พ.ศ.2554-2568 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
คร้ังท่ี 12/2553 หน้า 10 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
9/2553 หน้า 15 

 2.  มี ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
คณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนั บสนุ น ใ ห้ เ ป็ น ไปต ามแผน ท่ี
กําหนด 

2.4-2-1 
2.4-2-2 
2.4-2-3 

 
2.4-2-4 

 
2.4-2-5 

 
2.4-2-6 

คําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง(สอบ/คัดเลือก) 
ประกาศรบัสมัครงาน 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
12/2553 หน้า 6, 12-14 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
11/2553 หน้า 4, 7 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
8/2553 หน้า 7 
รายงานการพัฒนาบุคลากร ปกีารศึกษา 2553 

 3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 
และส ร้ า ง ข วั ญและกํ า ลั ง ใ จ ใ ห้
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4-3-1 
 

2.4-3-2 
 

2.4-3-3 
 

2.4-3-4 
 

2.4-3-5 
 

2.4-3-6 
 

2.4-3-7 
 
 

2.4-3-8 
 

คําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น 
โครงการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ
ดีเด่น ประจําปี 2553 
เอกสารแสดงการเสนอชื่อบคุลากรเข้ารับรางวลั
ต่างๆ/แผน่ประชาสัมพันธ์ 
การเสนอชื่อบคุลากรเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคลากร
ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
11/2553 หน้า 5 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
5/2554 หน้า 10, 1/2554 หน้า 5-6 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 10/2553 หน้า 15-17 และคร้ังท่ี 9/2553 
หน้า 13-14 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
9/2553 หน้า 7 

 4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ

ทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนและการ

วัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจน

การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4-4-1 
 

2.4-4-2 

รายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/ประชุม/สัมมนาของ
บุคลากร 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
คร้ังท่ี 4/2554 หน้า 4-5 และคร้ังท่ี 5/2554 
หน้า 5 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

2.4-5-1 
 

2.4-5-2 
 
 

2.4-5-3 
 

2.4-5-4 
 

2.4-5-5 

คําสัง่แต่งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 
รายงานการประชุมคณาจารย์ และบันทึกช่วยจํา
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 
2554 
รายงานการประชมุ.คณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
10/2553 หน้า 17 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
9/2553 หน้า 16 และครัง้ท่ี 8/2553 หน้า 5 
คู่มืออาจารย์ 

 6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

2.4-6-1 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบคุลากร 

 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

2.4-7-1 
 
 

2.4-7-2 
2.4-7-3 

รายงานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ท่ีมีต่อการบริหารงานของคณะ
มนุษยศาสตร์ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ 
สรุปผลการประเมิน "ความพึงพอใจในการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ มก." 

 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบว่า มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จํานวน 7 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 5 ข้อ  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามเกณฑ์
มาตรฐาน จํานวน 2 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 2 คะแนน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 5 ข้อ เนื่องจากไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 มีแต่แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2554 ซ่ึงไม่อยู่ในช่วง ข้อ 2 เม่ือไม่มี
แผนฯ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดได้ ข้อ 4 ไม่พบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ข้อ 6 ไม่พบการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารฯ และข้อ 7 ไม่พบนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ฯ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหาร

และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ (2.4-1-2) ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 

2554-2568 (2.4-1-1) โดยแบ่งเป็นแผนพัฒนาอาจารย์ พ.ศ. 2554-2568 ซ่ึงวางกรอบการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล การเพ่ิมตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา และมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจําปีงบประมารณ 2554-2557 ท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และวิธีการดําเนินงานไว้อย่างชัดเจน และยังได้วางมาตรการ
รองรับการเกษียณอายุราชการของผู้มีตําแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกไว้ด้วย (2.4-1-3)  

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
คณะมนุษยศาสตร์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

เช่น การจัดสรรงบประมาณเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ (การเสนอผลงานทางวิชาการ และการเขียนผลงานทางวิชาการ) การ
พิจารณาเสนอการขอตําแหน่งทางวิชาการ การขอเลื่อนระดับของข้าราชการสายสนับสนุนและลูกจ้างประจํา การเสนอขอต่ออายุ
ราชการของ ศาสตราจารย์กลุวดี มกราภิรมย์ (2.4-2-3) การปรับวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-2-4) และการ
บริหารงานเพ่ือรองรับการจัดสรรอัตรากําลังทดแทน (2.4-2-5) สําหรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะ
มนุษยศาสตร์ได้ดําเนินการตามข้ันตอนและระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก (2.4-2-1) 
และการประกาศรับสมัครงานในตําแหน่งต่างๆ (2.4-2-2)  

นอกจากนี้ คณะมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน โดยมีการจัดการ
อบรม สัมมนา และสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมของมหาวิทยาลัย (2.4-2-6) เช่น การจัดการสัมมนาเรื่อง “การจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ” การจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย” โครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (2.4-2-4)  

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. โครงการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น (2.4-3-2) เพ่ือคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเป็น
ขวัญกําลังใจแก่บุคลากรและเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้มีคณะกรรมการ (2.4-3-1) คัดเลือกจากอาจารย์ท่ีมีความ
แข็งแกร่งด้านวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สู่นิสิต และมีการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ ในส่วนของบุคลากรสาย
สนับสนุนนั้นจะคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีและมีผลงานเป็นท่ีน่าพึงพอใจ ซ่ึงผู้ท่ีได้รับคัดเลือกจะได้เสนอชื่อ
เข้ารับคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป (2.4-3-4)  

2. การยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น และบุคลากรท่ีทําชื่อเสียงให้แก่คณะ
มนุษยศาสตร์ในงานปีใหม่ของคณะ (2.4-3-4) 

3. มีสวัสดิการต่างๆ อาทิ การจัดสรรเงินเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ (ในการเสนอผลงานวิชาการ และการเขียน
ผลงานทางวิชาการ) (2.4-3-5) การจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับให้บุคลากรได้ออกกําลังกาย พักผ่อนและฝึกสมาธิเพ่ือสุขภาวะที่ดีในอาคาร
จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ และจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน (2.4-3-6) การเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานมหาวิทยา
ลัเงินรายได้ (2.4-3-7) และการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อสําหรบัอาจารย์ท่ีได้รับทุนการศึกษาจาก สกอ. (2.4-3-8) 
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4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 

คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายให้ผู้ท่ีเข้าร่วมการพัฒนาฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานท่ีมีค่าใช้จ่าย ต้องรายงานผล
การได้รับการพัฒนาให้คณะรับทราบ เช่น รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการ "การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเงินและ
งบประมาณ เพ่ือการประกันคุณภาพ และการศึกษาดูงาน"  รายงานการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารระดับกลาง รายงานผลการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนางานวิชาการจากงานประจํา (Routine to 
Research: R2R) รุ่นท่ี 6 รายงานการเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ และรายงานความคืบหน้าในการเขียนผลงานทางวิชาการ  
เป็นต้น (2.4-4-1) นอกจากนี้ ยังได้มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา รายงานผลในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะในวาระแจ้งเพ่ือทราบเป็นระยะๆ (2.4-4-2) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณะ
มนุษยศาสตร์ (2.4-5-1) เพ่ือให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยมีการเผยแพร่เร่ืองจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรท้ังคณะได้รับทราบและถือปฏิบัติในการประชุม
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 (2.4-5-2) และกําหนดไว้ในคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา (2.4-5-5) ซ่ึง
มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ให้แก่คณาจารย์ทุกคนแล้ว ท้ังยังได้มีการติดตามควบคุมดูแลผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (2.4-5-3) 
โดยแจ้งมาตรการต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ให้ท่ีประชุมรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (2.4-5-4) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยรองคณบดีแต่ละฝ่าย ภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรของทุกหน่วยงาน (2.4-56-1) ซ่ึงคณะได้มีการรวบรวมเป็นรายงานการพัฒนาบุคลากรทุกคนไว้ด้วย 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ทําการวิจัยเร่ือง "ความพึงพอใจของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ท่ีมีต่อการบริหารงานในคณะ
มนุษยศาสตร์" (2.4-7-1) และ สํารวจความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ มก. (2.4-7-3) ซ่ึงได้
มีการนําผลการวิจัยและผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามข้อเสนอแนะ (2.4-7-2) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้(สกอ.2.5)   

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554) เป้าหมาย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 

 3 : 4หรือ5 ข้อ 
  

 4 : 6 ข้อ 
 

 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้
นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา
ไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 

2.5-1-1 
 

2.5-1-2 

รายงานข้อมูลจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ให้บริการแก่นิสิต 
ตารางค่า FTES ของคณะมนุษยศาสตร์ ปี
การศึกษา 2553 

 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ  ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

2.5-2-1 
 

ภาพถ่ายห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร ์
 

 3.  มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการ
พั ฒ น า นิ สิ ต อ ย่ า ง น้ อ ย ใ น ด้ า น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

2.5-3-1 
 

2.5-3-2 
 

2.5-3-3 

ภาพถ่ายทางกายภาพท้ังภายใน และภายนอก
อาคาร มน.1-3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
คร้ังท่ี11/2553 หน้า 13 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
คร้ังท่ี 7/2553 หน้า 11 

 4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

2.5-4-1 
 

ภาพถ่ายประกอบ ดังนี ้
งานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของ สํานักทะเบียนฯ 
สถานพยาบาล มก. 
ซุ้มอาหาร และโรงอาหารต่างๆ ของ มก. 
สนามกีฬา 

 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเร่ือง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย 

การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5-5-1 
 
 
 

2.5-5-2 
 

2.5-5-3 

ภาพถ่ายสถานท่ีต่างๆ ได้แก่ 
จุดรักษาความปลอดภัย 
จุดติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
จุดท้ิงขยะ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 2/2554 หน้า 13 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 10/2553 หน้า 12 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ
ในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

2.5-6-1 
 
 

สรุปผลการประเมิน “ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สํานักงาน” ปีการศึกษา 2553 

 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพใน
ข้ อ  6  ม า ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ี
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

2.5-7-1 
 

2.5-7-2 
 

2.5-7-3 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของสํานักงานเลขานุการ คร้ังท่ี 7/2553 หน้า 2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 5/2554 หน้า 5 
รายงานการพัฒนาการจดับริการด้านกายภาพท่ีสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ ตามข้อเสนอแนะของ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนสิิตต่อการ
ให้บริการ ประจาํปีการศึกษา 2553 
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คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 7 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กําหนดไว้ท่ี 6 ข้อ  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรและนิสิต พร้อมท้ังให้บริการลงทะเบียนการใช้ 
Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย กับเคร่ือง Notebook และ Mobile Device ต่างๆ อีกด้วย ซ่ึงรวมแล้วมีอัตราเท่ากับ 1.76 ซ่ึงไม่สูงกว่า 8 

FTES ต่อเคร่ือง (2.5-1-1 และ 2.5-1-2) 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุก

ปีการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้ังอยู่ท่ีชั้น 2 อาคาร

มนุษยศาสตร์ 2 (2.5-2-1) และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา โดยบรรณารักษ์คอยให้คําแนะนําในการใช้งานต่างๆ 
และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ีสํานักหอสมุดกลางเป็นผู้จัดด้วย 

3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

คณะมนุษยศาสตร์มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตในด้านห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 และ 3 ห้องสตูดิโอของภาควิชานิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) เป็นต้น มีอุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้
สายอย่างครบครัน (2.5-3-1) นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังให้ความสําคัญในการปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารให้มีบรรยากาศร่มร่ืน 
สามารถเป็นท่ีพักผ่อนให้กับนิสิตได้ (25.-3-2 และ 2.5-3-3) 

4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

คณะมนุษยศาสตร์มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ เช่น ด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้บริการท่ีห้องทะเบียนนิสิตของคณะ และซุ้มบริการอาหาร (2.5-4-1) ซ่ึงในปีการศึกษา 2554 คณะจะจัด
ให้บริการด้านอาหารเพ่ิมข้ึนภายในบริเวณอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์อีกด้วย ในส่วนของการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
และสนามกีฬา นิสิตสามารถใช้บริการของส่วนกลางมหาวิทยาลัย 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา 

ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คณะมนุษยศาสตร์มีระบบสาธารณูปโภคและให้ความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 

โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2.5-5-1) โดยเฉพาะอย่างย่ิง มีนโยบายให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย โดย
กําหนดเวลาเปิด-ปิดอาคาร และติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ โดยรอบ (2.5-5-2 และ 2.5-5-3) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คณะมนุษยศาสตร์ได้สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจําปีการศึกษา 2553 ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพของ

บริการโดยรวมเท่ากับ 3.56 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการ 
 คณะมนุษยศาสตร์ได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจําปีการศึกษา 2553 มาใช้เป็นข้อมูลใน

การพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ (2.5-7-1) และได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการให้บริการของคณะ จากท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้สํารวจมาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (2.5-7-2) เพ่ือ
มอบหมายให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องไปดําเนินการปรับปรุง และให้รายงานการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการตามข้อเสนอแนะฯ ส่งให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป (2.5-7-3) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  (สกอ.2.6) 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554) เป้าหมาย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 

 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 

 4 : 6 ข้อ 
 

 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

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 

ฐานข้อมูลประมวลการสอน ปีการศกึษา 2553  
http://humam.hum.ku.ac.th/ 
course/viewcourse.php 
ประมวลการสอนรายวิชา 01373334, 
01373201, 01373111, 01391451, 
01390343 และ 01372621 
โครงการศึกษาดูงานวรรณกรรมสําหรับผู้อ่าน
รุ่นเยาว์ในปัจจุบัน 
โครงการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศสําหรับงาน
บริการส่วนหน้า 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองใน 
KU-SALL 
รายงานการประเมินการเรียนการสอน 
โครงการสัมมนาเรื่อง "การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ" และสรุปผลการ
ประเมินโครงการ 

 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี
รายละเ อียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่
กํ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

2.6-3-1 
 
 

2.6-3-2 
 
 
 

2.6-3-3 

ฐานข้อมูลประมวลการสอน ปีการศึกษา 2553  
http://humam.hum.ku.ac.th/ 
course/viewcourse.php 
ประมวลการสอนรายวิชา 01376459, 
01390491, 01385498, 01372621, 
01371411, 01358241, 01361431 และ 
01387121 
โครงการสหกิจศึกษา 

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

2.6-4-1 
2.6-4-2 

 
2.6-4-3 

 
2.6-4-4 

โครงการสหกิจศึกษา 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พิเศษ/
วิทยากร 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษ์
หลักสูตร 
คําสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นท่ีปรึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

 

2.6-5-1 
 

2.6-5-2 
 
 

2.6-5-3 
 
 

โครงการก้าวไปกบัผลงานวิจัยของอาจารย์
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
โครงการประชุมเสนอรายงานความก้าวหน้า
ทางการวิจัยของอาจารย์ท่ีรับทุนภาควิชา
ภาษาต่างประเทศปี พ.ศ.2553 
โครงการสัมมนาเรื่อง "การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ" และสรุปผลการ
ประเมินโครงการ 

 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.6-6-1 
 

รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน 

 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

2.6-7-1 
2.6-7-2 
2.6-7-3 

รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน 
รายงานการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะคร้ังท่ี 4/2554 หน้า 4-5 

 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 6 ข้อ  ได้
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 6 ข้อ  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 
ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 6 ข้อ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2 
ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 มีไม่ครบทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรท่ีมีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา  และข้อ 5 ไม่พบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์เห็นความสําคัญของการให้ความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญได้อย่างหลากหลายย่ิงข้ึน จึงจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ" (2.6-1-7)  ซ่ึง
คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร โดยกําหนดให้อาจารย์ทุกคน
จัดทําประมวลการสอน (Course Syllabus) (2.6-1-2) ท่ีระบุแนวการสอนในการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น การอภิปราย ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ทดลอง วิเคราะห์ ประมวลความรู้และนําเสนอหน้าชั้นเรียน การศึกษานอกสถานท่ี การฟังบรรยายพิเศษจากผู้มี
ประสบการณ์ตรง การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น เพ่ือรวบรวมเป็นระบบฐานข้อมูลประมวลการสอนในเว็บไซต์คณะ (2.6-1-1) นอกจากนี้ ยัง
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานิสิตท่ีหลากหลาย เช่น โครงการศึกษาดูงานวรรณกรรมสําหรับผู้อ่านรุ่นเยาว์ใน
ปัจจุบัน (2.7-1-3) โครงการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศสําหรับงานบริการส่วนหน้า (2.7-1-4) และให้
นิสิตสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ใน KU-SALL (2.7-1-5) ท้ังนี้ ได้มีการให้นิสิตสามารถประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์แต่ละรายวิชา (2.6-1-6) เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป 
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2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ยังมีการดําเนินงานไม่ครบทุกหลักสูตร 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและ

นอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นิสิตได้ค้นคว้า  

ปฏิบัติในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย และมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในโครงการสหกิจศึกษา (2.6-3-3) 
ท้ังนี้ในประมวลการสอนแต่ละรายวิชา (2.6-3-2) ได้กําหนดวิธีการการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น มีการกําหนดให้นิสิต
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้นิสิตทํางานเป็นกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้  และมีการส่งเสริมให้นิสิตนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ ซ่ึงได้มี
การรวบรวมประมวลการไว้ในเว็บไซต์คณะ (2.6-3-1) 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
วิทยากร (2.6-4-2) ในการเรียนการสอน อบรม บรรยาย และ สัมมนา มีการแต่งต้ังแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรด้วย (2.6-4-4) และเชิญมาวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลา (2.6-4-3) นอกจากนี้ได้ส่งนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา (2.6-4-1) ไปฝึกงานกับสถานประกอบการต่างๆ และให้สถานประกอบการรายงานผลการประเมินการฝึกงาน
ของนิสิตกลับมายังคณะเพื่อประเมินผลต่อไป 

5. มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน  โดยจัดโครงการก้าวไปกับผลงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศ (2.6-5-1) และโครงการประชุมเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าทางการวิจัยของอาจารย์ท่ีรับทุนภาควิชาภาษาต่างประเทศปี พ.ศ.2553 (2.6-5-2) ซ่ึงเป็นการนําเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนต่าง  ๆเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นําไปสู่การต่อยอดงานวิจยัและการประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้ยังได้จัด
โครงการสัมมนาเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ" (2.6-5-3) ซ่ึงเป็นการจัดการองค์ความรู้เพ่ือให้อาจารย์สามารถ
นําไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้หลากหลายย่ิงข้ึน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะมนุษยศาสตร์มีการรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  ผ่านทางระบบ Online ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.6-6-1) ซ่ึงผลการ
ประเมินทุกรายวิชามีคา่เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51  

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะมนุษยศาสตร์ได้นําผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต (2.6-7-1) มาพิจารณาหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ (2.6-7-3) เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ และจัดทํารายงานการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน  (2.6-7-2) เพ่ือนําผลการประเมินการสอนมาพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต  (สกอ.2.7) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  4 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3 ข้อ 
 

 4 : 4หรือ5 ข้อ 
 

 5 : 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ท่ัวไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม (ข้อ 6) 

 1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

2.7-1-1 
 
 
 

ข้อมูลด้านคุณภาพบัณฑิตเพ่ือการ
ประกันคุณภาพฯ (กองแผนงาน) 

 2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2.7-2-1 
 

2.7-2-2 
 
 
 
 

2.7-2-3 
 
 

ข้อมูลด้านคุณภาพบัณฑิตเพ่ือการ
ประกันคุณภาพฯ (กองแผนงาน) 
สรุปข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
และข้อคิดเห็นขององค์กรหรือนายจ้าง
ท่ีมีต่อบัณฑิตท่ีจบระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
สรุปผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

2.7-3-1 
 
 

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

รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 
2553 ฝ่ายกิจการนิสิต (โครงการต่างๆ) 
รายงานงบประมาณเพื่อพัฒนานิสิต 
ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง(KU-SALL) 
เว็บไซต์เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มีการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ
ท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.7-4-1 
2.7-4-2 

 
 

2.7-4-3 
 
 

2.7-4-4 
2.7-4-5 

 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
โครงการประชุมวิชาการหัวข้อ 
"อาเซียนยุคใหม่ก้าวต่อไปสู่การเป็น
ประชาคม" 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุม
วิชาการเร่ือง แด่ศักด์ิศรีเสมอกันทุกชั้น
ชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา 
โครงการประชุมนานาชาติ SEALS 21 
โครงการประชุมนานาชาติของภาควิชา
ภาษาไทย 

 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยคณะ 

2.7-5-1 รายงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

 6.  มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความ
จากวิทยานิพน ธ์และมีการนํ า ไป ตี พิม พ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะ
กลุ่ม ง) 

2.7-6-1 
 
 

2.7-6-2 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
"การออกแบบงานวิจัยในสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" 
โครงการ Writing a Research Paper: 
Thinking and Argumentation 
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คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 6 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 4 ข้อ  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร โดยใช้ผลการสํารวจจากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (2.7-1-1) และสําหรับการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ ต้องมีการวิจัยสถาบันเพ่ือรองรับการเปิด
หรือปรับปรุงหลักสูตร  ท้ังนี้งานวิจัยสถาบันจะมีการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต  

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการวิชาการดําเนินการพิจารณากลั่นกรองการเปิด และ การปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้
การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรนั้นสอดคล้องกบัคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (2.7-2-1)  โดย
มีการวิจัยสถาบันเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2.7-2-2) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (2.7-2-3) 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต อาทิเช่น จัดโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนานิสิต (2.7-3-1) การจัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต (2.7-3-2) และมีศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (2.7-3-3) เพ่ือพัฒนานิสิต
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ท้ังยังมีช่องทางส่ือสารต่างๆ ในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนิสิตกับ
อาจารย์ เพ่ือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (2.7-3-4) 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดโครงการประชุมวิชาการต่างๆ ให้แก่นิสิต (2.7-4-1) 
และได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ อาทิ โครงการการบรรยายและอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “อาเซียนยุคใหม่ก้าวต่อไปสู่การเป็นประชาคม” (2.7-4-2) ท้ังนี้ใน
การประชุมดังกล่าวมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และโครงการประชุมวิชาการเร่ือง แด่ศักด์ิศรีเสมอกัน
ทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศกึษา (2.7-4-3) ซ่ึงมีนิสิตปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุม  

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังได้จัดประชุมระดับนานาชาติ 2 โครงการ ได้แก่ 1) Thai and Asian: Language, 
World View, Culture จัดโดย ภาควิชาภาษาไทย (2.4-4-5) และ 2) Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 21) จัดโดย 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ (2.4-4-4) ซ่ึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาและเสนอผลงาน 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต

หลายโครงการ อาทิ โครงการปฐมนิเทศใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสานสายใยผู้ปกครอง พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 
2553  และโครงการวัฒนธรรมนานาชาติ (2.7-5-1) นอกจากนี้ ภาควิชาต่างๆ ยังได้จัดโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีก
จํานวนมากเช่นกัน 

6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 

คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อาทิ โครงการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบงานวิจัยในสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” (2.7-6-1) โครงการ Writing a Research Paper: Thinking and Argumentation (2.7-6-2) เพ่ือพัฒนาการเขียน
เสนอบทความจากวิทยานิพนธ์และงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กับนสิิต (สกอ.2.8) 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  5 ข้อ  
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3 ข้อ 
 

 4 : 4 ข้อ 
 

 5 : 5 ข้อ 

 1.  มี ก า รกํ า หนดพฤ ติก ร รม ด้ านคุณธ ร รม
จริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

2.8-1-1 
2.8-1-2 

 

คู่มือนิสิต มีการศึกษา 2553 หน้า 6 
การกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิต มก. 

 2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังคณะ 

2.8-2-1 
2.8-2-2 

 
2.8-2-3 
2.8-2-4 

คู่มือนิสิต มีการศึกษา 2553 หน้า 6 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจํา
คณะคร้ังท่ี 11/2553 หน้า7 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ข้อตกลงเบื้องต้นในประมวลการสอน 

 3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดใน
ข้อ  1 โดยระบุ ตัวบ่ งชี้ และเป้ าหมายวัด
ความสําเร็จท่ีชัดเจน 

2.8-3-1 
 

2.8-3-2 
 

2.8-3-3 
 

2.8-3-4 

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ชั้นปท่ีี 4  
โครงการเกียร์-มนุษย์ สู่สมุทรสงคราม คืน
ธรรมชาติสู่ป่าชายเลน  
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานิสติคณะ
มนุษยศาสตร์ ปี 2553  
กิจกรรม White Day & White Night  

 4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 
90 ของตัวบ่งชี้ 

2.8-4-1 
 

สรุปผลการประเมินโครงการ 4 
โครงการ 

 5.  มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตได้รับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

2.8-5-1 เอกสารแสดงการได้รับรางวัลของนิสิต  

 
คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบว่า มีระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิตตาม

เกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 5 ข้อ  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิตตาม

เกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 4 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 5 ข้อ 
เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 4  มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต จํานวน 4 โครงการ แต่มี
ผลประเมินบรรลุเป้าหมาย 6 ตัวบ่งชี้ จาก 7 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ  85.70 น้อยกว่าร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

คณะมนุษยศาสตร์มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริม (2.8-1-1) ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในคู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2553 (2.8-1-2) 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการถ่ายทอดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริมไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์ โดยแจ้งให้ทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (2.8-2-2) และแจกจ่ายคู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2553 ให้แก่ทุก
ภาควิชา เพ่ือยึดถือและปฏิบัติ ท้ังยังเผยแพร่ไปสู่นิสิตและผู้เกี่ยวข้อง โดยการติดป้ายรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ (2.8-2-3) และแจกจ่ายคู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2553 (2.8-2-1) นอกจากนี้ ภาควิชายังให้ความร่วมมือในการรณรงค์
ไม่รับติดต่อกับนิสิตท่ีแต่งกายไม่ถูกระเบียบ และกําหนดข้อตกลงเบื้องต้นเร่ืองระเบียบในการแต่งกาย การไม่ตรงต่อเวลาในการเข้า
ห้องเรียนจะถูกหักคะแนนจิตพิสัย ไว้ในประมวลการสอนอย่างชัดเจน (2.8-2-4)  

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้
และเป้าหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตหลาย
โครงการ อาทิเช่น โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 (2.8-3-1) โครงการเกียร์-มนุษย์ สู่สมุทรสงคราม คืน
ธรรมชาติสู่ป่าชายเลน (2.8-3-2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ปี 2553 (2.8-3-3) กิจกรรม White Day & 
White Night (2.8-3-4) โดยมีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงโครงการคร้ังต่อไป 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดใน
ข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

โครงการดังกล่าวข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการประเมินผลโครงการ (2.8-4-1) ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ี
กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์มีนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ (8.2-5-1) ซ่ึงเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ "นครหลวง 
อนุรักษ์แอกลักษณ์ไทย" ประจําปี 2552 เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2553 จากการแข่งขันอ่านฟังเสียง และ การประกวดมารยาทไทย 
โดยมีนิสิตได้รับรางวัลดังนี้ 

1. น.ส.ชุติมา เลิศนันทกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทหญิง) 
2. นายชาตานนท์ เลิศบุญมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทชาย) 
3. น.ส.ปิยรัตน์ นราภัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
4. น.ส.ณัฐวดี ประดิษฐการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก สามารถบรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งชี้ ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี สามารถบรรลุเป้าหมาย 2 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดัง
ตารางท่ี  2.4 

 
ตารางท่ี 2.4  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้าหมาย 

ปีการ 
ศึกษา 
2553 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

3.1 
 

ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00    

3.2 
 

ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ข้อ 4 6 6 5.00 5.00    
3.3 ระบบการให้คําปรึกษา

วิชาการระดับปริญญาตรี 
ข้อ 4 4 4 4.00 4.00    

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4.67 4.33 3 2 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านมูลข่าวสาร (สกอ.3.1) 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553)   เป้าหมาย  7 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 

 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 

 4 : 6 ข้อ 
 

 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นิสิต 

3.1-1-1 
 
 

3.1-1-2 
 

3.1-1-3 
 

3.1-1-4 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ และคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
อาจารย์ท่ีปรึกษาของภาควิชา 
โครงการ "สัปดาห์อาจารย์ท่ีปรึกษาพบนิสิต” คณะ
มนุษยศาสตร์ 
แบบบันทึกรายงานการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ 
โครงการ "ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะ
มนุษยศาสตร์ ปี 2553 

 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต 

3.1-2-1 
 

3.1-2-2 
3.1-2-3 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์/ภาควิชา และ
facebook ของคณะ 
หนังสือแนะนําคณะมนุษยศาสตร์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

 3.  มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ประสบการณ์ทาง วิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต 

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

 
3.1-3-4 

 
3.1-3-5 

 

โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นําสิตคณะมนุษยศาสตร ์ 
โครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพ่ือความเป็นสากล รุ่นท่ี 8 
โครงการ Role Play บทบาทสมมติ "นักแสดง
มือสมัครเล่น" 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีกะเหร่ียง 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
โครงการสัมมนาการนําเสนอผลการฝึกงานของ
นิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

3.1-4-1 
 

3.1-4-2 
3.1-4-3 
3.1-4-4 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์/ภาควิชา และ
facebook ของคณะ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
หนังสือพิมพ์ "สานสื่อ" 
สมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

3.1-5-1 
 

3.1-5-2 
3.1-5-3 

โครงการความร่วมมือกับวัดพระเชตุพนฯ  ในการ
ชําระเอกสารตัวเขียน  
โครงการอบรมภาษาต่าง  ๆของศูนย์ภาษา 
โครงการเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านดนตรี 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3.1-6-1 
 

3.1-6-2 
 

3.1-6-3 
 
 

3.1-6-4 
 

3.1-6-5 
 

3.1-6-6 
 

ผลสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการและความ
ต้องการจําเป็นของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
สรุปผลการประเมิน "นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา ปี
การศึกษา 2553" 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมี
ต่อสํานักงานเลขานุการ (การประชาสัมพันธ์และงาน
กิจการนิสิต) 
สรุปผลการประเมินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นําสิต
คณะมนุษยศาสตร์  
สรุปผลการประเมินโครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพ่ือ
ความเป็นสากล รุ่นท่ี 8 
สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาการนําเสนอผล
การฝึกงานของนิสติสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ต้องการของนิสิต 

3.1-7-1 
 

3.1-7-2 
 

3.1-7-3 
 

3.1-7-4 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต คร้ังท่ี 7/2553 หน้า 8 
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา คร้ังท่ี 1/2553 หน้า 3-4 
รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี คร้ังท่ี 
1/2554 หน้า 4 และ 2/2554 หน้า 4-5 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประกันคณุภาพ
ของสํานักงานเลขานุการ คร้ังท่ี 7/2553 หน้า 2 

 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐาน จํานวน 7 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 7 ข้อ  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐาน จํานวน 6 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 7 ข้อ เนื่องจาก
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ได้คะแนน 3.24 น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะ (3.1-1-1) ซ่ึงมีผู้แทนจากทุกภาควิชารับนโยบายจาก
คณะนําไปดําเนินการในระดับภาควิชา โดยทําหน้าท่ีดูแลนิสิต และให้คําปรึกษาในทุกด้าน แต่ละภาควิชาจะมีคณะกรรมการคอย
ดูแลนิสิตในหลายรูปแบบ เช่น มีการแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาและกิจการนิสิตเพ่ือทําหน้าท่ีโดยตรง และมีการแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคน เพ่ือให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ท้ังน้ีคณะมนุษยศาสตร์ได้มีการจัด
โครงการสัปดาห์อาจารย์ท่ีปรึกษาพบนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ (3.1-1-2) ในระหว่างวันท่ี 7-11 กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือสนับสนุนให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับนิสิตในความดูแลมากย่ิงข้ึน และมีแบบรายงานการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ (3.1-1-3) ไว้สําหรบัให้อาจารย์ทุกคนกรอกข้อมูลเม่ือนิสิตมาพบและให้คําปรึกษา นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการ "ปัจฉิม
นิเทศนิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2553 (3.1-1-4) เพ่ือให้การแนะแนวทางในการพัฒนาตนเองและเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ี
โดดเด่นของบัณฑิตเพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดทําสื่อหลายประเภทเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต ท้ังในด้านการเผยแพร่

ข่าวสารของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารของนิสิต ประกอบด้วย เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
facebook คณะและภาควิชา (3.1-2-1) หนังสือแนะนําคณะมนุษยศาสตร์ (3.1-2-2) วีดีทัศน์แนะนําคณะมนุษยศาสตร์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (3.1-2-3) 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต อาทิ โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้นํานิสิตทุกปี (3.1-3-1) โครงการ Role Play บทบาทสมมติ "นักแสดงมือสมัครเล่น" เป็นโครงการท่ีให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติใน
ด้านการแสดง โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด (3.1-3-3) โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยคณะ
มนุษยศาสตร์ได้จัดสรรทุนให้นิสิต ซ่ึงเปิดรับสมัครทุนนิสิตทุกชั้นปีท่ีมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ โดยร่วมมือกับศูนย์ภาษาในการจัดอบรม 
โครงการปัจฉิมนิเทศท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตได้พบปะกับผู้ประกอบการจริง และโครงการสัมมนาการนําเสนอผลการฝึกงานของนิสิต
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (3.1-3-5) ท้ังนี้คณะมนุษยศาสตร์ยังมีวงดนตรีไทย และวงดุริยางค์เคร่ืองลมกึ่งอาชีพ Nontri Orchestra 
Winds  โดยวงดนตรีท้ัง 2 ได้มีการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมวัฒนธรรม พัฒนา
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะมนุษยศาสตร์อีกด้วย และยังจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดนตรีกะเหร่ียง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี (3.1-3-4) เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงกับกับชุมชนท้องถ่ิน นอกจากน้ี 
คณะมนุษยศาสตร์ยังได้ส่งผู้นํานิสิตเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพ่ือความเป็นสากล รุ่นท่ี 8 (3.1-3-2) จัดโดย กองกิจการนิสิต
ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นการศกึษาดูงานในต่างประเทศ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตการทํางาน และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นํา
นิสิตทุกคณะ 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
คณะมนุษยศาสตร์มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์คณะ

มนุษยศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและเว็บไซต์ของภาควิชา รวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ 
facebook ของคณะมนุษยศาสตร์ (3.1-4-1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (3.1-4-2) 
หนังสือพิมพ์ "สานสื่อ" (3.1-4-3) ท้ังยังได้จัดต้ังสมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้ึนเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2553 (3.1-4-4) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างศิษย์เก่า  

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าอย่างหลากหลาย โดยมีการส่งข่าว

ให้ศิษย์เก่ารับรู้ผ่านทางเว็บไซต์ อาทิเช่น โครงการความร่วมมือกับวัดพระเชตุพนฯ  ในการชําระเอกสารตัวเขียน (3.1-5-1) เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และฝึกฝนทักษะด้านวิชาการของนิสิตระดับปริญญาโทท้ังนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า โครงการเพ่ิมพูนความรู้ทางด้าน
ดนตรี (3.1-5-3) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ทางด้านดนตรีไทยให้แก่ศิษย์เก่าและผู้สนใจท่ัวไป และเป็นการ
เผยแพร่ชื่อเสียงของภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ โดยศูนย์
ภาษามีการจัดอบรมภาษาต่างประเทศท่ีหลากหลายให้แก่บุคคลท่ัวไป นักเรียน นิสิตและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
ประจําทุกภาคการศึกษา (3.1-5-2) เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี เป็นต้น 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คณะมนุษยศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านไม่ตํ่ากว่า 3.51 ดังนี้ ในด้านการให้คําปรึกษา 

โดยนิสิตเป็นผู้ประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย (3.1-6-2) ในด้านการให้บริการของงานประชาสัมพันธ์ และงาน
กิจการนิสิต จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อสํานักงานเลขานุการ (3.1-6-3) และจากผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการและความต้องการจําเป็นของนิสิตชั้นปีท่ี 1 (3.1-6-1) ในด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกโครงการ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 
ได้แก่ โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นําสิตคณะมนุษยศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (3.1-6-4) โครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพ่ือความ
เป็นสากล รุ่นท่ี 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (3.1-6-5) โครงการสัมมนาการนําเสนอผลการฝึกงานของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (3.1-6-6) 
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ต้องการของนิสิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความต้องการของนิสิต โดยคณะกรรมการกิจการนิสิตมีการนําผลประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการโครงการ/กิจกรรมในคร้ังต่อไป (3.1-7-1) ภาควิชาปรัชญาและศาสนาได้นําผลการประเมินในจัดโครงการต่างๆ 
มาหารือในท่ีประชุมเพ่ือวางแนวทางในการปรับปรุงในคร้ังต่อไป (3.1-7-2) ภาควิชาวรรณคดีได้หารือกันในท่ีประชุมภาคเพื่อ
วิเคราะห์ผลการบรรลุของแผนพัฒนานิสิตเพ่ือต้ังข้อสังเกตของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และหาแนวทางในการปรับปรุงร่วมกัน 
(3.1-7-3) และสํานักงานเลขานุการได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อเสนอแนะต่างๆ มาหารือในท่ีประชุม
เพ่ือทบทวนข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการหลักของแต่ละงาน เพ่ือวางแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการย่ิงข้ึน (3.1-7-4)  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2) 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  4 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3หรือ4 ข้อ 
 

 4 : 5 ข้อ 
 

 5 : 6 ข้อ  

 1.  คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะ ดับ อุดมศึ กษา
แห่งชาติทุกด้าน 

3.2-1-1 
 

3.2-1-2 
 

3.2-1-3 
 
 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์ 
แผนปฏิบัติงานประจําปงีบประมาณ 2553 
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาํปงีบประมาณ 2553   
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ 

 2.  มีกิ จกรรมใ ห้ความ รู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

3.2-2-1 
 

3.2-2-2 
 

3.2-2-3 

โครงการ “พบกันคร่ึงทาง” มัชฌิมนิเทศนิสิตชัน้
ปีท่ี 1 ภาควิชาวรรณคดี 
โครงการ “สัมมนาผู้นําเพ่ือการจัดกจิกรรมให้มี
คุณภาพ” 
คู่มือการประกันคณุภาพฉบับนสิิต 

 3.  มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 
2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

  -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ  
              บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
  -  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  -  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 

โครงการ Poetry Reading Contest VIII  
ภาควิชาวรรณคดี 
โครงการสัมมนา เร่ือง “บริหารงานกิจกรรมนิสติ
ด้วย ระบบ PDCA 
โครงการ “สัมมนาผู้นําเพ่ือการจัดกจิกรรมให้มี
คุณภาพ” 
โครงการ”ปันรักสู่สังคม” 
โครงการ “ประกวดกองเชียร์และเชยีร์ลีดเดอร์
คณะมนุษยศาสตร ์
โครงการเกียร์-มนุษย์ สู่สมุทรสงคราม คืน
ธรรมชาติสู่ป่าชายเลน” 
กิจกรรม white day & night  
โครงการภาษาศาสตร์หลากสีสนั 
โครงการบรรยายเร่ือง การสร้างและประยุกต์ใช้
คลังข้อมูลภาษา 

 4.  มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่าย
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ค ณ ะ /
มหา วิทยาลั ย  และระห ว่ า งคณะ /
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

3.2-4-1 
 
 

3.2-4-2 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการ
ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
โครงการสัมมนา เร่ือง “บริหารงานกิจกรรมนิสติ
ด้วย ระบบ PDCA 

 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 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาํปงีบประมาณ 2553   
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ 

 6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิต 

3.2-6-1 
 
 

3.2-6-2 
 
 

3.2-6-3 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ 
คร้ังท่ี 7/2553 หน้า 8 
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชา
วรรณคดี คร้ังท่ี 4/2553 หน้า 4-5 และ 2/2554 
หน้า 4-5 
แผนพัฒนานิสิตของภาควิชาศิลปาชีพ (ประเด็น
วิเคราะห์) 
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คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 6 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 4 ข้อ  

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติทุกด้าน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมาฝ่ายกิจการนิสิต (3.2-1-1) เพ่ือทําหน้าท่ีจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นิสิต (3.2-1-2) ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงทําหน้าท่ีควบคุมและดูแลกิจกรรม
ต่างๆ ของนิสิตให้ดําเนินการตามที่กําหนด และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือวัดความสําเร็จของ
แผนงานอีกด้วย (3.2-1-3) 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์มีกิจกรรมท่ีให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต รวมถึงคณะมนุษยศาสตร์ได้

มีการสอดแทรกความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตในโครงการอ่ืนๆ อยู่เสมอ เช่น โครงการ “พบกันคร่ึงทาง” 
มัชฌิมนิเทศนิสิตชั้นปีท่ี 1 ภาควิชาวรรณคดี (3.2-2-1) และมีการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการ “สัมมนาผู้นําเพ่ือการจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพ” ของ
มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ (3.2-2-2) อีกท้ังยังได้เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพฉบับนิสิตให้แก่นิสิตอีกด้วย (3.2-2-3) 

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

-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิต อาทิ 

ระดับ
การศึกษา 

โครงการ 

ประเภทการส่งเสริมด้านต่างๆ 
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

กีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

บําเพ็ญประโยชน์
หรือรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ปริญญาตรี โครงการ Poetry Reading 
Contest VIII 

    

โครงการสัมมนา เร่ือง 
“บริหารงานกิจกรรมนิสิตด้วย 
ระบบ PDCA" 

    

โครงการ “สัมมนาผู้นําเพ่ือการ
จัดกิจกรรมให้มีคุณภาพ” 

     

โครงการ”ปันรักสู่สังคม”      

โครงการ “ประกวดกองเชียร์
และเชียร์ลีดเดอรค์ณะ
มนุษยศาสตร์ 

     

โครงการเกียร์-มนุษย์ สู่
สมุทรสงคราม คนืธรรมชาติสู่
ป่าชายเลน” 

     

กิจกรรม white day & night      

บัณฑิตศกึษา โครงการภาษาศาสตร์หลากสีสนั      

โครงการบรรยายเร่ือง การ
สร้างและประยุกต์ใช้
คลังข้อมูลภาษา 
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4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
(3.2-4-1) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมีการประชุมร่วมกันในวันท่ี 25 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมทั้งสโมสรนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น โครงการกีฬา 5 หมู โครงการเกียร์-มนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ส่ง
นิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนา เร่ือง “บริหารงานกิจกรรมนิสิตด้วย ระบบ PDCA" จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร (3.2-4-2) 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 ของฝ่ายกิจการ

นิสิต (3.2-5-1) เพ่ือประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต อาทิ การ

หารือผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต (3.2-6-1) การประชุมคณะกรรมการภาควิชาวรรณคดี (3.2-6-2) และใช้เป็น
ประเด็นวิเคราะห์ในการจัดทําแผนงานของภาควิชาศิลปาชีพ (3.2-6-3) เป็นต้น 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับปรญิญาตร ี(มก.) 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  4 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3 ข้อ 
 

 4 : 4 ข้อ 
 

 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับคณะ 

3.3-1-1 
 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ 

 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.3-2-1 
 

3.3-2-2 
 

3.3-2-3 
3.3-2-4 
3.3-2-5 
3.3-2-6 

หนังสือทําเนียบบัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตร์ รุ่น มน.25  
แบบบันทึกรายงานการเข้าพบอาจารย์
ท่ีปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
คู่มือนิสิต 
คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
แฟ้มอาจารย์ท่ีปรึกษา (ประวัตินิสิต) 

 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 2 คร้ัง 

  

 4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทุกปี 

3.3-4-1 
 
 

3.3-4-2 

สรุปผลสํารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการและความต้องการจําเป็นของ
นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์ 
แบบสรุปผลการประเมินนิสิตประเมิน
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการ
ให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.3-5-1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชา
วรรณคดี คร้ังท่ี 4/2553 หน้า 4-5 
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คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 4 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 
4 ข้อ  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการต้ังคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ (3.3-1-1) ซ่ึงมีผู้แทนจากทุก
ภาควิชารับนโยบายจากคณะนําไปดําเนินการในระดับภาควิชา โดยทําหน้าท่ีดูแลนิสิต และให้คําปรึกษาในทุกด้าน แต่ละภาควิชาจะ
มีคณะกรรมการคอยดูแลนิสิตในหลายรูปแบบ เช่น มีการแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาและกิจการนิสิตเพ่ือทําหน้าท่ี
โดยตรง และมีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคน เพ่ือให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดเตรียมข้อมูล และเคร่ืองมือในการใช้คําปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา ได้แก่ หนังสือทําเนียบ

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ รุ่น มน.25 (3.3-2-1) แบบบันทึกรายงานการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา (3.3-2-2) คู่มือนิสิต (3.3-2-3) คู่มือ
อาจารย์ท่ีปรึกษา (3.3-3-4) ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี (3.3-2-5) และแฟ้มอาจารย์ท่ีปรึกษา (ประวัตินิสิต) (3.3-2-6) เป็นต้น 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

- ไม่มีการดําเนินงาน - 
4. มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยมีการ
รวบรวมรายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา (3.3-4-2) จากระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และ
ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะยังได้ทําการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและความต้องการจําเป็นของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ด้านการให้
คําปรึกษา (3.3-4-1)  

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เช่น นํา

ข้อเสนอแนะมาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา เพ่ือการปรับปรุงให้ดีข้ึน (3.3-5-1) และนอกจากนี้ อาจารย์ทุกท่าน
ส่วนใหญ่จะนําประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของนิสิตมาพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะกันนอกรอบอย่างไม่เป็นทางการอยู่เสมอ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวจิัย 

   

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.77 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี สามารถบรรลุเป้าหมาย 2 ตัวบ่งชี้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.69 ได้คุณภาพระดับดี สามารถบรรลุเป้าหมาย 2 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางท่ี  2.5   

 
ตารางท่ี 2.5  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้าหมาย 

ปีการ 
ศึกษา 
2553 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

4.1 
 

ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00    

4.2 
 

ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 4 6 6 5.00 5.00   

4.3 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

บาท/ 
คน 

46,297 
3,493,395 

19,792
.61 

2,614,183 
15,891

.69 
1.32 1.06   

176.5 164.5 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 3.77 3.69 2 2 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์ (สกอ.4.1) 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 

 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 

 4 : 6 ข้อ 
 

 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
คณะ และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

4.1-1-1 
4.1-1-2 

 
4.1-1-3 
4.1-1-4 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี(พ.ศ.2552-2555) 
แผนปฏิบัติงานปงีบประมาณ 2553 
ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มก. 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปงีบประมาณ 2553 
คําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจยั 

 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 

4.1-2-1 
 

4.1-2-2 
 

4.1-2-3 
 

4.1-2-4 
4.1-2-5 

โครงการการออกแบบงานวิจัยในสายมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
โครงการก้าวไปกบัผลงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ 
ประมวลการสอนรายวิชา 01390491 ระเบียบวิธี
วิจัยพ้ืนฐานการท่องเที่ยว   
ประมวลการสอนรายวิชา 01385498 ปัญหาพิเศษ 
ประมวลการสอนรายวิชา 01372591 เทคนิคการ
วิจัยทางภาษาศาสตร์ 

 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

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 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2553 
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลในด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงานบริการ
วิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มก. 
หนังสือขออนุมัติเงินรางวัลด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  
โครงการการออกแบบงานวิจัยในสายมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
โครงการ writing a Research Paper: Thinking 
and Argumentation 
โครงการลิขสิทธ์ิงานวรรณกรรม: สิ่งท่ีต้องรู้
ก่อนสร้างสรรค์ปอ้งกันการละเมิด 
โครงการสัมมนา “มาตรฐานสากลเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้สื่อข่าวในภาวะวิกฤต” 

 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ
เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.1-4-1 
4.1-4-2 

 
4.1-4-3 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2553  
รายชื่อผูไ้ด้รับทุนสนับสนนุการวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์ประจําปี 2553 
การอนุมัติจัดสรรทุนในการเขียนผลงานวิชาการ 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 
2 ประเด็นต่อไปน้ี 
• ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ

ศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

• ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ  

• สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

• กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

• มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั 

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 

 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
เจ้าหน้าท่ีประสานงานด้านการวิจยั 
ระบบสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยในเว็บไซต์
คณะhttp://www.hum.ku.ac.th/ 
research/index.php 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมบรรณาธิการ
วารสาร เร่ืองการจัดทําวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ มก. คร้ังท่ี 1/2554 
ภาพถ่ายห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 
โครงการ writing a Research Paper: 
Thinking and Argumentation 
โครงการ Linguistics Forum คร้ังท่ี 12 

 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนใน
ข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

4.1-6-1 
 

4.1-6-2 
 
 

4.1-6-3 
 
 

4.1-6-4 
 
 

4.1-6-5 
 

4.1-6-6 

หนังสือติดตามโครงการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจําปี 2552-2553  
รายงานสรุปผลการติดตามโครงการวิจัยท่ี
ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย 
ประจาํปี 2552-2553  
สรุปผลการประเมิน "ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อสํานักงานเลขานุการคณะ
มนุษยศาสตร์" (งานวิจัย และงานห้องสมุด) 
สรุปผลการประเมินโครงการ writing a 
Research Paper: Thinking and 
Argumentation 
สรุปผลการประเมินโครงการ Linguistics 
Forum คร้ังท่ี 12 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจํา
คณะคร้ังท่ี 5/2554 หน้า 5 

 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุน พันธกิจ ด้านการวิ จั ยห รืองาน
สร้างสรรค์ของคณะ 

4.1-7-1 
 
 

4.1-7-2 
 

4.1-7-3 

รายงานผลการสํารวจ “ความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ 
โครงการการออกแบบงานวิจัยในสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
คู่มือ Humanities Research  Handbook 
วิจัยใกล้มือ" สารวจิัย คณะมนษุยศาสตร์ 
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คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 7 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ี
กําหนดไว้ท่ี 6 ข้อ  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (4.1-1-4) ทําหน้าท่ีบริหาร และกํากับติดตามภารกิจด้านการวิจัยของ

คณะ โดยมีการกําหนดกลยุทธ์ในด้านการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) ของคณะ (4.1-1-1) 
รวมท้ังมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 (4.1-1-2) และมีการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2553 (4.1-1-3) 
เพ่ือรองรับการจัดโครงการต่างๆ สําหรับการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ  

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน อาทิ โครงการ

การออกแบบงานวิจัยในสายมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการออกแบบงานวิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ (4.1-2-1) โครงการก้าวไปกับผลงานวิจัยของอาจารย์
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเป็นโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําไปสู่การต่อยอดงานวิจัยและการประยุกต์ใช้กับ
กระบวนการเรียนการสอนได้ โดยกําหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการด้วย (4.1-2-2) และ การกําหนดให้
นิสิตระดับปริญญาตรีได้เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการวิจัย เช่น ในรายวิชา 01390491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานการท่องเท่ียว ของภาควิชา
ศิลปาชีพ (4.1-2-3) และ รายวิชา 01385498 ปัญหาพิเศษ (4.1-2-4) ของสาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
เช่น รายวิชา 01372591 เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์ (4.1-2-5) ของภาควิชาภาษาศาสตร์ เป็นต้น 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

คณะมนุษยศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา โดยได้จัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการการออกแบบงานวิจัยในสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (4.1-3-4) โครงการ writing a Research Paper: Thinking and Argumentation (4.1-3-5) โครงการลิขสิทธ์ิงาน
วรรณกรรม: สิ่งท่ีต้องรู้ก่อนสร้างสรรค์ป้องกันการละเมิด (4.1-3-6) และโครงการสัมมนา “มาตรฐานสากลเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้สื่อข่าวในภาวะวิกฤต” (4.1-3-7) นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณ (4.1-3-1) เพ่ือเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจด้าน
การวิจัย ตามที่กําหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลในด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มก. 
(4.1-3-2) โดยมีการมอบเงินเงินรางวัลดังกล่าวให้แก่อาจารย์ 2 ท่านท่ีได้ทําเสียงให้แก่คณะ ซ่ึงได้รับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ และ รศ.ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล อาจารย์
ประจําภาควิชาภาษาศาสตร์ (4.1-3-3) 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ปีละ 500,000 บาท โดยใน

ปีงบประมาณ 2553 (4.1-4-1) มีโครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะ 11 ทุน เป็นจํานวนเงิน 470,440 บาท (4.1-4-2) ซ่ึง
ภาควิชาต่างๆ ก็มีการจัดสรรทุนวิจัยของภาคไว้เช่นกัน นอกจากนี้ คณะยังได้จัดสรรทุนในการเขียนผลงานวิชาการ 2 ทุน ทุนละ 
10,000 บาท ให้แก่ ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดดา วิจิตรจามรี (4.1-4-3) และ อาจารย์วราพรรณ อภิศุภะโชค  
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5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 ประเด็นต่อไปนี้ 
• ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

• ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  

• สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

• กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

• มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

คณะมนุษยศาสตร์มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 2 ประเด็น ได้แก่ 
1) มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ (4.1-5-5) และ 2) มีการจัดประชุมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ และมีได้เชิญ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) ชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากรและเข้าร่วมโครงการ อาทิ 
โครงการ writing a Research Paper: Thinking and Argumentation (4.1-5-6) และโครงการ Linguistics Forum คร้ังท่ี 12 
(4.1-5-7) นอกจากนี้ คณะกรรมการวิจัยซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนของ 8 ภาควิชา (4.1-5-1) และมีเจ้าหน้าท่ีประสานงาน 1 คน คือ 
นางสาวรัชดาภร จ่ายยัง (4.1-5-2) โดยฝ่ายวิจัยได้จัดต้ังให้มีหน่วยประสานงานอยู่ห้องสํานักงานเลขานุการ เพ่ือรวบรวมเอกสารท่ี
สําคัญ และประสานงานด้านการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านงานวิจัย เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงได้มีการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีโดยการส่งเข้าร่วมการประชุมบรรณาธิการวารสาร เร่ืองการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มก. คร้ังท่ี 
1/2554 กับทางสํานักหอสมุด (4.1-5-4) และได้จัดทําระบบสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยในเว็บไซต์คณะhttp://www.hum.ku.ac.th/ 
research/index.php อีกด้วย (4.1-5-3) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
คณะมนุษยศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ โดยการออกบันทึกข้อความ

ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการท่ีได้รับทุนในปี 2552 และ 2553 (4.1-6-1) จากผลการติดตาม มีโครงการท่ีแล้วเสร็จตาม
กําหนดการ จํานวน 4 โครงการ (4.1-6-2) และได้มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานวิจัยและห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์ (จากรายงานการสํารวจของสํานักงานเลขานุการ) พบว่า ความพึงพอใจในงานวิจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 อยู่ในระดับ
มาก และความพึงพอใจท่ีมีต่อห้องสมุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับมาก เช่นกัน (4.1-6-3) สําหรับผลการประเมินโครงการ 
writing a Research Paper: Thinking and Argumentation มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมาก (4.1-6-4) และโครงการ 
Linguistics Forum คร้ังท่ี 12 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 อยู่ในระดับมาก (4.1-6-5) ส่วนการติดตามผลการจัดสรรทุนในการเขียน
ผลงานวิชาการ ให้แก่อาจารย์ 2 ท่านนั้น ได้มีการนํารายงานความคืบหน้าในการเขียนผลงานวิชาการของ ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดดา วิจิตรจามรี 
รายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบด้วย (4.1-6-6) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการสํารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของคณาจารย์ (4.1-7-1) พบว่า 

ความต้องการสูงสุดคือการออกแบบงานวิจัย คณะกรรมการฝ่ายวิจัยจึงได้จัดโครงการ "การออกแบบงานวิจัยในสายมนุษยศาสตร์" 
(4.1-7-2) เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบงานวิจัยในสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพย่ิงข้ึน และยังได้จัดทําคู่มือ Humanities Research  Handbook "วิจัยใกล้มือ" สารวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์ข้ึน (4.1-7-3) เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์รู้สึกต่ืนตัวในการทําวิจัยมากข้ึน ซ่ึงมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆ อันได้แก่ 1) ของข่าย
และแนวทางการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ 2) แหล่งทุนวิจัยทางมนุษยศาสตร์ 3) ช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และ  
4) การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของฝ่ายวิจัย นับเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะได้เป็นอย่างดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ (สกอ.4.2) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  4 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3 ข้อ 
 

 4 : 4หรือ5 ข้อ 
 

 5 : 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ท่ัวไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม (ข้อ 6) 

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

4.2-1-1 
4.2-1-2 

 
4.2-1-3 

 
4.2-1-4 

 
 
 

4.2-1-5 
 
 

4.2-1-6 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
แผนปฏิบัติงานปงีบประมาณ 2553 ฝ่ายวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์ มก. 
งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่
วารสารมนุษยศาสตร์ 
ประกาศกําหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิใน
การอ่านบทความวิจัยหรือวิชาการ บทความ
วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร์ มก. 
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลในด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงานบริการ
วิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มก. 
การจัดสรรเงินเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(การเสนอผลงานวิชาการ และการเขียนผลงานวิชาการ) 

 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไป
เข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

4.2-2-1 
 

4.2-2-2 
 

ฐานข้อมูลความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในเว็บไซต์ของแต่ละภาควิชา 
คําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการกองบรรณาธิการ
วารสารมนุษยศาสตร์ 

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

4.2-3-1 
 

4.2-3-2 

ฐานข้อมูลความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในเว็บไซต์ของแต่ละภาควิชา 
วารสารมนุษยศาสตร์ 

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

4.2-4-1 
4.2-4-2 
4.2-4-3 
4.2-4-4 

ประมวลการสอนรายวิชา 01376556 และ 01352571 
ประมวลการสอนรายวิชา 01352318 
หนังสือขอบคุณ 
รายงานสรุปการเข้าใช้เว็บไซต์พจนานุกรม
สารสนเทศภาษามือไทย 

 5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

4.2-5-1 
 

4.2-5-2 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการนํา
ผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ.2551 

 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการ
ย่ืนจดสิท ธิบัตรและอนุสิท ธิบัตร 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

4.2-6-1 
 

4.2.6-2 
 

4.2.6-3 
4.2-6-4 

หนังสือขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลลิขสิทธ์ิ
ของผลงานวิชาการ 
หนังสือยืนยันความประสงค์ย่ืนขอจดลิขสิทธ์ิ
ของผลงานวิชาการ 
หนังสือขอย่ืนจดลิขสิทธ์ิผลงานวิชาการ 
ผลงานวิชาการท่ีได้รับการจดลิขสิทธ์ิ/ได้รับรอง
คุณภาพ ป ี2553 
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คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 6 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 4 ข้อ  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์มีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (4.2-1-1) เป็นผู้ขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการวิจัยให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานประจําปี (4.2-1-2) ซ่ึงมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยโดยจัดทํา
วารสารมนุษยศาสตร์ ปีละ 2 ฉบับ จํานวน 160,000 บาท (4.2-1-3) และมีการกําหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความ
วิจัยหรือวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ (4.2-1-4) และกําหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลในด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ (4.2-1-5) ท้ังยังมีการจัดสรรเงินเพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (ในการเสนอผลงานทางวิชาการ และเขียนผลงานวิชาการ) (4.2-1-6)  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็น
องค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกการรวมรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้คนท่ัวไปเข้าใจได้ โดยมีคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ (4.2-2-2) ทําหน้าท่ี
รวบรวม คัดสรรบทความจากคณาจารย์ นิสิต ท้ังภายในและภายนอกคณะ ท่ีได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์แล้ว เพ่ือพิจารณาตรวจสอบให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน แล้วรวบรวมตีพิมพ์บทความในวารสาร
มนุษยศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ ภาควิชาต่างๆ ได้รับนโยบายจากคณะไปดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการวิจัยของภาควิชา ซ่ึงทํา
หน้าท่ีรวมรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ไว้ใน
เว็บไซต์ของภาควิชา (4.2-2-1) อีกด้วย 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เก่ียวข้อง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้คัดสรรแล้ว สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมอบวารสารมนุษยศาสตร์ (4.2-2-2) ให้แก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก และจัดทําฐานข้อมูล
องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของภาควิชา (4.2-2-1) 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ การนําบทความของอาจารย์มาใช้
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 01376556 สถานภาพและบทบาทของสตรีในวรรณคดีไทย และ 01352571 การพัฒนา
เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (4.2-4-1) ซ่ึงบทความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้วย และยังมีการนํา
ผลการวิจัยเร่ือง "การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย" มาประยุกต์ใช้เป็น Model เพ่ือการวิเคราะห์สื่อในการเรียน
การสอนรายวิชา 01352318 การรู้เท่าทันสื่อ (4.2-4-2) นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้นําหนังสือ "แด่ศักด์ิศรีเสมอกันทุกชั้นชน: 
วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา" ซ่ึงได้รวมรวมบทความจากงานวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการ มอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน
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และมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ และมีหนังสือตอบขอบคุณเพ่ือรับรองการใช้ประโยชน์จริงอีกด้วย (4.2-4-3) และรายงานสรุปการเข้า
ใช้เว็บไซต์พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย (4.2-4-4) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ.2551 (4.2-5-2) โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (4.2-5-1) มีหน้าท่ีกํากับดูแลให้อาจารย์/นักวิจัยกรอกข้อมูลการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ สวพ.มก. พิจารณาผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพในการนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/พัฒนาประเทศ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับการสนับสนุน และพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย หรือทําวิจัยต่อยอด เพ่ือประโยชน์สูงสุด 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม 
ค1 และ ง) 
 คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิ และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิ โดยเร่ิมแรก คณะมนุษยศาสตร์ได้ทําการสํารวจรายชื่อหนังสือจากสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี
อาจารย์ของคณะเป็นผู้แต่ง แล้วทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์เหล่านั้นกรอกข้อมูลลิขสิทธ์ิของผลงานวิชาการ (4.2-6-1) 
ซ่ึงได้จัดส่งแบบฟอร์มการขอย่ืนจดลิขสิทธ์ิ และระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย 
มก. พ.ศ.2551 ให้ศึกษาก่อน เม่ือได้รับเอกสารท่ีอาจารย์กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการประสานงานกับ
สํานักบริการวิชาการ มก. ได้พิมพ์ข้อมูลต่างๆ ลงในแบบฟอร์มแล้วส่งกลับให้อาจารย์เพ่ือยืนยันความประสงค์ย่ืนขอจดลิขสิทธ์ิของ
ผลงานวิชาการ (4.2-6-2) และเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกคร้ัง หลังจากได้รับการยืนยัน จึงจัดส่งหนังสือขอย่ืนจด
ลิขสิทธ์ิผลงานวิชาการให้สํานักบริการวิชาการ มก. (4.2-6-3) เป็นผู้ประสานงานย่ืนจดลิขสิทธ์ิกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป ซ่ึง
ในปีการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตร์มีผลงานวิชาการท่ีได้รับการจดลิขสิทธ์ิ จํานวน 12 ผลงาน (4.2-6-4) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารยป์ระจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.4.3) 

รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553) เป้าหมาย  46,297 บาท/คน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนท่ีได้ = 1.32 คะแนน (1.06 คะแนนของกรรมการ) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

4.3-1 
 
 

4.3-2 
 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่รวม
ลาศึกษาต่อ) 
โครงการและจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ ท่ีได้รับจากภายในและ
ภายนอก (จากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.
และข้อมูลทุนคณะมนุษยศาสตร์) 

วิธีการคํานวณ    
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 
 

 
             =         (ประเมินตนเอง)  

 
                        =          (ผลกรรมการ) 
          
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
X 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

         =      
                                          

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบว่า มีอาจารย์ประจําจํานวน 175.5 คน (ไม่นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ) มีนักวิจัย
จํานวน 1 คน จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 3,493,395 บาท คิดเป็น 
19,792.61 บาท/คน แปลงค่าแล้วได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 1.32 คะแนน การดําเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ี
กําหนดไว้ท่ี 46,297 บาท/คน  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีอาจารย์ประจําจํานวน 163.5 คน (ไม่นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ) มี
นักวิจัยจํานวน 1 คน จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 2,614,183 บาท คิด
เป็น 15,891.69 บาท/คน แปลงค่าแล้วได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 1.06 คะแนน การดําเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กําหนดไว้ท่ี 46,297 บาท/คน 

       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

 3,493,395 

    176.5 

 3,493,395 

    164.5 

19,792.61 

  75,000 

15,981.69 

  75,000 

คะแนนท่ีได้  =   

= 19,792.61 

= 15,981.69 

X 5 = 1.32 คะแนน (ประเมินตนเอง) X 5 = 1.06 คะแนน (ผลกรรมการ) 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก สามารถ
บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางท่ี  2.5  

 
ตารางท่ี 2.5  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  5 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้าหมาย 

ปีการ 
ศึกษา 
2553 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
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   

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 2 2 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3 ข้อ 
 

 4 : 4 ข้อ 
 

 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

5.1-1-1 
 

5.1-1-2 
 

5.1-1-3 
 

5.1-1-4 
5.1-1-5 

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ของฝ่ายบริการวิชาการ 
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ของฝ่ายบริการวิชาการ 
แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ของศูนย์ภาษา 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ภาษา 

 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 

ประมวลการสอนรายวิชา 01376347 พระนิพนธ์กรม
หม่ืนพิทยาลงกรณ และหนังสือเชิญเป็นผู้บรรยาย 
ประมวลการสอนรายวิชา 01388323 การฝึกสมาธิ
ตามแนวพุทธศาสนา และโครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา 
โครงการภาษาศาสตร์หลากสีสัน 
งานแสดงละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 19 
โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาต่างประเทศทางสื่อวิทยุ 
โครงการสัมมนาเรื่อง วิกฤตวงปี่พาทย์ 

 3.  มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

5.1-3-1 
 
 

5.1-3-2 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปัญญาไทยกับ
การจัดการความรู้ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น: กรณีศึกษาวัดพระเชตุพนฯ" 
ประมวลการสอนรายวิชา 802101 สัมมนาพุทธปรัชญาใน
พระไตรปิฎก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

5.1-4-1 
 

5.1-4-2 
 

5.1-4-3 
 

5.1-4-4 
 

5.1-4-5 
 
 

5.1-4-6 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ  
คร้ังท่ี 1/2553 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป ี
2553 ของฝ่ายบริการวชิาการ และศนูย์ภาษา 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป ี
2553 ของภาควิชาต่าง  ๆ(แผนงานบริการวิชาการ) 
ผลการประเมินการสอนสัมมนาพุทธปรัชญาใน
พระไตรปิฎก ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
รายงานผลการวิจยั "ความพึงพอใจของบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ท่ีมีต่อการบริหารงานในคณะ
มนุษยศาสตร์" (ด้านการบริการวิชาการ)  
รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 
(ด้านการบริการทางวชิาการแก่สงัคม) 
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เกณฑ์การประเมิน การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

  5.  มี ก า รนํ า ผลการประ เ มิน ไป
ป รับป รุ งการบู รณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

5.1-5-1 
 

5.1-5-2 
 
 

5.1-5-3 
 
 
 

5.1-5-4 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ   
คร้ังท่ี 1/2553 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงาน
วิจัย "ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานฯ ใน
คณะมนุษยศาสตร์" (ด้านการบริการวิชาการ) 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
2/2554 หน้า10 
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาปรัชญา
และศาสนา 
รายงานการประชุมภาควิชาปรัชญาและศาสนาคร้ัง
ท่ี 2/2554 หน้า 5 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบและกลไกการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 
5 ข้อ  

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ (5.1-1-
4) มีหน้าท่ีดูแลโครงการบริการวิชาการของภาควิชาต่างๆ และจัดบริการด้านความรู้ภายในคณะ กํากับดูแลศูนย์ภาษา สถาบันขงจื๊อ 
และศูนย์ทดสอบทางภาษา ดูแลพัฒนาห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงในคณะกรรมการชุดดังกล่าว
จะมีผู้แทนจากทุกหน่วยงาน จึงรับนโยบายจากคณะไปดําเนินการด้านบริการวิชาการในภาควิชาด้วย  

ท้ังนี้ การดําเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําปี (5.1-1-1) ซ่ึงได้สรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจําปีไว้อย่างครบถ้วน (5.1-1-2) นอกจากน้ี คณะมนุษยศาสตร์ยังมีศูนย์ภาษา เป็นหน่วยงาน
หลักในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ภาษา (5.1-1-5) มีหน้าท่ีดําเนินงานด้านบริการวิชาการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี (5.1-1-3) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน อาทิ 1) ผศ.นัทธนัย 
ประสานนาม ไปบรรยายประกอบการเรียนวิชา 2201374 พระนิพนธ์กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ให้แก่นิสิตปริญญาตรี คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อ "ลักษณะเด่นในงานร้อยกรองของ น.ม.ส." แล้วนํามาบูรณาการในการเรียนการสอน
รายวิชา 01376347 พระนิพนธ์กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ หัวข้อ "กลอนแลนักกลอนกับพระนิพนธ์ร้อยกรองขนาดสั้น: ประพันธศาสตร์
กับพาหนะแห่งความคิดนึก" (5.1-2-1) 2) การจัดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา เชื่อมโยงไปสู่การเรียนการ
สอนในรายวิชา 01388323 การฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา (5.1-2-2) 3) การให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ได้นําความรู้จากเรียนการสอนเผยแพร่สู่ชุมชนผ่านสื่อวิทยุชุมชนในโครงการภาษาศาสตร์หลากสีสัน (5.1-2-3) 
4) การให้นิสิตท่ีเรียนวิชาการแสดง การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเขียนบทวิทยุการกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ 
วาทนิเทศเบื้องต้น และวิชาการถ่ายภาพทางวารสารศาสตร์ ได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ และนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานแสดงละคร
เวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 19 (5.1-2-4) 5) การให้นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้ฝึกทักษะและนําความรู้
ท่ีเรียนมาเผยแพร่สู่ประชาชนท่ัวไป โดยการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาต่างประเทศทางส่ือวิทยุ (วิทยุชุมชนคนบางเขนคลื่น 
FM 101.25 และ AM 109 ทุกวันเสาร์ เวลา 12.30-12.55 น.) (5.1-2-5) และ 6) การจัดโครงการสัมมนาเร่ือง วิกฤตวงป่ีพาทย์ เพ่ือ
เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป และเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนการ
สอนรายวิชาสัมมนาของนิสิตชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาดนตรีไทย (5.1-2-6) เป็นต้น 
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3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย อาทิ 1) การนํางานวิจัยเร่ือง จารึกวัด

พระเชตุพน: ภูมิปัญญาไทยกับการจัดการความรู้ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ของ ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน มาใช้ต่อยอดจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปัญญาไทยกับการจัดการความรู้ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น: กรณีศึกษาวัดพระเชตุพนฯ" 
(5.1-3-1) และ 2) การนําหนังสือเร่ือง พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ซ่ึงได้เรียบเรียงจากงานวิจัยของ ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน ไป
ใช้สอนในรายวิชา 802101 สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ให้กับนิสิตระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (5.1-3-2) เป็นต้น 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย อาทิ ฝ่ายบริการวิชาการมีการรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปี และผลการจัดโครงการต่างๆ ให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบ (5.1-4-1) ฝ่ายบริการวิชาการและศูนย์ภาษามีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี (5.1-4-2) ภาควิชาต่างๆ ได้รายงานผลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติงานประจําปี (5.1-4-3) 
เช่นกัน และยังมีผลการประเมินประสิทธิภาพการบรรยายของ ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน ท่ีบรรยายให้แก่นิสิตระดับปริญญาเอก 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้บริการวิชาการ (5.1-4-4) 

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์มีการรายงานผลการวิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ท่ีมีต่อการ
บริหารงานในคณะมนุษยศาสตร์" ในด้านการบริการวิชาการ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.60 อยู่ในระดับมาก (5.1-1-5) และ
ฝ่ายประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์ได้จัดทํารายงานสรุปแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ท่ีได้จากการจัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเร่ือง "วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" (5.1-1-6) โดยการระดมสมองของบุคลากร
เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบของปีการศึกษา 2552 เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 
และนําเสนอต่อผู้บริหารคณะนําไปดําเนินการ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย อาทิ ฝ่ายบริการวิชาการได้มีการนําผลดําเนินงานของทุกหน่วยงานมาพิจารณาเพ่ือวางแนวทางในการจัดทํา
แผนการปรับปรุงการบูรณาการงานวิชาการร่วมกัน (5.1-5-1) คณะกรรมการประจําคณะได้นําผลการวิจัยเร่ือง "ความพึงพอใจของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ท่ีมีต่อการบริหารงานในคณะมนุษยศาสตร์" เข้าหารือในท่ีประชุมและได้สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะทีได้ในส่วนของงานบริการวิชาการ จํานวน 1 ข้อ พบว่าอยู่ในระหว่างดําเนินการ (5.1-5-2) อีกท้ังยังได้นํารายงาน
สรุปแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ท่ีได้จากการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง "วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพื่อ
การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" มาหารือในท่ีประชุมเช่นกัน (5.1-5-3) นอกจากนี้ ภาควิชาปรัชญาและศาสนาได้นําผลการประเมิน
การให้บริการวิชาการของ ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน ท่ีสอนวิชาสัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ให้แก่นิสิตปริญญาเอก ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาหารือในท่ีประชุมภาคเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน (5.1-5-4) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3 ข้อ 
 

 4 : 4 ข้อ 
 

 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน 

หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ
กํ า หนด ทิ ศท า ง และก า ร จั ด ทํ า
แผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของคณะ 

5.2-1-1 
 

รายงานสรุปผลแบบสํารวจความคิดเห็น/ความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
ศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2553 

 2.  มี ค ว าม ร่ วม มือ ด้ านบ ริกา รทา ง
วิ ช า ก า ร เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

5.2-2-1 
 

5.2-2-2 
 

5.2-2-3 
 

5.2-2-4 
 

5.2-2-5 
 

5.2-2-6 
 

5.2-2-7 
 
 

5.2-2-8 
5.2-2-9 

โครงการ Creative Activity Teen CAMP; 
CAT CAMP 2011 
โครงการอบรมภาคฤดูร้อน ณ สถาบันภาษา FLS 
สหรัฐอเมริกา 
โครงการประชุมวิชาการ เร่ือง “แด่ศักด์ิศรีเสมอกนั
ทุกชั้นชน : วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา”  
โครงการเสวนา เร่ือง “ศักยภาพทิศทางและโอกาส
คณะมนุษยศาสตร”์ 
โครงการ "วันพระศรีสุนทรโวหาร (ภู่) มหากวีแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์"  
โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับอักษรเบรลล์เพ่ือผู้พิการ
ทางสายตา 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปัญญาไทยกับ
การจัดการความรู้ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น: กรณีศึกษาวัดพระเชตุพนฯ" 
โครงการ Kasetsart Brass Beach Camp 2011 
โครงการสัมมนาเร่ือง "มาตรฐานสากลเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้สื่อข่าวในภาวะวิกฤต" 

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

5.2-3-1 
 
 

5.2-3-2 
 

5.2-3-3 
 

5.2-3-4 
 

5.2-3-5 
 

5.2-3-6 
 

5.2-3-7 

รายงานสรุปผลแบบสํารวจความคิดเห็น/ความ
ต้องการของผู้รับบริการศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 
2553 
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมของศูนย์
ภาษา ปีการศึกษา 2553 
ประมวลผลแบบสอบถามโครงการ Creative 
Activity Teen CAMP; CAT CAMP 2011  
แบบประเมินโครงการเสวนา เร่ือง “ศักยภาพทิศทางและ
โอกาสคณะมนุษยศาสตร์”   
ผลการประเมินโครงการ Kasetsart Brass Beach 
Camp 2011   
ผลการประเมินโครงการสัมมนาเรื่อง "มาตรฐานสากล
เพ่ือความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวในภาวะวิกฤต"  
รายงานประเมินผลโครงการ "วันพระศรีสุนทรโวหาร 
(ภู่) มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์"                                
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ 

5.2-4-1 
 
 
 

5.2-4-2 
 

รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
คณะกรรมการศูนย์ภาษา คร้ังท่ี 10/2553 
หน้า 3, คร้ังท่ี 13/2553 หน้า 1-2 และ คร้ังท่ี 
2/2554 หน้า 2-3 
รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี คร้ังท่ี 
2/2554 หน้า 5 

 5.  มีการพัฒนาความรู้ ท่ี ไ ด้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

5.2-5-1 
 

5.2-5-2 

เว็บไซต์ของฝ่ายบริการวิชาการ และภาควิชา
วรรณคดี 
หนังสือขอบคุณ 

 
คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีกระบวนการบริการวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน  5 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ี
กําหนดไว้ท่ี 5 ข้อ  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนด

ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ โดยศูนย์ภาษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักท่ี
จัดบริการวิชาการของคณะ ได้จัดทําการสํารวจความต้องการในการเข้ารับการอบรม (5.2-1-1) ท่ีมาจากหน่วยงานภายนอก ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ว่าประสงค์จะให้เปิดอบรมในด้านใดบ้าง ท้ังในรูปแบบของแบบสอบถาม และการให้ข้อเสนอแนะผ่านกล่องรับ
ความคิดเห็นและทางเว็บไซต์ ซ่ึงได้มีการนําผลการสํารวจเข้าหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ภาษาเพื่อกําหนดทิศทางใน
การจัดอบรมต่อไป 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 

หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
คณะมนุษยศาสตร์มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพจํานวนมาก อาทิ 1) โครงการ Creative Activity Teen CAMP; CAT CAMP 2011 
ท่ีประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนระดับมัธยมท่ัวประเทศส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ (5.2-2-1) 2) โครงการอบรมภาคฤดูร้อน ณ สถาบัน
ภาษา FLS สหรัฐอเมริกา เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ภาษากับสถาบันภาษาในต่างประเทศ ณ Marymount College (5.2-2-2) 
3) โครงการประชุมวิชาการ เร่ือง “แด่ศักด์ิศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา” เป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาควิชาวรรณคดีกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (5.2-2-3) 4) โครงการเสวนา 
เร่ือง “ศักยภาพทิศทางและโอกาสคณะมนุษยศาสตร์” ความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิชาการ ศูนย์ภาษาและคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.2-2-4) 5) โครงการ "วันพระศรีสุนทรโวหาร (ภู่) มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์"  ความร่วมมือระหว่าง
ภาควิชาวรรณคดีและสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (5.2-2-5) 6) โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับอักษรเบรลล์
เพ่ือผู้พิการทางสายตา ความร่วมมือระหว่างภาควิชาวรรณคดีและศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด (5.2-2-6) 7) โครงการ
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อบรมเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปัญญาไทยกับการจัดการความรู้ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น: กรณีศึกษาวัดพระเชตุพนฯ" ความ
ร่วมมือระหว่างภาควิชาวรรณคดีกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (5.2-2-7) 8) โครงการ Kasetsart Brass Beach Camp 2011 
เป็นการให้นิสิตและอาจารย์สาขาวิชาดนตรีตะวันตกไปสาธิตและสอนดนตรีให้กับนักเรียนท่ีมีความต้องการเรียนดนตรี ณ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (5.2-2-8) และ 9) โครงการสัมมนาเรื่อง "มาตรฐานสากลเพ่ือความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวในภาวะ
วิกฤต" ความร่วมมือระหว่างภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (5.2-2-9) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม อาทิ ศูนย์ภาษา

จัดทําการสํารวจความคิดเห็น/ความต้องการของผู้รับบริการศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2553 (5.2-3-1) และสรุปผลการประเมิน
โครงการอบรมต่างๆ ของศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2553 (5.2-3-2) ฝ่ายบริการวิชาการได้สรุปผลโครงการ Creative Activity Teen 
CAMP; CAT CAMP 2011 (5.2-3-3) และสรุปผลโครงการเสวนา เร่ือง “ศักยภาพทิศทางและโอกาสคณะมนุษยศาสตร์”  (5.2-3-4) 
ผลการประเมินโครงการ Kasetsart Brass Beach Camp 2011 ของภาควิชาดนตรี (5.2-3-5) สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนา
เร่ือง "มาตรฐานสากลเพ่ือความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวในภาวะวิกฤต" ของภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (5.2-3-6) 
และรายงานประเมินผลโครงการ "วันพระศรีสุนทรโวหาร (ภู่) มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" จากมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีจัดร่วมกับ
ภาควิชาวรรณคดี (5.2-3-7) 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

โดย ส่วนใหญ่ภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนจะนําผลการประเมินโครงการต่างๆ และข้อเสนอแนะท่ีได้รับไปพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการของหน่วยงานเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือจัดโครงการในครั้งต่อไป เช่น ศูนย์ภาษากับภาควิชาวรรณคดีก็ทํา
เช่นเดียวกัน ซ่ึงศูนย์ภาษาได้นําการสํารวจความคิดเห็น/ความต้องการของผู้รับบริการศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2553 และผลการ
ประเมินโครงการอบรมต่างๆ หารือในท่ีประชุม (5.2-4-1) และภาควิชาวรรณคดีได้นําประเด็นผลการจัดโครงการบริการวิชาการ
ต่างๆ ท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่จากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการให้
ภาควิชาจัดโครงการบริการท่ีสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนด้วยนั้น เข้าหารือในท่ีประชุม (5.2-4-2) 

5. มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

คณะมนุษยศาสตร์มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ
และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยฝ่ายบริการวิชาการได้นําความรู้ท่ีได้จากการจัดโครงการ Creative Activity Teen CAMP; CAT 
CAMP 2011 และโครงการบริการวิชาการอื่นๆ เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ และภาควิชาวรรณคดีได้นําหนังสือ“แด่ศักด์ิศรี
เสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา” ท่ีได้รวบรวมองค์ความรู้จากการจัดโครงการประชุมวิชาการ มอบให้บุคลา
การในคณะและได้เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ (5.2-5-1) และจัดส่งไปยังห้องสมุดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยท่ัว
ประเทศ (5.2-5-2) 
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องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
สามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางท่ี  2.6 

 
ตารางท่ี 2.6  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้าหมาย 

ปีการ 
ศึกษา 
2553 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 6 5 5.00 5.00    

