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ค าน า 

 
ภาควิชาวรรณคดีตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นกลไกส าคัญในการ

ก ากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติ และใส่ใจปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจหลัก 4 ประการคือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแนวทางและกรอบเกณฑ์การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   

การจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานเพื่อรองรับการประเมินประจ าปี 255 7  ภาควิชาวรรณคดี
ได้รับความอนุเคราะห์จากฝุายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ที่มอบคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554  และปีการศึกษา 2555  พร้อมคู่มือการเขียน  SAR ตลอดจนแนวการเขียน SAR 
ให้อ้างอิง ท าให้ขั้นตอนการจัดท าเอกสารของภาควิชา ฯมีความสะดวก ชัดเจน  นอกจากนี้ยังได้ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานของภาควิชาฯตามองค์ประกอบต่างๆ ในทุกรอบ 4 เดือน สามารถน าเสนอข้อมูลและสรุปผลประเมินได้ง่าย
และรวดเร็วยิ่งขึ้น  

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณและปีการศึกษา 2556  ของภาควิชาวรรณคดีที่ปรากฏอยู่ใน
รายงานนี้  บังเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในภาควิชาฯ  ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการ
ตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยภาควิชา ฯ และในฐานะสมาชิกภาควิชาฯ ที่ตระหนักดีว่าการประกันคุณภาพเป็นงานของ
ทุกคน  แม้จ านวนอาจารย์ภาควิชาฯ ที่มีอยู่จะน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา   อีกทั้งมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ที่เพิ่งเร่ิม
เข้ามาร่วมท างานในภาควิชาฯ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 จ านวนหลายคน   แต่ทุกคนต่างมีความกระตือรือร้น ตลอดจน
ให้ความส าคัญกับการศึกษากลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยิ่ง  เช่น การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับระดับคณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง   จึงสามารถน าความรู้เหล่านั้นมาใช้
ในการจัดท าเอกสาร SAR ฉบับนี้  ได้อย่างเต็มศักยภาพ   

ท้ายที่สุด ภาควิชาวรรณคดีขอขอบคุณฝุายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์  โดยเฉพาะรองคณบดีฝุาย
ประกันคุณภาพที่ได้ท างานหนักให้แก่คณะ  และกระตุ้นให้ภาควิชาวรรณคดีด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆให้
สอดคล้องกับกรอบเกณฑ์การประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย   ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนที่กรุณารับ
เป็นคณะกรรมการประเมินหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ในคร้ังนี้  ภาควิชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค าแนะน าของ
ท่านอันพึงจะเกิดขึ้นนั้น   ล้วนน าสิ่งอันอุดมประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการท างานของภาควิชาฯ  ที่จะส่งผลดีต่อ
การพัฒนาการศึกษา พัฒนานิสิต บัณฑิต และสังคมโดยรวมในที่สุด 
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                                                                    หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 
                                                                      10  กรกฎาคม 2557 
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บทที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานของภาควิชาวรรณคด ี

 
1.1  ประวัติ  
 

 ภาควิชาวรรณคดีตั้งขึ้นพร้อมกับคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ .ศ. 2524 ด าเนินการผลิต
บัณฑิตสองสาขา ได้แก่ สาขาวรรณคดีไทยและสาขาวรรณคดีอังกฤษ   นอกเหนือจากหลักสูตรวิชาเอกสาขาวรรณคดี
ไทยและวรรณคดีอังกฤษแล้ว ภาควิชาวรรณคดียังเปิดสอนรายวิชาเฉพาะบังคับให้แก่นิสิตภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุุน และภาษาจีน  อีกทั้งยังเปิดสอนวิชา
บริการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ด้วย 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดีไทยได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่          
2 พฤษภาคม พ .ศ. 2524 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วรรณคดีอังกฤษได้รับความเห็นชอบจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2529 หลักสูตรทั้ง 2 สาขาได้รับการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 การปรับปรุงหลักสูตร คร้ังแรกด าเนินการใน พ.ศ. 2543  และเมื่อครบรอบ 5 ปี ใน พ.ศ. 2547 ภาควิชา
วรรณคดีได้ด าเนินการวิจัยและปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังหนึ่งโดยยังแยกเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดี
ไทย  และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดี อังกฤษ ต่อมา เมื่อส านักงานการศึกษาอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการออกก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ประจ าหลักสูตรขึ้นใหม่ ใน พ.ศ. 2548 ภาควิชาวรรณคดี จึง
ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการวิจัยและเกณฑ์มาตรฐาน ของส านักงานการศึกษาอุดมศึกษา  
ด้วยการรวมหลักสูตรเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) หลักสูตรเดียว แต่แยกกลุ่มวิชาหลักเป็นกลุ่มวิชาวรรณคดี
ไทยกับกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ หลักสูตรใหม่ ได้รับอนุมัติจากส านักงานการศึกษาอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 ใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 255 1 ถึงรุ่นปีการศึกษา 2554  เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ ส านักงาน
การศึกษาอุดมศึกษา  ภาควิชาฯ ต้องด าเนินการวิจัยและ ปรับปรุงหลักสูตร อีกคร้ังก่อนจะครบก าหนด  5 ปี ใน พ.ศ. 
2555 ขณะนี้หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี)  หลักสูตรปรับปรุง 2555 ได้รับอนุมัติจาก สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2555 แล้วจะเร่ิมใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2555 เป็นรุ่นแรก 
 ความเปลี่ยนแปลงในส่วนของนิสิตระดับปริญญาตรีอีกประการหนึ่งก็คือ ภาควิชาวรรณคดีได้จัดท าโครงการ
สอบคัดเลือกนักเรียนผู้มี ความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาฯ นับแต่ปีการศึกษา 
2552 เป็นต้นมา จนถึงปีการศึกษา 2555 รวม 4 รุ่น นับเป็นการ สนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ว่าด้วยการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาของชาติ โดยให้โอกาสนักเรียนในภูมิภาคสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาวรรณคดีไทยได้
โดยตรง และอยู่ในระหว่างเตรียมการศึกษาพัฒนาการทางการศึกษาของนิสิตที่รับเข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรงกับนิสิตที่รับ
ผ่านระบบกลาง (admission) เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการรับนิสิตของภาควิชาฯ ในอนาคต 
 ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีไทยได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2554 ภาควิชาฯ ก็ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการมาตรฐานจนแล้วเสร็จ  และได้รับอนุมัติจากส านักงานการศึกษาอุดมศึกษา เม่ือ
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ให้เร่ิมใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  
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1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  
       1.2.1  ปรัชญา / ปณิธาน   

              ภาควิชาวรรณคดมีุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม 
มีวิจารณญาณ ทันโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนอย่างส าคัญในการอนุรักษ์ สืบสานความเป็นอารยะของ
ชาติ 
 

  1.2.2  วิสัยทัศน์ 
 

  ภาควิชาวรรณคดีมุ่งสู่ความเป็นผู้น าในด้านการศึกษาวรรณคดี เชิงสหศาสตร์ สร้างผลงานวิจัยและ
งานวิชาการที่มีความโดดเด่นด้านการคิดวิเคราะห์ ธ ารงไว้ซึ่งศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ภาษา มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ มีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา
วรรณคดี  
 

  1.2.3   พันธกิจ 
    เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิจารณ์ ในสาขาวรรณคดีโดยเชื่อมโยง

กับศาสตร์สาขาอื่นๆ ทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง พัฒนาการสร้างสรรค์วงวิชาการวรรณคดีให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 

 

  1.2.4  วัตถุประสงค์  

      1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ทางวิชาการ มีสติปัญญา ความคิดริเริ่ม มีรสนิยมอันประณีต รู้จักใช้
เหตุผลและวิจารณญาณอันเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
      2)  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวรรณคดี สามารถเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้ มีทักษะใน
การสื่อสารและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าไปประกอบอาชีพ   และศึกษาต่อในระดับสูงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

    3)  เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาวรรณคดีโดยการส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับวรรณคดีอย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้ง 

 

1.3  นโยบาย  
  1)   ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 4 ประการให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามหลักการ PDCA 

2)   มุ่งพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

3)   มุ่งพัฒนาภาควิชาฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันโลก และมีความสุข 
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1.4 แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2556 และผลการด าเนินงาน 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2556 ของภาควิชาวรรณคดี 
(กรอบระยะเวลา 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

 
  การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2556 ของภาควิชาวรรณคดี ครอบคลุมปีการศึกษา 2556 ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ ์5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ของ 
 ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-7 ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2556  คณะมนุษยศาสตร์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศ 
5 แหล่ง ได้แก่ 
 1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) ฉบับได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 5/2556  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
    2. แผนกลยุทธ ์5 ป ี(พ.ศ.2556-2560) คณะมนุษยศาสตร ์ฉบับได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2556  
วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
  3. แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2556 คณะมนุษยศาสตร ์ 
    4. แผนกลยุทธ ์5 ปี (2556-2560) ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร ์ในการประชุมคร้ังที่ 3/2556 วันที่ 3 มิถุนายน  2556 
     5. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาวรรณคดี ประจ าปี พ.ศ.2556  
               6. ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยส านักยุทธศาสตร์       
อุดมศึกษาต่างประเทศ   
  โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานประจ าปีดังต่อไปนี้  
1.   แผนการบริหารและการจัดการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน  
     การศึกษาหรือองค์ประกอบที่ 1, 2, 5, 7, 8 และ 9)  

1.1 ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์ 
1.1.1 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานพื้นฐานของคณะ ภาควิชาฯ ต้องพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่ทรัพยากรและโอกาสอ านวย  
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1.1.2 การบริหารและการจัดการต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักการการบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและ 
  คุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
1.1.3 ภาควิชาฯ ต้องด าเนินการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา/เพิ่มพูนศักยภาพให้แก่บุคลากรให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการสูงขึ้น ตลอดจนน า  

    กระบวนการจัดการความรู้มาส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้และทันต่อเหตุการณ์เสมอ  
 

 1.2   ตารางแสดงโครงการ /กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการบริหารและการจัดการ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1. โครงการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
ภาควิชาวรรณคดี  (โครงการต่อเนื่องปรับปรุงตาม 
สปค.01)  
   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  มีแผนอัตราก าลังของภาคฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากบุคลากร 
2)  มีบุคลากรแจ้งแผนหรือด าเนินการลาศึกษาต่อ หรือ 

เสนอขอต าแหน่งวิชาการ  อย่างน้อย 1 คน 

1) ปรับปรุงแผนอัตราก าลังเพื่อสนับสนุนใหบุ้คลากรมี
ความก้าวหน้าในสายงานโดยได้รับความเห็นชอบจาก
บุคลากร  
2) สนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกและ/หรือขอต าแหน่งวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี/ หัวหน้าภาคฯ 

ปีการศึกษา 
2556  

- -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) มีแผนอัตราก าลังของภาคฯ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากบุคลากร 
2) บุคลากรแจ้งแผนฯ  4 คน  
(รศ.ดร.สรณัฐ แจ้งแผนฯขอต าแหน่ง ศ. /
ผศ.นัทธนัย แจ้งแผนฯ ลาศึกษาต่อและขอ
ต าแหน่ง รศ. /อ.ธงรบ แจ้งแผนฯ ขอ
ต าแหน่ง ผศ./ อ.พรรณราย แจ้งแผนฯ ขอ
ต าแหน่ง ผศ.) 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (โครงการ
ประจ า)   
   2 ตัวบ่งช้ี 

1)  บุคลากรร้อยละ 60 ได้รับการอนุมัติให้เข้า 
ร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ-วิชาชีพ 

1) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/
สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ ความพร้อมทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
2) ก าหนดใหบุ้คลากรที่เข้าร่วมการประชุม ฯลฯ รายงาน
ผลการน าความรู้มาพัฒนาการท างาน  

ปีการศึกษา 
2556  

- 16,300  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) บุคลากรภาควิชาวรรณคดีจ านวน  12 คน 
ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมการประชุม-
สัมมนาทางวิชาการ-วิชาชีพ (คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

    2)  บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม ฯลฯ รายงานผล
การน าความรู้มาพัฒนาการท างาน 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี / หัวหน้าภาคฯ 

 
  

2) บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม ฯลฯ รายงาน
ผลการน าความรู้มาพัฒนาการท างานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการภาคฯ 

3. โครงการจัดการความรู ้(KM) 
     3.1 กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลความรู้
บุคลากรภาควิชาวรรณคดี (โครงการประจ า)   
     1 ตัวบ่งช้ี   
     มีฐานข้อมูลความรู้/ความเชี่ยวชาญพิเศษของ
บุคลากรที่ปรับให้เป็นปัจจุบัน 

ประมวล/ปรับปรุงข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากร
เผยแพร่ในเว็บไซต์ภาคฯ เพื่อให้บุคลากรในภาค/คณะ/
บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ของตนเอง 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการฐานข้อมูลภาคฯ 

ปีการศึกษา 
2556   

- 10,000  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
มีข้อมูลความรู้/ความเชี่ยวชาญพิเศษของ
บุคลากรที่ปรับให้เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของ
ภาคฯ 

     3.2 กิจกรรมพี่เลี้ยงใน Team-teaching 
และ/หรือในชุดโครงการวิจัย (โครงการปรับปรุง
จากโครงการประจ าที่มีอยู่เดิม)   
     1 ตัวบ่งช้ี 
     มีการสอนรายวิชาแบบ Team-teaching ไม่
น้อยกว่า 4 รายวิชา ทั้งกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ
และวรรณคดีไทย และ/หรือมีชุดโครงการวิจัยที่
นักวิจัยรุ่นพ่ี-รุ่นน้องท างานร่วมกัน 1 โครงการ 

จัดผู้สอนเป็นชุดรุ่นพ่ี-รุ่นน้องในรายวิชาของหลักสูตร
เพื่อให้อาจารย์รุ่นพ่ีช่วยพัฒนาความรู้รุ่นน้องด้านวิชาการ
และถ่ายทอดวิธีการสอน การจัดกิจกรรม การวัดและ
ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย / อังกฤษ 
และ/หรือ 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการภาควิชาวรรณคด ี
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2556   

- -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
มีการสอนรายวิชาแบบ Team-teaching  
รวม 5 วิชา ดังนี ้ ภาคต้น  
วรรณคดีอังกฤษ  วิชา 01373202 
วรรณคดีไทย วิชา 01376101, 01376352 
ภาคปลาย  
วรรณคดีอังกฤษ  วิชา 01373334 
วรรณคดีไทย วิชา 01376101 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

4  โครงการประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
และสภาวะการท างาน (โครงการประจ า)    
     3 ตัวบ่งช้ี 
     1) จ านวนผู้ร่วมประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนบุคลากรในภาค 
     2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผู้บริหารไม่ต่ ากว่า 
4 
     3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสภาวะการ
ท างานไม่ต่ ากว่า 3.51 

ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินออนไลนข์องคณะ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภาควิชาวรรณคด ี/ 
งานประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร ์

22 – 26 
เม.ย.57 

- -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) บุคลากรในภาคฯ ตอบแบบฯ รวม 7 คน 
(หัวหน้าภาคไม่ประเมิน)  
คิดเป็นร้อยละ 100      
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผู้บริหาร 
เท่ากับ 4.93 
3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสภาวะการท างาน 
เท่ากับ  4.98 
  

5. โครงการประเมินตนเองของคณะกรรมการ บริหาร
ภาควิชาวรรณคดี (โครงการใหม่ ตาม สปค.01) 
     2 ตัวบ่งช้ี 
     1) จ านวนผู้ร่วมประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนคณะกรรมการ 
     2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ไม่ต่ ากว่า 3.51 

ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินออนไลนข์องคณะ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภาควิชาวรรณคด ี/ 
งานประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร ์
 
 
 

22 – 26 
เม.ย.57 

- - บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) คณะกรรมการภาคฯ ตอบแบบฯ รวม 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  4.69   
 

6.  โครงการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ (โครงการต่อเนื่อง) 
      2 ตัวบ่งช้ี 
     1) มีข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสารที่จัด  
เก็บเป็นหมวดหมู่ สะดวกแก่การใช้ 

1) ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ
คณะกรรมการภาค 
2) ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและคณะกรรมการ
ภาคโดยใช้แบบสอบถาม 

ปีการศึกษา 
2556   

- -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) มีข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสารที่
จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ สะดวกแก่การใช้
ประโยชน์      
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

     2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริหารและ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3.51 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภาควิชาวรรณคด/ี
คณะกรรมการฐานข้อมูลภาคฯ 

 
  

 

7. โครงการ “การจัดการความรู:้เทคนิคและ
ประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน” 
2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนส าหรับอาจารย์
ใหม ่
ผู้รับผิดชอบ 
อ.รัตนพล ช่ืนค้า 
 

12 ก.พ.57 - -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 16 คน        
คิดเป็นร้อยละ 144 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 4.94 

 
1.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการบริหารและการจัดการและผลของความส าเร็จของแผนงาน 

        1.3.1   มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน  (7 โครงการ 8 กิจกรรม)          ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ   ไม่บรรล ุ
                                                                                                                                (บรรลุ 7 โครงการ 8 กิจกรรม = ร้อยละ 100) 
   1.3.2   สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ (15 ตัวบ่งชี้)          ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ   ไม่บรรล ุ
                                                                                                                                (บรรลุ 15 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
 

2.    แผนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน   
      การศึกษาหรือองค์ประกอบที่ 2 และ 3) 
 2.1  ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์  
   2.1.1   ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต ภาควิชาฯ ต้องสนองตอบนโยบายของรัฐในการสร้าง/ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน  

 2.1.2   ภาควิชาฯ ต้องพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ   
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2.2  ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการศึกษาและผลิตบัณฑิต 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 

เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1. โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้าน
วรรณคดีไทยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (รับตรง) (โครงการประจ า
ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย)   
     1 ตัวบ่งช้ี 
  จ านวนนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
20 คน 

ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในส่วนภูมิภาคเข้าศึกษา
ต่อในกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย เพื่อกระจายโอกาสทาง
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้าน
วรรณคดีไทยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(รับตรง) 

ต.ค.56 – 
ก.พ.57 

- -   บรรลุ     ไม่บรรล ุ
จ านวนนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา 20 คน 
หมายเหต ุ  
เข้าร่วมโครงการรับตรงกับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2. โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาการ  (โครงการ
ประจ า)   
     3  ตัวบ่งช้ี 
    1) มีแบบ มคอ.3 และ มคอ. 5 ของรายวิชา
วรรณคดีไทย/วรรณคดีอังกฤษท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา 2556 ทุกรายวิชา 
   2) มีการน าผลการประเมินโดยนิสิตมาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรม โดย
ระบุในแบบ มคอ.5 
   3) มีแบบมคอ.7 

1) จัดการประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอนภายใน
ภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งก่อนเปิดเรียนภาคต้นและ
ภาคปลาย                       
2) จัดท า มคอ. 3 และ 5 รายวิชาวรรณคดีที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2556 
3) จัดท าประมวลการสอน รายวิชาวรรณคดีที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2556 โดยน าผลสรุปการประเมินการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มาพิจารณาปรับปรุง 
4)จัดท ามคอ.7 ของหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย / กลุ่มวิชา
วรรณคดีอังกฤษ 
 

- จัดท าประมวล
การสอนก่อนเปิด
ภาคต้น และก่อน
ปิดภาคปลาย ปี
การศึกษา 2556 
- จัดท ามคอ.3 
ก่อนเปิดภาค
การศึกษา และจ า
ท ามคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังปิด
ภาคการศึกษา 
- จัดท ามคอ.7  

- -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) มีแบบ มคอ.3 และ มคอ. 5 ของ
รายวิชาวรรณคดีไทย/วรรณคดีอังกฤษท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 2556  
ทุกรายวิชา 
2) มีการน าผลการประเมินโดยนิสิตมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ/
หรือกิจกรรม โดยระบุในแบบ มคอ.5 
3) มีแบบมคอ.7 
หมายเหต ุ  
ใช้ระบบ มคอ.ออนไลน์ของมก. 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ วันที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

  ภายใน 60 วัน 
หลังปิดภาคการ 
ศึกษาภาคปลาย 

   

3. โครงการพัฒนาเอกสารและสื่อการสอน  
(โครงการประจ า)        
     1  ตัวบ่งช้ี 
     มีเอกสารการสอนและ/หรือสื่อการสอนที่
ได้รับการสร้างหรือปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างน้อย 4 
รายวิชา 

สนับสนุนอาจารย์ให้สร้างและพัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัย  
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการภาควิชาวรรณคดี / อาจารย์ภาควิชาวรรณคดี 

ภาคต้นและภาค
ปลาย             

ปีการศึกษา 
2556 

- -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
- ภาคต้น มีสื่อการสอนที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยจ านวน 2 รายวิชา 
ได้แก่ 01373212/ 01373331 
- ภาคปลาย มีสื่อการสอนที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 2 รายวิชา ได้แก่ 
01376212/ 01376323  และได้รับการ
สร้างใหม่ 1 รายวิชา ได้แก ่01376221 

4.  โครงการรายงานผลการน าความรู้จากการเข้า
รับการอบรม สัมมนา มาพัฒนาการท างานของ
บุคลากรภาควิชาวรรณคดี  (โครงการประจ า)   
     1 ตัวบ่งช้ี 
     บุคลากรรายงานผลการน าความรู้จากการเข้า
รับการอบรม สัมมนา มาพัฒนาการท างานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการภาคฯ 

ก าหนดให้บุคลากรภาควิชาวรรณคดีที่เข้ารับการอบรม 
สัมมนา รายงานความรู้ใหม่ท่ีได้รับและการน าความความรู้
มาใช้ในการพัฒนาการท างาน 
ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี / อาจารย์ภาควิชาวรรณคดี 

ภาคต้นและภาค
ปลาย             

ปีการศึกษา 
2556 

- -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
บุคลากรรายงานผลการน าความรู้จากการ
เข้ารับการอบรม สัมมนา มาพัฒนาการ
ท างานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการภาคฯ 
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  2.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการศึกษาและผลิตบัณฑิตและผลของความส าเร็จของแผนงาน 
        
  2.3.1  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน (4 โครงการ)                ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100        ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                                                                           (บรรลุ 4 โครงการ = ร้อยละ 100) 
   2.3.2 สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  (6 ตัวบ่งชี้)  ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100         ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                                                                           (บรรลุ 6 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
 
3.   แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา หรือองค์ประกอบที่ 9) 
 3.1  ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์  
  3.1.1   ในฐานะหน่วยงานที่มีความส าคัญในระดับพื้นฐานของคณะและมหาวิทยาลัย ภาควิชาฯ ต้องก้าวทันแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะและ
มหาวิทยาลัยเสมอโดยติดตามข่าวสารจากจดหมายข่าวของส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโดยสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเข้าใจเรื่องการประกัน
คุณภาพ 
  3.1.2   ภาควิชาฯ ต้องน าผลการประกันคุณภาพมาใช้พัฒนาการด าเนินภารกิจทุกองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 

3.2  ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1.  โครงการตามให้ทันการประกันคุณภาพ 
(โครงการประจ า)    
       2 ตัวบ่งช้ี  
      1)  มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ที่ใช้ค้นคว้าอ้างอิงได้สะดวก  
     2)  มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเป็นกรรมการ
ประเมินคุณภาพ อย่างน้อย 1 คน หรือ เข้าร่วม 

1)  ติดตามความเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจประเมิน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภาควิชาวรรณคด ี
 

ปีการศึกษา
2556 

- - 
 

 บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) ภาควิชาฯ มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพท่ีใช้ค้นคว้าอ้างอิงได้  
2) มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเป็น
กรรมการประเมินคุณภาพ / เข้าร่วม
โครงการพัฒนาความเข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจ านวน 7 คน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

โครงการพัฒนาความเข้าใจเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 2 คน 

  

  

คือ อ.กฤตยา, อ.จันทวรรณ,รศ.ดร.สรณัฐ, อ.
พรรณราย, ผศ.วัชราภรณ์ อ.รัตนพล   
และ น.ส.นัดดา 

2.  โครงการซ่อมจุดอ่อนเสริมจุดแข็งเพื่อปรับปรุง
ตัวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ  (โครงการประจ า)    
       2 ตัวบ่งช้ี  
      1)  มีแบบ สปค.01 ส่งฝุายประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์ 
      2) มีการด าเนินการปรับปรุงตามโครงการ/
กิจกรรมที่เสนอไว้ใน สปค.01 อย่างน้อยร้อยละ 50              

1) จัดท า สปค.01 ส่งฝุายประกันคุณภาพคณะ  
2) จัดท าโครงการ/ปรับปรุงโครงการเดิมเพื่อด าเนินการ
ตามที่แสนอไว้ใน สปค.01 
3) ติดตามผล 
ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าภาควิชา / คณะกรรมการประกันคุณภาพภาควิชา
วรรณคด ี

ปีการศึกษา
2556 

- - 
 

 บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) มีแบบ สปค.01 ส่งฝุายประกัน
คุณภาพคณะมนุษยศาสตร์เมื่อ  
ม.ิย.56 
2) มีการด าเนินการปรับปรุงตาม
โครงการ/กิจกรรมที่เสนอไว้ใน สปค.01 
2 ใน 3 โครงการ (การทบทวนแผน
บุคลากร / การพัฒนาศิษย์เก่า )  คิด
เป็นร้อยละ 66.67          

 
3.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการประกันคุณภาพและผลของความส าเร็จของแผนงาน  

        3.3.1  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน  (2 โครงการ)                 ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                                                                           (บรรลุ 2 โครงการ = ร้อยละ 100) 
   3.3.2  สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  (4 ตัวบ่งชี้)   ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                                                                           (บรรลุ 4 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
 

4.   แผนการพัฒนานิสิต (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2: การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 4.1 ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์  
   4.1.1  ภาควิชาฯ ต้องพัฒนานิสิตทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และวิชาการโดยให้ความรู้ด้านหลักการ PDCA การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้แก่นิสิต 
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   4.1.2   ภาควิชาฯ ต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นิสิตมีผลการเรียนรู้ 5 ด้านตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/กรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศโดยสอดคล้องกับศักยภาพของภาคฯ   
   4.1.3  ภาควิชาฯ ต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการจัดกิจกรรมนิสิตในอนาคต  
   4.1.4  ภาควิชาฯ ต้องจัดกิจกรรมพัฒนา พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า  
       4.2  ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการพัฒนานิสิต  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

โครงการจัดโดยส่วนกลาง 
1.  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 
2556 ระดับปริญญาตร ี (โครงการประจ า) 
   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนิสิตให้แก่นิสิตใหม่และผู้ปกครอง 
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม   
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตภาควิชา
วรรณคด ี

8 ม.ิย.56 - 3,660  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  76 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.07 ของกลุ่มเปูาหมาย 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.35 

2. โครงการ “สัปดาห์นิสิต (วรรณคดี) พบอาจารย์
ที่ปรึกษา” 
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1) มีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและนิสิตผู้สนใจ/
ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80  
   2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการที่ระดับมากกว่า 3.51 

1) นิสิตมีโอกาสพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับฟังปัญหาของนิสิตโดยตรงและ
ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันเวลา 
3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
ตลอดจนนิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในการดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาคนเดียวกัน 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตภาควิชาฯ 

   29 พ.ย.-  
6 ธ.ค. 56 

- -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  206 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.74 ของกลุ่มเปูาหมาย 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.70 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

3. โครงการ “นัดพบเพื่อทบทวน” (โครงการ
ประจ า) 
   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของจ านวนนิสิตช้ันปีท่ี 2-4) 
     2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการประชุมสัมมนานิสิตช้ันปีท่ี 2 – 4 เพื่อรับทราบ-แก้ไข
ปัญหาของนิสิต ปลูกฝังทัศนคติที่ดี จริยธรรม คุณธรรม  
และย้ าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตภาควิชา
วรรณคด ี

  18 ธ.ค.56 - - 
 

 บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.57 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.62 

4.  โครงการมัชฌิมนิเทศ “พบกันครึ่งทาง” 
(โครงการประจ า) 
     2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนนิสิตช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80   
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการประชุมสัมมนานิสิตช้ันปีท่ี 1 เพื่อรับทราบ-แก้ไข
ปัญหาของนิสิต ปลูกฝังทัศนคติที่ดี เสริมสร้างจริยธรรม 
คุณธรรม  และปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตภาควิชา
วรรณคดี 

10 ม.ค.57 - -  บรรล ุ   ไม่บรรล ุ
1)  นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.90 
2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 4.69 

