คานา
ปีการศึกษา 2555 ภาควิชาศิลปาชีพได้ดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
และมีการประเมินตนเองเพื่อขอรับการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะวิชา โดยข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ภาควิชาเก็บรวบรวมผลการ
ดาเนินงาน การวิเคราะห์ตนเองตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสะท้อนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของภาควิชา ทั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากร ของภาควิชา และนิสิตอาสาสมัครในการ เตรียมการเพื่อ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา และการ จัดทารายงานการศึกษาตนเองให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ภาควิชาศิลปาชีพจึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 พฤษภาคม 2556
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของภาควิชาศิลปาชีพ
1.1 ประวัติ
ภาควิชาศิลปาชีพจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ โดยเริ่ม ขึ้นในระยะต้นของแผนพัฒนา
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2523 กับทั้ง ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2524
ภาควิชาศิลปาชีพมีแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นปรับการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการ สภาพเศรษฐกิจและสังคม และยังคงจุดยืนด้านภาษา ซึ่งเป็นวิชาการในสาขา
มนุษยศาสตร์ดั้งเดิมที่มีคุณสมบัติพิเศษในตัวที่สามารถเอื้อและปรับให้เป็นคุณประโยชน์ในเชิงวิชาชีพได้ กับ
ทั้งเพิ่มการศึกษาทางวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตไปสู่อาชีพการงานที่สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน
กอร์ปกับขณะนั้นอุตสาหกรรมการบริการกาลังเจริญเติบโต และมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นในสังคมโลกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ภาควิชาศิลปาชีพจึงได้จัดหลักสูตรในลักษณะวิชาเอกคู่
ประกอบด้วย
ภาษาต่างประเทศเป็นวิชาเอกด้านหนึ่ง และวิชาชีพเฉพาะด้านเป็นวิชาเอกอีกด้านหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิด
“การศึกษาเพื่ออาชีพ ” โดยได้สร้างหลักสูตรขึ้น 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่ สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการเลขานุการ
ภาควิชาศิลปาชีพได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาการเดินทางและท่องเที่ยว และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา วิชา
การโรงแรม ในขณะที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาการเลขานุการมาเริ่มเปิดสอนในปี การศึกษา
2539 ต่อมาภาควิชาศิลปาชีพมีความจาเป็นต้องชะลอการรับนิสิตสาขาการเลขานุการ เนื่องจากขาดแคลน
อัตรากาลัง ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในระยะต้น ของภาควิชา เป็นไปในลักษณะการเชิญบุคคลภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจการโรงแรมมาเป็นอาจารย์พิเศษ
บรรยายให้แก่นิสิต และยึดนโยบายการสอนแบบ “สอนร่วม” (Team Teaching) ด้วยลักษณะวิชาส่วนใหญ่
ครอบคลุมความรู้และประสบการณ์หลายด้าน จึงเป็นการยากที่จะมีบุคคลเดียวรอบรู้อย่างละเอียด และเพื่อ
เป็นการสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจในการพัฒนาความเข้มแข็ง ความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาอาจารย์
และการพัฒนานิสิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด
ภาควิชาศิลปาชีพได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ฉบับปีพุทธศักราช 2543 จานวน
3 หลักสูตร และได้รับอนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2543 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 จนถึงปี
พุทธศักราช 2553 ภาควิชามีจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรนับเป็นรอบที่สาม และเนื่องจากภาควิชาประสบ
ปัญหาขาดแคลนอัตรากาลัง ซึ่งไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความจาเป็นต้องขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเลขานุการ และพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว (เดิม) เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
ปีพุทธศักราช 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 มีนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าว ปีละ 60 คน กับทั้งภาควิชาศิลปาชีพได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้สร้างหลักสูตรนานาชาติ
ขึ้น โดยพัฒนาหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และสามารถดาเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว
ในเดือนสิงหาคม 2555 เป็นรุ่นแรก มีนิสิตเข้าศึกษา จานวน 20 คน
ในระยะต้นภาควิชามีอัตรากาลังเพียง 5 อัตรา คือ อาจารย์ประจา 4 อัตรา และเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
1 อัตรา ต่อมาได้รับการขยายอัตรากาลัง ตาแหน่งอาจารย์ เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2538 และปี พ.ศ. 2548 ภาค
วิชาศิลปาชีพได้รับอนุมัติจัดสรรอัตราทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ จานวน 1 อัตรา เพื่อบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ พ. 728 เมื่อเดือนมีนาคม 2548 จนกระทั่ง อัตรากาลังของ
ภาควิชา จานวน 2 อัตรา ได้ขอลาออก อัตราหนึ่งเป็นอัตราข้าราชการสาย ก. และอีกหนึ่งเป็นอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการลาออกด้วยเหตุอื่น ทาให้ภาควิชาจาเป็นต้องขอรับการจัดสรรอัตราทดแทนเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
ปี พ.ศ. 2551 ภาควิชาได้รับอนุมัติจัดสรรอัตราสาหรับบรรจุอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
เพื่อทดแทนอัตราลาออกด้วยเหตุอื่น จานวน 1 อัตรา และอีก 1 อัตราเป็นอัตราที่ได้รับเพิ่มขึ้น ในเดือน
ตุลาคม ปี พ.ศ. 2552 ภาควิชาได้รับอนุมัติให้บรรจุอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญา
เอก จากมหาวิทยาลัยอีก 1 อัตรา และอีก 1 อัตรา ได้คัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ ซึ่งเป็นอัตราเกษียณอายุราชการของภาควิชาศิลปนิเทศ (เดิม)
ที่ได้อนุเคราะห์ให้อัตรา
ดังกล่าวแก่ภาควิชาศิลปาชีพ ในปีการศึกษา 2555 ภาควิชาศิลปาชีพจึงมีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 10 คน จาแนก
เป็นข้าราชการ 4 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ปรัชญา
ภาควิชาศิลปาชีพมีปรัชญาการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างบุคคลให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา การใช้
วิจารณญาณที่ถูกต้อง
ปณิธาน
ภาควิชาศิลปาชีพมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม
แบบครบวงจร สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จักการพัฒนางาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ

วิสัยทัศน์
ภาควิชาศิลปาชีพเป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในระดับ
สากล
พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตทางด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรมที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. การศึกษาและวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมการบริการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ให้อยู่ในระดับสากล
3. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณมีภูมิปัญญาระดับอาชีพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสานโยงเอกลักษณ์และมรดกไทยให้เป็นสิ่งดึงดูดใจในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของไทย
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม และจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ตรง
กับมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. ผลิตงานวิจัย และสร้างความร่วมมือทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านการจัดการ การวางแผน และการตลาดในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
4. บริการการฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1.3 นโยบาย
1. ดาเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ประการ
2. มุ่งพัฒนาภาควิชาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถปรับตัวให้ก้าวทันโลก
3. มุ่งพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานสากล

แผนปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ. 2555
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์
(กรอบระยะเวลา 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556 – 30 กันยายน 2556)

การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2555 ของภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ ครอบคลุม ปีการศึกษา 2555 และปีงบประมาณ 2556
ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระบบการบริหาร การเงิน และการจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ. 2556 คณะมนุษยศาสตร์ มี การวิเคราะห์
ข้อมูลจากสารสนเทศ
7 แหล่ง ได้แก่
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556 - 2570) คณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 1 : พ.ศ. 2556 - 2560
3. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2555 - 2559)
5. รายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
6. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาประจาปีการศึกษา 2555 (ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554)
7. รายงานสรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานประจาปีดังต่อไปนี้

1. แผนพัฒนาระบบการบริหาร การเงิน และการจัดการความเสี่ยง (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 / องค์ประกอบที่ 1 7 และ 8)
1.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
1.1.1 แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555 ของคณะมนุษยศาสตร์กาหนดให้นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ดังนั้น ภาควิชาจึง ต้องดาเนินโครงการ
หรือกิจกรรมที่พัฒนาระบบการบริหาร โดยอาศัยหลัก ธรรมาภิบาลและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของ
บุคคลภายนอกในด้านการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมการพัฒนานิสิต
1.1.2 จากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในภาควิชาศิลปาชีพ ประจาปี พ.ศ. 2555 (ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554) พบว่า ภาควิชามีจุดแข็ง
ในด้านการจัดทาแผนงานปฏิบัติงานประจาปีการศึกษาและปฏิบัติราชการ 4 ปีที่มีความเชื่อมโยงกับแนวทางยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ระดับคณะ
มหาวิทยาลัยมาได้ครบพันธกิจ 4 ด้าน แต่มีจุดที่ควรพัฒนา คือ
1) ควรกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมให้มีรูปแบบเดียวกันโดยอิงเกณฑ์ประกันคุณภาพเพื่อให้เข้าใจตรงกันโดยง่าย
2) ควรกาหนดแผนต่างๆ ให้ตรงกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพเพื่อให้เข้าใจตรงกันโดยง่าย (ผู้จัดทาแผนฯ ขอคงรูปแบบเดิมเนื่องจาก
การจัดทาแผนเป็นเรื่องอนาคตและควรกาหนดให้สอดคล้องกับสภาพการทางานเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ใช่ การจัดทาแผนตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพซึ่งเป็นเรื่องอดีต ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกันโดยง่าย ผู้จัดทาแผนจึงได้ระบุความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ไว้ในแต่ละแผนเรียบร้อยแล้ว)
1.1.3 จากรายงานเงินคงเหลือ รายงานสรุปการใช้งบ ประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน และบันทึกการปรับงบประมาณ พบว่า ภาควิชาปรับแผน
งบประมาณบ่อยครั้งในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากขาดการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทาให้ผู้บริหารภาควิชาไม่ทราบความจาเป็นหรือความ
ต้องการในด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ดังนั้น ภาควิชาจะวิเคราะห์งบประมาณภาควิชา โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนด
งบประมาณ รายได้ประจาปี ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา และปรับงบประมาณเงินรายได้ปี 2556 ให้สอดคล้องกับแผนการ
ดาเนินงานและความจาเป็นของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น

1.2 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาระบบการบริหาร การเงิน และการจัดการความเสี่ยง
1.2.1 กิจกรรมกาหนดและกระจายภาระงานของอาจารย์ อย่างมีส่วนร่วม
1.2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามความจาเป็น/ความต้องการสาหรับคณาจารย์
1.2.3 กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน หลักสูตร และบุคลากร
1.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
1.3.1 จานวนชั่วโมงทาการของภาระงานอาจารย์ของภาควิชา
ค่าเปูาหมาย
ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงทาการ/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน บุคลากรทุกคนของภาควิชามีจานวนชั่วโมงทาการในฐานะอาจารย์ผู้สอน ตลอดทั้งปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงทาการ/
ภาคการศึกษา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
1.3.2 ความคืบหน้าในการดาเนินโครงการ
ค่าเปูาหมาย
สามารถดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามความจาเป็นและความต้องการของคณาจารย์ให้แล้วเสร็จก่อนภาคต้น ปีการศึกษา 2556
ผลการดาเนินงาน
ภาควิชาอยู่ในระหว่างการดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
1.3.3 ความคืบหน้าในการดาเนินโครงการ
ค่าเปูาหมาย สามารถวิเคราะห์และจัดทาแผนจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จได้ก่อนภาคปลาย ปีการศึกษา
2555
ผลการดาเนินงาน
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาระบบการบริหาร การเงิน และการจัดการความเสี่ยง
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมกาหนดและกระจายภาระ
งานของอาจารย์อย่างมีส่วนร่วม
(1 ตัวชี้วัด)
- จานวนชั่วโมงทาการของภาระ
งานอาจารย์ของภาควิชา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามความ
จาเป็นและความต้องการของ
คณาจารย์
(1 ตัวชี้วัด)
- ความคืบหน้าในการดาเนิน
โครงการ
กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงทาง
การเงิน หลักสูตร และบุคลากร
(1 ตัวชี้วัด)
- ความคืบหน้าในการดาเนิน
โครงการ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และผู้รับผิดชอบ
กาหนดขอบเขตและผู้รับผิดชอบงานของภาควิชาประจา
ภาคต้นและภาคปลาย โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์และ/หรือให้อาจารย์เสนอขอบเขตงานของตน
ในแต่ละภาคการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ
1) วางแผนจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับคณาจารย์
2) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทาง
ราชการ
ผู้รับผิดชอบ
อ. ธารดล ธาดาดุสิตา
1) วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านการเงิน และงบ
ประมาณ หลักสูตร และบุคลากร
2) จัดทาแผนจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนการดาเนิน
ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ
รองหัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ

วันที่ดาเนินงาน
มิ.ย. 55
ต.ค. 55
มิ.ย. 56

ม.ค. 55 – พ.ค. 56

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
-

-

70,000

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
บุคลากรของภาควิชามีจานวน
ชั่วโมงทาการในฐานะอาจารย์ผู้สอน
เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่ต่ากว่า 40
ชั่วโมงทาการ
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ภาควิชาอยู่ระหว่างการขอจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สาหรับอาจารย์
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

ต.ค. 55

-

-

ภาควิชามีความเสี่ยงด้านบุคลากร
ในปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2558
โดยจะมีผู้เกษียณอายุราชการ ปีละ
1 อัตรา จะส่งผลกระทบต่อการ
บริหารหลักสูตร จาเป็นต้องขอคง
อัตราเกษียณอายุราชการและขอ
อัตราทดแทน เพื่อให้การบริหาร
หลักสูตรสามารถดาเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง กับทั้งจาเป็นต้องกาหนด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และผู้รับผิดชอบ

วันที่ดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
นโยบายการพัฒนาบุคลากรทั้งใน
เรื่องของตาแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิที่สูงขึ้น เพื่อสามารถพัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

2. แผนพัฒนาบุคลากร (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 5 / องค์ประกอบที่ 2)
2.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
2.1.1 แผนปฏิบัติงานประจาปีของคณะมนุษยศาสตร์ระบุไว้ว่า คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่อง
ไปถึงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รวมถึงคุณภาพ
บัณฑิตในภาพรวม ดังนั้น คณะจึงเพิ่มระดับความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นวาระเร่งด่วนโดยจัดทา
แผนงานเชิงรุกเพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาของคณาจารย์ในแต่
ละสาขาให้มีจานวนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการจัดการให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับความก้าวหน้าของหน่วยงาน
2.1.2 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาศิลปาชีพ ประจาปี พ.ศ. 2555 (ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554) ภาควิชายังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง
คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์และสัดส่วนตาแหน่งวิชาการ รวมถึงยังไม่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทาให้อาจารย์ไม่มีหน้าที่อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ดังนั้น ภาควิชาจึงจะจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์เร่งผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
และจัดทาแผนอัตรากาลังคนและเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

2.2 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาบุคลากร
2.2.1 กิจกรรมการส่งเสริมคณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 กิจกรรมบริหารจัดการอัตรากาลังและเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
2.2.3 กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะการทางาน
2.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนและผลของความสาเร็จของแผนงาน
2.3.1 จานวนผลงานทางวิชาการที่สามารถใช้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าเปูาหมาย จานวนผลงานทางวิชาการไม่ต่ากว่า
2 ผลงาน
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2555 บุคลากรของภาควิชาสามารถผลิตผลงานทางวิชาการ จานวน 2 ผลงาน คือ ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย
เขียนตารา อ. ภูริวัจน์ เดชอุ่ม
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
2.3.2 ความคืบหน้าในการดาเนินงาน
ค่าเปูาหมาย มีนโยบายการบริหารจัดการอัตรากาลังและเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ให้แล้วเสร็จได้ก่อนภาคปลาย ปีการศึกษา
2555
ผลการดาเนินงาน ภาควิชาสามารถจัดทาแผนอัตรากาลัง และวิเคราะห์อัตรากาลังทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและเพิ่ม
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
2.3.3 สัดส่วนของบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่าเปูาหมาย สัดส่วนของบุคคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
ผลการดาเนินงาน ภาควิชามีบุคลากร จานวน
10 คน (นับรวมผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 คน) มีโอกาสพัฒนาตนเอง ด้วยการเข้าร่วมการประชุม
สัมมนา และฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่ อ. รภัส ศิลป์ศรีกุล อ. ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอด

ทุกข์ อ. นิลาลักษณ์ จันหาญ (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน แผนกแม่บ้าน)
อ. ภูริวัจน์ เดชอุ่ม (โครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๖ / การประชุม
พิจารณาร่างคู่มือ/แนวทางการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว / โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ “พรมแดนใหม่ของการบริหารการพัฒนา” / โครงการบริการวิชาการและกิจกรรมพัฒนาคณาจารยทาง
การท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการท่องเที่ยวสู่สากล) อ. ธารดล ธาดาดุสิตา (โครงการบริการวิชาการ
และกิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการท่องเที่ยวสู่สากล) อ. ภูริวัจน์
เดชอุ่ม และ อ. นิลาลักษณ์ จันหาญ
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาบุคลากร
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมการส่งเสริมคณาจารย์
ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(1 ตัวชี้วัด)
- จานวนผลงานทางวิชาการที่
สามารถใช้ขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
และ ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมคณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ มิ.ย. 55 – พ.ค. 56
(เอกสารประกอบการสอน ตาราวิชาการ หนังสือ บทความ มิ.ย. – ก.ย. 56
เชิงวิชาการ ฯลฯ) ที่มีคุณภาพภายใต้การให้คาปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิดของคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ ส่งเสริมการเผยแพร่
ในรูปแบบต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการเสนอขอดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
-

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ภาควิชามีบุคลากร จานวน คน ได้
ผลิตผลงานทางวิชาการในระหว่าง
ปีการศึกษา 2555 จานวน 4
ผลงาน คือ ตาราจิตวิทยาการ
บริการ (ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์
ชัย) ตารา MICE (อ. ภูริวัจน์ เด
ชอุ่ม) บทความทางวิชาการ (อ. ภูริ
วัจน์ เดชอุ่ม) และบทความวิจัย
(อ. ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์)
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมบริหารจัดการอัตรากาลัง
และเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์
(1 ตัวชี้วัด)
- ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
และ ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
1) วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านบุคลากร
มิ.ย. 55 – ก.ค. 55
2) สอบถามบุคลากรทุกท่านเกี่ยวกับแผนพัฒนาตนเองใน
ด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา
3) มีนโยบายบริหารจัดการอัตรากาลัง
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา / รองหัวหน้าภาควิชา
กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรเพื่อ
จัดสรรงบประมาณสาหรับการส่งบุคลากรเข้าร่วมการ
มิ.ย. 55 – พ.ค. 56
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะ ประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
การทางาน (1 ตัวชี้วัด)
กับเนื้อหารายวิชาที่รับผิดชอบหรือหลักสูตร และส่งเสริมให้
สัดส่วนของบุคลากรที่เข้าร่วมการ
นาความรู้หรือทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มา
ประชุม สัมมนา และการฝึกอบรม
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
เชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ / ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
-

-

20,000

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ภาควิชามีนโยบายบริหารจัดการ
อัตรากาลังโดยการกระจายภาระ
งานผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภาควิชา

บุคลากรภาควิชาได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ โดยการเข้าร่วม
การประชุม สัมมนา และการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 5
คน
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

3. แผนจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 / องค์ประกอบที่ 2)
3.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
3.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) ของคณะมนุษยศาสตร์ กาหนดให้ส่งเสริม การเรียนรู้ที่หลากหลายควบคู่กับการพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กาหนดให้ผู้เรียนต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ 5

ด้าน ดังนั้น ภาควิชาจึงต้อง กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต ที่เป็นรูปธรรมและถ่ายทอดไปยัง หน่วยงานในสังกัด
(ภาควิชา) เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Domains) ทั้ง 5 ด้านแก่นิสิตอย่างครบถ้วน

3.1.2 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านการวิชาการ กาหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองเปูาหมายความต้องการของตลาด ตลอดจนดึงดูดผู้สนใจ
ในภูมิภาคอาเซียนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ภาควิชาจึงจาเป็นต้อ งผลักดันให้ภาควิชาปรับปรุงหลักสูตร พัฒนา
เนื้อหาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรและเปิดรายวิชาใหม่ ตลอดจนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้แก่นิสิตก่อนสาเร็จ
การศึกษาและสามารถประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี
3.1.3 จากรายงานการประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2554 ทาให้ทราบว่า บุคคลภายนอกให้ความร่วมมือ
อย่างดียิ่งในการมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน-การสอน และการบริหาร งานภาควิชา ประเด็นนี้จึง
เป็นจุดเด่นของภาควิชาด้วย ดังนั้น กิจกรรมหรือโครงการลักษณะนี้ควรดาเนินต่อไปและควรขยายผลโดยการเชิญวิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอก
เป็นที่ปรึกษาของภาควิชา
3.2 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาศิลปาชีพ ประจาปี พ.ศ. 2555 (ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554) ภาควิชายังคงมีจุดอ่อนใน เรื่อง
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทาให้อาจารย์ไม่มีหน้าที่อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้น ภาควิชาจึงวางแผนอัตรากาลัง (กิจกรรม 2.2.2 ในแผนพัฒนา
บุคลากร) เพื่อให้มีบุคลากรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งคาดว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้
จะเริ่มพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ภาควิชามีจุดแข็งด้านกิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตรจานวนมากและ
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการสหกิจศึกษา ดังนั้น ภาควิชาจะยังคงรักษาจุดแข็งส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง
3.3 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
กิจกรรมสนับสนุนบุคคลภายนอกให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

3.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
จานวนบุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ค่าเปูาหมาย มี
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 4 รายวิชาต่อปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน ภาควิชาจาเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาเอกได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ตรง ทาให้เข้าใจเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ เป็นอย่างดี รายวิชาที่เรียนเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายมี
ทั้งสิ้น จานวน 7 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 01390352, 01391351, 01391451 (ภาคต้น) และรายวิชา 01390114, 01390215,
01390218, 01390232, 01390352, 01391341, 01391451 (ภาคปลาย) รวมทั้งสิ้น 10 รายวิชา
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมสนับสนุนบุคคลภายนอก
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
- จานวนบุคคลภายนอกที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละภาค
การศึกษา

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
และ ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
1) กาหนดรายวิชาและกิจกรรมที่ต้องให้บุคคลภายนอก มิ.ย. 55 – พ.ค. 56
เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มิ.ย. – ก.ย. 56
มาช่วยในการเรียนการสอนหรือร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ
คณาจารย์ทุกท่าน
2) เชิญและแต่งตั้งวิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้ประกอบการ เป็นที่ปรึกษาของ
ภาควิชา (หัวหน้าภาควิชา) (อาจารย์ทุกท่าน) และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
40,000

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ภาควิชาจาเป็นต้องเชิญอาจารย์
พิเศษมาบรรยายวิชาที่มีเนื้อหาและมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้
นิสิตได้รับข้อมูลความรู้ตรงจากผู้รู้
ทั้งภาคต้น และภาคปลาย ปี
การศึกษา 2555 จานวน 10 รายวิชา
สูงกว่าค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