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 1 1 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2553)   เป้าหมาย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3 ข้อ 
 

 4 : 4 ข้อ 
 

 5 : 5หรือ6 ข้อ  

 1.  มีระบบและกลไก รวมท้ังมีงบประมาณ
สนับสนุนการทํานุบํา รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

6.1-1-1 
 

6.1-1-2 
 

6.1-1-3 
 

6.1-1-4 
 

6.1-1-5 
 

6.1-1-6 
 
 

6.1-1-7 
 

แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 
2553 คณะมนุษยศาสตร์ 
แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 
2553 ฝ่ายกิจการนิสิต 
แผนการดําเนินงานชุดโครงการกิจกรรมครบรอบ 
30 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ 
แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 
2553 สํานักงานเลขานุการ 
คําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2554 
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ
กิจกรรมครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนา
คณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะคร้ังท่ี 11/2553 หน้า 5 

 2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1-2-1 
 

6.1-2-2 
 

6.1-2-3 
 

6.1-2-4 
6.1-2-5 

 
6.1-2-6 

 
6.1-2-7 
6.1-2-8 

 
6.1-2-9 

โครงการคา่ยส่งเสริมการศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 24 
โครงการ "พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจาํปี 
2553 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณวัีนสงกรานต์  
ปี 2554 
โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ 
โครงการ "ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม" 
โครงการ "การเรียนรู้แบบบูรณาการ: ทัศนศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี" 
โครงการธรรมสญัจร จงัหวัดราชบุรี 
โครงการแสดงดนตรีไทย “ดนตรีไทยสัญจร 
ประจาํปี 2553”  
รายงานการประชุมรองคณบดี คร้ังท่ี 9/2553 หน้า 9 

 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

6.1-3-1 
 

6.1-3-2 
 

6.1-3-3 
6.1-3-4 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ ลงวันท่ี 24 
เมษายน 2554 
ข่าวสารมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ฉบับท่ี 78 
เดือน มกราคม-เมษายน 2554 
เว็บไซต์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
ผังรายการ "ธรรมหลากสีสัน" 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  4.  มีการประเมินผลความสํา เ ร็จของ
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1-4-1 
 

6.1-4-2 
 

6.1-4-3 
 

6.1-4-4 
 

6.1-4-5 
 

6.1-4-6 
 

6.1-4-7 
 

สรุปผลการประเมินโครงการค่ายสง่เสริม
การศกึษาและศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 24 
สรุปผลการประเมินโครงการ "พิธีไหว้ครูคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจําปี 2553 
สรุปผลการประเมินโครงการสบืสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันสงกรานต์  ปี 2554  
สรุปผลการประเมินโครงการ "ตามรอยวรรณคดี
กับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม" 
สรุปผลการประเมินโครงการ "การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ: ทัศนศกึษาจงัหวัดสุพรรณบุรี" 
สรุปผลการประเมินโครงการธรรมสัญจร 
จังหวัดราชบุรี 
ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานประจาํปี
งบประมาณ 2553 ฝ่ายกิจการนิสิต 

 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1-5-1 
 
 

6.1-5-2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานเลขานกุารคณะมนุษยศาสตร์คร้ังท่ี 
4/2554 หน้า 3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชา
วรรณคดีคร้ังท่ี 3/2553 หน้า 4 และ 
2/2554 หน้า 4-6 

 6.  มีการ กําหนดหรือส ร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

6.1-6-1 โครงการ Creative Activity Teen CAMP: 
CAT CAMP 2011 (ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) 

 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 
6 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 5 ข้อ  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จํานวน 5 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 5 ข้อ เนื่องจากผลการ
ดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 6 ไม่พบการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 
คณะมนุษยศาสตร์ให้ความสําคัญกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาโดยตลอด มีการกําหนดแผนการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจําปี (6.1-1-1) โดยเฉพาะอย่างย่ิงฝ่ายกิจการนิสิตมีการจัดกิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย (6.1-1-2) ซ่ึงคณะได้ถ่ายทอดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมลงสู่ภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนนําไปปฏิบัติด้วย (6.1-1-7) ซ่ึงภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ จะกําหนด
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โครงการ/กิจกรรมพร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจําปี (6.1-1-4) 
ดังเช่น สํานักงานเลขานุการคณะได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําโครงการสืบสานวัฒนธรรมประจําประเพณีวันสงกรานต์ทุกปี (6.1-1-5) 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังได้จัดทําแผนดําเนินงาน
กิจกรรมครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ (6.1-1-3) โดยกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการไว้อย่างชัดเจน (6.1-1-6) 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต ซ่ึงได้ถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติของทุกภาควิชา (6.1-2-9) โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อาทิ 
โครงการ "ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม" (6.1-2-5) โครงการ "การเรียนรู้แบบบูรณาการ: ทัศนศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี" (6.1-2-6) โครงการธรรมสัญจร จังหวัดราชบุรี (6.1-2-7) โครงการแสดงดนตรีไทย “ดนตรีไทยสัญจร ประจําปี 2553” 
(6.1-2-8) และโครงการวัฒนธรรมนานาชาติ (6.1-2-4) นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต และสโมสรนิสิต ยังจัด
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 24 (6.1-2-1) โครงการ "พิธี
ไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2553 (6.1-2-2) และโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2554 (6.1-2-3)  

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซต์

คณะมนุษยศาสตร์ (6.1-3-1) มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ (6.1-3-2) เว็บไซต์ภาควิชา (6.1-3-3) และทางวิทยุชุมชนคนบางเขน FM101.25 
MHz. รายการ "ธรรมะหลากสีสัน" (6.1-3-4) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพ่ือให้คณะกรรมการผู้จัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละโครงการทราบถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนและนําไป
ปรับปรุง เช่น  สรุปผลการประเมินโครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 24 (6.1-4-1) สรุปผลการประเมินโครงการ "พิธี
ไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2553 (6.1-4-2) สรุปผลการประเมินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2554 (6.1-4-3) 
สรุปผลการประเมินโครงการ "ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม" (6.1-4-4) สรุปผลการประเมินโครงการ "การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ: ทัศนศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี" (6.1-4-5) สรุปผลการประเมินโครงการธรรมสัญจร จังหวัดราชบุรี (6.1-4-6) นอกจากนี้ ฝ่ายกิจการ
นิสิตยังได้สรุปผลการจัดโครงการต่าง  ๆไว้ในรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 ด้วย (6.1-4-7) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนท่ีจัดโครงการจะรายงานผลการจัดโครงการ และนํา
ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการจัดงานมาหารือในท่ีประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป (6.1-5-1 และ 6.1-5-2) 
และส่วนใหญ่มีการรายงานผลดําเนินงานทุกโครงการให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํารับทราบโดยตลอด 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติ โดยในการจัดโครงการ Creative Activity Teen CAMP: CAT CAMP 2011 ซ่ึงเป็นโครงการบูรณาศาสตร์ด้านการมีส่วน
ร่วมของคณาจารย์ นิสิต หลายภาควิชา เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ในด้านการใชภ้าษาและศึกษาศิลปวัฒนธรรมผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การสื่อสาร ศิลปะการร้องเพลง ศิลปะการถ่ายภาพและถ่ายทอดเร่ืองราว ศิลปะการแสดงและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ให้แก่เยาวชนท่ัวประเทศท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนใน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (6.1-6-1) (กรรมการไม่นับ) 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก สามารถบรรลุ
เป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้  โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางท่ี 2.7 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้าหมาย 

ปีการ 
ศึกษา 
2553 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

7.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 5 7 7 5.00 5.00    

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00    
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตัดสินใจ 
ข้อ 4 4 4 4.00 4.00    

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00    
ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4.75 4.75 4 4 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 

 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 

 4 : 6 ข้อ 
 

 5 : 7 ข้อ  

 1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด
ล่วงหน้า 

7.1-1-1 
 

7.1-1-2 
 

7.1-1-3 
 

7.1-1-4 
 
 

7.1-1-5 
 
 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 2/2554 หน้า 14-15 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 11/2553 หน้า 10 
รายงานผลการประเมินตนเอง 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ 
ประจําปี 2554 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานบริหาร 
คณะมนุษยศาสตร์ในรอบ 1 ปี (20 
ก.พ. 53-19 ก.พ. 54) 

 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

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

 
 

7.1-2-4 
 

7.1-2-5 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) 
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ (อายุงาน 
1-5 ปี) 
หนังสือเชิญประชุมบุคลากรสํานกังาน
เลขานุการ ประจําปี 2554 
รายงานข้อมูลด้านต่างๆ 

 3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
คณะไปยังบุคลากรในคณะ 

7.1-3-1 
 

7.1-3-2 
 
 

7.1-3-3 
 

7.1-3-4 
 

7.1-3-5 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 11/2553 หน้า 9 
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ (อายุงาน 
1-5 ปี) 
หนังสือเชิญประชุมบุคลากรสํานกังาน
เลขานุการ ประจําปี 2554 
หนังสือมอบหมายงานและติดตามงาน
ต่างๆ 
คําสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูล
คณะมนุษยศาสตร์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากร
ใ นคณะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า ร
บริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม และผู้บริหารมีการ
จัดประชุมบุคลากรท้ังคณะ 
อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี
การศึกษา 

7.1-4-1 
 

7.1-4-2 
 

7.1-4-3 
 

7.1-4-4 
 

7.1-4-5 
 

7.1-4-6 
 

7.1-4-7 
 

7.1-4-8 
 

7.1-4-9 
7.1-4-10 

 
7.1-4-11 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
1/2554 หน้า 7, 2/2554 หน้า 10, 7/2553 หน้า 10 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
เลขานุการ 
หนังสือเชิญประชุมบุคลากรสํานกังานเลขานุการ 
ประจําปี 2554  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
9/2553 หน้า 6 
โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการและ
ศึกษาดูงาน ประจําปี 2554 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร์ ประจําปี 2553 
โครงการประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 
2553 
สรุปผลการประเมินการประชุมคณาจารย์ ปีการศกึษา 
2554 
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2554 
โครงการจัดงานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 4 
โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจําป ี2553 

 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ 

7.1-5-1 
 

7.1-5-2 
 

7.1-5-3 

สรุปประเด็นสาระสําคัญในการสัมมนาบุคลากร
สํานักงานเลขานกุารและศึกษาดูงาน ประจําปี 2554 
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการรุ่นใหม่ (อายุงาน 1-5 ปี) 
รายงานการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2553 

 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก 

  ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

7.1-6-1 
7.1-6-2 

 
7.1-6-3 
7.1-6-4 

คําสั่งแต่งต้ังท่ีปรึกษาคณบดี 
รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ (จากผู้
ตรวจสอบภายใน) 
รายงานทางการเงินและงบประมาณ 
รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
9/2553 หน้า 6, 17 

 7.  คณะกรรมการประจําคณะ
ประเมินผลการบริหารงานของ
คณะ และผู้บริหารนําผลการ
ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1-7-1 
 

7.1-7-2 
 

7.1-7-3 
 

7.1-7-4 
 

7.1-7-5 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
5/2554 หน้า 15 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
1/2554 หน้า 9 
รายงานผลการประเมินตนเอง คณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2554 
รายงานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ท่ีมีต่อการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ 
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คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 7 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 5 ข้อ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

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

2541 มาตราที่ 33 ครบถ้วนท้ัง 8 ข้อ (7.1-1-2) และมีการประเมินตนเอง (7.1-1-4) เพ่ือทบทวนว่าได้ดําเนินการตามหน้าท่ีอย่าง
ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ พร้อมท้ังได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ในรอบ 1 ปี (20 
ก.พ. 53-19 ก.พ. 54) (7.1-1-5) และมีการจัดทํารายงานวิจัยเร่ือง "ความพึงพอใจของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ท่ีมีต่อการ
บริหารงานในคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2553 และรายงานผลการวิจัยต่อท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ (7.1-1-3)  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และได้กําหนดทิศทางการดําเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) (7.1-2-2) 
ซ่ึงได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับโดยจัดส่งให้ทุกหน่วยงานนําไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของคณะ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ (7.1-2-1) ท้ังยังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการรุ่นใหม่ (อายุงาน 1-5 ปี) (7.1-2-3) เพ่ือชี้แจง ถ่ายทอดนโยบาย และแผนงานต่างสู่อาจารย์รุ่นใหม่  และถ่ายทอดสู่
บุคลากรสายสนับสนุนในการประชุมบุคลากรสํานักงานเลขานุการ ประจําปี 2554 (7.1-2-4) นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศจากรายงานข้อมูลด้านต่างๆ (7.1-2-5) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ มา
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผล
การดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 และได้มีการติดตามให้รายงานผลการดําเนินงาน (7.1-3-4) ท้ังยัง
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลต่างๆ ของคณะ (7.1-3-5) กอปรกับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะรับทราบ ไว้ในวาระแจ้งเพ่ือทราบเป็นระยะๆ (7.1-3-1) รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงาน
ของคณะไปยังบุคลากรในคณะโดยถ่ายทอดในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ (อายุงาน 1-5 ปี) (7.1-3-2) และ
ในการประชุมบุคลากรสํานักงานเลขานุการ ประจําปี 2554 (7.1-3-3) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรท้ังคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายกระจายอํานาจในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างในการบริหารงานของคณะ
ท้ัง 13 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานเพ่ือร่วมกันวางนโยบายและตัดสินใจในการบริหารงานท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของคณะ (7.1-4-2) ส่วนการบริหารงานหลักของคณะจะมีรองคณบดีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ ท้ังนี้ 
กระบวนการหลักสําคัญในการตัดสินใจจะมีมติผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ หรือมีการแจ้งผลการดําเนินงานของทุก
หน่วยงานให้ท่ีประชุมรับทราบ และมีการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในเร่ืองต่างๆ เช่น การปรับภูมิทัศน์อาคาร มน.4 การให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคณะ (7.1-4-1) และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรท้ังคณะ อย่างน้อย 2 

คร้ังต่อปีการศึกษา โดยมีการประชุมบุคลากรท้ังคณะ จํานวน 3 คร้ัง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการจัดงานวางศิลาฤกษ์อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ 4 ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2553 (7.1-4-10) โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2553 ใน
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วันท่ี 23 กันยายน 2553 (7.1-4-11) โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2554 ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2553 (7.1-4-9) และจัด
ประชุมเฉพาะอาจารย์ จํานวน 3 คร้ัง ในโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2553 ในวันท่ี 14-15 
ตุลาคม 2553 (7.1-4-6) โครงการประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2553  ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2553 (7.1-4-7) และ
ประจําปีการศึกษา 2554  ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 (7.1-4-8) สําหรับการประชุมเพ่ือพบปะกับบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 3 
คร้ัง ในวันท่ี 17 กันยายน 2553 (7.1-4-4) ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 (7.1-4-3) ในโครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ
และศึกษาดูงาน ประจําปี 2554 วันท่ี 20-22 พฤษภาคม 2554 (7.1-4-5)  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ 

ผู้บริหารได้ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ โดยบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในโครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการและศึกษาดูงาน ประจําปี 2554 (7.1-5-1) 
และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ (อายุงาน 1-5 ปี) (7.1-5-2) ท้ังยังสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (7.1-5-3) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีคําสั่งแต่งต้ัง

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกเป็นท่ีปรึกษาคณบดี (7.1-6-1) เพ่ือคอยให้คําแนะนําและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ และมี
การตรวจสอบตามระบบการควบคุมภายในเร่ืองการบริหารงานพัสดุ โดยผู้ตรวจสอบภายในประจําคณะ (7.1-6-2) ท้ังยังมีการนํา
รายงานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณต่างๆ (7.1-6-3) รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (7.1-6-4) 

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําคณะมีประเมินผลการบริหารงานของตนเอง (7.1-7-3) และ ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานในคณะและสรุปผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ (7.1-7-4 และ 7.1-7-5)  และรายงานผลการประเมิน
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ (7.1-7-1) และ (7.1-1-2) เพ่ือมอบหมายให้ผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  4 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3 ข้อ 
 

 4 : 4 ข้อ 
 

 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้
ท่ีสอดคล้องกับแผน  กลยุทธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธ
กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย 

7.2-1-1 
 

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

 

แผนการปฏิบัติงานประจําปี คณะมนุษยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2553 
แผนจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย 
แผนจัดการความรู้ฝ่ายประกันคุณภาพ 
แผนจัดการความรู้ของภาควิชา/หน่วยงาน
สนับสนุน 

 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
ท่ีกําหนดในข้อ 1 

7.2-2-1 
 
 

7.2-2-2 
 
 

7.2-2-3 
 

7.2-2-4 
 

7.2-2-5 
 

7.2-2-6 
 

7.2-2-7 
 

7.2-2-8 
 

7.2-2-9 
 

7.2-2-10 

โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเรื่อง "การจดัทํา
รายละเอียดหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.): มคอ.2 และ มคอ.3 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การประยุกต์ใช้ 
MindManager เพ่ือการพัฒนางานวิจัยและงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน”  
โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบ
งานวิจัยในสายมนษุยศาสตร์ และสังคมศาสตร์" 
โครงการสัมมนาเร่ือง "มาตรฐานสากลเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้สื่อข่าวในภาวะวิกฤต" 
โครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจําป ี2554 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการจดัเก็บเอกสาร
หลักฐาน และการประมวลผลใน common data set  
โครงการลิขสิทธ์ิงานวรรณกรรม: สิ่งท่ีต้องรู้ก่อน
สร้างสรรค์ป้องกันการละเมิด 
โครงการ "ก้าวไปกบัผลงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ" 
โครงการ "Writing a Research Paper: Thinking 
and Argumentation 
รายงานการประชุมการบริหารงานคลังและพัสดุ 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ี
กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

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 

โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเรื่อง "การจดัทํา
รายละเอียดหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.): มคอ.2 และ มคอ.3 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การประยุกต์ใช้ 
MindManager เพ่ือการพัฒนางานวิจัยและงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน”  
โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบ
งานวิจัยในสายมนษุยศาสตร์ และสังคมศาสตร์" 
โครงการสัมมนาเร่ือง "มาตรฐานสากลเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้สื่อข่าวในภาวะวิกฤต" 
โครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจําปี 2554 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการจดัเก็บเอกสาร
หลักฐาน และการประมวลผลใน common data set  
โครงการลิขสิทธ์ิงานวรรณกรรม: สิ่งท่ีต้องรู้ก่อน
สร้างสรรค์ป้องกันการละเมิด 
โครงการ "ก้าวไปกบัผลงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ" 
โครงการ "Writing a Research Paper: Thinking 
and Argumentation 
รายงานการประชุมการบริหารงานคลังและพัสดุ 

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

ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร (explicit 
knowledge) 

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

 
7.2-4-5 

 
7.2-4-6 

 
7.2-4-7 

 

เอกสารการบรรยายในโครงการจัดการความรู้ 
หนังสือ/ตํารา/คู่มือ 
รายงานการศึกษาดูงาน 
ฐานข้อมูลของฝ่ายประกันคุณภาพ 
http://www.hum.ku.ac.th/qa/document.php 
ฐานความรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
http://www.thaiswasdee.com/tflkbase/ 
http://cai.hum.ku.ac.th/PAGE/about05.html 
(ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
http://lit.hum.ku.ac.th/menu/page17.html 
(ภาควิชาวรรณคดี) 

 5.  มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลาย
ลักษณ์ อักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้ 
ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ี
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

7.2-5-1 
 

สรุปผลการติดตามการจัดโครงการเขียนหนังสือ
ราชการ 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 4 ข้อ  
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผน  กลยุทธ์ของคณะอย่างน้อย

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากทุกภาควิชาร่วมเป็น

คณะกรรมการ ซ่ึงได้รับนโยบายจากคณะให้ดําเนินการจัดการความรู้ในภาควิชาต่างๆ และหน่วยงานสนับสนุนด้วย หน่วยงานต่างๆ 
จึงได้กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ (7.2-1-1) ไว้ในแผนของ
หน่วยงาน (7.2-1-2, 7.2-1-3 และ 7.2-1-4) ซ่ึงครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัย ด้านการบริการจัดการ และด้าน
ประกันคุณภาพ 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และ 

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

คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้จํานวนมาก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ต่างๆ เผยแพร่ไปสู่บุคลากร เช่น โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทํารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.): มคอ.2 และ 
มคอ.3 (7.2-2-1 และ 7.2-3-1)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การประยุกต์ใช้ MindManager เพ่ือการพัฒนางานวิจัยและ
งานสนับสนุนการเรียนการสอน” (7.2-2-2 และ 7.2-3-2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การออกแบบงานวิจัยในสาย
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์" (7.2-2-3 และ 7.2-3-3) โครงการสัมมนาเร่ือง "มาตรฐานสากลเพ่ือความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวใน
ภาวะวิกฤต" (7.2-2-4 และ 7.2-3-4) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย 
ประจําปี 2554 (7.2-2-5 และ 7.2-3-5) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการประมวลผลใน 
common data set (7.2-2-6 และ 7.2-3-6) โครงการลิขสิทธ์ิงานวรรณกรรม: สิ่งท่ีต้องรู้ก่อนสร้างสรรค์ป้องกันการละเมิด (7.2-2-7 
และ 7.2-3-7) โครงการ "ก้าวไปกับผลงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศ" (7.2-2-8 และ 7.2-3-8) โครงการ Writing a 
Research Paper: Thinking and Argumentation (7.2-2-9 และ 7.2-3-9) และการประชุมการบริหารงานคลังและพัสดุ (7.2-2-10 
และ 7.2-3-10) ซ่ึงมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ ไว้ในผู้เข้าร่วมโครงการ และกําหนดประเด็น
ความรู้ท่ีจะพัฒนาไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

คณะมนุษยศาสตร์มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ต่างๆ ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ท่ีเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) โดยการรวบรวม
เอกสารการบรรยายในโครงการจัดการความรู้ต่างๆ (7.2-4-1) หนังสือ/ตํารา/คู่มือ (7.2-4-2) รายงานการศึกษาดูงาน (7.2-4-3) จัด
ไว้เผยแพร่ท่ีสํานักงานเลขานุการ เพ่ือให้บุคลากรสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อีกท้ัง ฝ่ายประกันคุณภาพ และภาควิชายัง
ได้รวบรวมอกสารประกอบการบรรยาย ผลงานวิจัย บทความ และองค์ความรู้ต่างๆ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ เช่น ฐานข้อมูลของฝ่าย
ประกันคุณภาพ http://www.hum.ku.ac.th/qa/document.php (7.2-4-4) ฐานความรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
http://www.thaiswasdee.com/tflkbase/ (7.2-4-5) http://cai.hum.ku.ac.th/PAGE/about05.html (ภาควิชานิเทศศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) (7.2-4-6) และ http://lit.hum.ku.ac.th/menu/page17.html (ภาควิชาวรรณคดี) (7.2-4-7) 

5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

(explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการติดตามผลการนําความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานการจากบุคลากรท่ีผ่านการการอบรม พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนได้รับประโยชน์มาก และสามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ในด้านการเขียนรายงานการประชุม การร่างหนังสือภายใน-ภายนอก และสามารถสรุป
ใจความสําคัญของหนังสือราชการได้ (7.2-5-1) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  4 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3 ข้อ 
 

 4 : 4 ข้อ 
 

 5 : 5 ข้อ 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 

System Plan) 
7.3-1-1 

 
7.3-1-2 

 
7.3-1-3 

 
7.3-1-4 

 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
เทคโนโลยีและสารสนเทศคร้ังท่ี 5/2553  
แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 
ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
คณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

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 

ระบบจองห้องออนไลน ์
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) 
ระบบประชาสัมพันธ์ 
ระบบประมวลการสอนออนไลน์ 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
(กองบริการการศึกษา มก.) 
ระบบสารสนเทศของนิสิต มก. 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (สวพ. มก.) 
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ (สํานักบริการ
วิชาการ มก.) 
ระบบบัญชีสามมิติ (กองคลัง มก.) 
ฐานข้อมูลของกองแผนงาน มก. 

 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

7.3-3-1 
 

แบบประเมินการใช้ระบบสารสนเทศ (ระบบการ
จองห้อง) 

 4.  มีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
ตามที่กําหนด 

7.3-5-1 ส่งข้อมูลในระบบ CHE QA online 

 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 4 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนด
ไว้ท่ี 4 ข้อ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

คณะมนุษยศาสตร์มีการดําเนินงานในเรื่องของระบบสารสนเทศ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (7.3-1-1) มีหน้าท่ีในการวางแผนระบบสารสนเทศของคณะมนุษยศาสตร์ (7.3-1-3) และปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศของคณะมนุษยศาสตร์ (7.3-1-2) นอกจากนี้ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรม
กาจัดทําระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office (7.3-1-4) มีหน้าท่ีในการวางแผนและจัดทําระบบ E-office 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์จัดทําระบบสารสนเทศข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
ได้แก่ 1) ระบบการจองห้องออนไลน์ (7.3-2-1) ประกอบด้วย การจองห้องประชุม การจองห้องเรียน และการจองห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และลดข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการจองห้องต่างๆ 
2) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) (7.3-2-2) เพ่ือช่วยจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย และช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร 3) ระบบประชาสัมพันธ์ของคณะมนุษยศาสตร์ (7.3-2-3) ซ่ึงหน่วยงานภายในคณะสามารถ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์คณะได้โดยตรง เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการทํางาน 4) ระบบประมวลการสอนออนไลน์ 
(7.3-2-4) เป็นระบบท่ีภาควิชาสามารถนําประมวลการสอนข้ึนเว็บไซต์คณะได้โดยตรง เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรวบรวม
มาท่ีส่วนกลาง ในส่วนข้อมูลด้านอ่ืนๆ คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดทําเว็บเพจเพ่ือบริการข้อมูลด้านต่างๆ บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
เช่น ข้อมูลของฝ่ายกิจการนิสิต ฝา่ยวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นต้น (7.3-2-5) 

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังสามารถรายงานข้อมูล และสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ จากระบบของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร ของกองบริการการศึกษา มก. (7.3-2-6) ระบบ
สารสนเทศของนิสิต มก. (7.3-2-7) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ของ สวพ. มก. (7.3-2-8) ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ ของสํานัก
บริการวิชาการ มก. (7.3-2-9) ระบบบัญชีสามมิติ ของกองคลัง มก. (7.3-2-10) และ ฐานข้อมูลของกองแผนงาน มก. (7.3-2-11) 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดทําแบบประเมินการใช้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์คณะ (7.3-3-1) แต่ยัง

ไม่ได้นําผลการประเมินมาสรุปผลการใช้งาน เนื่องจากระบบท่ีทางคณะมนุษยศาสตร์ได้ทําข้ึนเพ่ิงเปิดใช้บริการไม่นาน 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์มีการส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2552 และ 2553 ผ่านระบบ CHE 
QA online ของ สกอ. (7.3-5-1) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3หรือ4 ข้อ 
 

 4 : 5 ข้อ 
 

 5 : 6 ข้อ  

 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

7.4-1-1 
 
 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตร์ 
 

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย
ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ จากตัวอย่างต่อไปน้ี 

  -  ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี) 

  -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
  -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
  -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง

ของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

  -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 

  -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

7.4-2-1 
 

7.4-2-2 
 

แบบประเมินองคป์ระกอบของการควบคุม
ภายใน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ 
 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

7.4-3-1 
 

7.4-3-2 
 

แบบประเมินองคป์ระกอบของการควบคุม
ภายใน 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของ
การควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 

 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับ
ความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

7.4-4-1 
7.4-4-2 

 
7.4-4-3 

แผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F2) 
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงใน
งวดก่อน (R-ERM.F3) 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"การออกแบบงานวิจัยในสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" 

 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

7.4-5-1 
 

7.4-5-2 

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงใน
งวดก่อน (R-ERM.F3) 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํ
คณะ คร้ังท่ี 10/2553 หน้า 15-17 

 6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

7.4-6-1 
 

7.4-6-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 7/2553 หน้า 7 
แผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F2) 
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คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์
มาตรฐาน จํานวน 6 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 5 ข้อ  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 7.4  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบ

พันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน

ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการ มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ของคณะให้บรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว้ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

  -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
  -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
  -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ

ประกันคุณภาพ 
  -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
  -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน (7.4-2-1) เพ่ือ
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2554 เสนอต่อมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงยังได้ร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (7.4-2-2) เพ่ือเตรียมจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในปี
ต่อไป 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
คณะมนุษยศาสตร์ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน เพ่ือประเมิน

โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ (7.4-3-1) และได้จัดทํารายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) (7.4-3-2) เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F2) ท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง คือ ด้านการวิจัย (7.4-4-1) 

พร้อมท้ังได้จัดทําแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (R-ERM.F3) (7.4-4-2) และดําเนินการตามแผนโดยจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การออกแบบงานวิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" (7.4-4-3) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การทําวิจัย และกระตุ้นให้บุคลากรทํางานวิจัยมากข้ึน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะมนุษยศาสตร์มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน (7.4-5-1) และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา (7.4-5-2) 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

คณะมนุษยศาสตร์ได้นําผลการสํารวจความต้องการพัฒนาของบุคลากรด้านการทําวิจัยรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือเสนอให้จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบงานวิจัยในสายมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์" (7.4-6-1) ซ่ึงคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงได้ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงในรอบ
ปี 2554 (7.4-6-2) 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน
ตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก สามารถบรรลุ
เป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้  โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางท่ี 2.8 

ตารางท่ี 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้าหมาย 

ปีการ 
ศึกษา 
2553 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00    

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 1 1 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553)  เป้าหมาย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 

 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 

 4 : 6 ข้อ 
 

 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

8.1-1-1 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะมนุษยศาสตร์ 
ปี พ.ศ.2552-2556 

 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

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 
สรุปงบประมารณแผ่นดินได้รับจัดสรร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
งบประมาณเงินรายได้ประจาํปี พ.ศ.2553 
ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2553 (งบประมาณแผ่นและ
เงินรายได้) 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 10/2553 หน้า 7, 12 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 9/2553 หน้า 6, 17 

 3.  มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาคณะและบุคลากร 

8.1-3-1 
 

8.1-3-2 

แผนปฏิบัติงานประจําปคีณะมนษุยศาสตร์
ปีงบประมาณ 2553 
งบประมาณเงินรายได้ประจาํปี พ.ศ.2553 

 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 

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2553 ราย
ไตรมาส 1-4 
รายงานเงินคงเหลอืประจาํเดือน (แฟ้ม) 
รายงานสรุปผลการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน(แฟ้ม)  
รายงานเงินรายได้ประจาํเดือน (แฟ้ม) 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 10/2553 หน้า 7, 12 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 9/2553 หน้า 6, 17 

 5.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความม่ันคงของคณะ
อย่างต่อเนื่อง 

8.1-5-1 
8.1-5-2 

 
8.1-5-3 

 
8.1-5-4 

รายงานเงินรายได้ประจาํเดือน (แฟ้ม) 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานคลงัและพัสดุ 
ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2553 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 10/2553 หน้า 7, 12 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 9/2553 หน้า 6, 17 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  6.  มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
committee) ภายในและภายนอก ทํา
หน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ต า ม ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

8.1-6-1 
 

8.1-6-2 
 

8.1-6-3 

คําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในคณะ
มนุษยศาสตร์ 
คําสั่งแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงินคณะ
มนุษยศาสตร์ 
รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงาน
พัสดุ (จากผู้ตรวจสอบภายใน) 

 7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้
เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

8.1-7-1 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ คร้ังท่ี 9/2553 หน้า 13-14 

 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 7 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนด
ไว้ท่ี 6 ข้อ  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และ 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

ยาวท่ีมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานคลังและพัสดุได้จัดทํารายงานด้านการเงินและงบประมาณต่างๆ เช่น การ
รายงานสรุปงบประมารณแผ่นดินได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (8.1-2-2) งบประมาณเงินรายได้ประจําปี พ.ศ.2553 
(8.1-2-3) ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2553 (งบประมาณแผ่นและเงินรายได้) (8.1-2-4) ส่งให้คณะเป็น
ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารและรายงานต่อท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเป็นระยะๆ (8.1-2-5 และ 8.1-2-6) 

3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์มีงบประมาณประจําปี 2533 (8.1-3-2) ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี 2553 (8.1-3-1) 

ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และ 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ

คณะอย่างต่อเนื่อง 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เช่น รายงานการเงินปีงบประมาณ 2553 รายไตรมาส 

1-4 (8.1-4-1) รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (แฟ้ม) (8.1-4-2) รายงานสรุปผลการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน(แฟ้ม) (8.1-4-3)  
รายงานเงินรายได้ประจําเดือน (แฟ้ม) (8.1-4-4 และ 8.1-5-1) รายงานสรุปผลการดําเนินงานคลังและพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 (8.1-5-2) และรายงานข้อมูลงบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้างของการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการมนุษยศาสตร์ 4 เป็นต้น และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเป็นระยะ (อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง) (8.1-4-5, 8.1-4-6, 8.1-5-3 และ 8.1-5-4) เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
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6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในคณะมนุษยศาสตร์ 
(8.1-6-1) และ กรรมการเก็บรักษาเงิน (8.1-6-2) เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงในปีนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ดําเนินการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ (8.1-6-3) เม่ือวันท่ี 2-4 พฤษภาคม 
2554 ผลสรุปว่ามีการดําเนินงานถูกต้องตามระเบียบทุกรายการ 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจอยู่เสมอ โดยมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของคณะมนุษยศาสตร์และทุกหน่วยงานรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบหรือหารือร่วมกันในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณบดีจะรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ให้ท่ีประชุมรับทราบและร่วมกันพิจารณาตัดสินใจเป็นประจําทุกเดือน (8.1-7-1) 

 
 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก สามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี สามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ โดยมี
รายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางท่ี 2.9 

ตารางท่ี 2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้าหมาย 

ปีการ 
ศึกษา 
2553 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
ผลประเมินตามเกณฑ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 7 9 8 5.00 4.00    

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 4.00 1 1 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554)   เป้าหมาย  7 ข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 

 3 : 4หรือ5  
          หรือ6 ข้อ 
 

 4 : 7หรือ8 ข้อ 
 

 5 : 9 ข้อ  

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ี เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

9.1-1-1 
 

9.1-1-2 
9.1-1-3 

 
9.1-1-4 

 
9.1-1-5 

 
9.1-1-6 

 

ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจําคณะมนุษยศาสตร์ 
คําสัง่แต่งต้ังคณะทํางานด้านการประกันคุณภาพ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2553 หน้า 5-6 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ คร้ังท่ี 3/2553 หน้า 5-7 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2554 หน้า 3-6 
คู่มือระบบประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์  
ปีการศึกษา 2553 

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

9.1-2-1 
 

9.1-2-2 
9.1-2-3 

 
9.1-2-4 

 
9.1-2-5 

ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจําคณะมนุษยศาสตร์ 
คําสัง่แต่งต้ังคณะทํางานด้านการประกันคุณภาพ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2554 หน้า 3-6 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ คร้ังท่ี 3/2553 หน้า 9 
แผนปฏิบัติงานประจําปงีบประมาณ 2554 ของ
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 3.  มีการ กําหนดตัวบ่ งชี้ เ พ่ิม เ ติมตาม  
อัตลักษณ์ของคณะ 

9.1-3-1 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ คร้ังท่ี 2/2553 หน้า 4, 
3/2553 หน้า7-8 และ 1/2554 หน้า 6-8 

 4.  มีการ ดํา เนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน 

ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 

2) การจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ก่อนจัดส่ง
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็น
รายงาน ท่ี มี ข้อ มูลครบ ถ้วนตาม ท่ี
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 

และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพ
ไ ป ทํ า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของคณะ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ 

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 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะ คร้ังท่ี 3/2553 หน้า2-4 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 10/2553 หน้า 10 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังท่ี 7/2553 หน้า 11 
การติดตามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกนัคุณภาพเปน็
ระยะ  ๆ 
ฐานข้อมูลงานบริการวชิาการ และฐานข้อมูลการ
พัฒนาบคุลากร ในเว็บไซต ์
แผนปฏิบัติงานประจําปงีบประมาณ 2554 ของ
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
แบบ สปค. 01 และ สปค. 02 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  5.  มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และส่งผล
ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

9.1-5-1 
 

9.1-5-2 
 

9.1-5-3 
 
 

9.1-5-4 
 

9.1-5-5 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 3/2553 หน้า 4-5 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปี 2553 หน้า 2-3 
รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์จา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปี
งบประมาณ 2553 (ฝ่ายประกันคุณภาพ) 
สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน
ย่อย ประจําป ี2553 

 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบท้ัง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

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

 
9.1-6-7 
9.1-6-8 
9.1-6-9 

 
9.1-6-10 
9.1-6-11 

ระบบจองห้องออนไลน์ 
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) 
ระบบประชาสัมพันธ์ 
ระบบประมวลการสอนออนไลน์ 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร (กอง
บริการการศึกษา มก.) 
ระบบสารสนเทศของนิสิต มก. 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (สวพ. มก.) 
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ (สํานักบริการ
วิชาการ มก.) 
ระบบบัญชีสามมิติ (กองคลัง มก.) 
ฐานข้อมูลของกองแผนงาน มก. 