5  โครงการการจัดการความรู้ในหมู่นิสิต “เพื่อกัน
และกัน” (โครงการประจ า) 
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80   
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้แก่นิสิต โดยให้นิสิตที่มีความเช่ียวชาญเป็นวิทยากร  
เป็นการจัดการความรู้ในระดับนิสิต   
ผู้รับผิดชอบ 
อ.จันทวรรณ อนันตประยูร 

21 ส.ค.56 
 

- -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 47 คน  
คิดเป็นร้อยละ 107.43 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.24 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

6.  โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการ ศึกษาให้แก่
นิสิต (โครงการประจ า) 
    1 ตัวบ่งช้ี 
    นิสิตได้รับทุนตามจ านวนที่ระบุในโครงการ  
และ/หรือ นิสิตที่ประสบปัญหาการเงินได้รับความ
ช่วยเหลือตามเง่ือนไขของภาควิชา 

1) ประสานงานขอรับความสนับสนุน  
2) จัดสรรทุนให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี / โท เพ่ือ
สนับสนุน/ส่งเสริมนิสิตให้มีขวัญและก าลังใจในการศึกษา 
ทั้งในลักษณะให้เปล่าและให้ยืม 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตภาควิชา
วรรณคด ี

ปีการศึกษา
2556 

- ใช้เงินจาก
กองทุนของ
หน่วยงาน
ภายนอก 
และ/หรือ
เงินบริจาค
ทั้งหมด 

 บรรลุ     ไม่บรรล ุ
- นิสิตได้รับทุนวันกรมสมเด็จพระปรมานุ
ชิตชิโนรสตามเงื่อนไขของผู้ให้ทุน ดังนี ้
ระดับ ป.ตรี 4 คน ระดับ ป.โท 2 คน  
และไม่มีนิสิตขอรับทุนฉุกเฉิน 

7.  โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่
ศิษย์เก่า “พี่น้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม”้
(ตาม สปค. 01) 
3 ตัวบ่งช้ี 
    1)  นิสิตปัจจุบันเข้าร่วมโครงการไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเปูาหมาย   
    3)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตและศิษย์เก่าร่วมท ากิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์บ าเพ็ญ
ประโยชน์ *กิจกรรม PDCA* 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.กฤตยา ณ หนองคาย 
 
 

25 ม.ค.57 - 8,600  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) นิสิตปัจจุบันเข้าร่วมโครงการจ านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 116.67 
2)  ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 105 
3)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.84 
 

8. โครงการ “สัมมนาประเมินผลการฝึกงานของ
นิสิต” 
     2 ตัวบ่งช้ี 
     1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง 
 

19 ก.พ.57 - -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 220 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

ของกลุ่มเปูาหมาย 
     2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

  
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.73 

9. โครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น 
สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1” 
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
   2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดกิจกรรมออกก าลังกายการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
*กิจกรรม PDCA* 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.รัตนพล ช่ืนค้า 

20 มี.ค.57 - -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 125 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.87 

โครงการกิจกรรมของรายวิชา - ภาคต้น 
กลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ (เรียงตามล าดับรหัส
วิชา) 
10.  โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373332  
“การอ่านตีความกวีนิพนธ”์  
2 ตัวบ่งช้ี 
    1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 
 
 

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.วรรณา นาวิกมูล 

4 ก.ย.56 - 2,000  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 31 คน  คิด
เป็นร้อยละ 103.34 
2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.62 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

11.  โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373332  
“การประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 
11” (โครงการประจ า) 
    3 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมในฐานะผู้ประกวดจ านวนไม่น้อย
กว่า 15 คน   
   2)  ผู้เข้าร่วมทั่วไปจ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน   
   3)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ *กิจกรรม PDCA* 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.วรรณา นาวิกมูล 

13 ก.ย.56 - 5,826  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) ผู้ประกวดเข้าร่วมโครงการจ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 80     
2) จ านวนนิสิตทั่วไปเข้าร่วมจ านวน  
55 คน คิดเป็นร้อยละ 146.73) ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 4.53 

กลุ่มวชิาวรรณคดีไทย(เรียงตามรหัสวิชา) 
12.  โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376211 
“ทัศนศึกษาวัดสุทัศนเทพวราราม”     
   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ 

1 ก.ย.56 - 2,000  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 33 คน      
คิดเป็นร้อยละ 101.54 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.48 

13.  โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376321 
และ 01376322 “พิพิธทัศนา ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร” 
    2 ตัวบ่งช้ี 

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ และ อ.รัตนพล ช่ืนค้า 

30 มิ.ย.56 - -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 36 คน  
คิดเป็นร้อยละ 102.86 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

  

  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.15 

14.  โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376411 การ
บรรยายพิเศษหัวข้อ “วิธีวิทยาวลาดิมีร์พรอพพ์
และโคล้ด เลวี สเตราส”์ การศึกษานิทานและ
ต านานปรัมปราแนวโครงสร้างนิยม   
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51  

จัดการบรรยายพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.กฤตยา ณ หนองคาย 

6 ส.ค.56 - 3,000  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน      
คิดเป็นร้อยละ 98.67 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.59 

โครงการกิจกรรมของรายวิชา - ภาคปลาย 
กลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ(เรียงตามล าดับรหัส
วิชา) 
15.  โครงการกิจกรรมในรายวิชา
01373334“ศิลปะการเล่านิทาน” (โครงการ
ประจ า) 
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.กฤตยา ณ หนองคาย 

 22 ม.ค.57 - 3,000  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน  คิด
เป็นร้อยละ 96 
 2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.78    
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 

เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

  
   

16. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373441 
“จากวรรณกรรมสู่การแสดง”  
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเปูาหมาย    
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51  

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง 

29 ม.ค.57 - 3,000  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.73    

17. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 
01373441Role Play บทบาทสมมุติ “นักแสดง
มือสมัครเล่น”  
    2 ตัวบ่งช้ี 

1)   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเปูาหมาย 

1)     2)   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

ให้นิสิตแสดงบทบาทสมมุติของตัวละครจากบทละครของ
เชกสเปียร์ที่ได้ศึกษาในช้ันเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง 

12 ก.พ.57 - 3,000  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน      
คิดเป็นร้อยละ 100 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.70 

18. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373452 
“จิตวิเคราะห์กับช่ัวฟูาดินสลาย” 
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ 
รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ 

21 ม.ค.57 - 3,000  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 47 คน      
คิดเป็นร้อยละ 104.45 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 

เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

80 ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

    วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.65 

กลุ่มวชิาวรรณคดีไทย(เรียงตามรหัสวิชา) 
19.  โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376323 
“ทัศนาพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย”    
    2 ตัวบ่งช้ี 
  1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.พรรณราย ชาญหิรัญ 

ก.พ.-ม.ีค.57 - -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน      
คิดเป็นร้อยละ 98.67 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.53 

20.  โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376324  
“วรรณกรรมสมัยใหม่ในสายตานักวิชาการญี่ปุุน”    
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ 
รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ 

8 ม.ค. 57 - 3,000  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน      
คิดเป็นร้อยละ 83.34 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.55 

21. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 
01376343“ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
เรือพระราชพิธี”    

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ 

16 ก.พ.57 - -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 36 คน       
คิดเป็นร้อยละ 96 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 

เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
  2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

    2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.74 

22.  โครงการกิจกรรมในรายวิชา 
01376345“สรรพ์ทัศนา สรรพวิชชา  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”     
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.รัตนพล ช่ืนค้า 

16 พ.ย. 56 - 2,000  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน       
คิดเป็นร้อยละ 110.35 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.81 

23.  โครงการกิจกรรมในรายวิชา 
01376345“การสืบทอดประเพณีเทศน์มหาชาติ 
วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”    
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.รัตนพล ช่ืนค้า 

9-10 ธ.ค. 56 - -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 38 คน       
คิดเป็นร้อยละ 101.33 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.74 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 

เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

24. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376345 
“ตะเลงพ่าย-เสมอทิพยมาลยผกาเกบร้อย  
เฉลอมถ้อยสืบหล้าอย่าสูญ” 
     2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.รัตนพล ช่ืนค้า 
 

26 ม.ค.57 - -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 21 คน       
คิดเป็นร้อยละ 129.23 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.88 

25.  โครงการกิจกรรมในรายวิชา 
01376452“พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุด
ด ารงราชานุภาพ”    
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ 

10 ก.พ.57 - -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 53 คน       
คิดเป็นร้อยละ 128.48 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.75 

26.  โครงการกิจกรรมในรายวิชา 
01376456“ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม”    
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี *กิจกรรม PDCA* 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.พรรณราย ชาญหิรัญ 

12 ก.พ.57 
 

- -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 35คน       
คิดเป็นร้อยละ 93.33 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.76 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 

เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

80 ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

     

 
4.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการพัฒนานิสิตและผลของความส าเร็จของแผนงาน 

        4.3.1  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน  ( 26 โครงการ)             ค่าเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    ผลการด าเนินงาน   บรรลุ    ไม่บรรลุ  
                                                             (บรรลุ 26 โครงการ = ร้อยละ 100) 
            4.3.2  สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ ( 53 ตัวบ่งชี้)           ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   ผลการด าเนินงาน    บรรลุ   ไม่บรรลุ  
                                                                 (บรรลุ 53 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
     
5    แผนการวิจัย (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน หรือองค์ประกอบที่ 4) 
      5.1   ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์ 
   5.1.1  ภาควิชาฯ ต้องสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยโดยอาจารย์ในภาค โดยเฉพาะการวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อส่งเสริมความ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย     

5.1.2   ภาควิชาฯ ต้องส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน  
 5.2   ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการวิจัย 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1.  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทาง
วิชาการด้านวรรณคดี (โครงการประจ า) 
    2 ตัวบ่งช้ี 
    1)  มีโครงการ/ ผลงานวิจัยใหม่อย่างน้อย 2 เรื่อง 
    2) มีการรายงานการน าความรู้จากการวิจัยไป
บูรณการกับการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

1) การวิจัยทางวรรณคดี   
2) การบูรณาการความรู้จากการวิจัยกับการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ 
- คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาวรรณคด ี
- อาจารย์ภาควิชาวรรณคด ี
 

ปีการศึกษา
2556 

- ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน
การวิจัย 

จากแหล่ง
ทุนนอกภาค   

 บรรลุ     ไม่บรรล ุ
- มีโครงการวิจัยใหม่จ านวน 2 เรื่อง 
- มีการรายงานการน าความรู้จากการ
วิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
จ านวน 4 รายวิชา คือ รายวิชา 
01373331 บันเทิงคดี, 01373334 
วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ, 01376212 
ศัพท์กวี และ 01376324 วรรณกรรม
สมัยใหม่ 

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร
ภาควิชาวรรณคดี (โครงการประจ า) 
    1 ตัวบ่งช้ี 
    มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีภายนอก มก.
อย่างน้อย  2 เรื่อง   

การน าเสนอผลงานวิจัย   
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาวรรณคดี 

ปีการศึกษา
2556 

- -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
- มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีภายนอก 
มก. 7 เรื่อง โดย ผศ.นัทธนัย (1) / รศ.ดร.
สรณัฐ (1) / อ.ธงรบ (1) /อ.พรรณราย 
(1)/ อ.รัตนพล (3) และเผยแพร่ในเวท ี
ระดับนานานาชาต ิ3 เรื่อง โดยรศ.ดร.
สรณัฐ (1)/ อ.ธงรบ (1)/ อ.กฤตยา (1) 

3.  โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เอกสารวิชาการ
ด้านวรรณคดี (โครงการประจ า) 
    1 ตัวบ่งช้ี 
    มีผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนา/
สร้างสรรค์เอกสารตามโครงการ อย่างน้อย 1 ราย 

การส่งเสริมการเขียน/แต่ง/แปล/เรียบเรียงเอกสารวิชาการ
ที่ได้มาตรฐาน   
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาวรรณคดี 

ปีการศึกษา
2556 

- 5,000  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
- มีผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการ
พัฒนา/สร้างสรรค์เอกสารตามโครงการ 
1 ราย คือ รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ 
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5.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการวิจัยและผลของความส าเร็จของแผนงาน 
        5.3.1  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน  (3 โครงการ)     ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                       (บรรลุ 3 โครงการ = ร้อยละ 100) 
   5.3.2  สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  (4 ตัวบ่งชี้) ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                           (บรรลุ 4 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
 
 

6.   แผนการบริการวิชาการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน หรือองค์ประกอบที่ 5) 
 6.1 ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์  

  6.1.1 ภาควิชาฯ ต้องสนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
              6.1.2 ภาควิชาฯ ต้องจัดการบริการทางวิชาการทั้งแบบให้เปล่าและแบบสร้างรายได้  
6.2   ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการบริการวิชาการ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1. โครงการสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากร / 
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานภายนอก  (โครงการ
ประจ า)  
    1 ตัวบ่งช้ี 
 ร้อยละ 60 ของบุคลากรได้รับเชิญไปเป็น
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
 

อนุมัติให้บุคลากรไปเป็นกรรมการ/วิทยากร  
ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 

ปีการศึกษา 
2556 

- -  บรรลุ    ไม่บรรลุ  
บุคลากรจ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 
70)ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

2.  โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับ 
วรรณกรรมเพื่อการแปลงเป็นอักษรเบรลล ์
โครงการต่อเนื่องตามความต้องการของสังคม) 
    3 ตัวบ่งช้ี 
    1) ได้ต้นฉบับวรรณกรรมเพื่อแปลงเป็นอักษร
แบรลล์จ านวนอย่างน้อย 12 เรื่อง 
    2) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 
25 คน 
    3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

1) ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของคนตา
บอด เพื่อส ารวจความต้องการ 
2) อบรม/อ านวยความสะดวก/ควบคุม ดูแลการพิมพ์
ต้นฉบับวรรณกรรมเพื่อแปลงเป็นอักษรเบรลล์ให้แก่
อาสาสมัคร  
3) จัดส่งต้นฉบับให้แก่ศูนย์ฯ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.จันทวรรณ อนันตประยูร 

ปีการศึกษา 
2556 

- -  บรรลุ    ไม่บรรลุ  
1)ได้ต้นฉบับวรรณกรรมพื่อแปลง 
เป็นอักษรเบรลล์จ านวน 28 เรื่อง 
2) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 236.67 
3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.74 

3. โครงการฐานข้อมูลความรู้ด้านวรรณคดี   
(โครงการประจ า)  
    1 ตัวบ่งช้ี 
 มีผลงานใหม่ของอาจารย์ได้รับการเผยแพร่ทาง
สื่อต่างๆ อย่างน้อย 5 เรื่อง 

น าบทความวิชาการของอาจารย์ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต ์
ของภาคและสื่ออ่ืนๆ    
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล ภาควิชาวรรณคดี 
 

ปีการศึกษา
2556 

 

10,000 
ตั้งเป็น

ค่าจ้างเหมา
บริการใน

หมวด            
ค่าใช้สอย 

เพื่อปรับปรุง
เว็บไซต ์
ภาคฯ 

 
 
 

 บรรลุ    ไม่บรรล ุ
ผลงานใหม่ของอาจารย์ภาควิชาได้รับ
การเผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ต 
(เว็บไซต์ภาควิชาฯ) จ านวน 6 เรื่อง   
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

4.   โครงการฐานข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดี 
(โครงการประจ า) 
      1 ตัวบ่งช้ี 
     จ านวนผลงานของนิสิตเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของภาคไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

คัดเลือกบทวิเคราะห์ตัวละครเด่นในวรรณคดี (ผลงานนิสิต)
เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของภาค 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.จันทวรรณ อนันตประยูร 
และคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล ภาควิชาวรรณคดี 

ปีการศึกษา 
2556 

- -  บรรลุ   ไม่บรรลุ  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ 44 คน 
2) มีผลงานของนิสิตเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของภาคจ านวน 15 เรื่อง 

5. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธ
พรรณวรรณา : ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษา
ในบริบทสากล 
   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานของคณะ
จารย์ในภาควิชา 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.นัทธนัย ประสานนาม 

ส.ค.56 - 151,990 
งบวิจัยเงิน
รายได้คณะ

มนุษย- 
ศาสตร ์

 บรรลุ   ไม่บรรลุ  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 102.86 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.15 
 

6. โครงการ “แฟนพันธุ์แท้วรรณคด”ี 
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

แนะน าภาควิชาฯ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.รัตนพล ช่ืนค้า 
 

21 พ.ย.56 - 3,032  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 155  คน   
คิดเป็นร้อยละ 413.34 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.38 
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       6.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการบริการวิชาการและผลของความส าเร็จของแผนงาน 
         3.3.1   มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน (6 โครงการ)                 ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                       (บรรลุ 6 โครงการ = ร้อยละ 100) 
    3.3.2   สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ (10 ตัวบ่งชี้)   ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                           (บรรลุ 10 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
 
 

7.   แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: การศึกษาและวิจัยเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย หรือองค์ประกอบที่ 6) 
 7.1 ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์  
   7.1.1    ภาควิชาฯ มีศิลปวัฒนธรรมเป็นฐานของการผลิตบัณฑิตอยู่แล้ว จึงสามารถรวมพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้กับพันธกิจหลักอีก 4 ด้าน คือ การผลิต 

  บัณฑิต การพัฒนานิสิต การวิจัย และการบริการทางวิชาการได้อย่างเป็นบูรณาการ    
   7.1.2     ภาควิชาฯ มีศักยภาพที่จะจัดท าโครงการเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์คือการบูรณาการศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของคณะได ้

7.2  ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1. โครงการบรรยายสาธารณะสโมสรวรรณคดี
ศึกษา ปีท่ี 3 กิจกรรม  
        1.1 ครั้งท่ี 1 “หยั่งราก ยืนหยัด ระบัดใบ: 
คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต”   
    3 ตัวบ่งช้ี 

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 

2) มีศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 10 คน 

จัดการบรรยายสาธารณะ 
ครั้งท่ี 1  
ผู้รับผิดชอบ 
อ.กฤตยา ณ หนองคาย 
 

ครั้งท่ี 1 
29 ม.ค.57 

 
 

- 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 

 บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมโครงการ 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 89.23 
2) จ านวนศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 176 
3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.65 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

   3)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

  
  

 

   1.2 ครั้งท่ี 2 “โครงการดนตรี วรรณคดี 
ประสานศิลป์ จากบาโรกสู่โรแมนติก”   
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการบรรยายสาธารณะ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง 
 

ครั้งท่ี 2 
24 ม.ค.57 

 

- 9,000 
 

 บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 125คน  คิด
เป็นร้อยละ  83.34 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.42 
 

2. โครงการ “มาฆบูชาร าลึก ณ วัดพระศรี
มหาธาตุ บางเขน” 
2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ี ณ วัดพระศรีมหาธาตุ 
ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ 

14 ก.พ.57 - -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 28คน       
คิดเป็นร้อยละ 140 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.71 

3. โครงการวรรณกรรมและศิลปะ 
   3.1 โครงการวรรณกรรมและศิลปะจีน: บทบาท
และอิทธิพลที่มีต่อสังคมโลก 
2 ตัวบ่งช้ี 
1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย 

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง 
 

26 ก.พ.57 
 

- -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 183คน คิด
เป็นร้อยละ 122 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.51 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

  
  

 

   3.2 โครงการวรรณกรรมและศิลปะอินเดีย: 
บทบาทและอิทธิพลที่มีต่อสังคมโลก 
   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง 
 

5 มี.ค.57 - -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 171 คน  
คิดเป็นร้อยละ 114 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.52 

4. โครงการ “ความร่วมมือกับมูลนิธิ จักรพันธุ์ 
โปษยกฤต ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” 
   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ 

ก.พ.-ม.ีค.57 - -  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 12 คน       
คิดเป็นร้อยละ 192 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.98 

 
7.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและผลของความส าเร็จของแผนงาน 

        7.3.1   มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน ( 4 โครงการ 6 กิจกรรม)   ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                  (บรรลุ 4 โครงการ 6 กิจกรรม = ร้อยละ 100) 
   7.3.2   สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ (13 ตัวบ่งชี้) ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                 (บรรลุ 13 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
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8.   แผนการเงินและงบประมาณ  (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน หรือองค์ประกอบที่ 8) 
 8.1 ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์  
   ภาควิชาฯ  จ าเป็นต้องจัดสรรเงินสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะฯ ก าหนด  
      8.2   ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการเงินและงบประมาณ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1. โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรภาควิชา
วรรณคดี (โครงการประจ า) 
    1 ตัวบ่งช้ี 
    การใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์โครงการไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนที่จัดสรรไว ้

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและนักวิจัย  
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการภาควิชาวรรณคด ี

ปีการศึกษา 
2556 

- 21,300 
 

ประมาณ
การค่า

ใช้จ่ยไว้ใน
งบอุดหนุน 
25,000 

 บรรลุ     ไม่บรรล ุ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเดินทาง
ไปเสนอบทความวิจัยต่างประเทศ ของ อ.
ธงรบ รื่นบรรเทิง จ านวน 10,000 บาท /
ค่าเข้าร่วมสัมมนาวิชา QA & ASEAN 
ของ อ.กฤตยา ณ หนองคาย จ านวน 
1,200 บาท/ค่าลงทะเบียนการประชุม
ทางวิชาการ ม.ศิลปากร ของ ผศ.นัทธนัย 
ประสานนาม และ อ.พรรณราย ชาญ
หิรัญ จ านวนคนละ 200 บาท/ ค่า
ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ของ อ.
รัตนพล ช่ืนค้า จ านวน 4,700 บาท/ ค่า
จัดพิมพ์หนังสือในระบบดิจิตอล ของ ผศ.
นัทธนัย ประสานนาม จ านวน 5,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 85.2  
ของงบประมาณที่ตั้งไว ้
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8.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการเงินและงบประมาณและผลของความส าเร็จของแผนงาน 
        8.3.1   มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน   (1 โครงการ)     ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                        (บรรลุ 1 โครงการ = ร้อยละ 100) 
   8.3.2   สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ (1 ตัวบ่งชี้)  ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                        (บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
 

 
9.   แผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ   
     ภาควิชาวรรณคดีรวมไว้ในแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (แผนล าดับที่ 3) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2556 ภาควิชาวรรณคดี 
(กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ครอบคลุมการด าเนินการในภาคปลายปีการศึกษา 2555 และภาคต้น 2556) 

 
1.   แผนการบริหารและการจัดการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
       หรือองค์ประกอบที่ 1, 2, 5, 7, 8 และ 9)  
      1.1   ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์ 
     1.1.1  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานพื้นฐานของคณะ ภาควิชาฯ ต้องพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่ทรัพยากรและโอกาสอ านวย  

 1.1.2  การบริหารและการจัดการต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักการการบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและ 
   คุณภาพชีวิตของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง  

     1.1.3  ภาควิชาฯ ต้องด าเนินการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา/เพิ่มพูนศักยภาพให้แก่บุคลากรให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการสูงขึ้น ตลอดจนน า  
   กระบวนการจัดการความรู้มาส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้และทันต่อเหตุการณ์เสมอ  
 
      1.2   ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ/กิจรรมภายใต้แผนการบริหารและการจัดการ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร    
   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  มีแผนอัตราก าลังของภาคฯ  ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากบุคลากร 
  2)  มีบุคลากรแจ้งแผนลาศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก หรือ แผนขอต าแหน่งวิชาการอย่างน้อย 1 คน  

1) ท าแผนอัตราก าลังเพื่อสนับสนุนใหบุ้คลากรมี
ความก้าวหน้าในสายงาน ตลอดจนปรับปรุงแผนตาม
สถานการณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากบุคลากร  
2) สนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
และ/หรือขอต าแหน่งวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี / หัวหน้าภาคฯ 

ปีงบประมาณ 
2556  

- -  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
- มีแผนอัตราก าลังของภาคฯ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากบุคลากร 
- บุคลากรแจ้งแผนฯ 4 คน ได้แก่ รศ.ดร.สรณัฐ 
แจ้งแผนฯขอต าแหน่งศ./ ผศ.นัทธนัย แจ้งแผนฯ
ลาศึกษาต่อและขอต าแหน่ง รศ./ อ.ธงรบ แจ้ง
แผนฯขอต าแหน่ง ผศ./ อ.พรรณราย แจ้งแผนฯ
ขอต าแหน่งผศ. 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (โครงการ
ประจ า)   
   2 ตัวบ่งช้ี 

1)  บุคลากรร้อยละ 60 ได้รับการอนุมัติให้เข้า 
ร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ-วิชาชีพ 
   2)  บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม ฯลฯ รายงานผล
การน าความรู้มาพัฒนาการท างาน  

- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา
เพื่อพัฒนาความรู้ ความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพ 
- ก าหนดใหบุ้คลากรที่เข้าร่วมการประชุม ฯลฯ รายงานผลการ
น าความรู้มาพัฒนาการท างาน 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี / หัวหน้าภาคฯ 
 

ปีงบประมาณ 
2556   

- 16,.300 
 

ปีงบฯ 2556 
ตั้งงบอุดหนุน

ค่าลง 
ทะเบียน 
อบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ไว้ 15,000  

 บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
- บุคลากรภาควิชาวรรณคดีทุกคน ได้รับการ
อนุมัติให้เข้าร่วมการประชุม-สัมมนาทาง
วิชาการ-วิชาชีพ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม ฯลฯ รายงานผล
การน าความรู้มาพัฒนาการท างานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการภาควิชาวรรณคดี 

3. โครงการจัดการความรู ้ 
     3.1 กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลความรู้
บุคลากรภาควิชาวรรณคด ี(โครงการประจ า)   
     1 ตัวบ่งช้ี   
     มีฐานข้อมูลความรู้/ความเชี่ยวชาญพิเศษของ
บุคลากร 

- ประมวล/ปรับปรุงข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษของ
บุคลากรเผยแพร่ในเว็บไซต์ภาคฯ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการฐานข้อมูลภาคฯ 

ปีงบประมาณ 
2556  

- 10,000  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
มีข้อมูลความรู้/ความเชี่ยวชาญพิเศษของ
บุคลากรในเว็บไซต์ของภาคฯ 

     3.2 กิจกรรมพี่เลี้ยงใน Team-teaching 
และ/หรือในชุดโครงการวิจัย (โครงการปรับปรุง
จากโครงการประจ าที่มีอยู่เดิม)   
     1 ตัวบ่งช้ี 
     มีการสอนรายวิชาแบบ Team-teaching ไม่
น้อยกว่า 4 รายวิชาทั้งกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ
และวรรณคดีไทย และ/หรือมีชุดโครงการวิจัยที่
นักวิจัยรุ่นพ่ี-รุ่นน้องท างานร่วมกัน 

- จัดผู้สอนเป็นชุดรุ่นพ่ี-รุ่นน้องในรายวิชาของหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย / อังกฤษ 
- จัดท าชุดโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการภาควิชาวรรณคด ี
 

ภาคปลายปี
การศึกษา 

2555 
และ 

ภาคต้น 
ปีการศึกษา 

2556 

- เงิน
งบประมาณ

ส่วนชุด
โครงการวิจัย
ระบุอยู่ใน

แผนการวิจัย 
 

 บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
- มีการสอนรายวิชาแบบ Team-teaching  
รวม 7 วิชา ดังนี้                             
ภาคปลาย 55  
วรรณคดีอังกฤษ  วิชา 01373211, 
01373311, 01373334 
วรรณคดีไทย วิชา  01376101 
ภาคต้น 56 
วรรณคดีอังกฤษ  วิชา 01373202 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

     วรรณคดีไทย วิชา 01376101, 01376352 

4  โครงการประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
และสภาวะการท างาน (โครงการประจ า)    
     3 ตัวบ่งช้ี 
     1) จ านวนผู้ตอบแบบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนบุคลากรในภาค 
     2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผู้บริหาร ไม่ต่ า
กว่า 4 
     3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสภาวะการ
ท างาน ไม่ต่ ากว่า 4  
    

ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภาควิชาวรรณคด ี
 

22-26 เม.ย. 
56 

- -  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
- บุคลากรในภาคฯ ตอบแบบฯ รวม 10 คน 
(หัวหน้าภาคไม่ประเมิน) คิดเป็นร้อยละ 100      
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผู้บริหารเท่ากับ 4  
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสภาวะการท างาน
ใช้ผลข้อ 2.7 และ 2.8 ในแบบประเมิน
ออนไลน์ เท่ากับ 4.35 หรือ ใช้ผลจากแบบ
ประเมินท่ีภาคฯจัดท า เท่ากับ 4.57    

 