4. แผนพัฒนานิสิตและบริการศิษย์เก่า (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 / องค์ประกอบที่ 3)
4.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
4.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) กาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมและขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ศิษย์เก่าผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าและ
พัฒนานิสิตให้มีโอกาสได้เรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้น ภาควิชาจึงกาหนดกรอบการพัฒนานิสิต
และศิษย์เก่าผ่านการจัดกิจกรรมนิสิตที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน และสามารถนาชื่อเสียงมาสู่คณะและ
ภาควิชาได้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการบูรณาการการมีส่วนร่วมในด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้นิสิตเกิดความรักและหวงแหน
มรดกทางภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของไทย
4.1.2 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านวิชาการ (พัฒนานิสิต) กาหนดทิศทางสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กล่าวคือ
สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสฝึกงานและเสริมสร้างประสบการณ์ในองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีส่วนร่วมกับสังคมชนบท สัมผัสชีวิตรากหญ้า และ
มีโอกาสใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี และมีทักษะทางวิทยาการที่ก้าวหน้า ดังนั้น ภาควิชาจึงกาหนดกรอบการพัฒนา
นิสิตและศิษย์เก่าที่มุ่งเน้นการศึกษาหรือสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเกษตร เพื่อให้นิสิตเกิด
จิตสานึกรักท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยได้เป็นอย่างดี
4.1.3 ตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีการผลลัพธ์การเรียนรู้ ไว้ 5 ด้านที่สาคัญ ดังนั้น โครงการ พัฒนานิสิต ในปี
การศึกษา 2554 จึงครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านอย่างครบถ้วน
4.1.4 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาศิลปาชีพ ประจาปี พ.ศ. 2555 (ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2554) ภาควิชายังมีจุดอ่อนในเรื่อง
การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ดังนั้น ภาควิชาจึงกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่
ศิษย์เก่า รวมถึงพัฒนากิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นและพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายทาง
สังคมที่ครอบคลุมถึงศิษย์เก่าด้วย

4.2 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนานิสิตและบริการศิษย์เก่า
4.2.1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1
4.2.2 โครงการ “ห้องเรียนธรรมชาติ: สร้างสรรค์บ้านให้ปลา ปลูกปุาชายเลน สานสัมพันธ์ศิลปาชีพ”
4.2.3 กิจกรรมการส่งเสริมนิสิตเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิต
4.2.4 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดนาเที่ยวโดยนิสิตผ่านกระบวนการ P-D-C-A
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะการจัดนาเที่ยว: เรียนรู้อย่างมืออาชีพ โดยนิสิต ผ่านกระบวนการ P-D-C-A
4.2.6 โครงการการสอบประมวลผลการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 4
4.2.7 โครงการฝึกปฏิบัติงานการจัดนาเที่ยวออกนอกประเทศ
4.2.8 โครงการสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.2.9 โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.2.10 โครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 21 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
4.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
4.3.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการและระดับความพึงพอใจ/ระดับการนาไปใช้ประโยชน์
ค่าเปูาหมาย
1. มีจานวนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมาย
2. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมหรือระดับการนาไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ากว่า 3.51 (มาก)
ผลการดาเนินงาน ภาควิชาได้จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนานิสิต จานวน 10
กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 และ
แต่ละกิจกรรมมีภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.51 (โครงการ 4.2.1 ค่าเฉลี่ย 4.36 ระดับ
มาก โครงการ 4.2.2 ค่าเฉลี่ย 4.10 ระดับมาก โครงการ 4.2.3 ไม่มีการวัดระดับความพึงพอใจ โครงการ 4.2.4 ค่าเฉลี่ย
3.45 ระดับมากที่สุด โครงการ 4.2.5 ค่าเฉลี่ย 3.19 ระดับมาก โครงการ 4.2.6 ไม่มีการวัดระดับความพึงพอใจ โครงการ
4.2.7 ค่าเฉลี่ย 4.54 ระดับมากที่สุด โครงการ 4.2.8 ไม่มีการวัดระดับความพึงพอใจ โครงการ 4.2.9 ค่าเฉลี่ย 3.98 ระดับ
มาก โครงการ 4.2.10 ค่าเฉลี่ย 3.98 ระดับมาก

 บรรลุ  ไม่บรรลุ
4.3.2 ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (เฉพาะโครงการ 4.2.9)
ค่าเปูาหมาย ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.51
ผลการดาเนินงาน ภาควิชาได้จัดส่งนิสิตชั้นปีที่
4 สาขาวิชาเอกการเดินทางและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาเอกการโรงแรม จานวน 58 คนเข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่
21 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ระยะเวลา 16 สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าว นิสิตเข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 21 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) และมีนิสิต
จานวน
4 คน ได้รับโอกาสพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงานขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 6.89
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1
(2 ตัวชี้วัด)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจ/ระดับการ
นาไปใช้ประโยชน์

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
และ ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
1) จัดการปฐมนิเทศให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยนิสิตชั้นปี พ.ค. 55
ที่ 2 และ 3 อาสาสมัครเป็นนิสิตช่วยงาน
พ.ค. 56
2) เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในการทางาน ใน
ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมมาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับแนว
ทาง การ วางแผน เรียนและการเตรียมความพร้อมสู่
ความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
อ. ธารดล ธาดาดุสิตา

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
-

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ภาควิชาจัดทาโครงการนี้เพื่อเป็นการ
แนะแนวทางการดารงชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยอีกทั้งเพื่อให้นิสิตใหม่ได้
มีปฏิสัมพันธ์กับรุ่นพี่และศิษย์เก่า ซึ่ง
การจัดโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของ
ทั้งนิสิตใหม่และผู้ปกครอง มีผู้เข้า
ร่วมทั้งหมด 69 คน และมีความพึง
พอใจอยู่ที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.36)
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ “ห้องเรียนธรรมชาติ: ปลูก
ปุา รักษาสิ่งแวดล้อม หล่อหลอม
สายใยศิลปาชีพ”
(2 ตัวชี้วัด)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจ/ระดับการ
นาไปใช้ประโยชน์

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
และ ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
1) ประชุม วางแผนงาน สารวจพื้นที่เปูาหมาย
ส.ค. 55
2) ประชาสัมพันธ์โครงการให้นิสิตชั้นปีต่างๆ ทราบ
ส.ค. 56
3) ดาเนินกิจกรรมปลูกปุาอนุรักษ์ธรรมชาติในรูปแบบที่
สอดคล้องกับพื้นที่
4) สรุปบทเรียนที่ได้รับการจากการจัดกิจกรรมและ
สรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปาชีพ

กิจกรรมการส่งเสริมนิสิตเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ชีวิต
(2 ตัวชี้วัด)
- มีนิสิตที่เข้าร่วมประชุม หรือเป็น
อาสาสมัคร ไม่น้อยกว่า 3 คน

1) ส่งนิสิตภาควิชาศิลปาชีพเข้าร่วมประชุม และการ มิ.ย. 55 – พ.ค. 56
แข่งขันเชิงวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับอุตสาหกรรม มิ.ย. – ก.ย. 56
และระดับชาติ หรือ
2) ส่งนิสิตภาควิชาศิลปาชีพเป็นอาสาสมัคร
นิสิต
ช่วยงานอาจารย์ หรือ มัคคุเทศก์นาเที่ยว หรือ พนักงาน
ชั่วคราวในธุรกิจและองค์กรต่างๆ
ผู้รับผิดชอบ
คณาจารย์อาจารย์ทุกท่าน

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
-

-

-

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ภาควิชาได้ให้นิสิตจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ผ่านกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ โดยการปลูกปุาเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดระยอง
มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จานวน 257
คน สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ภายใต้
การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
(อ. รภัส ศิลป์ศรีกุล) และนิสิตมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมดังกล่าวที่
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10)
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ในปีการศึกษา
2555 คณะ
วิทยาศาสตร์ได้จัดทาโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
บุคลากร โดยอาศัยศิลปวัฒนธรรม
เป็นสื่อ ได้ขอให้ภาควิชาจัดทา
รายการนาเที่ยว และจัดหานิสิต
ช่วยงานนาเที่ยว แบบไปเช้า เย็น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านการจัดนาเที่ยว โดยนิสิต ผ่าน
กระบวนการ P-D-C-A
(2 ตัวชี้วัด)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจ/ระดับการ
นาไปใช้ประโยชน์

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
ค่าใช้จ่าย

กาหนดให้นิสิตเป็นผู้ริเริ่มโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะ มิ.ย. 55 – พ.ค. 56
เชิงวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ โดยวางแผนงาน ดาเนิน
มิ.ย. – ก.ย. 56
โครงการ ติดตามและประเมิน และสรุปบทเรียนหรือผล
การดาเนินโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
นิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปืที่ 4 สาขาวิชาการเดินทางและ
ท่องเที่ยว / สาขาการโรงแรม

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้

-

-

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
กลับ ณ จังหวัดเพชรบุรี จานวน 4
คน และพบว่า มีผลตอบรับดี
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความ
เพลิดเพลินเป็นอย่างดี
นอกจากนี้นิสิตชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3
ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ
บริษัทจัดนาเที่ยวในช่วงปิดภาคฤดู
ร้อน 2556 จานวน 2 คน ทั้งนี้เป็น
ความต้องการส่วนบุคคลของนิสิตที่
สนใจ ฝักใฝุเรียนรู้สภาพการ
ปฏิบัติงานจริง
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ภาควิชาเปิดโอกาสให้นิสิตจัดทา
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านการจัดนาเที่ยว ณ จังหวัด
กาญจนบุรีเพื่อต้องการให้นิสิต
สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจาก
การทางาน โดยอาศัยกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงานโครงการ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็น
กระบวนการวงจรประกันคุณภาพ
โดยนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้

โครงการพัฒนาทักษะการจัดนา
เที่ยว: เรียนรู้อย่างมืออาชีพโดยนิสิต
ผ่านกระบวนการ P-D-C-A
(2 ตัวชี้วัด)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจ/ระดับการ
นาไปใช้ประโยชน์

กาหนดให้นิสิตจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการจัด มิ.ย. 55 – พ.ค. 56
นาเที่ยว โดยการดาเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพ มี
การวางแผน การดาเนินงานโครงการ การติดตามและ
ประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

-

-

กิจกรรมการสอบประมวลผลการ
เรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 4
(2 ตัวชี้วัด)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดสอบประมวลผลการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

-

-

ก.ย. 55
ก.ย. 56
15 กันยายน 2555

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
3.45)
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ภาควิชากาหนดให้นิสิตจัดทา
โครงการพัฒนาทักษะการจัดนา
เที่ยว: เรียนรู้อย่างมืออาชีพโดยนิสิต
ผ่านกระบวนการ P-D-C-A ณ
จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8-9
กันยายน 2555 โดยนิสิตเป็นผู้จัดทา
และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อให้นิสิต
ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติงานจริง โดยอาศัย
กระบวนการวางแผน การดาเนินการ
โครงการ การติดตามและประเมินผล
ทั้งนี้ผลการดาเนินงานมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ที่ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.19)
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ภาควิชากาหนดจัดสอบประมวลผล
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรของนิสิต
ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่นิสิตให้มีความรู้ความสามารถ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ระดับความพึงพอใจ/ระดับการ
นาไปใช้ประโยชน์

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ
อ. ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
ค่าใช้จ่าย

โครงการฝึกปฏิบัติงานการจัดนา
เที่ยวออกนอกประเทศ
(2 ตัวชี้วัด)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจ/ระดับการ
นาไปใช้ประโยชน์

กาหนดให้นิสิตจัดทาโครงการฝึกปฏิบัติงานการจัดนา
มิ.ย. 55 – พ.ค. 56
เที่ยวออกนอกประเทศ เพื่อให้เป็นการฝึกปฏิบัติงานจริง
ของนิสิต
ผู้รับผิดชอบ
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ทางวิชาการและวิชาชีพก่อนออกไป
ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2555 มีนิสิตที่
เข้ารับการสอบประมวลผลการ
เรียนรู้ 67 คน โดยมีเกณฑ์ต้องสอบ
ผ่านที่ระดับร้อยละ 60 ของแต่ละ
หัวข้อการสอบ ปรากฏว่า มีผู้สอบ
ผ่านทุกหัวข้อการเรียนรู้ จานวน 4
คน และได้จัดให้มีการสอบแก้ตัว ผล
การสอบ พบว่า นิสิตสามารถสอบ
ผ่านทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ภาควิชากาหนดให้นิสิตจัดทา
โครงการฝึกปฏิบัติงานการจัดนา
เที่ยวออกนอกประเทศ เพื่อให้เป็น
การฝึกปฏิบัติงานจริงของนิสิต ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนิสิต
เป็นผู้จัดทาและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน
จริง โดยอาศัยกระบวนการวางแผน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

โครงการสอบวัดระดับการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(2 ตัวชี้วัด)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจ/ระดับการ
นาไปใช้ประโยชน์

1) จัดสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสา ร
สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
อ. ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
การดาเนินการโครงการ การติดตาม
และประเมินผล ทั้งนี้ผลการ
ดาเนินงานมีระดับความพึงพอใจอยู่
ที่ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.54)
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ภาควิชาตระหนักถึงความสาคัญของ
การใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทา
โครงการสอบวัดระดับการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับ
นิสิตชั้นปีที่ 4 จานวน 34 คน เท่ากับ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต
นิสิตจะได้รู้ระดับความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการฝึก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคปลาย
2555 ผลการทดสอบ มีนิสิตผ่านการ
ทดสอบที่ระดับคะแนน 600 ขึ้นไป
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
35.29
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(2 ตัวชี้วัด)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจ/ระดับการ
นาไปใช้ประโยชน์

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ
จัดการทดสอบวัดระดับความสามารถและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ
นิสิตชั้นปีที่ 4
ผู้รับผิดชอบ
อ. เจริญพร เพ็ชรกิจ

กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
ค่าใช้จ่าย
16 ก.พ. 2556

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
-

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ภาควิชาได้จัดทาโครงการสอบวัด
ระดับความสามารถและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย
ขอให้ศูนย์ทดสอบ TOEIC จัดสอบ
และนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้มีผลการ
ทดสอบสาหรับไปยื่นขอรับการฝึก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคปลาย
2556 และเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้
เข้ารับการทดสอบแล้ว แต่มีผลไม่
เป็นที่น่าพอใจ ได้สอบเพื่อให้มีผล
การทดสอบที่มีพัฒนาการขึ้นสาหรับ
นาไปยื่นสมัครงานกับองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตต่อไป มีนิสิตเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 56 คน ผลการ
ทดสอบปรากฏว่า มีนิสิตสอบผ่าน
ระดับคะแนน 600 – 800 จานวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 และ
ระดับคะแนนต่ากว่า 600 จานวน
33 คน คิดเป็นร้อยละ 58.92 และ
นิสิตมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ดังกล่าวที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 21 (ภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2555)
(1 ตัวชี้วัด)
- สัดส่วนของนิสิตที่ได้งานทาทันที
ภายหลังจากการเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
ค่าใช้จ่าย

ส่งนิสิตภาควิชาศิลปาชีพ เข้าร่วมโครงการ สหกิจศึกษา ต.ค. 55 – มี.ค. 56
เพื่อขอรับการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ใน สถาน
ประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ทางด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ทั้งในประเทศและต่าง จังหวัด ทั้งนี้
ปฏิบัติตามขั้นตอนกติก าและระเบียบของศูนย์
ประสานงานสหกิจศึกษา มก.
ผู้รับผิดชอบ
อ. ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ และคณาจารย์ทุกท่าน

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้

-

-

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
4.48)
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ภาควิชาได้จัดส่งนิสิตเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 21 ภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2555 จานวน 58
คน (สาขาการเดินทางและท่องเทียว
30 คน สาขาการโรงแรม 28 คน) ไป
ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ใน
ส่วนของการนิเทศการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา พบว่า นิสิตมีความอดทน
มีการเรียนรู้ได้เร็ว สามารถปฏิบัติ
งานได้เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของ
สถานประกอบการ และนิสิตได้รับ
โอกาสพิจารณาให้บรรจุเป็นพนักงาน
ณ สถานประกอบการที่นิสิตเข้ารับ
การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จานวน 3 คน สะท้อนให้เห็นว่า
สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่มี
อัตราว่างสาหรับการบรรจุพนักงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลาดาเนินงาน
ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ใหม่ นอกจากนี้ยังมีนิสิตอีกจานวน
หนึ่งที่สามารถหาสถานที่ทางานได้
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการสหกิจ
ศึกษาแล้ว เช่น นิสิตสาขาการ
โรงแรมสามารถสอบผ่านเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินของสายการบินโอมาน
รวมนิสิตภาควิชาศิลปาชีพได้งานทัน
ที่เมื่อเสร็จสิ้นโครงการสหกิจศึกษา
รุ่นที่ 21 มีนิสิตจานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.89 และนิสิตมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษาที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98)
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

5. แผน พัฒนาและบูรณาการงานวิจัยกับงานวิชาการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 / องค์ประกอบที่ 4)
5.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
5.1.1 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านการวิจัย กาหนดให้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้วยการ สนับสนุนงานวิจัย
วิจัยสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาให้แก่สังคมได้ ดังนั้น ภาควิชาจึงกาหนดกรอบการวิจัยให้มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงประยุกต์ หรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือเป็นที่
ต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยที่มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

5.1.2 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาศิลปาชีพ ประจาปี พ.ศ. 2555 (ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554) พบว่า ภาควิชามีจุดอ่อนใน
ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ขาดผู้รับผิดชอบในการรวบรม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์จริง
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2555 ภาควิชา จึงจะพัฒนาระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาโดยให้ผู้ทาวิจัยเป็นผู้สังเคราะห์
งานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างแท้จริง
5.2 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยกับงานวิชาการ
5.2.1 กิจกรรมการสนับสนุนคณาจารย์ขอทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และหน่วยงานภายนอก
5.2.2 กิจกรรมสังเคราะห์และต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
5.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยกับงานวิชาการ และผลของความสาเร็จของแผนงาน
5.3.1 การได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนการทาวิจัย หรือบุคลากรได้เสนอขอทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ หรือจากหน่วยงานภายนอก
ค่าเปูาหมาย คณาจารย์ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการทาวิจัย หรือมีการเสนอขอรับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์หรือหน่วยงานภายนอก ไม่
น้อยกว่า
1 เรื่อง / ปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
บุคลากรของภาควิชาได้เสนอขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จานวน 1 เรื่อง
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
5.3.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในช่องทางต่าง ๆ
ค่าเปูาหมาย 1. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการของคณาจารย์ในภาควิชาได้รับการตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1 เรื่อง / ปีการศึกษา
2. มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความปริทัศน์ของคณาจารย์ไม่น้อยกว่า
1 ช่องทาง (เว็บไซต์
และวารสารวิชาการ)
ผลการดาเนินงาน
ภาควิชามีบุคลากรเสนอผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติปรากฏใน Journal of Hospitality Marketking & Management
จานวน 1 เรื่อง
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

5.3.3 การนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
ค่าเปูาหมาย มีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวืชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า
3 รายวิชา / ปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มีการนาเอาองค์ความรู้มาบูรณาการกับการเรียนการสอนจานวน 3 รายวิชา ดังนี้ 01391491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานสาหรับ
ธุรกิจโรงแรม 01390217 การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 01390215 การท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัฒน์
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยกับงานวิชาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมการสนับสนุนคณาจารย์ขอ
ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ และ
หน่วยงานภายนอก
(3 ตัวชี้วัด)
- การได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุน
การทาวิจัยจากคณะมนุษย
ศาสตร์ หรือจากหน่วยงาน
ภายนอก

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

วันที่ดาเนินงาน

1) ผู้แทนจากภาควิชาในฐานะกรรมการในคณะ
มิ.ย. 55 - พ.ค. 56
กรรมการฝุายวิจัยประสานงานกับอาจารย์ในภาควิชาให้ มิ.ย. – ก.ย. 56
ทาโครงการวิจัยโดยใช้เงินสนับสนุนการวิจัยจากคณะ
ผู้รับผิดชอบ
ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาเสนอขอ มิ.ย. 55 - พ.ค. 56
ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
มิ.ย. – ก.ย. 56
ผู้รับผิดชอบ
คณาจารย์ทุกท่าน

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
-

รายได้
-

-

-

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
บุคลากรภาควิชาผู้รับผิดชอบและ
ร่วมอยู่ในคณะกรรมการฝุายวิจัย
ระดับคณะได้กระจายข่าวสารผ่าน
หนังสือเวียนให้กับบุคลากรได้ทราบ
เกี่ยวกับการขอรับทุนวิจัยจัดสรรโดย
คณะ แต่บุคลากรภาควิชามีภาระ
งานวิจัยเดิมที่ยังไม่สามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จ จึงทาให้ไม่
สามารถขอรับทุนวิจัยดังกล่าวได้
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
บุคลากรของภาควิชา (อาจารย์ภูริ
วัจน์ เดชอุ่ม) ได้จัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ
“การปรับตัวของศาลเจ้าและวัดจีน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:
กรณีศึกษา ศาลเจ้าและวัดจีนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ปีงบประมาณ
2556 ระยะเวลาของการศึกษา 1 ปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

วันที่ดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน

รายได้

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
ประมาณการงบประมาณที่เสนอขอ
468,200.00 บาท
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

กิจกรรมสังเคราะห์และต่อยอด
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
(1 ตัวชี้วัด)
- การเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ผ่านช่องทางต่างๆ
- การนาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการ
สอน

1) ผู้แทนจากภาควิชาประสานงานกับบรรณาธิการเพื่อ มิ.ย. 55 - พ.ค. 56
ลงบทความวิจัย/บทความทางวิชาการในวารสาร
มิ.ย. – ก.ย. 56
มนุษยศาสตร์ หรือ นาเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ผู้รับผิดชอบ
ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย
2) ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ผู้ทาวิจัยนาองค์
ความรู้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพและคณาจารย์ประจารายวิชา

-

-

บุคลากรของภาควิชา (อ. ดร.
พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์) มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ปรากฏใน
Journal of Hospitality Marketing
& Management: Nov 2012, Vol
21 Issue 8 จานวน 1 เรื่อง และมี
การนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
จานวน 3 รายวิชา
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

6. แผนพัฒนางานบริการวิชาการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 / องค์ประกอบที่ 5)
6.1

ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
6.1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะมนุษยศาสตร์ กาหนดให้ “การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน” เป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญหนึ่ง โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนและสังคม ดังนั้น ภาควิชาจาเป็นต้องมีโครงการที่ส่งเสริมให้อาจารย์ให้
ความรู้แก่ชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

6.1.2 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาศิลปาชีพ ประจาปี พ.ศ. 2555 (ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2554) พบว่า ภาควิชามีจุดเด่น
การบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนกับการวิจัย และมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน แต่ยังไม่มีการสารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชนเพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและ
การจัดทาแผนการบริการทางวิชาการ รวมถึงไม่มีการต่อยอดงานบริการเป็นงานวิจัย ดังนั้น
ภาควิชา จึงสารวจความต้องการของสังคมด้วยการ
วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพซึ่งพบว่าการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มากที่สุด ดังนั้น ทิศทางการใช้บริการวิชาการจึงมุ่งเน้นไปในด้านการสร้างความรู้ความใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งสามารถนามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน และต่อยอดเป็นงานวิจัยในอนาคตได้
6.2 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
6.2.1 กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการแก่สังคม
6.2.2 โครงการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