 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของคณะ 

9.1-7-1 
 

9.1-7-2 
 
 

9.1-7-3 
9.1-7-4 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
สํานักงานเลขานกุารคณะ 
รายงานวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
บัณฑิต มก. ประจําปี พ.ศ.2553 (ของนิสิตท่ีจบปี
การศึกษา 2552) 
ผลการประเมินโครงการบริการวชิาการของศนูย์ภาษา 
การให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพฯ ของคณะทุกปี 
(การสัมภาษณ์) 

 8.  มี เค รือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะห ว่ า ง คณะ /
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

9.1-8-1 
 
 

9.1-8-2 
 
 

9.1-8.3 
9.1-8-4 

 

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจําปี 
2554 
โครงการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเงินและ
งบประมาณ เพ่ือการประกันคุณภาพ และศึกษาดู
งาน ประจําปี 2553 
โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านกิจการนิสิตฯ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะวิชา และของนิสิตนักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัย
ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา ท่ีคณะพัฒนา ข้ึน 

และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

9.1-9-1 
 
 

9.1-9-2 
9.1-9-3 

 
9.1-9-4 

รางวัลคุณภาพ มก.คร้ังท่ี 4 ประจําปี 2553 (รางวัลดี
เย่ียม 2 รางวัล ได้แก่ คู่มือระบบประกันคุณภาพ และ 
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ) 
จดหมายข่าวการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์ 
ประกาศผลหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์ 
ระบบจองห้องออนไลน์ 

คณะมนุษยศาสตร์ประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จํานวน 9 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 7 ข้อ  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จํานวน 8 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ท่ี 7 ข้อ เนื่องจากไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 5 ซ่ึงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ

คณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ระบบประกันคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ประจําคณะมนุษยศาสตร์ (9.1-1-1) และคณะทํางานด้านการประกันคุณภาพ (9.1-1-2) ท่ีทําหน้าท่ีขับเคลื่อนให้งานประกันคุณภาพ
ของคณะดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการประกันคุณภาพของแต่
ละหน่วยงานย่อยภายในคณะ ท่ีดําเนินการด้านการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีคณะมนุษยศาสตร์กําหนด (9.1-1-3  
9.1-1-4 และ 9.1-1-6) 

สําหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2554 คณะมนุษยศาสตร์ได้พัฒนารูปแบบจากเดิมท่ีตรวจ
ภาควิชาตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ 9 องค์ประกอบ และประเมินหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ 6 องค์ประกอบ มาเป็นทุกหน่วยงาน
ใช้ 9 องค์ประกอบ แต่มีการปรับให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานย่อยย่ิงข้ึน โดยมีรูปแบบการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ทุกหน่วยงานดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นรายองค์ประกอบ โดยคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ประเมินภาควิชา และคณะกรรมการประเมินหน่วยงานสนับสนุน 

2. ระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน โดยทุกหน่วยงานดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนของทุกปี ดังนี้ 
วันท่ี 1 ทุกหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการสัมภาษณ์บุคลากรจากทุกหน่วยงาน 
วันท่ี 2 คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานของทุกหน่วยงาน (แล้วเว้น 1 วัน) 
วันท่ี 3  คณะกรรมการประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน (เช้า) คณะกรรมการรายงานผลการประเมินให้ทุกหน่วยงาน  
 รับทราบ (บ่าย) 

3. คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพประจําคณะเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามหลักสูตรท่ี สกอ. กําหนด คณะกรรมการแต่ละ
กลุ่มมีหน้าท่ี ดังนี้ 

4. ทุกหน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) และแบบเก็บข้อมูลดิบ 
ส่งให้คณะ 1 ชุดพร้อมไฟล์ข้อมูล ก่อนการประเมินฯ 2 สัปดาห์ 

5. ทุกหน่วยงานดําเนินการแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดทํา สปค.01 พร้อมไฟล์ข้อมูล ส่งให้คณะ
หลังจากที่ได้รับรายงานผลการประเมินฯ แล้ว ภายใน 1 เดือน 

กลุ่มท่ี 1 ตรวจ 
องค์ 1, 7, 8, 9 
(8 ภาควิชา) 

กลุ่มท่ี 2 ตรวจ 
องค์ 2 
(8 ภาควิชา) 

กลุ่มท่ี 3 ตรวจ 
องค์ 3, 6 
(8 ภาควิชา) 

กลุ่มท่ี 4 ตรวจ 
องค์ 4, 5  
(8 ภาควิชา) 

กลุ่มท่ี 5 ตรวจ 
องค์ 1, 2, 4-9 

(5 หน่วยสนับสนุน) 

กลุ่มท่ี 6 ตรวจสอบ
การประมวลผล

ท้ังหมด (13 หน่วยงาน) 

กรรมการ 4 คน กรรมการ 4 คน กรรมการ 5 คน กรรมการ 5 คน กรรมการ 5 คน กรรมการ 7 คน 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะและภาควิชา 
 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน 

คณะ ภาควิชา 

1 1 1 
2 8 

 
7 

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

(7.4 ไม่ประเมิน) 
8 1 1 
9 1 1 

ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม+ 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

21 ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล 

รวม 26 222 

  ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม  ได้แก่ จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาท่ี
เปิดสอนให้กับนิสิต 

   ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ได้แก่ กระบวนการและกลไกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
2
   เฉพาะภาควิชาภาษาศาสตร์ประเมิน 21 ตัวบ่งชี ้เนื่องจากไม่ประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 เพราะไม่มีการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสําหรับหน่วยงานสนับสนุน 
 

 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน 

คณะ สํานักงาน ศูนย์ภาษา ศูนย์จัดการ ขงจื๊อ สถาบันภาษา 

1 1 1 1 1 1 1 

2  8 1 (2.5) - - - - 

3 3 - - - - - 

4 3 - - - 3 3 

5 2 - 31 - 31 31 

6 1 1 - - 1 1 

7 4 82 82 82 82 82 
8 1 1 1 1 1 1 

9 1 13 13 13 13 13 
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม+ 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

2 - - - - - 

รวม 26 13 14 11 18 18 

   เพ่ิมตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 (ตัวบ่งชี้ของสํานัก/สถาบัน) 
2
    ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 แต่เพ่ิมตัวบ่งชี้ท่ี 2.2, 2.3, 3.4, 3.5, 6.1 (ตัวบ่งชี้ของสํานัก/สถาบัน) 

3
   ประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ของสํานัก/สถาบัน แทน 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะนั้น คณะมนุษยศาสตร์ได้กําหนดผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลผลการ
ดําเนินตามตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพ ประจําปี 2554 อีกด้วย (9.1-1-5) 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ (9.1-2-1) ซ่ึงมีคณบดีและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นท่ี
ปรึกษา มีรองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาคและหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน รวมถึงหัวหน้างานและเจ้าหน้าท่ีของ
สํานักงานเลขานุการเป็นกรรมการ ได้ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพของคณะ ประจําปีงบประมาณ 2553 และ 
2554 (9.1-2-4 และ 9.1-2-5) เพ่ือกําหนดแนวทางดําเนินงานและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และดําเนินการตาม
นโยบายของคณะท่ีได้กําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพ ประจําปี 2554 (9.1-2-3)  

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้กําหนดให้หน่วยงานย่อยภายในท้ังหมดร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ของคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือ

ค้นหาอัตลักษณ์ของคณะ และได้พัฒนาเป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 จนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปี 2553 เม่ือวันท่ี 28-30 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้อัต
ลักษณ์ของคณะ และเกณฑ์ในการประเมินฯ ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์จึงได้หารือ
ร่วมกันในการปรับปรุงตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเกณฑ์ประเมิน (9.1-3-1) สรุปได้ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  กระบวนการและกลไกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์  

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
 อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายทางเน้ือหาวิชา ได้แก่ ด้าน
ภาษา ด้านวิชาชีพ และด้านวิชาพ้ืนฐานทางมนุษยศาสตร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์มีภาควิชาท่ีมีการเรียนการสอนภาษาเป็นหลัก 
ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และภาควิชาภาษาศาสตร์ ซ่ึงมีท้ังหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ อีกท้ังยังมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นิสิตได้เพ่ิมพูนความรู้ทางภาษา โดยมีศูนย์พัฒนา
ภาษาด้วยตนเอง (KU SALL)  

ด้านวิชาชีพ ภาควิชาดนตรีมีการจัดการเรียนการสอนสาขาดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีของกลุ่มชาติพันธ์ุ ได้ก่อต้ังวง
ดุริยางค์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้ึน ได้แก่ วง KU Wind Symphony ซ่ึงทําชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
นอกจากน้ียังมีภาควิชาศิลปาชีพท่ีเปิดการเรียนการสอนสาขาการเดินทางและการท่องเที่ยว และสาขาการโรงแรม โดยให้นิสิตได้มี
โอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และยังมีภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ีมีความโดดเด่นในการ 
บูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและด้านสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  

นอกจากนี้ ในด้านวิชาพ้ืนฐานทางมนุษยศาสตร์มีภาควิชาวรรณคดี และภาควิชาปรัชญาและศาสนาท่ีจัดการเรียนการสอน
โดยมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

ดังนั้นการสร้างอัตลักษณ์ของการบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของคณะมนุษยศาสตร์ สามารถทําได้ท้ังในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ รวมท้ังการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 พันธกิจด้านการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ 

 1. การสร้างหลักสูตรและรายวิชาท่ีบูรณาการศาสตร์  
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ 

พันธกิจด้านการวิจัยท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ 
 1. การวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ 
 2. การจัดประชุมวิชาการ สัมมนาส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์ 
 3. การจัดสรรทุนวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมองค์ความรู้บูรณาการศาสตร์ 

 พันธกิจด้านการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ 
  การให้บริการวชิาการในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ 
 พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ 
   การจัดกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ 
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นิยามศัพท์ 
 กระบวนการ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามท่ี
ต้องการ ข้ึนตอนการปฏิบัติงานจะต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ 
 กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้กระบวนการมีการขับเคลื่อน หรือดําเนินการโดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ หมายถึง การบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้แก่นิสิตได้เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การ
ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญของหน่วยงาน (organization-wide goal) การบูรณาการท่ี
มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน 
ระบบการจัดการผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

 บูรณาการศาสตร์ หมายถึง การนําศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กันมาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพ่ือนํามาดําเนินงานใน 4 
พันธกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการ
ร่วมกันต้ังแต่ 2 ศาสตร์ข้ึนไป ตามอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  โดยมีการติดตามข้อมูลเป็นระยะๆ (9.1-4-4) เช่น ให้
หน่วยงานย่อยรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้รอบ 3 เดือน ให้ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้รายงานผลการดําเนินงาน และขอให้จัดทํา สปค.
01-02 พร้อมท้ังมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผน (9.1-4-2 และ 9.1-4-6) เป็นต้น และยังมีการจัดทําข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรและการให้บริการทางวิชาการท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ (9.1-4-5) 

2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ และแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา (9.1-4-3 และ 9.1-4-7) โดยเป็นรายงานท่ีมี
ข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เพราะต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบท่ี สกอ.
กําหนด 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ (9.1-4-7) และนําผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยมาพิจารณาแนวทางในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพให้แก่หน่วยงานย่อยด้วย (9.1-4-1) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหน่วยงานย่อย (9.1-5-5) และระดับคณะ 
มาปรับปรุงการทํางาน โดยหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ (9.1-5-1 และ 9.1-5-2) และจากการจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" ฝ่ายประกันคุณภาพได้
จัดทํารายงานสรุปแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ (9.1-5-3) เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ซ่ึงส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของฝ่ายประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ (9.1-5-4) (กรรมการไม่นับ) 
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6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
คณะมนุษยศาสตร์มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ 1) ระบบการจองห้องออนไลน์ (9.1-6-1) ประกอบด้วย การจองห้องประชุม การจองห้องเรียน และการ
จองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และลดข้ันตอนการปฏิบัติงานด้าน
การจองห้องต่างๆ 2) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) (9.1-6-2) เพ่ือช่วยจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นข้อมูลได้
ง่าย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร 3) ระบบประชาสัมพันธ์ของคณะมนุษยศาสตร์ (9.1-6-3) ซ่ึงหน่วยงานภายในคณะ
สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์คณะได้โดยตรง เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการทํางาน 4) ระบบประมวลการสอน
ออนไลน์ (9.1-6-4) เป็นระบบท่ีภาควิชาสามารถนําประมวลการสอนข้ึนเว็บไซต์คณะได้โดยตรง เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการ
รวบรวมมาท่ีส่วนกลาง ในส่วนข้อมูลด้านอ่ืนๆ คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดทําเว็บเพจเพื่อบริการข้อมูลด้านต่างๆ บนเว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์ เช่น ข้อมูลของฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นต้น (9.1-6-5) 

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังสามารถรายงานข้อมูล และสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ จากระบบของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร ของกองบริการการศึกษา มก. (9.1-6-6) ระบบสารสนเทศของ
นิสิต มก. (9.1-6-7) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ของ สวพ. มก. (9.1-6-8) ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ ของสํานักบริการวิชาการ มก. 
(9.1-6-9) ระบบบัญชีสามมิติ ของกองคลัง มก. (9.1-6-10) และ ฐานข้อมูลของกองแผนงาน มก. (9.1-6-11) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ โดยสํานักงานเลขานุการคณะเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการ
ให้บริการ จึงมีการสํารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ (9.1-7-1) ในงานบริหารและธุรการ งานการเงินและพัสดุ 
งานการบริการการศึกษา และงานแผนและประกันคุณภาพ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นิสิต เป็นประจําทุกปีการศึกษา เพ่ือนํา
ข้อคิดเห็นท่ีได้รับมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการตามความต้องการให้ดีย่ิงข้ึน และมีศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางวิชาการ
โดยเฉพาะการจัดอบรมภาษาต่างๆ แก่บุคคลภายนอก นิสิต นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร มก. มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ (9.1-7-3) เพ่ือมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินให้ดีย่ิงข้ึนเช่นกัน ด้านคุณภาพบัณฑิตมีการจัดทํารายงานวิจัยเร่ือง  
ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต มก. ประจําปี พ.ศ.2553 (ของนิสิตท่ีจบปีการศึกษา 2552) (9.1-7-2) นอกจากนี้ ในการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี คณะได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ทุกปี (9.1-7-4) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการด้านการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เช่น โครงการโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเงินและงบประมาณ เพ่ือการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําปี 2553 
(9.1-8-2) โครงการจัดการความรู้ (KM) เร่ือง การพัฒนานิสิต เพ่ือการประกันคุณภาพ ประจําปี 2554 (9.1-8-3) โครงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจําปี 2554 (เย่ียมชมหน่วยงานต้นแบบด้านการประกัน
คุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์) (9.1-8-1) เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือรับทราบข้อมูล
ข่าวสารด้านการประกันคุณภาพท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการติดต่อสัมพันธ์แลกเปล่ียนความรู้และทักษะในการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพระหว่างบุคลากรของคณะกับหน่วยงานอื่นๆ อยู่เสมอ ท้ังยังเข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และนิสิตนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ (9.1-8-4) อีกด้วย 
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9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ มก.คร้ังท่ี 4 ประจําปี 2553 ประเภทรางวัลด้านแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
ด้านการประกันคุณภาพ โดยได้รับรางวัลดีเย่ียม 2 รางวัล ได้แก่ คู่มือระบบประกันคุณภาพ และการจัดโครงการหน่วยงานต้นแบบ
ด้านการประกันคุณภาพ) (9.1-9-1 และ 9.1-9-3) ซ่ึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนสามารถเข้ามาศึกษา และดาวน์โหลด
ได้ อีกท้ัง ยังมีระบบ e-office ระบบจองห้องประชุม และจองห้องเรียนออนไลน์ (9.1-9-4) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่บุคลากร
ภายในคณะมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ ฝ่ายประกันคุณภาพได้จัดทําจดหมายข่าวการประกันคุณภาพการศึกษา (E-News QA) (9.1-9-2) 
รอบ 3 เดือน เพ่ือรวบรวมข่าวสารข้อมูลความรู้และผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในคณะ 
และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เพ่ือลดค่าใช้ในการจัดทําเอกสาร 

 

         
 
 
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของคณะ  จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใน

รายวิชาท่ีเปิดสอนให้กับนิสิต 
คําอธิบายตัวบ่งชี ้
 เพ่ือให้หน่วยงานมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมเสริมในรายวิชาให้กับนิสิตอย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน 
นิยามศัพท์ 
 โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังเพ่ือเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาให้กับนิสิต 
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยภาควิชาและคณะ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม เช่น โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่นิสิต โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นต้น  โดยเป็นกิจกรรมท่ีจัดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีจัดเสริมในหลักสูตรและรายวิชาท่ีเปิดสอน 
ข้อมูลท่ีต้องการ 

 จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาท่ีเปิดสอนให้กับ
นิสิต (ซ่ึงมีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงการจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รายวิชาท่ีเปิดสอนให้กับนิสิต) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554) เป้าหมาย  58 โครงการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า 
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การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน  

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน พ.-1 
 

แฟ้มโครงการต่างๆ 

มีโครงการ/
กิจกรรมอย่าง

น้อย 10 
โครงการ 

มีโครงการ/
กิจกรรม  
11-20 

มีโครงการ/
กิจกรรม  
21-30 

มีโครงการ/
กิจกรรม  
31-40 

มีโครงการ/
กิจกรรม 

มากกว่า 40 

 

คณะมนุษยศาสตร์มีจํานวนโครงการ / กิจกรรมเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาท่ีเปิด
สอนให้กับนิสิตจํานวน 104 โครงการ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้
ท่ีจํานวน 58 โครงการ  

ในปีการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ในรายวิชาท่ีเปิดสอนให้กับนิสิตจํานวน 104 โครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปน้ี  

ภาควิชาดนตรี 16 โครงการ 
1. โครงการมอบตัวเป็นศิษย์สาขาวิชาดนตรีไทย ประจําปีการศึกษา 2553 
2. โครงการคีตสานศิลป์ 
3. โครงการ Greenmen Brass Theatre  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนิสิตเอกขับร้อง  
5. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม  
6. โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจําปี 2553  
7. โครงการเชิดชูเกียรติศลิปินแห่งชาติ ครูอุทัย  แก้วละเอียด  
8. โครงการแสดงดนตรีไทย “ดนตรีไทยสัญจร ประจําปี 2553” 
9. โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง แนวทางและทิศทางในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
10. โครงการสัมมนา เร่ือง วิกฤตวงป่ีพาทย์  
11. โครงการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่ีประเทศอิตาลี  
12. โครงการเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านดนตรีไทย 
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีกะเหรี่ยง อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
14. โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  
15. โครงการคอนเสิร์ตเปียโนมิตรภาพเกษตรศาสตร์ – ศิลปากร 
16. โครงการ Kasetsart Brass Beach Camp 2011  
17. โครงการ 84 พรรษา เฉลิมราชย์ เกษตรศาสตร์สืบสานเพลงของพ่อ 
18. โครงการ Thai New Year (Songkran) Festival 2011  
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1 โครงการ 
1.  โครงการเตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาแก่นิสิตระดับปริญญาโท 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 9 โครงการ 
1. โครงการจัดทําหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) 
2. โครงการฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
123 

3. โครงการสัมมนาสร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ คร้ังท่ี 2 
4. โครงการเสวนาพิเศษ เร่ือง “รักแท้อยู่หนใด” 
5. โครงการสัมมนาปรัชญาและศาสนา แก่นิสิตปริญญาโท 
6. โครงการเสวนาวิชาการเร่ือง “การสอนปรัชญาและศาสนาในระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคปลาย 52) 
7. โครงการสุนทรียศาสตร์ ประกอบรายวิชา 01387323 เข้าเย่ียมชมสถานท่ี  The Capital Club, Bangkok 
8. โครงการทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
9. โครงการเงินอุดหนุนวิจัย 
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 24 โครงการ 
1.  โครงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนิสิตในท่ีปรึกษาชั้นปีท่ี  4 รหัส 50 
2.  โครงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนิสิตในท่ีปรึกษาชั้นปีท่ี  1 รหัส 53 
3.  โครงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนิสิตในท่ีปรึกษาชั้นปีท่ี  2 รหัส 52 
4.  โครงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนิสิตในท่ีปรึกษาชั้นปีท่ี  1 รหัส 53 และ ปีท่ี 3 รหัส 51 
5.  โครงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนิสิตในท่ีปรึกษาทุกชั้นป ี
6.  วันชาติฝร่ังเศส 
7.  โครงการสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ประจําป ี2553 
8.  โครงการ KU-SALL CYBER QUIZ 2010 
9.  โครงการอบรมเรื่องวัฒนธรรมอเมริกัน 
10. โครงการฝึกทักษะทางภาษา (การฟังและการพูด) 
11. โครงการแข่นขันโต้วาทีภาษาอังกฤษด้านสิ่งแวดล้อม 
12. โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ืองการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
13. การอบรมและสาธิตการจัดดอกไม้ Ikaebana และ การบรรยายพิเศษเรื่อง "ประวัติความเป็นมาของชาวญี่ปุ่น" 
14. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นิสิต มก.ชั้นปีท่ี 3-4 
15. โครงการค่ายภาษาฝร่ังเศส Mini-Immersion:ici on parle francais 
16. โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ 
17. โครงการประชุมพบปะสังสรรค์อาจารย์และนิสิตภาคปลาย 
18. โครงการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภาษาต่างประเทศทางสื่อวิทยุ 
19. โครงการวันตรุษจีน 
20. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่นประจําปี 2554 "นําชาวญี่ปุ่นชมงานเกษตรแฟร์" 
21. โครงการเทศกาลวันสําคัญนานาชาติ "ประกวดภาพถ่ายต้อนรับวาเลนไทน์" 
22. โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
23. โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างปิดภาคฤดูร้อน 
24. โครงการพัฒนาทักษาภาษาจากสื่อมุมคําศัพท์ 
ภาควิชาภาษาไทย 10 โครงการ 
1. โครงการศึกษาภาษาไทยถ่ิน 
2. โครงการเรียนรู้หลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และรู้จักหาประสบการณ์จากข้อมูลต่างๆ 
3. โครงการทัศนศึกษาภาษาวรรณศิลป์จากศิลาจําหลัก ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
4. โครงการชมรายการ “พระอภัยมณีตอนท้ิงเมียยักษ์มารักเงือก 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของนิสิตปริญญาเอก 
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
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7. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
8. โครงการสารคดีสัญจร 
9. โครงการ "ตามรอยกวีโบราณ" 
10. โครงการวิวัฒนาการภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ 2 โครงการ 
1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาศาสตร์ 
2. โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาควิชาวรรณคดี 36 โครงการ 
1.  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาวรรณคดี 
2.  การอ่านตีความกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
3.  การประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ คร้ังท่ี 8 
4.  Role Play บทบาทสมมติ “นักแสดงมือสมัครเล่น” 
5.  การบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จากวรรณกรรมสู่การแสดง” 
6.  การจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพ่ือผู้พิการทางสายตา 
7. การถ่ายทอดเทคโนโลยี “เพ่ือกันและกัน” 
8. “นัดพบเพ่ือทบทวน” การประชุมนิสิตชั้นปีท่ี 2-4 
9. เรียนรู้การเมืองไทย ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
10. วิถีชีวิตชาวสวนฝั่งธน 
11. ทัศนศึกษาวัดสุทัศน์เทพวราราม 
12. เรียนรู้ศิลปะและวรรณคดีท่ีวัดวิษณุ 
13. เสวนาวิชาการ Gender and Sexuality 
14. พิพิธทัศนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
15. การถ่ายทอดเทคโนโลยี  “เพ่ือกันและกัน” 
16. เสวนาวิชาการ “จากลายลักษณ์สู่หน้าม่าน: วรรณกรรมดัดแปลงเพ่ือการแสดงละครเวที” 
17. เสวนาวิชาการ “วาทกรรมความเป็นพ่อในสังคมไทย” 
18. สัมมนาประเมินผลการฝึกงานของนิสิต 
19. ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
20. เรียนรู้พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ 
21. ทัศนานิทรรศการ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” 
22. ประชุมสัมมนานิสิตภาควิชาวรรณคดี: ปรับกระบวนทัศน์รับน้อง บายเนียร์ 
23. ความร่วมมือกับวัดพระเชตุพนฯ ในการชําระเอกสารตัวเขียน 
24. ศึกษาดูงานวรรณกรรมสําหรับผู้อ่านรุ่นเยาว์ในปัจจุบัน 
25. พบกันคร่ึงทาง: มัชฌิมนิเทศนิสิตชั้นปีท่ี 1  ของภาควิชาวรรณคดี 
26. วรรณกรรมสําหรับนักอ่านรุ่นเยาว์: การสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน 
27. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี “หอสมุดแห่งชาติ” 
28. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี “ห้องสมุดสยามสมาคม” 
29. เสวนาวิชาการ “ด้วยใจรักนักอ่านหนัง คร้ังท่ี 3” 
30. เสวนาวิชาการ “การเมืองเรื่องประวัติวรรณคดีไทย” 
31. ทัศนศึกษา จ.สุพรรณบุรี 
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32. ร่วมกันสร้างสรรค์วรรณกรรมสําหรับเยาวชน คร้ังท่ี 1 
33. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี “หอสมุดดํารงราชานุภาพ” 
34. ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 
35. ร่วมกันสร้างสรรค์วรรณกรรมสําหรับเยาวชน คร้ังท่ี 2 
36. ศิลปะการเล่านิทานและการสร้างสรรค์อุปกรณ์ประกอบการเล่านิทาน 
ภาควิชาศิลปาชีพ 7 โครงการ 
1. โครงการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศสําหรับงานบริการส่วนหน้า 
2. โครงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิต 
3. โครงการห้องเรียนธรรมชาติ: ปลูกป่า เสริมโป่ง เชื่อมโยงสายใยศิลปาชีพ 
4.  โครงการม่านหมอกและไอดิน ถ่ินเกษตรวังน้ําเขียว 
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้รากเหง้าของอดีต 
6. โครงการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพด้านการพัฒนาทักษะการพิมพ์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 
7. โครงการทัศนศึกษาโดยนิสิตด้วยกระบวนการ PDCA 
 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   กระบวนการและกลไกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์  

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
 อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายทางเน้ือหาวิชา ได้แก่ ด้าน
ภาษา ด้านวิชาชีพ และด้านวิชาพ้ืนฐานทางมนุษยศาสตร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์มีภาควิชาท่ีมีการเรียนการสอนภาษาเป็นหลัก 
ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และภาควิชาภาษาศาสตร์ ซ่ึงมีท้ังหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ อีกท้ังยังมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นิสิตได้เพ่ิมพูนความรู้ทางภาษา โดยมีศูนย์พัฒนา
ภาษาด้วยตนเอง (KU SALL)  

ด้านวิชาชีพ ภาควิชาดนตรีมีการจัดการเรียนการสอนสาขาดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีของกลุ่มชาติพันธ์ุ ได้ก่อต้ังวง
ดุริยางค์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้ึน ได้แก่ วง KU Wind Symphony ซ่ึงทําชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
นอกจากน้ียังมีภาควิชาศิลปาชีพท่ีเปิดการเรียนการสอนสาขาการเดินทางและการท่องเที่ยว และสาขาการโรงแรม โดยให้นิสิตได้มี
โอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และยังมีภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ีมีความโดดเด่นในการ 
บูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและด้านสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  

นอกจากนี้ ในด้านวิชาพ้ืนฐานทางมนุษยศาสตร์มีภาควิชาวรรณคดี และภาควิชาปรัชญาและศาสนาท่ีจัดการเรียนการสอน
โดยมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

ดังนั้นการสร้างอัตลักษณ์ของการบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของคณะมนุษยศาสตร์ สามารถทําได้ท้ังในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ รวมท้ังการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 พันธกิจด้านการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ 

 1. การสร้างหลักสูตรและรายวิชาท่ีบูรณาการศาสตร์  
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ 

พันธกิจด้านการวิจัยท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ 
 1. การวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ 
 2. การจัดประชุมวิชาการ สัมมนาส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์ 
 3. การจัดสรรทุนวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมองค์ความรู้บูรณาการศาสตร์ 

 พันธกิจด้านการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ 
  การให้บริการวชิาการในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ 
 พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ 
   การจัดกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ 
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นิยามศัพท์ 
 กระบวนการ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามท่ี
ต้องการ ข้ึนตอนการปฏิบัติงานจะต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ 
 กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้กระบวนการมีการขับเคลื่อน หรือดําเนินการโดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ หมายถึง การบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้แก่นิสิตได้เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การ
ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญของหน่วยงาน (organization-wide goal) การบูรณาการท่ี
มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน 
ระบบการจัดการผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

บูรณาการศาสตร์ หมายถึง การนําศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กันมาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพ่ือนํามาดําเนินงานใน 4 
พันธกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการ
ร่วมกันต้ังแต่ 2 ศาสตร์ข้ึนไป ตามอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554) เป้าหมาย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จํานวนข้อ 
 

 1 : 1 ข้อ 
 

 2 : 2 ข้อ 
 

 3 : 3หรือ4 ข้อ 
 

 4 : 5 ข้อ 
 

 5 : 6 ข้อ  

 1.  มีการจัดทําแผนการสร้างและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ ท่ี
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

อ.-1-1 
อ.-1-2 

 
อ.-1-3 

 
อ.-1-4 

แผนปฏิบัติงานประจําปงีบประมาณ 2553 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
6/2553 
ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้อัตลักษณ์จากคณะกรรมการ
ประเมินฯ ประจําปี 2553 
คู่มือประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ หน้า 56-57 

 2.  มีกระบวนการและกลไกในการ
บริหารจัดการการสร้างและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ 

อ.-2-1 
 

อ.-2-2 
อ.-2-3 
อ.-2-4 
อ.-2-5 

 
อ.-2-6 

 
 

อ.-2-7 

รายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะ คร้ังท่ี 
11/2553 หน้า 5 
แบบ สปค.01 และ สปค.02 
หลักสูตรท่ีมีการบูรณาการศาสตร์ 
โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ 
โครงการ Creative Activity Teen CAMP: CAT 
CAMP 2011 
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมแนะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "วรรณคดี-ดนตรี
วิจักษณ์" 
เอกสารการประชุมโครงการวรรณคดี-ดนตรีวิจักษณ:์ 
สีสันแห่งภาษาและชาติพันธ์ุในวรรณคดี-ดนตรีไทย 
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เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  3.  มีการจัดสรรทรัพยากร และ
ปั จจั ย เกื้ อหนุ น ต่ า งๆ  เ พ่ื อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของพันธ
กิจท่ีเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของ
คณะฯ 

อ.-3-1 
 
 

แผนการดําเนินงานชุดโครงการกจิกรรมครบรอบ 30 ปีแห่ง
การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ 
 

 4.  มีการถ่ายทอดความหมายและ
ส ร้ า งความ มี ส่ วน ร่ วมของ
บุ ค ล า ก ร ต่ อ ก า ร กํ า ห น ด  
อัตลักษณ์ของคณะฯ 

อ.-4-1 
อ.-4-2 
อ.-4-3 
อ.-4-4 

 
อ.-4-5 
อ.-4-6 

 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552 หน้า 3 
รายงานประจําปกีารศึกษา 2552 หน้า 2 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานบรหิารคณะ
มนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี หน้า 5 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
4/2554 หน้า 11 

 5.  มีการประเมินผลและวิเคราะห์
ผลสําเร็จของการดําเนินการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ 
ของทุกพันธกิจ 

อ.-5-1 
 

รายชื่อนิสิตท่ีได้รับรางวัล 

 6.  มีการนําผลการประเมินและ
วิเคราะห์ผลสําเ ร็จของการ
ดําเนินการมาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมอัตลักษณ์
ของคณะฯ 

  

 
ในปีการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตร์มีกระบวนการและกลไกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของคณะ

มนุษยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนด
ไว้ท่ี 5 ข้อ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปน้ี 
1. มีการจัดทําแผนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ ท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจ 

ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์ได้กําหนดให้บุคลากรทุกหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา
ของคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ของคณะ และได้พัฒนาเป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ใช้ในการประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คร้ังแรก
ในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2553 เม่ือวันท่ี 28-30 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ของคณะ และเกณฑ์ในการประเมินฯ ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน (อ.-1-3) และสําหรับในปีการศึกษา 
2553 คณะมนุษยศาสตร์ได้ทบทวนพันธกิจในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (อ.-1-2) เพ่ือนํามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมย่ิงข้ึน และ
ได้กําหนดแผนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ ท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจท้ัง 4 ด้าน ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ 2553 (อ.-1-1) นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ยังได้หารือร่วมกันในการปรับปรุงตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์และเกณฑ์ประเมินตามข้อเสนอแนะท่ีได้จากคณะกรรมการประเมินฯ ประจําปี 2553 นั้นมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
(อ.-1-4) เพ่ือใช้สําหรับการตรวจประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553 
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2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้ถ่ายทอดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีบูรณาการจุดเด่นของแต่ละภาควิชา

เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ให้ภาควิชาดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (อ.-2-1) โดยมีการกําหนด
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 (อ.-2-2) ซ่ึงได้ระบุ
โครงการครบรอบ 30 ปีคณะมนุษยศาสตร์ไว้ในองค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเน้นให้ทุกภาควิชามีส่วน
ร่วมกันการทํากิจกรรม และบูรณาการศาสตร์อันหลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน และได้กําหนด
แผนการดําเนินงานชุดโครงการกิจกรรมครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ อันประกอบไปด้วยโครงการกิจกรรม
ต่างๆ ครบคลุม 4 พันธกิจ พร้อมท้ังได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานของแต่ละโครงการไว้ด้วย (อ.-2-6) เช่น โครงการวรรณคดี-
ดนตรีวิจักษณ์: สีสันแห่งภาษาและชาติพันธ์ุในวรรณคดี-ดนตรีไทย (อ.-2-7) ท่ีบูรณาการศาสตร์ด้านวรรณศิลป์และคีตศิลป์ของ 2 
ภาควิชาเข้าไว้ด้วยกัน 

นอกจากน้ี คณะมนุษยศาสตร์ยังได้จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ อาทิ โครงการวัฒนธรรม
นานาชาติ (อ.-2-4) โครงการ Creative Activity Teen CAMP: CAT CAMP 2011 (อ.-2-5) และยังมีหลักสูตรท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์
ของคณะ เช่น หลักสูตรของสาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม (อ.-2-3) ท่ีเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ 
ความสามารถ และใช้ทักษะทางวิชาชีพและภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

3. มีการจัดสรรทรัพยากร และปัจจัยเก้ือหนุนต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศของพันธกิจท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์
ของคณะฯ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรรทรัพยากร และปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศของพันธกิจท่ีเกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยได้จัดสรรงบประมาณสําหรับชุดโครงการกิจกรรมครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ 
(อ.-3-1)  

4. มีการถ่ายทอดความหมายและสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการกําหนดอัตลักษณ์ของคณะฯ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการถ่ายทอดความหมายและสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการกําหนดอัตลักษณ์ของ

คณะฯ โดยเผยแพร่ในหลายช่องทาง อันได้แก่ เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ (อ.-4-1) รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552 
(อ.-4-2) รายงานประจําปีการศึกษา 2552 (อ.-4-3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ในรอบ 1 ปี (อ.-4-4) 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ (อ.-4-5) ซ่ึงได้แจกจ่ายไปยังบุคลากรให้รับทราบโดยท่ัวกัน ท้ังยังได้เผยแพร่ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ อายุงาน 1-5 ปี อีกด้วย (อ.-4-6) 

5. มีการประเมินผลและวิเคราะห์ผลสําเร็จของการดําเนินการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ ของทุกพันธกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์ประเมินผลและวิเคราะห์ผลสําเร็จของการดําเนินการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ ของทุกพันธกิจ

ได้จาก ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ อันได้แก่ นิสิตท่ีประสบความสําเร็จ มีความรู้ ความสามารถอันหลากหลาย จนได้รับรางวัลในระดับชาติ 
และเป็นตัวแทนไปร่วมงานในระดับนานาชาติ (อ.-5-1) 

6. มีการนําผลการประเมินและวิเคราะห์ผลสําเร็จของการดําเนินการมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของคณะฯ 

- 
หมายเหตุ 

อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ ได้แก่ "การบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" เป็นการกําหนดข้ึนตามตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ข้อ 3 ของ สกอ. ในการตรวจประเมินภายใน ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2552 ก่อนท่ีจะมีการกําหนดค่านิยมของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ในปี 
2554 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 24 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 
ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วน
การประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของ
คะแนน ดังน้ี 

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 

 
การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยมี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.41 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่  3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- 4.00 4.00 - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.19 4.50 4.50 5.00 4.07 4.07 ดี  ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 4.67 5.00 - 4.67 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  1.32 5.00 5.00 - 3.77 3.77 ดี  ดี 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและ
จัดการ  

- 4.75 4.75 - 4.75 4.75 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

2.72 4.74 4.78 5.00 4.41 4.43 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี  ดี    

 
 คณะมนุษยศาสตร์ พิจารณาผลการประเมนิประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ดังน้ี 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 4.07 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี   

2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 3.77 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผล

ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผล

ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
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การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.41 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการ
บริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

2.72 4.71 4.75 - 4.33 4.34 ดี ดี 

 มาตรฐานที่ 2 ก ด้านธรรมา 
ภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 - 4.71 4.71 ดีมาก ดีมาก 

 มาตรฐานท่ี 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการ
อุดมศึกษา  

2.72 4.70 4.78 - 3.13 3.14 ดี ดี 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน (สกอ.) 

2.72 4.74 4.78 5.00 4.41 4.43   

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี   

 
 คณะมนุษยศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละ
ด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ดังน้ี 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 (สกอ.+มก.) และ 4.34 (สกอ.) 

ผลประเมินได้คณุภาพระดับดี 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 

5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
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การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
บุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมนิตนเองในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. + มก. 
จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.41 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี 
ได้คะแนนเฉลีย่ 4.43 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 
มุมมองด้านการบริหาร

จัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมายผลประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- 4.71 4.83 5.00 4.75 4.86 ดีมาก ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.67 4.67 - 4.70 4.70 ดีมาก ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 1.32 5.00 5.00 - 3.16 3.16 พอใช้ พอใช้ 
4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.28 5.00 5.00 - 3.64 3.64 ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง 

2.72 4.74 4.78 5.00 4.41 4.43   

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี   
 

 คณะมนุษยศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ดังน้ี 

1. ด้านนิสิตและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 4.75 (สกอ.+มก.) และ 4.86 (สกอ.) ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 4.70 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
3. ด้านการเงิน พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 3.16 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 3.64 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.41 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
และตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศกึษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมายผลประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.19 4.60 4.60 - 4.27 4.27 ดี ดี 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   2) ด้านวิชาการ 2.28 4.33 4.33 - 3.51 3.51 ดี ดี 

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.67 4.67 - 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1.32 4.89 5.00 5.00 4.57 4.63 ดีมาก ดีมาก 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.75 5.00 5.00 4.80 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   2) ด้านการวิจัย 1.32 5.00 5.00 - 3.77 3.77 ดี ดี 

   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

2.72 4.74 4.78 5.00 4.41 4.43   

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี   

 คณะมนุษยศาสตร์ พิจารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ ดังน้ี 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านกายภาพ พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
- ด้านวิชาการ พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 3.51 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
- ด้านการเงิน พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 4.80 (สกอ.+มก.) และ 5.00 (สกอ.) ผลประเมินได้

คุณภาพระดับดี 
- ด้านการวิจัย พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 3.77 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ได้คะแนนเฉลีย่ 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนนิงาน 
  จุดแข็ง 

1. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายในอย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี โดยทุกหน่วยงานรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะทุกเดือน 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

บุคลากรมีความเข้าใจเร่ืองการวิเคราะห์และจัดทําแผนยุทธ์ศาสตร์ไม่ตรงกัน  
 ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และจัดทําแผนยุทธ์ศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจมากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. มีสาขาวิชาหลากหลายท่ีสามารถรองรับความต้องการของผู้เรียนสายมนุษยศาสตร์ 
2. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
 2. อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกยังมีน้อยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารย์ท้ังหมด 
 3. อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ยังมีน้อยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารย์ท้ังหมด 
 4. ยังมีรายวิชาในหลายหลักสูตรท่ีไม่มีรายละเอียดของรายวิชาตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 5. นิสิตท่ีตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับนานาชาติยังมีน้อย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก เพ่ือเน้นการวิจัย 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอก 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 
4. ภาควิชากําหนดให้อาจารย์ประจํารายวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับนานาชาติมากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  จุดแข็ง 

1. คณะมนุษยศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือให้คําปรึกษาแก่นิสิตใน
ด้านต่างๆ และมีการติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้คําปรึกษาในปีต่อไป 

2. คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน 
3. คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแกน่ิสิต 
4. คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันหน่วยงานอ่ืนๆ  อีกด้วย 
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  จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตมีการสรุปผลการประเมินผลคุณภาพการให้บริการ แต่ไม่มีการนําผลการประเมินมา

ประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงการให้บริการในปีต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 
2. คณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ไม่มีการประชุมระหว่างการดําเนินงาน  

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะมนุษยศาสตร์ควรมีการนําผลการประเมินมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงการให้บริการในปีต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 
2. คณะมนุษยศาสตร์ควรมีการประขุมคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือหา

แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์รวมท้ังบริหารการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํามีน้อย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ท่ีชํานาญในการทําวิจัยทําโครงการวิจัยร่วมกับอาจารย์ใหม่ 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์เสนอขอทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) ให้มากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. มีศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการหารายได้ให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
3. มีโครงการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนภายนอก ท้ังในด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม 

  จุดท่ีควรพัฒนา 
  - 
  ข้อเสนอแนะ 
  - 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. มีโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจํานวนมาก 
2. มีการกําหนดให้ดําเนินการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างภาควิชา เพ่ือสนับสนุนอัตลักษณ์

ของคณะ 
3. คณะมนุษยศาสตร์มีระบบกลไก รวมท้ังมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. คณะมนุษยศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
 คณะมนุษยศาสตร์ควรมีการสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงเปิดโอกาสให้
บุคลากรของคณะได้ประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะมีการประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการพัฒนาคณะ รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากรผ่านการจัดประชุมบุคลากรท้ังคณะมากกว่า 2 คร้ังต่อปี 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
  ควรมีการประเมินการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบให้ครบทุกด้าน 
  ข้อเสนอแนะ 

- 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

มีการตรวจสอบภายในโดยบุคลากรท้ังภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการดําเนนิงานทาง
การเงินเป็นประจําเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในคณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เหมาะสมกับการพัฒนาและการดําเนินงานของ
คณะ โดยเปลี่ยนการประเมินหน่วยงานสนับสนุนมาเป็น 9 องค์ประกอบ เหมือนระดับภาควิชา แต่เลือกประเมินเฉพาะท่ีตรงตาม
บริบทของหน่วยงาน และมีผลการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากมีคณะกรรมการชุดเดียวกันตรวจรายองค์ประกอบของ
ทุกภาควิชา และมีคณะกรรมการอีก 1 ชุดตรวจหน่วยงานสนับสนุนท้ังหมด 

2. มีคู่มือระบบประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 และ Template การเขียน SAR เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานย่อย และจัดทําเป็นรูปแบบเดียวกันท้ังคณะ 

3. มีการเผยแพร่คู่มือระบบประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ในเว็บไซต์เพ่ือให้หน่วยงานภายนอกท่ีสนใจสามารถ
ดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้ 

4. มีการจัดโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคณุภาพคณะมนุษยศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 
5. มีจดหมายข่าวการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 
  - 
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ 
มีคะแนนผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ระดับภาควิชา 
ภาควิชา 

องค์ประกอบ 
ดนตรี นิเทศฯ 

ปรัชญา
และศาสนา 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ศิลปาชีพ 

1 
ปรัชญา 
ปณิธาน 

วัตถุประสงค์
และแผน
ดําเนินการ 

4.00 
ดี 

1.00 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.00 
พอใช้ 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.00 
พอใช้ 

5.00 
ดีมาก 

4.00 
ดี 

2 
การผลิต
บัณฑิต 

2.04 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.74 
พอใช้ 

3.19 
พอใช้ 

2.55 
พอใช้ 

3.61 
ดี 

3.71 
ดี 

3.36 
พอใช้ 

3.39 
พอใช้ 

3 
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.67 
พอใช้ 

2.33 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.67 
พอใช้ 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.67 
ดี 

2.67 
พอใช้ 

4 
การวิจัย 

1.20 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

2.46 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.64 
พอใช้ 

2.79 
พอใช้ 

2.62 
พอใช้ 

3.00 
พอใช้ 

3.18 
พอใช้ 

1.65 
ต้อง

ปรับปรุง 
5 

การบริการ
ทางวิชาการ
แก่สังคม 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.00 
พอใช้ 

2.50 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.50 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.50 
พอใช้ 