1.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการบริหารและการจัดการและผลของความส าเร็จของแผนงาน 
        1.3.1  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน  (4 โครงการ 5 กิจกรรม)    ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                       (บรรลุ 4 โครงการ 5 กิจกรรม = ร้อยละ 100) 
   1.3.2 สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ (9 ตัวบ่งชี้) ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                       (บรรลุ 9 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
 

2.    แผนการศึกษาและผลิตบัณฑิต (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา หรือ  
       องค์ประกอบที่  2 และ 3) 
 2.1  ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์ 
   2.1.1   ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต ภาควิชาฯ ต้องสนองตอบนโยบายของรัฐในการสร้าง/ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน 

 2.1.2   ภาควิชาฯ ต้องพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 
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2.2  ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการศึกษาและผลิตบัณฑิต 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1. โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้าน
วรรณคดีไทยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (รับตรง) (โครงการประจ า)   
     1  ตัวบ่งช้ี 
 จ านวนนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 
คน 

ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในส่วนภูมิภาคเข้าศึกษา
ต่อในกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย เพื่อกระจายโอกาสทาง
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้าน
วรรณคดีไทยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(รับตรง) 

ต.ค.55 – 
ม.ค.56 

- รับ  21,9000 
จ่าย  - 

 บรรล ุ     ไม่บรรล ุ
- จ านวนนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา 24 คน  
 
 

2.  โครงการประชุมจัดท าประมวลการสอนโดย
น าผลสรุปการประเมินการเรียนการสอน มา
ปรับปรุงกระบวนการสอน      
     1  ตัวบ่งช้ี 
    ประมวลการสอนรายวิชาวรรณคดีไทย/
วรรณคดีอังกฤษ ที่ได้รับการปรับปรุงไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 

การประชุมภายในภาควิชาปีละ 2 ครั้งก่อนเปิดเรียนภาค
ต้นและภาคปลายเพื่อร่วมกันพิจารณาประมวลการสอน 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย / อังกฤษ 
 

ภาคปลาย             
ปีการศึกษา 

2555 
  

- -  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
- ประมวลการสอนรายวิชาวรรณคดี
ไทย/วรรณคดีอังกฤษได้รับการ
ปรับปรุงร้อยละ 100 

3.  โครงการจัดท าแบบ มคอ. 3 และ มคอ.5 
รายวิชาวรรณคดี   
     1  ตัวบ่งช้ี 
    มีแบบมคอ.3 และมคอ. 5 ของรายวิชา
วรรณคดีไทย/วรรณคดีอังกฤษท่ีเปิดสอนในภาค 

การด าเนินการท าแบบ มคอ.3 และ มคอ. 5  รายวิชา
วรรณคดีที่เปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 และ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย / อังกฤษ 

ภาคปลาย             
ปีการศึกษา

2555 
ภาคต้น 

ปีการศึกษา 

- -  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
- มีแบบ มคอ.3 และ มคอ.5 ของ
รายวิชาวรรณคดีไทย/วรรณคดีอังกฤษ
ที่เปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 
2555 และภาคต้น ปีการศึกษา 2556  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

ปลาย ปีการศึกษา 2555 และภาคต้น ปีการศึกษา 
2556 ทุกรายวิชา 

 2556 
  

ทุกรายวิชา 

4. โครงการพัฒนาเอกสารและสื่อการสอน  
(โครงการประจ า)        
     1  ตัวบ่งช้ี 
     มีเอกสารการสอน และ/หรือสื่อการสอนที่
ได้รับการปรับปรุงใหท้ันสมัยอย่างน้อย 4 รายวิชา 

สนับสนุนอาจารย์ให้สร้างและพัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัย 
ผู้รับผิดชอบ 
1)  คณะกรรมการภาควิชาวรรณคดี 
2)  อาจารย์ภาควิชาวรรณคดี 

ภาคปลาย             
ปีการศึกษา 

2555 
และภาคต้น 
ปีการศึกษา 

2556 

- -  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
- ภาคปลาย 55 มีสื่อการสอนที่ได้รับ
การปรับปรุงให้ทันสมัยจ านวน 2 
รายวิชา ได้แก่  01373111/ 
01376454 และได้รับการสร้างใหม่ 1 
รายวิชา 01376458 
- ภาคต้น มีสื่อการสอนที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยจ านวน 2 รายวิชา 
ได้แก่ 01373212/ 01373331 

 

2.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการศึกษาและผลิตบัณฑิตและผลของความส าเร็จของแผนงาน 
        2.3.1  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน (4 โครงการ)         ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรลุ  
                                                       (บรรลุ 4 โครงการ = ร้อยละ 100) 
   2 .3.2 สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ (4 ตัวบ่งชี้)  ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                       (บรรลุ 4 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
         

3.   แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา หรือองค์ประกอบที่ 9) 
  3.1  ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์ 
  3.1.1   ในฐานะหน่วยงานที่มีความส าคัญในระดับพื้นฐานของคณะและมหาวิทยาลัย ภาควิชาฯ ต้องก้าวทันแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะและ 
  มหาวิทยาลยัเสมอโดยติดตามข่าวสารจากจดหมายข่าวของส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และฝุายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประจ า 
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  3.1.2   ภาควิชาฯ ต้องน าผลการประกันคุณภาพมาใช้พัฒนาการด าเนินภารกิจทุกองค์ประกอบ 
3.2  ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการประกันคุณภาพการประกันการศึกษา 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1.  โครงการตามให้ทันการประกันคุณภาพ 
(โครงการประจ า)    
       2 ตัวบ่งช้ี  
      1)  มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ที่ใช้ค้นคว้าอ้างอิงได้สะดวก  
      2)  มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเป็น
กรรมการประเมินคุณภาพ หรือ เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อย 2 คน 

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจประเมิน
คุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภาควิชาวรรณคด ี

ปีงบประมาณ
2556 

- ใช้เงินรายได้
คณะมนุษย 

ศาสตร ์
 

 บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
- ภาควิชาฯ มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพท่ีใช้ค้นคว้าอ้างอิงและ
เข้าถึงได้สะดวก  
- มบีุคลากรที่เข้ารับการอบรมเป็น
กรรมการประเมินคุณภาพ/เข้าร่วม
โครงการพัฒนาความเข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจ านวน 4 คน 
คือ อ.จันทวรรณ อ.กฤตยา อ.พรรณราย 
และ อ.รัตนพล  

2.  โครงการ ซ่อมจุดอ่อนเสริมจุดแข็งเพื่อ
ปรับปรุงตัวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ  (โครงการประจ า)    
       2 ตัวบ่งช้ี  
      1) มีแบบ สปค.01 ส่งฝุายประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร ์ 
      2) มีการด าเนินการปรับปรุงตามโครงการ/
กิจกรรมที่เสนอไว้ใน สปค.01 อย่างน้อยร้อยละ 50 

-  จัดท า สปค.01 ส่งฝุายประกันคุณภาพคณะ 
- จัดท าโครงการ/ปรับปรุงโครงการเดิมเพื่อด าเนินการ
ตามที่เสนอไว้ใน สปค.01 
- ติดตามผล 
ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประกันคุณภาพภาควิชา
วรรณคด ี

ปีการศึกษา
2556 

- - 
 

 บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) มีแบบ สปค.01 ส่งฝุายประกัน
คุณภาพคณะมนุษยศาสตร์เมื่อมิ.ย.56 

2) มีการด าเนินการปรับปรุงตาม
โครงการ/กิจกรรมที่เสนอไว้ใน สปค.01 
2 ใน 3 โครงการ (การทบทวนแผน
บุคลากร / การพัฒนาศิษย์เก่า )  คิด
เป็นร้อยละ 66.67           
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3.3  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการประกันคุณภาพและผลของความส าเร็จของแผนงาน 
         3.3.1  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน  (2 โครงการ)     ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                       (บรรลุ 2 โครงการ = ร้อยละ 100) 
    3.3.2 สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ (4 ตัวบ่งชี้) ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                       (บรรลุ 4 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
 
4.   แผนการพัฒนานิสิต (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2: การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 4.1 ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์  
    4.1.1  ภาควิชาฯ ต้องพัฒนานิสิตทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และวิชาการโดยให้ความรู้ด้านหลักการ PDCA การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้แก่นิสิต 
    4.1.2   ภาควิชาฯ ต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นิสิตมผีลการเรียนรู้ 5 ด้านตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/กรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศโดยสอดคล้องกับศักยภาพของภาคฯ   
    4.1.3  ภาควิชาฯ ต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการจัดกิจกรรมนิสิตในอนาคต (ตามเสนอใน สปค.01) 
      4.2   ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการพัฒนานิสิต  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

โครงการที่จัดโดยส่วนกลาง 
1.  โครงการ “นัดพบเพื่อทบทวน” (โครงการ
ประจ า) 
     2 ตัวบ่งช้ี 
   1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ
80 ของจ านวนนิสิตช้ันปีท่ี 2-4)   
   2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการประชุมสัมมนานิสิตช้ันปีท่ี 2-4 เพื่อรับทราบ-แก้ไขปัญหา
ของนิสิต ปลูกฝังทัศนคติที่ดี จริยธรรม คุณธรรม และย้ าความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตภาควิชา
วรรณคด ี

20 ธ.ค.55 - 3,500 
ใช้เงิน
บริจาค 

 บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 139 คน  
คิดเป็นร้อยละ 86.21 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.50 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

2.  โครงการมัชฌิมนิเทศ “พบกันครึ่งทาง” 
(โครงการประจ า) 
     2 ตัวบ่งช้ี 
   1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ
80   
   2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการประชุมสัมมนานิสิตช้ันปีท่ี 1 เพื่อรับทราบ-แก้ไขปัญหาของ
นิสิต และปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตภาควิชา
วรรณคด ี

 
13 ก.พ.56 

 
 
- 

 
 
- 

 บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) นิสิตช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมโครงการ 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80   
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.40 

3.  โครงการการจัดการความรู้ในหมู่นิสิต “เพื่อ
กันและกัน” (โครงการประจ า) 
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ
80   
   2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต 
โดยให้นิสิตที่มีความเชี่ยวชาญเป็นวิทยากร  เป็นการจัดการความรู้
ในระดับนิสิต  
ผู้รับผิดชอบ 
อ.จันทวรรณ อนันตประยูร 

21 ส.ค.56 - -  บรรล ุ    ไม่บรรลุ 
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 107.43  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.24 

4.  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 
2556 ระดับปริญญาตร ี (โครงการประจ า) 
   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

 
จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่    
ผู้รับผิดชอบ 
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตภาควิชา
วรรณคด ี
  
 
 

 
8 มิ.ย.56 

 
- 

 
3,600 

 บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  76 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.07 ของกลุ่มเปูาหมาย 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.35 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

5.  โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการ ศึกษา
ให้แก่นิสิต (โครงการประจ า) 
    1 ตัวบ่งช้ี 
    นิสิตได้รับทุนตามจ านวนที่ระบุในโครงการ  
และ/หรือ นิสิตที่ประสบปัญหาการเงินได้รับ
ความช่วยเหลือตามเง่ือนไขของภาควิชา 

- ประสานงานขอรับความสนับสนุน  
- จัดสรรทุนให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี / โท เพ่ือสนับสนุน/
ส่งเสริมนิสิตให้มีขวัญและก าลังใจในการศึกษา ทั้งในลักษณะให้
เปล่าและให้ยืม 
ผู้รับผิดชอบ 
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตภาควิชา
วรรณคดี 

ปีการศึกษา
2556 

- ใช้เงินจาก
กองทุนของ
หน่วยงาน
ภายนอก 
และ/หรือ
เงินบริจาค
ทั้งหมด 

 บรรล ุ    ไม่บรรลุ 

นิสิตได้รับทุนทุนวันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรสตามเงื่อนไขของ
ผู้ให้ทุน ดังนี ้ระดับ ป.ตรี 4 คน ระดับ 
ป.โท 2 คน  และไม่มีนิสิตขอรับทุน
ฉุกเฉิน 

6. โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่
ศิษย์เก่า การบรรยายพิเศษเรื่อง “ศิลปะ
ตะวันตก” (เป็นโครงการที่ปรับแผนมาจาก
โครงการ” เวทีน้ีเพื่อพ่ีเก่า ตาม สปค.01) 

   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.วรรณา นาวิกมูล 

9 ม.ค.56 - ใช้
งบประมาณ
ในการจัด
ร่วมกับ
โครงการ
กิจกรรม
รายวิชา

01373211 
 
 
 
 
 
 
 

 บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ  7 คน คิด
เป็นร้อยละ 70 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.85 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

โครงการกิจกรรมของรายวิชา – ภาคปลาย 
2555 
กลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ(เรียงตามล าดับรหัส
วิชา) 

7. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373211 ครั้งท่ี 
1 การบรรยาย “ศิลปะตะวันตก”   
2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

ร่วมมือกับสถาบัน Study Wiz เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
ศิลปะแห่งเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลีมาเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.วรรณา นาวิกมูล 

9 ม.ค. 56 - 4,750  บรรล ุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  143 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.6 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.51 
 

8. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373211 ครั้งท่ี 
2 การบรรยายพิเศษ “อิทธิพลศิลปะอินเดียต่อ
ศิลปะอาเซียน” 

   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 
 
 
 

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมาเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.วรรณา นาวิกมูล 

9 ม.ค.56 - 3,000  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.26  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.49 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

9. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373211 ครั้งท่ี 
3 ทัศนศึกษา “พระราชวังพญาไท” 

   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตออกทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เรื่องแบศิลปะตะวันตกใน
ประเทศไทย ณ พระราชวังพญาไท 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.วรรณา นาวิกมูล 

5 ก.พ.56 - 1,000  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  93 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.49 
 
 

10. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373211 ครั้งท่ี 
4 ทัศนศึกษา “ชุมชนกุฎิจีน” 

   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตออกทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เรื่องแบบศิลปะตะวันออกและ
ตะวันตกในประเทศไทย ณ วัดกัลยาณมิตรฯ ศาลเจ้าเกียนอันเกง 
และโบสถ์ซางตาครู้ส 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.วรรณา นาวิกมูล 

6 ก.พ.56 - 3,500  บรรล ุ     ไม่บรรล ุ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  87 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.50 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.40 

11. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373334 
“ศิลปะการเล่านิทาน” (โครงการประจ า) 

    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 
 

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัต ิ
ผู้รับผิดชอบ 
อ.วรรณา นาวิกมูล 

12 ธ.ค.55 - 3,000  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.68 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

12. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373334 “สีสัน
วรรณกรรมเยาวชน”(โครงการประจ า) 

    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัต ิ
ผู้รับผิดชอบ 
อ.วรรณา นาวิกมูล 

1 มี.ค.56 - 3,000  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.79 
 
 
 

13. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373441 “จาก
วรรณกรรมสู่การแสดง” 

   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัต ิ
ผู้รับผิดชอบ 
อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง 

30 ม.ค.56 - 3,000  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.44 

14. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373441 Role 
Play บทบาทสมมติ “นักแสดงมือสมัครเล่น” 

   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 
 
 

ให้นิสิตแสดงบทบาทสมมติของตัวละครจากบทละครเชกสเปียร์ที่
ได้ศึกษาในช้ันเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง 

18 ก.พ.56 - 3,000  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 176 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.39 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย(เรียงตามรหัสวิชา) 
15. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376323 และ 
01376343 “ยลนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สัมผัส
แผ่นดินรัตนกวี” 

   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.รัตนพล ช่ืนค้า 

11 พ.ย.55 - -  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100.29 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.57 
 
 
 

16. โครงการกิจกรรมในราชวิชา 01376323 
013763343 และ 01376458 “ราชาธิราช : มรดก
วรรณคดีดัดแปลงเพื่อการแสดง” 
   2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

ก าหนดให้นิสิตไปร่วมกิจกรรมภายนอก (ชมการแสดง) 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.รัตนพล ช่ืนค้า 

2 ธ.ค.55 - -  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97.30 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.59 

17. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376452 
“ทัศนศึกษาหอสมุดด ารงราชานุภาพ” 

    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ 

11 ก.พ.56 - -  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96.47 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.62 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

  
   

18. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376458 
“โศกนาฏกรรมค าพิพากษาจากปลายปากกาสู่การ
แสดง” 

    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 2)  ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ต่ ากว่า 
3.51 

ก าหนดให้นิสิตไปร่วมกิจกรรมภายนอก (ร่วมสัมมนา) 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.รัตนพล ช่ืนค้า 

19 ม.ค.56 - -  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 88.89 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.66 

19. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376458 
“นางเสือง : ละคร-วรรณคดี ในวิถีประวัติศาสตร์” 
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

ก าหนดให้นิสิตไปร่วมกิจกรรมภายนอก (ชมการแสดง) 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.รัตนพล ช่ืนค้า 

22 ม.ค.56 - -  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 91 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.63 

โครงการกิจกรรมของรายวิชา-ภาคต้น 2556 
กลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ (เรียงล าดับรหัสวิชา) 
20. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373332  
“การอ่านกวีนิพนธ”์ 

    2 ตัวบ่งช้ี 

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัต ิ
ผู้รับผิดชอบ 
อ.วรรณา นาวิกมูล 

4 ก.ย.56 - 2,000  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 103.34 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.62 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

  

  

 

21. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01373332  
“การประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ครังท่ี 
11”(โครงการประจ า) 
    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัต ิ
ผู้รับผิดชอบ 
อ.วรรณา นาวิกมูล 

13 ก.ย.56 - 5,826  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้ประกวดเข้าร่วมโครงการ  15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 
2)จ านวนนิสิตทั่วไปเข้าร่วมโครงการ  55 
คน คิดเป็นร้อยละ 146.73) ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 4.53 

กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย (เรียงล าดับรหัสวิชา) 
22. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376211 
“ทัศนศึกษาวัดสุทัศนเทพวราราม” 

    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 
 
 

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ 

1 ก.ย.56 - 2,000  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 101.54 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.48 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

23. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376321 และ 
01376322 “พิพิธทัศนา ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร” 

    2 ตัวบ่งช้ี 
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

น านิสิตออกศึกษานอกสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ และ อ.รัตนพล ช่ืนค้า 

30 มิ.ย.56 - -  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  36 คน คิดเป็นร้อย
ละ 102.86 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.15 
 
 
 
 

24. โครงการกิจกรรมในรายวิชา 01376411 การ
บรรยายพิเศษหัวข้อ “วิธีวิทยาวลาดิมีร์พรอพพ์
และโคล้ด เลวี สเตราส์” การศึกษานิทานและ
ต านานปรัมปราแนวโครงสร้างนิยม 

   2 ตัวบ่งช้ี    
   1)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
80  ของกลุ่มเปูาหมาย 
   2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการบรรยายพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.กฤตยา ณ หนองคาย 

6 ส.ค.56 - 3,000  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 98.67 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.59 
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       4.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการพัฒนานิสิตและผลของความส าเร็จของแผนงาน 
        4.3.1  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน  (24 โครงการ)            ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   ผลการด าเนินงาน  บรรล ุ  ไม่บรรลุ 
                                                                                                                                (บรรลุ 22 โครงการ = ร้อยละ 91.67) 
             4.3.2 สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ (47 ตัวบ่งชี้)       ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   ผลการด าเนินงาน  บรรลุ    ไม่บรรลุ 
                                                                                                                                (บรรลุ 45 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 95.74) 

 
5    แผนการวิจัย (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน หรือองค์ประกอบที่ 4) 

      5.1   ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์ 
   5.1.1  ภ าควิชาฯ ต้องสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยโดยอาจารย์ในภาค โดยเฉพาะการวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อส่งเสริม 
  ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย      

5.1.2  ภาควิชาฯ ต้องส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 

      5.2   ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการวิจัย 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1.  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทาง
วิชาการด้านวรรณคด ี(โครงการประจ า) 
    2 ตัวบ่งช้ี 
    1)  มีโครงการ/ ผลงานวิจัยใหมอ่ย่างน้อย 2 เรื่อง 
    2) มีการรายงานการน าความรู้จากการวิจัยไป
บูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

- การวิจัยทางวรรณคดี   
- การบูรณาการความรู้จากการวิจัยกับการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบ 
- คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาวรรณคด ี
- อาจารย์ภาควิชาวรรณคด ี

ปีงบประมาณ 
2555 

- ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน  
การวิจัย 
จากคณะ
มนุษย- 
ศาสตร ์

 บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
- มีโครงการวิจัยใหม่จ านวน 3 เรื่อง  
- มีรายงานการน าความรู้จากการวิจัย
ไปบรูณาการกับการเรียนการสอน
จ านวน 2 รายวิชา คือรายวิชา 
01373334 วรรณกรรมเยาวชน
นานาชาติ และ 01373331 บันเทิงคดี 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

2. โครงการเผยแผร่ผลงานวิจัยของบุคลากร
ภาควิชาวรรณคด ี(โครงการประจ า) 
    1 ตัวบ่งช้ี 
    มกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีภายนอก มก.
อย่างน้อย  2 เรื่อง   

การน าเสนอผลงานวิจัย   

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาวรรณคด ี

ปีงบประมาณ 
2556 

- -  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
- มกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีภายนอก 
มก. จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ ผลงานวิจัยขอ
งอ.พรรณราย ชาญหิรัญ และ อ.รัตนพล 
ช่ืนค้า 

3.  โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เอกสารวิชาการ
ด้านวรรณคด ี(โครงการประจ า) 
    1 ตัวบ่งช้ี 
    มีผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนา/
สร้างสรรคเ์อกสารตามโครงการ อย่างน้อย 1 ราย  
 
 

การส่งเสริมการเขียน/แต่ง/แปล/เรียบเรียงเอกสารวิชาการ
ที่ได้มาตรฐาน   
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาวรรณคด ี

ปีงบประมาณ 
2556 

- 5,000  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
- มีผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการ
พัฒนา/สร้างสรรคเ์อกสารตามโครงการ 
1 ราย คือ ผศ.นัทธนัย ประสานนาม 

 

5.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการวิจัยและผลของความส าเร็จของแผนงาน 
        5.3.1  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน  (3 โครงการ)     ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                                                                          (บรรลุ 3 โครงการ = ร้อยละ 100) 
   5.3.2 สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ (4 ตัวบ่งชี้) ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                                                                          (บรรลุ 4 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
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6.   แผนการบริการวิชาการ (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน หรือองค์ประกอบที่ 5) 
 6.1  ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห ์

  6.1.1 ภาควิชาฯ ต้องสนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
              6.1.2 ภาควิชาฯ ต้องจัดการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน  
     6.2   ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการบริการวิชาการ 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1. โครงการสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากร / 
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานภายนอก  (โครงการ
ประจ า)  
    1 ตัวบ่งช้ี 
 ร้อยละ 60 ของบุคลากรได้รับเชิญไปเป็น
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อนุมัติให้บุคลากรไปเป็นกรรมการ/วิทยากร  
ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี

ปีงบประมาณ 
2556 

- -  บรรลุ    ไม่บรรล ุ
- บุคลากรจ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 
70) ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. โครงการฐานข้อมูลความรู้ด้านวรรณคดี   
(โครงการประจ า)  
    1 ตัวบ่งช้ี 
 มีผลงานใหมข่องอาจารย์ได้รับการเผยแพร่ทาง
สื่อต่างๆ อย่างน้อย 5 เรื่อง 

น าบทความวิชาการของอาจารย์ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของภาคและสื่ออ่ืนๆ    
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล ภาควิชาวรรณคด ี
 

ปีงบประมาณ 
2556 

- 10,000 
ตั้งเป็น

ค่าจ้างเหมา
บริการใน

หมวด            
ค่าใช้สอย 

เพื่อปรับปรุง
เว็บไซต ์
ภาคฯ      

    
      

 บรรลุ    ไม่บรรล ุ
- ผลงานใหมข่องอาจารยภ์าควิชาได้รับ
การเผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ต 
(เว็บไซต์ภาควิชาฯ) จ านวน 6 เรื่อง   
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

3.  โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับ 
วรรณกรรมเพื่อการแปลงเป็นอักษรเบรลล์ 
(โครงการต่อเนื่องตามความต้องการของสังคม) 
    3 ตัวบ่งช้ี 
    1) ได้ต้นฉบับวรรณกรรมเพื่อแปลงเป็นอักษร
แบรลล์จ านวนอย่างน้อย 12 เรื่อง 
    2) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 
25 คน 
     3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

1) ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของคนตา
บอด เพื่อส ารวจความต้องการ  
2) อบรม/อ านวยความสะดวก/ควบคุม ดูแลการพิมพ์
ต้นฉบับวรรณกรรมเพื่อแปลงเป็นอักษรเบรลล์ให้แก่
อาสาสมัคร  
3) จัดส่งต้นฉบับให้แก่ศูนย์ฯ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.จันทวรรณ อนันตประยูร 

ภาคต้น 
ปีการศึกษา 

2556 

- -  บรรลุ    ไม่บรรล ุ
1)ได้ต้นฉบับวรรณกรรมเพื่อแปล 
เป็นอักษรเบรลล์จ านวน 28 เรื่อง 
2) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 236.67 
3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.74 

4.   โครงการฐานข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดี 
(โครงการประจ า) 
      1 ตัวบ่งช้ี 
    จ านวนผลงานของนิสิตเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของภาคไม่น้อยกว่า 12 เรื่อง 

คัดเลือกบทวิเคราะห์ตัวละครเด่นในวรรณคดี (ผลงานนิสิต)
น าออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของภาค 
ผู้รับผิดชอบ 
- อ.จันทวรรณ อนันตประยูร 
- คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล ภาควิชาวรรณคด ี

ภาคต้น 
ปีการศึกษา 

2556 

- -  บรรลุ   ไม่บรรลุ  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ 44 คน 
2) มีผลงานของนิสิตเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของภาคจ านวน 15 เรื่อง 

 
6.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการบริการวิชาการและผลของความส าเร็จของแผนงาน 

        3.3.1   มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน  (4 โครงการ)     ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                                                                           (บรรลุ 4 โครงการ = ร้อยละ 100) 
             3.3.2  สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ (6 ตัวบ่งชี้) ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                                                                          (บรรลุ 6 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
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7.   แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: การศึกษาและวิจัยเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย หรือองค์ประกอบที่ 6) 
 7.1 ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์  
    ภาควิชาฯ มีศิลปวัฒนธรรมเป็นฐานของการผลิตบัณฑิตอยู่แล้ว จึงสามารถรวมพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้กับพันธกิจหลักอีก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต  
    การพัฒนานิสิต การวิจัยและการบริการทางวิชาการไดอ้ย่างเป็นบูรณาการ 

7.2   ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1. โครงการบรรยายสาธารณะสโมสรวรรณคดี
ศึกษา ปีท่ี 2 กิจกรรม “แนวโน้มใหม่ในวรรณคดี
วิจารณ์ตะวันตก” 
    1.1 การบรรยายครั้งที่ 1 “สัตว์ศึกษา (Animal 
Studies) กับวรรณคดีวิจารณ์” 
    1.2 การบรรยายครั้งที่ 2 “การเขียนแบบอิตถี
เพศ” 
      2 ตัวบ่งช้ี 
      1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
      2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 
 
 
 
 

จัดการบรรยายสาธารณะจ านวน 2 ครั้ง 
ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.นัทธนัย ประสานนาม 

ครั้งท่ี 1  
13 ก.พ.56 
ครั้งท่ี 2 

 20 ก.พ.56 

- 4,800  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที 1 จ านวน 76 
คน และ ครั้งท่ี 2 จ านวน 97 คน รวม 173 
คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมครั้งที่ 
1 เท่ากับ 4.58/ครั้งท่ี 2 เท่ากับ 4.51 
คิดเป็น 4.55 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

2. โครงการบรรยายพิเศษ “ต านาน-นิทาน-
วรรณคดี” แนวคิดและกลวิธีดัดแปลงเพื่อการ
แสดง 
     2 ตัวบ่งช้ี 
      1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
      2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไม่ต่ ากว่า 3.51 

จัดการบรรยายพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.รัตนพล ช่ืนค้า 

19 ก.พ.56 - 3,000  บรรล ุ    ไม่บรรล ุ
1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.50 ของกลุ่มเปูาหมาย 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ เท่ากับ 4.54 

 
7.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและผลของความส าเร็จของแผนงาน 

        7.3.1   มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน   (2 โครงการ)    ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                                                                           (บรรลุ 2 โครงการ = ร้อยละ 100) 
   7.3.2   สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ (4 ตัวบ่งชี้) ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                                                                           (บรรลุ 4 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
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8.   แผนการเงินและงบประมาณ  (เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน หรือองค์ประกอบที่ 8) 