6.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
6.3.1 สัดส่วนของอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
ค่าเปูาหมาย
อาจารย์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ปฏิบัติงานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการหรืออาจารย์พิเศษให้กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
บุคลากรภาควิชาได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจานวน 7 คน
ได้แก่ ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย / ผศ. ดร. เปรมฤดี ชอบผล / อ. เจริญพร เพ็ชรกิจ / อ. ภูริวัจน์ เดชอุ่ม / อ. ประพนธ์
โอสถสัมพันธ์สุข / อ. รภัส ศิลป์ศรีกุล / อ. ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ / อ. นิลาลักษณ์ จันหาญ คิดเป็นร้อยละ 88.88
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
6.3.2 จานวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เชิญอาจารย์ของภาควิชาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการ หรืออาจารย์พิเศษ หรือ วิทยากรพิเศษ
ค่าเปูาหมาย
มีหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างละไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน เชิญอาจารย์ของภาควิชาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
กรรมการหรืออาจารย์พิเศษ
ผลการดาเนินงาน บุคลากรภาควิชาได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ วิทยากรบรรยายพิเศษ และอาจารย์พิเศษ จานวน 8 คน จากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวม 10 หน่วยงาน ได้แก่
1) โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว) วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2) บริษัท การบิน กรุงเทพ จากัด (มหาชน) 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 4) คณะ
มนุษยศาสตร์ มก.
5) มหาวิทยาลัยสยาม 6) กองวิเทศสัมพันธ์ ม.ก. 7) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8) สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ม.ก.
9) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9) คณะวิทยาศาสตร์ ม.ก. 10) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

6.3.2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการและระดับความพึงพอใจ/ระดับการนาไปใช้ประโยชน์
ค่าเปูาหมาย
1. มีจานวนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมาย
2. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมหรือระดับการนาไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ากว่า 3.51 (มาก)
ผลการดาเนินงาน 1. มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 216 คน ซึ่งมากกว่าเปูาหมายถึง 16 คน
2. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ 3.61 (มาก)
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
6.3.3 การนาเนื้อหาที่ได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนสอนในรายวิชาต่าง ๆ
ค่าเปูาหมาย
มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 3 วิชา ต่อปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มีการนาเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาใช้กับการเรียนการสอนดังนี้ 01390112, 01390111 จิตวิทยาการบริการ
01390342 การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว 01390223 การจัดนาเที่ยวออกนอกประเทศ 01390216 พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรให้บริการ
วิชาการแก่สังคม (3 ตัวชี้วัด)
- สัดส่วนของอาจารย์ที่ให้บริการ
วิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
- จานวนหน่วยงานทั้งภายในและ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

วันที่ดาเนินงาน

1) จัดระบบเอกสารข้อมูลที่เอื้ออานวยความสะดวกแก่ มิ.ย. 55
อาจารย์ในการให้บริการวิชาการ
มิ.ย. 56
2) จัดทาแบบสรุปการให้บริการวิชาการของอาจารย์แต่
ละภาคการศึกษา ให้อาจารย์ตรวจสอบและนาส่งให้
หัวหน้าภาควิชา คณะ และสานักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
-

รายได้
-

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
ภาควิชามีบุคลากรให้บริการวิชาการ
แก่สังคม ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวม 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 88.88 โดยมีลักษณะ
ของการบริการทั้งในส่วนที่เป็น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เชิญ
อาจารย์ของภาควิชาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการ หรือ
อาจารย์พิเศษ หรือวิทยากร
พิเศษ
- การนาเนื้อหาที่ได้จากการบริการ
วิชาการมาบูรณาการกับการเรียน
การสอนในรายวิชาต่าง ๆ

3) จัดทาเอกสารแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การ
ให้บริการวิชาการของภาควิชา

โครงการจัดสัมมนาวิชาการหรือ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน (2 ตัวชี้วัด)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจ/ระดับการ
นาไปใช้ประโยชน์

1) ร่างรายละเอียดโครงการและเสนอขอความเห็นชอบ มิ.ย. – ก.ย. 55
จากที่ประชุมภาควิชา
2) เสนอขออนุมัติจัดทาโครงการและอนุมัติงบประมาณ
จากคณะกรรมการฝุายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
3) ดาเนินโครงการตามแผนงาน โดยให้นิสิตในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
4) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน พร้อมทั้ง
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาทั้งหมดไปเผยแพร่

วันที่ดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน

รายได้

ผู้รับผิดชอบ
นายวิจิตร สัมมาวรรณ
4) ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ผู้ทาวิจัยนาเนื้อหา
ความรู้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียน
การสอน
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ และคณาจารย์ประจารายวิชา

127,000

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
วิทยากร อาจารย์พิเศษ วิทยากรนา
ชม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย กอง
บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการวิจัย และที่ปรึกษา
นอกจากนี้ยังได้มีการนาเนื้อหาที่ได้
จากการบริการวิชาการมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ
จานวน 4 รายวิชา มากกว่าเกณฑ์ที่
ได้ตั้งไว้
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
บุคลากรภาควิชา (อาจารย์ธารดล
ธาดาดุสิตา) ได้รับการจัดสรรทุน
สาหรับการจัดโครงการสัมมนา
วิชาการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน จากคณะ
กรรมการฝุายวิจัย จานวนเงิน
127,500 บาท ซึ่งผลการดาเนินงาน
ในอยู่ระดับมาก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

วันที่ดาเนินงาน

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ผู้รับผิดชอบ
อ. ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน

รายได้

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

7. แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 6 / องค์ประกอบที่ 6)
7.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
7.1.1 แผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์กาหนดให้ การศึกษาและวิจัยเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ
ภาควิชาจึงจาเป็นดาเนินงานให้สอดคล้อง ด้วยการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมให้แก่นิสิตและอาจารย์ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
7.1.2 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กาหนดให้ส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคมด้วยการนาจุดแข็งทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมการเกษตรและความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมมาใช้เพื่อให้เยาวชนและสังคมได้เกิดการเรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจเป็นที่
ประจักษ์ในประชาคมอาเซียน (วัฒนธรรมเป็นหนึ่งในสามเสาหลักสาคัญของประชาคมอาเซียน) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างสถาบันและภูมิภาคต่างๆ เพื่อความเข้าอันดีและก่อให้เกิดเรียนรู้ที่หลากหลายทางสังคมแลวัฒนธรรมทั้งในบริบทของไทยและของประเทศเพื่อน
บ้าน คณะจึงกาหนดกรอบโครงการและถ่ายทอดสู่ภาควิชาเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
การเกษตร และวัฒนธรรมอาเซียน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างสถาบันในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน (รวมถึงอาเซียน +6)
7.2 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “เรียนรู้รากเหง้าของอดีต”

7.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
7.3.1 จานวนโครงการหรือกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อปีการศึกษา
ค่าเปูาหมาย
จัดโครงการหรือกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2 โครงการ / กิจกรรม ต่อปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ภาควิชาได้จัดทาโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้รากเหง้าของอดีต โดยนานิสิตไปทัศนศึกษายังสถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อให้นิสิตรักและหวงแหนวัฒนธรรมอันเป็นมรดกที่ล้าค่าของชาติ โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 6
กิจกรรม
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
7.3.2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการและระดับความพึงพอใจ/ระดับการนาไปใช้ประโยชน์
ค่าเปูาหมาย
1. มีจานวนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมาย
2. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมหรือระดับการนาไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ากว่า 3.51 (มาก)
ผลการดาเนินงาน
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมหรือระดับการนาไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับ 4.54 (มากที่สุด)
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
“เรียนรู้รากเหง้าของอดีต”
(3 ตัวชี้วัด)
- จานวนโครงการหรือกิจกรรม
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อปีการศึกษา
- จานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
การเข้าร่วมโครงการ

จัดทัศนศึกษาไปยังสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหัด
ผู้รับผิดชอบ
อ. ธารดล ธาดาดุสิตา

วันที่ดาเนินงาน
ก.ย. - ต.ค. 55
ก.ย. - ต.ค. 56

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
-

รายได้
นิสิต
รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
ภาควิชาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตาม
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
“เรียนรู้รากเหง้าของอดีต” เป็น
จานวน 6 กิจกรรม ทั้งในเขต
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีนิสิตเข้า
ร่วมโครงการ จานวน 70 คน และมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54)
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

8. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 5 / องค์ประกอบที่ 7)
8.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
8.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) กาหนดให้ มีการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ให้มีความทันสมัยและพัฒนาระบบ
การรวบรมจัดเก็บข้อมูลให้มีความต่อเนื่อง โดยชุมชนสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ยังกาหนดให้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหน่วยงานทุกระดับ สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้านการบริหารจัดการ กาหนดให้มีการ
เร่งรัดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างกลไกการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงมุ่งพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย คือ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคม ( Social
Network) ซึ่งสามารถเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้อย่างครบวงจร
8.1.2 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาศิลปาชีพ ประจาปี พ.ศ. 2555 (ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554) พบว่า ภาควิชามีจุดแข็งใน
ด้านการจัดการความรู้ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการการประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ภาควิชาจึงมุ่งพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งในปีการศึกษา 2555 ภาควิชาจะจัดการความรู้ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
8.2 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
8.2.1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ภาควิชาเพื่อการเผยแพร่และการจัดการองค์ความรู้ โดยเน้นการรวบรวมประเด็นความรู้ ได้แก่ ผลงานวิชาการของอาจารย์ใน
ภาควิชาผลงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา แผนปฏิบัติการประจาปีและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการของภาควิชา รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน รายชื่อเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและวิชาการ และการเข้าสู่เครือข่ายทางสังคม
8.2.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ผ่านการประชุมและระบบการถ่ายทอดข้อมูลของภาควิชา (เพิ่มเติม)

8.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
8.3.1 ความคืบหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์
ค่าเปูาหมาย สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
ผลการดาเนินงาน
เว็บไซต์ภาควิชาสามารถเข้าถึงได้ในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อย และเพิ่มเนื้อหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
8.3.2 ความถี่ในการประชุมภาควิชา
ค่าเปูาหมาย ประชุมภาควิชาเป็นประจาทุกเดือน
ผลการดาเนินงาน
ภาควิชาสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาเป็นประจาทุกเดือน ในวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
8.3.5 ช่องทางในการถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ค่าเปูาหมาย มีช่องทางในการถ่ายทอดข้อมูลอย่างน้อย 4 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ หนังสือเวียน การประชุมภาควิชาและรายงานการ
ประชุม และการปิดประกาศของภาควิชา
ผลการดาเนินงาน
ภาควิชามีช่องทางการถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ โดยผ่านช่องทาง หนังสือเวียน การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา รายงานการประชุม
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ภาควิชาเพื่อ
การเผยแพร่และการจัดการความรู้
(1 ตัวชี้วัด)
- ความคืบหน้าในการพัฒนา
เว็บไซต์

รวบรวมความต้องการ กาหนดโครงสร้างของเว็บไซต์
กาหนดเนื้อหาและจัดหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่จะ
เผยแพร่สู่สังคม และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมของ
บุคคลทั่วไป นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่า
ผู้รับผิดชอบ
อ. ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์
1) จัดให้มีการประชุมภาควิชาในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของ
ทุกเดือนโดยให้ผู้รับชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ รายงาน
ที่ประชุมให้ทราบถึงบทเรียนที่ได้รับ ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้บุคลากรได้ทราบและ
บันทึกลงในรายการการประชุม
2) จัดให้มีการบันทึกความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมภาควิชาไว้ในรายงานสรุปผลการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อใช้สาหรับการวางแผนโครงการ/
กิจกรรมในลักษณะเดียวกันต่อไป
3) จัดให้มีการถ่ายทอดข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างน้อย 4 ช่องทาง คือ หนังสือเวียน การ
ประชุมภาควิชาและรายงานการประชุม
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ

กิจกรรมการจัดการความรู้ผ่านการ
ประชุมภาควิชา (3 ตัวชี้วัด)
- ความถี่ในการประชุมภาควิชา
- ช่องทางในการถ่ายทอดข้อมูล
และความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ

วันที่ดาเนินงาน
มิ.ย. 55 – พ.ค. 56

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
-

รายได้
20,000

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
เว็ปไซต์สามารถเข้าถึงด้วยเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้เป็นที่เรียบร้อย ยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 บรรลุ  ไม่บรรลุ
มิ.ย. 55 – พ.ค. 56

ภาควิชามีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาทุกเดือนเพื่อถ่ายทอดข้อมูลและ
บริหารจัดการการดาเนินงานต่างๆของ
ภาควิชา

 บรรลุ  ไม่บรรลุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการภาควิชา
อ. ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์
นายวิจิตร สัมมาวรรณ

วันที่ดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน

รายได้

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*

9. แผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของภาควิชา (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 / องค์ประกอบที่ 9)
9.1 ประเด็นวิเคราะห์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์แผน และบทสรุปของการวิเคราะห์
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาศิลปาชีพ ประจาปี พ.ศ. 2555 (ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2554) พบว่า ภาควิชาควรสรุปหรือเขียน
รายงานการดาเนินงานโดยเชื่อมโยงตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะเพื่อสะดวกต่อความเข้าใจ นอกจากนี้ ภาควิชามีจุดแข็งในด้านการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ คือ มีโครงการให้ความรู้การประกันคุณภาพให้กับนิสิต ดังนั้น ภาควิชา จึงยังคง ให้นิสิตได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบและกลไก การ
ประกันคุณภาพของภาควิชาเพื่อให้นิสิตสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์กับการจัดกิจกรรมนิสิต การเรียน และการประกอบอาชีพใน
อนาคต
9.2 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
9.2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพของภาควิชา
9.2.2 โครงการนิสิตอาสาสมัครสาหรับการประกันคุณภาพภาควิชา
9.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
9.3.1 จานวนบุคลากรของภาควิชาที่มีส่วนร่วมในการจัดทาประกันคุณภาพของภาควิชา
ค่าเปูาหมาย
บุคลากรของภาควิชาไม่น้อยกว่า 5 คน มีส่วนร่วมในการทาประกันคุณภาพของภาควิชา
ผลการดาเนินงาน
บุคลากรของภาควิชาทุกคนมีส่วนร่วมการดาเนินงานประกันคุณภาพ โดยภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับภาควิชา
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

9.3.2 จานวนนิสิตของภาควิชาที่มีส่วนร่วมในการจัดทาประกันคุณภาพของภาควิชา
ค่าเปูาหมาย
นิสิตอาสาสมัครไม่น้อยกว่า 2 คน มีส่วนร่วมในการจัดทาประกันคุณภาพของภาควิชา
ผลการดาเนินงาน
ภาควิชาเปิดโอกาสให้นิสิตสังกัดวิชาเอกของภาควิชาได้มีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ โดยประกาศรับสมัครนิสิต
อาสาสมัคร จานวน
5 คน ช่วยเหลืออาจารย์ในการพิมพ์เอกสาร จัดเก็บรวบรวมแหล่งตรวจสอบ จัดทาแฟูม
องค์ประกอบ รวมทั้งได้ให้นิสิตได้ช่วยค้นหาเอกสารสาหรับตรวจสอบหลักฐาน และอานวยความสะดวกให้แก่
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพของคณะ
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกัน
คุณภาพของภาควิชา (1 ตัวชี้วัด)
- จานวนบุคลากรของภาควิชามี
ส่วนร่วมในการจัดทาประกัน
คุณภาพของภาควิชา

โครงการนิสิตอาสาสมัครสาหรับ
การประกันคุณภาพของภาควิชา
(1 ตัวชี้วัด)
- จานวนนิสิตของภาควิชาที่มีส่วน
ร่วมในการจัดทาประกันคุณภาพ
ของภาควิชา

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
และ ผู้รับผิดชอบ

วันที่ดาเนินงาน

จัดบอร์ดแสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันคุณภาพและ มี.ค. - พ.ค. 56
ลงข่าวสารด้านการประกันคุณภาพของภาควิชาใน
เว็บไซต์ หรือเครือข่ายทางสังคม (Facebook) ให้นิสิต
รับทราบ
ผู้รับผิดชอบ
อ. ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์
อ. ธารดล ธาดาดุสิตา
นายวิจิตร สัมมาวรรณ

1. รับสมัครนิสิตอาสาสมัคร
2. นัดเวลา สอนงาน และมอบหมายงานให้นิสิต
3. ติดตามการดาเนินงานและประเมินผลงาน
4. นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เป็นอาสาสมัครการประกันคุณภาพของภาควิชา
ผู้รับผิดชอบ
อ. ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์
อ. ธารดล ธาดาดุสิตา

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
-

รายได้
-

มิ.ย. 55 – พ.ค. 56

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดของแผนงาน หมายถึง เปูาหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ หมายถึง เปูาหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานของกิจกรรม/โครงการ

ผลการดาเนินงาน / ประเมินผล
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
ภาควิชามีนโยบายและหลักการให้
บุคลากรของภาควิชามีส่วนร่วมและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการประกันคุณภาพระดับ
ภาควิชา และบุคลากรมีภาระหน้าที่
รับผิดชอบองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพ
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
ภาควิชาประกาศรับสมัครนิสิตผู้
ขอรับทุนการศึกษา คณะมนุษย
ศาสตร์ และสังกัดภาควิชาศิลปาชีพ
เพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยงาน และมี
ส่วนร่วมในการจัดทาประกันคุณภาพ
ระดับภาควิชา จานวน 5 คน และ
นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการ
P-D-C-A ของวงจรประกันคุณภาพ
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

สรุป ร้อยละของผลสาเร็จตามแผน
แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

รายการ
ตัวชี้วัดของแผนงานทั้งหมด
บรรลุ
ไม่บรรลุ

จานวน (ตัวชี้วัด)
23
23
-

คิดเป็นร้อยละ
100
100
-
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8. โครงสร้างการบริหารงานภาควิชา (ปรับตามโครงสร้างของภาควิชา)

หัวหน้าภาควิชา
คณะกรรมการบริหารภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา
เลขานุการภาควิชา

อาจารย์ประจาหลักสูตร
การท่องเที่ยว

อาจารย์ประจาหลักสูตร
การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

ธุรการภาควิชา
9. ผู้บริหารภาควิชา
นายรภัส ศิลป์ศรีกุล
ดร. พิมณฑน์พัฒน์ รอดทุกข์
นางสาวสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

หัวหน้าภาควิชา
รองหัวหน้าภาควิชา
เลขานุการภาควิชา

10. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายนาม
นายรภัส ศิลป์ศรีกุล
นางพิมณฑ์พัทธ์ รอดทุกข์
นายเจริญพร เพ็ชรกิจ
นางเปรมฤดี ชอบผล
นางนุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย
นายภูริวัจน์ เดชอุ่ม
นายประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข
นายธารดล ธาดาดุสิตา
นางสาวนิลาลักษณ์ จันหาญ

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ภาระหน้าที่
บริหารงานภาควิชาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ทั้งงานด้านการจัดการศึกษา
งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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11. หลักสูตรที่เปิดสอน
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเดินทางและท่องเที่ยว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ) (นานาชาติ)

ปีที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน
2543
2543
2554
2553

วัน/เดือน/ปี ที่อนุมัติสุดท้าย
21 สิงหาคม 2543
21 สิงหาคม 2543
23 พฤษภาคม 2554
22 พฤศจิกายน 2553

12. ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร
แผนภูมอิ าจารย์ประจาหลักสูตร
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(การท่องเที่ยว)
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2554
 ปกติ  พิเศษ  นานาชาติ

หลักสูตร.....................
 ปกติ  พิเศษ  นานาชาติ

หลักสูตร.....................
 ปกติ  พิเศษ  นานาชาติ

ชื่ออาจารย์และคุณวุฒิสูงสุดสาขา
1. ผศ. .................. Ph.D. ............
2. รศ. .................. M.S. ..............
3. ..................................................
4. .................................................
5. ..................................................

ชื่ออาจารย์และคุณวุฒิสูงสุดสาขา
1. ผศ. ................ Ph.D. ...........
2. รศ. ................ M.S. .............
3. .................................................
4. .................................................
5. .................................................
.

หลักสูตร.....................
 ปกติ  พิเศษ  นานาชาติ

หลักสูตร.....................
 ปกติ  พิเศษ  นานาชาติ

ชื่ออาจารย์และคุณวุฒิสูงสุดสาขา
1. ผศ. .................. Ph.D. ............
2. รศ. .................. M.S. ..............
3. ..................................................
4. .................................................
5. ..................................................

ชื่ออาจารย์และคุณวุฒิสูงสุดสาขา
1. ผศ. ................ Ph.D. ...........
2. รศ. ................ M.S. .............
3. .................................................
4. .................................................
5. .................................................
.