1.50 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

6 
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.00 
ดี 

4.00 
ดี 

4.00 
ดี 

4.00 
ดี 

4.00 
ดี 

3.00 
พอใช้ 

5.00 
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

7 
การบริหาร
และจัดการ 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

1.00 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

3.00 
พอใช้ 

1.00 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

0.67 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.67 
ดี 

3.67 
ดี 

8 
การเงินและ
งบประมาณ 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.00 
พอใช้ 

5.00 
ดีมาก 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.00 
พอใช้ 

1.00 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

4.00 
ดี 

4.00 
ดี 

9 
ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ 

3.00 
พอใช้ 

2.00 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.00 
พอใช้ 

3.00 
พอใช้ 

1.00 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

3.00 
พอใช้ 

4.00 
ดี 

4.00 
ดี 

รวม 
2.13 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.25 
ต้อง

ปรับปรุง 

3.06 
พอใช้ 

2.42 
ต้อง

ปรับปรุง 

2.60 
พอใช้ 

2.86 
พอใช้ 

3.64 
ดี 

3.07 
พอใช้ 
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ระดับหน่วยงานสนับสนนุ 
หน่วยงาน 

องค์ประกอบ 
สํานักงานเลขานุการ ศูนย์จัดการศึกษาฯ ศูนย์ภาษา สถาบันขงจื๊อ 

1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์

และแผนดําเนินการ 

4.00 
ดี 

4.00 
ดี 

4.00 
ดี 

4.00 
ดี 

2 
การผลิตบัณฑิต 

4.00 
ดี 

      

4 
การวิจัย 

      
2.70 
พอใช้ 

5 
การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
    

3.33 
พอใช้ 

3.67 
ดี 

6 
การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

3.00 
พอใช้ 

    
3.00 
พอใช้ 

7 
การบริหารและจัดการ 

3.63 
ดี 

3.34 
พอใช้ 

3.39 
พอใช้ 

3.06 
พอใช้ 

8 
การเงินและงบประมาณ 

4.00 
ดี 

4.00 
ดี 

5.00 
ดีมาก 

4.00 
ดี 

9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

4.00 
ดี 

3.00 
พอใช้ 

3.00 
พอใช้ 

3.00 
พอใช้ 

รวม 
3.69 
ดี 

3.43 
พอใช้ 

3.51 
ดี 

3.20 
พอใช้ 
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มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังน้ี 
 

ระดับภาควิชา 
 

ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ดนตรี 
 
 

 

1. ให้ความสําคัญต่อการ
กําหนดปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ ตลอดจน
วัตถุประสงค์ นโยบาย 

2. มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผน 4 ปีกับ
แผนปฏิบัติราชการ 

- ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ของภาควิชา
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงาน
ระยะยาวของภาควิชา 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

 

- - ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ของภาควิชา
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงาน
ระยะยาวของภาควิชา 

ปรัชญาและศาสนา - 
 
 

1. วิธีการเขียนปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
2. ระบบการบริหารจัดการท่ีสอด 
คล้องกับการปฏิบัติงานตามแผน 
3. การกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ี
ตรงตามแผนงาน 
4. การกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนงาน/
โครงการ และการรายงานผล 
5. การประเมินผลท่ีจริงจังเพ่ือ
สามารถนําผลมาใช้ปรับปรุง/
พัฒนาการวางแผนงาน/โครงการได้ 
 

1. ทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ให้เหมาะสมกับภารกิจท่ีจําเป็นและ
จํานวนบุคลากรท่ีมี และกําหนด
ภารกิจของคณะกรรมการให้ชัดเจน 
2. กําหนดให้คณะกรรมการทุกชุด
รายงานผลการดําเนินงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ เป็นประจํา 
3. พัฒนาบุคลากรท้ังเจ้าหน้าท่ีและ
อาจารย์ให้มีความเข้าใจระเบียบงาน
สารบรรณพ้ืนฐานเพราะเป็นความ
เข้าใจท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานใน
องค์กร 
 

ภาษาต่างประเทศ - 
 
 

ควรกําหนดและถ่ายทอดแผนสู่
หน่วยงานย่อยและบุคลากรอย่าง
ท่ัวถึง และกํากับติดตามการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนต่อท่ี
ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 

ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ของภาควิชา
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงาน
ระยะยาวของภาควิชา 

ภาษาไทย มีการทบทวนปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
ตลอดจนวัตถุประสงค์ 

1. ระบบการบริหารจัดการท่ีสอด 
คล้องกับการปฏิบัติงานตามแผน 
2. การกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ี

1. ทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ให้เหมาะสมกับภารกิจท่ีจําเป็นและ
จํานวนบุคลากรท่ีมี และกําหนด



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
140 

ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

นโยบาย 

 

ตรงตามแผนงาน 
3. การกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนงาน/
โครงการ และการรายงานผล 
4. การประเมินผลท่ีจริงจังเพ่ือ
สามารถนําผลมาใช้ปรับปรุง/
พัฒนาการวางแผนงาน/โครงการได้ 
 

ภารกิจของคณะกรรมการให้ชัดเจน 
2. กําหนดให้คณะกรรมการทุกชุด
รายงานผลการดําเนินงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ เป็นประจํา 
3. พัฒนาบุคลากรท้ังเจ้าหน้าท่ีและ
อาจารย์ให้มีความเข้าใจระเบียบงาน
สารบรรณพ้ืนฐานเพราะเป็นความ
เข้าใจท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานใน
องค์กร 

ภาษาศาสตร์ - 
 

 

การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

วรรณคดี มีการทบทวนปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
ตลอดจนวัตถุประสงค์ 
นโยบาย 

- - 

ศิลปาชีพ มีการวิเคราะห์แผนและ
บทสรุปผลการวิเคราะห์
แผนเพ่ือนํามากําหนดเป็น
แผนปฏิบัติการประจําปี
ของภาควิชา 

 

 

การกําหนดแผนงานด้านการบริหาร
และการจัดการในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

ในแผนปฏิบัติการประจําปี ควร
กําหนดแผนงานด้านการบริหารและ
การจัดการด้วย เพราะในการ
วิเคราะห์แผนระบุว่าควรจัด
โครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาระบบ
การบริหารท่ีเป็นธรรมาภิบาลและ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม   

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ดนตรี 

 
 
 

มีโครงการและกิจกรรมท่ี
พัฒนาทักษะวิชาชีพและ
ประสบการณ์ด้านดนตรีท่ี
ชัดเจนและต่อเนื่องท้ังปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ 
1. จัดทําโครงการและ
รายงานผลการประเมิน
โครงการให้ชัดเจนโดย
กําหนดเป้าหมายและตัว
บ่งชี ้
2. บูรณาการโครงการ
ดังกล่าวกับการวิจัยในชั้น
เรียนและการพัฒนางาน
สร้างสรรค ์

1. การบริหารหลักสูตรไม่ครบตามตัว
บ่งชี้ คือ ไม่มี มคอ.3 มคอ.5 และการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2. ร้อยละจํานวนอาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิป.เอกควรปรับปรุงเร่งด่วน
(1.25) 
3. ไม่มีอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทาง
วิชาการ ระดับ รศ. ข้ึนไป 
4. ขาดระบบติดตามอาจารย์นําความรู้
ฯไปพัฒนาการสอนและขาดการ
ประเมินผล/โครงการ (2.4 ข้อ 4,6,7) 
5. ระบบและกลไกการจัดการสอนฯยัง
ไม่สมบูรณ์อย่างมาก (2.6 ข้อ 2,5,6,7) 
6. ยังไม่มีบัณฑิตนําผลงานไปตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ(2.7)  

1. ศึกษาตัวบ่งชี้ให้เข้าใจอย่างชัดเจน
และกําหนด/ถ่ายทอดแนวทางใน
การบริหารฯก่อนเปิดภาคฯ 
2. ทําแผนพัฒนาคุณวุฒิและ
ตําแหน่งวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ศึกษาและประยุกต์ระบบและ
กลไกต่างๆรวมท้ังการประเมินผล
โครงการของหน่วยงานต้นแบบแล้ว
นํามากําหนดเป็นแนวทางท่ีต้อง
ปฏิบัติของภาคฯ  
4. ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจให้
บัณฑิตระดับป.โทข้ึนไปนําผลงาน
ไปตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
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นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

 
 

1. มีร้อยละจํานวนอาจารย์ประจํา
ท่ีคุณวุฒิป.เอกสูงในระดับดี 
2. เป็นหลักสูตรท่ีมีเอกลักษณ์
(รวม 2 ศาสตร์)ซ่ึงมีไม่กี่แห่งใน
ประเทศไทย 
ข้อเสนอแนะเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
1. ทําแผนพัฒนาคุณวุฒิให้สูงข้ึน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
โดยต้ังเป้าหมายร้อยละจํานวน
อาจารย์ประจําท่ีคุณวุฒิป.เอกท่ี 
100 
2. บูรณาการเนื้อหาของท้ัง 2 
ศาสตร์ในรูปแบบของการวิจัยให้
มากย่ิงข้ึน 

1. การบริหารหลักสูตรไม่ครบตาม
ตัวบ่งชี้ คือ ไม่มี มคอ.3 มคอ.5 
และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นิสิต 
2. ไม่มีอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทาง
วิชาการ ระดับ รศ. ข้ึนไป 
3. ขาดระบบติดตามอาจารย์นํา
ความรู้ฯไปพัฒนาการสอนและ
ขาดการประเมินผล/โครงการ (2.4 
ข้อ 4,6,7) 
4. ยังไม่มีบัณฑิตนําผลงานไป
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(2.7) 

1. ศึกษาตัวบ่งชี้ให้เข้าใจอย่าง
ชัดเจนและกําหนด/ถ่ายทอด
แนวทางในการบริหารฯ ก่อนเปิด
ภาคฯ 
2. ทําแผนพัฒนาตําแหน่งวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ศึกษาและประยุกต์ระบบและ
กลไกต่างๆรวมท้ังการประเมินผล
โครงการของหน่วยงานต้นแบบ
แล้วนํามากําหนดเป็นแนวทางท่ี
ต้องปฏิบัติของภาคฯ  
4. ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ
ให้บัณฑิตระดับป.โทข้ึนไปนํา
ผลงานไปตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

ปรัชญาและศาสนา 1. มีร้อยละจํานวนอาจารย์
ประจําท่ีคุณวุฒิป.เอกสูงในระดับ
ดีมาก 
2. มีร้อยละจํานวนอาจารย์ประจํา
ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการระดับ รศ.
ข้ึนไปอยู่ในเกณฑ์สูงระดับดี 
3. มีกิจกรรมท่ีพัฒนาความรู้ด้าน
ศาสนาท่ีชัดเจนและต่อเนื่องท้ังปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
ทําแผนพัฒนาคุณวุฒิและ
ตําแหน่งวิชาการให้สูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดย
ต้ังเป้าหมายร้อยละจํานวน
อาจารย์ประจําท่ีคุณวุฒิป.เอก
และตําแหน่งทางวิชาการระดับ
รศ.ข้ึนไปท่ี 100 

1. การบริหารหลักสูตรไม่ครบตาม
ตัวบ่งชี้ คือ มี มคอ.3  และ มคอ.5 
ไม่ครบทุกรายวิชา รวมท้ังการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตยังไม่
ชัดเจน 
2. ขาดระบบติดตามอาจารย์นํา
ความรู้ฯไปพัฒนาการสอนและ
ขาดการประเมินผล/โครงการ (2.4 
ข้อ 4,6,7) 
3. แผนและโครงการในการ
เสริมสร้างคุณธรรมไม่ได้กําหนด
เป้าหมายและตัวบ่งชี ้รวมท้ังขาด
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน
และโครงการ (2.8) 
4. ยังไม่มีบัณฑิตนําผลงานไป
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (2.7) 
 

1. ศึกษาตัวบ่งชี้ให้เข้าใจอย่าง
ชัดเจนและกําหนด/ถ่ายทอด
แนวทางในการบริหารฯ ก่อนเปิด
ภาคฯ 
2. ศึกษาและประยุกต์ระบบกลไก
ต่างๆ แผนรวมท้ัง โครงการ และ
การประเมิน ผลแผน/โครงการ
การของหน่วยงานต้นแบบแล้ว
นํามากําหนดเป็นแนวทางท่ีต้อง
ปฏิบัติของภาคฯ  
3. ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ
ให้บัณฑิตระดับป.โทข้ึนไปนํา
ผลงานไปตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

ภาษาต่างประเทศ มีหลักสูตรทุกระดับ 
ข้อเสนอแนะเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
บริหารหลักสูตรทุกระดับให้ครบ
ตัวบ่งชี้ 

1. การบริหารหลักสูตรไม่ครบตาม
ตัวบ่งชี้ คือ มี มคอ.3  และ มคอ.5 
ไม่ครบทุกรายวิชา รวมท้ังการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตยังไม่
ชัดเจน 
2. ร้อยละจํานวนอาจารย์ประจําท่ี
มีคุณวุฒิป.เอกควรปรับปรุง
เร่งด่วน (1.25) 
3. ร้อยละจํานวนอาจารย์ท่ีมี
ตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ รศ. 
ข้ึนไปควรปรับปรุงเร่งด่วน (1.25) 
4. ขาดระบบติดตามอาจารย์นํา
ความรู้ฯไปพัฒนาการสอนและ
ขาดการประเมินผล/โครงการ (2.4 
ข้อ 4,6,7) 
5. ยังไม่มีบัณฑิตนําผลงานไป
ตีพิมพ์นานาชาติ(2.7) 

1. ศึกษาตัวบ่งชี้ให้เข้าใจอย่าง
ชัดเจนและกําหนด/ถ่ายทอด
แนวทางในการบริหารฯ ก่อนเปิด
ภาคฯ 
2. ทําแผนพัฒนาคุณวุฒิและ
ตําแหน่งวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ศึกษาและประยุกต์ระบบกลไก
ต่างๆ รวมท้ังการประเมิน ผล
แผน/โครงการของหน่วยงาน
ต้นแบบแล้วนํามากําหนดเป็น
แนวทางท่ีต้องปฏิบัติของภาคฯ  
4. ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ
ให้บัณฑิตระดับป.โทข้ึนไปนํา
ผลงานไปตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
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ภาษาไทย 1. มีร้อยละจํานวนอาจารย์
ประจําท่ีคุณวุฒิป.เอกสูงในระดับ
ดีมาก 
2. มีร้อยละจํานวนอาจารย์ประจํา
ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการระดับ รศ.
ข้ึนไปอยู่ในเกณฑ์สูงระดับดี 
3. มีหลักสูตรทุกระดับ 
ข้อเสนอแนะเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
ทําแผนพัฒนาคุณวุฒิและ
ตําแหน่งวิชาการให้สูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดย
ต้ังเป้าหมายร้อยละจํานวน
อาจารย์ประจําท่ีคุณวุฒิป.เอกและ
ตําแหน่งทางวิชาการระดับ รศ.
ข้ึนไปท่ี 100 

1. การบริหารหลักสูตรไม่ครบตาม
ตัวบ่งชี้ คือ มีมคอ.3  และ มคอ.5 
ไม่ครบทุกรายวิชา รวมท้ังการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตยังไม่
ชัดเจน 
2. ขาดระบบติดตามอาจารย์นํา
ความรู้ฯไปพัฒนาการสอนและ
ขาดการประเมินผล/โครงการ (2.4 
ข้อ 4,6,7) 
3. ยังไม่มีบัณฑิตนําผลงานไป
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ(2.7)  

1. ศึกษาตัวบ่งชี้ให้เข้าใจอย่าง
ชัดเจนและกําหนด/ถ่ายทอด
แนวทางในการบริหารฯ ก่อนเปิด
ภาคฯ 
2. ศึกษาและประยุกต์ระบบกลไก
ต่างๆ รวมท้ังการประเมิน ผล
แผน/โครงการของหน่วยงาน
ต้นแบบแล้วนํามากําหนดเป็น
แนวทางท่ีต้องปฏิบัติของภาคฯ  
3. ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ
ให้บัณฑิตระดับป.โทข้ึนไปนํา
ผลงานไปตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

ภาษาศาสตร์ 1. มีร้อยละจํานวนอาจารย์
ประจําท่ีคุณวุฒิป.เอกสูงในระดับ
ดีมาก 
2. มีร้อยละจํานวนอาจารย์ประจํา
ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการระดับ รศ.
ข้ึนไปอยู่ในเกณฑ์สูงระดับดี 
3. มีระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอนในระดับดี (2.6) 
ข้อเสนอแนะเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
1. ทําแผนพัฒนาคุณวุฒิและ
ตําแหน่งวิชาการให้สูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดย
ต้ังเป้าหมายร้อยละจํานวน
อาจารย์ประจําท่ีคุณวุฒิป.เอก
และตําแหน่งทางวิชาการระดับ 
รศ.ข้ึนไปท่ี 100% 
2. พัฒนา 2.6 ให้เป็นต้นแบบ 
3. แม้ว่ามีบัณฑิตนําผลงานไป
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ แต่จํานวน
น้อย จึงควรส่งเสริมและสร้าง
ขวัญกําลังใจให้บัณฑิตระดับป.โท
ข้ึนไปนําผลงานไปตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ (2.7) 

1. การบริหารหลักสูตรไม่ครบตาม
ตัวบ่งชี้ คือ มี มคอ.3  และ มคอ.5 
ไม่ครบทุกรายวิชา รวมท้ังการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตยังไม่
ชัดเจน 
2. แผนและโครงการในการ
เสริมสร้างคุณธรรมยังไม่ชัดเจน
รวมท้ังขาดการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของแผนและโครงการฯ (2.8) 
 

1. ศึกษาตัวบ่งชี้ให้เข้าใจอย่าง
ชัดเจนและกําหนด/ถ่ายทอด
แนวทางในการบริหารฯ ก่อนเปิด
ภาคฯ 
2. ศึกษาและประยุกต์ระบบกลไก
ต่างๆ แผนรวมท้ัง โครงการ และ
การประเมิน ผลแผน/โครงการการ
ของหน่วยงานต้นแบบแล้วนํามา
กําหนดเป็นแนวทางท่ีต้องปฏิบัติ
ของภาคฯ  
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วรรณคดี 1. มีอาจารย์ระดับศาสตราจารย์ 
2. การบริหารหลักสูตรครบตาม
ตัวบ่งชี้และสมบูรณ์ (2.1) 
3. มีระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอนท่ีครบถ้วน (2.6) 
4. มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตจํานวน
มากและหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
1. ทําแผนพัฒนาตําแหน่ง
วิชาการให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 
2. พัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์จน
สามารถเป็นต้นแบบในระดับคณะ 
3. บูรณาการโครงการดังกล่าวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนและการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานวิชาการ 

1. ร้อยละจํานวนอาจารย์ประจําท่ี
มีคุณวุฒิป.เอกควรปรับปรุง 
(1.52) 
2. ร้อยละจํานวนอาจารย์ประจําท่ี
มีตําแหน่งวิชาการควรปรับปรุง 
(1.52) 
3. ขาดระบบติดตามอาจารย์นํา
ความรู้ฯไปพัฒนาการสอนและ
ขาดการประเมินผล/โครงการ (2.4 
ข้อ 4,6,7) 
4. ยังไม่มีบัณฑิตนําผลงานไป
ตีพิมพ์นานาชาติ (2.7) 
 

1. ทําแผนพัฒนาคุณวุฒิอย่างเป็น
รูปธรรม 
2. ศึกษาและประยุกต์ระบบ
ติดตามอาจารย์นําความรู้ไป
พัฒนาการสอนรวมท้ัง การ
ประเมินโครงการของหน่วยงาน
ต้นแบบแล้วนํามากําหนดเป็น
แนวทางท่ีต้องปฏิบัติของภาคฯ  
3. ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ
ให้บัณฑิตระดับป.โทข้ึนไปนํา
ผลงานไปตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
 
 

ศิลปาชีพ 1. การบริหารหลักสูตรครบตาม
ตัวบ่งชี้และสมบูรณ์ 
2. มีระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอนท่ีครบถ้วน (2.6) 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีการบูรณา
การการวิจัย การบริการวิชาการ 
กับการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม 
3. มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตจํานวน
มากและหลากหลาย 
4. เป็นต้นแบบสหกิจศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์
จนสามารถเป็นต้นแบบในระดับ
คณะ 
2. บูรณาการโครงการดังกล่าวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนและการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานวิชาการ 

1. หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 2548 (จํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร) 
2. ร้อยละจํานวนอาจารย์ประจําท่ี
มีคุณวุฒิป.เอกควรปรับปรุง 
(1.85) 
3. ร้อยละจํานวนอาจารย์ท่ีมี
ตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ รศ. 
ข้ึนไปควรปรับปรุง (1.85) 
4. ไม่มีหลักสูตรระดับป.โทจึงยังไม่
มีบัณฑิตนําผลงานไปตีพิมพ์
นานาชาติ(2.7) 
 
 

1. ควรจัดทําแผนพัฒนาคุณวุฒิ
และตําแหน่งวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม 
2. ควรจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร
โดยกําหนดเป้าหมายเชิงเวลาให้
ชัดเจนและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
บุคลากรหรือแผนพัฒนาคุณวุฒิ
และตําแหน่งวิชาการ 
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ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ดนตรี - 1. ไม่มีผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ 
2. ไม่มีแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต 
3. นิสิตไม่ได้นําความรู้ทางด้าน
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรม 
4. ไม่มีการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
5. ไม่มีคณะกรรมการให้
คําปรึกษา 
 
 

1. ควรจัดทําการประเมินการให้บริการให้คําปรึกษา
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต การบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
จะได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการในปี
ต่อไป 
2. ภาควิชาควรประชุมจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต 
พร้อมท้ังมีการประเมินผลและนําผลการประเมินมาใช้
ในคร้ังต่อไป 
3. ควรให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการกิจกรรมนิสิต
แนะนําเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ (PDCA) 
และเขียนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ครอบคลุม 
ท้ัง 5 ประเภท 
4. ควรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปีต่อไป 
5. ให้ภาควิชาแต่งต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาและ
จัดประชุมคณะกรรมการให้คําปรึกษาระดับภาควิชา
อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง มีการประเมินผลและนําผลการ
ประเมินมาใช้ในคร้ังต่อไป 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศ
ศาสตร์ 

จัดกิจกรรมในการ
พัฒนานิสิตได้
อย่างหลากหลาย 

1. ไม่มีผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ 
2. ไม่มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์
ให้กับศิษย์เก่า 
3. ไม่มีการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
4.นิสิตไม่ได้นําความรู้ทางด้าน
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรม 
5. ไม่มีคณะกรรมการให้
คําปรึกษา 
 

1. ควรจัดทําการประเมินการให้บริการให้คําปรึกษา
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต การบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ควรจัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่าหรือระบุให้ศิษย์เก่าเข้า
ร่วมกิจกรรมกับนิสิตปัจจุบัน 
3. ควรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปีต่อไป 
4. ควรให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการกิจกรรมนิสิต
แนะนําเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ (PDCA) 
และเขียนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ครอบคลุม 
ท้ัง 5 ประเภท 
5. ให้ภาควิชาแต่งต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาและ
จัดประชุมคณะกรรมการให้คําปรึกษาระดับภาควิชา
อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง มีการประเมินผลและนําผลการ
ประเมินมาใช้ในคร้ังต่อไป 
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ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
ปรัชญาและ

ศาสนา 
จัดกิจกรรมในการ
พัฒนานิสิตได้
อย่างหลากหลาย 
 
 

1. ไม่มีผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ 
2. กิจกรรมท่ีนิสิตเป็น
ผู้ดําเนินการยังไม่ชัดเจน 
3. นิสิตไม่ได้นําความรู้ทางด้าน
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรม 
4. ไม่มีการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
5. ไม่มีคณะกรรมการให้
คําปรึกษา 
 

1. ควรจัดทําการประเมินการให้บริการให้คําปรึกษา
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต การบริการขอ้มูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
จะได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการในปี
ต่อไป 
2. ควรเปิดโอกาสให้นิสิตเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเอง 
3. ควรให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการกิจกรรมนิสิต
แนะนําเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ (PDCA) 
และเขียนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ครอบคลุม 
4. ควรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปีต่อไป 
5. ให้ภาควิชาแต่งต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาและ
จัดประชุมคณะกรรมการให้คําปรึกษาระดับภาควิชา
อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง มีการประเมินผลและนําผลการ
ประเมินมาใช้ในคร้ังต่อไป 

ภาษาต่างประเทศ 1. จัดกิจกรรมใน
การพัฒนานิสิตได้
อย่างหลากหลาย 
2. จัดเอกสารเป็น
ระบบ 
 

1. ไม่มีผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ 
2. นิสิตไม่ได้นําความรู้ทางด้าน
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรม 
3. ไม่มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์
ให้กับศิษย์เก่า 
4. ไม่มีการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 

1. ควรจัดทําการประเมินการให้บริการให้คําปรึกษา
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต การบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
จะได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการในปี
ต่อไป 
2. ควรให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการกิจกรรมนิสิต
แนะนําเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ (PDCA) 
และเขียนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ครอบคลุม 
3. ควรจัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่าหรือระบุให้ศิษย์เก่าเข้า
ร่วมกิจกรรมกับนิสิตปัจจุบัน 
4. ควรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปีต่อไป 

ภาษาไทย จัดกิจกรรมในการ
พัฒนานิสิตได้
อย่างหลากหลาย 
 
 
 
 

1. ไม่มีผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ 
2. กิจกรรมท่ีนิสิตเป็น
ผู้ดําเนินการยังไม่ชัดเจน 
3. นิสิตไม่ได้นําความรู้ทางด้าน
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรม 
4. ไม่มีการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
5. ไม่มีคณะกรรมการให้
คําปรึกษา 
 

1. ควรจัดทําการประเมินการให้บริการให้คําปรึกษา
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต การบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
จะได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการในปี
ต่อไป 
2. ควรเปิดโอกาสให้นิสิตเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเอง 
3. ควรให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการกิจกรรมนิสิต
แนะนําเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ (PDCA) 
และเขียนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ครอบคลุม 
4. ควรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปีต่อไป 
5. ให้ภาควิชาแต่งต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาและ
จดัประชุมคณะกรรมการให้คําปรึกษาระดับภาควิชา
อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง มีการประเมินผลและนําผลการ
ประเมินมาใช้ในคร้ังต่อไป 
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ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
ภาษาศาสตร์ มีระบบและกลไก

ในการให้
คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารแก่นิสิต
และศิษย์เก่า
รวมท้ังมีการจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และ
กิจกรรมของศิษย์
เก่า 
 

1. ไม่มีผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ 
2. ไม่มีแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต 
3. นิสิตไม่ได้นําความรู้ทางด้าน
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรม 
4. ไม่มีการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 

1. ควรจัดทําการประเมินการให้บริการให้คาํปรึกษา
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต การบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ควรมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ควรให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการกิจกรรมนิสิต
แนะนําเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ (PDCA) 
และเขียนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ครอบคลุม 
4. ควรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปีต่อไป 

วรรณคดี 1. ภาควิชามีการ
วางแผนในการจดั
กิจกรรมให้กับ
นิสิตจํานวนมาก มี
การประเมินผล
โครงการและนํา
ผลไปปรับปรุงการ
ทําแผนในปีต่อไป
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. ภาควิชาฯมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศิษย์เก่า 

1. ไม่มีผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ 
2. นิสิตไม่ได้นําความรู้ทางด้าน
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรม 
 

1. ควรจัดทําการประเมินการให้บริการให้คําปรึกษา
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต การบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
จะได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการในปี
ต่อไป 
2. ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการกิจกรรมนิสิตแนะนํา
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ (PDCA) และเขียน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ครอบคลุมท้ัง 5 ประเภท 

ศิลปาชีพ 1. จัดกิจกรรมใน
การพัฒนานิสิตได้
อย่างหลากหลาย 
2. จัดเอกสารเป็น
ระบบ 
 
 

1. ไม่มีผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ 
2. นิสิตไม่ได้นําความรู้ทางด้าน
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรม 
3. ไม่มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์
ให้กับศิษย์เก่า 
4. ไม่มีการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
5. ไม่มีคณะกรรมการให้
คําปรึกษา 
 

1. ควรจัดทําการประเมินการให้บริการให้คาํปรึกษา
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต การบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
จะได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการในปี
ต่อไป 
2. ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการกิจกรรมนิสิตแนะนํา
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ (PDCA) และเขียน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ครอบคลุมท้ัง 5 ประเภท 
3. ควรจัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่าหรือระบุให้ศิษย์เก่าเข้า
ร่วมกิจกรรมกับนิสิตปัจจุบนั 
4.ควรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปีต่อไป 
5. ให้ภาควิชาแต่งต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาและ
จัดประชุมคณะกรรมการให้คําปรึกษาระดับภาควิชา
อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง มีการประเมินผลและนําผลการ
ประเมินมาใช้ในคร้ังต่อไป 
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ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ดนตรี - หาทุนวิจัยจากภายในและ
ภายนอก 

เพ่ิมสัดส่วนจํานวนอาจารย์ท่ีทําวิจัย 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

1. สามารถหาทุนวิจัยได้มากกว่า
เป้าหมาย และเป็นทุนจาก
ภายนอก 
2. มีผลงานตีพิมพ์ จํานวนมาก 

- เพ่ิมสัดส่วนจํานวนอาจารย์ท่ีทําวิจัย 

ปรัชญาและศาสนา - เพ่ิมสัดส่วนจํานวนอาจารย์ท่ี
ได้รับทุนวิจัย 

- 

ภาษาต่างประเทศ มีการจัดประชุมวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการวิจัย 

- 1. กําหนดตัวบุคคลและจัดสรรเวลาให้
ทํางานวิจัย/ลดภาระงานสอน 
2. การหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 

ภาษาไทย 1. มีการจัดประชุมวิชาการ
วารสารเพื่อเผยแพร่/พัฒนาการ
วิจัย 
2. มีการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน 

- เพ่ิมสัดส่วนจํานวนอาจารย์ท่ีทําวิจัย 

ภาษาศาสตร์ สามารถหาทุนวิจัยได้มากกว่า
เป้าหมายและเป็นทุนจาก
ภายนอก 

- ควรบูรณาการงานวิจัยการเรียนการสอน
โดยแสดงหลักฐานอย่างชัดเจน นําผล
วิจัยไปตีพิมพ์/เพ่ิมจํานวนอาจารย์ท่ีทํา
วิจัย 

วรรณคดี 1. มีระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัย 
2. มีการจัดประชุมวิชาการเพ่ือ
เผยแพร่งานวิจัย/มีผลงาน
ตีพิมพ์ 
3. มีการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน 

- การหาแหล่งทุนจากภายนอก 

ศิลปาชีพ มีการบูรณาการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

- 1. เพ่ิมสัดส่วนจํานวนอาจารย์ท่ีทําวิจัย 
2. การหาแหล่งทุนจากภายนอก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ดนตรี มีการบริการวิชาการเพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งกับชุมชน 
1. ไม่มีการสํารวจความ
ต้องการของชุมชน ภาครัฐ 
หรือเอกชน เพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการ 
2. ไม่มีการต่อยอดงานบริการ
วิชาการเป็นงานวิจัย 

ควรกระตุ้นให้บุคลากรนําความรูจ้าก
การบริการวิชาการมาต่อยอดเป็น
งานวิจัย 

 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
148 

ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

มีการบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งกับชุมชน 

1. ไม่มีการสํารวจความ
ต้องการของชุมชน ภาครัฐ 
หรือเอกชน เพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการ 
2. ไม่มีการต่อยอดงานบริการ
วิชาการเป็นงานวิจัย 

ควรกระตุ้นให้บุคลากรนําความรูจ้าก
การบริการวิชาการมาต่อยอดเป็น
งานวิจัย 

ปรัชญาและศาสนา มีกระบวนการบริการวิชาการกับ
การเรียนและการวิจัย 

- - 

ภาษาต่างประเทศ มีการบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งกับชุมชน 

1. ไม่มีการสํารวจความ
ต้องการของชุมชน ภาครัฐ 
หรือเอกชน เพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการ 
2. ไม่มีการต่อยอดงานบริการ
วิชาการเป็นงานวิจัย 

ควรกระตุ้นให้บุคลากรนําความรูจ้าก
การบริการวิชาการมาต่อยอดเป็น
งานวิจัย 

ภาษาไทย มีการบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งกับชุมชน 

1. ไม่มีการสํารวจความ
ต้องการของชุมชน ภาครัฐ 
หรือเอกชน เพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการ 
2. ไม่มีการต่อยอดงานบริการ
วิชาการเป็นงานวิจัย 

ควรกระตุ้นให้บุคลากรนําความรูจ้าก
การบริการวิชาการมาต่อยอดเป็น
งานวิจัย 

ภาษาศาสตร์ มีการบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งกับชุมชน 

1. ไม่มีการสํารวจความ
ต้องการของชุมชน ภาครัฐ 
หรือเอกชน เพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการ 
2. ไม่มีการต่อยอดงานบริการ
วิชาการเป็นงานวิจัย 

ควรกระตุ้นให้บุคลากรนําความรูจ้าก
การบริการวิชาการมาต่อยอดเป็น
งานวิจัย 

วรรณคดี มีกระบวนการบูรณาการการ
บริการวิชาการกบัการเรียนและ
การวิจัย 

- - 

ศิลปาชีพ มีการบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งกับชุมชน 

1. ไม่มีการสํารวจความ
ต้องการของชุมชน ภาครัฐ 
หรือเอกชน เพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการ 
2. ไม่มีการต่อยอดงานบริการ
วิชาการเป็นงานวิจัย 

ควรกระตุ้นให้บุคลากรนําความรูจ้าก
การบริการวิชาการมาต่อยอดเป็น
งานวิจัย 
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ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ดนตรี มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็น  
อัตลักษณ์ของภาควิชา 

- ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนของกิจกรรมนิสิต 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็น  
อัตลักษณ์ของภาควิชา 

- ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนของกิจกรรมนิสิต 

ปรัชญาและศาสนา มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็น  
อัตลักษณ์ของภาควิชา 
 

- ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนของกิจกรรมนิสิต 

ภาษาต่างประเทศ มีโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
วัฒนธรรม 
 

- ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนของกิจกรรมนิสิต 

ภาษาไทย มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็น  
อัตลักษณ์ของภาควิชา 
 

- 
 

ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนของกิจกรรมนิสิต 

ภาษาศาสตร์ - 
 
 
 

ไม่มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 
รวมท้ังนําผลดังกล่าวไป
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 

1. ควรจัดทําแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
2. ควรมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนของกิจกรรมนิสิต 

วรรณคดี มีระบบและกลไกรวมท้ังการ
ดําเนินงาน การประเมินผล และ
การนําผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงเป็นอย่างดี 

- - 

ศิลปาชีพ มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีดีมีการ
ประเมินผลและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

- สร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ
ต่อไป 
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ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ดนตรี 1. ผู้บริหารเห็นความสําคัญของ
การประเมินตนเอง  
2. ภาควิชามีการดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

1. การจัดการความรู้ 
2. การบริหารความเสี่ยง 

1. ควรกําหนดประเด็นความรู้ในการจัดการ
องค์ความรู้ให้ชัดเจน 
2. ควรนําข้อมูลความเสี่ยงมาปรับใช้ในการ
บริหารงาน 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ตนเอง
และวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
ภาควิชา 

1. การจัดการความรู้ 
2. ความเสี่ยงเรื่องหลักสูตร
และการเงิน 

1. ควรกําหนดประเด็นความรู้ในการจัดการ
องค์ความรู้ให้ชัดเจน 
2. ผู้บริหารควรมีการประเมินตนเอง 

ปรัชญาและศาสนา - 1. ความตระหนักใน
ภาระหน้าท่ีและความสําคัญ
ของผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ตามระเบียบ/ข้อบังคับ/
เกณฑ์การประกันคุณภาพ 
2. ความเข้าใจเร่ืองการ
จัดการความรู้ 

1. จัดกิจกรรมจัดการความรู้เพ่ือสร้างความ
เข้าใจกฎ/เกณฑ์/เงื่อนไขการทํางานท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
2. จัดให้ผู้ท่ีมอบหมายให้รับผิดชอบการ
จัดการความรู้เข้ารับการอบรมและนําความรู้
จากการอบรมมาจัดการความรู้ภายในภาควิชาฯ 

ภาษาต่างประเทศ - การจัดการความรู้ 1. ควรกําหนดประเด็นความรู้ในการจัดการ
องค์ความรู้ให้ชัดเจน 
2. ผู้บริหารควรมีการประเมินตนเอง 
3. ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ภาษาไทย - 1. ความตระหนักใน
ภาระหน้าท่ีและความสําคัญ
ของผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ตามระเบียบ/ข้อบังคับ/
เกณฑ์การประกันคุณภาพ 
2. ความเข้าใจเร่ืองการ
จัดการความรู้ 

1. จัดกิจกรรมจัดการความรู้เพ่ือสร้างความ
เข้าใจกฎ/เกณฑ์/เงื่อนไขการทํางานท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
2. จัดให้ผู้ท่ีมอบหมายให้รับผิดชอบการ
จัดการความรู้เข้ารับการอบรมและนําความรู้
จากการอบรมมาจัดการความรู้ภายในภาควิชาฯ 

ภาษาศาสตร์ อาจารย์ของภาควิชาบางคนมี
องค์ความรู้เฉพาะตนท่ีเด่นชัด 
 
 
 

ไม่พบการพัฒนาองค์กรสู่
สถาบันการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม 

ควรจัดการองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวอาจารย์บาง
คนของภาควิชามาพัฒนาให้เป็นการจัดการ
องค์ความรู้ของภาควิชา เช่น ให้อาจารย์ท่ี
จัดทํา personal homepage ของตนเองท่ีมี
ความองค์ความรู้ด้านการวิจัย การบริการทาง
วิชาการ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาควิชา เพ่ือ
เป็นแนวทางในการทํา homepage ส่วนกลาง 

วรรณคดี 1. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
นําผลไปเพ่ือการแก้ไขป้องกัน 
2. มีการจัดการองค์ความรู้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีการรวบรวม
และเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ไว้
อย่างเป็นระบบ 

ภาควิชามีความเสี่ยง 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบุคลากร และ
ด้านการวิจัย 

1. ด้านบุคลากร 
- ควรรับบรรจุอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เพ่ือทดแทนอัตราท่ีเกษียณ 
- ควรมีการติดตามให้อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ
ปริญญาเอกจบการศึกษาตามกําหนด 
2. ด้านการวิจยั 
ควรขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
เพ่ิมข้ึน 
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ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
ศิลปาชีพ - 

 
 
 

1. แผนงานด้านการบริหาร
จัดการ 
2. การพัฒนาภาควิชาสู่
สถาบันการเรียนรู้    

1. ควรกําหนดแผนงานด้านการบริหารและ
การจัดการไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีของ
ภาควิชา 
2. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือสามารถ
ระบุองค์ความรู้ท่ีจะพัฒนาให้แต่ละคนได้อย่าง
ชัดเจน 
3. ควรรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล
มาพัฒนาจัดเก็บและเผยแพร่อย่างเป็นระบบ 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ดนตรี 

 
- การวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การเงินของภาควิชา 
ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

 
 

ผู้บริหารวิเคราะห์ กํากับ 
ติดตามและรายงานข้อมูลทาง
การเงินต่อกรรมการประจําภาค
อย่างสมํ่าเสมอ 

- ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพภในการวางแผนการใช้เงิน 

ปรัชญาและศาสนา - 
 
 

การจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

การแสดงข้อมูลทางการเงินของภาควิชาฯ ควร
ให้สอดคล้องกับระเบียบราชการ 

ภาษาต่างประเทศ - 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินของภาควิชา 

ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาษาไทย - 
 
 

การจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

เนื่องจากเป็นภาควิชาท่ีมีรายได้สูงและ
แหล่งท่ีมาของรายได้ซับซ้อน ผู้บริหาร/
คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯจึงจําเป็นต้อง
ให้ความสําคัญกับการทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินตลอดจนการปรับแผนการใช้เงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากบุคลากรท้ังภาควิชาฯ  
เพ่ือยืนยันความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ภาษาศาสตร์ - 
 
 
 

ไม่พบแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของภาควิชา 

ควรกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินและควร
นําข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงทางการเงินของภาควิชา 

วรรณคดี มีรายงานทางการเงินและมีการ
นําข้อมูลทางการเงินมาใช้
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
ภาควิชาอย่างต่อเนื่องในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา 

มีรายได้จากการบริการ
วิชาการน้อย (993 บาท) 

1. ควรมีแนวทางในการหารายได้เพ่ิมข้ึน เช่น 
การจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 
2. ควรมีเอกสารรายงานการวิเคราะห์ด้าน
การเงินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

ศิลปาชีพ มีการวิเคราะห์งบประมาณของ
ภาควิชาเพื่อวางแผนพัฒนา
ภาควิชา 

- - 
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ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ดนตรี 
 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดเตรียม
ประกันคุณภาพภาควิชาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ควรนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
ประกันคุณภาพ 

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

- การจัดระบบการอ้างอิง
เอกสาร 
หลักฐานไม่ตรงตามท่ีระบุ 

ควรนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
ประกันคุณภาพ 

ปรัชญาและศาสนา - การกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินงานท่ีแสดงความ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การประกันคุณภาพอย่าง
จริงจัง 