 8.1 ประเด็นวิเคราะห์และบทสรุปของการวิเคราะห์  
    8.1.1  ภาควิชาฯ  จ าเป็นต้องจัดสรรเงินสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะฯ ก าหนด 
    8.1.2  ภาควิชาฯ ต้องเพิ่มพูนรายได้จากการบริการวิชาการ 
      8.2 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการเงินและงบประมาณ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
และ ผู้รับผิดชอบ 

วันที่
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน / ประเมินผล 
เมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ* แผ่นดิน รายได้ 

1. โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรภาควิชา
วรรณคดี (โครงการประจ า) 
    1 ตัวบ่งช้ี 
    การใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์โครงการไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนที่จัดสรรไว ้

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและนักวิจัย  
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการภาควิชาวรรณคด ี

ปีการศึกษา 
2556 

- 21,300 
 

ประมาณ
การ

ค่าใช้จ่ายไว้
ใน

งบอุดหนุน 
25,000 

 บรรลุ     ไม่บรรล ุ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเดินทาง
ไปเสนอบทความวิจัยต่างประเทศ ของ อ.
ธงรบ รื่นบรรเทิง จ านวน 10,000 บาท /
ค่าเข้าร่วมสัมมนาวิชา QA & ASEAN 
ของ อ.กฤตยา ณ หนองคาย จ านวน 
1,200 บาท/ ค่าลงทะเบียนการปรุมทาง
วิชาการ ม.ศิลปากร ของ ผศ.นัทธนัย 
ประสานนาม และ อ.พรรณราย ชาญ
หิรัญ จ านวน 400 บาท/ ค่าเข้า
ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ของ อ.
รัตนพล ช่ืนค้า จ านวน 4,700 บาท/ ค่า
จัดพิมพ์หนังสือในระบบดิจิตอล ของ ผศ.
นัทธนัย ประสานนาม จ านวน 5,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 85.2 ของ
งบประมาณที่ตั้งไว ้
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8.3 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการบริหารและการจัดการและผลของความส าเร็จของแผนงาน 
        8.3.1   มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน   (1 โครงการ)    ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                                                                           (บรรลุ 1 โครงการ = ร้อยละ 100) 

   8.3.2   สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ (1 ตัวบ่งชี้) ค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ผลการด าเนินงาน  บรรลุ     ไม่บรรล ุ
                                                                                                                           (บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้ = ร้อยละ 100) 
 
9.   แผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  
           ภาควิชาวรรณคดีรวมไว้ในแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (แผนล าดับที่ 3)  
 

หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ของแผนงาน  หมายถึง  เปูาหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
     ตัวบ่งชี้ของกิจกรรม/โครงการ  หมายถึง  เปูาหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 
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สรุป ร้อยละของผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
(กรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) 

 
 

รายการ จ านวนตัวบ่งชี ้ คิดเป็นร้อยละ 
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน

ทั้งหมด 
79 100 

บรรลุ 77 97.47 
ไม่บรรล ุ 2 2.53 



- 1 - 
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1.5  โครงสร้างการบริหารงานภาควิชาวรรณคดี    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6  รายนามผู้บริหารภาควิชา 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ หัวหน้าภาควิชา (ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2556) 
         อาจารย์กฤตยา ณ หนองคาย  รองหัวหน้าภาควิชา (ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2556) 
         อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า เลขานุการภาควิชา (ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2556) 
 
 
 
 
 

ธุรการภาควิชา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปริญญาโท 

สาขาวิชาวรรณคดีไทย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปริญญาตร ี

กลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ 

 

หัวหน้าภาควิชา 

คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคด ี
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตร ี
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท 
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิต 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย 
คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ 
 

รองหัวหน้าภาควิชา 

เลขานุการภาควิชา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปริญญาตร ี

กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย 
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1.7 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ (ตามค าสั่งแต่งตั้งภาควิชาวรรณคดี “ชุดเก่า” หมายถึง คณะกรรมการชุดที่มีวาระการ

ท างานตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2556 จนถึงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2557 “ชุดใหม่” หมายถึง คณะกรรมการ
ชุดที่มีวาระการท างานตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป) 

 

         คณะกรรมการบริหารภาควิชา (ชุดเก่า) 
   

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี ประธาน 1. ก าหนดเปูาหมาย  แผนพัฒนา  แผนกลยุทธ์  แผนงาน 

และโครงการ  ตามปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์   
วัตถุประสงค์  พันธกิจและนโยบายของภาควิชาวรรณคดี   
อันเป็นกรอบการด าเนินงานของภาควิชาให้สอดคล้องกับ 
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการการบริหาร 
ความเสี่ยงและการจัดการความรู้                                                               
2. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
แผนงานและโครงการ เพื่อการปฏิบัติงานท่ีทันต่อ 
เหตุการณ์ 
3. ก ากับดูแลให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ของภาควิชา 
วรรณคดี สามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจได้ 
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
4. ก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนงาน โดยใช้หลักการ 
PDCA  
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะมนุษยศาสตร์ 

2 รองหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี รองประธาน 
3 ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ กรรมการ 
4 อ.จันทวรรณ อนันตประยูร กรรมการ 
5 อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง กรรมการ 
6 ผศ.นัทธนัย ประสานนาม กรรมการ 
7 อ.พรรณราย ชาญหิรัญ กรรมการ 
8 อ.วรรณา นาวิกมูล กรรมการ 
9 รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ กรรมการ 
10 อ.รัตนพล ชื่นค้า กรรมการและ

เลขานุการ 

  
 คณะกรรมการบริหารภาควิชา (ชุดใหม่)   
ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 

1 หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี ประธาน 1. ก าหนดเปูาหมาย  แผนพัฒนา  แผนกลยุทธ์  แผนงาน 
และโครงการ  ตามปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์   
วัตถุประสงค์  พันธกิจและนโยบายของภาควิชาวรรณคดี   
อันเป็นกรอบการด าเนินงานของภาควิชาให้สอดคล้องกับ 
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการการบริหาร 
ความเสี่ยงและการจัดการความรู้                                                               
2. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
แผนงานและโครงการ เพื่อการปฏิบัติงานท่ีทันต่อ 
เหตุการณ์ 
3. ก ากับดูแลให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ของภาควิชา 
วรรณคดี สามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจได้ 
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
4. ก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนงาน โดยใช้หลักการ 
PDCA  
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะมนุษยศาสตร์ 

2 รองหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี รองประธาน 
3 ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ กรรมการ 
4 อ.จันทวรรณ อนันตประยูร กรรมการ 
5 อ.จิรวุฒิ กิจการุณ กรรมการ 
6 อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ์ กรรมการ 
7 อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง กรรมการ 
8 อ.พรรณราย ชาญหิรัญ กรรมการ 
9 รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ กรรมการ 
10 อ.รัตนพล ชื่นค้า กรรมการและ

เลขานุการ 
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     คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตร ี(ชุดเก่า) 
  

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง ประธาน 1. ก ากับดูแลการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  

รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ 
ด าเนินการของรายวิชาระดับปริญญาตรี ตามกรอบ 
มาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
2. วางแผนการเปิดรายวิชาระดับปริญญาตรีในแต่ละ 
ภาคการศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาต่างใน 
ระดับปริญญาตรี 
4. ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุก 
รายวิชาในระดับปริญญาตรี และรวบรวมข้อมูล 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. จัดท าท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเป็น 
อาจารย์พิเศษหรือวิทยากร 
6. ให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและการวางแผนการ 
เรียนแก่นิสิตปริญญาตรี 
7. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต  
สาขาวิชาวรรณคดี  ตามกรอบระยะเวลาท่ี สกอก าหนด 

2 อ.จันทวรรณ อนันตประยูร รองประธาน 
3 อ.รัตนพล ชื่นค้า กรรมการ 
4 อ.วรรณา นาวิกมูล กรรมการ 
5 อ.พรรณราย ชาญหิรัญ กรรมการและ

เลขานุการ 

 
 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตร ี(ชุดใหม่) 
  

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง ประธาน 1. ก ากับดูแลการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  

รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ 
ด าเนินการของรายวิชาระดับปริญญาตรี ตามกรอบ 
มาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
2. วางแผนการเปิดรายวิชาระดับปริญญาตรีในแต่ละ 
ภาคการศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาต่างๆ ใน 
ระดับปริญญาตรี 
4. ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุก 
รายวิชาในระดับปริญญาตรี และรวบรวมข้อมูล 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. จัดท าท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเป็น 
อาจารย์พิเศษหรือวิทยากร 
6. ให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและการวางแผนการเรียนแก่นิสิต
ปริญญาตรี 

7. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวรรณคดี  ตามกรอบระยะเวลาท่ี สกอ. ก าหนด 

2 อ.จันทวรรณ อนันตประยูร รองประธาน 
3 อ.จิรวุฒิ กิจการุณ กรรมการ 
4 อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ์ กรรมการ 
5 อ.รัตนพล ชื่นค้า กรรมการ 
6 อ.พรรณราย ชาญหิรัญ กรรมการและ

เลขานุการ 
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 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท (ชุดเก่า) 
 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ประธาน 1. ก ากับดูแลการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของ

รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาระดับปริญญาโท  
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ  
2. วางแผนการเปิดรายวิชาระดับปริญญาโทในแต่ละภาคการศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาต่างๆ ในระดับปริญญา
โท 
4. ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาในระดับ
ปริญญาโท และรวบรวมข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและการวางแผนการเรียนแก่นิสิต
ปริญญาโท 
6.ประสานงานกับคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้
นิสิตส าเร็จการศึกษาตามแผนการด าเนินงานของหลักสูตร 
7. จัดท าท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 
วิทยากรและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
8. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวรรณคดีไทย  ตามกรอบระยะเวลาท่ี สกอ.ก าหนด 

2 ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ รองประธาน 
3 ผศ.นัทธนัย ประสานนาม กรรมการ 
4 ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ กรรมการ 
5 ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน กรรมการ 
6 อ.กฤตยา  ณ หนองคาย กรรมการและ

เลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท (ชุดใหม่) 

 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ประธาน 1. ก ากับดูแลการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของ

รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาระดับปริญญาโท  
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
2. วางแผนการเปิดรายวิชาระดับปริญญาโทในแต่ละภาคการศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาต่างๆ ในระดับปริญญา
โท 
4. ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาในระดับ
ปริญญาโท และรวบรวมข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและการวางแผนการเรียนแก่นิสิต
ปริญญาโท 
6.ประสานงานกับคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้
นิสิตส าเร็จการศึกษาตามแผนการด าเนินงานของหลักสูตร 
7. จัดท าท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 
วิทยากรและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
8. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวรรณคดีไทย  ตามกรอบระยะเวลาท่ี สกอ.ก าหนด 

2 ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ รองประธาน 
3 ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ กรรมการ 
4 รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน กรรมการ 
5 อ.กฤตยา  ณ หนองคาย กรรมการและ

เลขานุการ 
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        คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิต (ชุดเก่า) 
 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี ท่ีปรึกษา   1. ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตภาควิชาวรรณคดีในกรณีเร่งด่วน หรืออาจารย์ท่ี

ปรึกษาประจ าตัวนิสิตไม่อยู่ 
  2. วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตโดยประสานงานกับ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของภาควิชา  เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ
และมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม 
  3. ประสานงานกับคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ 
 4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
การศึกษาหรือกิจกรรมของนิสิตภาควิชาวรรณคดี 
5. ดูแลข้อมูลโครงการกิจกรรมบัณฑิตยุคใหม่ของภาควิชาในฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของกอง 
กิจการนิสิต (http://newgrad.sa.ku.ac.th) 
6.รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นการด าเนินงานด้านกิจการนิสิตใน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาควิชาหรือสื่ออื่นๆ แก่นิสิต 
7. ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตภาควิชาวรรณคดีในกรณีเร่งด่วน หรืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาประจ าตัวนิสิตไม่อยู่ 
8. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงานด้านกิจการนิสิต  เพื่อการ
ประกันคุณภาพ 

2 อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง ประธาน 
3 อ.กฤตยา  ณ หนองคาย รองประธาน 
4 อ.จันทวรรณ อนันตประยูร กรรมการ 
5 ผศ.นัทธนัย ประสานนาม กรรมการ 
6 อ.พรรณราย ชาญหิรัญ กรรมการ 
7 อ.รัตนพล ชื่นค้า กรรมการและ

เลขานุการ 

   

 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิต (ชุดใหม่) 

 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี ท่ีปรึกษา  1. ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตภาควิชาวรรณคดีในกรณีเร่งด่วน หรืออาจารย์ท่ี

ปรึกษาประจ าตัวนิสิตไม่อยู่ 
 2. วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตโดยประสานงานกับ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของภาควิชา  เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม 

 3.ประสานงานกับคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ 

 4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
การศึกษาหรือกิจกรรมของนิสิตภาควิชาวรรณคดี 
5. ดูแลข้อมูลโครงการกิจกรรมบัณฑิตยุคใหม่ของภาควิชาใน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกอง 
กิจการนิสิต (http://newgrad.sa.ku.ac.th) 
6.รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นการด าเนินงานด้านกิจการนิสิตใน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาควิชาหรือสื่ออื่นๆ แก่นิสิต 
 7. ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตภาควิชาวรรณคดีในกรณีเร่งด่วน หรืออาจารย์
ท่ีปรึกษาประจ าตัวนิสิตไม่อยู่ 

2 อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง ประธาน 
3 อ.กฤตยา  ณ หนองคาย รองประธาน 
4 อ.จันทวรรณ อนันตประยูร กรรมการ 
5 อ.จิรวุฒิ กิจการุณ กรรมการ 
6 อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ์ กรรมการ 
7 อ.พรรณราย ชาญหิรัญ กรรมการ 
8 อ.รัตนพล ชื่นค้า กรรมการและ

เลขานุการ 

http://newgrad.sa.ku.ac.th/
http://newgrad.sa.ku.ac.th/
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 8. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงานด้านกิจการนิสิต  เพื่อกา
ประกันคุณภาพ 

   

       คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ (ชุดเก่า) 
 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ประธาน 1. วางแผนงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของภาควิชาเพื่อ

เสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่
ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นท้ังในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
และองค์การด้านการวิจัยและบริการ  วิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย  
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่ีทันต่อเหตุการณ์ 
3. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นผลงานด้านการวิจัยและบริการ  
วิชาการของบุคลากรในเว็บไซต์ของภาควิชา และสื่ออื่นๆ 
4. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินการด้านการวิจัย  และบริการ
วิชาการของภาควิชาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

2 ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ รองประธาน 
3 อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง กรรมการ 
4 ผศ.นัทธนัย ประสานนาม กรรมการ 
5 อ.กฤตยา  ณ หนองคาย กรรมการ 
6 อ.รัตนพล ชื่นค้า กรรมการและ

เลขานุการ 

     
         คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ (ชุดใหม่) 
 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ประธาน 1. วางแผนงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของ 

ภาควิชาเพื่อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการในเชิงรุก  
เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นท้ังในระดับคณะและ 
มหาวิทยาลัย และองค์การด้านการวิจัยและบริการ 
วิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ 
3. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นผลงานด้านการวิจัย 
และบริการวิชาการของบุคลากรในเว็บไซต์ของภาควิชา 
และสื่ออื่นๆ 
4. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินการด้านการวิจัย 
และบริการวิชาการของภาควิชาเพื่อการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

2 ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ รองประธาน 
3 อ.กฤตยา  ณ หนองคาย กรรมการ 
4 อ.จิรวุฒิ กิจการุณ กรรมการ 
5 อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง กรรมการ 
6 อ.รัตนพล ชื่นค้า กรรมการและ

เลขานุการ 
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คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ (ชุดเก่า) 
 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี ท่ีปรึกษา 1. ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) 

ของภาควิชาวรรณคดีให้ทันต่อเหตุการณ์ 
2. ปรับปรุงศักยภาพฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) ของภาควิชา
วรรณคดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบ e-learning ท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการ / องค์กรด้านสารสนเทศท้ังระดับ
คณะ  ระดับมหาวิทยาลัย  และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร 
4. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงาน  ด้านการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศของภาควิชา  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2 อ.วรรณา นาวิกมูล ท่ีปรึกษา 
3 อ.พรรณราย ชาญหิรัญ ประธาน 
4 อ.รัตนพล ชื่นค้า รองประธาน 
5 อ.จันทวรรณ อนันตประยูร กรรมการ 
6 นางสาวนัดดา วงษ์วรรณา กรรมการและ

เลขานุการ 

 
 คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ (ชุดใหม่) 
 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี ท่ีปรึกษา 1. ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( website) 

ของภาควิชาวรรณคดีให้ทันต่อเหตุการณ์ 
2. ปรับปรุงศักยภาพฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) ของภาควิชา
วรรณคดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบ e-learning ท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการ / องค์กรด้านสารสนเทศท้ังระดับ
คณะ  ระดับมหาวิทยาลัย  และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร 
4. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงาน  ด้านการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศของภาควิชา  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

2 อ.พรรณราย ชาญหิรัญ ประธาน 
3 อ.รัตนพล ชื่นค้า รองประธาน 
4 อ.จันทวรรณ อนันตประยูร กรรมการ 
5 อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ์ กรรมการ 
6 นางสาวกัลยาณี สุนทรวรพจน์ กรรมการและ

เลขานุการ 

            
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ชุดเก่า) 
ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 

1 หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี ท่ีปรึกษา 1. ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของภาควิชาวรรณคดีเป็นไปตาม
ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  พันธกิจ  นโยบาย  
เปูาหมาย  แผนพัฒนา/แผนกลยุทธ์  แผนงานและโครงการท่ี
ภาควิชาก าหนดไว้   
2. ให้ค าแนะน าต่อกรรมการภาควิชาเพ่ือปรับปรุง  เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลงแผนงานและโครงการ โดยประสานงานกับ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย  
3. ด าเนินการให้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานการด าเนินงานของ
ภาควิชาอย่างสม่ าเสมอ  ตามดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน  
4. วิเคราะห/์ประเมินผลการด าเนินงาน  เรียบเรียงและจัดพิมพ์
เอกสารผลการประเมินตนเอง 
5. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
ก าหนด 
6. จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน 
 

2 อ.วรรณา นาวิกมูล ท่ีปรึกษา 
3 อ.กฤตยา ณ หนองคาย ประธาน 
4 อ.พรรณราย ชาญหิรัญ รองประธาน 
5 ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ กรรมการ 
6 อ.จันทวรรณ อนันตประยูร กรรมการ 
7 อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง กรรมการ 
8 ผศ.นัทธนัย ประสานนาม กรรมการ 
9 รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ กรรมการ 
10 อ.รัตนพล ชื่นค้า กรรมการและ

เลขานุการ 
11 นางสาวนัดดา วงษ์วรรณา กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ชุดใหม่) 
ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 

1 หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี ท่ีปรึกษา 1. ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของภาควิชาวรรณคดีเป็นไปตาม
ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  พันธกิจ  นโยบาย  
เปูาหมาย  แผนพัฒนา/แผนกลยุทธ์  แผนงานและโครงการท่ี
ภาควิชาก าหนดไว้   
2. ให้ค าแนะน าต่อกรรมการภาควิชาเพ่ือปรับปรุง  เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลงแผนงานและโครงการ โดยประสานงานกับ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย  
3. ด าเนินการให้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานการด าเนินงานของ
ภาควิชาอย่างสม่ าเสมอ  ตามดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน  
4. วิเคราะห/์ประเมินผลการด าเนินงาน  เรียบเรียงและจัดพิมพ์
เอกสารผลการประเมินตนเอง 
5. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
ก าหนด 
6 . จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน 

2 อ.กฤตยา ณ หนองคาย ประธาน 
3 อ.พรรณราย ชาญหิรัญ รองประธาน 
4 ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ กรรมการ 
5 อ.จันทวรรณ อนันตประยูร กรรมการ 
6 อ.จิรวุฒิ กิจการุณ กรรมการ 
7 อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ์ กรรมการ 
8 อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง กรรมการ 
9 รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ กรรมการ 
10 อ.รัตนพล ชื่นค้า กรรมการและ

เลขานุการ 
11 นางสาวกัลยาณี สุนทรวรพจน์ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย (ชุดเก่า) 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ ประธาน 1. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาวรรณคดีไทย ระดับปริญญา
ตรีตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
2. วางแผนการเปิดรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยให้สัมพันธ์กับ
แผนการจัดชั้นเรียนของนิสิตและภาระงานของอาจารย์ 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาวรรณคดีไทย ก่อนท่ี
อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งนิสิตและเผยแพร่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(website) ของภาคฯ 
4. ประสานงานกับผู้แทนภาควิชาฯ ในคณะกรรมการฝุายจัด
ตารางสอนของคณะเพื่อก าหนดตารางสอนตามความเหมาะสม 
5.ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
6. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย 
7. จัดท าท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
หรือวิทยากร 
8. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน
ของกลุ่มวิชาวรรณคดีไทยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

2 รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ รองประธาน 
3 อ.กฤตยา ณ หนองคาย กรรมการ 
4 ผศ.นัทธนัย ประสานนาม กรรมการ 
5 อ.รัตนพล ชื่นค้า กรรมการ 
6 อ.พรรณราย ชาญหิรัญ กรรมการและ

เลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย (ชุดใหม่) 
ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 

1 ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ ประธาน 1. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาวรรณคดีไทย ระดับปริญญา
ตรีตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
2. วางแผนการเปิดรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยให้สัมพันธ์กับ
แผนการจัดชั้นเรียนของนิสิตและภาระงานของอาจารย์ 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาวรรณคดีไทย ก่อนท่ี
อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งนิสิตและเผยแพร่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(website) ของภาคฯ 
4. ประสานงานกับผู้แทนภาควิชาฯ ในคณะกรรมการฝุายจัด
ตารางสอนของคณะเพื่อก าหนดตารางสอนตามความเหมาะสม 
5.ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
6. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของกลุ่มวิชาวรรณคดี
ไทย 
7. จัดท าท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
หรือวิทยากร 
8. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน
ของกลุ่มวิชาวรรณคดีไทยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

2 รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ รองประธาน 
3 อ.กฤตยา ณ หนองคาย กรรมการ 
4 อ.รัตนพล ชื่นค้า กรรมการ 
5 อ.พรรณราย ชาญหิรัญ กรรมการและ

เลขานุการ 

 
 คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ (ชุดเก่า) 
 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ ประธาน 1. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาวรรณคดีอังกฤษ ระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
2. วางแผนการเปิดรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยให้สัมพันธ์กับ
แผนการจัดชั้นเรียนของนิสิตและภาระงานของอาจารย์ 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาวรรณคดีอังกฤษ และ
วรรณคดีภาษาต่างประเทศอื่นๆ ก่อนท่ีอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งนิสิต
และเผยแพร่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) ของภาคฯ 
4. ประสานงานกับผู้แทนภาควิชาฯ ในคณะกรรมการฝุายจัด
ตารางสอนของคณะเพื่อก าหนดตารางสอนตามความเหมาะสม 
5. ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
6. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของกลุ่มวิชาวรรณคดี
อังกฤษ และวรรณคดีภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
7. จัดท าท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
หรือวิทยากร 
8. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของ
กลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2 อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง รองประธาน 
3 อ.วรรณา นาวิกมูล กรรมการ 
4 รศ.ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ  กรรมการ 
5 อ.จันทวรรณ อนันตประยูร กรรมการและ

เลขานุการ 
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       คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ (ชุดใหม่) 
 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
1 ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ ประธาน 1. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาวรรณคดีอังกฤษ ระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
2. วางแผนการเปิดรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยให้สัมพันธ์กับ
แผนการจัดชั้นเรียนของนิสิตและภาระงานของอาจารย์ 
3. ให้ความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาวรรณคดีอังกฤษ และ
วรรณคดีภาษาต่างประเทศอื่นๆ ก่อนท่ีอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งนิสิต
และเผยแพร่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) ของภาคฯ 
4. ประสานงานกับผู้แทนภาควิชาฯ ในคณะกรรมการฝุายจัด
ตารางสอนของคณะเพื่อก าหนดตารางสอนตามความเหมาะสม 
5. ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
6. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของกลุ่มวิชาวรรณคดี
อังกฤษ และวรรณคดีภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
7. จัดท าท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
หรือวิทยากร 
8. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของ
กลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

2 อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง รองประธาน 
3 อ.จิรวุฒิ กิจการุณ กรรมการ 
4 อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ์ กรรมการ 
5 รศ.ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ  กรรมการ 
6 อ.จันทวรรณ อนันตประยูร กรรมการและ

เลขานุการ 

                 
 นอกเหนือจากคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่มีภาระหน้าที่ประจ าในช่วงเวลายาวนานแล้ว ภาควิชาฯ 
ยังแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบเฉพาะกิจตามความจ าเป็นด้วย อาทิ คณะกรรมการด าเนินงานสอบคัดเลือก
บุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(วรรณคดี) 
 

1.8  ผลงานประจ าปีการศึกษา 2556 ที่ภาควิชาวรรณคดีภาคภูมิใจ  
 1) ผลงานการวิจัย 
   

  ภาควิชาวรรณคดีร่วมกับคณะกรรมการฝุายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ และ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  “พิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล” เมื่อ     
วันศุกร์ที่ 16  สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งการจัดประชุมวิชาการฯ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันเป็นอย่างมาก 
 

     2) ผลงานบุคลากร 

  ในปีการศึกษา 2556  ภาควิชาวรรณคดีได้รับรางวัลเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปี 
2556 (รอบปีการศึกษา 2555 : 1 มิถุนายน 2555–31 พฤษภาคม 2556) และได้รับรางวัลพิเศษ ส าหรับหน่วยงาน
ต้นแบบด้านการประกันคุณภาพต่อเนื่อง 4 ปีขึ้นไป (ประจ าปี 2553-2556) นอกจากนั้น ผศ.นัทธนัย ประสานนาม ซึ่ง
เป็นบุคลากรภาควิชาวรรณคดี ได้ลาศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา Film Studies ณ University of St Andrews 
ประเทศสหราชอาณาจักร ภาควิชาวรรณคดีจึงได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขึ้น เม่ือเดือนสิงหาคม 2556 
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      3) ผลงานนิสิต 

  ภาควิชาวรรณคดีได้ ส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดในโครงการต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2556 อาทิ การอ่าน
บทความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ “ความทรงจ าของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ”  ฯลฯ ซึ่งทุกโครงการที่เข้าร่วมประกวดนิสิตได้รับรางวัลทั้งในด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม 
จึงเห็นได้ว่าภาควิชาฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนิสิตให้ดีขึ้นโดยตลอด 
 
 
 

ภาพประกอบการรายงานผลการด าเนินงานด้านความภาคภูมิใจของภาควิชาวรรณคดี 
 
 

 
 

ภาควิชาวรรณคดี ร่วมกับ คณะกรรมการฝุายวิจัย คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

“พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพประกอบการรายงานผลการด าเนินงานด้านความภาคภูมิใจของภาควิชาวรรณคดี 
 

 
 

บุคลากรภาควิชาวรรณคดีร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ลาศึกษาต่อ
ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา Film Studies ณ University of St Andrews ประเทศสหราชอาณาจักร  

เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 
 

ภาควิชาวรรณคดีได้รับรางวัลเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2556  
(รอบปีการศึกษา 2555 : 1 มิถุนายน 2555–31 พฤษภาคม 2556) และได้รับรางวัลพิเศษ  

ส าหรับหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพต่อเนื่อง 4 ปีขึ้นไป (ประจ าปี 2553-2556) 
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นิสิตของภาควิชาวรรณคดีที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2556  
ร่วมถ่ายภาพกับหัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสท าชื่อเสียงให้กับภาควิชาวรรณคด ี

 
 
 
1.9  หลักสูตรที่เปิดสอน 
 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร ปีที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน วัน/เดือน/ปี ที่อนุมัติสุดท้าย 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) 2555 19 พฤศจิกายน 2555 
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีไทย) 2554 26 มีนาคม 2555  
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1.10  ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร (จนถึงปีการศึกษา 2556) 
 

            แผนภูมิอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาวรรณคดี  คณะมนุษยศาสตร ์
 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
 

หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) 
 ปกติ  พิเศษ  นานาชาติ 

หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีไทย) 
 ปกติ  พิเศษ  นานาชาติ 

ช่ืออาจารย์และคุณวุฒิสูงสุดสาขา 
1. อ.จันทวรรณ  อนันตประยูร 
 อ.ม. ภาษา อังกฤษ 
2. อ.จิรวุฒิ กิจการุณ 
 อ.ม.  ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส 
3. อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ ์
 ศศ.ม. วรรณคดีอังกฤษ 
4. อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง 
 M.A. English 
5. อ.พรรณราย ชาญหิรัญ 
 อ.ม.  ภาษาไทย 
6. อ.รัตนพล ช่ืนค้า 
 อ.ม. ภาษาไทย 
 
2. อ. วรรณา นาวิกมูล 
 M.A. English 
3.  
 