ชื่ออาจารย์และคุณวุฒิสูงสุดสาขา
1. อ. เจริญพร เพ็ชรกิจ ศศ.ม.
(การจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว)
2. ผศ. ดร. เปรมฤดี ชอบผล
ศศ. ม. (การสอนภาษา
อังกฤษ)
3. อ. รภัส ศิลป์ศรีกุล M.S.
(International
Management)
4. อ. ภูริวัจน์ เดชอุ่ม บธ.ม.
(การตลาด)
5. อ. ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอด
ทุกข์
(Hospitality, Leisure and
Tourism Management)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ)
ฉบับ ปี พ.ศ. 2553
 ปกติ  พิเศษ นานาชาติ

ชื่ออาจารย์และคุณวุฒิสูงสุดสาขา
1. ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย
M. Sc. (Tourism Planning)
2. อ. ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข
บธ.ม. (การตลาด)
3. อ. ธารดล ธาดาดุสิตา บธ.ม.
(การจัดการการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว)
4. อ. นิลาลักษณ์ จันหาญ M. Sc.
(Tourism Management and
Marketing)
5. อ. นงสมร พงษ์พานิช ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
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13. ข้อมูลอาจารย์พิเศษ
รายนามอาจารย์พิเศษ
ภาคต้น
นายตรีพล เล้าอักษร
นายพิศาล อุสาหพงศ์
นายทัพพ์พิชา ทองตันติสกุล
นายกฤษฎิ์ วิภาสสุวรรณ
ภาคปลาย
นายตรีพล เล้าอักษร
นายพิศาล อุสาหพงศ์
นายทัพพ์พิชา ทองตันติสกุล
นางสาวจินตนา พรธนภัทร
นางไฉไล ศักดิวรพงศ์
นายธีรพล โกศัลวัฒน์
นายชาติชาย โพธิปัดชา
นายวริสร รักษ์พันธุ์
นายณัฐธนนท์ ธนาสินธัญวัชร์

รหัส/ชื่อวิชา

จานวนกลุ่ม

01390352
01391451
01391451
01391351

1
1
1
1

01390352
01390218
01391451
01391451
01390114
01390114
01390215
01390215
01391341
01390232

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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14. ข้อมูลบุคลากรภาควิชาศิลปาชีพ
ข้าราชการ

สาขาวิชา

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้าง

รวม

สาย ก สาย ข สาย ค เงินงบประมาณ เงินรายได้ ประจา ชั่วคราว

การท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
รวม

3
1

-

-

2
3

-

-

-

5
4

4

-

-

5

-

-

-

9

* บุคลากรคนใดทางาน 6-9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน ถ้าทางาน 9 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 คน (บุคลากรคนใดยังทางานไม่
ครบ 6 เดือน ให้ใส่รายชื่อและรายละเอียดวันที่เริ่มปฏิบัติงาน และบุคลากรคนใดที่ลาศึกษาต่อให้ใส่วันที่เริ่มลาศึกษาต่อไว้
ท้ายตาราง)

15. บุคลากรภาควิชาจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชา
การท่องเที่ยว
การจัดการ
การท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ
(นานาชาติ)
รวม

อาจารย์
ผศ.
รศ.
ศ.
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ข้าราชการ พนง.
ข้าราชการ พนง. ข้าราชการ พนง. ข้าราชการ พนง.
ต่างประเทศ ไทย
2
2
1
5
3
1
4

2

5

-

-

2

-

-

-

-

-

9

16. อาจารย์ประจาภาควิชาจาแนกตามวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ต่ากว่าปริญญาตรี
การท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ (นานาชาติ)
รวม
-

ปริญญาตรี
-

ปริญญาโท
3
4

ปริญญาเอก
2
-

รวม
5
4

-

7

2

9
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17. ข้อมูลนิสิต
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มีนิสิตที่ศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จาแนกตามสาขาวิชา
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
ชั้นปีที่ (คน)

สาขาวิชา
1
การเดินทางและท่องเที่ยว
การโรงแรม
การท่องเที่ยว (ปรับปรุง)
การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
รวม

ชั้นปีที่ (คน)

รวม
ทั้งสิ้น

2

3

4 ปี 5 ขึ้นไป รวม

1

2 ปี 3 ขั้นไป รวม

55
20

46
-

21
30
-

34
32
-

4
1
-

59
63
101
20

-

-

-

-

-

75

46

51

66

5

243

-

-

-

-

-

18. จานวนนิสิตที่ภาควิชาให้บริการแยกเป็นรายวิชา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2556
รายวิชาที่ให้บริการ
จานวนนิสิตที่ภาควิชาให้บริการ
หลักสูตรเดิม (การเดินทางและท่องเที่ยว)
01390233
19
01390311
59
01390321
51
01390341
36
01390352
17
01390491
20
หลักสูตรเดิม (การโรงแรม)
01391111
64
01391222
28
01391331
30
01391342
33
01391351
36
01391451
24
01391491
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ภาคต้น ปีการศึกษา 2556
รายวิชาที่ให้บริการ
หลักสูตรปรับปรุง (การท่องเที่ยว)
01390111 (1)
01390111 (2)
01390112 (1)
01390112 (180)
01390112 (375)
01390216
01390217
01390222
01390231
หลักสูตรนานาชาติ (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ)
01391111

จานวนนิสิตที่ภาควิชาให้บริการ
31
31
77
28
22
54
51
53
47
20

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
รายวิชาที่ให้บริการ
หลักสูตรเดิม (การเดินทางและท่องเที่ยว)
01390331
01390342
01390352
01390352 (180)
01390451 (1)
01390451 (2)
หลักสูตรเดิม (การโรงแรม)
01391111 (1)
01391111 (200)
01391201
01391341
01391451
01391451 (150)

จานวนนิสิตที่ภาควิชาให้บริการ
24
22
38
27
28
21
48
33
20
30
26
38
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ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
รายวิชาที่ให้บริการ
หลักสูตรปรับปรุง (การท่องเที่ยว)
01390111
01390111 (180)
01390113
01390114
01390215
01390218
01390221
01390223 (1)
01390223 (2)
01390232
หลักสูตรปรับปรุง (การท่องเที่ยว)
01390251
01390344
01390465
01390467
หลักสูตรนานาชาติ (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ)
01583211

จานวนนิสิตที่ภาควิชาให้บริการ
6
27
57
56
56
46
51
30
16
46
54
18
29
12
20

19. ข้อมูลจานวนบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จาแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
การเดินทางและท่องเที่ยว
การโรงแรม
รวม

บัณฑิต (คน)
29
32
61

มหาบัณฑิต (คน)
-

ดุษฎีบัณฑิต (คน)
-

รวม
29
32
61
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20. ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคาร และพื้นที่ใช้สอย

ที่ตั้ง
ชั้น 6 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
พื้นที่ใช้สอย
526 ตารางเมตร
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-579-5566-8
ต่อ 4600
โทรสาร
02-942-8073
E-mail
fhumjpp@ku.ac.th
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21. แสดงรายรับ รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ จาแนกตามหมวด (จ่ายจริง)
รายงานงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี พ.ศ. 2555
(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
5. รายจ่ายอื่น
รวม
หมายเหตุ : (ถ้ามี)

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ

รายจ่าย

1,660,500.00

1,660,500.00

1,660,500.00

1,660,500.00

43
รายงานงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ. 2555
(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
รายรับ
1. เงินรายได้จากการศึกษา
1.1 เงินค่าหน่วยกิต
1.2 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.3 เงินจัดสรรผลประโยชน์จากหลักสูตรภาคพิเศษ (นอกคณะ)
2. เงินรายได้จากการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ
3. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ
3.1
เงินรายได้จากการประยุกต์และบริการวิชาการ
3.2 เงินรายได้สุทธิโครงการพัฒนาวิชาการ
4. เงินรายได้จากการบริหารงาน
5. เงินรายได้ดอกเบี้ย
6. รายได้จากการรับบริจาค
7. เงินอุดหนุน
8. รายได้อื่น
รวมรายรับปีงบประมาณ 2555
รายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน
1.3 เงินสมทบประกันสังคม
1.4 เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
1.5 เงินเพิ่มค่าประสบการณ์
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต
4.2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
4.3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
4.4 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
4.5 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่นๆ

จานวนเงิน (บาท)
293,080.00
27,320.00
389,120.00

709,520.00
จานวนเงิน (บาท)
51,075.17

30,800.00
6,420.00
66,512.27
11,021.00
492,469.51
10,000.00
16,800.00
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รายจ่าย
5. งบรายจ่ายอื่น
6. รายจ่ายโครงการพัฒนาวิชาการ
7. รายจ่ายโครงการพิเศษ
8. ส่วนแบ่งกองทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
รวมรายจ่าย
เงินคงเหลือสุทธิ (ไม่รวมยอดยกมา)
เงินคงเหลือสุทธิ (รวมยอดยกมา)
หมายเหตุ : (ถ้ามี)

จานวนเงิน (บาท)

668,297.95
41,222.05
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บทที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานของภาควิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กาหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจาปี โดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของปีก่อน
หน้านั้น ภาควิชาจึงได้รายงานผลการดาเนินงาน โดยมีคะแนนการประเมิน 5 คะแนน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รายตัวบ่งชี5้ คะแนน
ส่วนที่ 2 การประเมินผลการดาเนินงานเทียบกับเปูาหมายไม่คิดคะแนน
ให้ระบุเพียงบรรลุเปูาหมายหรือไม่บรรลุเปูาหมาย
ส่วนที่ 3 การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ไม่คิดคะแนนให้ระบุเพียงมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการ
ความหมายของคะแนน มีดังนี้
คะแนน 4.51 - 5.00
หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
คะแนน 3.51 - 4.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 2.51 - 3.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 1.51 - 2.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 0.00 - 1.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของภาควิชาศิลปาชีพ ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม ประจาปีการศึกษา 2555
ของภาควิชาศิลปาชีพ แยกตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย
จานวน
จานวน
รายองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ทั้งหมด ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม+ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์+ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
คะแนนผลการประเมิน
1
2
3

(สกอ.+มก.+
สมศ.)

(สกอ.+มก.
+สมศ.)

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

1
8+55
3
3+35
2+25
1+25
4+15
1
1+15
3
27+145

1
5
32
3+23
2+24
1
3
01
1
01
192+45

4
4.20
2.67
3.8
3
5
4.33
3
5
0
3.78

3
3.80
2.67
3.16
3
3
2.33
3
5
0
3.16

ผลการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ปรับปรุง
พอใช้
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก ต้องปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้

ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล
เฉพาะภาควิชาภาษาศาสตร์ประเมิน18 ตัวบ่งชี้ เนื่องจากไม่ประเมินตัวบ่งชี้ท3.3
ี่ เพราะไม่มีการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6 ของ สมศ.
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4
5

ตัวบ่งชี้ที่ 8, 9 ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ของ สมศ.
จากตารางที่ 2.1 ผลการประเมินในภาพรวมของภาควิชา 9 องค์ประกอบ รวมจานวน 23 ตัวบ่งชี้ (สกอ.+มก.+สม
ศ.) พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.16 ผลการประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนตัวบ่งชี้เพิ่มเติม+ตัวบ่งชี้
เอกลักษณ์+ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.33 ผล
การประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ (รายงานผลแต่ไม่ประเมิน)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
จานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ สามารถบรรลุ
เปูาหมาย 1 ตัวบ่งชี้ และมีพัฒนาการ - ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ

ตัวบ่งชี้

1.1

กระบวนการพัฒนาแผน
(ปรับเกณฑ์)

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ปีการศึกษา
ปีการ
หน่วย
2555
ศึกษา 255
ประเมิน กรรม
2555
4
ตนเอง การ
ข้อ

6

6

6

5

ผลประเมินตามเกณฑ์
(คะแนนเต็ม 5)

 = บรรลุเปูาหมาย
 = มีพัฒนาการ

ผลประเมิน
พัฒนาการ**

2555

2555

2555

2554 ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง การ

4

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย
* ผลการประเมินเปูาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ

ผลประเมิน
เป้าหมาย*

ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

4

3









4

3

0

0

0

0

 = ไม่บรรลุเปูาหมาย
 = ไม่มีพัฒนาการ

43
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) (ปรับเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับภาควิช)า
รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555)
เป้าหมาย 6 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
 1 : 1 ข้อ
ของบุคลากรในภาควิชา และได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการประจาภาควิชา โดย
 2 : 2 - 3 ข้อ
เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และแผนกลยุทธ์ของคณะ พระราชบัญญัติ
 3 : 4 - 5 ข้อ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
 4 : 6 - 7 ข้อ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
 5 : 8 ข้อ
10 (พ.ศ.2551-2554)
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับภาควิชาไปสู่
ทุกหน่วยงาน/บุคลากรภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผน
ปฏิบตั กิ ารประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจาปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
 5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ครบ 4 พันธกิจ
 6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา
 7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจาภาควิชาเพี่อพิจารณา
 8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
1.1-1-1 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
2555
1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
1.1-1-3 ส.ป.ค. 01
1.1-1-4 ส.ป.ค. 02

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภาควิชา (ครั้งที่ 1)
แผนที่กลยุทธ์
ส.ป.ค. 02

1.1-4-1

แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
2555

1.1-5-1

แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
2555
ส.ป.ค. 02

1.1-5-2
1.1-6-1
1.1-6-2
1.1-7-1
1.1-7-2
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจภาควิ
า ชา
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีกระบวนการพัฒนาแผนตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 6 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์
การประเมิน 4 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 6 ข้อ และผลการดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจาก
ในรอบปีงบประมาณ 2554 ที่ - ข้อ
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ภาควิชา และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจาภาควิชา โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธ์ของคณะ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
ภาควิชาดาเนินงานตามปรัชญาและแผนกลยุทธ์ของคณะโดยจัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
2555 และแผนปฏบัติราชการ โดยให้คณะกรรมการบริหารภาควิชาจัดทาแผนต่างๆร่วมกัน และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับภาควิชาไปสู่ทุกหน่วยงาน/บุคลากรภายใน
การประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะให้กับคณาจารย์ประจาภาควิชา เพื่อการ
ดาเนินงานเป็นอย่างถูกต้องและเรียบร้อย
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภาควิชาจัดทาแผนที่กลยุทธ์การดาเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและครอบคลุมทั้ง 4 พันธ
กิจหลัก
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ในส่วนท้ายของแผนการปฏิบัติงานประจาปีของภาควิชาจะมีการระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
โดยตั้งผ่านการประชุมของคณะกรรมการการบริหารภาควิชา
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
ภาควิชาจัดดาเนินการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและครบทั้ง 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ไม่มี
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจาภาควิชาเพี่อพิจารณา
ไม่มี
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ
ภาควิ
า ชาไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ไม่มี
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จานวน 8 ตัวบ่งชี้ แต่
คณะมนุษยศาสตร์กาหนดตัวบ่งชี้การประเมินฯ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.80 ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี สามารถบรรลุเปูาหมาย 5 ตัวบ่งชี้ และมีพัฒนาการ 1 ตัวบ่งชี้
โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้

เป้าหมา
ย
หน่วย
ปีการ
ศึกษา
2555

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ

ข้อ

5

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา

ผลประเมินตามเกณฑ์
(คะแนนเต็ม 5)

2555
2554 ประเมิ
น
ตนเอง

5

5

กรรม
การ

2554

5

4

4

4

ประเมินระดับคณะ

2.3 อาจารย์ประจาที่ดารง

ร้อยละ

ประเมินระดับคณะ
6

6

6

2555

2555

ประเมิ กรรม ประเมิ กรรม
นตนเอง การ นตนเอง การ

ร้อยละ

ข้อ

ผลประเมิน
พัฒนาการ**

2555

ปริญญาเอก
ตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต
(ปรับเกณฑ์)
สมศ. ผลงานของผู้สาเร็จการ ศึกษา
3 ระดับปริญญาโททีได้่ รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
สมศ. ผลงานของผู้สาเร็จการ ศึกษา
4 ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลประเมิน
เป้าหมาย*

5

4

4

4

ประเมิ
น
ตนเอง

กรรม
การ

















ประเมินระดับคณะ

ข้อ
ข้อ

7

7

7

5

5

5

3









ข้อ

4

4

4

4

4

4

4









ข้อ

4

4

4

4

4

4

4









5

3

0

0

ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล
ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล
ผลรวมคะแนนเฉลี่ย

4.20

3.80
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* ผลการประเมินเปูาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ

 = บรรลุเปูาหมาย
 = มีพัฒนาการ

 = ไม่บรรลุเปูาหมาย
 = ไม่มีพัฒนาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) (มหาวิทยาลัยปรับลาดับของ
เกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับคู่มือฯ ของ สกอ. และปรับเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 5 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน: จานวนข้อ  1.
 1 : 1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

 2.

 2 : 2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

 3.

 3 : 3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
 4 : 4หรือ5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
 5 : 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม (ข้อ 7  4.
และข้อ 8)

รายการหลักฐาน

หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
2.1-1-1 หลักสูตรของภาควิชา
มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดย 2.1-1-2 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุง/บริหารหลักสูตร
มหาวิทยาลัยและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทาง
2.1-2-1 บันทึกข้อความขออนุมัติปิดหลักสูตร
2.1-2-2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/
ปฏิบัติที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ปรับปรุง/บริหารหลักสูตร
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ 2.1-3-1 มคอ. 2
2.1-3-2 มคอ. 3
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตาม 2.1.3.3 มคอ. 5
2.1-3-4 มคอ. 7
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม "ตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน" กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่
กาหนดในภาคผนวกที่ 1) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องด้วย
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการ 2.1-4-1 มคอ. 7
ดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร
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เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
2.1-5-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุง/บริหารหลักสูตร

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการ
ดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4
กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน)
 6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิด
สอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)
มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตร
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิด
สอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร
มากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนนิสิตทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
จานวน 5 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 5 ข้อ
และผลการดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดย
มหาวิทยาลัยและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ภาควิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตร และดาเนินงานตามาตรฐาน
การอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัยและได้มีการทาวิจัยการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามระบบ
อย่างถูกต้องและแม่นยา
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ภาควิชาดาเนินการปิดหลักสูตรตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
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3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม "ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน" กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้เประเมินตาม
ตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดในภาคผนวกที่ 1) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
ภาควิชาดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี
ทุกหลักสูตร
ภาค
วิชาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา /ปรับปรุง /บริหารหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินงานทั้งการ
เปิดและปิดหลักสูตรเป็นไปอย่างถูกต้องตามระบบ อีกทั้งยังมีการรายงานผลการปฏิบัติหลักสูตรเพื่อความ
ถูกต้องโปร่งใส
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตร
ที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา /ปรับปรุง /บริหารหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินงานทั้งการ
เปิดและปิดหลักสูตรเป็นไปอย่างถูกต้องตามระบบ
6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน
ไม่มี
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)
มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
ไม่มี
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) * ประเมินในระดับคณะ *
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย ร้อย
ละ ............. ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ = ..........
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
เลือกใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางต่อไปนี้
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป (แปลงค่าร้อยละของอาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5) หรือ
 2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
12 ขึ้นไป (แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่า0-5)
ง

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร
2.2-1

ชื่อเอกสาร

2.2-2

วิธีการคานวณ แนวทางที่ 1
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =
านวนอาจารย์ปประจ
ระจาทีาทีม่ ม่ คี คี ณ
ุ วุวุฒฒปิ ปิ ริญ
ริญญาเอก
ญาเอก
จจานวนอาจารย์
ุณ
100
XX100
านวนอาจารย์ปประจ
ระจาทัาทั้งหมด
้งหมด(ปฏิ
(ปฏิบบัตัติงานจริ
ิงานจริงรวมลาศึ
งรวมลาศึกกษาต่
ษาต่ออ) )
จจานวนอาจารย์
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
X5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
หรือ แนวทางที่ 2
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปี
ที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่คานวณได้
ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา X 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ........... คน (นับรวมอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ) มีวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี .......... คน มีวุฒิปริญญาตรี ......... คน มีวุฒิปริญญาโท .......... คน มีวุฒิ
ปริญญาเอก .......... คน จานวนอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก ต่ออาจารย์ประจาคิดเป็นร้อยละ ..........
แปลงค่าแล้วได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ....... คะแนน สามารถบรรลุ/ไม่บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้
ที่ร้อยละ .... และผลการดาเนินงานมี/ไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 255 4 ที่ร้อยละ .... *
ประเมินในระดับคณะ *
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3) * ประเมินในระดับคณะ *
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย ร้อย
ละ ............
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ = ..........
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
เลือกใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางต่อไปนี้
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30
ขึ้นไป (แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5) หรือ
 2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป (แปลงค่าการ
เพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5)

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร
2.3-1

ชื่อเอกสาร

2.3-2

วิธีการคานวณ แนวทางที่ 1
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ =
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้น
ไป
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)

X
100
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2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป ที่กาหนดให้เป็นคะแนน X 5
เต็ม 5
หรือ แนวทางที่ 2
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปี
ก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่
คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ......... คน (นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อ) มีผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ...... คน มีผู้ดารงตาแหน่งระดับ ผศ. ......... คน มีผู้ดารงตาแหน่งระดับ
รศ. ......... คน มีผู้ดารงตาแหน่งระดับ ศ. ....... คน จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ...... แปลงค่าแล้วได้คะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน ....... คะแนน สามารถบรรลุ/ไม่บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ .... และผลการดาเนินงานมี/
ไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที่ร้อยละ .... * ประเมินในระดับคณะ *
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 6 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้ง
ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
 1 : 1 ข้อ
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
 2 : 2 ข้อ
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
 3 : 3หรือ4 ข้อ
กาหนด
 4 : 5หรือ6 ข้อ
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง
 5 : 7 ข้อ
ขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ
 6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
 7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน

รายการหลักฐาน
ชื่อเอกสาร

หมายเลข
เอกสาร
2.4-1-1 แผนปฎิบัติงานประจาปีการศึกษา
2555 (พิจารณาเป็นส่วน แผนพัฒนา
บูรณาการวิจัยและวิชาการ)
2.4-2-1

2.4-3-1

2.4-6-1

2.4-7-1

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปี พ.ศ. 255
5 ในแผนพัฒนา
บุคลากรพิจารณาในส่วนการดาเนินงาน
โครงการและการประเมินผล
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา ครั้งที่ 2/2555 ในประเด็น “การ
ปรับแผนการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนา
กายภาพของสานักงานและห้องพัก
อาจารย์”

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี 2555 ในแผนพัฒนาบุคลากร
พิจารณาในส่วนของการประเมินตัวชี้วัด
ความสาเร็จของแผนและผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2555 ใน
แผนพัฒนาระบบการบริหาร การเงิน
และการจัดการความเสี่ยง พิจารณาใน
ประเด็นวิเคราะห์แหล่งสารสนเทศฯ
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ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามเกณฑ์
มาตรฐาน จานวน 5 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน ไม่สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนด
ไว้ที่ 6 ข้อ และผลการดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
ภาควิชาจัดทาแผนการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร
เพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ทั้งทางด้านงานสอน วิจัยและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ภาควิชาจัดทา กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสาคัญในด้านการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยกิจกรรมมุ่ง ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ทั้งทางด้านงาน
สอน วิจัย และงานสานักงาน นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล แผน การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อนาไปใช้ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานในปีถัดไป
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาควิชาเล็งเห็นถึงระบบการทางานของมหาวิทยาลัยและคณะว่ามีการทางานที่ซับซ้อน
ดังนั้น
การอานวยความสะดวกแก่บุคลากรและการส่งเสริมระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งและ
ยังเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ ภาควิชาจึงได้ ปรับแผนการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนากายภาพของสานักงาน
และห้องพักอาจารย์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยและคณะได้สนับสนุนให้มีการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี รวมทั้งสร้าง
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
ไม่มี
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
ไม่มี
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
ภาควิชาประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
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7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
หลังจากประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชา
ได้นาผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานเพื่อการพัฒนาภาควิชาฯต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้(สกอ. 2.5) *ประเมินในระดับ
คณะ *
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย ........ ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
 1 : 1 ข้อ
เครื่อง
 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่าน
 2 : 2หรือ3 ข้อ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา
 3 : 4หรือ5 ข้อ  3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่าง
 4 : 6 ข้อ
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 5 : 7 ข้อ
 4. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ
อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหารและสนามกีฬา
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบกาจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 25 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

43

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จานวน ...... ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน .........คะแนน สามารถบรรลุ/ไม่บรรลุ
เปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ .... ข้อ และผลการดาเนินงานมี/ไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา
2554 ที่.... ข้อ * ประเมินระดับคณะ *
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวน
ข้อ

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร

 1 : 1 ข้อ

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
 4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

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

เป้าหมาย 7 ข้อ
กระบวนการ
รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร
2.6-1-1
2.6-1-2
2.6-1-3
2.6-2-1

มคอ. 3
โครงการสหกิจศึกษา
โครงการและรายงานผลโครงการ
มคอ. 3

2.6-3-1

มคอ. 3

2.6-4-1

แบบสรุปข้อมูลบุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
การเรียนการสอน
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พิเศษ
ในรายวิชา 01 391341 การวางแผน
และพัฒนาการตลาดโรงแรม
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิต
สัมภาษณ์(วิชาจิตวิทยาบริการ, วิชาการ
ดาเนินงานธุรกิจนาเที่ยว ฯลฯ)