1. ชี้แจงให้บุคลากรในภาควิชาฯ เข้าใจว่า
การประกันคุณภาพเป็นกฎหมาย 
หลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ได้ และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร  
2. ส่งบุคลากรท่ีภาควิชาฯ มอบหมายให้
ทํางานด้านประกันคุณภาพเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้งานประกัน
คุณภาพอย่างแท้จริงจนนํามาใช้ปฏิบัติ
และถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรใน
ภาควิชาฯ เข้าใจได้ 

ภาษาต่างประเทศ - เอกสารหลักฐานไม่ตรงตามท่ี
ระบุ 

ควรนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
ประกันคุณภาพ 

ภาษาไทย - การกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินงานท่ีแสดงความ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การประกันคุณภาพอย่าง
จริงจัง 

1. ชี้แจงให้บุคลากรในภาควิชาฯ เข้าใจว่า
การประกันคุณภาพเป็นกฎหมาย 
หลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ได้ และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร  
2. ส่งบุคลากรท่ีภาควิชาฯ มอบหมายให้
ทํางานด้านประกันคุณภาพเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้งานประกัน
คุณภาพอย่างแท้จริงจนนํามาใช้ปฏิบัติ
และถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรใน
ภาควิชาฯ เข้าใจได้ 

ภาษาศาสตร์ - 
 
 

ฐานข้อมูลเพ่ือการประกัน
คุณภาพ อิเล็กทรอนิกส์  

ควรปรับปรุงทําฐานข้อมูลหลักฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ให้
สมบูรณ์ถูกต้องตรงตามการอ้างอิง 

วรรณคดี มีกระบวนการและกลไกเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามอัตลักษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ และมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

- - 
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ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
ศิลปาชีพ มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประกัน

คุณภาพ ได้แก่ การให้นิสิตมีส่วน
ร่วมในด้านการประกันคุณภาพ โดย
จัดเป็นโครงการ เช่น โครงการจัด
ทัศนศึกษาโดยนิสิต ตาม
กระบวนการ PDCA และโครงการ
นิสิตอาสาสมัครสําหรับการประกัน
คุณภาพของภาควิชา 

- - 
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ระดับหน่วยงานสนับสนนุ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
- - - - 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
- - - - 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต - ไม่ประเมิน - 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
สํานักงานเลขานุการ ไม่ประเมิน 

ศูนย์จัดการศึกษาฯ ไม่ประเมิน 

ศูนย์ภาษา ไม่ประเมิน 

สถาบันขงจื๊อ มีการนําผลงานวิจัย และการ
บริการวิชาการไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน 

เงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์
ประจํายังมีน้อยและไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ควรบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับงานวิจัยให้มีการพัฒนาร่วมกัน 
เช่น นําผลท่ีได้จากการบริการ
วิชาการไปกําหนดหัวข้องานวิจัย 
หรือนําผลจากการวิจัยไปต่อยอด
การให้บริการวิชาการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น ซ่ึงจะ
เป็นช่องทางให้สถาบันฯ ได้รับงบ
สนับสนุนการวิจยัเพ่ิมข้ึน 

สถาบนัภาษาศาสตร์ฯ มีการบริหารงานวิจัยท่ีดี ทําให้
ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยมากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

- - 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
สํานักงานเลขานุการ ไม่ประเมิน 

ศูนย์จัดการศึกษาฯ ไม่ประเมิน 

ศูนย์ภาษา มีศักยภาพในการหารายได้จาก
การให้บริการทางวิชาการท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของศูนย์ และความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ไม่มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับงานการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 

ควรมีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับงานการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยทํา
ร่วมกับภาควิชาภาษาต่างประเทศ 

สถาบันขงจื๊อ - 
 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

 

ควรบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับงานวิจัยให้มีการพัฒนาร่วมกัน 
เช่น นําผลท่ีได้จากการบริการ
วิชาการไปกําหนดหัวข้องานวิจัย 
หรือนําผลจากการวิจัยไปต่อยอด
การให้บริการวิชาการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น ซ่ึงจะ
เป็นช่องทางให้สถาบันฯ ได้รับงบ
สนับสนุนการวิจยัเพ่ิมข้ึน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

สถาบนัภาษาศาสตร์ฯ - 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การบริหารแผนงานบริการ
วิชาการยังมีประสิทธิภาพน้อย 
เนื่องจากพบว่าผลการดําเนินงาน
ตามโครงการท่ีกําหนดในแผนส่วน
ใหญ่ถูกยกเลิก (ยกเลิก 10 
โครงการ จาก 13 โครงการ)  
โดยมีเหตุผลมาจากจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่คุ้มทุนท่ีจะ
ดําเนินการได้ 
2. การประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมตามภารกิจของสถาบันฯ 
ให้เป็นท่ีรู้จักยังไม่ท่ัวถึง 
 

1. ก่อนการจัดทําแผนงานบริการวิชาการควรมี
การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือให้
สามารถวางแผนการจัดโครงการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
2. ควรจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการมากท่ีสุด ท้ังนี้ 
อาจใช้กลไกการเป็นเครือข่ายร่วมกันระหว่าง
สถาบันท่ีมีภารกิจลักษณะเดียวกัน เป็นตัวช่วย
ขับเคลื่อนให้การดําเนินงานของสถาบันฯ เป็นท่ี
รู้จักเพ่ิมข้ึน 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - - - 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

สํานักงานเลขานุการ 

 
 

 

- 
 
 
 
 

 

1. แผนพัฒนาบุคลากรไม่มีการ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีได้จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนของ
หน่วยงานจนถึงการประเมินผลท่ี
ได้จากการพัฒนาบุคลากร 
2. ไม่พบการประเมินผลการ
บริหารงานของหัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 
3. ไม่มีการจัดทํารายงานผลการ
ปรับปรุงตามท่ีมีการทบทวน
กระบวนการหลักจากความ
คาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

1. ควรมีการดําเนินการและรายงานผลการ
ดําเนินการแต่ละข้ันตอนจะทําให้ทราบ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการ
ดําเนินการสํานักงานเลขานุการไปสู่ความเป็น
เลิศเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะและ
ภาควิชาตามที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ 
2. ควรมีการประเมินผลการบริหารงานของ
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ และนําผลท่ีได้ไป
ปรับปรุงการบริหารงาน เพ่ือสร้างความเป็นเลิศ
ในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการ 
3. ควรมีการจัดทํารายงานผลการปรับปรุง
ตามที่มีการทบทวนกระบวนการหลัก และ
ประเมินมาตรฐานเวลาให้บริการ ว่าสามารถ
ดําเนินการได้ตามขั้นตอนและมาตรฐานท่ี
กําหนดหรือไม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงและ
พัฒนาข้ันตอนการให้บริการให้มีความรวดเร็ว
และทันเวลา 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
ศูนย์จัดการศึกษาฯ 

 
มีการทบทวน
กระบวนการหลัก
ท่ีสําคัญ โดยมีการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ให้บริการงานเดิม
เป็นกระบวนการ
ให้บริการงานใหม่
ท่ีมีการลด
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

1. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการรวบรวมความรู้ท่ีได้จาก
การแลกเปลี่ยนยังไม่เป็นระบบ 
2. ไม่มีการสํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการ ทําให้แผนการ
ให้บริการของศูนย์ฯ เป็นการ
ให้บริการตามภารกิจ 
3. การจัดทําฐานข้อมูลท่ีสอดคล้อง
กับภารกิจของศนูย์ฯ ยังไม่ชัดเจน 
ส่วนใหญ่อ้างอิงฐานข้อมูลของ
สํานักงานเลขานกุารฯ 
4. การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการยังไม่ครบทุกกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ (ประเมิน 1 กิจกรรม 
จาก 2 กิจกรรม) 

1. ควรมีการจัดการความรู้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
ท่ีมีภารกิจใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการ
จัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ด้านการ
บริหารจัดการโครงการพิเศษ เป็นต้น 
2. ควรมีการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ และนําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุง
แผนการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การให้บริการตามความคาดหวังของผู้รับบริการ 
3. ควรมีการจัดทําฐานข้อมูลท่ีครอบคลุม
ภารกิจของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารและการตัดสินใจ เช่น ฐานข้อมูลด้าน
การบริการวิชาการ เป็นต้น 
4. ควรประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
ครบทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ และนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกลไกการให้บริการ ท่ี
ทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
5. เสนอให้มีการจัดสัมมนาระดมสมองให้ได้
ข้อสรุปแนวทางบริหารจัดการศูนย์จัดการศึกษา
โครงการพิเศษ ในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
โดยเชญิบุคลากรทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้า
ร่วมด้วย ได้แก่  บุคลากรศูนย์ฯ โครงการฯ 
สํานักงานเลขานกุารคณะฯ กองคลัง สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน สํานักงานกฎหมาย เป็นต้น 

ศูนย์ภาษา - 
 

 

 

 

 

1. ไม่มีการจัดการความรู้ตาม
เกณฑ์การประเมิน เพ่ือพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
2. การจัดทําฐานข้อมูลท่ีสอดคล้อง
กับภารกิจของศนูย์ฯ ยังไม่ชัดเจน 
ส่วนใหญ่อ้างอิงฐานข้อมูลของ
สํานักงานเลขานกุารฯ 
3. ไม่มีการออกแบบและทบทวน
กระบวนการหลักจากข้อกําหนดท่ี
สําคัญให้ครอบคลุมภารกิจ 

1. ควรมีการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ได้แก่ การกําหนด
แผนการจัดการความรู้ กําหนดประเด็นความรู้ท่ี
จําเป็น กําหนดให้มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในศูนย์ ฯ คณะฯ 
และหน่วยงานภายนอก ในตําแหน่งงานเดียวกัน
และในงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
2. ควรมีการจัดทําฐานข้อมูลท่ีครอบคลุม
ภารกิจของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารและการตัดสินใจ เช่น ฐานข้อมูลด้าน
การบริการวิชาการ เป็นต้น 
3. ควรมีการออกแบบและทบทวนกระบวนการ
หลักจากข้อกําหนดท่ีสําคัญครอบคลุมภารกิจให้
มีความชัดเจน และมีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ เพ่ือจัดทํา
มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน 
4. ควรมีการผลักดันศูนย์ภาษาเพื่อพัฒนาเป็น
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางด้านภาษา 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
สถาบันขงจื๊อ - 

 
 
 
 
 

1. ไม่มีการจัดการความรู้ตาม
เกณฑ์การประเมิน เพ่ือพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
2. การจัดทําฐานข้อมูลท่ีสอดคล้อง
กับภารกิจของสถาบันฯ ยังไม่
ชัดเจน ส่วนใหญ่อ้างอิงฐานข้อมูล
ของสํานักงานเลขานุการฯ 
3. ไม่มีการออกแบบและทบทวน
กระบวนการหลักจากข้อกําหนดท่ี
สําคัญครอบคลุมภารกิจ 

1. ควรมีการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ได้แก่ การกําหนด
แผนการจัดการความรู้ กําหนดประเด็นความรู้ท่ี
จําเป็น กําหนดให้มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในสถาบันฯ 
คณะฯ และหน่วยงานภายนอก ในตําแหน่งงาน
เดียวกันและในงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
2. ควรมีการจัดทําฐานข้อมูลท่ีครอบคลุม
ภารกิจของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารและการตัดสินใจ เช่น ฐานข้อมูลด้าน
การบริการวิชาการ เป็นต้น 
3. ควรมีการออกแบบและทบทวนกระบวนการ
หลักจากข้อกําหนดท่ีสําคัญครอบคลุมภารกิจให้
มีความชัดเจน และมีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ เพ่ือจัดทํา
มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน 

 

สถาบนัภาษาศาสตร์ฯ - 
 
 
 
 

1. การจัดทําฐานข้อมูลท่ีสอดคล้อง
กับภารกิจของสถาบันฯ ยังไม่
ชัดเจน 
2. ไม่มีการประเมินผลความพึง
พอใจชองผู้รับบริการ 

1. ควรมีการจัดทําฐานข้อมูลท่ีครอบคลุม
ภารกิจของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารและการตัดสินใจ เช่น ฐานข้อมูลด้าน
การบริการวิชาการ เป็นต้น 
2. ควรประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
ครบทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ และนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกลไกการให้บริการ ท่ี
ทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

สํานักงานเลขานุการ - - - 

ศูนย์จัดการศึกษาฯ - - - 

ศูนย์ภาษา - - - 

สถาบันขงจื๊อ - - - 

สถาบนัภาษาศาสตร์ฯ - 
 
 
 

การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ยังไม่ชัดเจน 

 

ควรวิเคราะห์ SWOT ของสถาบันฯ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักงานเลขานุการ 

 

 

 

มีระบบและกลไก
ในการประกัน
คุณภาพภายในท่ี
เข้มแข็ง และเป็น
หน่วยงานท่ี
ขับเคล่ือนงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในของคณะ
มนุษยศาสตร์ให้
ได้รับรางวัล
คุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ 

ระบบและกลไกท่ีสนับสนุนให้
บุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีอยู่
ในเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
ทําการวิจัยเพ่ือขอตําแหน่งชํานาญ
การ และเชี่ยวชาญ ยังไม่ชัดเจน 

ควรมีระบบและกลไกท่ีชัดเจนในการสนับสนุน
ให้บุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีอยู่ในเกณฑ์
ขอตําแหน่งทางวิชาการ ทําการวิจัยเพ่ือขอ
ตําแหน่งชํานาญการ และเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดลําดับความสาํคัญของการ
พัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ท่ีสํานักงานฯ 
สร้างข้ึนมา 

ศูนย์จัดการศึกษาฯ - - - 

ศูนย์ภาษา - - - 

สถาบันขงจื๊อ - - - 

สถาบนัภาษาศาสตร์ฯ - - - 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 
28-30 กรกฎาคม 2553 น้ัน คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 
จํานวน 22 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 13 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 6 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) เน่ืองจากมีการปรับ
ระยะเวลาของแผนเป็น พ.ศ.2556-2570 เพ่ือให้สอดรับตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

2) การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ครั้งต่อปีการศึกษา เน่ืองจากได้ถ่ายทอดนโยบายสู่ภาควิชาและได้
ดําเนินการในระดับภาควิชาอย่างเป็นรูปธรรม 

3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตีพิมพ์บทความวิจัยและการจัดฐานข้อมูลในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย เน่ืองจากฝ่ายวิจัยได้บรรยายหัวข้อที่เก่ียวข้องในโครงการสัมมนาอาจารย์รุ่นใหม ่อายุงาน 1-5 ปีแล้ว 

 
  รายละเอียดดังน้ี 
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4.1  แผนพฒันาปรับปรงุตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2553 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4.1. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

มีความเสี่ยงใน
กระบวนการ 
ขั้นตอนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของคณะฯ 
และแผนภาควิชา ซึ่ง
อาจส่งผลต่อ
ความสําเร็จของ
แผนงานอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
การถ่ายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติยังไม่
ชัดเจน และขาดการ
ประสานความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกันของ
ผู้ปฏิบัติ 

1. ควรจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม โดย
จัดทําตามกระบวนการ
และขั้นตอนของการ
จัดทําแผน เพื่อกําหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ที่สะท้อนเป้าหมายใน
การพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ที่ชัดเจน 

คณะมนุษยศาสตร์ยัง
ไม่มีแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระยะยาว
และยังไม่มี
ประสบการณ์การ
จัดทําแผนระยะยาว
มาก่อน 

จัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระยะยาว 
15 ปีให้สอดคล้องกับ
แนวทางของกรอบ 
สกอ. 15 ปี ภายใต้
คําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะ
ยาว 15 ปี 
(พ.ศ.2555-
2569) 

แผนมีความ
สมบูรณ์และทัน
การใช้งานใน
ปีงบประมาณ 
2555 

ต.ค.53-ก.ย.54 30,000  1. คณบดี 
2. รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 

1. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วางแผน 
2. หัวหน้างาน
แผนและ
ประกัน
คุณภาพ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4.1. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้กํากับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

 2. ควรสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในแผนกล
ยุทธ์ของคณะฯ ผ่าน
กลไกการจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง และมี
กระบวนการพัฒนากล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติในระดับ
ภาควิชา เพื่อสร้างความ
เป็นเจ้าของ ตระหนักถึง
ความสําคัญ และประโยชน์
ที่จะได้รับจากแผนปฏิบัติ
งานอย่างแท้จริง 

คณะมนุษยศาสตร์ได้
ริเริ่มให้ผู้บริหารระดับ
ภาควิชามีส่วนร่วมใน
การกําหนดกรอบของ
แผนยุทธศาสตร์ของ
คณะ และกําหนดแนว
ทางการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ไว้ในบทที่ 
4 ของแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  

เน้นการมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนงานของ
คณะมากขึ้น 

 การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2554, 
2555 

แผนมีความ
สมบูรณ์และทัน
ใช้งานใน
ปีงบประมาณ 
2554 

ต.ค.53-ก.ย.54 - รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 

1. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วางแผน 
2. หัวหน้า
งานแผนและ
ประกัน
คุณภาพ 

3. ควรรวมภารกิจด้าน
แผน และการประกัน
คุณภาพไว้ด้วยกัน 
เพื่อให้เกิดระบบการ
ตรวจติดตามการ
ดําเนินงานที่ครบถ้วนทุก
ด้าน สามารถนําไปใช้ใน
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 
สกอ. และสมศ. ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โครงสร้างเดิมมีการ
แยกภาระงานด้าน
แผนและประกัน
คุณภาพ โดยมี
ผู้รับผิดชอบเฉพาะ
ภารกิจ 

รวมภารกิจ 2 ด้านเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องเชื่อมโยง
กันของภาระงาน 

 1. การปรับ
โครงสร้าง
สํานักงาน
เลขานุการใหม่
ตามประกาศสภา 
มก.ลงวันที ่29 
มี.ค. 53 

ดําเนินการแล้ว - - 1. รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
2. รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ
คณะ
มนุษยศาสตร์ 

 2. การรับสมัคร
หัวหน้างาน
แผนและ
ประกันคุณภาพ 

ได้บุคลากรที่มี
ความเหมาะสม
มาปฏิบัติหน้าที่
ภายใน ก.พ.54 

ต.ค.53-ก.พ.54 

 3. การกําหนด
ภาระงาน
ภายในฝ่าย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

แผนภาระงาน
ในฝ่ายเสร็จ
เรียบร้อย
ภายใน พ.ค.54 

ก.ฑ.-พ.ค.54 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4.1. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

1. มีหลักสูตรที่ยัง
มิได้มีการปรับปรุง
ตามรอบเวลา และ
แม้ว่าจํานวน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด
จะเป็นหลักสูตรที่มี
การทําวิทยานิพนธ์ 
แต่เมื่อเทียบ
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษากับ
จํานวนหลักสูตร
ทั้งหมดพบว่า ยังมี
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาน้อย
กว่าร้อยละ 50 

1. ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบเวลา 
และเพิ่มจํานวนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาให้มากกว่า
ร้อยละ 50 ของหลักสูตร
ทั้งหมด และควรเน้น
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่
มีการทําวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
จะส่งผลให้มีจํานวนนิสิต
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึน้เป็น
การเพิ่มโอกาสสร้าง
ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ให้มากขึ้น 
และสามารถนําไปใช้ใน
การขอตําแหน่งทาง
วิชาการได้ 

หลักสูตรที่มีอายุเกิน 5 
ปีนั้นกําลังอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการ
ปรับปรุงซึ่งคาดว่าทกุ
หลักสูตรที่เกินรอบ
เวลาการปรับปรุง
สามารถส่งออกจาก
คณะได้ภายในเดือน
ตุลาคม 2553 ทั้งนี้
ฝ่ายวิชาการได้มีบันทึก
แจ้งเตือนล่วงหน้าไป
ยังสาขาวิชาแล้ว
สําหรับหลักสูตรที่มี
อายุครบ 3 ปีและ 4 ปี
เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้ทันรอบการ
ปรับปรุง สําหรับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
นั้นจะมีการเปิดเพิ่มใน
บางสาขาที่มีความ
พร้อมและเป็นที่
ต้องการของสังคม
เท่านั้น 

1. กระตุ้นให้สาขาวิชา
วางแผนปรับปรุง
หลักสูตรก่อนครบ
วาระโดยทําวิจัย
สถาบันเมื่อหลักสูตรมี
อายุครบ 3 ปีและส่ง
ร่างหลักสูตรปรับปรุง
นั้นเมื่ออายุครบรอบ 4 
ปี 
2. สนับสนุนให้
สาขาวิชาที่มีความ
พร้อมในการเปิด
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เปิด
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึน้ 

แผนการปรับปรุง
หลักสูตรของทุก
สาขาวิชาและ
แผนการเปิด
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

การจัดทํา
บันทึกแจ้งเตือน
ให้สาขาวิชา
ก่อนครบรอบ
วาระการ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

1.  มีหลักสูตรที่
ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ 
สกอ.    
2. มีสัดส่วน
จํานวน
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
ต่อหลักสูตร
ทั้งหมดสูงขึ้น 

ต.ค.53-ก.ย.54 - 1. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้า
ภาควิชา/
ประธาน
สาขาวิชา   

1. ภาควิชา 
2. ฝ่าย
วิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4.1. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

2. คุณวุฒิและ
ตําแหน่งวิชาการของ
คณาจารย์ยังคงต้อง
ได้รับการผลักดันให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ภาระงานสอนของ
อาจารย์ในบางภาควิชา
มีมากเมื่อเทียบกับ
จํานวนอาจารย์ใน
ภาควิชา 

1. ให้ภาควิชาพิจารณา
รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกเป็น
อันดับแรก 
2. จัดสรรทุนเพื่อ
สนับสนุนให้อาจารย์
ดําเนินการวิจัยและ
เขียนตํารา 
3. สนับสนุนทุนให้อาจารย์
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ทั้งในและต่างประเทศ 

1.  มีแผนพัฒนา
คุณวุฒิของอาจารย์ 
2. มีงบประมาณ
สนับสนุนการจัดทํา
ตําราและผลิตผล
งานทางวิชาการ 
3. มีงบประมาณ
สนับสนุนให้
อาจารย์ศึกษาต่อ 

  จํานวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิและมีตําแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้นมี
เพิ่มขึ้น 

ต.ค.53-
ก.ย.54 

530,000 1. คณบดี 
2. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
3. หัวหน้า
ภาควิชา 

1. ภาควิชา 
2. คณะกรรม 
การฝ่าย
วิชาการ 

3. จํานวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ยัง
คลาดเคลื่อนจาก
เกณฑ์มาตรฐานมาก 
โดยเฉพาะจํานวน
นิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าของ
หลักสูตรพิเศษมี
ประมาณร้อยละ 30 
ของค่ารวมทั้งหมด 
(1,758.18/5,845.14) 

2. หากการลดความ
คลาดเคลื่อนของสัดส่วน 
FTES ต่ออาจารย์ประจํา
เป็นเป้าหมายสําคัญเพื่อให้
ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน 
การพิจารณาค่า FTES ของ
หลักสูตรโครงการภาคพิเศษ
อาจเป็นสิ่งที่คณะฯ ควร
คํานึงถึง ทั้งนี้ย่อมมี
ผลกระทบถึงด้าน
งบประมาณรายได้ด้วย 
ดังนั้นการลําดับ
ความสําคัญและหาจุด
สมดุลจึงขึ้นกับการประเมิน
ของคณะฯ เป็นหลัก 

บางหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษานั้น ผู้ที่
สนใจเข้าศึกษาเป็นผู้ที่
ต้องทํางานประจําจึง
ทําให้ไม่สามารถเข้า
ศึกษาในภาคปกติได้ 
อย่างไรก็ตาม คณะ
พยายามที่จะรับนิสิต
ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ
ในระดับปริญญาตรีให้
ตรงตามแผนที่วางไว้ 
ไม่เพิ่มจํานวนมากกว่า
แผน 

พิจารณาสัดส่วน
จํานวนนิสิตต่ออาจารย์
เมื่อเปิดหลักสูตรใหม่
หรือเปิดภาคพิเศษ 

จัดวาระประชุมใน
ระดับกรรมการ
ประจําคณะเพื่อ
พิจารณาถึงจํานวน
นิสิตในหลักสูตร
ภาคปกติ  โครงการ
พิเศษ และ
งบประมาณรายได้ 

จัดการ
ประชุมเพื่อ
พิจารณาถึง
จํานวนนิสิต
ในหลักสูตร
ภาคปกติ 
โครงการ
พิเศษ และ 
งบประมาณ
รายได้ 

จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์คลาดเคลื่อน
น้อยลง 

ต.ค.53-
ก.ย.54 

- 1. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้า
ภาควิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

4.1. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 

การดําเนินงานของ
คณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาใน
การผลักดันระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ค่อนข้างน้อยและไม่
พบการจัดประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. คณะกรรมการอาจารย์
ที่ปรึกษาควรเพิ่มบทบาท
ในการผลักดันระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้มาก
ขึ้น 

  สร้างระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาให้ชัดเจน
และมีการ
ประเมินผล 

1. ประชุมอาจารย์ที่
ปรึกษา 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
2. โครงการเทคนิคการให้
คําปรึกษาเบื้องต้นที่
สําคัญและจําเป็น 

ประชาสัมพันธ์ให้
อาจารย์ที่ปรึกษา
รับทราบถึงบทบาทและ
หน้าที่ และให้มีบทบาท
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับนิสิตมากขึ้น 

ร้อยละ 75 ของอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์
เข้าใจระบบและบทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

พ.ย.53, 
มิ.ย.54 

 
 

ธ.ค.53 - 
ม.ค.54 

- 
 
 

15,000 

คณบดี 1. รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 
2. หัวหน้า
ภาควิชา 

2. ควรดําเนินการสํารวจความ
ต้องการจําเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 
โดยฝ่ายกิจการนิสิตของคณะฯ 
เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้มี
โอกาสแสดงความต้องการความ
ช่วยเหลือจากคณะฯ 

ทุกภาควิชามีการ
สํารวจความ
ต้องการจําเป็น
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 
ของภาควิชาทุกปี 

ฝ่ายกิจการนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์
ทําการสํารวจความ
ต้องการจําเป็นของ
นิสิตชั้นปีที่ 1 ของ
คณะมนุษยศาสตร์ 

  แจกแบบสํารวจ
ความต้องการ
จําเป็นแก่นิสิตชั้นปี
ที่ 1 ทุกคน 

มีสรุปผลการสํารวจ
ความต้องการจําเป็น
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ของ
คณะมนุษยศาสตร์ 

ต.ค.-ธ.ค.
53 

 

- 

3. ควรมีโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษย์
เก่าเป็นการเฉพาะ โดยอาจจัด
บรรยายเพิ่มพูนความรู้ในวัน
เลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้าซึ่งจะ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างคณะฯ และเศิษย์เก่า 
เป็นการสร้างโอกาสของความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือใน
กิจการของคณะฯในภายหน้า 

  จัดให้มีบริการศิษย์
เก่าในด้านการ
พัฒนาวิชาชีพ 

จัดตั้งสมาคมศิษย์
เก่าคณะ
มนุษยศาสตร์ 

1. โครงการหนังสือ
ทําเนียบบัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 
2. ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
คณะมนุษยศาสตร์ให้
ศิษย์เก่ารับทราบ 

ร้อยละ 30 ของศิษย์เก่า
มีกิจกรรมสัมพันธ์
ต่อเนื่องกับคณะ
มนุษยศาสตร์ 

ต.ค.-ธ.ค.
53 
 
 
 

ต.ค.53-
ก.ย.54 

180,000 คณบดี 1. รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
2. รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 
3. หัวหน้า
ภาควิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4.1. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

งานวิจัยส่วนใหญ่มี
งบประมาณน้อย 
ขอบเขตงานวิจัยอยู่
ในวงแคบ จึงไม่เอื้อ
ต่อการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ 

1. ควรพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการวิจัยขนาดใหญ่ ใน
เชิงบูรณาการศาสตร์ให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
คณะ 

จัดทําโครงการวิจัย
ขนาดใหญ่ในเชิง
บูรณาการศาสตร์
ให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณข์องคณะ 
เพื่อเสนอขอรับทนุ
วิจัยขนาดใหญ่จาก
หน่วยงานทั้ง
ภายนอกและภายใน 
โดยมอบให้ภาควชิา
ภาษาศาสตร์เปน็
เจ้าภาพและ
ประสานงานกับทุก
ภาควิชา 

เสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอทุนวิจัยขนาด
ใหญ่จากสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก.  

โครงการวิจัยเรื่อง 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก
ในการพัฒนาสื่อ
เพื่อการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

  ได้รับการอนุมัติทุน
วิจัยจาก
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

ต.ค.53-
ก.ย.54 

2,000,000 หัวหน้า
ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ 

1. รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
2. หัวหน้า
ภาควิชา 

2. ข้อมูลด้านจํานวน
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ของคณะฯ และ
ของสถาบันวิจัยฯไม่ตรงกัน 
อาจทําให้ภาพลักษณ์ด้าน
ผลงานวิจัยของคณะฯ ต่ํา
กว่าความเป็นจริง จึงควร
ผลักดันให้คณาจารย์ทุก
ท่านร่วมกันให้ข้อมูลแก่
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สร้างมาตรฐานในการ
จัดระบบวารสาร 
2. จัดทําฐานข้อมูล
งานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย 
และการจัด
ฐานข้อมูลในระดับ
คณะและ
มหาวิทยาลัย  

  มีฐานข้อมูล
บทความตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัย
ของคณะที่ตรงกับ
ข้อมูลของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก.  

ต.ค.53-
ก.ย.54 

20,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย  

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1. โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางแก้ไข

ปรับปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

 3. ควรพัฒนาวารสาร
คณะมนุษยศาสตร์ให้
เป็นวารสารที่
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษายอมรับ 

  เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครื่อข่าย 
E-Journal  เชื่อมโยงข้อมูล
กับ สกอ. 

  เชื่อมโยง
ฐานข้อมูล
งานวิจัยของ
คณะ
มนุษยศาสตร์เข้า
กับระบบ  
E-Journal ของ 
สกอ. 

มีฐานข้อมูลงานวิจัยของ
คณะมนุษยศาสตร์ใน
ระบบ E-Journal ของ 
สกอ. 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

20,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย  

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

- -          

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ควรจัดกิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณา
การจุดเด่นของแต่ละ
ภาควิชาเพื่อ
เสริมสร้างอัตลักษณ์
ของคณะฯ 

ภาควิชาต่างๆมีการ
จัดกิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่แสดงถึงจุดเด่น
ของภาควิชาอยู่แล้ว 
แต่ยังไม่มีการนํามา
บูรณาการร่วมกัน 

จัดโครงการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เน้นบรูณาการ
ศาสตร์ โดยมอบให้ภาควิชา
วรรณคดีเป็นเจ้าภาพและ
ประสานงานกับทุกภาควิชาเพื่อ
บรูณาการส่วนทีเ่ป็นจุดเด่นของ
ภาควิชาเข้าด้วยกัน และให้ทุก
ภาควิชามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม เช่น การแสดงดนตรีของ
ภาควิชาดนตรี การแสดงละครของ
ภาควิชานิเทศศาสตร์ฯ และการจัด
พิธีทางศาสนาของภาควิชาปรัชญา
และศาสนา เป็นต้น 

โครงการ
ครบรอบ 30 ปี 
คณะ
มนุษยศาสตร์ 

  ทุกภาควิชามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 

มิ.ย. 54 50,000 หัวหน้า
ภาควิชา
วรรณคดี 

1. รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 
2. หัวหน้า
ภาควิชา 
3. หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4.1. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

7. 
งบประมา

ณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

1. แผนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลในภาพรวม
ของคณะยังไม่
ชัดเจน มีเพียง
แผนพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนของ
สํานักงาน
เลขานุการเท่านั้น 

1. ควรจัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของคณะ
ให้ครอบคลุมบุคลากรทุก
ประเภท และมีความ
ครบถ้วนตามหลักการ
บริหารบุคคล สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนา
คณะฯ 

  คณะได้สํารวจข้อมูลวุฒิ
การศึกษาและตําแหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากร 
และข้อมูลของบุคลากรที่
อยู่ระหว่างศึกษาต่อเพื่อ
นํามาพิจารณาจัดสรรทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อ
และเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

จัดทําแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการ 
(คณาจารย์) และสายสนับสนนุ 

มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
พัฒนาบุคลากร 
(ศึกษาต่อ ดูงาน 
อบรม สัมมนา 
ประชุม/นําเสนอ
ผลงาน รวมทุก
หน่วยงาน) 

มีแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คณะ
มนุษยศาสตร์ 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

9,004,00
0 

คณบดี 1. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2. หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 
3. ฝ่าย
บุคคล 

2. แนวทางการ
ประเมินผล
ภายในคณะยังไม่
ครอบคลุมการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตาม
แผน 

2. ควรกําหนดแนวทางการ
ประเมินในเชิงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการ การกําหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
ควรมีกระบวนการปรับแผน 

  คณะมีการกําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนงาน
ประจําปีและแนวทางการ
ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามที่กําหนด 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
จัดทําแผนงานประจําปี โดยให้
ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการ และมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนดไว้ 

จัดทํา Template 
แผนงานประจําปี 
และรายงานผล
การดําเนินงาน
ประจําปี 

มีแผนงานประจําปี
คณะมนุษยศาสตร์
และรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี
คณะมนุษยศาสตร์ที่
แสดงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตาม
แผนงานอย่างชัดเจน 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

- รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
และ
พัฒนา 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

3. การบันทึกรายงานการ
ประชุมควรมีการสรุปมติ
จากที่ประชุมอย่างชัดเจน 
เพื่อให้สามารถนําไป
ปฏิบัติและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรังปรุง 

  จดบันทึกรายงานการ
ประชุมให้มีรายละเอียด
และสรุปมติจากที่ประชุม
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

มอบหมายให้เลขานุการใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ  บันทึก
รายงานการประชมุและสรุปมติ
จากที่ประชุมให้ละเอียดชัดเจน
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีบนัทึกข้อความ
แจ้งสรุปมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อให้
ภาควิชารับทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป 

  รายงานการประชุมมี
การสรุปมติจากที่
ประชุมชัดเจนยิ่งขึ้น 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

- คณบดี 1. เลขานุการ
คณะกรรมกา
รประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 
2. เลขานุการ
คณบดี 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4.1. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

4.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

7. 
งบประมา

ณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ผู้บริหารยังไม่ได้นํา
ข้อมูลทางการเงิน
มาใช้ในการ
วางแผนและ
ตัดสินใจอย่างเป็น
รูปธรรม 

ควรให้ความสําคัญกับ
การนําข้อมูลทาง
การเงินมาใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจ
อย่างเป็นรูปธรรม 

  จัดทําข้อมูลทาง
การเงิน และรายงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินเพื่อเสนอ
ต่อผู้บริหารเป็นระยะ 

นําข้อมูลทางการเงิน 
และรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินแจ้งต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อ
รับทราบและเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจ
ในการกําหนดแผนงาน
ต่อไป 

  ผู้บริหารนําข้อมูลทาง
การเงินมาใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจ
อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

- คณบดี 1. หัวหน้า
งานคลัง
พัสดุ 
2. 
นักวิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 

- ควรจัดระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่มีการ
ติดตามรวบรวมข้อมูล
เป็นระยะๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
และไม่ให้เป็นภาระใน
ช่วงเวลาก่อนการตรวจ
ประเมินฯ โดยอาจนํา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศมาใช้งาน 

มีการจัดเก็บและ
ติดตามข้อมูลจาก
หน่วยงานทุก 3 
เดือนอยู่แล้ว แต่
ได้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน 
เนื่องจาก
หน่วยงานส่ง
ข้อมูลไม่ครบตาม
กําหนด 

ติดตามข้อมูลจาก
หน่วยงานทุก 3 เดือน
ให้ครบตามกําหนด 

    สามารถรวบรวมข้อมูล
รอบ 3 เดือนได้ตาม
กําหนด 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

- รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

1. ภาควิชา 
2. 
หน่วยงาน
สนับสนุน 
3. 
เจ้าหน้าที่
งานประกัน
คุณภาพ 
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4.2  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2552 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รายงาน ณ วันที ่30 มิถุนายน 2554 
1. จุดที่ควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะ 
2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3. โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางแก้ไข

ปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงาน 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมายเหตุ 9.1 ผู้กํากับ

ดูแล 
9.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

1. ควรจัดทําแผนยทุธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดย
จัดทําตามกระบวนการและ
ขั้นตอนของการจัดทําแผน เพื่อ
กําหนดวัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สะท้อนเป้าหมายในการพัฒนา
คณะมนษุยศาสตร์ทีช่ัดเจน 

จัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระยะยาว 
15 ปีให้สอดคล้องกับ
แนวทางของกรอบ 
สกอ. 15 ปี ภายใต้
คําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะ
ยาว 15 ปี 
(พ.ศ.2555-
2569) 

แผนมีความ
สมบูรณ์และทัน
การใช้งานใน
ปีงบประมาณ 
2555 

0 - - 1. คณบดี 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 

1. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วางแผน 
2. หัวหน้า
งานแผนและ
ประกัน
คุณภาพ 

มีการปรับระยะเวลา
ของแผนเป็น พ.ศ.
2556-2570 เพื่อให้
สอดรับตามแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

2. ควรสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ ผ่านกลไกการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง และมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์สู่
การปฏิบัติในระดับภาควิชา 
เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ 
ตระหนักถึงความสําคัญ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
แผนปฏบิัติงานอย่างแท้จริง 

เน้นการมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนงาน
ของคณะมากขึ้น 

 การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2554, 
2555 

แผนมีความ
สมบูรณ์และทันใช้
งานใน
ปีงบประมาณ 
2554 

1 75 - รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 

1. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วางแผน 
2. หัวหน้า
งานแผนและ
ประกัน
คุณภาพ 

อยู่ระหว่างการปรับ
แผนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
และจะจัดโครงการ
อบรมในวันที่ 13-14 
ก.ค. 54 
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1. จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3. โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางแก้ไข

ปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงาน 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมายเหตุ 9.1 ผู้กํากับดูแล 9.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

3. ควรรวมภารกิจด้าน
แผน และการประกัน
คุณภาพไว้ด้วยกัน เพื่อให้
เกิดระบบการตรวจ
ติดตามการดําเนินงานที่
ครบถ้วนทุกด้าน สามารถ
นําไปใช้ในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของ 
ก.พ.ร. สกอ. และสมศ. 
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

รวมภารกิจ 2 ด้านเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกันของภาระ
งาน 

 1. การปรับโครงสร้าง
สํานักงานเลขานุการ
ใหม่ตามประกาศสภา 
มก.ลงวันที่ 29 มี.ค. 53 

ดําเนินการแล้ว 2 100 - 1. รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
2. รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ
คณะ
มนุษยศาสตร์ 

 

2. การรับสมัคร
หัวหน้างานแผน
และประกันคุณภาพ 

ได้บุคลากรที่มี
ความเหมาะสมมา
ปฏิบัติหน้าที่
ภายใน ก.พ.54 

2 100 -   ดําเนินการเปิดรับ
สมัครตาม
กระบวนการแล้วถึง 
2 ครั้ง เนื่องจากครั้ง
แรกไม่มีผู้ใดสอบ
ผ่าน ครั้งที่ 2 ไม่มี
ผู้ใดสมัคร ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอเกณฑ์
คัดเลือกใหม่จาก
มหาวิทยาลัยจึงจะ
เปิดรับสมัครใหม่ได้ 

3. การกําหนดภาระ
งานภายในฝ่าย
วางแผนและประกัน
คุณภาพให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

แผนภาระงานใน
ฝ่ายเสร็จ
เรียบร้อยภายใน 
พ.ค.54 

2 100 -    
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1. จุดที่ควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะ 
2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3. โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางแก้ไข

ปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงาน 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมายเหตุ 9.1 ผู้กํากับ

ดูแล 
9.2 ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
1. ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบเวลา 
และเพิ่มจํานวนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาให้มากกว่า
ร้อยละ 50 ของหลักสูตร
ทั้งหมด และควรเน้น
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มี
การทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีจํานวนนิสิต
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึน้เป็น
การเพิ่มโอกาสสร้าง
ผลงานวิจัยของคณาจารย์
ให้มากขึ้น และสามารถ
นําไปใช้ในการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการได้ 

1. กระตุ้นให้สาขาวิชา
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ก่อนครบวาระโดยทําวิจัย
สถาบนัเมื่อหลักสูตรมีอายุ
ครบ 3 ปีและส่งร่างหลักสูตร
ปรับปรุงนั้นเมื่ออายคุรบรอบ 
4 ปี 
2. สนับสนุนให้สาขาวิชาที่มี
ความพร้อมในการเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศกึษาเพิ่มขึ้น 

แผนการปรับปรุง
หลักสูตรของทุก
สาขาวิชาและแผนการ
เปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

การจัดทําบันทึก
แจ้งเตือนให้
สาขาวิชาก่อน
ครบรอบวาระการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1.  มีหลักสูตรที่
ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ สกอ.    
2. มีสัดส่วน
จํานวนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาต่อ
หลักสูตรทั้งหมด
สูงขึ้น 

1 50 - 1. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้า
ภาควิชา/
ประธาน
สาขาวิชา   

1. ภาควิชา 
2. ฝ่ายวิชาการ 

 

2. คุณวุฒิและตําแหน่ง
วิชาการของคณาจารย์
ยังคงต้องได้รับการผลักดัน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. ให้ภาควิชาพิจารณารับ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกเป็นอันดับแรก 
2. จัดสรรทุนเพื่อ
สนับสนุนให้อาจารย์
ดําเนินการวิจัยและเขียน
ตํารา 
3. สนับสนุนทุนให้อาจารย์
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้ง
ในและต่างประเทศ 

1.  มีแผนพัฒนาคุณวุฒิ
ของอาจารย์ 
 
2. มีงบประมาณ
สนับสนุนการจัดทํา
ตําราและผลิตผลงาน
ทางวิชาการ 
3. มีงบประมาณ
สนับสนุนให้อาจารย์
ศึกษาต่อ 

  จํานวนอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิและมี
ตําแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้นมี
เพิ่มขึ้น 

2 100 20,000 1. คณบดี 
2. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
3. หัวหน้า
ภาควิชา 

1. ภาควิชา 
2. คณะกรรม 
การฝ่ายวิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงาน 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมายเหตุ 9.1 ผู้กํากับ

ดูแล 
9.2 ผู้ปฏิบัติงาน 

3. จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ยังคลาดเคลื่อน
จากเกณฑ์มาตรฐานมาก 
โดยเฉพาะจํานวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่าของ
หลักสูตรพิเศษมีประมาณ
ร้อยละ  
30 ของค่ารวมทั้งหมด 
(1,758.18/5,845.14) 

พิจารณาสัดส่วน
จํานวนนิสิตต่อ
อาจารย์เมื่อเปิด
หลักสูตรใหม่หรือเปิด
ภาคพิเศษ 

จัดวาระประชุมใน
ระดับกรรมการ
ประจําคณะเพื่อ
พิจารณาถึง
จํานวนนิสิตใน
หลักสูตรภาคปกติ  
โครงการพิเศษ 
และงบประมาณ
รายได้ 

จัดการประชุมเพื่อ
พิจารณาถึงจํานวน
นิสิตในหลักสูตร
ภาคปกติ โครงการ
พิเศษ และ 
งบประมาณรายได้ 

จํานวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์
คลาดเคลื่อน
น้อยลง 

1 50 - 1. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้า
ภาควิชา 

   

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
1. คณะกรรมการอาจารย์
ที่ปรึกษาควรเพิ่มบทบาท
ในการผลักดันระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้มาก
ขึ้น 

สร้างระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ชัดเจนและ
มีการประเมินผล 

1. ประชุมอาจารย์ที่
ปรึกษา 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
2. โครงการเทคนิคการ
ให้คําปรึกษาเบื้องต้น
ที่สําคัญและจําเป็น 

ประชาสัมพันธ์ให้
อาจารย์ที่ปรึกษา
รับทราบถึงบทบาทและ
หน้าที่ และให้มีบทบาท
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับนิสิตมากขึ้น 

ร้อยละ 75 ของ
อาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์
เข้าใจระบบและ
บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

0 
 
2 

- 
 

100 

- 
 
- 

คณบดี 1. รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต 
2. หัวหน้า
ภาควิชา 

ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาของคณะ 
เนื่องจากได้ถ่ายทอด
นโยบายสู่ภาควิชาและได้
ดําเนินการในระดับ
ภาควิชาอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ควรดําเนินการสํารวจความ
ต้องการจําเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 
โดยฝ่ายกิจการนิสิตของคณะฯ 
เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้มี
โอกาสแสดงความต้องการความ
ช่วยเหลือจากคณะฯ 

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ทําการ
สํารวจความต้องการ
จําเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 
1 ของคณะ
มนุษยศาสตร์ 

  แจกแบบสํารวจ
ความต้องการ
จําเป็นแก่นิสิตชั้นปี
ที่ 1 ทุกคน 

มีสรุปผลการ
สํารวจความ
ต้องการจําเป็น
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 
ของคณะ
มนุษยศาสตร์ 

2 100 -    
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1. จุดที่ควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะ 
2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3. โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางแก้ไข

ปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงาน 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมายเหตุ 9.1 ผู้กํากับ

ดูแล 
9.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

3. ควรมีโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษยเ์ก่า
เป็นการเฉพาะ โดยอาจจัดบรรยาย
เพิ่มพูนความรู้ในวันเลี้ยงสังสรรค์
คืนสู่เหย้าซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะฯ 
และเศษิยเ์ก่า เป็นการสร้างโอกาส
ของความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือในกิจการของคณะฯใน
ภายหน้า 

จัดให้มีบริการศิษย์เก่า
ในด้านการพัฒนา
วิชาชีพ 

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
คณะมนุษยศาสตร์ 

1. โครงการหนังสือ
ทําเนียบบัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 
2. ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
คณะมนุษยศาสตร์ให้
ศิษย์เก่ารับทราบ 

ร้อยละ 30 ของ
ศิษย์เก่ามี
กิจกรรมสัมพันธ์
ต่อเนื่องกับคณะ
มนุษยศาสตร์ 

2 100 - คณบดี 1. รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
2. รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 
3. หัวหน้า
ภาควิชา 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

1. ควรพิจารณาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการวิจัย
ขนาดใหญ่ ในเชิงบรูณาการ
ศาสตร์ให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของคณะ 

เสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอทุนวิจัยขนาดใหญ่
จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก.  