4. อ. พรรณทิภา  ช่ืนชาต ิ
 ศศ.ม.  วรรณคดีไทย 
5. อ.พรรณราย  ชาญหิรัญ 
 อ.ม.  ภาษาไทย 
 

ช่ืออาจารย์และคุณวุฒิสูงสุดสาขา 

1. อ.กฤตยา ณ หนองคาย 
 อ.ม. ภาษาไทย 
2. ศ.กุลวดี มกราภิรมย ์
 M.A. English 
3. ผศ.วัชราภรณ์  อาจหาญ 
 อ.ม.  ภาษาไทย 
4. รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ  
 อ.ด. วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ 
5. รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน 
 อ.ด.  ภาษาไทย 
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1.11  รายวิชาที่เปิดสอน (ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่มีการด าเนินการตามแบบ มคอ.3-6) 
 

หลักสูตร/รายวิชาท่ีเปิดสอน อาจารย์ผู้สอน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี)  
1 01373111 การวิจักษณ์วรรณคด ี รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ   -  - 
2 01373202 การตีความวรรณคด ี อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง และคณะ  -  - 
3 01373211 สมัยและกระแสวรรณคดีทาง 

               วรรณคดแีละศิลปะ 
ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ และคณะ  -  - 

4 01373212 ปกรณัมคลาสสิกและ 
               คัมภรีไ์บเบิล 

ศ.กุลวดี มกราภิรมย ์  -  - 

5 5  01373213 การสะท้อนความคิดเชิง 
                  วรรณศิลป์ 

อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ ์  -  - 

6 01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ อ.จันทวรรณ อนันตประยูร  -  - 
7 01373222 วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน อ.จันทวรรณ อนันตประยูร  -  - 
8 01373311 ทฤษฎีและแนวทางการ 

               วิจารณว์รรณคดี 
อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง 
อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ ์

 -  - 

9 01373321 นวนิยายเอกของอังกฤษสมัย 
               ครสิตศ์ตวรรษท่ี 18-19 

ศ.กุลวดี มกราภิรมย ์  -  - 

10 01373323 วรรณกรรมร่วมสมัย   อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง  -  - 
11 01373331 บันเทิงคดี ศ.กุลวดี มกราภิรมย ์  -  - 
12 01373332 กวีนิพนธ ์ อ.วรรณา นาวิกมูล   -  - 
13 01373333 การละคร ศ.กุลวดี มกราภิรมย ์  -  - 
14 01373334 วรรณกรรมส าหรับเด็ก  

               นานาชาติ 
อ.กฤตยา ณ หนองคาย 
อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ ์

 -  - 

15 01373422 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน   
               สมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 

อ.จันทวรรณ อนันตประยูร 
อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ ์

 -  - 

16 01373423 วรรณคดีคตินิยมสมัยใหม่และ 
               หลงัสมยัใหม่ 

รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ  -  - 

17 01373424 การละครปัจจุบัน อ.จันทวรรณ อนันตประยูร  -  - 
18 01373441 งานของเชกสเปียร ์ อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง  -  - 
19 01373442 วรรณกรรมเอกของโลก อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง  -  - 
20 01373451 การวิจารณ์วรรณคดีอังกฤษ 

               เชิงปฏบิตัิ 
รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ  -  - 

21 01373452 วรรณคดีเปรียบเทียบ รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และคณะ  -  - 
22 01373496 เรื่องเฉพาะทางวรรณคดี  

              อังกฤษ 
อ.ธงรบ รื่นบันเทิง และคณะ  -  - 

23 01376101 วรรณกรรมกับชีวิต อ.พรรณราย ชาญหิรัญ และ
คณะ 

 -  - 

24 01376211 พื้นฐานเพื่อการศึกษา 
               วรรณคดไีทย 

ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ 
อ.รัตนพล ช่ืนค้า 

 -  - 

25 01376212 ศัพท์กว ี อ.รัตนพล ช่ืนค้า  -  - 
26 01376221 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย อ.กฤตยา ณ หนองคาย  -  - 
27 01376321 วรรณคดีสมัยสุโขทัย ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ 

อ.รัตนพล ช่ืนค้า 
 

 -  - 



 - 71 - 
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28 01376322 วรรณคดีสมัยอยุธยา ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ  -  - 
29 01376323 วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร ์ อ.พรรณราย ชาญหิรัญ  -  - 
30 01376324 วรรณกรรมสมัยใหม ่ รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ  -  - 
31 01376342 พระนิพนธ์เจ้าฟูาธรรมธิเบศร อ.พรรณราย ชาญหิรัญ  -  - 
32 01376343 วรรณกรรมเจ้าพระยา 

               พระคลงั (หน) 
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ  -  - 

33 01376345 พระนิพนธ์กรมสมเด็จ  
              พระปรมานุชิตชิโนรส 

อ.รัตนพล ช่ืนค้า  -  - 

34 01376352 สังคมและวัฒนธรรมไทยใน 
              วรรณคดี 

ผศ.นัทธนัย ประสานนาม และ
คณะ 

 -  - 

35 01376411 คติชนวิทยา อ.กฤตยา ณ หนองคาย  -  - 
36 01376451 การวิจารณ์วรรณคดีไทย 

               เชิงปฏบิตัิ 
รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ 
ผศ.นัทธนัย ประสานนาม 

 -  - 

37 01376452 งานเขียนท่ีมีผลต่อพัฒนาการ 
               ภาษาไทย 

ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ  -  - 

38 01376456 วรรณคดีเพื่อการท่องเที่ยว 
               เชิงวัฒนธรรม 

อ.พรรณราย ชาญหิรัญ  -  - 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีไทย) 
39 01376599 วิทยานิพนธ์ รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ  -  - 

 

1.12 อาจารย์พิเศษ (ประจ าปีการศึกษา 2556) 
 

รายนามอาจารย์พิเศษ รหัส/ชื่อวิชา จ านวนกลุ่ม ภาคต้น / ภาคปลาย  
1. ผศ.ดร.ชนาเนา วรัญญู 01374341 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร I 1 ภาคต้น 
2. อ.บัณฑูร ราชมณ ี
3. ผศ.ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง 01374221 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส  1 ภาคปลาย 
4. ผศ.ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ 
5. ผศ.ดร.ชนาเนา วรัญญู 01374342 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร II 1 ภาคปลาย 
6. อ.บัณฑูร ราชมณี 
7. อ.วันรัก สุวรรณวัฒนา 01373442 วรรณกรรมเอกของโลก 1 ภาคปลาย 
8. รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน 
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1.13 ข้อมูลสถิติ 
 

 1.13.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2556 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมด 

ประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณแผ่นดิน - -  
งบประมาณเงินรายได ้ 534,134.07 270,595.26  

รวม 534,134.07 270,595.26  

 

 รายงานงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

รายรับ รายจ่าย 

1. งบบุคลากร 
1.1 เงินเดือน  
1.2 ค่าจ้างประจ า 
1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว      

 
- 
- 
- 

 
- 
- 

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

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครุภัณฑ ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
- 
- 

 
- 
- 

4. งบเงินอุดหนุน - - 
5. รายจ่ายอื่น - - 

รวม - - 

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาควิชาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากงบบุคลากร 
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 รายงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
 

รายรับ จ านวนเงิน (บาท) 
1. เงินรายได้จากการจัดการศึกษา 
     1.1 เงินค่าหน่วยกิต 
     1.2 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    1.3 เงินจัดสรรผลประโยชน์จากหลักสูตรภาคพิเศษ  

306,821.25 
284,771.25 

- 
22,050.00 

2. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 
        2.1 เงินรายได้จากการประยุกต์และบริการวิชาการ 
        2.2 เงินรายได้สุทธิโครงการพัฒนาวิชาการ 

- 
- 
- 

3. เงินรายได้จากการบริหารงาน  - 
4. เงินรายได้ดอกเบี้ย - 
5. รายได้จากการรับบริจาค - 
6. เงินอุดหนุน - 
7. รายได้อื่น 21,900.00 

รวมรายรับปีงบประมาณ 2556 862,855.32 
รายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบบุคลากร 
1.1 ค่าจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน  
1.3 เงินสมทบประกันสังคม 
1.4 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ      

 
- 
- 
- 
- 

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

221,069.26  
173,400.00  
15,715.00 
31,925.37  

28.89 
3. งบลงทุน 

3.1 ค่าครุภัณฑ ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

6,490.00  
6,490.00  

- 
4. งบอุดหนุน 

4.1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต 
4.2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
4.3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย 
 

43,036.00 
21,736.00 
16,300.00 
5,000.00 

- 
5. งบรายจ่ายอื่น - 

รวมรายจ่าย 270,595.26 
เงินคงเหลือสุทธ ิ(ไม่รวมยอดยกมา) 58,125.99 
เงินคงเหลือสุทธ ิ(รวมยอดยกมา) 592,260.06 
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1.13.2 จ านวนหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2556 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 
- หลักสูตรภาษาไทย 1 - 1 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - 
ปริญญาโท (รวม) 
- หลักสูตรภาษาไทย 1 - 1 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - 
ปริญญาเอก (รวม) 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - 
รวมท้ังหมดทุกระดับ 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 2 - 2 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - 

หมายเหตุ:  หลักสูตรภาคพิเศษนับเป็นหลักสูตรเดียวกันกับภาคปกต ิ
 
1.13.3 จ านวนบุคลากร 

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด (ปีการศึกษา 2556 นับตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ) 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) 
1.  อาจารย์ 9 
2.  บุคลากรสายสนับสนุน 0.5 
3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 8.5 
4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  1 
    4.1 ผศ.นัทธนัย ประสานนาม เริ่มลาตั้งแต่ 23 ก.ย. 56 
5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 9.5 

หมายเหตุ:  บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังนี ้

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้ (อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ์ เริ่มปฏิบัติงาน 20 ม.ค. 57)  

                                                            (อ.จิรวุฒิ กิจการุณ เริ่มปฏิบัติงาน 18 ก.พ. 57) 
 (อ.วรรณา นาวิกมูล เกษียณอายุ 1 ต.ค. 56)  
                                                            (น.ส.กัลยาณี สุนทรวรพจน์ เริ่มปฏิบัติงาน 23 ม.ค.57)     

-    บุคลากรคนใดที่ลาศึกษาต่อให้ใส่วันที่เร่ิมลาศึกษาต่อ 
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 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ และ
คุณวุฒิ และประเภทของอาจารย ์

ล าดับ ระยะเวลาการท างาน 

คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป  0 7 1 8 5 1 1 1 8 
2 6-9 เดือน  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 น้อยกว่า 6 เดือน  0 2 0 2 2 0 0 0 2 

4 ลาศึกษาต่อ  0 1 0 1 0 1 0 0 1 

5 ลาเขียนต ารา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 รวมทั้งหมด 0 10 1 11 7 2 1 1 11 

7 ผลรวม (ข้อ 1 นับ 1 คน) 
+ (ข้อ 2 นับ 0.5 คน) 

0 7 1 8 5 1 1 1 8 

 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน (คน) 

รวม (คน) 
ตรี โท เอก 

-  อาจารย์ 0 7 0 7 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 2 0 2 
-  รองศาสตราจารย ์ 0 0 1 1 
-  ศาสตราจารย์ 0 1 0 1 

รวมท้ังหมด 0 10 1 11 
 
 

สาขาวิชา 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

รวม 
ข้าราชการ พนง. 

ลูกจ้างชั่วคราว 
ข้าราชการ พนง. ข้าราชการ พนง. ข้าราชการ พนง. 

ต่างประเทศ ไทย 
วรรณคดีไทย 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 6 
วรรณคดีอังกฤษ 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
วรรณคดีฝรั่งเศส 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

รวม 2 5 0 0 1 1 1 0 1 0 11 
 
 
หมายเหตุ: - ผศ.นัทธนัย ประสานนาม ลาศึกษาต่อตั้งแต่ 23 ก.ย. 56 - 23 ส.ค. 60 
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 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 
ประเภทบุคลากร ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ รวม 

อาจารย์ 7 3 0 1 11 
บุคลากรสายสนับสนุน 0 1 0 0 1 

รวม 7 4 0 1 12 
 
 
  1.1 3.4 จ านวนนิสิต (นับจ านวนหัวนิสิตจริง) (ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จากกองแผนงาน) 
 

หลักสูตร 
จ านวนนิสิตปริญญาตรี 

รวมท้ังหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4  ปี 5 ขึ้นไป 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) 
-ภาคปกต ิ 57 0 57 55 0 55 59 0 59 54 0 54 2 0 2 227 0 227 
-ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 57 0 57 55 0 55 59 0 59 54 0 54 2 0 2 227 0 227 

 
 จ านวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 
 

หลักสูตร 

จ านวนนิสิตปริญญาโท ปี 1 จ านวนนิสิตปริญญาโท ปี 2 จ านวนนิสิตปริญญาโท ปี 3 
ขึ้นไป 

รวมจ านวนนิสิตปริญญาโท
ทั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไ
ท
ย 

ต่
าง
ช
า
ติ 

ร
ว
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ไ
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ย 
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ช
า
ติ 
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ว
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ช
า
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ช
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ช
า
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ช
า
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ช
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ช
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าง
ช
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ย 
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าง
ช
า
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ร
ว
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีไทย) 
-ภาคปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 
1 1

1 
0 0 0 1

0 
1 1

1 
1
0 

1 1
1 

0 0 0 1
0 

1 1
1 

-ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 

1 1
1 

0 0 0 1
0 

1 1
1 

1
0 

1 1
1 

0 0 0 1
0 

1 1
1 
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 จ านวนนิสิตใหม่รับเข้า ปีการศึกษา 2556 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2556 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม)  
- หลักสูตรภาษาไทย 57 0 57 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 
ปริญญาโท (รวม) 
- หลักสูตรภาษาไทย 0 0 0 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 
ปริญญาเอก (รวม) 
- หลักสูตรภาษาไทย 0 0 0 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 
รวมท้ังหมดทุกระดับ 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 57 0 57 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 
    
    

 

 
 จ านวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2554 - 2556 (ใช้ข้อมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555, 2556, 2557  
ตามล าดับ) 
 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 

ภาค
ปกติ 

ภาคพิเศษ รวม ภาค
ปกต ิ

ภาคพิเศษ รวม ภาค
ปกติ 

ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 
- ลาออก 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
- คัดชื่อออก 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
ปริญญาโท (รวม) 
- ลาออก 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
- คัดชื่อออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาเอก (รวม) 
- ลาออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- คัดชื่อออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมท้ังหมดทุกระดับ 
- ลาออก 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
- คัดชื่อออก 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จ าแนกตามสาขาวิชา (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 
 

สาขาวิชา 
ปริญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม 

วรรณคดีไทย 40 0 0 40 5 0 0 5 0 0 0 0 45 0 0 45 
วรรณคดีอังกฤษ 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 

รวม 54 0 0 54 5 0 0 5 0 0 0 0 59 0 0 59 

 
หมายเหตุ : จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษายังไม่รวมภาคฤดูร้อน 2557 
 
1.14  การพัฒนานิสิต  
 

  1.1 4.1 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2556 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ว/ด/ป 
ที่จัด

กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ  

(1.00-5.00) 
1. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 
2556 

8 ม.ิย. 56 76 3,660 4.35 

2. พิพิธทัศนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 30 มิ.ย. 56 36 0 4.15 
3. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “วิธีวิทยาวลาดิมีร์ พรอพพ์และโคล้ด 
เลวี สเตราส์ การศึกษานิทานและต านานปรัมปราแนวโครงสร้าง
นิยม 

6 ส.ค. 56 
 

37 3,000 4.59 

4. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความ
ทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล 

16 ส.ค. 56 160 151,990 4.15 

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยี “เพื่อกันและกัน” 21 ส.ค. 56 47 0 4.24 
6. ทัศนศึกษาวัดสุทัศน์เทพวราราม 1 ก.ย. 56 33 2,000 4.48 
7. การอ่านตีความกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ 4 ก.ย. 56 31 2,000 4.62 
8. การประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 11 13 ก.ย. 56 เข้าร่วมประกวด 15 คน 

เข้าร่วม (ไม่ใช่ผู้
ประกวด) 55 คน 

5,826 4.53 

9. การจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทาง
สายตา 

ปีการศึกษา 
2556 

71 0 4.74 

10. สรรพ์ทัศนา สรรพวิชชาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 16 พ.ย. 56 40 2,000 4.81 
11. แฟนพันธุ์แท้วรรณคดี 21 พ.ย. 56 155 

 
3,000 4.38 

12. สัปดาห์นิสิต (วรรณคดี) พบอาจารย์ที่ปรึกษา 29 พ.ย.- 6 
ธ.ค.56 

206 0 4.70 

13. การสืบทอดประเพณีเทศน์มหาชาติ วันกรมสมเด็จพระปรมา
นุชิตชิโนรส 

9-10 ธ.ค. 
56 

38 0 4.74 

14. นัดพบเพื่อทบทวน 18 ธ.ค. 56 140 0 4.62 
15. วรรณกรรมสมัยใหม่ในสายตานักวิชาการญี่ปุุน 8 ม.ค. 57 50 3,000 4.55 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ว/ด/ป 
ที่จัด

กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ  

(1.00-5.00) 
16. “พบกันครึ่งทาง” มัชณิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 ของภาควิชา
วรรณคดี 

10 ม.ค. 57 50 0 4.70 

17. จิตวิเคราะห์กับช่ัวฟูาดินสลาย 21 ม.ค. 57 52 3,000 4.68 
18. ศิลปะการเล่านิทาน 22 ม.ค. 57 24 3,000 4.78 
19. “สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีท่ี 3ก ารบรรยายสาธารณะ ครั้งท่ี 
2 โครงการดนตรี วรรณคดี ประสานศิลป์ จากบาโรกสู่โรแมนติก 

24 ม.ค.57 125 9,000 4.42 

20. พี่น้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม ้ 25 ม.ค. 57 นิสิตปัจจุบัน 
เข้าร่วม 35คน 

ศิษย์เก่า 
เข้าร่วม 21 คน 

8,600 4.84 

21. ตะเลงพ่าย-เสมอทิพยมาลยผกาเกบร้อยเฉลอมถ้อยสืบหล้า
อย่าสูญ 

26 ม.ค.57 21 0 4.88 

22. “สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีท่ี 3 การบรรยายสาธารณะครั้งที่ 
1หยั่งราก ยืนหยัด ระบัดใบ: คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกับชีวิต 

29 ม.ค. 57 นิสิตปัจจุบัน 
เข้าร่วม 78 คน 

ศิษย์เก่า 
เข้าร่วม 20 คน 

3,000 4.65 

23. การบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ “จากวรรณกรรมสู่การ
แสดง” 

29 ม.ค. 57 35 3,000 4.73 

24. ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดด ารงราชานุ
ภาพ” 

10 ก.พ..57 53 0 4.82 

25. การบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ Role Play บทบาทสมมติ 
“นักแสดงละครมือสมัครเล่น” 

10 ก.พ.57 35 3,000 4.78 

26. การจัดการความรู:้ เทคนิคและประสบการณ์การเขียน
เอกสารประกอบการสอน 

12 ก.พ.57 17 0 4.94 

27. ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 12 ก.พ.57 35 0 4.76 
28. มาฆบูชาร าลึก ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 14 ก.พ.57 28 0 4.71 
29. ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 16 ก.พ.57 36 0 4.87 
30. สัมมนาประเมินผลการฝึกงานของนิสิต 19 ก.พ.57 55 0 4.90 
31. วรรณกรรมและศิลปะจีนและอินเดีย: บทบาทและอิทธิพลที่
มีต่อสังคมโลก  

26 ก.พ. 57 
 

5 ม.ีค.57 

ศิลปะจีน 
เข้าร่วม 183 คน 

ศิลปะอินเดีย 
เข้าร่วม 171 คน 

0 4.51 
 

4.52 

32. ทัศนาพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ก.พ.-มี.ค.57 37 0 4.53 
33. ความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธ์ุ โปษยกฤต ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ก.พ.-มี.ค.57 12 0 4.98 

34. วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้ง
ที่ 1 

20 มี.ค. 57 50 0 4.87 
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1.14.2  ข้อมูลทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
 

ชื่อผู้รับทุน ชื่อทุน มูลค่าทุนละ (บาท) 
1. นายวิรุทธิ์ มาบจะบก ทุนวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส แหล่งทุนวัดพระเชตุพนฯ 10,000 บาท 
2. นางสาวปาริฉัตร พิมล ทุนวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส แหล่งทุนวัดพระเชตุพนฯ  10,000 บาท 
3. นายภูวเดช ดวงมณี     ทุนวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส แหล่งทุนวัดพระเชตุพนฯ  10,000 บาท 
4. นางสาวพัณณิศา ชูพูล ทุนวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส แหล่งทุนวัดพระเชตุพนฯ  10,000 บาท 
5. นายธีรพัฒน์ พูลทอง ทุนวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส แหล่งทุนวัดพระเชตุพนฯ  20,000 บาท 
6. นายภัครพล แสงเงิน ทุนวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส แหล่งทุนวัดพระเชตุพนฯ  20,000 บาท 

รวม  80,000 บาท 
 

 
ภาพประกอบการรายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนานิสิต 

 

 
 

โครงการประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ คร้ังที่ 11 (กิจกรรม PDCA) 
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ภาพประกอบการรายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนานิสิต 

 

 
 

โครงการแฟนพันธุ์แท้วรรณคด ี(กิจกรรม PDCA) 
 

 
 

โครงการวรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งที่ 1 (กิจกรรม PDCA) 
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1.15  งานวิจัย   
        1.15.1 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุน 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 
1.เรื่องเล่ามุขปาฐะใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :  
การศึกษาในฐานะความทรงจ าทาง
วัฒนธรรม 

อ.กฤตยา  
ณ หนองคาย 

คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

20,000.00 0 20,000.00 

2.อหังการแห่งสามัญชน: สุนทรียศาสตร์
และอุดมการณ์ชนช้ันกลางในนวนิยาย 
“ความไม่พยาบาท” ของ  
“นายส าราญ” 

รศ.ดร.สรณัฐ 
ไตลังคะ 

คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

20,000.00 0 20,000.00 

รวม 40,000.00 0 40,000.00 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
- - - - - - 

รวม - - - 
  

        
  1.15.2  ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 

รายละเอียด 
 ประจ าปี 

2554 2555 2556 

จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 4 3 2 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) 2 5 9 
ต่างประเทศ (นานาชาติ) - - - 
รวม 2 5 9 

จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) - - - 
ต่างประเทศ (นานาชาติ) - - - 
รวม - - - 

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ปีปฏิทิน) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) - - - 
ต่างประเทศ (นานาชาติ) - - - 
รวม - - - 

จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) - - - 
ต่างประเทศ (นานาชาติ) - - - 
รวม - - - 

จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 9 3 8 
ต่างประเทศ 1 1 3 
รวม 10 4 11 

จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยที่น าเสนอ
ผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  3 2 5 
ต่างประเทศ 1 1 3 
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รายละเอียด 
 ประจ าปี 

2554 2555 2556 

รวม 4 3 8 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน) 

ในประเทศ  - - - 
ต่างประเทศ - - - 
รวม - - - 

จ านวนงานวิจัยท่ีได้สร้างนวัตกรรมใหม่  
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  - - - 
ต่างประเทศ - - - 
รวม - - - 

จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ปีปฏิทิน) - - - 
จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการจดลิขสิทธิ์ (ปีปฏิทิน) - - - 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ) 

ภายใน  - 100,000 40,000 
ภายนอก - - - 
รวม - 100,000 40,000 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคท์ี่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน (ปีงบประมาณ) 

ภายใน  - - - 
ภายนอก - - - 
รวม - - - 

จ านวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ) 

ภายใน  1 3 2 
ภายนอก 3 - - 
รวม 4 3 2 

 

 
1.15.3 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556 
 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
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1.16 งานบริการทางวิชาการ 
 

 1.1 6.1 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2556 

การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ วันที่ด าเนินการ 
จ านวนคน
เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าใช้จ่าย 
ผลการประเมิน

โครงการ  
(1.00-5.00) 

1. โครงการการจัดพิมพ์
ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์
เพื่อผู้พิการทางสายตา 

อ.จันทวรรณ อนันตประยูร ปีการศึกษา 2556 71 - 4.74 

2. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “พิพิธ
พรรณวรรณา : ความทรงจ า
และสยาม-ไทยศึกษาในบริบท
สากล 

ภาควิชาวรรณคด ี 16 ส.ค. 56 160 151,990 4.61 

3. โครงการสนับสนุนบุคลากร
เป็นวิทยากร/ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้แก่หน่วยงานภายนอก 

คณาจารยภ์าควิชาวรรณคด ี  ปีการศึกษา 2556 7 - - 

4. โครงการฐานข้อมูลความรู้
ด้านวรรณคด ี

คณาจารยภ์าควิชาวรรณคด ี ปีการศึกษา 2556 5 - - 

5. โครงการฐานข้อมูลตัวละคร
เด่นในวรรณคด ี

อ.จันทวรรณ อนันตประยูร  
 

ปีการศึกษา 2556 44 - - 

6. โครงการแฟนพันธุ์แท้
วรรณคด ี

อ.รัตนพล ช่ืนค้า 21 พ.ย.56 155 3,000 4.38 

รวม 442 154,990 4.58 
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1.16.2 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ 
การวิจัย ปีการศึกษา 2556 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชื่อคณะ

ผู้ด าเนินการ 
ลักษณะภารกิจ 

ที่มีการบูรณาการ 
วันเดือนปีที่

น าไปบูรณาการ 

รายละเอียดการน าการ
บริการวิชาการไปบูรณาการ/
หลักฐาน (ชื่อวิชา/เร่ืองวิจัย/

ต ารา ฯลฯ) 
1. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา : 
ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษา
ในบริบทสากล 

คณาจารย์
ภาควิชาวรรณคด ี

ใช้กับการขยายผลสู่หนังสือ 
หรือต ารา 

 

ปีการศึกษา 
2556 

หนังสือ “พิพิธพรรณวรรณา: 
ความทรงจ าและสยาม-ไทย
ศึกษาในบริบทสากล” 
 

2. โครงการสนับสนุนบุคลากร
เป็นวิทยากร/ ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่
หน่วยงานภายนอก 
 

คณาจารย์
ภาควิชาวรรณคด ี

ใช้กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ปีการศึกษา 
2556 

รายวิชา 01376323 วรรณคดี
สมัยรัตนโกสินทร์ และ 
รายวิชา 01376345  
พระนิพนธ์กรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส และ
โครงการวิจัย “โครงการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(ละครลิง)” ได้รับทุนอุดหนุน
วิจัยจากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ของ  
อ.รัตนพล ช่ืนค้า  

3. โครงการฐานข้อมูลความรู้ด้าน
วรรณคด ี
 

คณาจารย์
ภาควิชาวรรณคด ี

ใช้กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ปีการศึกษา 
2556 

รายวิชา 01376212 ศัพท์กวี 
และรายวิชา 01376324 
วรรณกรรมสมัยใหมแ่ละ
โครงการวิจัยอหังการแห่ง
สามัญชน: สุนทรียศาสตร์และ
อุดมการณ์ชนช้ันกลางใน 
นวนิยาย “ความไม่พยาบาท” 
ของ “นายส าราญ” 

4. โครงการฐานข้อมูลตัวละคร
เด่นในวรรณคด ี
 

อ.จันทวรรณ 
อนันตประยูร  
 

ใช้กับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2556 

รายวิชา 01373221 
Evolution of American 
Literature และรายวิชา 
01373422 Twentieth 
Century English & 
American Literature 
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1.16.3 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กรระหว่าง
ประเทศ ปีการศึกษา 2556 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
1. โครงการการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ
อักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา 

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ของคนตาบอด 

ปีการศึกษา 2556 
- 

2. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“พิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจ าและ
สยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล 
 

ภาควิชาวรรณคดีและ
คณะกรรมการฝุายวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร ์
ร่วมกับ สยามสมาคมในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

16 ส.ค. 56 151,990 

 