2.6-4-2

2.6-4-3

 5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

2.6-7-1

ชื่อเอกสาร

มคอ. 3 (พิจารณาในหมวดที่ 2 ข้อ 2
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง
รายวิชา)
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ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
จานวน 5 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน ไม่สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 7 ข้อ
และผลการดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุก
หลักสูตร
ภาควิชาจัดให้มีการดาเนินการโครงการสหกิจศึกษาและโครงการทัศนศึกษา
/ฝึกปฏิบัตินอก
สถานที่ เพื่อเป็นการฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ของนิสิตโดยเน้นการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่ง
สามารถพิจารณาได้จาก มคอ.3
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรของภาควิชามีการเรียนการสอนโดยให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานจริงและ
ส่วนของวิธีการดาเนินการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
ในทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพบกับประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง
เพื่อเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ภาควิชามีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พิเศษ อีกทั้งได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
โดยนิสิตเพื่อให้ได้รับความรู้ที่หลากหลายจากประสบการณ์ตรง
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
ไม่มี
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ไม่ครบทุกรายวิชา
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
ทุกรายวิชาปรับปรุงการเรียนการสอนโดยนาผลการประเมินจากนิสิตมาปรับปรุงกลยุทธ์และ
เนื้อหาในรายวิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7)
(มหาวิทยาลัยปรับลาดับของเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับคู่มือฯ ของ สกอ. และปรับเกณฑ์การประเมินให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 4 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน: จานวนข้อ
 1 : 1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
 2 : 2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
 3 : 3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
 4 : 4หรือ5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
 5 : 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม (ข้อ 7)

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)
 1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนด
การศึกษาของหลักสูตร
 2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยภาควิชา
 6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ
ค2
 7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทาบทความ
จากวิทยานิพนธ์และมีการนาไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะ
กลุ่ม ง)

ตัวอย่างรายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
2.7-1-1 รายงานผลโครงการสหกิจศึกษา

2.7-2-1

มคอ. 3 (พิจารณาหมวดที่ 7 ข้อ 3 การ
ปรับปรุงการสอน)

2.7-3-1

โครงการและรายงานผลโครงการภายใต้
แผนพัฒนานิสิตและการให้บริการแก่ศิษย์
เก่า
งบประมาณประจาปี 255
5 และ 2556

2.7-3-2

2.7-5-1

โครงการและรายงานผลโครงการ“ห้องเรียน
ธรรมชาติฯ” และโครงการ “จัดทัศนศึกษา
โดยนิสิตด้วยกระบวนการPDCA”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน
2.7-7-1
2.7-7-2
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ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 4 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน ไม่ สามารถบรรลุ
เปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 4 ข้อ และผลการดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา
2554
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
ภาควิชาเห็นความสาคัญของความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต และเพื่อให้การผลิตบัณฑิต เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ภาควิชาจึงได้จัดทาการสารวจความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ในโครงการสหกิจศึกษา
2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ภาควิชาได้นาผลการประเมินการของผู้ประกอบการในโครงการสหกิจศึกษา มาปรับใช้ในทุก
หลักสูตร เพื่อการผลิตบัณฑิตออกมาได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
ภาควิชาสนับสนุนการพัฒนาให้นิสิตมีความรู้วามสามารถเพื่อเป็นที่ต้องการของตลาดแรง โดย
ส่งเสริมให้มีทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกฝนจริง และงบประมาณต่างๆโดยเฉพาะ อีกทั้งยังเห็น
ความสาคัญของศิษย์เก่า จึงได้จัดให้มีการบริการแก่ศิษย์เก่า เพื่อเพิ่มทักษะการทางานให้ดียิ่งขึ้น
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ไม่มี
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
ภาควิชา
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและเน้นให้นิสิตเป็นผู้ จัดทาโครงการ ด้วย
ตนเอง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน
ไม่มี
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7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทาบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนาไปตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)
ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต (สกอ. 2.8) (ปรับ
เกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับภาควิชา)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 4 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้
 1 : 1 ข้อ
เป็นลายลักษณ์อักษร
 2 : 2 ข้อ
 3 : 3 ข้อ
 4 : 4 ข้อ
 5 : 5 ข้อ

 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิตที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์
นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
ภาควิชา
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดใน
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัด
ความสาเร็จ
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัว
บ่งชี้และเปูาหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ
90 ของตัวบ่งชี้
 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
2.8-1-1 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พุทธศักราช 2548
2.8-1-2 มคอ. 2
2.8-2-1 โครงการและรายงานผลโครงการ
“ห้องเรียนธรรมชาติฯ”

2.8-3-1

โครงการและรายงานผลโครงการ
“ห้องเรียนธรรมชาติฯ”

2.8-4-1

โครงการและรายงานผลโครงการ
“ห้องเรียนธรรมชาติฯ”

2.8-5-1

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นิสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 4 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมาย
ตามที่กาหนดไว้ที่ 4 ข้อ และผลการดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554
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รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
มหาวิทยาลัยจัดทาคู่มือนิสิต เพื่อให้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งภาควิชา
หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งข้อมูล/คู่มือนิสิตให้แก่อาจารย์ทุก
ท่านได้รับทราบอย่างทั่วถึง
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
จัดโครงการ “ห้องเรียนธรรมชาติ : “สรรค์สร้างบ้านให้ปลา ปลูกปุาชายเลน สานสัมพันธ์ ศิลปา
ชีพ”
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
ผลการประเมินโครงการบรรลุเปูาหมายโดยได้ร้อยละ 100
5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รายงานผล)
รอบระยะเวลา รอบปี ปฏิทิน (1 ม.ค.– 31 ธ.ค. 2555)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต

(สมศ.)(ไม่ประเมินแต่ให้

เป้าหมาย ร้อยละ ....

ผลการดาเนินงาน
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

1
2

ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceedings)
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.25
0.50

3
4
5

0.75
1.00
0.125

ผลการดาเนินงาน
จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก
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ข้อ
6
7
8
9
10
11
12

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ผลการดาเนินงาน
จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.50
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
0.75
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
1.00
ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตามสูตร
คานวณ)

13

คะแนนที่ได้

25

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้าจานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่

ผลการดาเนินงาน

3

ร้อยละ.......

ผลการประเมิน เป้าหมาย
ตามเกณฑ์
2555
...... คะแนน

การประเมิน
เป้าหมาย

ร้อยละ...... บรรลุ/ไม่บรรลุ ร้อยละ......

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
3-1
3-2

เป้าหมาย
2556

ชื่อเอกสาร

5=
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ข้อมูลหลักฐาน
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์

ชื่อนิสิต

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย *

ชื่อวารสาร
วิชาการ

วันเดือนปี
ค่า
เลขหน้า
ที่ตีพิมพ์
น้าหนัก

1.
2.
3.
4.
* ใส่ตัวเลขของระดับคุณภาพงานวิจัย :
1 = มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2 = มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา
3 = มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับ
ในสาขา
4 = ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ
Scopus
5 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
6 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
7 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
8 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
9 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูลที่มีการดาเนินงาน (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) **
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) (ไม่ประเมินแต่ให้
รายงานผล)
รอบระยะเวลา รอบปี ปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2555)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย ร้อยละ .....

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

1

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ
สมศ.
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
สมศ.
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4 (Q1 - Q4) ในปีล่าสุด ใน subject

0.25

2
3
4

0.50
0.75
1.00

ผลการดาเนินงาน
จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก
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ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ผลการดาเนินงาน
จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก

category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.125
6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.25
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.50
8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
0.75
9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
1.00
10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
11 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
12 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตามสูตร
คานวณ)
13

คะแนนที่ได้

50

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้าจานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่

ผลการดาเนินงาน

4

ร้อยละ.......

ผลการประเมิน เป้าหมาย
ตามเกณฑ์
2555
...... คะแนน

การประเมิน
เป้าหมาย

ร้อยละ...... บรรลุ/ไม่บรรลุ ร้อยละ......

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
4-1
4-2

เป้าหมาย
2556

ชื่อเอกสาร

5=
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ข้อมูลหลักฐาน
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย *

ชื่อนิสิต

ชื่อวารสาร
วิชาการ

วันเดือนปี
ค่า
เลขหน้า
ที่ตีพิมพ์
น้าหนัก

1.
2.
3.
4.
* ใส่ตัวเลขของระดับคุณภาพงานวิจัย :
1 = มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
2 = มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
3 = มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ.
4 = มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4 (Q1 - Q4) ในปีล่าสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ
Scopus
5 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
6 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
7 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
8 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
9 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูลที่มีการดาเนินงาน (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) **
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.67 ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ สามารถบรรลุเปูาหมาย 3 ตัวบ่งชี้ และมี
พัฒนาการ - ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการ
หน่วย
ศึกษา

2555

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา

ผลประเมินตามเกณฑ์
(คะแนนเต็ม 5)

2555
2554

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

2555
2554

ผลประเมิน
เป้าหมาย*

ผลประเมิน
พัฒนาการ**

2555

2555

ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง การ

ประเมิน กรรม
ตนเอง การ
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3.1 ระบบและกลไกการให้
คาปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
(ปรับเกณฑ์)
3.3 ระบบการให้คาปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี
(ปรับเกณฑ์)

ข้อ

4

4

4

4

3

3

3









ข้อ

4

4

4

4

3

3

3









ข้อ

2

2

2

2

2

2

2









2.67

0

0

0

0

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 2.67
* ผลการประเมินเปูาหมาย
 = บรรลุเปูาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ
 = มีพัฒนาการ
(เฉพาะภาควิชาภาษาศาสตร์ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3)

 = ไม่บรรลุเปูาหมาย
 = ไม่มีพัฒนาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 4 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต
 1 : 1 ข้อ
 2 : 2หรือ3 ข้อ  2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนิสิต
 3 : 4หรือ5 ข้อ
 4 : 6 ข้อ
 5 : 7 ข้อ 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
 4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า
 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
3.1-1-1 คาสั่งแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่
ปรึกษา
3.1-1-2 โครงการและรายงานผลโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิต
3.1-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ภาควิชา
3.1-2-2 http://www.facebook.com/groups
/170829452942218/ (CS)
3.1-2-3 http://www.facebook.com/pages/
KITMAN/134237356694440
(KITMAN)
3.1-2-4 www.kitman.human.ku.ac.th
3.1-3-1 โครงการและรายงานผลโครงการภายใต้
แผนพัฒนานิสิตและการให้บริการศิษย์
เก่า
3.1-4-1 http://www.facebook.com/groups
/170829452942218/ (CS)
3.1-5-1 โครงการและรายงานผล
โครงการสัมมนา

43
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า

วิชาการการท่องเที่ยว ครั้งที1 ่
“อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
กับความท้าทายใหม่ในประชาคม
อาเซียน”

 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 3.1-6-1
3.1-6-2
1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า3.51 จากคะแนนเต็ม5
3.1-7-1
 7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
จานวน 4 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 5 ข้อ และผลการ
ดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที.่ .-.. ข้อ
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต
ส่งเสริมให้มีการปฐมนิเทศ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คาปรึกษาและดูแลในนิสิตใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
จัดให้มีการให้ข้อมูลและบริการข่าวสารต่อนิสิตผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เครือข่ายทางสังคมออนไลน์) เพื่อให้นิสิตเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
จัดโครงการตามแผนพัฒนานิสิตและการให้บริการแก่ศิษย์เก่า อาทิเช่น โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศสาหรับงานบริการส่วนหน้า
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
ภาควิชาเลือกใช้ช่องทางให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งศิษย์เก่าส่วนใหญ่
ใช้เครือข่ายทางสังคมประเภทนี้อยู่แล้ว
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
ภาควิชาเห็นความสาคัญในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่าโดยได้จัดสัมมนาวิชาการการ
ท่องเที่ยว ครั้งที1่ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับความท้าทายใหม่ในประชาคมอาเซีเพื
ยน”
่อให้ศิษย์เก่าได้มีความรู้ที่หลากหลาย
และทันสมัย
5. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ไม่มี
6. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิต
ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2) (ปรับเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับภาควิช)า
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 3 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. ภาควิชาจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
 1 : 1 ข้อ
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
 2 : 2 ข้อ
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
 3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนาความรู้ด้านการ
 3 : 3หรือ4 ข้อ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภท
 4 : 5 ข้อ
สาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2
ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้
 5 : 6 ข้อ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน
 5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
3.2-1-1 แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
2555 (โดยพิจารณาจากแผนพัฒนา
นิสิตและให้บริการแก่ศิษย์เก่า)
3.2-2-1 โครงการและรายงานผลโครงการนิสิต
อาสาสมัครสาหรับประกันคุณภาพภาควิชา
3.2-3-1 โครงการและรายงานผลโครงการ “ฝึก
ปฏิบัติการจัดนาเที่ยวโดยนิสิตด้วย
กระบวนการPDCA” และโครงการ
“ห้องเรียนธรรมชาติฯ)”

3.2-5-1

แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
2555 (โดยพิจารณาจากแผนพัฒนา
นิสิตและให้บริการแก่ศิษย์เก่า)

 6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 4 ข้อ ได้
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 3 ข้อ และผลการดาเนินงานไม่มี
พัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที.่ .-.. ข้อ
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รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. ภาควิชาจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
ภาควิชาดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนดไว้ 5 ลักษณะ
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
ภาควิชาเปิดรับสมัครนิสิตอาสาสมัครสาหรับการดาเนินการประกันคุณภาพของภาควิชา เพื่อให้เป็นการให้
ความรู้และเพิ่มทักษะด้านประกันคุณภาพจากประสบการณ์จริง
3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนิสิตอย่าง
น้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ภาควิชาจัดให้มีโครงการครอบคลุม 5 กิจกรรม ดังโครงการ “ห้องเรียนธรรมชาติ: ปลูกปุา รักษาสิ่งแวดล้อม
หล่อหลอมสายใยศิลปาชีพ” และโครงการฝึกปฏิบัติการจัดนาเที่ยวโดยนิสิตด้วยกระบวนการ PDCA
4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน
ไม่มี
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2555 ในส่วนของแผนพัฒนานิสิต ภาควิชามีการประเมินผลแผนพัฒนา
นิสิตซึ่งบรรลุทุกตัวชี้วัด
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ระบบการให้คาปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) (ปรับเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับภาควิช)า
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 2 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาปรึกษา
วิชาการระดับภาควิชา
 1 : 1 ข้อ
 2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
 2 : 2 ข้อ
 3 : 3 ข้อ
 4 : 4 ข้อ
 5 : 5 ข้อ

 3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คาปรึกษา
วิชาการระดับภาควิชา เพื่อหาแนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง
 4. มีการประเมินผลระบบการให้คาปรึกษา
วิชาการและการดาเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกปี
 5. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการ
ให้คาปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
3.3-1-1 คาสั่งแต่งตั้งและภาระหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารภาควิชา
3.3-2-1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
3.3-2-2 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
http://www.facebook.com/groups
/170829452942218/ (CS)
3.3-2-3 http://www.facebook.com/groups/
193878830662987/ (นิสิตในที่ปรึกษา
อาจารย์ธารดล ธาดาดุสิตา)
3.3-3-1

3.3-4-1
3.3-4-2
3.3-5-1

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบการให้คาปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 2
ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 2 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 2 ข้อ และผลการดาเนินงานไม่มี
พัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที.่ .-.. ข้อ
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาปรึกษาวิชาการระดับภาควิชา
ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาควิชา โดยมีหน้าที่ควบคุม ดาเนินการและผลักดันให้การดาเนินการ
ของภาควิชาทั้งทางด้านวิชาการและนิสิต เป็นไปอย่างเรียบร้อย
2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
ภาควิชาส่งเสริมและจัดให้มีข้อมูลสาหรับการให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการให้คาปรึกษาแก่นิสิตในทางเดียวกัน
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3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คาปรึกษาวิชาการระดับภาควิชา เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
ไม่มี
4. มีการประเมินผลระบบการให้คาปรึกษาวิชาการและการดาเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี
ไม่มี
5. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คาปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่มี
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จานวน 6 ตัวบ่งชี้ (สกอ.+สมศ.) แต่คณะ
มนุษยศาสตร์กาหนดตัวบ่งชี้การประเมินฯ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จานวน
3 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.66 ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ พอใช้ . สามารถบรรลุเปูาหมาย 3 ตัวบ่งชี้ และมี
พัฒนาการ - ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.89 ผลการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับ ดี และมีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+สมศ. จานวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย
3.16 ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 2.5
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ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ประเมินตนเอง

กรรมการ

ประเมินตนเอง

กรรมการ

ประเมินตนเอง

กรรมการ

3

2

2

2









ข้อ

2

2

2

1

2

2

1









สัด
ส่วน

444,444.44

5

5

5









11.11

NA

5

5



NA

NA

NA

11.11

สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์

NA

5

2.7
8





NA

NA

3.1
6

5

4

0

0

กรรม
การ

8,608,000
1,434,666
4,000,000
444,444.44

ประเมิน
ตนเอง

ร้อย
ละ

NA

ร้อย
ละ

2

N
A
N
A
N
A
N
A

9

N
A
N
A

1
9
2
9

11.11

6

สมศ.

6 งานวิจัยหรืองาน

สมศ. ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
7 รับรองคุณภาพ

1
9
1
9


ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 3.80

* ผลการประเมินเปูาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ

2555

3

2554

22.22

สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

255
4

2555

3

สมศ.

5 งานวิจัยหรืองาน

2555

3

4.3 จานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา

2555

ผลประเมิน
พัฒนาการ*
*

ข้อ

4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์(ปรับเกณฑ์)
4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

ผลประเมินตามเกณฑ์ ผลประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)
เป้าหมาย*

14,000

ตัวบ่งชี้

เป้า
หมาย
หน่วย ปีการ
ศึกษา
2555

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา

 = บรรลุเปูาหมาย
 = มีพัฒนาการ

 = ไม่บรรลุเปูาหมาย
 = ไม่มีพัฒนาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) (ปรับเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับ
ภาควิชา)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 3 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของคณะและ/หรือภาควิชา และ
 1 : 1 ข้อ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
 2 : 2หรือ3 ข้อ  2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
 3 : 4หรือ5 ข้อ
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
 4 : 6 ข้อ
วิจัยแก่อาจารย์ประจา
 5 : 7 ข้อ
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของภาควิชาเพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตาม *เอก ลักษณ์ของคณะ ใน
ประเด็นต่อไปนี้
 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ
 สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ
เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯเช่น การ
จัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor)
* เอกลักษณ์ของคณะ หมายถึง การบูรณาการศาสตร์แห่ง
ภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนใน
ข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
4.1-1-1 แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2555
(พิจารณาในส่วนแผนพัฒนาวิจัย)

4.1-2-1

มคอ. 3 (พิจารณาในหมวดที่ 2 ข้อ 2
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง
รายวิชา)

4.1-3-1
4.1-3-2
4.1-4-1
4.1-5-1
4.1-5-2

4.1-6-1
4.1-6-2

งบประมาณประจาปีงบประมาณ
2555 ของ
ภาควิชา
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 7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน

4.1-7-1

พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของภาควิชา

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน
3 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 2 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 3 ข้อ และผลการดาเนินงานไม่
มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ
และ/หรือภาควิชา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีการส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้นและสาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่มีการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับดูแล
และนาทางการวิจัย
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
มีการนาผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชานั้นๆเพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจา
ไม่มี
4. มีการจัดสรรงบประมาณของภาควิชาเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จัดงบประมาณประจาปีสาหรับเป็นทุนวิจัยจานวน 10,000 บาท/ ปีการศึกษา
5.

มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม*เอกลักษณ์ของคณะในประเด็นต่อไปนี้
 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
ฯ
 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
 สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯเช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิ(visiting
ญ
professor)
* เอกลักษณ์ของคณะ หมายถึง การบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว
ไม่มี
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
ไม่มี
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของภาควิชา
ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 2 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
 1 : 1 ข้อ
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
 2 : 2 ข้อ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
 3 : 3 ข้อ
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่
ตามเกณฑ์ทั่วไป
คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
 4 : 4หรือ5 ข้อ
 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
ตามเกณฑ์ทั่วไป
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2
 5 : 5 ข้อ ตาม
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ทั่วไปและ
 4. มีการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ครบถ้วนตามเกณฑ์
ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
มาตรฐานเพิ่มเติม
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
เฉพาะกลุ่ม (ข้อ 6)
ชุมชน
 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
 6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

4.2-2-1

4.2-3-1
4.2-3-2

ระบบฐานข้อมูลทางการวิจัย มก
.
หนังสือตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ

4.2-4-1
4.2-4-2
4.2-4-3
4.2-5-1

4.2-6-1

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน จานวน 1 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน ไม่สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 2 ข้อ
และผลการดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
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1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ไม่มี
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ไม่มี
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง
มีการนาองค์ความรู้จากการวิจัยไปเผยแพร่สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
4. มีการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
ไม่มี
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ไม่มี
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (สกอ.4.3)
รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555)
เป้าหมาย 14,000 บาท/คน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ = ..........
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกคณะที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
4.3-1
มกพว.01 ชื่อโครงการจัดทาแผนการ
ฝึกอบรม/การเรียนการสอนและสื่อ
ประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร
Asean Mutual Recognition
Arrangement on Tourism
Professionals-MRAกลุ่มสาขาธุรกิจ
โรงแรม แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
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วิธีการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (เฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง)

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม X 5
5

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีอาจารย์ประจาจานว 9 คน (ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) จานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยจานวน 4,000,000 บาท คิดเป็น 444444.44 บาท/คน แปลงค่า
แล้ว ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 14,000 บาท/คน และผลการ
ดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีงบประมาณ 2554
ในปีงบประมาณ 2555 ภาควิชาศิลปาชีพมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 1 เรื่อง ดังต่อไปนี้
ลาดับ
จานวน
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์
เจ้าของผลงาน
หน่วยงานที่ให้ทุน
ที่
(บาท)
1 โครงการจัดทาแผนการฝึกอบรม /การเรียนการสอน อาจารย์พิมณฑน์พัทธ์
4,000,000 กระทรวงการ
และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Asean รอดทุกข์
ท่องเที่ยวและการ
Mutual Recognition Arrangement on Tourism อาจารย์รภัส ศิลป์ศรีกุล
กีฬา
Professionals-MRAกลุ่มสาขาธุรกิจโรงแรม แผนก อาจารย์นิลาลักษณ์ จัน
อาหารและเครื่องดื่ม
หาญ

ตัวบ่งชี้ที่ 5

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.)

รอบระยะเวลา รอบปี ปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2555)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
ผลการดาเนินงาน (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.)

เป้าหมาย ร้อยละ ....

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

1

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

0.25

ผลการดาเนินงาน
จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก
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ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

2

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ
สมศ.
3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
สมศ.
4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4 (Q1 - Q4) ในปีล่าสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
11 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
13

ผลการดาเนินงาน
จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก

0.50
0.75
1.00

ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง

5

ร้อยละ 11.11

5 คะแนน

ร้อยละ 2

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้าจานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต

1.00
9

10

วิธีการคานวณ

ผลการประเมิน เป้าหมาย
ตามเกณฑ์
2555

1
11.11

คะแนนที่ได้

ผลการดาเนินงาน

1.00

0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้าจานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต

ตัวบ่งชี้ที่

1

การประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556

บรรลุ

ร้อยละ 2

 5 =5.55
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รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร
5-1
5-2

ชื่อเอกสาร
ระบบฐานข้อมูลทางการวิจัย มก.

ข้อมูลหลักฐาน
ชื่อบทความวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย

1.Reasons for
Rodtook
Internationalisation of
Pimonpat,
Domestic Hotel Chains in Altinay Levent
Thailand

ระดับคุณภาพ ชื่อวารสาร วันเดือนปีที่
ค่า
เลขหน้า
งานวิจัย *
วิชาการ
ตีพิมพ์
น้าหนัก
4
Journal of
Novembe 8971.00
Hospitality r 2012
920
Marketing &
Managemen
t

* ใส่หมายเลขของระดับคุณภาพงานวิจัย :
1 = มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
2 = มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
3 = ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ.
4 = มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4 (Q1 - Q4) ในปีล่าสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ
Scopus
5 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
6 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
7 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
8 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
9 = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ.)