โครงการวิจัยเรื่อง 
ยุทธศาสตร์เชิงรุกใน
การพัฒนาสื่อเพื่อการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

  ได้รับการอนุมัติ
ทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร์  

1 50 - หัวหน้า
ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ 

1. รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
2. หัวหน้า
ภาควิชา 

โครงการวิจัยอยู่
ระหว่างรอการ
อนุมัติทุนสนับสนุน
จาก วช. 

2. ข้อมูลด้านจํานวนบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะฯ 
และของสถาบันวิจัยฯไม่ตรงกัน 
อาจทําให้ภาพลักษณ์ด้าน
ผลงานวิจัยของคณะฯ ต่ํากว่า
ความเป็นจริง จึงควรผลักดันให้
คณาจารย์ทุกท่านร่วมกันให้
ข้อมูลแก่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สร้างมาตรฐานในการ
จัดระบบวารสาร 
2. จัดทําฐานข้อมูล
งานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย 
และการจัดฐานข้อมูล
ในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย  

  มีฐานข้อมูล
บทความตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัย
ของคณะที่ตรง
กับข้อมูลของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก.  

0 - - คณะกรรมกา
รฝ่ายวิจัย  

คณะกรรมกา
รฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายวิจัยได้บรรยาย
หัวข้อที่เกี่ยวข้องใน
โครงการสัมมนา
อาจารย์รุ่นใหม่ อายุ
งาน 1-5 ปี 
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1. จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงาน 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ 

8. 
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมายเหตุ 9.1 ผู้กํากับ

ดูแล 
9.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

3. ควรพัฒนา
วารสารคณะ
มนุษยศาสตร์ให้เป็น
วารสารที่สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษายอมรับ 

เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เครื่อข่าย E-Journal  
เชื่อมโยงข้อมูลกับ สกอ. 

  เชื่อมโยงฐานข้อมูล
งานวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร์เข้ากับ
ระบบ  
E-Journal ของ 
สกอ. 

มีฐานข้อมูล
งานวิจัย
ของคณะ
มนุษยศาส
ตร์ในระบบ 
E-Journal 
ของ สกอ. 

1 50 - คณะกรรมก
ารฝ่ายวิจัย  

คณะกรรม
การฝ่าย
วิจัย 

คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่าย E-Journal แล้วและอยู่ในระหว่าง
ดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบของ 
สกอ. 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

- - - - - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ควรจัดกิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
บูรณาการจุดเด่น
ของแต่ละภาควิชา
เพื่อเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ของคณะฯ 

จัดโครงการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เน้นบรูณาการ
ศาสตร์ โดยมอบให้ภาควิชา
วรรณคดีเป็นเจ้าภาพและ
ประสานงานกับทุกภาควิชาเพื่อ
บูรณาการส่วนทีเ่ป็นจุดเด่นของ
ภาควิชาเข้าด้วยกัน และให้ทุก
ภาควิชามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม เช่น การแสดงดนตรีของ
ภาควิชาดนตรี การแสดงละคร
ของภาควชิานเิทศศาสตร์ฯ และ
การจัดพิธีทางศาสนาของ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา เป็น
ต้น 

โครงการ
ครบรอบ 30 ปี 
คณะ
มนุษยศาสตร์ 

 1. โครงการ
วรรณคดี-ดนตรี
วิจักษณ์: สีสันแห่ง
ภาษาและชาติพันธุ์ 
ในวรรณคดี-ดนตรี
ไทย 
2. โครงการงาน
วัฒนธรรมนานาชาติ 

ทุกภาควิชา
มีส่วนร่วม
ในการจัด
กิจกรรม 

2 100 13,280 1. หัวหน้า
ภาควิชา
วรรณคดี 
2. หัวหน้า
ภาควิชา
ภาษาต่างป
ระเทศ 

1. รอง
คณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
2. หัวหน้า
ภาควิชา 
3. หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

1. ภาควิชาวรรณคดีร่วมกับภาควิชาดนตรี 
กําหนดจัด โครงการวรรณคดี-ดนตรีวิจักษณ์: 
สีสันแห่งภาษาและชาติพันธุ์ ในวรรณคดี-
ดนตรีไทย ในวันที่ 7 ธ.ค. 54 ซึ่งอยู่ระหว่าง
เตรียมการ มีการวางแผนงานและปรับ
แผนการใช้งบประมาณปี 2555 ส่วนโครงการ
อื่นๆ คณะได้กําหนดไว้ในแผนการจัดงาน 
และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละ
โครงการแล้ว 
2. คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ และกองกิจการนิสิต มก. 
จัดโครงการงานวัฒนธรรมนานาชาติ ในวันที่ 
2 ธ.ค. 53 โดยมีคณาจารย์ นิสิต ศิษยเ์ก่า 
จากทุกภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม  
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1. จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3. โครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงาน 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ 

8. 
งบประมา

ณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมายเหตุ 9.1 ผู้กํากับ

ดูแล 
9.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

1. ควรจัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของคณะ
ให้ครอบคลุมบุคลากรทุก
ประเภท และมีความ
ครบถ้วนตามหลักการ
บริหารบุคคล สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนา
คณะฯ 

คณะได้สํารวจข้อมูลวุฒิ
การศึกษาและตําแหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากร 
และข้อมูลของบุคลากรที่
อยู่ระหว่างศึกษาต่อเพื่อ
นํามาพิจารณาจัดสรรทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อ
และเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

จัดทําแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการ (คณาจารย์) และ
สายสนับสนุน 

มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
พัฒนาบุคลากร 
(ศึกษาต่อ ดูงาน 
อบรม สัมมนา 
ประชุม/นําเสนอ
ผลงาน รวมทุก
หน่วยงาน) 

มีแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล คณะ
มนุษยศาสตร์ 

2 100 - คณบดี 1. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2. หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 
3. ฝ่าย
บุคคล 

 

2. ควรกําหนดแนวทางการ
ประเมินในเชิงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการ การกําหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
ควรมีกระบวนการปรับแผน 

คณะมีการกําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนงาน
ประจําปีและแนว
ทางการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามที่กําหนด 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
จัดทําแผนงานประจําปี โดยให้
ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการ และมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนดไว้ 

จัดทํา Template 
แผนงานประจําปี 
และรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 

มีแผนงานประจําปีคณะ
มนุษยศาสตร์และรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ประจําปีคณะ
มนุษยศาสตร์ที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนงาน
อย่างชัดเจน 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่าย
วางแผน
และพัฒนา 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

 

3. การบันทึกรายงานการ
ประชุมควรมีการสรุปมติ
จากที่ประชุมอย่างชัดเจน 
เพื่อให้สามารถนําไป
ปฏิบัติและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรังปรุง 

จดบันทึกรายงานการ
ประชุมให้มีรายละเอียด
และสรุปมติจากที่ประชุม
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

มอบหมายให้เลขานุการใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ  บันทึก
รายงานการประชมุและสรุปมติจาก
ที่ประชุมให้ละเอียดชดัเจนยิง่ขึ้น 
พร้อมทั้งมีบันทึกข้อความแจ้งสรุป
มติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อให้ภาควิชา
รับทราบและถือปฏบิตัิต่อไป 

  รายงานการประชุมมี
การสรุปมติจากที่
ประชุมชัดเจนยิ่งขึ้น 

2 100 - คณบดี 1. เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 
2. เลขานุการ
คณบดี 
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1. จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3. โครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 

4. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงาน 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ 

8. 
งบประมา

ณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 10. 
หมายเหตุ 9.1 ผู้กํากับ

ดูแล 
9.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ควรให้ความสําคัญกับการ
นําข้อมูลทางการเงินมาใช้
ในการวางแผนและ
ตัดสินใจอย่างเป็น
รูปธรรม 

จัดทําข้อมูลทางการเงิน 
และรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินเพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหารเป็นระยะ 

นําข้อมูลทางการเงิน และ
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินแจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
รับทราบและเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจในการกําหนดแผนงาน
ต่อไป 

  ผู้บริหารนําข้อมูลทาง
การเงินมาใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจ
อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 

2 100 - คณบดี 1. หัวหน้า
งานคลังพัสดุ 
2. 
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 

ควรจัดระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีการติดตาม
รวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้อง และไม่ให้เป็น
ภาระในช่วงเวลาก่อนการ
ตรวจประเมินฯ โดยอาจ
นําระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศมาใช้งาน 

ติดตามข้อมูลจาก
หน่วยงานทุก 3 เดือนให้
ครบตามกําหนด 

- ทําบันทึกเพื่อ
ติดตามการรายงาน
ข้อมูล รอบ 3 เดือน 

สามารถรวบรวมข้อมูล
รอบ 3 เดือนได้ตาม
กําหนด 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

1. ภาควิชา 
2. หน่วยงาน
สนับสนุน 
3. เจ้าหน้าที่
งานประกัน
คุณภาพ 

ข้อมูลที่ได้รับ
ตามแบบเก็บ
ข้อมูลดิบเดิมนั้น
ยังไม่ครบถ้วน 
และเก็บได้ 2 
รอบ (6 เดือน) 
เนื่องจากในปีนี้มี
การเปลี่ยนแปลง
ตัวบ่งชี้และแบบ
เก็บข้อมูลใหม่ 
จึงรอรวบรวม
เมื่อเสร็จสิ้นการ
ประเมินฯ 
หน่วยงานย่อย  
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553  

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะ
มนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 -  
31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตและ
นิสิตทุกระดับการศึกษา รวม 27 คน 
 คณะมนุษยศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และ
มีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม 5) ได้คะแนนเฉลี่ย 4.41 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนตัวบ่งช้ีของ สมศ. จํานวน 15 ตัวบ่งช้ี คณะฯ ไม่ได้ประเมินตนเอง  

สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัว
บ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.15 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนตัวบ่งช้ีของ สมศ. จํานวน 15 ตัวบ่งช้ี ไม่ประเมิน รายละเอียดสรุปได้ดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 4.00 4.00 5.00 5.00 - - 4.00 4.00 5.00 5.00 ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  3.19 3.15 4.50 4.50 3.50 3.50 5.00 4.00 4.07 4.07 3.43 3.43 ดี ดี พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- - 4.67 5.00 4.33 4.50 - - 4.67 5.00 4.33 4.50 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  1.32 1.06 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 3.77 3.77 3.69 3.69 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
จัดการ  

- - 4.75 4.75 4.75 4.75 - - 4.75 4.75 4.75 4.75 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 - - 5.00 5.00 4.00 4.00 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.72 2.63 4.74 4.78 4.47 4.50 5.00 4.00 4.41 4.43 4.15 4.15     

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี     
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ ให้ความสําคัญกับการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีแผนในการปรับปรุงแก้ไข พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม 

2. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับของนิสิตและศิษย์เก่า และวงวิชาชีพ 
3. มีสารวิจัย (Humanities Research Handbook)ของคณะฯ “วิจัยใกล้มือ” ซ่ึงรวบรวมระเบียบ การขอเงินสนับสนุน

งานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ รวมท้ังขอบข่ายแนวทางการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และช่องทางการเผยแพร่ 
4. มีศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานบริการวิชาการ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของบุคคลภายนอก และทําให้เกิดรายได้แก่คณะฯ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมหรือภารกิจของคณะฯ ในทุกด้าน พบว่า เข้าถึงข้อมูลได้ยาก ต้องไปสืบค้น

จาก website ของแต่ละภาควิชา 
2. จํานวนอาจารย์ท่ีทําวิจัยยังมีน้อย เม่ือเทียบกับบุคลากรของคณะฯ 
3. ขาดแผนเชิงรุกในการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านการเพ่ิมคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการและแผนพัฒนาคณาจารย์รุ่นใหม่

ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ส่งผลให้คุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์อยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรจัดระบบเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ กิจกรรม หรือภารกิจของคณะทุกด้าน ท่ีต้องการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของคณะฯ 

เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นของนิสิต บุคลากร และสาธารณชนท่ัวไป 
2. ควรวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทําให้คณะฯ ไม่สามารถขับเคล่ือนมาตรการต่างๆ ท่ีกําหนด เพ่ือผลักดันให้

อาจารย์ปฏิบัติงานวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์เพ่ิมข้ึน 
3. ควรพิจารณามาตรการเพื่อแก้ไขสัดส่วนของคณาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และควรวางแผนเชิง

รุกเพ่ือพัฒนาท้ังคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์ 
4. ควรจัดทําแผนเชิงรุกในการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านการเพ่ิมคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการและแผนพัฒนาคณาจารย์

รุ่นใหม่ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยกําหนดเส้นทางการพัฒนาในระยะต้น ความต้องการการพัฒนาทักษะการสอนและ
การวิจัย รวมท้ังการจัดรวมทีมการสอนและการวิจัยกับคณาจารย์อาวุโสโดยมีคําสั่งมอบหมายรวมทั้งการประเมินผล 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร ควรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือรองรับการประเมินระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

ข้อสังเกตเพ่ือการพัฒนา 
1. ควรมีการตั้งเป้าหมายของผลผลิตทางด้านงานวิจัยจากภาควิชาต่างๆ ให้ชัดเจน โดยอิงกับศักยภาพของภาควิชา และ

มีมาตรการผลักดันให้ภาควิชาดําเนินการให้ได้ตามแผนนั้น 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. คณะฯ จัดทํา Humanities Research Handbook เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับกระบวนการทําวิจัยของ
คณาจารย์ในคณะ 

2. ภาควิชาวรรณคดีมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถเป็นต้นแบบสําหรับหน่วยงาน
ระดับภาควิชา  
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ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ด้าน 

 คณะมนุษยศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีถึงดีมากท้ังด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการท่ีให้ความสําคัญกับการสื่อสาร 2 
ทาง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีแผนในการปรับปรุงแก้ไข พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบอย่าง
เป็นรูปธรรม ซ่ึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
และอัตลักษณ์ของคณะฯ ท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า คณะฯ มีการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 21 โครงการ มีการดําเนินการ
ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 13 กิจกรรม (ร้อยละ 59.09) และที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน 5 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 3 กิจกรรม 
ได้แก่ 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) เนื่องจากมีการปรับระยะเวลาของแผนเป็น 
พ.ศ. 2556 – 2570  เพ่ือให้สอดรับตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

2. การประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษา 2 คร้ังต่อปีการศึกษา เนื่องจากได้ถ่ายทอดนโยบายสู่ภาควิชาและได้ดําเนินการในระดับ
ภาควิชาอย่างเปน็รูปธรรม 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตีพิมพ์บทความวิจัยและการจัดฐานข้อมูลในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ฝ่ายวิจัยได้บรรยายหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องในโครงการสัมมนาอาจารย์รุ่นใหม่ อายุงาน 1-5 ปีแล้ว 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 10 คร้ัง ซ่ึงผลการประเมินใน
รอบปีท่ีผ่านมา คือ คร้ังท่ี 10 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันท่ี 28 – 30 
กรกฎาคม พ.ศ.2553   พบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมี
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 50 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง (คะแนนเต็ม 3) ได้คะแนนเฉลี่ย 
2.50 อยู่ในระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.44 อยู่ในระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินแยก
ตามปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่ละประเด็น คือ ด้านปัจจัยนําเข้า ได้คะแนนเฉลี่ย 1.80 อยู่ใน
ระดับพอใช้ ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.82 อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิต ได้คะแนนเฉลี่ย 2.33 อยู่ในระดับดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนองพันธกิจและ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
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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  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดเพ่ือให้หน่วยงาน

สามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพตามระบบและกลการประกันคุณภาพท้ัง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในได้ดังนี้
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ตารางที่ 2  ผลการประเมนิคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน  ประเมินตาม

เป้าหมาย    2553 2553 2554 2552 2553 
  มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)     - 4.43 4.15 23 19 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)     - 4.41 4.14 23 19 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้     - 4.00 5.00 1 1 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 5 5 - 4.00 5.00 / / 

หมายเหตุ : พบหลักฐานเพิ่มเติมตามเกณฑ์ข้อ 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้     - 4.07 3.43 8 5 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 5 5 5 - 4.00 4.00 / / 

หมายเหตุ : ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 6 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน 9 หลักสูตรจาก 23 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 39.13 น้อย
กว่าร้อยละ 50 และข้อ 7 มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จํานวน 564 คน จาก 2,832 คน คิดเป็นร้อยละ 19.92 น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา  

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

58 33.05 58 33.62 33 33 2.85 2.75 2.75 / / 

175.5 175.5 

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

19 10.83 18 10.26 10 10 1.97 1.80 1.71 / / 

175.5 175.5 

หมายเหตุ : มีการปรับจํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จาก 18 คนเป็น 17 คน และมีตําแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน  ประเมินตาม
เป้าหมาย    2553 2553 2554 2552 2553 

  มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 2 5 5 - 5.00 2.00 / x 

หมายเหตุ : ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 มีแต่แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2554 ซึ่งไม่อยู่ในช่วง ข้อ 2 เมื่อไม่มีแผนฯ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนดได้ ข้อ 4 ไม่พบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ข้อ 6 ไม่พบการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารฯ และข้อ 7 ไม่พบนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ฯ 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ข้อ 7 7 6 6 - 5.00 5.00 / / 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ 6 5 6 6 - 4.00 3.00 / x 

หมายเหตุ : ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 มีไม่ครบทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรที่มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  และข้อ 5 ไม่พบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 4 4 - 5.00 5.00 / / 

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 5 5 - 5.00 4.00 / x 

หมายเหตุ : ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 4  มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต จํานวน 4 โครงการ แต่มีผลประเมินบรรลุเป้าหมาย 6 ตัวบ่งชี้ จาก 7 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 
85.70 น้อยกว่าร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน  ประเมินตาม
เป้าหมาย    2553 2553 2554 2552 2553 

  มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       - 4.67 4.33 3 2 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 6 7 7 - 5.00 4.00 / x 

หมายเหตุ : ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ได้คะแนน 3.24 น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 4 4 - 5.00 5.00 / / 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 4 4 4 4 - 4.00 4.00 / / 

หมายเหตุ : ไม่มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 3 การประชุมคณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้       - 3.77 3.69 2 2 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 6 6 - 5.00 5.00 / / 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 4 4 - 5.00 5.00 / / 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 3,493,395.00 19,792.61 2,614,183.00 15,891.69 46,297 47,000 3.70 1.32 1.06 x x 

176.50 164.50 

หมายเหตุ : การรายงานจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก ไม่ถูกต้อง และตัวหารนับเฉพาะอาจารย์ประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมลาศึกษาต่อ 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน  ประเมินตาม

เป้าหมาย    2553 2553 2554 2552 2553 
  มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้       - 5.00 5.00 2 2 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 - 5.00 5.00 / / 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 - 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้       - 5.00 5.00 1 1 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 6 5 5 5 - 5.00 5.00 / / 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 6 ไม่พบการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ       - 4.75 4.75 4 4 

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับ
ของคณะ 

ข้อ 7 7 5 5 - 5.00 5.00 / / 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 4 4 - 5.00 5.00 / / 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 4 4 4 4 - 4.00 4.00 / / 

หมายเหตุ : ไม่มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 4 ไม่มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 - 5.00 5.00 / / 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน  ประเมินตาม

เป้าหมาย    2553 2553 2554 2552 2553 
  มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       - 5.00 5.00 1 1 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 6 6 - 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       - 5.00 4.00 1 1 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 8 7 7 - 5.00 4.00 / / 

หมายเหตุ :  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 5 เนื่องจากผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้นไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน ของคณะ
มนุษยศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  มีการจัดทําแผนโดยมีกลไกการพัฒนากลยุทธ์อย่างเป็น
ระบบครบถ้วนตรงตามกระบวนการจัดทําแผน และแปลง
สู่แผนปฏิบัติการในรูปของแผนงานโครงการท่ีมีตัวบ่งชี้
และเป้าหมายครบถ้วน 

1.  การกําหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ ควรวิเคราะห์จากผลการ
ดําเนินงานท่ีผ่านมา ต้ังเป้าหมายให้เหมาะสมและสามารถ
ดําเนินการได้ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ของคณะมนุษยศาสตร์ จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.43 ได้คุณภาพระดับพอใช้  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีความพร้อมของอุปกรณ์การศึกษาและการจัดการ
ด้านกายภาพท่ีเหมาะสม 

1. ควรมีการสํารวจความต้องการหนังสือในห้องสมุดท้ังในระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา เพ่ือจัดสรรให้เป็นไปตามความเหมาะสม แล้วแจ้ง
ข้อมูลการจัดสรรหนังสือดังกล่าวให้นิสิตและคณาจารย์ทราบอย่าง
ท่ัวถึง และมีการตรวจสอบการใช้งานเพ่ือประเมินผลและแก้ไขกรณีมี
ปัญหาการใช้งาน 

2. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และมี
ชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับของนิสิตและศิษย์เก่า และวง
วิชาชีพ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. คุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์อยู่ใน

ระดับท่ีต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
1. ควรพิจารณามาตรการเพื่อแก้ไขสัดส่วนของคณาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิไม่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และควรวางแผนเชิงรุกเพ่ือพัฒนาท้ัง
คุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์ 

2. จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึนในบาง
สาขานอกจากมีผลด้านบวกคือการเพิ่มผลงาน
ตีพิมพ์ แต่อาจส่งผลด้านลบหากมีคณาจารย์ท่ี
ดูแลนิสิตได้ไม่เพียงพอ 

2.  ควรพิจารณาจัดหาจํานวนคณาจารย์ท่ีมีความพร้อมในการสนับสนุน
การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เพียงพอ 

3. ขาดแผนเชิงรุกในการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านการ
เพ่ิมคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการและแผนพัฒนา
คณาจารย์รุ่นใหม่ด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

3.   ควรจัดทําแผนเชิงรุกในการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านการเพ่ิมคุณวุฒิ
และตําแหน่งวิชาการและแผนพัฒนาคณาจารย์รุ่นใหม่ด้านการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยกําหนดเส้นทางการพัฒนาในระยะต้น ความ
ต้องการการพัฒนาทักษะการสอนและการวิจัย รวมท้ังการจัดร่วมทีม
การสอนและการวิจัยกับคณาจารย์อาวุโสโดยมีคําสั่งมอบหมายรวมท้ัง
การประเมินผล 
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จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

4. แผนการพัฒนาสายสนับสนุนยังขาดการวิเคราะห์
ความจําเป็นของความรู้ท่ีจะต้องพัฒนาท่ีสัมพันธ์
กับการปฏิบัติหน้าท่ี 

4.  ควรมีการวิเคราะห์ความจําเป็นของความรู้ท่ีจะต้องพัฒนาท่ีสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของสายสนับสนุนประกอบการจัดทําแผน 

5. ขาดระบบติดตามการนําความรู้และทักษะท่ี
คณาจารย์และสายสนับสนุนไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

5.  ควรมีระบบติดตามการนําความรู้และทักษะท่ีคณาจารย์และสาย
สนับสนุนไปใช้ในการปฏิบัติงานท้ังหลังจากกลับจากการอบรมและ
ภายหลังจาก 3 เดือนหรือ 6 เดือน โดยอาจพิจารณาการประกวดแนว
ทางการพัฒนางานโดยใช้ความรู้ท่ีอบรมมา 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ของคณะมนุษยศาสตร์ จํานวน 3  
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีผลการดําเนินงานด้านการพัฒนานิสิตท่ีเข้มแข็งและ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการดําเนินงานได้ครบถ้วน 

- ไม่มี 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.   ผลประเมินด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับนิสิต อยู่
ในระดับคะแนนตํ่ากว่า 3.51 (3.24 คะแนน) 

1. ควรปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับนิสิต โดยเน้นการ
ใช้สื่อท่ีทันสมัย เช่น การใช้ Social Media Network 
(Facebook) เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.77 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.69 ได้
คุณภาพระดับดี 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีสารวิจัย (Humanities Research Handbook)ของ
คณะฯ “วิจัยใกล้มือ” ซ่ึงรวบรวมระเบียบ การขอเงิน
สนับสนุนงานวิจยัจากแหล่งทุนต่างๆ รวมท้ังขอบข่ายแนว
ทางการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และช่องทางการเผยแพร่ 

- ไม่มี 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้งานวจิยัหรือ
งานสร้างสรรคส์ูส่าธารณชนนั้น พบว่าเข้าถึงข้อมูลได้ยาก 
ต้องไปสืบค้นจาก website ของแต่ละภาควิชา 

1. ควรจัดระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยของแต่ละภาควิชาท่ี
ต้องการเผยแพร่ไว้ใน website งานวิจัยของคณะฯ เพ่ือให้
ง่ายต่อการสืบค้นของสาธารณชนท่ัวไป 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ และนักวิจัยประจํามีน้อย รวมทั้งการตีพิมพ์และ
นําเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในคณะฯ มีน้อย 

2. ควรพิจารณามาตรการผลักดันเพ่ิมเติมให้อาจารย์ในคณะฯ 
เสนอขอทุนวิจัย จากแหล่งทุน และตีพิมพ์ผลงานและ
นําเสนอผลงานวิจัยให้มากข้ึน 
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จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

3. การประเมินในระดับภาควิชามีหลายภาควิชาอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุงและปรับปรุงเร่งด่วน 

3.  ควรมีการตั้งเป้าหมายของผลผลิตทางด้านงานวิจัยจาก
ภาควิชาต่างๆ ให้ชัดเจน โดยอิงกับศักยภาพของภาควิชา 
และมีมาตรการผลักดันให้ภาควิชาดําเนินการให้ได้ตามแผน
นั้น 

 4. ควรมีมาตรการผลักดันให้อาจารย์ในคณะฯ ให้ข้อมูลการรับ
ทุนวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลของ สวพ. เพ่ือ
สะท้อนผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของคณะฯ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ของคณะอุตสาหกรรม 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการบูรณาการโครงการบริการวชิาการเข้ากับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

- ไม่มี  

2. มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ เพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. มีศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานบริการวิชาการ ซ่ึงเป็น 
ท่ียอมรับของบุคคลภายนอก และทําให้เกิดรายได้แก่
คณะฯ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

-  ไม่มี -   ไม่มี 

ข้อสังเกต 

1. ควรพิจารณาต้ังโครงการบริการวชิาการหลักท่ีสําคัญของคณะฯ ซ่ึงอาจดําเนินการโดยระดับคณะฯ หรือภาควิชาและ
หน่วยงานท่ีพร้อม โดยไม่จําเป็นต้องประเมินตัวบ่งชี้บางตัวในองค์ประกอบนี้ในระดับภาควิชา เนื่องจากการประเมินในระดับ
ภาควิชาอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วนเป็นจํานวนมาก 

2. หลักฐานโครงการบริการทางวิชาการท่ีนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน ควรระบุไว้ในประมวลการสอนให้ชัดเจน หรือใน
วัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน ว่าจะนําไปใช้กับรายวิชาใด 

3. หลักฐานของการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ควรพิจารณาให้ถูกต้อง 

 
องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ     คณะ
มนุษยศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

- ไม่มี 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี  7 การบริหารและการจัดการ  ของ 
คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการ ให้ความสําคัญกับการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบติังาน 
มีแผนในการปรับปรุงแก้ไข พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบ
อย่างเป็นรูปธรรม  

1. ในการประชุมบุคลากรประจําปี นอกเหนือจากการสื่อสาร
นโยบายและแผนงานแล้ว ควรแจ้งผลการดําเนินงานให้
บุคลากรทราบเพ่ือกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานภายในดําเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตามแผน 

2. มีการจัดการความรู้ในประเด็นหลากหลายโดยหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในคณะฯ บางหน่วยงานมีการรวบรวมความรู้
เป็นระบบและเผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นประโยชน์อย่างย่ิง
ต่อสังคมชุมชน 

2. คณะฯ ควรคัดเลือกประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีมีอยู่
ตามภาควิชาต่างๆ มากําหนดเป็นประเด็นในการจัดการความรู้
ระดับคณะฯ จัดกิจกรรมถอดความรู้ และประสบการณ์ ซ่ึงเป็น 
Tacit Knowledge โดยเฉพาะจากผู้อาวุโสหรือผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ และ
ผู้บริหารในรูปแบบงานวิจัยความพึงพอใจของบุคลากรท่ี
มีต่อการบริหารงานของคณะฯ จัดทําโดยทีมวิจัยซ่ึงอาจ
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานท่ีกําหนด 

1. ควรจัดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ และ
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการประจําคณะ ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีตก
ลงร่วมกัน และยึดหลักการประเมินแบบกัลยาณมิตรท่ีมุ่งเน้น
การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรคน์ําผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงให้คณะฯ เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดํา เนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ  ของ 
คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร และท่ีประชุม
คณะกรรมกประจําคณะฯ เป็นประจํา มีข้อมูลเพียงพอท่ี
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 

- ไม่มี 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - ไม่มี 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของคณะมนุษยศาสตร์ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ดําเนินการสอดคล้องกับพันธกิจและมีความเชื่อมโยง
ต้ังแต่ระดับภาควิชา คณะที่ชัดเจนมาก 

1. ควรทบทวนระบบประกันคุณภาพในส่วนของการควบคุม
คุณภาพ (พัฒนาคุณภาพ) โดยการกําหนดข้ันตอน หรือ
กระบวนการทํางาน และกลไก หรือข้อกําหนดสําคัญกํากับ
ภารกิจต่างๆ จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเขียนเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงาน เผยแพร่และหม่ันทบทวนปรับปรุงเป็นระยะๆ 
เพ่ือให้ระบบ (ตามพันธกิจต่างๆ) ตอบสนองการทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. มีความมุ่งม่ันในการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี คือ 
1) คู่มือระบบประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์  
2) หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ระดับ

ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวรรณคดี  

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. การดําเนินการตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะฯ ยังไม่ได้
ดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีคณะฯ 
กําหนดไว้ 

1. ควรจัดทําแผนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ ท่ี
ครอบคลุมพันธกิจหลักให้ครบถ้วน และมีความชัดเจน ปฏิบัติ
ได้จริง โดยเน้นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในแต่ละพันธกิจ (ปี
นี้คณะฯ ใช้ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ของ สกอ. ซ่ึงเป็นการบูรณาการพันธ
กิจต่างๆ เข้ากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

2. การถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) 
และการประกันคุณภาพภายนอก  
(สมศ.) ลงสู่หน่วยงานภายใน ควรพิจารณาให้เหมาะสม
ไม่เพ่ิมภาระงานมากเกินจําเป็น 

2. การถ่ายทอดตัวบ่งชี้ท่ีวัดกระบวนการ (ระบบและกลไก) ควร
พิจารณากําหนดความรับผิดชอบระดับคณะและระดับ
หน่วยงานภายในให้ชัดเจน เพ่ือลดความซํ้าซ้อนของการทํางาน 
ส่วนตัวบ่งชี้ท่ีวัดผลผลิต (ส่วนใหญ่เป็นตัววัดของ สมศ.) ควร
ถ่ายทอดเป้าหมายสู่หน่วยงานภายในตามสัดส่วนของบุคลากร
หรือตามศักยภาพของหน่วยงาน 

3. การเขียน SAR ผลการดําเนินงานและหลักฐานไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 

3. ควรปรับปรุงการเขียน SAR ในส่วนของการรายงานผลการ
ดําเนินงาน และการจัดหลักฐานต้องชัดเจนและตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกําหนด 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับคณะวิชา 3 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ  
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. 

มาตรฐานท่ี 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - - - - 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 

มาตรฐานท่ี 2 ด้าน
การบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

2.72 2.63 4.71 4.75 4.41 4.44 - - 4.33 4.34 4.07 4.08 

   มาตรฐานท่ี 2 ก  

ด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 4.71 4.71 4.29 4.29 - - 4.71 4.71 4.29 4.29 

   มาตรฐานท่ี 2 ข 
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา  

2.72 2.63 4.70 4.78 4.50 4.56 - - 4.13 4.14 3.97 3.96 

มาตรฐานท่ี 3 ด้าน
การสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.72 2.63 4.74 4.78 4.47 4.50 5.00 4.00 4.41 4.43 4.15 4.15 

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้
ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 ท้ังตัวบ่งชี้ สกอ.+
มก. และ สกอ. เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์ มีระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี โดยมีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ การจัดประชุมวิชาการเพ่ือการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีโครงการและกิจกรรม
เสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมท่ีหลากหลาย ส่งผลให้บัณฑิตเป็นท่ีพึงพอใจของนายจ้าง  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี ท้ังตัวบ่งชี้ สกอ.+
มก. และ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 และ 4.08 ตามลําดับ หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.96 อยู่ในเกณฑ์ดี 
เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการท่ีผู้บริหารมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ ให้
ความสําคัญกับการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดทําแผนโดยมีกลไกการ
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พัฒนากลยุทธ์อย่างเป็นระบบครบถ้วนตรงตามกระบวนการจัดทําแผน และแปลงสู่แผนปฏิบัติการในรูปของแผนงานโครงการที่มีตัว
บ่งชี้และเป้าหมายครบถ้วน มีแผนในการปรับปรุงแก้ไข พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามยังขาดแผนเชิงรุก
ในการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านการเพ่ิมคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการและแผนพัฒนาคณาจารย์รุ่นใหม่ด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัย ขาดการวิเคราะห์ความจําเป็นของความรู้ท่ีจะต้องพัฒนาท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าท่ี และระบบติดตามการนําความรู้และ
ทักษะท่ีคณาจารย์และสายสนับสนุนไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ท้ังตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. และ สกอ. เนื่องจากมีการพัฒนาการเรียนรู้จากการจัดการความรู้ใน
ประเด็นหลากหลายโดยหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ บางหน่วยงานมีการรวบรวมความรู้เป็นระบบและเผยแพร่บนเว็บไซต์เป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อสังคมชุมชน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
คณะวิชา มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้
และนวัตกรรม มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. 

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- - 4.71 4.83 4.43 4.50 5.00 4.00 4.75 4.86 4.38 4.43 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.67 4.67 4.33 4.33 - - 4.70 4.70 4.40 4.40 

3. ด้านการเงิน 1.32 1.06 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 3.16 3.16 3.03 3.03 

4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.28 2.23 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 3.64 3.64 3.62 3.62 

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.72 2.63 4.74 4.78 4.47 4.50 5.00 4.00 4.41 4.43 4.15 4.15 

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้
ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ท้ังตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. และ สกอ. มี
คะแนนเฉลี่ย 4.38 และ 4.43 ตามลําดับ เนื่องจากมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ดี โดยมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร แต่การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ยังไม่ครบทุกรายวิชา อย่างไรก็ตาม มีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมทักษะและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
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ท่ีหลากหลาย มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีเข้มแข็งและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการดําเนินงานอย่างครบถ้วน 
ตลอดจนมีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉล่ีย 4.40  ท้ังตัวบ่งชี้ สกอ.+
มก. และ สกอ. เนื่องจากมีกระบวนการบริหารจัดการในทุกพันธกิจเป็นระบบได้เป็นอย่างดี โดยมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ จากการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไข พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังมีความพร้อมของ
อุปกรณ์การศึกษาและการจัดการด้านกายภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีคะแนนเฉล่ีย 3.03 ท้ังตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. และ 
สกอ. เนื่องจากมีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์น้อย เม่ือเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําของคณะฯ 
อย่างไรก็ตาม คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณเป็นอย่างดี  

- ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.62 
ท้ังตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. และ สกอ. เนื่องจากคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับของนิสิตและศิษย์เก่า 
และวงวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม คุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์อยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ควรจัดทําแผนเชิง
รุกในการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านการเพ่ิมคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการและแผนพัฒนาคณาจารย์รุ่นใหม่ด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย โดยกําหนดเส้นทางการพัฒนาในระยะต้น ความต้องการการพัฒนาทักษะการสอนและการวิจัย รวมท้ังการจัดร่วมทีมการ
สอนและการวิจัยกับคณาจารย์อาวุโสโดยมีคําสั่งมอบหมายรวมทั้งการประเมินผล หรือคัดเลือกประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีมี
อยู่ตามภาควิชาต่างๆ มากําหนดเป็นประเด็นในการจัดการความรู้ระดับคณะฯ จัดกิจกรรมถอดความรู้ และประสบการณ์ ซ่ึงเป็น 
Tacit Knowledge โดยเฉพาะจากผู้อาวุโสหรือผู้เกษียณอายุราชการ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะ

วิชา มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.19 3.15 4.60 4.60 4.20 4.20 - - 4.27 4.27 3.96 3.96 

 1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 

 2) ด้านวิชาการ 2.28 2.23 4.33 4.33 3.00 3.00 - - 3.51 3.51 2.69 2.69 

 3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 

 4) ด้านการบริหารจัดการ - - 4.67 4.67 4.67 4.67 - - 4.67 4.67 4.67 4.67 
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ มน. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. 