1.16.4 ข้อมูลการบริการวิชาการทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 7 9 6 
จ านวนคนท่ีได้รับบริการ 675 649 442 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 534,124.75 181,350 154,990 
มูลค่า (บาท)    

 

 
รูปภาพกิจกรรมการบริการทางวิชาการ 

 

 
 

 
 
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล 
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1.17 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ข้อมูลโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน) 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

(1.00-5.00) 

1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธ
พรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษา
ในบริบทสากล 

อ.วรรณา 16 ส.ค.56 
 

151,990 160 
 

4.15 

2. “สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีท่ี 3 การบรรยาย
สาธารณะ ครั้งที ่2 โครงการดนตรี วรรณคดี 
ประสานศิลป์ จากบาโรกสู่โรแมนติก 

อ.ธงรบ 24 ม.ค.57 
 

3,000 125 4.42 

3. “สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีท่ี 3 การบรรยาย
สาธารณะครั้งที่ 1 หยั่งราก ยืนหยัด ระบัดใบ: 
คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต 

อ.กฤตยา 29 ม.ค.57 
 

3,000 นิสิตปัจจุบันเข้า
ร่วม 78 คน 

ศิษย์เก่า 
เข้าร่วม 20 คน 

4.62 

4. ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

อ.พรรณราย 12 ก.พ.57 - 35 4.76 

5. มาฆบูชาร าลึก ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน อ.วัชราภรณ ์
 

14 ก.พ.57 - 28 4.71 

6. วรรณกรรมและศิลปะจีนและอินเดีย: บทบาท
และอิทธิพลที่มีต่อสังคมโลก 

อ.ธงรบ 26 ก.พ. 57 
 

5 มี.ค.57 

- ศิลปะจีน 
เข้าร่วม 183 คน 

ศิลปะอินเดีย 
เข้าร่วม 171 คน 

4.51 
 

4.52 

7. ทัศนาพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย อ.พรรณราย ก.พ.-มี.ค.57 - 37 4.53 
8. ความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธ์ุ โปษยกฤต ใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อ.วัชราภรณ ์ ก.พ.-มี.ค.57  12 4.98 

รวม 157,990 849 4.58 
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ภาพประกอบการรายงานผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 

โครงการ “สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีที่ 3  การบรรยายสาธารณะครั้งที่ 1  
หยั่งราก ยืนหยัด ระบัดใบ: คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต 

โดย รศ.ยุพร แสงทักษิณ 
 

 
 

คณาจารย์ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันภาควิชาวรรณคดีเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 
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ภาพประกอบการรายงานผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 

โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 
 

โครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (กิจกรรม PDCA) 
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1.18 การบริหารและการจัดการ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ไม่นับซ้ า) 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอ

ผลงานวิชาการระดับชาติ 
6 6 8 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 

0 0 3 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซ้ า) 
- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะวิชาชีพในประเทศ 
1 1 2 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

0 0 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ (ไม่นับซ้ า) 
- ด้านการวิจัย 2 0 0 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 
- ด้านอื่นๆ 0 0 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ (ไม่นับซ้ า) 
- ด้านการวิจัย 0 0 0 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 
- ด้านอื่นๆ 0 0 0 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

   

 
1.19  รางวัลเกียรติยศ 
 1.19.1 ผลงานบุคลากรที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2556 
 

ผู้สร้างชื่อเสียงและได้รับ
รางวัล 

ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
วันทีได้รับ

รางวัล 
สถาบันที่ให้รางวัล 
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  1.19.2  ผลงานนิสิตที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2556 

ผู้ที่ได้รับรางวัล ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันทีได้รับรางวัล สถาบันที่ให้รางวัล 
1. นางสาวศกุนตลา แย้มปิ๋ว 
นิสิตสาขาวรรณคดีไทย  
จบการศึกษา แต่ได้รับรางวัล 
ณ ปีการศึกษาถัดไป 

อ่านฟังเสียง โครงการธนชาต  
ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย 
ประจ าปี 2555 

รางวัลชนะเลิศ 24 กรกฎาคม 
2556 

ธนาคารธนชาติ (ระดับชาติ) 

2. นายกรกฏ ค าแหง 
นิสิตสาขาวรรณคดีไทย  
ช้ันปีท่ี 1 

การแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง
ประเภทเดี่ยว ระดับนิสิต 
นักศึกษา ครูอาจารย์และบุคคล
ทั่วไป งานวันสุนทรภู่ ประจ าปี
2556 

รางวัลชนะเลิศ 26 มิถุนายน 
2556 

โดยกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับสโมสรยุวกวี 
สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ 
(ระดับชาติ) 

การประกวดแต่งค าประพันธ์  
ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2556 

รางวัลชนะเลิศ 29 กรกฎาคม 
2556 

ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การประกวดโต้วาที กลอนสด  
(ประเภททีม) ในโอกาสวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 2556 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 

29 กรกฎาคม 
2556 

ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ 
“ความทรงจ าของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ” 

รางวัลชมเชย 7 ธันวาคม 
2556 

คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 

3. นายณัฏฐพล เขียวเสน 
นิสิตสาขาวรรณคดีไทย  
ช้ันปีท่ี 3 

การประกวดอ่านท านองเสนาะ 
ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 
2556 

รางวัลชมเชย 24 กรกฎาคม 
2556 

ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(ระดับชาติ) 

การประกวดโต้วาที กลอนสด  
(ประเภททีม) ในโอกาสวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 2556 

รางวัลชนะเลิศ 29 กรกฎาคม 
2556 

ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. นางสาวดวงกมล ธงชมเชย 
นิสิตสาขาวรรณคดีไทย  
ช้ันปีท่ี 3 

การประกวดอ่านท านองเสนาะ 
ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 
2556 

รางวัลชมเชย 24 กรกฎาคม 
2556 

ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(ระดับชาติ) 
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ผู้ที่ได้รับรางวัล ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันทีได้รับรางวัล สถาบันที่ให้รางวัล 

 การประกวดโต้วาที กลอนสด  
(ประเภททีม) ในโอกาสวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 2556 

รางวัลชนะเลิศ 29 กรกฎาคม 
2556 

ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5. นายเตชิต รอดเชียง 
นิสิตสาขาวรรณคดีไทย  
ช้ันปีท่ี 2 

การประกวดนิทานค ากลอน รางวัลชมเชย 27 สิงหาคม 
2556 

สโมสรยุวกวี  
สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ 
(ระดับชาติ) 

การประกวดโต้วาที กลอนสด  
(ประเภททีม) ในโอกาสวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 2556 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 

29 กรกฎาคม 
2556 

ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การประกวดแต่งค าประพันธ์ ใน
โอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556 

รางวัลชนะเลิศ 29 กรกฎาคม 
2556 

ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร 
นิสิตสาขาวรรณคดีไทย  
ช้ันปีท่ี 2 

การประกวดอ่านท านองเสนาะ 
ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 
2556 

รางวัลชมเชย 24 กรกฎาคม 
2556 

ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(ระดับชาติ) 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ 
“ความทรงจ าของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ” 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 
2                     

7 ธันวาคม 
2556 

คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 

7. นายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ 
นิสิตสาขาวรรณคดีไทย  
ช้ันปีท่ี 2 

การประกวดเรียงความนักศึกษาท่ี
มีคุณความดีด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุบ
ศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ)  
ปีการศึกษา 2556 

รางวัลชมเชย 6 กันยายน 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (ระดับชาติ) 

การประกวดเรียงความรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เรื่อง “อย่าซื้อสปก.4-01 
ภบท.5 ผิดกฏหมายและท าลาย
ปุา” 
 
 
 
 

รางวัลชมเชย 21 ตุลาคม 2556 มูลนิธิประเมินคุณค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
(ระดับชาติ) 
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ผู้ที่ได้รับรางวัล ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันทีได้รับรางวัล สถาบันที่ให้รางวัล 

 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ 
“ความทรงจ าของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ” 
 

รางวัลชมเชย                                              7 ธันวาคม 
2556 

คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 

8. นางสาววิรัลพัชร สุคันธา 
นิสิตสาขาวรรณคดีไทย  
ช้ันปีท่ี 2 

การประกวดโต้วาที กลอนสด 
(ประเภททีม) ในโอกาสวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 2556 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 

29 กรกฎาคม 
2556 

ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9. นายอนันต์ รักดี 
นิสิตสาขาวรรณคดีไทย  
ช้ันปีท่ี 3 

การประกวดโต้วาที กลอนสด 
(ประเภททีม) ในโอกาสวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 2556 

รางวัลชนะเลิศ 29 กรกฎาคม 
2556 

ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10. นายชวพันธุ์ เพชรไกร  
นิสิตสาขาวรรณคดีไทย  
ช้ันปีท่ี 4 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ 
“ความทรงจ าของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ”  
 

รางวัลชนะเลิศ                                     7 ธันวาคม 
2556 

คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 

11. นายธัชวิน ยศเฉลิม
วงศ์ นิสิตสาขาวรรณคดีไทย 
ช้ันปีท่ี 4 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ 
“ความทรงจ าของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ” 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 
1                       

7 ธันวาคม 
2556 

คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 

12. นางสาวอาภาภรณ์ 
เกิดสุภาพ 
นิสิตสาขาวรรณคดีไทย  
ช้ันปีท่ี 4 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ 
“ความทรงจ าของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ” 

รางวัลชมเชย                                              7 ธันวาคม 
2556 

คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 

13. นายพิพัฒน์ มิขันหมาก 
นิสิตสาขาวรรณคดีไทย  
ช้ันปีท่ี 2 

การอ่านบทความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านพลังงานทดแทน ในหัวข้อ
“ความทรงจ าของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ” 
 
  

รางวัลชมเชย                                              7 ธันวาคม 
2556 

คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
และสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ) 
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ภาพประกอบการผลงานนิสิตที่ได้รับรางวัล  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์  
นิสิตช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาวรรณคดีไทย 
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด
เรียงความรางวัลพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เรื่อง “อย่าซื้อสปก.4-01 ภบท.5 
ผิดกฎหมายและท าลายปุา” 
จัดโดยมูลนิธิประเมินคุณค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย  

นิสิตสาขาวิชาวรรณคดีไทย 
ได้รับรางวัลทุกระดับจากการเข้าร่วม
ประกวดการอ่านบทความ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ด้านพลังงานทดแทน  
ในหัวข้อ “ความทรงจ าของข้าพเจ้ากับ
พลังงานของพ่อ”  
จัดโดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงพลังงานและ
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  
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1.20  ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคาร และพื้นที่ใช้สอย 
         ภาควิชาวรรณคดีตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารมนุษยศาสตร์ 1 (1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน) พื้นที่ใช้สอย
ประกอบด้วย 
       ห้อง 401 / 1 – 401 / 4    ห้องพักอาจารย์ 
       ห้อง 401 / 5   ห้องปฏิบัติการวรรณคดี  
 ห้อง 401 / 6 – 401 / 7  ห้องพักอาจารย์  
 ห้อง 402   ที่ท าการธุรการภาค  
      ห้อง 402  / 1   ห้อง ท างานหัวหน้าภาค 
 ห้อง 402 / 2   ห้องพักผ่อน  
 ห้อง 402 / 3   ห้องพักอาจารย์  
       ห้อง 404  / 1 – 404 / 4    ห้องพักอาจารย์ 
       ห้อง 406   ห้องประชุม 
หมายเหตุ ระหว่าง 26 ตุลาคม 2555- 1 ตุลาคม 2556 ภาควิชาวรรณคดี ใช้ที่ท าการชั่วคราว ณ ชั้น 4  
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์  
 ห้อง 401   ห้องพักอาจารย์ (รวม)  
 ห้อง 401/1   ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร และห้องเก็บพัสดุ 
          สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์:   
   ภาควิชาวรรณคดี  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

50 ถนนงามวงศ์วาน   
         เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท์   02- 579-5566-8 ต่อ 1402  
โทรสาร   02-940-6979 

    E-mail    http://lit.hum.ku.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://lit.hum.ku.ac.th/
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บทที่ 2 

รายงานผลการด าเนินงานของภาควิชา 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี  โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานใน
รอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของปีก่อนหน้าน้ัน  ภาควิชาจึงได้
รายงานผลการด าเนินงาน  โดยมีคะแนนการประเมิน 5 คะแนน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์รายตัวบ่งช้ี  5 คะแนน 
ส่วนท่ี 2   การประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับเปูาหมาย  ไม่คิดคะแนน    

 ให้ระบุเพียงบรรลุเปูาหมายหรือไม่บรรลุเปูาหมาย 
ส่วนท่ี 3   การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา ไม่คิดคะแนน  

 ให้ระบุเพียงมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการ 
ความหมายของคะแนน มีดังนี้ 

คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้  
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
คะแนน 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ผลการประเมินคุณภาพภายในของภาควิชาวรรณคด ีดังตารางที่  2.1 
 

 

ตารางที่  2.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม ประจ าปีการศึกษา 2556 
 ของภาควิชา วรรณคด ีแยกตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้
ทั้งหมด 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนเฉลี่ย 
รายองค์ประกอบ 

 

ผลการประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 1 1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
2. การผลิตบัณฑิต 8+55 7 3.95 3.95 ดี ดี 
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3 32 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4. การวิจัย 3+35 3+23 3.87 3.87 ด ี ดี 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2+25 2+24 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1+25 1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ 4+15 3 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ 1 01 4.00 4.00 ด ี ดี 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1+15 1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม+ตัวบ่งช้ีเอกลักษณ์+ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 3 01 - - - - 
คะแนนผลการประเมิน 27+145 212+45 4.44 4.44 ดี ดี 

 
 

1  ไม่ประเมินแตใ่หร้ายงานข้อมูล 
2  เฉพาะภาควิชาภาษาศาสตร์ประเมิน 18 ตัวบ่งช้ี เนื่องจากไม่ประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 เพราะไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
3  ตัวบ่งช้ีที่ 5, 6 ของ สมศ. 
4  ตัวบ่งช้ีที่ 8, 9 ของ สมศ. 
5  ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 

จากตารางที่  2.1  ผลการประเมินในภาพรวมของภาควิชา 9 องค์ประกอบ รวมจ านวน 23 ตัวบ่งช้ี (สกอ.+มก.+สมศ.) พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44 ผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม+ตัวบ่งช้ีเอกลักษณ์+ตัวบ่งช้ีอัต
ลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย ....-..... ผลการประเมินได้คุณภาพ
ระดับ ...-.... (รายงานผลแต่ไม่ประเมิน) 
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องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
จ านวน ...1... ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย ...5.00... ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก สามารถ
บรรลุเปูาหมาย ...1... ตัวบ่งช้ี และมีพัฒนาการ 1 ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  2.2 
 
ตารางที่ 2.2  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ผลประเมิน
พัฒนาการ** 

2555 

2556 

2555 

2556 2556 2556 

ประ 
เมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประ 
เมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

1.1 
กระบวนการพัฒนา
แผน(ปรับเกณฑ์) 

ข้อ 8 8 8 5.00 5.00 5.00 5.00     

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 1 1 1 1 
 
 *   ผลการประเมินเปูาหมาย  = บรรลุเปูาหมาย  = ไม่บรรลุเปูาหมาย  
 **  ผลการประเมินพัฒนาการ   = มีพัฒนาการ   = ไม่มีพัฒนาการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) (ปรับเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับภาควิชา) 
รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ  (1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556)   เป้าหมาย  8 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 - 3 ข้อ 
 
 3 : 4 - 5 ข้อ 
 
 4 : 6 - 7 ข้อ 
 
 5 : 8 ข้อ 

 1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรใน ภาควิชา  และได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการประจ าภาควิชา  
โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ คณะ  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.
2555-2559) 

1.1-1-1 
 
 

1.1-1-2 
 
 

1.1-1-3 
 
 

1.1-1-4 
 

1.1-1-5 
 

1.1-1-6 

- แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 
ปี (พ.ศ.2556-2565)  
- แผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ.2556-2560)  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์ (รอบปีงบประมาณ 
2556)  
-แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชาวรรณคดี
(พ.ศ.2556-2560) 
-แผนปฏิบัติการภาควิชาวรรณคดี 
ประจ าปีการศึกษา 2556  
-รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี 3/2556 

 2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ ภาควิชา
ไปสู่ทุกหน่วยงาน/บุคลากรภายใน 

1.1-2-1 
 
 

1.1-2-2 
 
 

1.1-2-3 
 
 

1.1-2-4 
 

1.1-2-5 
 

1.1-2-6 

- แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 
ปี (พ.ศ.2556-2565)  
- แผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ.2556-2560)  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์ (รอบปีงบประมาณ 
2556)  
- แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชาวรรณคดี
(พ.ศ.2556-2560) 
- แผนปฏิบัติการภาควิชาวรรณคดี 
ประจ าปีการศึกษา 2556  
- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี 
3/2556 

 3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.1-3-1 
 

1.1-3-2 

- แผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ประจ าปี
การศึกษา 2556  
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 
3/2556 

 4.  มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  และค่าเปูาหมายของแต่ละตัว
บ่งช้ี  เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1.1-4-1 
 

1.1-4-2 

- แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชาวรรณคดี
(พ.ศ.2556-2560) 
- แผนปฏิบัติการภาควิชาวรรณคดี 
ประจ าปีการศึกษา 2556  

 5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 1.1-5-1 - รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
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ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ ปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2556 

 6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  1.1-6-1 - รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี   
 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

           ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปี
ละ  2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

1.1-6-1 
 

1.1-6-2 
 

1.1-6-3 
 

1.1-6-4 
 

1.1-6-5 
 

- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี  
3/2556    
- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี 
4/2556             
- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี 
1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี 
2/2557 
- แฟูมสรุปผลการด าเนินงานรายเดือน
ของภาควิชาวรรณคดี 

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

1.1-7-1 
 

1.1-7-2 
 

1.1-7-3 
 

1.1-7-4 
 

1.1-7-5 
 

- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี  
3/2556    
- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี 
4/2556             
- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี 
1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี 
2/2557 
- แฟูมสรุปผลการด าเนินงานรายเดือน
ของภาควิชาวรรณคดี 

 8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
ภาควิชา ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

1.1-8-1 
 

1.1-8-2 
 

1.1-8-3 
 

1.1-8-4 

- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี  
3/2556    
- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี 
4/2556             
- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี 
1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี 
2/2557 

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีกระบวนการพัฒนาแผน ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ...8...  ข้อ  ได้คะแนนตาม
เกณฑ์การประเมิน ...5.00... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...8... ข้อ และผลการด าเนินงานมีพัฒนาการ 
เมื่อเทียบจากในรอบปีงบประมาณ 2555 ที่ ...8... ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

ภาควิชา และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าภาควิชา  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธ์ของคณะ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
       ภาควิชาวรรณคดไีดจ้ดัท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ไว้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของภาคฯ  (1.1-1-4 แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชาวรรณคดี (พ.ศ.2556-2560) แผนฯ ดังกล่าวแสดงความเชื่อมโยงอย่าง
ชัดเจนกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ของมหาวิทยาลัย  ฉบับได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2556 ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร์แม่บทของ
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มหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556-2560 ฉบับได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 6/2556  (1.1-1-1แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ  
 
 
10 ปี (พ.ศ.2556-2565), 1.1-1-2 แผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2556-2560), 1.1-1-
3 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (รอบปีงบประมาณ 2556))  อน่ึง ภาควิชามีการจัดท าแผนการปฏิบัติ
ราชการของภาควิชาฯ เป็นรายปี  ซึ่งจะกระท าก่อนปีการศึกษาใหม่เป็นปกติ ดังนั้นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
ประจ าปีงบประมาณจึงเป็นการน าแผนฯ ของภาคปลายปีการศึกษาก่อนมาต่อด้วยแผนฯ ของภาคต้นปีการศึกษาปัจจุบัน 
(1.1-1-5 แผนปฏิบัติการภาควิชาวรรณคดี ประจ าปีการศึกษา 2556 ) ซึ่งรายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจ าปีอาจปรับตาม
นโยบายระดับมหาวิทยาลัย การเลือกก าหนดจุดเน้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย การก าหนดอัตลักษณ์สถาบัน ฯลฯ) และระดับคณะ 
กรอบเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ) ตลอดจนผลการประเมิน
การด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 

ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนฯ กลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฎิบัติการของ ภาควิชาวรรณคดี   คือคณะกรรมการ
ภาควิชาฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของภาคฯ โดยก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการประชุม
ด้วยทุกครั้ง  บุคลากรในภาคฯ ทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน ด้วยการเสนอความเห็นและให้ความเห็นชอบในการ
ประชุม (1.1-1-6 รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี 3/2556) 

 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับภาควิชาไปสู่คณะกรรมการ/อนุกรรมการทุกชุด/บุคลากรทุกคน 

        ภาควิชาวรรณคดเีป็นหน่วยงานขนาดเลก็ มบีคุลากรจ านวนไมม่าก  บุคลากรในภาคฯ ทุกคนไดร้บัแตง่ตั้งเป็น
คณะกรรมการบริหารภาควิชา ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ  และได้รับทราบแผนกลยุทธ์ของ
ภาคฯ ซึ่งเป็นกรอบของการจัดท าแผนปฏิบัติการอันจะกระจายความรับผิดชอบไปสู่การท างานระดับคณะกรรมการ/
อนุกรรมการต่อไป  (1.1-2-6 รายงานการประชุม ภาคฯ  ครั้งท่ี 3 /2556)  อีกท้ังภาคฯ ยังจัดเก็บเอกสารแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.255 6-2565) ของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556-2560) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (รอบปีงบประมาณ 2556) 
และแผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชาวรรณคดี (พ.ศ.2556-2560) (1.1-2-1แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2556-2565) ของมหาวิทยาลัย) 1.1-2-2 แผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( พ.ศ.2556-
2560), 1.1-2-3 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 คณะมนุษยศาสตร์ (รอบปีงบประมาณ 2556), 1.1-2-4 แผนกลยุทธ์ 5 ปี 
ภาควิชาวรรณคดี (พ.ศ.255 6-2560) และ 1.1-2-5 แผนปฏิบัติการภาควิชาวรรณคดี ประจ าปีการศึกษา 2556) ไว้ที่ช้ันเก็บ
เอกสารสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจและการก ากับติดตามการบริหารจัดการของภาคฯ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากร
สามารถหยิบใช้สอบทานได้สะดวกอีกด้วย  

 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาควิชาวรรณคดีแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้ครบท้ัง 4 พันธกิจหลัก คือ การเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงภารกิจสนับสนุนพันธกิจของในด้านการ
บริหารและการจัดการ การประกันคุณภาพ และการเงินและงบประมาณ  (1.1-3-1 แผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ประจ าปี
การศึกษา 2556) โดยผ่านกระบวนการประชุมหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชาฯ  (1.1-3-2 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 
3/2556)  
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชาวรรณคดีแสดงเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนมีการก าหนดค่าเปูาหมาย/ตัวบ่งช้ีไว้ตามรูปแบบของ (1.1-4-1 แผนกลยุทธ์ 5 ปี ภาควิชาวรรณคดี(พ.ศ. 
2556-2560) และ 1.1-4-2 แผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 ) โดยเฉพาะในแผนปฏิบัติการประจ าปี ภาคฯ 
ก าหนดตัวบ่งช้ีไว้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม  (1.1-4-2 แผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ประจ าปี
การศึกษา 2556) 

 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

ภาควิชาวรรณคดีได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบท้ัง 4 พันธกิจ (1.1-5-1 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2556)  

 
 6.    มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ  2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
       ภาควิชาวรรณคดตีดิตามผลการด าเนินงานตามตวับง่ช้ีฯ อย่างสม่ าเสมอ โดยก าหนดให้มกีารรายงานผลการ
ด าเนินงานจากคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการภาควิชาวรรณคดีทุกครั้ง และบันทึกลงเป็น
รายงานการประชุม ซึ่งจะน ามาประมวลไว้ในรายงานการด าเนินงานตามแผนฯ ต่อไป (1.1-6-1รายงานการประชุมภาคฯ  
ครั้งท่ี 3/2556, 1.1-6-2 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556, 1.1-6-3 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 , 1.1-6-
4รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557) นอกจากน้ียังได้มีการติดตามการด าเนินงานของภาควิชาและจัดท าเป็นสรุปผลเป็น
รายงานการด าเนินงานรายเดือน (1.1-6-5 แฟ้มสรุปผลการด าเนินงานรายเดือนของภาควิชาฯ) 

 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าภาควิชาเพ่ีอพิจารณา 
        ภาควิชาวรรณคดกี ากับตดิตาม ตลอดจนประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับง่ช้ีตา่งๆในการประชุม
คณะกรรมการภาคฯ อย่างสม่ าเสมอ ( 1.1-7-1 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 3/255 6, 1.1-7-2 รายงานการประชุมภาคฯ  
ครั้งท่ี 4/2556, 1.1-7-3  รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557, 1.1-7-4 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 ) และ
น ารายงานสรุปผลการด าเนินงานรายเดือนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์เป็นประจ าทุกเดือน (1.1-
7-5 แฟ้มสรุปผลการด าเนินงานรายเดือนของภาควิชาฯ)   

 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าภาควิชา ไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
        หลงัจากทราบผลการประเมนิแลว้ คณะกรรมการ/อนุกรรมการ และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามระบุใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีจะน าผลการประเมินมาเสนอปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมตามมติของที่ประชุม ( 1.1-8-1 
รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3 /2556, 1.1-8-2 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 4/2556 , 1.1-8-3 รายงานการประชุม
ภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557, และ 1.1-8-4 รายงานการประชุมภาคฯ  ครั้งท่ี 2/2557) 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00  8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี แต่คณะ
มนุษยศาสตร์ก าหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ จ านวน …7... ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง  ได้คะแนนเฉลี่ย …3.95... 
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี สามารถบรรลุเปูาหมาย …7… ตัวบ่งช้ี และมีพัฒนาการ 3 ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดผลการ
ประเมินแสดงได้ดังตารางที่  2.3 
 

ตารางที่ 2.3  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้า 
หมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ผลประเมิน
พัฒนาการ** 

2555 
2556 

2555 
2556 2556 2556 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2.1 
 

ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร ข้อ 5 5 5 5 4.00 4.00 4.00     

2.2 
 

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 10 NA 11.11 11.11 - 0.93 0.93   
NA NA 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 20 NA 22.22 22.22 - 3.70 3.70   
NA NA 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 5.00     

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพ 
แวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ ประเมินระดับคณะ 

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 5.00     

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ 5 5 5 5 4.00 4.00 4.00     

2.8 ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับ
นิสิต(ปรับเกณฑ์) 

ข้อ 4 4 5 5 4.00 5.00 5.00     

สมศ. 
3 

ผลงานของผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 ผลการประเมิน = 5 

สมศ. 
4 

ผลงานของผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 ไมม่ีผลการด าเนินงาน 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 3.95 3.95 7 7 3 3 
                                       *   ผลการประเมินเปูาหมาย  = บรรลุเปูาหมาย  = ไม่บรรลุเปูาหมาย  
 ** ผลการประเมินพัฒนาการ   = มีพัฒนาการ   = ไม่มีพัฒนาการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย 5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 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 
และข้อ 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  มีระบบและกลไกการเปิด หลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2.1-1-1 
 
 
 
 
 

2.1-1-2 
 
 
 

2.1-1-3 
2.1-1-4 

- ค าสั่งภาควิชาวรรณคดี เรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชา
วรรณคดีครั้งที่ 2/2556, 3/2557 
(หลักสูตรปริญญาตรี), 3/2556, 
4/2557 (หลักสูตรปริญญาโท) 
- แบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย การ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวรรณคดี พ.ศ. 2555 
- มคอ.3 วิชา 01376221 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 1/2557 

  2.  มรีะบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2.1-2-1 
 

- แบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย การ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวรรณคดี พ.ศ. 2555 

 3.  ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม "ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน" 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางท่ี
ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

2.1-3-1 
 
 
 

2.1-3-2 
 
 
 

2.1-3-3 

 

2.1-3-4 
 

2.1-3-5 
 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภาควิชาวรรณคดี ครั้งท่ี 
3/2556, 4/2556, 1/2557 และ 
2/2557 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดี พ.ศ. 2555 และหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีไทย 
พ.ศ. 2554 
- มคอ.3 รายวิชาที่เปิดสอนภาคต้นและ
ภาคปลายปีการศึกษา 2556 
- มคอ.5 รายวิชาที่เปิดสอนภาคต้นและ
ภาคปลายปีการศึกษา 2556 
- มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวรรณคดี พ.ศ. 2555 และ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวรรณคดี พ.ศ. 2554 
 



 - 105 - 
 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

  2.1-3-6 
 
 
 
 
 
 

2.1-3-7 
 

2.1-3-8 
 

2.1-3-9 
 
 
 

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย ครั้งท่ี 1/2557 
และรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชาวรรณคดี
อังกฤษ ครั้งท่ี 1/2557 เรื่องการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตรหัสวิชา 
0173221, 01373311 และ01373334 
- เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม ่
- ผลการด าเนินงานเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2556 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2557 
- เอกสารสรุปแบบประเมินความพึง
พอใจของนิสิตปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณคดีไทย พ.ศ. 2554 

   4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 3  
ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80  ของ
ตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

2.1-4-1 
 
 
 
 

- ค าสั่งภาควิชาวรรณคดี เรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชา
วรรณคดีครั้งที่ 2/2556, 3/2557 
(หลักสูตรปริญญาตรี), 3/2556, 
4/2557 (หลักสูตรปริญญาโท)  

 5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 3  
ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

2.1-5-1 
 
 
 
 
 

2.1-5-2 
 

2.1-5-3 
 

2.1-5-4 
 

 
2.1-5-5 

- ค าสั่งภาควิชาวรรณคดี เรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชา
วรรณคดีครั้งที่ 2/2556, 3/2557 
(หลักสูตรปริญญาตรี) 3/2556, 
4/2557 (หลักสูตรปริญญาโท) 
- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี
3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯครั้งท่ี
4/2556 
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย  
ปริญญาตร ีครั้งท่ี 2/2556 
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ  
ปริญญาตร ีครั้งท่ี 2/2556  

 6.  เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 
 

  7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิด
สอน (ปริญญาโท  เฉพาะแผน  ก  และปริญญาเอก)  
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

2.1-7-1 
 

2.1-7-2 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุงปีการศึกษา 2550 และ 2555 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุงปีการศึกษา 2554 
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  8.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิด

สอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 
30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
 

 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ...5... ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป และ 1 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...4... คะแนน สามารถ
บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...5... ข้อ และผลการด าเนินการไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 
ที่ ...5... ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป และ 1 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้

 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ภาควิชาวรรณคดีเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(วรรณคดีไทย) การด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรในปีการศึกษา 255 6 ของภาควิชาวรรณคดี คือ ติดตามโครงการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และเป็นการด าเนินการตาม
ระเบียบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (2.1-1-1 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
ปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดีครั้งที่ 2/2556, 3/2557 (หลักสูตรปริญญาตรี) 3/2556, 4/2557 (หลักสูตรปริญญาโท)) 
 ทั้งนี้คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ. ภาควิชาวรรณคดี  สามารถด าเนินโครงการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาวรรณคดีไทย  และสาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555 และได้มีการเปิดสอนบางรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรใหม่แล้ว จ านวน 1 รายวิชา คือ 013762 21 
วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ในปีการศึกษา 2556 นอกจากน้ียังได้มีการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา ได้แก่ 01373102 
การวิจารณ์กับวัฒนธรรมทัศนาการ และ 01373335 วรรณกรรมแปลคัดสรร และขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 3 รายวิชา 
ได้แก่ 01374221 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 01374341 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร I และ 01374342 วรรณกรรมฝรั่งเศส 
คัดสรร II โดยภาควิชาได้ก ากับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดท า มคอ.3 และมคอ.5 ให้ครบทุกรายวิชา (2.1-1-2  แบบเสนอ
ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดี พ.ศ. 2555, 2.1-1-3 มคอ.3 วิชา 01376221 และ 2.1-1-4 
รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557)  
 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ในการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิมก็จะปิดลงในปี พ.ศ. 