รอบระยะเวลา รอบปี ปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2555)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต

เป้าหมาย ร้อยละ ......
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ผลการดาเนินงาน
ข้อ
1
2
3
4
5

ข้อมูลพื้นฐาน
งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ผลรวมของจานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ)
ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

ผลการดาเนินงาน
1
1
9
11.11
11.11

 5 =2.78
20
หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการนาไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทินที่ระบุ
6

คะแนนที่ได้

วิธีการคานวณ
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่

ผลการดาเนินงาน

6

ร้อยละ22.22

ผลการประเมิน เป้าหมาย
ตามเกณฑ์
2555
5 คะแนน

ร้อยละ 2

การประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556

บรรลุ

ร้อยละ 2

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้าจานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต
รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร
6-1
6-2

ชื่อเอกสาร
ระบบฐานข้อมูลทางการวิจัย มก.
หนังสือตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ

43
ข้อมูลหลักฐาน
ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์
1. Reasons for
Internationalisation
of Domestic Hotel
Chains in Thailand

ลักษณะการ
ชื่อองค์กร/
ชื่อคณะผู้วิจัย นาไปใช้ หน่วยงาน/ชุมชน ที่
ประโยชน์ * นาไปใช้ประโยชน์
Rodtook
1
นักวิชาการหรือผู้ที่
Pimonpat,
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
Altinay
และเอกชน
Levent
สถาบันการศึกษา

2.ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
๒๕๕๔

อ.ภูริวัจน์ เด
ชอุ่ม

1,3

นักวิชาการหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน
สถาบันการศึกษา

รายละเอียดการ
นามาใช้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์
สามารถนาเอาองค์
ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัยมาใช้ในการ
เรียนการสอนและ
ต่อยอดงานวิจัย
สามารถนาเอาองค์
ความรู้ที่ได้จากงาน
สร้างสรรค์มาใช้ใน
การเรียนการสอน
และต่อยอดงาน
สร้างสรรค์

วันเดือนปีที่ ค่า
ใช้ประโยชน์ น้าหนัก
Novembe 1.00
r 2012

กรกฎาคม
2555

* ใส่ตัวเลขของลักษณะการนาไปใช้ประโยชน์ :
1 = เชิงวิชาการ (ไม่นับในตัวบ่งชี้ของ สมศ. แต่ใช้เป็นหลักฐานในตัวบ่งชี้ ของ สกอ.)
2 = เชิงพาณิชย์
3 = เชิงสาธารณะ
4 = เชิงนโยบาย
5 = ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 7

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) (ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล)

รอบระยะเวลา รอบปี ปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2555)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย ร้อยละ .....

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

1
2
3

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กาหนด
ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ

0.25
0.50
0.75

4

1.00

ผลการ
ดาเนินงาน

0.25

43
ข้อ
5
6
7

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ

8

คะแนนที่ได้

10

5=

เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
ที่

ผลการดาเนินงาน

7

ร้อยละ

ผลการ
ประเมินตาม
เกณฑ์

เป้าหมาย

คะแนน

ร้อยละ

2555

การประเมิน
เป้าหมาย
บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย
2556
ร้อยละ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7-1

ชื่อเอกสาร

ข้อมูลหลักฐาน
ชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ

ชื่อคณะผู้เขียน

2.
3.
4.
* ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ :
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

ระดับคุณภาพผลงาน
วิชาการ *

ชื่อวารสารที่
ตีพิมพ์

วันเดือนปีที่
ได้รับรอง
คุณภาพ/
ตีพิมพ์

ค่า
น้าหนั
ก
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- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
- ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด
- ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูลที่มีการดาเนินงาน (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) **
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.+สมศ.)
จานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง สามารถบรรลุเปูาหมาย 2 ตัวบ่งชี้ และมีพัฒนาการ - ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ตาม
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ และมีผลการประเมิน
ตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+สมศ. จานวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ โดยมี
รายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการ
หน่วย
ศึกษา

2555
5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม

ผลประเมินตามเกณฑ์
(คะแนนเต็ม 5)

2555

ผลประเมิน
เป้าหมาย*

ผลประเมิน
พัฒนาการ**

2555

2555

2555

2554 ประเมิน กรรม 2554 ประเมิน กรรม ประเมิ กรรม
ตนเอง

การ

ตนเอง

การ

นตนเอง

การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ข้อ

3

3

3

3

3

3

3









ข้อ

2

2

2

3

2

2

3









NA

2

1
NA

5

5







NA

NA

2

1



NA



NA

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย

3

3

3

3

0

0

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
สมศ. ผลการนาความรู้และ
8 ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย
สมศ. ผลการเรียนรู้และ
9 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา

ร้อย
ละ

10

ข้อ

NA

* ผลการประเมินเปูาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ

NA

2

2

NA

2

1

 = บรรลุเปูาหมาย
 = มีพัฒนาการ

 = ไม่บรรลุเปูาหมาย
 = ไม่มีพัฒนาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
 1 : 1 ข้อ
 2 : 2 ข้อ
 3 : 3 ข้อ

 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน

 4 : 4 ข้อ
 5 : 5 ข้อ

 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย
 4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
 5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย

เป้าหมาย 2 ข้อ
รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
5.1-1-1 เอกสารแสดงแนวทางขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ของการให้บริการวิชาการ
ภาควิชาศิลปาชีพ
5.1-1-2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการ
5.1-2-1 มคอ. 3 วิชาจิตวิทยาบริการ และการ
ดาเนินงานธุรกิจนาเที่ยว
5.1-2-2 หนังสือสัญญา“โครงการวิจัยเพื่อจัดทา
แผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอนและสื่อ
ประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูต.”รฯ
5.1-2-3 โครงการสัมมนาวิชาการการท่องเที่ยว ครั้ง
ที่ 1 “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับความ
ท้าทายใหม่ในประชาคมอาเซียน”
5.1-2-4 กาหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว (นิสิต)
5.1-3-1 หนังสือสัญญา“โครงการวิจัยเพื่อจัดทา
แผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอนและสื่อ
ประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูต”รฯ
5.1-4-1
5.1-4-2
5.1-4-3
5.1-5-1

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 3 ข้อ ได้
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 3 ข้อ และผลการดาเนินงานไม่มี
พัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที่ ..-.. ข้อ

43
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ภาควิชาดาเนินการสร้างแนวทางการดาเนินงานบริการวิชาการเพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของอาจารย์
ผู้สอน
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
นาประเด็นต่างๆที่ได้รับจากการบริการวิชาการมาสังเคราะห์แล้วปรับให้เข้ากับรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่นิสิตของภาควิชา
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
ภาควิชาให้บริการทางวิชาการโดยจัดทาวิจัยหลักสูตรให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
ไม่มี
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 2 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
 1 : 1 ข้อ
วิชาชีพเพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและ
การจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของคณะ
 2 : 2 ข้อ
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 3 : 3 ข้อ
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ
 4 : 4 ข้อ

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
5.2-1-1 แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555
(พิจารณาในส่วนของแผนพัฒนางาน
บริการวิชาการ และประวิเคราะห์)

5.2-2-1

5.2-2-2
5.2-2-3

 5 : 5 ข้อ
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการต่อสังคม

5.2-2-1

หนังสือสัญญา“โครงการวิจัยเพื่อจัดทา
แผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอนและสื่อ
ประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูต”รฯ
หนังสือเชิญเป็นที่ปรึกษา นิตยสาร
BAREFOOT
หนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ
บุคลากรบริษัท การบินกรุงเทพ จากัด
แบบสรุปผลการเมินความพึงพอใจ
โครงการ
สัมมนาวิชาการการท่องเที่ยว ครั้ง1ที่
“อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับความท้า
ทายใหม่ในประชาคมอาเซียน”

 4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ
 5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีกระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน
2 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 2 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 2 ข้อ และผลการดาเนินงานไม่
มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที่ 1 ข้อ
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ
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ภาควิชาสารวจความต้องการของสังคมด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ แล้ว
จัดทาเป็นแผนงานบริการวิชาการ
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
ภาควิชาตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชนและภาครัฐกับภาคควิชาเพื่อ
เป็นฐานการพัฒนานิสิตและผู้ประกอบการ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
มีการประเมินความพึงพอใจของโครงการสัมมนาวิชาการการท่องเที่ยว ครั1้งที“อุ่ ตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับความ
ท้าทายใหม่ในประชาคมอาเซียน”
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
ไม่มี
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
ไม่มี

ตัวบ่งชี้ที่ 8

ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(สมศ.)

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย ร้อยละ ......
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
ผลการดาเนินงาน
ข้อ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการดาเนินงาน
1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
2 จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้พัฒนาการวิจัย
3 จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย
1
4 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
2
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
50
6
คะแนนที่ได้
5
เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
วิธีการคานวณ
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
X 100
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดาเนินงาน
8

ร้อยละ ....50......

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์

เป้าหมาย
2555

การประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556

.......5....คะแนน

ร้อยละ 10

บรรลุ

ร้อยละ 10

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
8.1

ชื่อเอกสาร
โครงการสัมมนาวิชาการการท่องเที่ยว ครั1้งที“อุ่ ตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับความท้าทายใหม่ในประชาคมอาเซียน”

ข้อมูลหลักฐาน

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ชื่อคณะ
ผู้ดาเนินการ

1.โครงการสัมมนาวิชาการการ
อ.ธารดล
ท่องเที่ยว ครั้งที1่ “อุตสาหกรรม ธาดาดุสิตา และ
ท่องเที่ยวไทยกับความท้าทายใหม่ใน อ.ภูริวัจน์ เดชอุ่ม
ประชาคมอาเซียน”

* ใส่ตัวเลขของลักษณะภารกิจที่มีการบูรณาการ :
1 = ใช้กับการเรียนการสอน
2 = ใช้กับการวิจัย
3 = ใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัย
4 = ใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา
5 = ใช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่
6 = ใช้กับการขยายผลสู่หนังสือหรือตารา

รายละเอียดการนา
ลักษณะ
การบริการวิชาการ
ชื่อหน่วยงาน
วันเดือนปีที่นาไป
ภารกิจที่มีการ
ไปบูรณาการ/
ที่ดาเนินการ
บูรณาการ
บูรณาการ*
หลักฐาน (ชื่อวิชา/
เรื่องวิจัย/ตารา ฯลฯ)
ภาควิชา
3
1 พ.ย. 56
01390223 การจัด
ศิลปาชีพ
นาเที่ยวออกนอก
ประเทศ และ
01390342 การ
วางแผนและพัฒนา
ตลาดการท่องเที่ยว
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ตัวบ่งชี้ที่ 9

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.)

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ.
เกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร
1 : 1 ข้อ
 2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ากว่า
 2 : 2 ข้อ
ร้อยละ 80
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิก
 3 : 3 ข้อ
ที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
 4 : 4 ข้อ
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 5 : 5 ข้อ
และยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กร
มีความเข้มแข็ง

เป้าหมาย - ข้อ

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร
9-1-1

ชื่อเอกสาร
โครงการสหกิจศึกษาพิจารณาในส่วนของขอ
เสนอแนะ

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกตามเกณฑ์
มาตรฐาน จานวน 2 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 2 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ - ข้อ
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 9 ของ สมศ. ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
ภาควิชาเล็งเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงได้ขอรับ
ข้อแนะนาจากองค์กรธุรกิจในการนิเทศสหกิจศึกษาของนิสิตที่ภาควิชาส่งไปเข้าร่วมปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจนั้นๆ
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ไม่มี
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ไม่มี
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4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองค์กร
ไม่มี
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
ไม่มี
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1 ตัวบ่งชี้
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ไม่สามารถบรรลุเปูาหมาย และมี
พัฒนาการ - ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการ
หน่วย
ศึกษา

2555
6.1 ระบบและกลไกในการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ

5

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา

ผลประเมินตามเกณฑ์
(คะแนนเต็ม 5)

2555
ตนเอง

การ

5

3

2554

5

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย
* ผลการประเมินเปูาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ

ผลประเมิน
พัฒนาการ**

2555

2555

2555

2554 ประเมิน กรรม
5

ผลประเมิน
เป้าหมาย*

 = บรรลุเปูาหมาย
 = มีพัฒนาการ

ประเมิน กรรม ประเมิ กรรม
ตนเอง การ นตนเอง การ

ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

5

3









5

3

1

0

0

0

 = ไม่บรรลุเปูาหมาย
 = ไม่มีพัฒนาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
 1 : 1 ข้อ
 2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
 2 : 2 ข้อ
กิจกรรมนิสิต
 3 : 3 ข้อ
 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
 5 : 5หรือ6 ข้อ  4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณา
การงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
 4 : 4 ข้อ

 5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
 6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ

เป้าหมาย 5 ข้อ
รายการหลักฐาน

หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
6.1-1-1 แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555
(พิจารณาในส่วนแผนทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม)
6.1-2-1 แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555
(พิจารณาในส่วนแผนทานุบารุงศิลปะ
และศิลปวัฒนธรรม)
6.1-2-2 โครงการ “International food fair
2012”
6.1-3-1
6.1-4-1
6.1-4-2
6.1-5-1

โครงการทัศนศึกษา “โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้รากเหง้าของ
อดีต”

6.1-6-1

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน
จานวน ...5... ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 5 ข้อ และผลการ
ดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที.่ -... ข้อ
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นชาติที่มีศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นจุดก่อกาเนิดที่สาคัญของสังคมปัจจุบัน และด้วย
ภาควิชาได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเนื่องในศิลปะและวัฒนธรรมอยู่แล้ว ภาควิชาจึงเล็งเห็นความสาคัญใน
ข้อดังกล่าวจึงได้จัดทาระบบและกลไกการทานุบารุงทั้งศิลปะและวัฒนธรรมให้มั่นคงและเป็นแหล่งก่อกาเนิดความสถาพรของ
ชาติสืบไป
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2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
ภาควิชาจัดโครงการทัศนศึกษาสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
อีกทั้งยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติผ่านการทาอาหารสาธิต
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ไม่มี
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต
ไม่มี
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
นาผลการประเมินโครงการทัศนศึกษา “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้รากเหง้าของอดีต” ไป
พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ไม่มี

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ แต่คณะ
มนุษยศาสตร์กาหนดตัวบ่งชี้การประเมินฯ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.33 ผลการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง สามารถบรรลุเปูาหมาย 1 ตัวบ่งชี้ และมีพัฒนาการ - ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดผลการ
ประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 2.8
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ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการ
หน่วย
ศึกษา
2555

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา

ผลประเมินตามเกณฑ์
(คะแนนเต็ม 5)

ผลประเมิน
เป้าหมาย*

ผลประเมิน
พัฒนาการ**

2555

2555

2555

ประเมิ กรรม
นตนเอง การ

ประเมิ
กรรม
น
การ
ตนเอง

ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

2555
2554 ประเมิ
น
ตนเอง

กรรม
การ

2554

7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการ
ประจาภาควิชาและหัวหน้า
ภาควิชา(ปรับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์)
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู(้ ปรับ
เกณฑ์)
7.3 ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
(ปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์)
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

* ผลการประเมินเปูาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ

ข้อ

6

6

6

7

4

4

5









ข้อ

5

5

5

0

5

5

0









ข้อ

4

4

4

2

4

4

2









1

1

1

ข้อ

ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล
ผลรวมคะแนนเฉลี่ย
2.3
4.33
3
3
 = บรรลุเปูาหมาย
 = มีพัฒนาการ

 = ไม่บรรลุเปูาหมาย
 = ไม่มีพัฒนาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจา ภาควิชา และหัวหน้าภาควิชา (สกอ. 7.1)(ปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์
มาตรฐานให้เหมาะสมกับภาควิชา)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 6 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. คณะกรรมการประจา ภาควิชาปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับที่กาหนดครบถ้วนและมีการ
 1 : 1 ข้อ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
 2 : 2หรือ3 ข้อ
 3 : 4หรือ5 ข้อ
4 : 6 ข้อ
 5 : 7 ข้อ

 2. หัวหน้าภาควิชา มีวิสัยทัศน์กาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มี
การนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาภาควิชา
 3. หัวหน้าภาควิชา มีการกากับติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงาน
ของภาควิชาไปยังบุคลากรในภาควิชา

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
7.1-1-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา
7.1-1-2 สรุปผลการประเมินคณะ
กรรมการบริหารภาควิชา
7.1-2-1 แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555
7.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภาควิชา

7.1-3-1
7.1-3-2
7.1-3-3
7.1-4-1

 4. หัวหน้าภาควิชาสนับสนุนให้บุคลากรใน ภาควิชา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อานาจในการ
7.1-4-2
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และมี
การจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2ครั้งต่อปี
การศึกษา
 5. หัวหน้าภาควิชาถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา 7.1-5-1
ผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
7.1-5-2
ของภาควิชาเต็มตามศักยภาพ

 6. หัวหน้าภาควิชาบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลโดยคานึงถึงประโยชน์ของภาควิชาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

7.1-6-1

 7. คณะกรรมการประจา ภาควิชา ประเมินผลการ
บริหารงานของ ภาควิชา และนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

7.1-7-1

7.1-6-2

7.1-7-2

รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
การศึกษา 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภาควิชา
รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา
คาสั่งแต่งตั้งผู้แทนกรรมการฝุายต่างๆ

บันทึกข้อความเรื่อง “แนวทางการ
ถ่ายทอดข้อมูลและความรู้สู่บุคลากร”
รายงานโครงการสหกิจศึกษา (พิจารณา
“การนารายงานของนิสิตสหกิจศึกษา
ไปใช้ประโยชน์” )
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
การศึกษา2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา
แผนปฏิบัติงาน ปี 2555 พิจารณาในส่วน
ประเด็นวิเคราะห์แต่ละแผน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
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ภาควิชา ปีการศึกษา 2555

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจา ภาควิชา และหัวหน้าภาควิชาตามเกณฑ์
มาตรฐาน จานวน 7 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 6 ข้อ และผล
การดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที่ ....ข้อ
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการประจา ภาควิชา ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กาหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
คณะกรรมการบริหารภาควิชาศิลปาชีพมีหน้าที่และข้อบังคับตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาควิชา
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
2. หัวหน้าภาควิชา มีวิสัยทัศน์กาหนดทิศทางการดาเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาภาควิชา
ผู้บริหารได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการใน
โครงการสหกิจศึกษา และแผนของมหาวิทยาลัยรวมทั้งแผนของภาควิชา มาประมวลวิเคราะห์เป็นวิสัยทัศน์ ทิศทางการ
ดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งถ่ายทอดไปยังบุคลากทุกส่วนในภาควิชาผ่านรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา e-mail และแฟูมหนังสือเวียน
3. หัวหน้าภาควิชามีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดาเนินงานของภาควิชาไปยังบุคลากรในภาควิชา
ผู้บริหารภาควิชาติดตามและประเมินการดาเนินงานประจาทุกเดือน เพื่อการดาเนินงานอย่างเรียบร้อยและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาควิชา มีการสื่อสารแผนปฏิบัติการประจาปี ผลการดาเนินงานประจาเดือน และรายงานผล
ปฏิบัติงานประจาปี ไปยังบุคลากรทุกคนผ่าน e-mail
4. หัวหน้าภาควิชาสนับสนุนให้บุคลากรในภาควิชามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2ครั้งต่อปีการศึกษา
ภาควิชาจัดให้มีการประชุมภาควิชามากกว่า 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของวาระการประชุม
ภายในหน่วยงานของภาควิชาศิลปาชีพ ผู้บริหารภาควิชามีการกระจายอานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรด้วยการมอบหมาย
ให้เป็นตัวแทนของภาควิชาเพื่อเข้าร่วมเปูนคณะกรรมกรต่างๆของคณะ
5. หัวหน้าภาควิชา ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ภาควิชาเต็มตามศักยภาพ
ผู้บริหารถ่ายทอดข้อมูลและความรู้สู่บุคลากรผ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารภาควิชา email และแฟูมหนังสือเวียน นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงสอนงานและถ่ายทอดความรู้ให้อาจารย์ใหม่
6. หัวหน้าภาควิชาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคานึงถึงประโยชน์ภาควิ
ของ ชาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาควิชาเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับตรวจสอบและดูแลการดาเนินงานของภาควิชาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
7. คณะกรรมการประจาภาควิชาประเมินผลการบริหารงานของ ภาควิชา และนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการบริหารภาควิชามีการประชุมในประเด็นต่างๆ ไม่ต่ากว่า 2 ครั้งต่อปี มีการประเมินผลการ
ดาเนินงานรายเดือน เพื่อนาผลการบริหารของภาควิชามาประเมินแล้วนามาปรับปรุงในส่วนประเด็นวิเคราะห์ของแต่ละแผน
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) (ปรับเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับภาควิชา)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 5 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเปูาหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะ หรือภาควิชา อย่างน้อย
 1 : 1 ข้อ
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย
2 : 2 ข้อ
 2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
 3 : 3 ข้อ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ1
 4 : 4 ข้อ
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
 5 : 5 ข้อ
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่กาหนด
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ 1ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit
knowledge)
 5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 5 ข้อ ได้คะแนน
ตามเกณฑ์การประเมิน 0 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 0 ข้อ และผลการดาเนินงานมีพัฒนาการ เมื่อ
เทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที.่ ...ข้อ

43

รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
หรือภาควิชาอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
ไม่มี
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ1
ไม่มี
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
ไม่มี
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร(explicit knowledge)
ไม่มี
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

ฐานข้อมูล เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)(ปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับ
ภาควิชา)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 4 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีแผนการจัดทาฐานข้อมูล
 1 : 1 ข้อ
2 : 2 ข้อ
 3 : 3 ข้อ
 4 : 4 ข้อ
 5 : 5 ข้อ

 2. มีฐานข้อมูล เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของ ภาควิชา โดยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหาร
จัดการและการเงินและสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
 4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลมาปรับปรุงฐานข้อมูล
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
7.3-1-1 แผนปฏิบัติงานประจาปี 2555
(พิจารณาแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรู้)
7.3-2-1 เว็บไซต์ของภาควิชา
7.3-2-2 โฟลเดอร์แฟูมข้อมูลต่างๆของสานักงาน

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

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีฐานข้อมูล เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 2 ข้อ ได้
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 2 คะแนน ไม่สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 4 ข้อ และผลการดาเนินงานไม่มี
พัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที.่ ...ข้อ
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีแผนการจัดทาฐานข้อมูล
ภาควิชาจัดทาแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ โดยมีการกาหนดประเด็นความรู้ เปูาหมาย
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน
2. มีฐานข้อมูล เพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ ภาควิชาโดยต้องครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภาควิชาจัดทาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับการพัฒนาวิชาการวิจัย การประชาสัมพันธ์ และการ
ประสานงานภายในภาควิชา และ ระหว่างภาควิชากับบุคคล
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
ไม่มี
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลมาปรับปรุงฐานข้อมูล
ภาควิชานาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของภาควิชา
การจัดหมวดหมู่โฟลเดอร์แฟูมข้อมูล รวมทั้งการถ่ายทอดข้อมูลสู่บุคลากร
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
ใช้ระบบเดียวกับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)(ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน
บริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
 1 : 1 ข้อ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่
2 : 2 ข้อ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3ด้านตาม
บริบทของคณะตัวอย่างเช่น
 3 : 3หรือ4 ข้อ
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
(การเงิน
งบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4 : 5 ข้อ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์คณะ
ของ
 5 : 6 ข้อ
- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจัยระบบงานระบบประกั
นคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ2
 4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงและดาเนินการตามแผน
 5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
 6. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจาคณะ ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