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1.32 1.06 4.89 5.00 4.78 4.88 5.00 4.00 4.57 4.63 4.37 4.41 

 1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 4.75 5.00 4.50 3.50 5.00 4.00 4.80 5.00 4.40 4.50 

 2) ด้านการวิจัย 1.32 1.06 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 3.77 3.77 3.69 3.69 

 3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 -   5.00 5.00 5.00 5.00 

 4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 -   5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.72 2.63 4.74 4.78 4.47 4.26 5.00 4.00 4.41 4.43 4.15 4.15 

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพระดับดี มีคะแนน

เฉลี่ย 3.96 ท้ังตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. และ สกอ. เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์ มีความพร้อมในการบริหารจัดการท่ีดีทางด้านกายภาพ 
การเงิน และการบริหารจัดการในแต่ละพันธกิจ เพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก แต่กระบวนการในการพัฒนา
ทางด้านวิชาการในเร่ือง ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน รวมท้ังคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์อยู่ในระดับท่ีต้อง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้ศักยภาพและความพร้อมด้านวิชาการ อยู่ในระดับพอใช้ อย่างไรก็ตาม คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ และมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับของนิสิตและศิษย์เก่า และวงวิชาชีพ 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพระดับดี ท้ังตัว
บ่งชี้ สกอ.+มก. และ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 และ 4.41 ตามลําดับ เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ส่งผลให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมากท้ังด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลงานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ บัณฑิตได้รับการยอมรับ และเป็นท่ีพึงพอใจของนายจ้าง 

 

 

 

 

 

                            รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
195 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
196 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 

กลุ่มอาจารย์ท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน 6 คน 
1. จุดเด่น 

- อาจารย์มีความกลมเกลียว มีความเป็นพ่ีเป็นน้อง 
- มีการจัดกิจกรรมร่วมกันในการจัดทําแผนงานประจําปี เพ่ือสร้างความสามัคคี  
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนิสิตท้ังในและนอกชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพของนิสิต และพัฒนานิสิตให้สอด

รับกับปณิธานของคณะฯ 
- มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ท่ีดี เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของอาจารย์และนิสิต 
- มีแผนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการอบรม การสื่อสาร 2 ทาง จากการทําแบบสอบถาม

ความต้องการของอาจารย์ จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนทางวิชาการและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
- มีการเปิดหลักสูตรด้านภาษาท่ีหลากหลาย ท่ีสอดรับกับนโยบายการนํามหาวิทยาลัยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี  
- บุคลากรสามารถให้ข้อเสนอแนะผ่านการประชุมระดับภาควิชาเป็นประจําทุกเดือน และสามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานใน

ระดับคณะ และภาควิชาได ้
- มีการจัดสัมมนาและการจัดประชุมในระดับนานาชาติ ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ทุกภาควิชา และประสบ

ความสําเร็จในการจัดการเป็นอย่างดี 
- มีโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝร่ังเศส ฯลฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนนิสิต และ

อาจารย์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านวิชาการ ซ่ึงได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
- มีการสํารวจความคิดเห็นของอาจารย์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ปีละ 1 คร้ัง โดยสามารถ

ให้ข้อเสนอแนะเสนอผ่านท่ีประชุมระดับภาควิชา ไปยังคณบดี ซ่ึงคณบดีรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง  
- มีการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ ซ่ึงบางภาควิชามีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีคําสั่งแต่งต้ัง

อย่างชัดเจน เพ่ือดูแลอาจารย์รุ่นใหม่ โดยให้อาจารย์อาวุโสเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และอาจารย์รุ่นใหม่เข้าร่วม มีการ
เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย การเขียนโครงการวิจัย การวิจัยเชิงรุก 

- มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมอาจารย์รุ่นใหม่ และต้องมีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
- การติดตามการนําความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาฝึกอบรม บางภาควิชามีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการติดตาม เพ่ือประเมิน

ศักยภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ และมีการแลกเปลี่ยนร่วมกันในภาควิชาถึงประโยชน์ท่ีได้รับ เพ่ือนําไปปรับใช้ หรือให้ผู้อบรม
มานําเสนอข้อมูลท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

- มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงภาควิชาภาษาต่างประเทศ เร่ือง การสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียน 
มีการทําวิจัยในรายวิชาท่ีถนัด การอ่านออกเขียนได้  

2.  จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดหาหนังสือและ Text Book ภาควิชาวรรณคดีมาเพิ่มเติมให้ห้องสมุดของคณะมากข้ึน  
- ควรมีการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความต้องการในการจัดซ้ือทรัพยากรห้องสมุด เพ่ือรวบรวมนําเสนอสํานักหอสมุด

ดําเนินการ 
- ควรมีสถานท่ีให้อาจารย์ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันมากข้ึน 
- คณบดีมีการไปพบอาจารย์และบุคลากรในระดับภาควิชา แต่ไม่ครบทุกภาควิชา 
- ไม่ได้รับการอบรมเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยในชั้นเรียนไม่มีผลกระทบกับสังคมเท่าท่ีควร จึงไม่ค่อยมีการ

ดําเนินการ โดยอาจารย์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการวิจัยเชงิคุณภาพมากขึน้ 
- การประกันคุณภาพเป็นภาระงาน มีการปรับเปลี่ยนบ่อย ทําให้เกิดความสับสน และควรปรับปรุงแบบฟอร์มไม่ให้มีความ

ซับซ้อนในการกรอกข้อมูล 
- ควรกําหนดตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมกับการดําเนินงานในระดับภาควิชา ซ่ึงบางตัวดําเนินการในระดับภาควิชาได้ แต่บางตัวเป็น

ภาระงานท่ีหนักจนเกินไป 
- การจัดการเรียนการสอนในบางภาควิชาอยู่คนละสถานท่ี ทําให้การติดต่อ และรับฟังข่าวสารมีความล่าช้า ไม่ทันต่อ

เหตุการณ์ 
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กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 11 คน 
1. จุดเด่น 

- ความหลากหลายของสาขาวิชามีให้เลือกเรียนมาก และมีความเชื่อมโยงกันในแต่ละภาควิชา 
- อาจารย์มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิต 
- มีอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน ให้นิสิตยืมใช้ได้สะดวก ทันสมัย แต่ยังมีจํานวนไม่เพียงพอในบางรายวิชา 
- มีการเปดิโอกาสให้นิสิตได้เรียน โดยการเปิดสอนภาคพิเศษ ได้รับความรู้ตรงกับสาขาท่ีเรียน อาจารย์ดูแลเอาใจใส่เป็น

อย่างดี และมีการถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีดีให้นิสิตอย่างเท่าเทียมกับนิสิตภาคปกติ 
- มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยเอกชน เนื้อหาวิชามีความหลากหลาย สามารถนําไปใช้งานได้จริง  
- มีการเชิญอาจารย์จากภายนอกมาช่วยสอน ทําให้ได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย มีมุมมองท่ีกว้างข้ึน 
- มีการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และได้รับทุนสนับสนุน แต่ไม่มีทุนสําหรับตีพิมพ์เผยแพร่ แต่ยังสามารถขอทุน

จากบัณฑิตวิทยาลัยได้ 
- มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และอาจารย์มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เข้าฟังสัมมนาตามหัวข้อวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง  
- นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ง่าย อาจารย์สามารถให้คําปรึกษาแนะนําการลงทะเบียน ปรึกษาเร่ืองการเรียน ได้

เป็นอย่างดี เพราะมีนิสิตน้อยทําให้อาจารย์สามารถดูแลได้ท่ัวถึง 
2.  ปัญหาอุปสรรค  

- สถาบันการศึกษาอ่ืนมุ่งเน้นให้นิสิตรู้จักคิดวิเคราะห์ แต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาองค์ความรู้
พ้ืนฐานท่ีดี แต่ไม่ได้ฝึกทางด้านทักษะ เม่ือนําไปปฏิบัติงานอาจเป็นจุดด้อยของผู้เรียน 

- อาจารย์มีภาระงานค่อนข้างมาก ทําให้มีโอกาสและเวลาในการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาได้น้อยและยาก 
- นิสิตบางคนต้องหาอาจารย์ Advisor เอง 
- ประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ไม่ดีเท่าท่ีควร  
- ควรมีหนังสือให้นิสิตได้ค้นคว้าเพ่ิมข้ึน  

3. ข้อเสนอแนะ 
- ควรเพ่ิมอาจารย์ผู้สอนมากข้ึน เนื่องจากอาจารย์มีภาระงานสอนมาก 
- ควรมีอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คําแนะนําด้านการเรียนตัดต่อภาพยนตร์  
- ควรมีการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษามากข้ึน และควรมีเวทีให้กับนิสิตได้นําเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จัก

ในวงกว้าง 
- ปัญหาการลงทะเบียนภาษาอังกฤษ วิชาพ้ืนฐาน 1, 2, 3 อาจารย์มีจํานวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นรายวิชา

เฉพาะเปิดการเรียนการสอนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
- ควรมีสื่อซีดีการสอน journal ด้านปรัชญาและศาสนา ให้นิสิตสามารถยืมได้ และควรขยายเวลาเปิดห้องสมุดของภาควิชา

ให้นิสิตได้เข้ามาใช้บริการ 
- ปรับช่วงเวลาการเรียนไม่ให้เลกิดึกจนเกินไป 
- ห้องปฏิบัติการสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ต้องใช้สถานท่ี KU Home ซ่ึงไม่สะดวกต่อการเดินทางของนิสิต 
- ห้องสมุดภาษาศาสตร์ ควรขยายพ้ืนท่ีให้กว้างขวางข้ึน และควรจัดซ้ือหนังสือให้มีความหลากหลายมากข้ึน  
- การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ไม่ท่ัวถึง ได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า เว็บไซต์ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และเพ่ิมช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตรับทราบมากข้ึน 
- ควรปรับปรุงเคร่ืองมือ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
- ควรมีการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน 
- ควรมีห้องพักสําหรับนิสิตปริญญาโท 
- ควรมีต้นไม้มากกว่านี้ 
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ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 4 คน 
1. ผู้ใช้บัณฑิต 

- มีโอกาสได้รับบัณฑิตจากคณะฯ เข้าทํางานเลขานุการ และการขายต่างประเทศของบริษัท ซ่ึงบัณฑิตท่ีได้ผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐานท่ีบริษัทต้องการ มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเป็นอย่างดี และได้เปรียบทางด้านภาษาท่ีมีความรู้
ความสามารถถึง 2 ภาษา แตกต่างจากบัณฑิตท่ัวไปท่ีมีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาไม่ค่อยดี  

- บัณฑิตของคณะฯ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา กล้าแสดงออก ซ่ึงเม่ือประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิตพบว่า มีระดับความพึงพอใจ 8 คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

- ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดจากบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ นิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่าย ซ่ึงควร
ส่งเสริมให้นิสิตมีความกล้าแสดงออกท่ีคณะควรยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

- ควรมีการเปิดตัวคณะมนุษยศาสตร์มากข้ึน ซ่ึงบัณฑิตมีความรู้ความสามารถท่ีดี และจะเป็นการเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้เป็น
ท่ีรู้จักมากข้ึน 

2. ศิษย์เก่า 
- ด้านวิชาการมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะของนิสิต มีการสอนโครงสร้างทางภาษาท่ีดี แต่ควรเพ่ิมเติมในหลักสูตร เสริม

ทักษะในด้านวิชาชีพ การทํางานในองค์กร ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน มารยาทการทํางานในแต่ละประเทศ จัดกิจกรรมให้
นิสิตได้เรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพ นอกเหนือจากการเรียน  

- มีการฝึกงานให้กับนสิิต ทําให้นิสิตสามารถนําความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียนมาผสมผสานกับการทํางาน และใช้
ประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ควรส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสในการฝึกงานมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของนิสิตอย่างมาก 

- มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับคณะฯ โดยคณะฯ พานิสิตไปทัศนศึกษาท่ีกรมศิลปากร เพ่ือศึกษาดูงาน ลักษณะการ
ทํางาน และเชิญอาจารย์จากภาควิชาไปร่วมเป็นคณะกรรมการของหน่วยงาน 

- มีการจัดบริการให้กับศิษย์เก่า มีการจัดสัมมนาให้ศิษย์เก่ามาพบกัน  
- มีการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ผ่านเว็บไซต์ ทําให้รับทราบข้อมูลตลอดเวลา แต่ยังไม่มีองค์กรสมาคมศษิย์เก่า

อย่างชัดเจน  
 

กลุ่มบุคลากร จํานวน 6 คน 
1. การบริหารงาน 

- มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีการตั้งงบประมาณสนับสนุนทุกปี และมีการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรแยกในแต่ละ
หน่วยงาน 

- มีการปรับเงินเดือนให้กับบุคลากรทุกตําแหน่ง ให้ความสําคัญกับบคุลากรในทุกระดับ 
- บุคลากรสามารถนําเสนอและให้ข้อเสนอแนะกับคณบดี จากการจดัประชุมทุกภาคการศึกษา  
- ศูนย์ภาษามีศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุน และมีการแบ่งสัดส่วนให้กับคณะ 
- ศูนย์จัดการโครงการภาคพิเศษ มีการบริหารจัดการภาพรวมของคณะ ดูแลด้านเอกสาร ค่าตอบแทน ซ่ึงแต่ละโครงการมี

ระเบียบเป็นของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าท่ีดูแลในแต่ละโครงการในด้านบัญชี ทําให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
- สถาบันภาษาศาสตร์ฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร และบทบาทภาระหน้าท่ีในบางประเด็น จากท่ีมุ่งเน้น

ทางด้านภาษาศาสตร์ ศาสนา เป็นการมุ่งเน้นผู้พิการด้อยโอกาส โดยมีคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ท่ีมาจากภาควิชา
ต่างๆ และคณะอ่ืนๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรขาดความชัดเจนในความม่ันคงและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ควรมีความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของผู้บริหารแต่ละคน 

- บุคลากรมีโอกาสได้ประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร แต่ไม่ได้รับทราบผลการประเมิน 
- มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือนําข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการกิจกรรม แต่ยังไม่มีการ

ประเมินแผน และยังไม่เห็นผลสําเร็จจากการนําข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง 
- งานส่วนใหญ่ยังไม่ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบครบถ้วน 
- ยังไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุน ความคุ้มทุนเป็นระบบอย่างชัดเจน 
- การจัดการความรู้ เป็นลักษณะการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจ มากกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 
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ภาคผนวก 
• ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดาํเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 

2552 2553 2553 

    องค์ประกอบท่ี 1            
1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ    7  8 

16 สมศ. 
16.2 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลกัษณ์ 

ค่า
คะแนน 

ปีการศึกษา   4.09  4.10 

17   จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด คน     52  52 
    องค์ประกอบท่ี 2            

19 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ ปีการศึกษา   5  5 

20 2.1 จํานวนหลักสตูรท่ีเปิดสอนท้ังหมด หลักสูตร ปีการศึกษา 25 23 23 
21   - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   16  14  14 
22   - ระดับ ป.บัณฑติ หลักสูตร         
23   - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร   7 7 7 
24      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบยีนเรียน 
ท้ังแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร         

25      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบยีนเรียน
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   3  3  3 

26      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบยีนเรียน
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร         

27      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร   4  4  4 
28      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร   0     
29   - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   2  2 2  
30 2.1 ข้อ 

3-8 
จํานวนหลกัสตูร (ท่ีไม่ใช่วิชาชีพ) ท่ีเปิดสอน
ท้ังหมด 

หลักสูตร ปีการศึกษา 25 23 23 

31   - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   16  14 14  
32   - ระดับ ป.บัณฑติ หลักสูตร         
33   - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร   7 7 7 
34      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบยีนเรียน 
ท้ังแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร         

35      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบยีนเรียน
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร    3 3 3  
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36      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบยีนเรียน
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร         

37      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร    4 4 4  

38      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร         
39   - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร         
50   จํานวนหลกัสตูร (ท่ีไม่ใช่วิชาชีพ) ท่ีเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 2548 
หลักสูตร ปีการศึกษา 25 23 23 

51   - ระดับปรญิญาตรี  หลักสูตร   16  14 14  
52   - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร         
53   -  ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร   7 7 7 
54      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบยีนเรียน 
ท้ังแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร         

55      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบยีนเรียน 
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   3  3 3  

56      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบยีนเรียน 
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร         

57      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร   4  4 4  
58      - ระดับปรญิญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร         
59   - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   2  2 2  
97 2.1 ข้อ 

8 
จํานวนนิสิตปัจจุบนัท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา (รวมนิสิตต่างประเทศ) 

คน ปีการศึกษา 2,476 2,641 2,641 

98   - ระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ)     1,705  1,781  1,781 
99   - ระดับปรญิญาตรี (ภาคพิเศษ)     307  416  416 
100   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)           
101   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)           
102   - ระดับปรญิญาโท (ภาคปกติ)     215  208  208 
103     - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ)            
104     - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาคปกติ)           
105   - ระดับปรญิญาโท (ภาคพิเศษ)     203  175  175 
106     - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคพิเศษ)            

107     - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)            

108   - ระดับปรญิญาเอก (ภาคปกติ)     20  25   25  
109   - ระดับปรญิญาเอก (ภาคพิเศษ)     26  36  36 
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110   จํานวนนิสิตตา่งประเทศปัจจบุันท้ังหมดทุก
ระดับการศึกษา  

คน ปีการศึกษา 37 50 50 

111   - ระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ)     21 21  21 
112   - ระดับปรญิญาตรี (ภาคพิเศษ)       11  11 
113   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)           
114   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)           
115   - ระดับปรญิญาโท (ภาคปกติ)     2 3  3 
116     - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ)      1 1  1 
117     - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาคปกติ)           
118   - ระดับปรญิญาโท (ภาคพิเศษ)     4 4  4 
119     - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคพิเศษ)      8 9  9 
120     - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)            
121   - ระดับปรญิญาเอก (ภาคปกติ)           
122   - ระดับปรญิญาเอก (ภาคพิเศษ)     1 1  1 
123 2.1 ข้อ 

ค และ 
2.5 ข้อ 

1 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวม
ทุกหลักสูตร 

FTES ปีการศึกษา 5,465.75 6,012.63 6,012.63 

124 - ระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ)     3,722.39 3,981.37 3,981.37 
125 - ระดับปรญิญาตรี (ภาคพิเศษ)     1,269.13 1,583.13 1,583.13 
126   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)           
127   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)           
128   - ระดับปรญิญาโท (ภาคปกติ)     202.54 204.88 204.88 
129   - ระดับปรญิญาโท (ภาคพิเศษ)     271.69 243.25 243.25 
130   - ระดับปรญิญาโท แผน ก (ภาคปกติและภาค

พิเศษ) 
          

131   - ระดับปรญิญาเอก (ภาคปกติ)           
132   - ระดับปรญิญาเอก (ภาคพิเศษ)           
133 สมศ. 1 จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี

ท้ังหมด 
คน ปีการศึกษา 339 351 351 

134 จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา 

    384 332 332 

135   จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
ได้งานทํา 

    212 218 218 

136   จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 

    48 16 16 

137   จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมี
งานทําประจําก่อนเข้าศึกษา 

    0 14 14 

138   จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
ศึกษาต่อระดับผูส้าํเร็จการศึกษา 

    108 49 49  
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139   จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท
ท้ังหมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

    57 51 51 

140   - ระดับปรญิญาโทท่ีจบโดยแผน ก (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ) 

    57 51 51  

141   - ระดับปรญิญาโทท่ีจบโดยแผน ข (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ) 

        

142   จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอก
ท้ังหมด 

คน         

143   เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

บาท ปีการศึกษา 12,359.69 13,337.17 13,337.17 

144 สมศ. 2 จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหล่งชาต ิ
(แบ่งเป็น 2 กรณี) 

คน ปีการศึกษา    52 52  

146   -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้สาํเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน    3.83  4.09 4.10  

153 2.2 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (รวม
อาจารย์ชาวต่างประเทศ) 

คน ปีการศึกษา 161 175.5 175.5 

154   จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ     11 12  12 
155   จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด วุฒิปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า 
    23 20.5  22.5 

156   จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

    83 97  95 

157   จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

    55 58  58 

158   ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา  34.27  34.16  34.16 

159 2.3 
และ 
สมศ. 
14 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารง
ตําแหน่งอาจารย ์

คน ปีการศึกษา 122 114.5 116.5 

160 -  จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

    25 20.5  22.5 

161   -  จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

    70 68  69 

162   -  จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

    27 26  25 

                            รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
203 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
204 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดาํเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 

2552 2553 2553 

163   จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

คน ปีการศึกษา 39 44 41 

164   -  จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

    0 0  0 

165   -  จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

    19 22  20 

166   -  จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

    20 22  21 

167   จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์

คน ปีการศึกษา 17 18 17 

168   -  จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

    0 0  0 

169   -  จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

    6 6  5 

170   -  จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

    11 12  12 

171   จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย ์

คน ปีการศึกษา 2 1 1 

172   -  จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

    0 0  0 

173   -  จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

    1 1  1 

174   -  จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

    1 0  0 

175   ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง 
ผศ. รศ. และ ศ. ปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณี
ท่ีเลือกใช้เกณฑป์ระเมินเป็นค่าการเพิ่มข้ึน
ของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา  50.89 47.54  47.54  

176   ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง 
รศ. และ ศ. ปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑป์ระเมินเป็นค่าการเพิ่มข้ึน
ของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา  15.18 15.57  15.57  

177   จํานวนอาจารย์ประจําชาวต่างประเทศ
ท้ังหมด 

คน ปีการศึกษา 16 16  16 

178   จํานวนอาจารย์ประจําชาวต่างประเทศ ท่ีลา
ศึกษาต่อ 

    0 0  0 

179   จํานวนอาจารย์ประจําชาวต่างประเทศ ท่ีมี
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

    14 15  15 
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180   จํานวนอาจารย์ประจําชาวต่างประเทศ ท่ี
มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

    1 1  1 

181   จํานวนอาจารย์ประจําชาวต่างประเทศ ท่ีมี
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

    0 0  0 

182   จํานวนอาจารย์ประจําชาวต่างประเทศ ท่ี
ดํารงตําแหนง่อาจารย ์

    16 16  16 

183   จํานวนอาจารย์ประจําชาวต่างประเทศ ท่ี
ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

         0 

184   จํานวนอาจารย์ประจําต่างประเทศ ท่ีดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์

         0 

185   จํานวนอาจารย์ประจําต่างประเทศ ท่ีดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย ์

         0 

186 สมศ. 
14 

ผลรวมค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ์ คะแนน ปีการศึกษา 588 586  578 

207 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน  

ข้อ ปีการศึกษา   7  2 

208   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน
ท้ังหมด 

คน      83 83  

209   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพ 

    0 0 0 

210   -  ในประเทศ           
211   -  ต่างประเทศ           
212   งบประมาณสาํหรบัพัฒนาอาจารย์ท้ังใน

และต่างประเทศ 
บาท         

213 2.5 ห้องสมุด อปุกรณก์ารศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ ปีการศึกษา   7 7  

214 2.5 ข้อ 
1 
  

- จํานวนคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นิสิต  เครื่อง        200 

215 - จํานวน Notebook และ Mobile 
Device ต่างๆ ของนิสิตท่ีมกีารลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

เครื่อง   N/A 3,412  3,550 

216 2.5 ข้อ 
6 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝกึอบรม
การใช้งานแก่นิสติทุกปีการศึกษา 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

  

ปีการศึกษา 3.71 3.57 3.57 

217   ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการดา้น
กายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานิสิต อาทิ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบตัิการ อปุกรณก์ารศึกษา และจุด
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

  3.49 3.51 3.51 

                            รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
205 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
206 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดาํเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
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218   ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิารสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอื่นๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจดับริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา 

    3.72 3.68 3.68 

219   ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ 
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

    3.44 3.53 3.53 

220 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ข้อ ปีการศึกษา   6 5  
221 2.6 ข้อ 

2 
จํานวนหลกัสตูรท่ีมีรายละเอียดของ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุก
รายวิชา 

หลักสูตร         

222 2.6 ข้อ 
3 

จํานวนหลกัสตูรท่ีมีรายวิชาส่งเสริมทักษะ
การเรียนรูด้้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

          

223 2.6 ข้อ 
4 

จํานวนหลกัสตูรท่ีมีการให้ผู้มปีระสบการณ์
ทางวิชาการหรือวชิาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

          

224 2.6 ข้อ 
5 

จํานวนผลงานวิจยั และหรือนวัตกรรมการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ 

ช้ินงาน ปีการศึกษา       

225   จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจดัให้มกีาร
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้าน
การเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

          

226 2.6 ข้อ 
6 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอน และสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุก
รายวิชาในแต่ละหลักสตูรแยกตามระดับ
ปริญญา 

คะแนน  ปีการศึกษา 4.51 4.59 4.59 

235 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ ปีการศึกษา   6 6 
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236 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กบันิสิต 

ข้อ ปีการศึกษา   5 5 

237 2.8 ข้อ 
3 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสรมิการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการ     4 4 

238 2.8 ข้อ 
4 

จํานวนตัวบง่ช้ีด้านการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตัวบ่งช้ี     4 4 

239   จํานวนตัวบง่ช้ีด้านการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีบรรลุเป้าหมาย 

      4 4 

240 2.8 ข้อ 
5 

จํานวนนิสิตท่ีไดร้บัการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
โดยหน่วยงานหรอืองค์กรระดบัชาติ 

คน   N/A 4 4 

241   จํานวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตท่ีได้รบัการ
ยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้น
คุณธรรม จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาต ิ

กิจกรรม   N/A 2 2 

    องค์ประกอบท่ี 3            

242 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมลูข่าวสาร 

ข้อ     7  6 

255 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิกิจกรรมนิสิต ข้อ     6  6 
268 3.3 ระบบการให้คําปรกึษาวิชาการระดับ

ปริญญาตร ี
ข้อ     4  4 

    องค์ประกอบท่ี 4            
269 4.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็นนักวิจัย

ท้ังหมด 
คน ปีการศึกษา 0 1  1 

270   จํานวนนักวจิัยท่ีลาศึกษาต่อ     0 0  0 
271 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ 
ข้อ ปีการศึกษา   7  7 

274 4.1 ข้อ 
4 และ 
4.3 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ 

บาท ปีงบประมาณ 8,947,300.00 3,493,395.00 2,614,183.00 

275 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายใน
มหาวิทยาลัย 

  3,127,500.00 1,790,940.00 1,622,940.00 

276    * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุนส่วนตวั   1,157,500.00 1,481,940.00  1,327,940.00 
277    * จากสถาบันวิจยัและพัฒนาแหง่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  1,970,000.00 309,000.00  295,000.00 

278   - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

  5,819,800.00 1,702,455.00  991,243.00 

279   จํานวนอาจารย์ประจําท่ีได้รับทุนวิจยัท้ัง
ภายในและ/หรือภายนอก (ไม่นับซํ้า) 

คน ปีการศึกษา 36 22  31 
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280 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้ากงานวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ ปีการศึกษา   6  6 

281 4.2 จํานวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ท้ังหมด 

ช่ือเรื่อง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ

/ปีปฏิทิน 

80 43  43 

282 4.2 ข้อ 
1 

จํานวนของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการ
เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ช่ือเรื่อง 46 40 40  

283 4.2 ข้อ 
4 

จํานวนของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการ
รับรองการใช้ประโยชนจ์ริงจากหนว่ยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

ช่ือเรื่อง   1 1 1  

    องค์ประกอบท่ี 5            
319 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม ข้อ ปีการศึกษา    5  5 
320 5.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด โครงการ      43  43 
321 5.1 ข้อ 

2 
-  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใช้กบั
การเรียนการสอน 

       14  14 

322 5.1 ข้อ 
3 

-  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใช้กบั
การวิจัย 

       1  1 

323 5.1 ข้อ 
4 

-  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใช้กบั
การเรียนการสอนและการวิจัย 

       5  5 

324   -  จํานวนโครงการทางวิชาการท่ีใช้กับการ
ขยายผลสูก่ารปรับปรุงรายวิชา 

       2  2 

325   -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใช้กบั
การขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

       1  1 

326   - จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใช้กับ
การขยายผลท่ีใช้กับการต่อยอดสู่หนังสือหรือ
ตํารา 

       1  1 

327 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ ปีการศึกษา     5    5  

    องค์ประกอบท่ี 6            
335 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ข้อ ปีการศึกษา    6  5 

    องค์ประกอบท่ี 7           
351 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ ปีการศึกษา   7  7 

352   -  จํานวนครั้งของการจัดประชุมบุคลากรท้ังคณะ ครั้ง         
353 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ ปีการศึกษา   5  5 
354 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
ข้อ ปีการศึกษา   4  4 

355 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ปีการศึกษา   6  6 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรั
บ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดาํเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 

2552 2553 2553 

    องค์ประกอบท่ี 8           
363 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปีงบประมาณ    7  7 
364   รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน  บาท   0 175,266,610.44 175,266,610.44 
365   -  เงินงบประมาณ        80,080,000.00  80,080,000.00 
366   -  เงินรายได ้        95,186,610.44  95,186,610.44 
367   รายรับจากการบริการวิชาการและวชิาชีพ        21,210,545.78  21,210,545.78 
368   งบดําเนินการท้ังหมด โดยไม่รวมครภัุณฑ์ อาคาร 

สถานท่ี และท่ีดิน 
       84,739,946.85  84,739,946.85 

369   ค่าใช้จา่ยท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน  

       99,710,155.03  99,710,155.03 

370   ค่าใช้จา่ยท้ังหมดของหน่วยงาน รวมครุภัณฑ์  
อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน ไม่รวมค่าเสื่อมราคา 

       135,972,983.81  135,972,983.81 

371   เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ        39,293,626.63  39,293,626.63 
372   สินทรัพย์ถาวร         2,741,936.62  2,741,936.62 

    องค์ประกอบท่ี 9            
373 9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ ปีการศึกษา    9  8 

374 9.1 ข้อ 
3 

จํานวนตัวบง่ช้ีเพิม่เติมตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา    1  2 

379 สมศ. 
15 

คะแนนการประเมนิการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด 

คะแนน ปีการศึกษา    4.43  4.15 

380 ก.พ.ร. 
4.1.3 

จํานวนนิสิตท่ีเข้าสอบภาษาตา่งประเทศท้ังหมด 
(เฉพาะคณะมนุษยศาสตร์) 

คน ปีการศึกษา   27,863 27,863 

381        -  ภาษาเกาหลใีต ้     430 430 
382         -  ภาษาเขมร       156 156 
383         -  ภาษาจีนกลาง       1,287 1,287 
384         -  ภาษาญีปุ่น่       1,189 1,189 
386         -  ภาษาไทย       2,454 2,454 
392         -  ภาษาเวียดนาม       41 41 
393         -  ภาษาอังกฤษ       22,306  22,306  
396   จํานวนนิสิตท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท่ีกําหนด
ท้ังหมด (เฉพาะคณะมนุษยศาสตร์) 

คน ปีการศึกษา   22,961  22,961  

397   -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาเกาหลใีตท่ี้กําหนด       430 430 
398   -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาเขมรท่ีกําหนด       156 156 
399   -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาจีนกลางท่ีกําหนด       1,281 1,281 
400   -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาญี่ปุ่นท่ีกําหนด       1,080 1,080 
402   -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาไทยท่ีกําหนด       2,454 2,454 
408   -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาเวียดนามที่กําหนด       41 41 
409   -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาอังกฤษท่ีกําหนด       17,519 17,519 
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• คําสั่งแต่งตั้งต่างๆ 

 

 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ 
----------------------------- 

อนุสนธิคําสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ท่ี 026/2552 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2552 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ นั้น  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในชุดดังกล่าว จึงขอยกเลิกคําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์ฉบับดังกล่าว และเพ่ือให้งานประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

1. ผศ.สมบูรณ์  ไทรแจ่มจันทร์ ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ท่ีปรึกษา 
3. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธาน 
4.  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
11. หัวหน้าภาควิชาดนตรี กรรมการ 
12. หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
13. หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา 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. หัวหน้าศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ 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. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ให้สอดคล้องตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานภายใน    

คณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือเป็นกลไกในการติดตามผลการดําเนินงานให้ครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA อันก่อให้เกิด 
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. พิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง และรายงานประจําปีของคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือปรับแก้ 
ไขให้เป็นฉบับสมบูรณ์ 

5. ประสานงานและดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ 
ภายในและภายนอก 

6. ประสานงานและให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
8. ดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศกึษา 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวาระของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  มกราคม  2554 
 
 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักด์ิ  กิ่งคํา) 

                  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
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คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์ 
ท่ี 125/2553 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานด้านการประกันคุณภาพ 
----------------------------- 

อนุสนธิคําสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ท่ี 138/2552 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2552 เร่ือง แต่งต้ังคณะคณะทํางานด้านการ
ประกันคณุภาพ นั้น  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในชุดดังกล่าว จงึขอยกเลกิคําสัง่คณะมนุษยศาสตร์ฉบับดังกล่าว และ
เพ่ือให้งานประกนัคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จงึขอแต่งต้ังคณะทํางาน
ด้านการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธาน 
2. หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ รองประธาน 
3. อาจารย์วรรณา นาวิกมูล กรรมการ 
4.  อาจารย์ณรงค ์ เขียนทองกุล กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ชลวิช สุทัญญารักษ์ กรรมการ 
6. อาจารย์เพ็ญนภา พวงประโคน กรรมการ 
7. อาจารย์รุจิรา เส้งเนตร กรรมการ 
8. นางตันติยา ทรรพวสุ กรรมการ 
9. นางสาวสลักจิตร ทวีวิโรตม์กิตติ กรรมการ 
10. นางสาวสมสิริ เสถียรผะลิน กรรมการ 
11. นางสาวฐิติรัตน์   สุพลธวณิชย์ กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวรัชดาภร จ่ายยัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าท่ีดังนี้ 
1. พิจารณาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ รวมท้ังการวิเคราะห์ผลการ

ดําเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศกึษาคณะมนุษยศาสตร์ โดยนําผลการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายในมาประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม 
3. ติดตามผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาํปี คณะมนษุยศาสตร์ ให้ครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA  
4. จัดทําคู่มือระบบประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์ 
5. จัดทํารายงานการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตร์ และจัดแฟ้มเอกสารหลักฐานประกอบเพ่ือการ 
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี 
6. จัดทํารายงานประจําปีคณะมนุษยศาสตร์ 
7. จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา / สํานัก / ศูนย์ ของคณะมนุษยศาสตร์ 
8. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ ผ่านทางระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. (CHE QA Online) 
9. เตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย 
10. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร และนิสิต 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนครบวาระ 1 ปี 
 
     สั่ง  ณ  วันท่ี  21  ตุลาคม  2553 

 
 
                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักด์ิ  กิ่งคํา)   
                                                          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
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โครงการ: ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2554  
(โครงการหนว่ยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2554) 

------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยเป็นประจําทุกปี เพ่ือสอดคล้อง

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. กําหนด โดยการใช้ระบบการประกัน
คุณภาพเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนให้การดําเนินงานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล  

ดังน้ัน เพ่ือให้ระบบประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ดําเนินการตามกระบวนการและกลไกของ
การประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนงานประจําปี ฝ่ายประกัน
คุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์จึงจัดโครงการ “ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 
พ.ศ.2554” ขึ้น เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ประการ ในรอบปี
การศึกษา 2553 ที่ผ่านมา เพ่ือนําผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานของคณะ
มนุษยศาสตร์ให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. กําหนดต่อไป อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม “หน่วยงานต้นแบบ
ด้านการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2554” เป็นการค้นหาหน่วยงานคุณภาพที่มีผลการ
ดําเนินงานด้านกลไกการประกันคุณภาพที่มีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กําหนด เพ่ือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืนๆ ภายใน
คณะได้เข้าเย่ียมชมเพ่ือศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการประกันคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานอ่ืนๆ สามารถนําแนวการปฏิบัติที่ดีน้ันไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของ 13 หน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2553  
2.2 เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์ เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับคณะวิชา ประจําปี 2554  
2.3 เพ่ือให้ได้หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ประจําปี 2554 
2.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานอ่ืนเข้าเย่ียมชมหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ และสามารถนําแนว

การปฏิบัติที่ดีน้ันไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

หน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2554 

4. ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
4.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตร ์
4.2 คณะทํางานด้านการประกันคุณภาพ 
4.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2554 
4.4 บุคลากรของ 13 หน่วยงานย่อย  
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5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554 (ประเมินในวันที่ 26-27 และ 29 เมษายน 2554) 
 - ประชุมก่อนประเมิน 2 ครั้ง (กรรมการและเลขานุการ และ คณะกรรมการฯ ทั้งหมด) 

6. แผนการดําเนนิงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2553) 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

6.1 ติดต่อประสานงาน             
6.2 จัดทําประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินฯ 

        9    

6.3 ขออนุมัติโครงการ          ☺   
6.4 ประชุมคณะกรรมการฯ          ☺ 19 ☺ 
6.5 จัดกิจกรรม           26-29  
6.6 สรุปผลการประเมิน/
มอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบ 

           
 

7. สถานทีดํ่าเนนิงาน 
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8. วิทยากร/คณะกรรมการประเมินฯ 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2554 จํานวน 26 คน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 13 หน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ได้ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 และสามารถนํา
ผลการประเมินฯ มาพัฒนาการดําเนินงานในปีต่อไป 
9.2 คณะมนุษยศาสตร์มีข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจําปี 2554  
9.3 มีหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ประจําปี 2554 
9.4 หน่วยงานอ่ืนได้เข้าเย่ียมชมหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สามารถนําแนวการปฏิบัติที่ดีน้ันไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

10. การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
10.1 มีผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อย และมีข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินฯ ระดับคณะวิชา 
10.2 มีหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ 

หมายเหตุ: รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ  พิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 
โดยใช้แบบประเมินผล “หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ” ประจําปี 2554 
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ประกาศผลหน่วยงานตน้แบบด้านการประกันคณุภาพ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําป ี2554 

---------------------------- 
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา  ได้แก่ 

ภาควิชาวรรณคดี 
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานสนับสนุน  ได้แก่ 

สํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
 

 

หลักการและเหตุผล 
 ฝ่ายประกันคุณภาพ   คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้ภาควิชาและหน่วยงานสนับสนุนมีระบบและ
กลไกในการจัดเก็บหลักฐานเพ่ือการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการ
ประกันคุณภาพขึ้นเป็นปีที่ 3  เพ่ือค้นหาหน่วยงานคุณภาพที่มีผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 
3.51 และมีการดําเนินงานด้านกลไกการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆ  ในคณะ
มนุษยศาสตร์ได้เข้าเย่ียมชม  เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
อ่ืนๆ ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ได้หน่วยงานต้นแบบในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  การรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
อย่างเป็นระบบเพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพ 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานอ่ืนเข้าเย่ียมชมหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือให้มี        
ทิศทางการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพ  

กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน(ศูนย์/สํานัก/สถาบัน)  
วิธีการดําเนินการ 

พิจารณาจากค่าเฉล่ียผลการประเมินจากข้อมูล 2 ส่วน คือ  
1. ค่าเฉล่ียของผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในด้านกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพ 

เกณฑ์การตัดสิน  
 หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพต้องได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ในข้อ 1 และมีค่าเฉล่ียผลการ
ประเมินของทั้ง 2 ข้อรวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.51 ((1+2)/2 ≥ 3.51) 
การประกาศเกียรติคุณ 

1. โล่เกียรติคุณ จากคณะมนุษยศาสตร์ 
2. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานต้นแบบในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 

*  มอบรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ วันท่ี 17 มิถุนายน 2554 * 
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