2558โดยกระบวนการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด (2.1-2-1 แบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย การ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดี พ.ศ. 2555) 

 
3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม "ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน" กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้เประเมินตาม
ตัวบ่งชี้กลางท่ีก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย มีการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ พร้อมท่ีจะปรับให้เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร (2.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ครั้งท่ี 3/2556, 4/2556, 1/2557 และ 2/2557) มี
รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1-3-2 หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี พ.ศ. 2555 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีไทย พ.ศ. 2554) มีรายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา (2.1-3-3 มคอ.3 รายวิชาที่เปิดสอนภาคต้นและภาค
ปลายปีการศึกษา 2556) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนครบทุกรายวิชา (2.1-3-4 มคอ.5 รายวิชาที่เปิดสอนภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา 2556) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (2.1-3-5 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี พ.ศ. 
2555 และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี พ.ศ. 2554) เริ่มด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 ร้อยละ 19.51 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา (2.1-3-6 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่ม
วิชาวรรณคดีไทย ครั้งท่ี 1/2557 และรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ ครั้งท่ี 1/2557 เรื่องการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนิสิตรหัสวิชา 0173221, 01373311 และ01373334) อาจารย์รัตนพล ช่ืนค้า ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าท างานเมื่อวันท่ี 16 
ตุลาคม 2555 ได้รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย (2.1-3-7 เอกสารประกอบการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ร้อยละ 100 ต่อปี (2.1-3-8 ผลการด าเนินงานเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 - เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ 2557) และระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี พ.ศ.2554 
เฉลี่ยอยู่ที่ 5.0 จากคะแนนเต็ม 5.0 (2.1-3-9 เอกสารสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรศิลป
ศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีไทย พ.ศ. 2554) 
 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น  
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การ 

 
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละ
ปีทุกหลักสูตร 

ภาควิชาวรรณคดีก าหนดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรับผิดชอบเฉพาะแต่ละหลักสูตรให้มีภารกิจในการ
ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1-4-1 
ค าสั่งภาควิชาวรรณคดี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคด ีครั้งท่ี 2/2556, 
3/2557 (หลักสูตรปริญญาตรี) 3/2556, 4/2557 (หลักสูตรปริญญาโท)) 

 
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น  

ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร  

ภาควิชาวรรณคดีมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.1-5-
1ค าสั่งภาควิชาวรรณคดี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดีครั้งที่ 2/2556, 
3/2557 (หลักสูตรปริญญาตรี) 3/2556, 4/2557 (หลักสูตรปริญญาโท), 2.1-5-2 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556, 2.1-
5-3 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556, 2.1-5-4 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย  
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ปริญญาตรี ครั้งท่ี 2/2556 และ 2.1-5-5 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ ปริญญาตรี  ครั้งท่ี 
2/2556) 
 

6. เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน 
 
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท  เฉพาะแผน  ก  และปริญญาเอก)  มี

จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
ภาควิชาวรรณคดีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย ระดับปริญญาโท แผน ก จ านวน 1 หลักสูตร 

จากจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 2 หลักสูตรในทุกระดับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (2.1-7-1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2550 และ 2555 และ 2.1-7-2 หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2554) 

 
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน

นิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชามีจ านวน 11 คน จากจ านวนนิสิตทั้งหมด 238 คนในทุกระดับ

การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  ภาควิชาจึงมีจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00  4.00  5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  ร้อยละ 10 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า   

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนที่ได้ = 0.93 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
เลือกใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางต่อไปนี้ 
 1.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น

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

 2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณ วุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
12 ขึ้นไป (แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5) 

2.2-1 
 

- สถานภาพบุคลากร ภาควิชาวรรณคดี 
ปีการศึกษา 2556 
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วิธีการค านวณ แนวทางที่ 1 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
  
  
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 

หรือ แนวทางที่ 2 
 

1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา = ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีท่ีประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปี
ที่ประเมิน  

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท่ีค านวณได้
ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 11 คน (นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) มีวุฒิต่ ากว่า
ปริญญาตรี 0 คน มีวุฒิปริญญาตรี 0 คน มีวุฒิปริญญาโท 10 คน มีวุฒิปริญญาเอก  1 คน จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก ต่ออาจารย์ประจ าคิดเป็นร้อยละ 11.11 แปลงค่าแล้วได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 0.93 คะแนน สามารถ 

 
 

บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ และผลการด าเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 เนื่องตัวบ่งช้ีนี้
เป็นการประเมินในระดับคณะ ภาควิชาประเมินตัวบ่งช้ีนี้เป็นครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมคีณุวุฒิปรญิญาเอก 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

X 100 
             จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมคีณุวุฒิปรญิญาเอก 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

X 100 

                  รอ้ยละของอาจารย์ประจ าท่ีมคีณุวุฒิปรญิญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

X 5 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
                                       ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

X 5 

คะแนนที่ได้ =   

คะแนนที่ได้ =   
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ตัวบ่งชี้ที ่2.3  อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย ร้อยละ 20 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนที่ได้ = 3.70 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
เลือกใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางต่อไปนี้ 
 1.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกัน  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 
ขึ้นไป  (แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5) หรือ  

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

2.3-1 สถานภาพบุคลากร ภาควิชาวรรณคดี 
ปีการศึกษา 2556 
 

วิธีการค านวณ แนวทางที่ 1   

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ = 

 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

หรือ แนวทางที่ 2 
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีท่ีประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปี
ก่อนหน้าปีท่ีประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่
ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

X 5 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 11 คน (นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) มีผู้ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ 7 คน มีผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. 2 คน มีผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ. 1 คน มีผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ศ. 1 คน จ านวนอาจารย ์

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป X 
100 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

คะแนนที่ได้ =   

คะแนนที่ได้ =   
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ประจ าที่ด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 22.22 แปลงค่าแล้วได้
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3.70 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 20 และผลการด าเนินงาน ไม่มี
พัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 เนื่องตัวบ่งช้ีนี้เป็นการประเมินในระดับคณะ ภาควิชาประเมินตัวบ่งช้ีนี้เป็น
ครั้งแรก 

 
ตัวบ่งชี้ที ่2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) เป้าหมาย 7 ข้อ  
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 
  

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3หรือ4 ข้อ 
 
 4 : 5หรือ6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  
  

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้ง
ด้านวิชาการ  เทคนิคการสอนและการวัดผล  
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2.4-1-1 
 

2.4-1-2 
2.4-1-3 

 
2.4-1-4 

- แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี 
ประจ าปีการศึกษา 2556  
- แผนพัฒนาบุคลากร-อัตราก าลังภาคฯ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานภาควิชา
วรรณคดี ประจ าปีการศึกษา 2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 1/2557   

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

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

- แผนพัฒนาบุคลากร-อัตราก าลังภาคฯ 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 3/2556   
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 4/2556   
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 1/2557   

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี  และสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4-3-1 
2.4-3-2 

 
 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 

  4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

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

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 4/2556  
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 1/2557   
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 2/2557   

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

2.4-5-1 
2.4-5-2 

 
 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
 

 6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

2.4-6-1 
2.4-6-2 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- ผลการด าเนินงานของภาคฯ เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

           สายสนับสนุน  มิถุนายน 2556 – เดือนพฤษภาคม 2557 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-7-1 
 

2.4-7-2 
2.4-7-3 

- แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 7 ข้อ 

ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน …5… คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...7... ข้อ และผลการด าเนินงานมี
พัฒนาการเมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ท่ี ...7... ข้อ 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ  เทคนิคการสอนและการวัดผล  และมีแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ภาควิชาวรรณคดีมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (2.4-1-1 แผนปฏิบัติงานภาควิชา
วรรณคดี ประจ าปีการศึกษา 2556) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสถานภาพอาจารย์และการวางแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งเรื่องการส่ง
อาจารย์ไปศึกษาต่อและการสนับสนุนให้อาจารย์ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ (2.4-1-2 แผนพัฒนาบุคลากร-อัตราก าลังภาคฯ)   
มีการด าเนินงานเพื่อ พัฒนาบุคลากรทั้งในด้านประสิทธิภาพการท างานและทัศนคติ โดยมีการส ารวจความต้องการในช้ันต้น 
ภาควิชาวรรณคดีส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมตามความต้องการและความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน และร่วมสัมมนา
วิชาการ ปีการศึกษา 2556 อีกทั้งยังวิเคราะห์จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขด้านทรัพยากรบุคคลไว้โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยง
ด้วย (2.4-1-3 รายงานผลปฏิบัติราชการภาควิชาวรรณคดี ประจ าปีการศึกษา 2556 และ 2.4-1-4 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้ง
ที่ 1/2557)  

 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

ภาควิชาวรรณคดีจัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองในสายวิชาชีพให้แก่บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และหมั่นติดตามดูแลให้บุคลากรพัฒนาไปตามแผนที่ก าหนด (2.4-2-1 แผนพัฒนาบุคลากร-
อัตราก าลังภาคฯ, 2.4-2-2 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/255 6, 2.4-2-3 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 4/255 6 และ 
2.4-2-4 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 1/2557) 

 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภาควิชาวรรณคดีเห็นว่าการสร้างบรรยากาศของความสุขในการท างานมีความส าคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพการ

ท างาน จึงมีการปรับห้องท างานอาจารย์และปรับปรุงห้องประชุม ห้องปฏิบัติการให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังปรับปรุง
ห้องพักผ่อนและพื้นที่ส่วนกลางของภาควิชาฯ ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบอยู่เสมอ  การสร้างบรรยากาศของความสุขใน
การท างานยังรวมถึงการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเป็นประจ า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดช่องทางการสื่อสารอย่างไม่
เป็นทางการระหว่างบุคลากรที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก นอกจากน้ีภาควิชาฯ ยังมอบเงิน 
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สนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วย (2.4-3-1 รายงานการประชุมภาค
ฯ ครั้งท่ี 3/2556 และ 2.4-3-2 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556) 
 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ภาควิชาวรรณคดีสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ใน
การน ามาพัฒนา จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยก าหนดให้
บุคลากรของภาควิชาฯ ท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา รายงานผลความรู้ที่ได้รับและการน าความรู้ดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชาฯ เป็นประจ า (2.4-4-1 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556, 2.4-4-2 รายงาน
การประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556, 2.4-4-3 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 และ 2.4-4-4 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 
2/2557) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

ภาควิชาวรรณคดีเน้นย้ าความส าคัญของการรักษาจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงการส่งคะแนนตามก าหนดเวลาของมหาวิทยาลัยด้วย (2.4-5-1 รายงาน
การประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 และ 2.4-5-2 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557) 

 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ภาควิชาวรรณคดีมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ในปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (2.4-6-1 รายงานการประชุม
ภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 และ 2.4-6-2 ผลการด าเนินงานของภาคฯ เดือนมิถุนายน 2556 – เดือนพฤษภาคม 2557) 
 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ภาควิชาวรรณคดีมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (2.4-7-1 แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี ประจ าปีการศึกษา 2556, 2.4-7-2 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้ง
ที่ 4/2556 และ2.4-7-3 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 1/2557) 

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  5.00  7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5) * ประเมินในระดับคณะ * 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) เป้าหมาย  ........ ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า  8 FTES ต่อ
เครื่อง 

  

 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

  

 3.  มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

  

 4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ  
อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล  การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหารและสนามกีฬา 

  

 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  
อย่างน้อยในเรื่องประปา  ไฟฟูา ระบบก าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ  รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ  
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ  2-
5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

  

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน ...... ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน .........คะแนน สามารถบรรลุ/ไม่บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี .... ข้อ 
และผลการด าเนินงานมี/ไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที.่... ข้อ * ประเมินระดับคณะ * 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) เป้าหมาย  7  ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวน
ข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6 ข้อ 
 
  5 : 7 ข้อ  

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

2.6-1-1 
2.6-1-2 
2.6-1-3 
2.6-1-4 

 
 

2.6-1-5 
 
 

2.6-1-6 

- แฟูม มคอ.3 ปีการศึกษา 2556  
- แฟูม มคอ.5 ปีการศึกษา 2556 
- แฟูมประมวลการสอนปีการศึกษา 2556 
- แบบรายงานผลการประเมินอาจารย์/
รายวิชา ในแฟูมรายงานการประเมินการ
เรียนการสอน 
- แฟูมโครงการ/กิจกรรม 2556  
และ แบบประเมินผลในแฟูมโครงการ/
กิจกรรม 2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่
ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

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

 

- แฟูม มคอ.3 ปีการศึกษา 2556 
- แฟูม มคอ.5 ปีการศึกษา 2556 
- แฟูมประมวลการสอน ปีการศึกษา 2556 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 

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

 
2.6-3-4 

- แฟูมประมวลการสอน ปีการศึกษา 2556 
- แฟูมโครงการ/กิจกรรม 2556 
- แฟูมโครงการการประกวดอ่านกวีนิพนธ์
ภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 11 
- เว็บไซต์ภาควิชาฯ 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

2.6-4-1 
2.6-4-2 

 
2.6-4.3 

- มคอ.3 วิชา 01373211, 01376441  
- โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา 
01373211 เป็นต้น 
- แฟูมหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย  หรือ
จากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน  

 

2.6-5-1 
 

2.6-5-2 
 

- แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี ปีการ 
ศึกษา 2556  
- มคอ.3 วิชา 01373331, 01373212 และ 
01376324 
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เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

    6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่
ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.6-6-1 
 

- แฟูมรายงานการประเมินการเรียนการสอน  
ปีการศึกษา 2556 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้  ทุกรายวิชา  ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

2.6-7-1 
 

2.6-7-2 
2.6-7-3 
2.6-7-4 
2.6-7-5 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี-ปริญญาโท 
- แฟูม มคอ.3 ปีการศึกษา 2556 
- แฟูม มคอ.5 ปีการศึกษา 2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 2/2557  

 

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ...7... ข้อ  ได้
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...5... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี  ...7...  ข้อ และผลการด าเนินงานมี
พัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ ...7... ข้อ 

 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
      ภาควิชาวรรณคดีจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญทุกรายวิชา เช่น มีการจัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายและสัมมนาในช้ันเรียน มีการแบ่งกลุ่มนิสิตท ารายงาน มี
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนมีโครงการการเรียนรู้นอกสถานท่ี  (2.6-1-1 แฟ้ม มคอ.3 ปีการศึกษา 2556, 2.6-1-2 
แฟ้ม มคอ.5 ปีการศึกษา 2556 และ 2.6-1-3 แฟ้มประมวลการสอน ปีการศึกษา 2556)  ถึงแม้ภาควิชาฯ จะยังไม่ได้ก าหนดตัว
บ่งช้ีความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ แต่ก็อาจประเมินความส าเร็จได้ส่วนหน่ึงโดยอ้างอิงผล
การประเมินบทบาทของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในแบบรายงานผลการประเมินอาจารย์/รายวิชา (2.6-1-4 แบบ
รายงานผลการประเมินอาจารย์/รายวิชา ในแฟ้มรายงานการประเมินการเรียนการสอน) นอกจากน้ันในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทุกกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าแบบประเมินผลโดยก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของกิจกรรมที่สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  และน าผลการประกันคุณภาพในปีท่ีผ่านมามาปรับปรุงแก้ไข  (2.6-1-5 แบบประเมินผล
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร/พัฒนานิสิต ในแฟ้มโครงการ/กิจกรรมนิสิต ภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 2556 และ 2.6-1-
6 –รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556)  

 
 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รายวิชาทั้งหมดของทุกหลักสูตร ในภาควิชา มีรายละเอียดของ รายวิชาซึ่งจัดท าข้ึน ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (2.6-2-1 แฟ้ม มคอ.3 ปีการศึกษา 2556, 2.6-
2-2 แฟ้ม มคอ.5 ปีการศึกษา 2556) 
       อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาแจกประมวลการสอนให้นิสิตในการสอนคาบแรก และทุกรายวิชามีการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้งระหว่างภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา (2.6-2-3 แฟ้มประมวลการสอน ปีการศึกษา 2556)  
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3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

ทุกหลักสูตรของภาควิชาวรรณคดีมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ทั้งในและนอกช้ันเรียน เช่น รายวิชา 01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ, 01373332 กวีนิพนธ,์ 01376321 
พื้นฐานเพื่อการศึกษาวรรณคดีไทย 01376211, 01376321วรรณคดีสมัยสุโขทัย เป็นต้น (2.6-3-1 แฟ้มประมวลการสอน ปี
การศึกษา 2556,  2.6-3-2 แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 2556, 2.6-3-3 แฟ้มโครงการการประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 
11 และ 2.6-3.4 เว็บไซต์ภาควิชาฯ) 

 
 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ภาควิชาวรรณคดีได้เชิญผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนท้ังรายวิชาหรือบาง
คาบเวลา ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือบรรยายเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากบุคคล 
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการและสามารถน าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่
ทันสมัย เช่นรายวิชา 01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 01376411 คติชนวิทยา เป็นต้น  (2.6-4-1 มคอ.3 
วิชา 01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ, 01376411 คติชนวิทยา) 

นอกจากน้ีภาควิชายังจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากบุคคล 
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกด้วย เช่น รายวิชา 01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ , 01376452 งานเขียนท่ี
มีผลต่อพัฒนาการภาษาไทย เป็นต้น  (2.6-4-2 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชา 01373211 สมัยและกระแสทาง
วรรณคดีและศิลปะ , 01376452 งานเขียนท่ีมีผลต่อพัฒนาการภาษาไทย และ 2.6-4-3 แฟ้มหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษและ
วิทยากร ภาควิชาวรรณคดี) 

 
 

5. มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
อาจารย์ภาควิชาวรรณคดีมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับประสบการณ์การสอน ท้ังใน

บรรยากาศที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ คือ การสนทนาในวงอาหารกลางวัน เนื่องจากภาควิชาฯ มีธรรมเนียมการ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและในการสอนแบบ team-teaching ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนงานการจัดการความรู้ของภาค 
นอกจากน้ีในบางรายวิชาที่เปิดสอน คณาจารย์ของภาควิชาฯ ยังได้น าผลจากงานวิจัยไปใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิต
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้วย (2.6-5-1 แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 2556 และ 2.6-5-2 มคอ3.วิชา 01373331 
01376212 และ 01376324) 

 
 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของนิสิตต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนในทุกรายวิชา ผลการประเมินรายวิชาของภาควิชาวรรณคดีทุกหลักสูตรในปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ไม่มี
รายวิชาใดได้ผลการประเมินความพึงพอใจ ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม  5 (2.6-6-1 แบบรายงานผลการประเมินอาจารย์/
รายวิชา ในแฟ้มรายงานการประเมินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556)  
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7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้  ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 
ภาควิชาวรรณคดีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อ

ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชา และภาพรวมของทุกหลักสูตรทุกภาค
การศึกษา (2.6-7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี-ปริญญาโท)  และมีการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา (2.6-7-2 แฟ้ม มคอ.3 ปีการศึกษา 2556 
และ 2.6-7-3 แฟ้ม มคอ.5 ปีการศึกษา 2556)  และในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 นี้ภาควิชาได้ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 2 
รายวิชาได้แก่ 01373102 การวิจารณ์กับวัฒนธรรมทัศนาการ และ 01373335 วรรณกรรมแปลคัดสรร และขออนุมัติ
ปรับปรุงรายวิชา 3 รายวิชาได้แก่ 01374342 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 01374341 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร I และ 
01374342 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร II (2.6-7-4 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1 /2557) ทั้งยังได้น าผลการประเมินรายวิชา
มาพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษาต่อไปด้วย  (2.6-7-5 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2 
/2557) 

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2555 2557 
2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  5.00  7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7)  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

ตัวอย่างรายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

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

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2.7-1-1 
 
 
 

- รายงานการวิจัยการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี 2555 

  2.  มีการน าผลจากข้อ  1  มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.7-2-1 
 

- รายงานการวิจัยการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี 2555 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

2.7-3-1 
2.7-3-2 

 
 

2.7-3-3 
 

- แฟูมโครงการ/กิจกรรมนิสิต 2556 
- ประมวลการสอนรายวิชา 01373221  
01373222, 01373422 และ 
01373424  
- เฟสบุคศิษย์เก่า-นิสิต-อาจารย์ภาควิชา
วรรณคด ี

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีแล ะบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม
ระหว่าง มหาวิทยาลัย  หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.7-4-1 
2.7-4-2 
2.7-4-3 
2.7-4-4 

 

- แฟูมอ้างอิงงานวิจัย ภาควิชาวรรณคดี 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ภาควิชาวรรณคดี 
- เฟสบุคนิสิต-อาจารย์ภาควิชาวรรณคดี  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
ฯ ครั้งท่ี 2/2556  

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยภาควิชา 

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

- เอกสารโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
- เอกสารโครงการนัดพบเพื่อทบทวน 
- เอกสารโครงการพบกันครึ่งทาง มัชฌิม
นิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1  

 6.  เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 
และ ค2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน 

 7.  มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท า
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 
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ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ...5... ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...4... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...5... ข้อ และผลการด าเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ ...5...  ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 

 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
   ในการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดีได้ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อน าผลมา

ประกอบการพิจารณาปรับปรุง และการปรับปรุงได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว (2.7-1-1 แบบในการเสนอ
ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย ในรายงานการวิจัยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี 2555) 

 
2. มีการน าผลจากข้อ  1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 ในการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดีได้น าผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงและการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว (2.7-2-1 
รายงานการวิจัยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี 2555) 
 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

ภาควิชาวรรณคดีมีการ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมลักษณะ
ของบัณฑิตอย่างสม่ าเสมอ (2.7-3-1 แฟ้มโครงการ/กิจกรรมนิสิต 2556 ) นอกจากนั้นยังส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ดังก าหนดไว้ในข้อก าหนดการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ เช่น 
01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ และ 01373424 การละครปัจจุบัน ซึ่งก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ “ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อกันและกัน ” และน าทักษะการใช้โปรแกรม Dream Weaver มาใช้ในการสร้างฐานข้อมูลตัวละครเด่นใน
วรรณคดี เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของภาควิชา และ 01373222 วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน และ 01373422 วรรณคดี
อังกฤษและอเมริกันสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ซึ่งก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อกันและกัน ” และน า
ทักษะการใช้โปรแกรม Sony Vegas มาใช้ในการท างานน าเสนอส่ง (2.7-3-2 ประมวลการสอนวิชา 01373221, 01373222, 
01373422 และ 01373424) นอกจากน้ันยังมีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางเว็บไซ ต์ facebook.com ในช่ือ 
รวมพลคนวรรณคดีไทย อีกด้วย (2.7-3-3 www.facebook.com/TL.KU. รวมพล คนวรรณคดีไทย) 

 
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ

หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
ภาควิชาวรรณคดีสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ ด้วยการแจ้งข่าวการจัดประชุม

วิชาการผ่าน เอกสารและบอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาค วิชา (2.7-4-1 แฟ้มอ้างอิงงานวิจัยภาควิชาวรรณคดี, 2.7-4-2 บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภาควิชาวรรณคดี  และ 2.7-4-3 เฟสบุคศิษย์เก่า-นิสิต-อาจารย์ภาควิชาวรรณคดี www.facebook.com/TL.KU 
รวมพล คนวรรณคดีไทย ) นอกจากน้ีภาควิชายังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิตทุกระดับมีโอกาสเข้าประชุมวิชาการหรือ
สนับสนุนให้เข้าประชุมวิชาการกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ (2.7-4-4 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการวิจัยครั้งที่ 2/2556) 

http://www.facebook.com/TL.KU
http://www.facebook.com/TL.KU
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5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยภาควิชา 
นอกจากนิสิต ภาควิชาวรรณคดีจะ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านพัฒนาคุณธรรม 2 กิจกรรม 

จ านวน 12 ช่ัวโมง ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้ว ภาควิชาฯ ยัง จัดโครงการประชุมสัมมนานิสิตทุกช้ันปี
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต (2.7-5-1 เอกสารโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่, 2. 7-5-2 เอกสารโครงการนัดพบเพื่อ
ทบทวน ประชุมนิสิตช้ันปีท่ี 2- 4 และ 2.7-5-3 เอกสารโครงการพบกันครึ่งทาง มัชฌิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1) 
 

6. เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน 
- 
 

7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 
 ไม่มีผลการด าเนินงาน  
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00  4.00  5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
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บ่งชี้ที ่2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต (สกอ.2.8)  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  4 ข้อ  
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต  

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

  1.  มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

2.8-1-1 
 

2.8-1-2 
2.8-1-3 

- แฟูมประมวลการสอน ปีการศึกษา 
2556 
- แฟูม มคอ.3 ปีการศึกษา 2556 
- คู่มือบัณฑิต 

  2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ  1 ไปยังผู้บริหาร  คณาจารย์ 
นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
ภาควิชา 