เป้าหมาย 2 ข้อ

หมายเลข
เอกสาร
7.4-1-1

รายการหลักฐาน
ชื่อเอกสาร

7.4-1-2
7.4-2-1
7.4-2-2

แผนภาพแสดงวงจรความเสี่ยง

7.4-3-1

แผนภาพแสดงวงจรความเสี่ยง

7.4-3-2
7.4-4-1
7.4-4-2
7.4-5-1
7.4-5-2
7.4-6-1

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 2 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์
การประเมิน 2 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 2 ข้อ และผลการดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจาก
ในรอบปีการศึกษา 2554 ที่....ข้อ
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รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. ภาควิชาจัดทาแผนภาพแสดงวงจรความเสี่ยงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน
2. .....................................................................................................
** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูลที่มีการดาเนินงาน (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) **

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดตัวบ่งชี้การประเมิน ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
ในปีการศึกษา 2555 ภาควิชามีผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 คะแนน ผลการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับ พอใช้ สามารถบรรลุเปูาหมาย 1 ตัวบ่งชี้ และมีพัฒนาการ - ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียด
ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.9 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ

เป้าหมาย
หน่วย ปีการ
ศึกษา
2555

ข้อ

5

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา

ผลประเมินตามเกณฑ์
(คะแนนเต็ม 5)

2555
2554

5

5

3

ผลคะแนนการประเมิน
* ผลการประเมินเปูาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ

ผลประเมิน
พัฒนาการ**

2555

2555

2555

ประเมิน กรรม 2554
ตนเอง การ
5

ผลประเมิน
เป้าหมาย*

 = บรรลุเปูาหมาย
 = มีพัฒนาการ

ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิ
ตนเอง การ ตนเอง การ
น
ตนเอง

กรรม
การ

3

3









3

3

1

1

0

0

 = ไม่บรรลุเปูาหมาย
 = ไม่มีพัฒนาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของภาควิชา
 1: 1 ข้อ
 2: 2หรือ3 ข้อ
 3: 4หรือ5 ข้อ
 4: 6 ข้อ
 5: 7 ข้อ

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาภาควิชาและบุคลากร
 4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจา
ภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของภาควิชาอย่าง
ต่อเนื่อง
 6. มี คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit
committee) ภายในและภายนอก ทาหน้าที่
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเปูาหมาย
และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ

เป้าหมาย 5 ข้อ
รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
8.1-1-1 แผนงบประมาณเงินรายได้และรายงาน
สรุปการใช้งบเงินรายได้
8.1-1-2 แผนงบประมาณเงินแผ่นดินและราย
งานสรุปการใช้งบประมาณแผ่นดิน
8.1-2-1 แผนงบประมาณเงินรายได้และรายงาน
สรุปการใช้งบเงินรายได้
8.1-2-2 แผนงบประมาณเงินแผ่นดินและราย
งานสรุปการใช้งบประมาณแผ่นดิน
8.1-3-1 แผนงบประมาณเงินรายได้และรายงาน
สรุปการใช้งบเงินรายได้
8.1-3-2 แผนงบประมาณเงินแผ่นดินและราย
งานสรุปการใช้งบประมาณแผ่นดิน
8.1-4-1 แผนงบประมาณเงินรายได้และรายงาน
สรุปการใช้งบเงินรายได้
8.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาครั้งที2่ /2555และ 6/2555
-ไม่มี-

-ไม่มี-

8.1-7-1

แผนปฏิบัติการประจาปี 2555
พิจารณาในแผนพัฒนาระบบการ
บริหาร การเงิน และการจัดการความ
เสี่ยง

ภาควิชามีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 5 ข้อ ได้คะแนนตาม
เกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบเปูาหมายปีการศึกษา 2555 ที่กาหนดไว้ 5 ข้อ พบว่า บรรลุ
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เปูาหมาย ได้ 5 ข้อ และเมื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2555 พบว่า ภาควิชาไม่มีพัฒนาการ
เพิ่มจากปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของภาควิชา
ภาควิชามีการจัดการงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดินพร้อมรายงานสรุปการใช้
งบประมาณทั้งสอง
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ภาควิชามีการจัดการงบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดินตามระบบมหาวิทยาลัย
และให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงคงามคิดเห็นและรับรู้อย่างโปร่งใส
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาภาควิชา
และบุคลากร
แต่ละปีงบประมาณจะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาควิชา ภาควิชามีการ
จัดการงบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดินตามระบบมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะห์ความสอดคล้อง
งบประมาณที่กาหนดกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจของภาควิชา
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจาภาควิชาอย่าง
น้อย
ปีละ 2 ครั้ง
ในแต่ละปีงบประมาณจะมีการสรุปแผนการบริหารการเงินเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของภาควิชาอย่างต่อเนื่อง
ไม่มี
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ไม่มี
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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ผู้บริหารภาควิชานาข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์งบประมาณภาควิชาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนา
ระบบการบริหาร การเงิน และการจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารรายงานสถานการณ์ทางการเงินให้บุคลากร
ทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา และแฟูมหนังสือเวียน
** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูลที่มีการดาเนินงาน (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) **

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จานวน 1 ตัวบ่งชี้
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก สามารถบรรลุเปูาหมาย 1. ตัวบ่งชี้
และมีพัฒนาการ - ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 2.10
ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
หน่วย ปีการ
ศึกษา 2554
2555

9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ
ภายใน

8

8

ผลประเมินตามเกณฑ์
(คะแนนเต็ม 5)

2555

ผลประเมิน
พัฒนาการ**

2555

2555

2555

ประเมิ
น
ตนเอง

กรรม
การ

2554

8

8

5

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย
* ผลการประเมินเปูาหมาย
** ผลการประเมินพัฒนาการ

ผลประเมิน
เป้าหมาย*

 = บรรลุเปูาหมาย
 = มีพัฒนาการ

ประเมิ กรรม
นตนเอง การ

ประเมิ
น
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรร
ม
การ

5

5









5

5

1

1

0

0

 = ไม่บรรลุเปูาหมาย
 = ไม่มีพัฒนาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)(ปรับเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การ
ประเมิน)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 8 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
รายการหลักฐาน
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเลข
(เกณฑ์มาตรฐาน)
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
คะแนน: จานวนข้อ 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1-1-1 รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2555
9.1-1-2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
การศึกษา
 1 : 1 ข้อ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าและดาเนินการตามระบบที่
2 : 2หรือ3 ข้อ
กาหนด
 3 : 4หรือ5ข้อ  2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญ 9.1-2-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1-2-2 แผนปฏิบัติการประจาปี2555 (พิจารณาในส่วน
ภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
แผนพัฒนางานประกันคุณภาพของภาควิชา)
และผู้บริหารสูงสุดของภาควิชา
9.1-3-1 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของคณะ
4 : 6หรือ7 ข้อ  3. มีการ ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนตามตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะ
2554
 5 : 8หรือ9 ข้อ  4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 9.1-4-1 รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา
การศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 9.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1) การควบคุมติดตามการดาเนินงาน
และประเมินคุณภาพ2 ) การจัดทา
รายงาน ประจาปีที่เป็นรายงาน ประเมิน
คุณภาพ เสนอต่อ คณะกรรมการประจา
ภาควิชา ก่อนจัดส่ง ให้คณะ ตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA
Online และ3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ ภาควิชา โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
ภาควิชา
9.1-5-1 ส.ป.ค. 01
 5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทางานและส่งผลให้มีการ
9.1-5-2 แผนปฏิบัติงานประจาปี2554 (พิจารณาใน
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ส่วนแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
แผน)
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เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)
 6. มี ฐานข้อมูล ที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของคณะ
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
คณะ/มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน
 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ ภาควิชา
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
9.1-6-1 แฟูมเอกสารข้อมูลหลักฐานสาหรับการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง ทั้ง 9 องค์ประกอบ
9.1-7-1
9.1-7-2

9.1-8-1

รายงานโครงการสหกิจศึกษา (เป็นข้อมูล
ปูอนกลับจากผู้ประกอบการ)
กิจกรรมและรายงานผลกิจกรรมนิสิต
อาสาสมัครสาหรับการประกันคุณภาพ
ภาควิชา
เอกสารแสดงการเข้าประชุม/บรรยาย และ
กรรมการด้านการประกันคุณภาพให้แก่
หน่วยงานภายนอก

9.1-9-1
9.1-9-2
9.1-9-3

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 8
ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ 8 ข้อ และผลการ
ดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที่ ..-..ข้อ
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ภาควิชามีการประเมินตยเองเป็นประจาทุกปี และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของภาควิชา
ผู้บริหารภาควิชาเน้นและให้ความสาคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการส่งเสริมกาหนดแนว
ทางการทาการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการส่งเสริมกาหนดแนวทางการทาการประเมิน
ตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างถูกต้อง และนาผลการประเมินของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษามาเป็นนโยบายต่อการทาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในปีต่อๆไป
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3. มีการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะ
ประเมินตามตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของคณะ
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย1 ) การควบคุมติดตาม
การดาเนินงานและประเมินคุณภาพ2 ) การจัดทารายงาน ประจาปีที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพเสนอต่อ คณะกรรมการ
ประจาภาควิชา ก่อนจัดส่งให้คณะตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของภาควิชา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาภาควิชา
ภาควิชาจัดทาการประเมินตนเองตามกาหนดเวลาของคณะและนาผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของภาควิชาต่อไป
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
นาข้อมูลต่างๆจาก ส.ป.ค. 01 มาใช้เป็นฐานในการวางแผนแผนปฏิบัติงานประจาปี
6. มีฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
ภาควิชาจัดทาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ของมหาวิทยาลัย
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ
รายงานผลโครงการสหกิจศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาควิชาสามารถดาเนินงานอยู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา อีก
ทั้งภาควิชายังจัดให้มีการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้แก่นิสิตโดยตรงผ่านกิจกรรมอาสาสมัครสาหรับการ
ประกันคุณภาพภาควิชา
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน
อาจารย์ในภาควิชามีการเข้าร่วมประชุมและบรรยายด้านการประกันคุณภาพให้แก่หน่วยงานภายนอก
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ไม่มี

ภาควิชา พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้
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ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของคณะ จานวนโครงการ / กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ในรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิต (ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย .....โครงการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
รายการหลักฐาน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
1คะแนน 2 คะแนน 3คะแนน
มีโครงการ/ มีโครงการ/ มีโครงการ/
กิจกรรมอย่าง กิจกรรม
กิจกรรม
น้อย 10
11-20
21-30
โครงการ

4คะแนน
มีโครงการ/
กิจกรรม
31-40

5คะแนน
มีโครงการ/
กิจกรรม
มากกว่า 40

หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
พ-1
เอกสารโครงการต่างๆ

** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) **
ในปีการศึกษา 2555 ภาควิชามีการจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รายวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิตจานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับคณาจารย์
2. โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่1
3. โครงการ “ห้องเรียนธรรมชาติ: สรรค์สร้างบ้านให้ปลา ปลูกปุาชายเลน สานสัมพันธ์ศิลปาชีพ”
4. โครงการฝึกปฏิบัติการทักษะเชิงวิชาชีพด้วยกระบวนการ P-D-C-A (เพิ่มเติม)
5. โครงการการสอบประมวลผลการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่4
6. โครงการสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7. โครงการสหกิจศึกษารุ่นที่ 21 (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555)
8. โครงการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว (นิสิต)
10. โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย “เรียนรู้รากเหง้าของอดีต”
11. โครงการพัฒนาเว็บไซด์ภาควิชาเพื่อการเผยแพร่และการจัดการองค์ความรู้
12. โครงการนิสิตอาสาสมัครสาหรับการประกันคุณภาพภาควิชา
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ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ กระบวนการและกลไกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม เอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ (ไม่ประเมินแต่ให้
รายงานผล)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 4 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีการจัดทาแผนการส่งเสริม เอกลักษณ์ของ
คณะฯ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ
 1 : 1 ข้อ
 2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการ
การส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ
2 : 2 ข้อ
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรและปัจจัยเกื้อหนุน
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของพันธกิจที่
 3 : 3หรือ4 ข้อ
เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของคณะฯ
 4. มีการถ่ายทอดความหมายและสร้างความเข้าใจ
 4 : 5 ข้อ
เรื่องเอกลักษณ์ของคณะฯ
 5. มีการประเมินผลและวิเคราะห์ผลสาเร็จของ
 5 : 6 ข้อ
การดาเนินการส่งเสริม เอกลักษณ์ของคณะฯ
ของทุกพันธกิจ
 6. มีการนาผลการประเมินและวิเคราะห์
ผลสาเร็จของการดาเนินการมาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม เอกลักษณ์ของ
คณะฯ

รายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
อ1-1-1 แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
2555
อ1-2-1 สปค. 01
อ1-2-2
อ1-3-1 งบประมาณปี 2555-2556
อ1-3-2
อ1-4-1
อ1-4-2
อ1-5-1

เวปไซต์คณะ

อ1-5-2
อ1-6-1

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีกระบวนการและกลไกเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 4 ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่
กาหนดไว้ที่ 4 ข้อ และผลการดาเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที.่ ...ข้อ
** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) **
รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีการจัดทาแผนการสร้างและส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ
ภาควิชาสร้างและถ่ายทอดเอกลักษณ์ของคณะสู่อาจารย์ บุคลากน และนิสิตอย่างครอบคลุมทุกพันธกิจ
2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการการสร้างและส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ
ภาควิชานาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา
มาปรบปรุงพร้อมสร้างกลไกเพื่อพัฒนากิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ
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3. มีการจัดสรรทรัพยากรและปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เอกลักษณ์ของคณะฯ
งบประมาณต่างๆจากรายได้ของภาควิชาจะถูกจัดสรรเพื่อสร้างความเป็นของพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์
ของคณะอย่างครบถ้วน
4. มีการถ่ายทอดความหมายและสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการกาหนด
เอกลักษณ์ของคณะฯ
ภาควิชาถ่ายทอดความรู้เรื่องเอกลักษณ์ของคณะผ่านเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
5. มีการประเมินผลและวิเคราะห์ผลสาเร็จของการดาเนินการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯของทุกพันธกิจ
ไม่มี
6. มีการนาผลการประเมินและวิเคราะห์ผลสาเร็จของการดาเนินการมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
เอกลักษณ์ของคณะฯ
ไม่มี
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ระบบและกลไกการสร้างคุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และบุคลากรตามอัตลักษณ์ของคณะและ
สถาบัน (ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล)
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556)
เป้าหมาย 6 ข้อ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนกา ร
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(เกณฑ์มาตรฐาน)

คะแนน: จานวนข้อ  1. มีการจัดทาแผนการสร้างและส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของคณะ และมีผู้รับผิดชอบ
 1 : 1หรือ2 ข้อ
 2. มีการถ่ายทอดความหมายและให้บุคลากรมี
2 : 3 ข้อ
ส่วนร่วมกาหนดแนวทางในการสร้างและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ
 3 : 4 ข้อ
 3. มีการจัดสรรทรัพยากร และปัจจัยเกื้อหนุน
ต่างๆ เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์
 4 : 5 ข้อ
ของคณะ
5 : 6หรือ7 ข้อ

 4. มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างและส่งเสริม ให้
เกิดอัตลักษณ์ของคณะ
 5. มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่สร้าง
และส่งเสริม ให้เกิด IDKU ตามอัตลักษณ์ของ
คณะ โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
 6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการ
สร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ

ตัวอย่างรายการหลักฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
อ2-1-1 แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
2555 (พิจารณา ในส่วนแผนพัฒนา
นิสิตและบริการศิษย์เก่า)
อ2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
/ 2555
อ2-3-1

แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
2555 (พิจารณา ในส่วนแผนพัฒนา
นิสิตและบริการศิษย์เก่า)

อ2-5-1

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
2555

อ2-6-1

รายงานการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2555

 7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมเพื่อสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
คณะ
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการสร้างคุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และบุคลากรตามอัตลักษณ์
ของคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 6. ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ... 5..คะแนน สามารถบรรลุ
เปูาหมายตามที่กาหนดไว้ที่ .6 ข้อ
** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) **
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รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้
1. มีการจัดทาแผนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน และมีผู้รับผิดชอบ
ภาควิชามีการกาหนดกรอบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมและให้ความรู้ใน
เรื่องของอัตลักษณ์ของคณะ
2. มีการถ่ายทอดความหมายและให้บุคลากรมีส่วนร่วมกาหนดแนวทางในการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์
ของคณะและสถาบัน
ไม่มี
3. มีการจัดสรรทรัพยากร และปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะ
สถาบัน

และ

ภาควิชาจัดสรรรายได้ต่างๆเพื่อจัดทาโครงการสาหรับการสร้างการถ่ายทอดความรู้สู่สถาบัน
4. มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างและส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน
ภาควิชาจัดทาและเข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะอย่างทั่วถึง

5. มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่สร้างและส่งเสริม ให้เกิด IDKU ตามอัตลักษณ์ของคณะ และสถาบัน
โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ผลการประเมินโครงที่สร้างเสริมให้เกิด IDKU เป็นไปตามคณะ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน
โครงการต่างๆของภาควิชาที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ถูกสร้างขึ้นจากประเด็นต่างและถูกประเมินตามตัวบ่งชี้

7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมเพื่อสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน
ไม่มี
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ในบทนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพ ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
สรุปประสิทธิผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของระดับหน่วยงาน
3.1 สรุปประสิทธิผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ (พิจารณาโดย การสังเคราะห์และวิเคราะห์เชื่อมโยงของผล
การดาเนินงานตามองค์ประกอบ ตลอดจนแผนและเปูาหมายระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ปีการศึกษา 2555 ภาควิชามีผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ระดับ ดี (คะแนน 4.00) ภาควิชามีตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น
27 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 26 ตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาจะดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
และครบพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ปีการศึกษา 2555 ภาควิชามีผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 2 ในระดับดี (4.20) ภาควิชาดาเนินการตามแผนการ
ผลิตบัณฑิต โดยจัดทาโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้มีแผนสนับสนุุนให้
อาจารย์เพิ่มพูนความรู้โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เรียนต่อปริญญาเอกและเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ปีการศึกษา2556 ภาควิชามีผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 3 ระดับพอใช้ (คะแนน 3) ภาควิชาส่งเสริมให้มีการ
จัดการโครงการอันเป็นการสร้างประโยชน์ต่อนิสิตในทุกระดับชั้นทั้งทางวิชาการและจริยธรรม อีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สู่นิสิตและศิษย์เก่าผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ปีการศึกษา 2555 ภาควิชามีผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 4 ระดับต้องพอใช้ (คะแนน 3.35) ซึ่งในปีการศึกษานี้
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีุที่แล้วถือว่ามีพัฒนาการ และภาควิชา
ส่งเสริมให้อาจารย์ของทุนทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ปีการศึกษา 2555 ภาควิชามีผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 5 ระดับควรปรับปรุง (คะแนน 2.50) เนื่องจาก
องค์ประกอบนี้ภาควิชาได้คะแนนจากการประเมินตัวเองในระดับที่ต้องปรับปรุงมาสองปีการศึกษาติดกันซึ่งภาควิชชาตระหนัก
ถึงเหตุผลดังกล่าว
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาจาเป็นต้องกาหนดแนวทางนการผลักดันให้เกิดการบริการวิชาการแก่สังคม
อย่างกว้างขวางมากขึ้น พยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นกับภาควิชามากขึ้น
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2556 ภาควิชามีผลการดาเนินานองค์ประกอบที่ 6 ระดับดี (คะแนน 3.00) ภาควิชาได้จัดโครงการที่
ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ปีการศึกษา 2555 ภาควิชามีผลการดาเนินานองค์ประกอบที่ 7 ระดับต้องปรับปรุง (คะแนน 2.33) โดยภาควิชามี
การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการดาเนินงาน มีการกาหนดและกระจายภาระงานของอาจารย์มาอย่างต่อเนื่อง เ พื่อพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะวิชาชีพของอาจารย์สาหรับการปฏิบัติพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ปีการศึกษา 2555 ภาควิชามีผลการดาเนิงนานองค์ประกอบที่ 8 ระดับพอใช้ (คะแนน 3.00) ภาควิชาจะยังคง
จัดทาโครงการวิเคราะห์ศักยภาพในการใช้เงินเพื่อการผลิตต่อไป เพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกาหนดงบประมาณและ
การวางแผนการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณต่อๆไป นอกจากนี้ภาควิชาจะสนับสนุนให้คณะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2555 ภาควิชามีผลการดาเนิงนานองค์ประกอบที่ 9 ระดับดีมาก (คะแนน 5.00) ภาควิชาดาเนิน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพ และโครงการนิสิตอาสาสมัครช่วยงานประกันคุณภาพของภาควิชาต่อไป ร่วมทั้ง
สนับสนุนให้คณะสร้างนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

43
3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบของระดับหน่วยงาน (นาเสนอเป็นบทสรุปผู้บริหาร จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน)
จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางแก้ไข/แนวทาง
การเสริมจุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ

มีแผนปฏิบัติการประจาปีที่มี
การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา และ
ยุทธศาสตร์ของคณะ รวมทั้ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษามาใช้ในการ
วิเคราะห์แผน นอกจากนี้ยัง
ได้ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปีให้มีความชัดเจนและ
ง่ายต่อการติดตามผลการ
ดาเนินงานมากยิ่งขึ้น

ภาควิชายังขาดแนวทางที่เป็น
รูปธรรมในการนาผลประเมิน
โครงการมาใช้ในการปรับปรุง
โครงการครั้งต่อไป

ปรับโครงสร้าง/รูปแบบของโครงการให้
มีประเด็นเรื่อง “ประเด็นวิเคราะห์
แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์
และบทสรุปการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
โครงการ” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ตระหนักถึงความจาเป็นต้อง
นาผลการดาเนินงานครั้งก่อนมาใช้ใน
การปรับปรุงแผน
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จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางแก้ไข/แนวทาง
การเสริมจุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

1. กระบวนการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ซึ่งพิจารณาจาก
มคอ. 3 ที่มุ่งเน้นให้นิสิต
ได้อภิปรายในชั้นเรียน
และค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง
2. ภาควิชามีโครงการ
จานวนมากและ
หลากหลายที่ส่งเสริม
ประสบการณ์ทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพเป็น
อย่างดี
3. อาจารย์สามารถบูรณา
การประสบการณ์วิจัย
และการบริการทาง
วิชาการมาใช้ในการ
เรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี

1. สัดส่วนอาจารย์ประจามีวุฒิ
ปริญญาเอกยังมีน้อย ต้อง
ปรับปรุงอย่างมาก
2. สัดส่วนอาจารย์ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการต้อง
ปรับปรุงเพิ่มเติม
3. ยังไม่สามารถพัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1. ส่งเสริม สนับสนุน และสรรหา
บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกให้
มากยิ่งขึ้น
2. จัดทาแผนความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของอาจารย์ โดยกาหนดตัวบุคคลที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาตาแหน่งทาง
วิชาการ และดาเนินกิจกรรมที่
สนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวให้ทา
ผลงานวิชาการตามระยะเวลาที่ตั้งเปูา
ไว้ โดยผ่านการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา และ
ให้มีการกระจายภาระงานไปยัง
อาจารย์ท่านอื่น เพื่อเอื้อให้อาจารย์
ท่านนั้นได้สร้างผลงานทางวิชาการ
ตามกรอบเวลาได้
3. ภาควิชาจาเป็นต้องเร่งดาเนินการ
แนวทางแก้ไขในข้อ 1 และ 2 เพื่อให้
มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้ควรดาเนินการโครงการ
ร่างหลักสูตรปริญญาโท ในปี
การศึกษา 2557
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จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางแก้ไข/แนวทาง
การเสริมจุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต

6. ภาควิชามีโครงการ
บริการให้กับนิสิตที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
7. ภาควิชาเป็นต้นแบบและ
มีระบบในการดาเนินงาน
โครงการสหกิจศึกษามาอย่าง
ต่อเนื่อง
8. ภาควิชามีโครงการ
ประมวลผลการเรียนรู้ของนิสิต
ชั้นปีที่ 4 ก่อนการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา

1. ภาควิชายังไม่มีระบบ
การประเมินระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
เนื่องจากเป็นภาควิชาขนาดเล็ก
แต่อาจารย์มีภาระงานที่
หลากหลายและปริมาณมาก จึง
ยังไม่สามารถทาการประเมิน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
2. ภาควิชายังไม่มีระบบ
การประมวลผลการเรียนรู้ที่
ชัดเจนเพื่อการพัฒนาให้เป็น
รูปธรรม

ภาควิชายังคงต้องอาศัยกระบวนการ
และข้อมูลของคณะ แต่ควรมีการ
ติดตามและนาข้อมูลจากคณะมา
ประมวลในระดับภาควิชา และนาไป
ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ภาควิชา
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จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางแก้ไข/แนวทาง
การเสริมจุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

1. คณาจารย์ภาควิชามีชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับอย่างสูงทาง
วิชาการและงานวิจัย ในหัวข้อ
“มาตรฐานการศึกษา”
“มาตรฐานอาชีพ” และ
“มาตรฐานคุณภาพบริการ” ซึง่
กลายเป็น benchmark ของ
ภาควิชา
2. คณาจารย์ภาควิชาได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยในการเข้ารับการ
อบรม สัมมนาและดูงานที่ทาให้
ความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์มีความทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง

ภาควิชายังไม่สามารถกาหนด
เปูาหมายและสัดส่วนของเงิน
สนับสนุนจากภายในและ
ภายนอกได้อย่างชัดเจน จึง
ทาให้บางปี ภาควิชาทางาน
ให้กับมหา วิทยาลัยหรือ
องค์กรภายนอกแห่งใดแห่ง
หนึ่งเพียงอย่างเดียว หากปีใด
ไม่มีงานวิจัยกับองค์กร
ภายนอกก็จะส่งผลให้ขาด
ความต่อเนื่องของความ
ร่วมมือด้านการวิจัย

ส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมกันทาวิจัยเป็น
ทีม และนาเสนอโครงการวิจัยไปยัง
สภาวิจัยแห่งชาติที่ให้ความสาคัญกับ
การวิจัยทางการท่องเที่ยว โดย
ภาควิชาต้องกาหนดตัวบุคคลที่มี
ศักยภาพในการทาวิจัย และกระจาย
ภาระงานด้านอื่น ๆ ของอาจารย์
นักวิจัยให้กับอาจารย์ท่านอื่นที่มีภาระ
งานน้อยเพื่อให้อาจารย์นักวิจัยได้
สร้างผลงานวิจัยและทุนวิจัยที่เพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ภาควิชามีอาจารย์เป็นที่ยอมรับ
อย่างสูงในด้านวิชาการ จึงได้รับ
เชิญเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ และ
วิทยากร

ไม่สามารถดาเนินโครงการบริการ
วิชาการที่นารายได้ให้แก่ภาควิชา
ได้ เนื่องจากอาจารย์มีภาระงาน
มาก

สนับสนุนอาจารย์ให้จัดทาโครงการ
บริการวิชาการที่นารายได้ให้ภาควิชา
และให้ความสาคัญในระดับต้นในการ
พัฒนาความรู้และความก้าวหน้าทาง
วิชาการ

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ภาควิชาได้จัดกิจกรรมที่
หลากหลาย ส่งเสริมให้นิสิตมี
จริยธรรม และตระหนักถึงคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมไทย

-ไม่มี-

ในปีการศึกษา 2555 ภาควิชากาหนด
เปูาหมายที่จะดาเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
6 กิจกรรม ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับคุณภาพ
ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางแก้ไข/แนวทาง
การเสริมจุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ภาควิชามีอาจารย์ที่มีความ
ยังขาดการจัดการความรู้อย่างเป็น
กระตือรือร้น และสามารถทางาน ระบบ
ร่วมกันเป็นทีม มีการกระจาย
ภาระงานตามความถนัดของ
อาจารย์ และสามารถเสนอ
โครงการ/กิจกรรมตามความสนใจ
ของตน

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ และจัดทาแผนพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้สาหรับ
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556
ซึ่งครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศด้าน
วิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมโดยส่งผ่านข้อมูล
สารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ภาควิชามีการวิเคราะห์การใช้
จ่ายเงินและงบประมาณอย่างเป็น
รูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง

-ไม่มี-

ภาควิชาพัฒนาระบบฐานข้อมูลทาง
การเงินและงบประมาณที่สามารถ
นาไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของภาควิชา และ
ส่งผ่านข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและ
งบประมาณให้อาจารย์รับทราบผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1. มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการ 1. ยังไม่มีการสร้างเครือข่าย
ประกันคุณภาพให้แก่นิสิต โดย
ภายในคณะ
ผ่านกระบวนการการเรียนการ 2. ยังขาดการส่วนร่วมในการ
สอน การประชาสัมพันธ์ข้อมูล/
ประกันคุณภาพการศึกษา
ข่าวสารด้านประกันคุณภาพ
ของผู้ใช้บัณฑิตและของ
และการมอบหมายงานให้นิสิต
ผู้ใช้บริการ
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
การประกันคุณภาพ
2. เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วม
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการ
เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอในการ
จัดการคุณภาพโครงการ โดยเฉพาะ
โครงการภายใต้แผนพัฒนาและจัด
การศึกษา และแผนบริการวิชาการ

135
บทที่ 4
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ ได้ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาศิลปาชีพ ตามรอบปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 28-29, 31
พฤษภาคม 2555 นั้น ภาควิชาศิลปาชีพได้จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จานวน .5.. โครงการ/กิจกรรม และได้ดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จานวน ..5.. โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดาเนินการ .... โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ได้
ดาเนินการ ... โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
1) (โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการ) เนื่องจาก..........................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................................................
3) ........................................................................................................................................................................................
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค. 01) ของภาควิชาศิลปาชีพ
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2555
ภาควิชาศิลปาชีพ
รายงาน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
1. จุดที่ควร 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข/ 4.1 โครงการที่สอดคล้อง 4.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง 5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
พัฒนา
ปรับปรุง (กลยุทธ์) กับแนวทางการแก้ไข/ กับโครงการ
(KPI) ของแนวทาง
ปรับปรุง (กลยุทธ์)
การแก้ไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ์)

6. ระยะเวลาดาเนิน 7. งบประมาณที่ตั้งไว้ 8. ผู้รับผิดชอบ
การตามรอบปี
8.1 ผู้กากับดูแล 8.2 ผู้ปฏิบัติงาน
งบประมาณ 25552556

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
การกาหนด
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ของโครงการ/
กิจกรรม (การ
กาหนดตัวชี้วัด
ไม่ใช้รูปแบบ
เดียวกันทุก
โครงการ)

ควรจัดทาแผน การจัดทาโครงการ
ต่างๆให้ตรงกับ ต่างๆของภาควิชานั้น
องค์ประกอบ หัวหน้าโครงการจะ
ตัวบ่งชี้ในการ ดาเนินการเองมิได้เป็น
ประกันคุณภาพ ภาพรวมของภาควิชา
เพื่อให้เข้าใจตรง จึงทาให้รูปแบบและ
กันโดยง่าย
การวัดผลโครงการมี
ควรกาหนด
ตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ ทั้งใน
เชิงคุณภาพ
โดยอิงเกณฑ์
ประกันคุณภาพ

หัวหน้าภาควิชากาชับ
คณาจารย์ให้ใช้ตัวชี้วัด
แบบเดียวกับระบบ
ประกันคุณภาพ

หัวหน้าภาควิชาแจ้งผล โครงการทุกโครงการใน
การประเมินตัวเองให้กับ แผนการปฏิบัติงาน
คณาจารย์ในภาคระหว่าง ประจาปีการศึกษา
การประชุมคณะกรรม 2556 มีตัวชี้วัดใน
การบริหารภาควิชา โดย รูปแบบเดียวกันกับ
กาชับให้ใช้ตัวชี้วัด
ระบบประกันคุณภาพ
แบบเดียวกับระบบ
การ
ประกันคุณภาพ

มิ.ย. 56

หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ผู้จัดทา
โครงการทุกโครง
การ
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1. จุดที่ควร
พัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ 4.แนวทางการแก้ไข 4.1โครงการที่สอดคล้อง 4.2กิจกรรมที่
ตนเอง
/ปรับปรุง (กลยุทธ์) กับแนวทางการแก้ไข/ สอดคล้องกับ
ปรับปรุง (กลยุทธ์)
โครงการ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สัดส่วนคุณวุฒิ ควรจัดทาแผน จานวนบุคลากร
การศึกษาของ กระจายภาระงาน ของภาควิชามี
อาจารย์ และ และพัฒนา
ตาแหน่งทาง
สัดส่วน
บุคลากรในรอบปี วิชาการและ
ตาแหน่งวิชาการ การศึกษาเวลา คุณวุฒิระดับ
ของอาจารย์
2 ปี
ปริญญาเอกใน
ภาควิชามีค่า
และครอบคลุมปี จานวนน้อย
ในบทบาทของที่ งบประมาณ 3 ปี
ปรึกษา
ควรกาหนดแผน
วิทยานิพนธ์เป็น 0 การพัฒนาหลัก
สูตรการศึกษา
ระดับบัณฑิต
ศึกษา ในแผนของ
ภาค
ทุกปีการศึกษา

จัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนา
หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท

5.ตัวชี้วัดความสาเร็จ 6.ระยะเวลา
7.งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ
(KPI)ของแนวทางการ ดาเนินการตามรอบ ที่ตั้งไว้
8.1 ผู้กากับดูแล 8.2 ผู้ปฏิบัติงาน
แก้ไข/ปรับปรุง
ปีงบประมาณ
(กลยุทธ์)
2555-2556

กิจกรรมจัดทา แผนอัตรากาลังคนและ มิ.ย. 55 – พ.ค. 56
แผนอัตรากาลังคน เพิ่มคุณวุฒิการศึกษา
และเพิ่มคุณวุฒิ ของอาจารย์
การศึกษาของ
อาจารย์

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา/รอง
หัวหน้าภาควิชา
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1.จุดที่ควร
พัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ 3.การวิเคราะห์ 4.แนวทางการ 4.1โครงการที่สอดคล้อง 4.2กิจกรรมที่
ตนเอง
แก้ไข/ปรับปรุง กับแนวทางการแก้ไข/ สอดคล้องกับ
(กลยุทธ์)
ปรับปรุง (กลยุทธ์)
โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ 6.ระยะเวลาดาเนิน 7.งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ
(KPI)ของแนวทางการ การตามรอบปีงบ ที่ตั้งไว้
8.1 ผู้กากับดูแล 8.2 ผู้ปฏิบัติงาน
แก้ไข/ปรับปรุง
ประมาณ 2555(กลยุทธ์)
2556

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ควรจัดกิจกรรม
พัฒนาความรู้
และประสบการณ์
ให้แก่ศิษย์เก่า
พร้อมสนับสนุนให้
นิสิตสร้างเครือ
ข่ายพัฒนา
คุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัย

ภาควิชามีการส่ง จัดกิจกรรมเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการ
เสริมการจัดโครง เป็นแหล่งกระจาย การท่องเที่ยว ครั้งที1่
การต่างๆที่เป็น ข้อมูล่ส
ที่ าคัญต่อ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ประโยชน์ตอ่ นิสิต ศิษย์เก่าและบุคคล กับความท้าทายใหม่ใน
แต่ขาดการเชื่อม ทั่วไป
ประชาคมอาเซียน”
โยงกับศิษย์เก่า

มีศษิ ย์เก่าเข้าร่วม
ประชุม
สัมมนาวิชาการ

มิ.ย 55 – พ.ค. 56 127,500 บาท หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ภรู ิวัจน์
เดชอุ่ม

ิองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน ควรพัฒนาการ ภาควิชาส่งเสริม
วิจัยอย่างเป็น
วิเคราะห์
ให้อาจารย์นาผล
ระบบ
สังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยมา
ขาดผู้รับผิดชอบ และเผยแพร่ใน บูรณาการกับการ
ในการรวบรวม เว็บไซต์อย่างต่อ เรียนการสอน
คัดสรร วิเคราะห์ เนื่องทั้งปี
อย่างต่อเนื่อง
สังเคราะห์ให้เป็น
องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์จริง

กระตุ้นให้อาจารย์
สร้างองค์ความรู้ที่
เป็นประโยชน์และ
เผยแพร่สู่
สาธารณชน

กิจกรรม
มีการนาเอาองค์ความรู้ มิ.ย 55 – พ.ค. 56
สังเคราะห์และ ที่ได้จากการวิจัยมา
ต่อยอดงานวิจัย บูรณาการกับการเรียน
เพื่อสร้างองค์ การสอน ไม่ต่ากว่า 3
ความรู้ที่เป็น
วิชาต่อปีการศึกษา
ประโยชน์ตอ่ สังคม

หัวหน้าภาควิชา

คณาจารย์ภาควิชา
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1.จุดที่ควร
พัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ 3.การวิเคราะห์ 4.แนวทางการ 4.1โครงการที่สอดคล้อง 4.2กิจกรรมที่
ตนเอง
แก้ไข/ปรับปรุง กับแนวทางการแก้ไข/ สอดคล้องกับ
(กลยุทธ์)
ปรับปรุง (กลยุทธ์)
โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ 6.ระยะเวลาดาเนิน 7.งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
(KPI)ของแนวทางการ การตามรอบปีงบ ที่ตั้งไว้
8.1 ผู้กากับดูแล 8.2 ผู้ปฏิบัติงาน
แก้ไข/ปรับปรุง
ประมาณ 2555(กลยุทธ์)
2556

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
1.การประเมินผล ควรมีผู้รับผิดชอบ ภาควิชาทาการ ผลักดันให้อาจารย์
ความสาเร็จของ ในการวางแผนติด สารวจความต้อง นาการบริการวิชา
การบูรณาการงาน ตามประเมินผล การของชุมชนจาก การมาบูรณาการ
บริการทางวิชาการ และนาผลไปใช้ การวิเคราะห์ กับการเรียนการ
แก่สังคมกับการ ประโยชน์ตอ่
สิ่งแวดล้อมต่างที่ สอน
เรียนการสอนและ หน่วยงานและชุม เกี่ยวข้องกับสาขา
การวิจัย
ชน รวมทั้งนามา วิชาชีพแต่ยังขาด
2.การสารวจความ ปรับปรุงคุณภาพ การประเมินผล
ต้องการของชุมชน ของการให้บริการ ความสาเร็จของ
การบูรณาการ

กิจกรรมสนับสนุน มีการบูรณาการ
มิ.ย 55 – พ.ค. 56
บุคลากรให้บริการ งานบริการวิชาการกับ
วิชาการแก่สังคม การเรียนการ
สอนไม่นอ้ ยกว่า 3
วิชาต่อปีการศึกษา

หัวหน้าภาควิชา

คณาจารย์ภาควิชา
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ตารางที่ 4.2 การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2554 (สปค. 02)
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2554
ภาควิชาศิลปาชีพ
รายงาน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
1.จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะ

2.แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ์)

3.โครงการที่สอดคล้อง 4.กิจกรรมที่
กับแนวทางการแก้ไข/ สอดคล้องกับ
ปรับปรุง (กลยุทธ์) โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ 6.ผลการ
7.ร้อยละ
(KPI)ของแนวทางการ
ดาเนินงาน ผลสาเร็จ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) ตามกิจกรรม ของ
โครงการ

8.งบประมาณ
ที่ใช้จริง

9. ผู้รับผิดชอบ
10.
หมาย
9.1
9.2
ผู้กากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน เหตุ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
การกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ของโครงการ/
กิจกรรม (การกาหนด
ตัวชี้วัดไม่ใช้รูปแบบ
เดียวกันทุกโครงการ)

หัวหน้าภาควิชา
กาชับคณาจารย์ให้
ใช้ตัวชี้วัดในแบบ
เดียวกับระบบ
ประกันคุณภาพ

หัวหน้าภาควิชาแจ้ง
ผลการประเมิน
ตนเองให้กับ
คณาจารย์ในภาค
ระหว่างการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา
โดยกาชับให้ใช้
ตัวชี้วัดแบบเดียว
กับระบบประกัน
คุณภาพ

โครงการในแผนการปฏิบัติ
งานประจาปีการศึกษา
2556 มีตัวชี้วัดในรูปแบบ
เดียวกันกับระบบประกัน
คุณภาพอย่างน้อยร้อยละ
50

ร้อยละ 60
ของโครงการ
ที่จัดขึ้นในปี
การศึกษา
2555
ใช้ตัวชี้วดั ใน
รูปแบบเดียว
กันกับระบบ
ประกัน
คุณภาพ

ร้อยละ 60

หัวหน้า
ภาควิชา

อาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบ
โครงการ
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1.จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะ

2.แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ์)

3.โครงการที่สอดคล้อง 4.กิจกรรมที่
กับแนวทางการแก้ไข/ สอดคล้องกับ
ปรับปรุง (กลยุทธ์) โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ 6.ผลการ
7.ร้อยละ
(KPI)ของแนวทางการ
ดาเนินงาน ผลสาเร็จ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) ตามกิจกรรม ของ
โครงการ

8.งบประมาณ
ที่ใช้จริง

9. ผู้รับผิดชอบ
10.
หมาย
9.1
9.2
ผู้กากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน เหตุ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สัดส่วนคุณวุฒิ
การศึกษาของ
อาจารย์ และสัดส่วน
ตาแหน่งวิชาการ
ของอาจารย์
ภาควิชามีค่า
ในบทบาทของที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เป็น 0

จัดทาแผนการ
พัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท

กิจกรรมจัดทาแผน
อัตรากาลังคนและ
เพิ่มคุณวุฒิการ
ศึกษาของอาจารย์

แผนอัตรากาลังคนและเพิ่ม
คุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์

มีนโยบาย
แนวทางใน
การบริหาร
อัตรากาลัง
และพัฒนา
คุณวุฒิ
อาจารย์

ร้อยละ 100

มีศษิ ย์เก่าเข้าร่วมประชุม
สัมมนาวิชาการ

มีศษิ ย์เก่าเข้า
ร่วมประชุม
พิจารณาใน
ส่วนของนัก
วิชาการท่อง
เที่ยวซึ่งเข้า
ร่วมประชุมทั้ง
หมด 57 คน

ร้อยละ 10

หัวหน้า
ภาควิชา

หัวหน้า
ภาควิชา
และรอง
หัวหน้า
ภาควิชา

หัวหน้า
ภาควิชา

อ. ธารดล
ธาดาดุสิตา
และ
อ.ภูริวัจน์
เดชอุ่ม

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ควรจัดกิจกรรม
พัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้
แก่ศิษย์เก่า พร้อม
สนับสนุนให้
นิสิตสร้างเครือ
ข่ายพัฒนา
คุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัย

จัดกิจกรรมเพื่อเป็น
แหล่งกระจายข้อมูล
ที่ าคัญต่อศิษย์เก่า
่ส
และบุคคลทั่วไป

โครงการสัมมนาวิชาการ
การท่องเที่ยว ครั้งที1่
“อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
กับความท้าทายใหม่ใน
ประชาคมอาเซียน”

127,485
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1.จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะ

2.แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ์)

3.โครงการที่สอดคล้อง 4.กิจกรรมที่
กับแนวทางการแก้ไข/ สอดคล้องกับ
ปรับปรุง (กลยุทธ์) โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ 6.ผลการ
7.ร้อยละ
(KPI)ของแนวทางการ
ดาเนินงาน ผลสาเร็จ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) ตามกิจกรรม ของ
โครงการ

8.งบประมาณ
ที่ใช้จริง

9. ผู้รับผิดชอบ
10.
หมาย
9.1
9.2
ผู้กากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน เหตุ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
วิจัยอย่างเป็น
ระบบ
ขาดผู้รับผิดชอบ
ในการรวบรวม
คัดสรร วิเคราะห์
สังเคราะห์ให้เป็น
องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์จริง

กระตุ้นให้อาจารย์
สร้างองค์ความรู้ที่
เป็นประโยชน์และ
เผยแพร่สู่
สาธารณชน

กิจกรรม
สังเคราะห์และ
ต่อยอดงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคม

มีการนาเอาองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
ไม่ต่ากว่า 3 วิชา ต่อ
ปีการศึกษา

มีการนาเอา
องค์ความรู้
มาใช้ในการ
เรียนการ
สอนจานวน
จานวน 3
รายวิชา

ร้อยละ 100

หัวหน้า
ภาควิชา

คณาจารย์
ภาควิชา

กิจกรรมสนับสนุน
บุคลากรให้บริการวิ
ชาการแก่สังคม

มีการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับ
การเรียนการ
สอนไม่นอ้ ยกว่า 3
วิชาต่อปีการศึกษา

มีการนาเอา
องค์ความรู้
จากการ
บริการทาง
วิชาการ
มาใช้ในการ
เรียนการ
สอนจานวน
จานวน 3

ร้อยละ 100

หัวหน้า
ภาควิชา

คณาจารย์
ภาควิชา

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
1.การประเมินผล
ความสาเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย
2.การสารวจความ
ต้องการของชุมชน

ผลักดันให้อาจารย์
นาการบริการ
วิชา
การมาบูรณาการ
กับการเรียนการ
สอน

50
รายวิชา

บทที่ 5
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน
ในบทนี้ให้ภาควิชานาข้อมูลในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้มาใส่ คือ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมิน (ใส่เฉพาะใน SAR ฉบับที่แก้ไขแล้ว)
ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) สาหรับคณะวิชา
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ ประจาปีการศึกษา 2555 (ป.1)
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ (ป.2)
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3)
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4)
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป. 5)
หมายเหตุ

- แนบเอกสาร ข้อ 1. เฉพาะใน SAR ฉบับที่แก้ไขหลังจากได้รับการตรวจประเมินแล้ว และเปลี่ยนชื่อจาก
"รายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)" เป็น "รายงานการประเมินคุณภาพภายใน"
- เอกสารข้อ 2-7 ใน SAR ฉบับแก้ไขให้ใช้ข้อมูลที่ปรับแก้ไขตามผลประเมินของกรรมการฯ