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

 
2.8-2-4 

- เอกสารโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่                  
- เอกสารโครงการนัดพบเพื่อทบทวน 
- เอกสารโครงการพบกันครึ่งทาง 
มัชฌิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 

  3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดใน
ข้อ  1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและเปูาหมายวัด
ความส าเร็จ 

2.8-3-1 
 

2.8-3-2 
 

- เอกสารโครงการ “มาฆบูชาร าลึก ณ วัด
พระศรีมหาธาตุ บางเขน” 
- เอกสารโครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ 
ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 
1” 

  4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัว
บ่งช้ีและเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ  3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ  
90 ของตัวบ่งช้ี 

2.8-4-1 
 

2.8-4-2 
 

- เอกสารโครงการ “มาฆบูชาร าลึก ณ วัด
พระศรีมหาธาตุ บางเขน” 
- เอกสารโครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ 
ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 
1” 

 5.  มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยก
ย่องชมเชย  ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

2.8-5-1 - รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ
หัวข้อ “นักศึกษาท่ีมีคุณความดีด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม” (ระดับชาติ) 
ของนายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ นิสิตช้ันปีท่ี 2
ภาควิชาวรรณคดี 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต ตามเกณฑ์

มาตรฐาน จ านวน ...5... ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...5... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...4... 
ข้อ และผลการด าเนินงานมีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ท่ี ...4… ข้อ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้

 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ภาควิชาวรรณคดีเล็งเห็นความส าคัญของการรักษาระเบียบวินัย จึงส่งเสริมให้นิสิตทุกคนตรงต่อเวลาและแต่ง
กายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยระบุไว้ในประมวลการสอนอย่างชัดเจนว่านิสิตที่บกพร่องเรื่องการตรงต่อเวลา
จะไม่ได้คะแนนในส่วนของจิตพิสัย และไม่อนุญาตให้นิสิตที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยเข้าช้ันเรียน (2.8-1-1 แฟ้ม
ประมวลการสอน ปีการศึกษา 2556, 2.8-1-2  แฟ้ม มคอ.3 ปีการศึกษา 2556 และ2.8-1-3 คู่มือบัณฑิต)  
 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ  1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย ์นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังภาควิชา 
 ภาควิชาวรรณคดีได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ความส าคัญของการรักษาระเบียบวินัย จึงส่งเสริมให้นิสิตทุกคนตรง
ต่อเวลาและแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยเน้นเรื่องดังกล่าวท้ังในโครงการประชุมนิสิต ได้แก่ โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการนัดพบเพื่อทบทวน และโครงการพบกันครึ่งทาง มัชฌิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 (2.8-2-1  เอกสาร
โครงการนัดพบเพื่อทบทวน, 2.8-2-2 เอกสารโครงการนัดพบเพื่อทบทวน และ 2.8-2-3 เอกสารโครงการพบกันครึ่งทาง มัชฌิมนิเทศนิสิต
ช้ันปีท่ี 1) รวมทั้งมีการติดตามผล และรายงานผลลักษณะการปฏิบัติตนของนิสิตเป็นรายบุคคลเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านทราบ
และช่วยกันดูแล ในการประชุมภาควิชาฯ อย่างสม่ าเสมอ ทั้งยังมีการถ่ายทอดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม่ไปยังผู้บริหารและ
คณาจารย์ของภาควิชาฯ ด้วย (2.8-2-4 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 3/2556) 

 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ  1 โดยระบุตัว

บ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 
ภาควิชาวรรณคดีเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต จึงจัด

โครงการ “มาฆบูชาร าลึก ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน” และ โครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคคี ครั้งท่ี 1” เพื่อส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันส าคัญทางพุทธศาสนา และกิจกรรมที่
ส่งเสริมน้ าใจนักกีฬาให้แก่นิสิต (2.8-3-1 เอกสารโครงการ “มาฆบูชาร าลึก ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน” และ 2.8-3-2 เอกสาร
โครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1”) 

 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ี

ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
ภาควิชาวรรณคดีมีการประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ได้แก่ “มาฆบูชาร าลึก ณ วัด

พระศรีมหาธาตุ บางเขน” และ โครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1” ทั้งสอง
โครงการมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายร้อยละ 100 (2.8-4-1 เอกสารโครงการ “มาฆบูชาร าลึก ณ วัดพระศรีมหาธาตุ 
บางเขน” และ 2.8-4-2 เอกสารโครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1”) 
 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย  ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

นายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ นิสิตช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาวรรณคดีไทย ได้รับ รางวัลชมเชย เป็นเกียรติบัตรและเงินรางวัล
จากการประกวดเรียงความ  หัวข้อ “นักศึกษาท่ีมีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ” 
จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
2.8 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00  5.00  4 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) (ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล) 
 

รอบระยะเวลา  รอบปี ปฏิทิน (1 ม.ค.– 31 ธ.ค. 2556) เป้าหมาย  ร้อยละ 60 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต  
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.25   
2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceedings) 
0.50 2 1 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

0.75 4 3 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  1.00   
5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125   
6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.25   
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.50   
8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75   
9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 1.00   
10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 6 4 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  6 
12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตามสูตร

ค านวณ) 4 คูณ 100 หาร จ านวนนิสิตป.โทที่จบ (6) 
66.67 

13 คะแนนที่ได้    5
25


67.66 = 5 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

วิธีการค านวณ 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

 

 

 

   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
          ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
X 100 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตามเกณฑ์ 
เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2556 2557 

3 
4 

ร้อยละ 66.67 5 คะแนน ร้อยละ..60..... บรรล ุ ร้อยละ 60 
6 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับพิเศษ 2556 
3-2 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปลายปี (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556) 
3-3 วารสารด ารงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปลายปี (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556) 
3-4 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมหาบัณฑิตระดับชาติ ด้านวรรณคดีศึกษา 2556 Exploring the 

Literary World: Bodies, Borders& Beyond 
3-5 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับต้นปี (มกราคม-มิถุนายน 2556) 
3-6 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมหาบัณฑิตระดับชาติ ด้านวรรณคดีศึกษา 2556 Exploring the 

Literary World: Bodies, Borders& Beyond 
 

ข้อมูลหลักฐาน 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ ์ ชื่อนิสิต 
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย * 
ชื่อวารสาร 
วิชาการ 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ ์

เลขหน้า 
ค่ า

น้ าหนัก 
1. วงศ์เทวราชฉบับหลวง 
พัฒนพงศ์ภักดีกับขนบการ
แต่งบทละครโบราณ 

น.ส.เครือหวาย 
พรหมมา 

3 วารสาร
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

ฉบับพิเศษ 
(2556) 

27-53 0.75 

2. การสร้างสรรค์เนื้อหาใน
ลิลิตพงศาวดารเหนือ 

นายธีรพัฒน์                
พูลทอง 

3 วารสาร
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

กรกฎาคม- 
ธันวาคม 
2556 

65-89 0.75 

3. ไตรภูมิฉบับหอสมุด
แห่งชาติกรุงปารีส: 
ความสัมพันธ์กับรามเกียรติ์ 

นายภัครพล                
แสงเงิน 

3 วารสารด ารง
วิชาการ 
คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

กรกฏาคม-
ธันวาคม 
2556 

153-
174 

0.75 

4. “ฉันมองเห็นค่าของความ
เป็นคน”: การเรียกร้องสิทธิ
และทวงศักดิ์ศรีโสเภณีใน 
ฉันคือเอรี่กับประสบการณ์
ข้ามแดน 
 

น.ส.สราญรัตน์            
ไว้เกียรติ 

2 เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
วิชาการ
มหาบัณฑิต
ระดับชาติ  

11 
มิถุนายน 
2556 

110-
121 

0.50 
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ชื่อผลงานที่ตีพิมพ ์ ชื่อนิสิต 
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย * 
ชื่อวารสาร 
วิชาการ 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ ์

เลขหน้า 
ค่ า

น้ าหนัก 
 

  

ด้านวรรณคดี
ศึกษา 2556 
Exploring the 
Literary 
World: Bodies, 
Borders& 
Beyond 

  

 

5. ลิลิตจันทกินนร: การ
ปรับเปลี่ยนจากอรรถกถา
ชาดกเป็นวรรณคดีร้อยกรอง 

น.ส.สาวิณี 
ขอนแก่น 

3 วารสาร
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มกราคม- 
มิถุนายน 
2556 

23-50 0.75 

6. เพศสถานะกับการ
ประกอบสร้างตัวตนใน
อัตชีวประวัติของจิระนันท์ 
พิตรปรีชา และเสกสรรค์ 
ประเสริฐกุล 

น.ส.สุพัตรา              
วัฒนวาทิน 

2 เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
วิชาการ
มหาบัณฑิต
ระดับชาติ ด้าน
วรรณคดีศึกษา 
2556 
Exploring the 
Literary 
World: 
Bodies, 
Borders& 
Beyond 

11 
มิถุนายน 
2556 

63-78 0.50 

 

* ใส่ตัวเลขของระดับคุณภาพงานวิจัย :   
1  = มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
2  = มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 
3  = มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา 
4  = ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus 
5  = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
6  = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
7  = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
8  = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
9  = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
 

** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูลที่มีการด าเนินงาน (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) ** 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) (ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล) 
 

รอบระยะเวลา  รอบปี ปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556) เป้าหมาย  ร้อยละ ..... 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต  
ผลการด าเนินงาน ภาควิชาวรรณคดียังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิต 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25   

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50   

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75   

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4 (Q1 - Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00   

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125   
6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.25   
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.50   
8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75   
9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 1.00   
10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร ่   
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   
12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตามสูตร

ค านวณ) 
 

13 คะแนนที่ได้ 5
50
 = 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

วิธีการค านวณ 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
          ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
X 100 

http://www.scimagojr.com/
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตามเกณฑ์ 
เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 

4 
 

ร้อยละ....... ...... คะแนน ร้อยละ...... บรรลุ/ไม่บรรล ุ ร้อยละ...... 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4-1  
4-2  

 
ข้อมูลหลักฐาน 
 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ ์ ชื่อนิสิต 
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย * 
ชื่อวารสาร 
วิชาการ 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ ์

เลขหน้า 
ค่ า

น้ าหนัก 
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  = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
7  = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
8  = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
9  = งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
 

** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูลที่มีการด าเนินงาน (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) ** 
 
 
 

http://www.scimagojr.com/
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องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  จ านวน ...3... ตัวบ่งช้ี พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง  ได้คะแนนเฉลี่ย ...5.00… ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี มาก สามารถบรรลุเปูาหมาย ...3... ตัว
บ่งช้ี และมีพัฒนาการ ...3... ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  2.4 
 
ตารางที่ 2.4  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี ้
 

หน่วย 

เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ผลประเมิน
พัฒนาการ** 

2555 
2556 

2555 
2556 2556 2556 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

3.1 
 

ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 6 7 7 4.00 5.00 5.00     

3.2 
 

ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
(ปรับเกณฑ์) 

ข้อ 6 4 6 6 3.00 5.00 5.00     

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 
(ปรับเกณฑ์) 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00     

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 3 3 3 3 
  

 *   ผลการประเมินเปูาหมาย  = บรรลุเปูาหมาย  = ไม่บรรลุเปูาหมาย  
 **  ผลการประเมินพัฒนาการ   = มีพัฒนาการ   = ไม่มีพัฒนาการ 
 (เฉพาะภาควิชาภาษาศาสตร์ไม่ประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3)  
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ตัวบ่งชี้ที ่3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  7 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวน
ข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

3.1-1-1 
 

3.1-1-2 
 

3.1-1-3 
 

3.1-1-4 
3.1-1-5 

 
3.1-1-6 

 
3.1-1-7 

 
3.1-1-8 

 
3.1-1-9 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ ภาควิชาวรรณคดี ที่ 4/2556 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ ภาควิชาวรรณคดี ที่ 5/2557 
- บันทึกข้อความแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 
- เอกสารโครงการนัดพบเพื่อทบทวน  
- เอกสารโครงการพบกันครึ่งทาง มัชฌิม
นิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1  
- เอกสารโครงการสัปดาห์นิสิต 
(วรรณคดี) พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 
3/2556 
- รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 
4/2556 
- รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 
1/2557 

 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต 

3.1-2-1 
3.1-2-2 

 
3.1-2-3 
3.1-2-4 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ 
- เฟซบุคประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
ภาควิชาฯ 
- เว็บไซต์ของภาควิชาฯ 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

 3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

3.1-3-1 
 

- แฟูมโครงการ/กิจกรรม 2556 
 

 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 

3.1-4-1 
3.1-4-2 

 
3.1-4-3 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ 
- เฟซบุคประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
ภาควิชาฯ 
- เว็บไซต์ของภาควิชาฯ 

 5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

3.1-5-1 
 
 
 
 
 

3.1-5-2 

- เอกสารโครงการ “สโมสรวรรณคดี
ศึกษา” ปีท่ี 3 การบรรยายสาธารณะ
ครั้งท่ี 1 หยั่งราก ยืนหยัด ระบัดใบ: 
คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกับชีวิต 
- เว็บไซต์ของภาควิชาฯ 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3.1-6-1 
3.1-6-2 

 
3.1-6-3 

- เอกสารโครงการนัดพบเพื่อทบทวน  
- เอกสารโครงการพบกันครึ่งทาง มัชฌิม
นิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 
- เอกสารโครงการสัปดาห์นิสิต  
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เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

   
3.1-6-4 
3.1-6-5 

 
 

3.1-6-6 

 (วรรณคดี) พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- เอกสารปฐมนิเทศนิสิตใหมฯ่  
- รายงานผลการประเมิน นิสิตประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้นและภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2556 
- สรุปแบบประเมินการให้บริการบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ, เฟซบุค และ
เว็บไซต์ของภาควิชาฯ 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต 

3.1-7-1 
3.1-7-2 

- เอกสารโครงการนัดพบเพื่อทบทวน  
- เอกสารโครงการพบกันครึ่งทาง มัชฌิม
นิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน ...7... ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...5... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...7... ข้อ และ
ผลการด าเนินงานมีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ท่ี …7… ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

ภาควิชาวรรณคดี ได้มีค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าดูแลให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ตลอดจนแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่นิสิต (3.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ ภาควิชาวรรณคดี  ท่ี 4/2556, 3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาวรรณคดี ที่ 5/2557 
และ 3.1-1-3 บันทึกข้อความแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556)  

นอกจากน้ี ภาควิชาฯ ยังได้จัดโครงการเพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต จ านวน 3 
โครงการ ได้แก่  โครงการ  “นัดพบเพื่อทบทวน ” การประชุมนิสิตช้ันปีท่ี 2-4 ของภาควิชาวรรณคดี  ปีการศึกษา 255 6, 
โครงการ“พบกันครึ่งทาง ” มัชฌิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 ของภาควิชาวรรณคดี และ โครงการ “ สัปดาห์นิสิต (วรรณคดี) พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา” (3.1-1-4 เอกสารโครงการนัดพบเพื่อทบทวน, 3.1-1-5 เอกสารโครงการพบกันครึ่งทาง มัชฌิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 
1 และ    3.1-1-6 เอกสารโครงการสัปดาห์นิสิต (วรรณคดี) พบอาจารย์ที่ปรึกษา)  

นอกจากน้ีภาควิชาฯ ยังมีการรายงานข้อมูลของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตในการประชุม
ภาควิชาฯ ทุกครั้ง เพ่ือ แจ้งปัญหาด้านการเรียน และการใช้ชีวิตของ นิสิต (3.1-1-7 รายงานการประชุมภาค วิชาฯ ครั้งท่ี 
3/2556,   3.1-1-8 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 4/2556 และ 3.1-1-9 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 1/2557) 

 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  ภาควิชาวรรณคดีได้จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเป็น
ช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  (3.1-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์
ภาควิชาฯ , 3.1 -2-2 เฟซบุคประชาสัมพันธ์กิจกรรมของภาควิชาฯ และ 3.1 -2-3 เว็บไซต์ของภาควิชาฯ 
http://lit.human.ku.ac.th)  นอกจากน้ีภาควิชาฯ  ยังจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 
เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตด้วย (3.1-2-4 เอกสารโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่) 

 
 

https://th-th.facebook.com/torsaksit
http://lit.human.ku.ac.th/
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3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
ภาควิชาวรรณคดีได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต  จ านวน 34 

โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 จ านวน 9 โครงการ ได้แก่ 
1) ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 2556 
 
2) พิพิธทัศนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อกันและกัน 
4) การบรรยายพิเศษหัวข้อ “วิธีวิทยาวลาดิมีร์ พรอพพ์และโคล้ดเลวี สเตราส์ การศึกษานิทานและต านาน

ปรับปราแนวโครงสร้างนิยม” 
5) ทัศนศึกษาวัดสุทัศน์เทพวราราม 
6) การอ่านตีความกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
7) การประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 10 

       8) การจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษร เบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา 
       9) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล 
 

และเป็นโครงการที่ด าเนินการในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 จ านวน 25 โครงการ ได้แก ่
1) สรรพ์ทัศนา “สรรพวิชชาวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม” 
2) แฟนพันธุ์แท้วรรณคด ี
3) สัปดาห์นิสิต (วรรณคดี) พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
4) สืบทอดประเพณีเทศน์มหาชาติวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
5) นัดพบเพื่อทบทวน 
6) “พบกันครึ่งทาง” มัชฌิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 ของภาควิชาวรรณคด ี
7) วรรณกรรมสมัยใหม่ในสายตานักวิชาการญี่ปุุน 
8) “สโมสรวรรณคดีศึกษา ” ปีท่ี 3 การบรรยายสาธารณะครั้งที่ 1 “หยั่งราก ยืดหยัด ระบัดใบ : คุณค่าและ

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรคดีกับชีวิต” 
9) จิตวิเคราะห์กับช่ัวฟูาดินสลาย 
10) ศิลปะการการเล่านิทาน 
11) พี่น้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม ้
12) “สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีท่ี 3 การบรรยายสาธารณะครั้งที่ 2 “ดนตรี วรรณคดี ประสานศิลป์ : จาก

บาโรกสู่โรแมนติก”  
13) ตะเลงพ่าย-เสมอทิพยมาลยผกาเกบร้อย เฉลอมถ้อยสืบหล้าอย่าสูญ 
14) การบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ “จากวรรณกรรมสู่การแสดง” 
15) ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดด ารงราชานุภาพ” 
16) Role Play บทบาทสมมติ “นักแสดงละครมือสมัครเล่น” 
17) การจัดการความรู:้ เทคนิคและประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน 
18) ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
19) ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 
20) มาฆบูชาร าลึก ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 
21) สัมมนาประเมินผลการฝึกงานของนิสิต 
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22) วรรณกรรมและศิลปะจีนและอินเดีย: บทบาทและอิทธิพลที่มีต่อสังคมโลก 
23) ทัศนาพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย 
24) ความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธ์ุ โปษยกฤต ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
25) วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคค ี
 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของภาควิชาวรรณคดี ได้จัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ แจ้ง

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าและเป็นช่องทางให้ศิษย์เก่าติดต่อให้ข้อเสนอแนะแก่ภาควิชาฯ (3.1-4-1 บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของภาควิชาฯ , 3.1-4-2 เฟซบุคประชาสัมพันธ์กิจกรรมของภาควิชาฯ  และ 3.1-4-3 เว็บไซต์ของภาควิชาฯ 
http://lit.human.ku.ac.th)   

 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 ภาควิชา วรรณคดีได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า คือ โครงการ “สโมสรวรรณคดี
ศึกษา” ปีท่ี 3 การบรรยายสาธารณะครั้งที่ 1 “หยั่งราก ยืนหยัด ระบัดใบ: คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต” 
และได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมในเว็บไซต์ของภาควิชาฯ ด้วย  (3.1-5-1 เอกสารโครงการ “สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีท่ี 3 การ
บรรยายสาธารณะครั้งที่ 1 หยั่งราก ยืนหยัด ระบัดใบ: คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต และ 3.1-5-2 เว็บไซต์
ของภาควิชาฯ) 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
      ตามที่ภาควิชาวรรณคดีได้จัดโครงการเพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิตปัจจุบันและ
นิสิตใหม่ ปรากฏผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ โครงการ “นัดพบเพื่อทบทวน” ผลการประเมินเฉลี่ย 4. 62, โครงการ “พบกัน
ครึ่งทาง” ผลการประเมินเฉลี่ย 4.70, โครงการสัปดาห์นิสิต (วรรณคดี) พบอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการประเมินเฉลี่ย 4.70 และ 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินเฉลี่ย 4.35  จะเห็นได้ว่าภาควิชา ฯ มีผลการประเมิน ความพึง
พอใจของการให้บริการโครงการทั้งหมดไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  (3.1-6-1 เอกสารโครงการนัดพบเพื่อทบทวน, 3.1-6-
2 เอกสารโครงการพบกันครึ่งทาง มัชฌิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1, 3.1-6-3 เอกสารโครงการ สัปดาห์นิสิต (วรรณคดี) พบอาจารย์ที่
ปรึกษา และ 3-1-6-4 เอกสารโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่), มีผลการประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา เฉลี่ย 4.64 (3.1.-6.-5 
รายงานผลการประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา 2556) และภาควิชาได้ด าเนินการจัดท าแบบ
ประเมินเพื่อสอบถามการให้บริการข่าวสารประชาสัมพันธ์  (3.1-6-6 สรุปแบบประเมินการให้บริการบอร์ดประชาสัมพันธ์
ภาควิชาฯ, เฟซบุค และเว็บไซต์ของภาควิชาฯ) 

 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิต 
 ภาควิชาฯ ได้ น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิต โดยน าโครงการ “นัดพบเพื่อทบทวน ” และโครงการ “พบกันครึ่งทาง” ที่จัดในปีการศึกษา 2555 ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะว่า “ อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปี  และอยากให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีโอกาสพบกันในการประชุมครั้ง
ต่อไป” ซึ่งจากข้อเสนอแนะของทั้ง 2 โครงการนี้ ท าให้ในปีการศึกษา 2556 ได้มีการจัด โครงการ “นัดพบเพื่อทบทวน” และ
โครงการ “พบกันครึ่งทาง” ขึ้นอีกครั้ง และพบว่าในปีการศึกษา 2556 นี้นิสิตก็ยังคงให้ความสนใจโครงการทั้ง 2 จาก
ข้อเสนอแนะในแบบประเมินที่ว่า “นิสิตมีความรู้สึกดีที่อาจารย์ให้ความสนใจตัวเอง และยังอยากให้มีการจัดโครงการแบบนี้ใน
ทุกๆ ป”ี คาดว่าโครงการทั้ง 2 จะสามารถด าเนินการจัดอย่างต่อเนื่องได้ในปีการศึกษาต่อไป 

 

http://lit.human.ku.ac.th/
https://th-th.facebook.com/torsaksit
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
3.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00  5.00  7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที ่3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2) (ปรับเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับภาควิชา) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3หรือ4 ข้อ 
 
 4 : 5 ข้อ 
 
 5 : 6 ข้อ  

 1.  ภาควิชาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

3.2-1-1 
 
 

- แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี  
ปีการศึกษา 2556 
 

 2.  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

3.2-2-1 
 

3.2-2-2 

- แฟูมโครงการประกวดอ่าน 
กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 11 
- รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 
3/2556 

 3.  มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 3  ประเภท
ส าหรับระดับปริญญาตรี  และอย่างน้อย 2  
ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  จาก
กิจกรรมต่อไปนี้ 

  -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ  
              บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
  -  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
    
           -  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา 
              สิ่งแวดลอ้ม 
  -  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
              -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

3.2-3-1 
 

3.2-3-2 
 

 
3.2-3-3 

 
 

3.2-3-4  
3.2-3-5 

 
 
 
 
 
 
 
- แฟูมโครงการตามรอยวรรณคดีกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
- แฟูมโครงการวรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ 
ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้ง
ที่ 1 
- แฟูมโครงการพี่น้องสัมพันธ์จูงมือกันไป
ปลูกต้นไม ้
- แฟูมโครงการน้ าใจสู่คนไร้บ้าน 
- แฟูมโครงการแฟนพันธุ์แท้วรรณคดี 

 4.  มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง 
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

3.2-4-1 
 

3.2-4-2 
 

3.2-4-3 

- แฟูมโครงการขยะอลูมิเนียมเพื่อขา
เทียมแก่คนพิการ 
- แฟูมโครงการปันน้ าใจสู่ผู้พิการทาง
สายตา 
- รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 
4/2556 
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  5.  มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
3.2-5-1 - แฟูมโครงการ/กิจกรรม 2556 

  6.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

3.2-6-1 
 

3.2-6-2  
 

- รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 
4/2556 
- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2556 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ...6... ข้อ ได้

คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...5... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...6...  ข้อ และผลการด าเนินงานมี
พัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ท่ี ...6... ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
1. ภาควิชา จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
ภาควิชาวรรณคดีได้ จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  และได้บรรจุโครงการพัฒนานิสิตไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกปีการศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2556 นี้ ภาควิชา ฯ มีการด าเนินโครงการพัฒนานิสิตจ านวน 34 โครงการ (3.2-1-2 แผนปฏิบัติ งานภาควิชา
วรรณคดี ปีการศึกษา 2556) 

 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
ภาควิชาวรรณคดีได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่นิสิตด้านการประกันคุณภาพเป็นประจ า เช่น 

โครงการประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษครั้งท่ี 11  และให้นิสิตทดลองน ากระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมที่
นิสิตเป็นผู้จัด และได้ก าหนดตัวบ่งช้ีในโครงการ 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) จ านวนผู้เข้าร่วมในฐานะผู้ประกวดไม่ต่ ากว่า 15 คน 2) จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้ชมไม่ต่ ากว่า 30 คน และ 3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่า 3.51 (3.2-2-1 แฟ้มโครงการประกวดอ่าน
กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 11 และ 3.2-2-2 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 3/2556) 

  

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่าง
น้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

 ภาควิชาวรรณคดีได้ส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้แก่ 

   -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ได้แก่ โครงการ “ตามรอยวรรณคดีกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” (3.2-3-1 แฟ้มโครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) 

   -  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่ โครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคคี ครั้งท่ี 1” (3.2-3-2 แฟ้มโครงการวรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1) 
                -  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ โครงการ “พี่น้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม้”                 
(3.2-3-3 แฟ้มโครงการพี่น้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม้) 

   -  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่ โครงการ “น้ าใจสู่คนไร้บ้าน” (3.2-3-4 แฟ้มโครงการน้ าใจสู่
คนไร้บ้าน) 
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   -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แก่ โครงการ “แฟนพันธุ์แท”้ (3.2-3-5 แฟ้มโครงการแฟนพันธุ์แท้

วรรณคดี) 
เห็นได้ว่าภาควิชาฯ ได้ด าเนินการครบตามเกณฑ์มาตรฐาน คือครบทั้ง 5 ประเภท  
 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย  และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

 ภาควิชาวรรณคดีสนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาร่วมท ากิจกรรมกับนิสิตภาควิชาอ่ืนๆ เช่น 
ร่วมกันท าโครงการขยะอลูมิเนียมเพื่อขาเทียมแก่คนพิการ กับนิสิตของภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาษาต่างประเทศ และ  
ภาษาตะวันออก และร่วมกันท า โครงการปันน้ าใจสู่ผู้พิการทางสายตา  กับนิสิตของภาควิชาภาษาต่างประเทศ จะเห็นว่าการ
จัดท าเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ นั้นท าให้นิสิตมีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น (3.2-4-1 แฟ้มโครงการขยะอลูมิเนียม
เพื่อขาเทียมแก่คนพิการ, 3.2-4-2 แฟ้มโครงการปันน้ าใจสู่ผู้พิการทางสายตา  และ 3.2-4-3 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 
4/2556) 

 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
ภาควิชาวรรณคดีได้ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยจัดท ารายงานผลสรุปทุกกิจกรรม (3.2-5-

1 แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 2556)  
 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
ภาควิชาวรรณคดีได้น าผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานิสิตไปใช้ในการวางแผนการ

พัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง (3.2-6-1  รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี ครั้งท่ี 4/2556 และ 3.2-6- 2 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2556) 

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
3.2 4 ข้อ 6 ข้อ 3.00  5.00  6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) (ปรับเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับภาควิชา) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  5 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
  
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษา
วิชาการระดับภาควิชา 

3.3-1-1 
3.3-1-2 

- ค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ 4/2556  
- ค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ 5/2557  

 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3-2-1 
3.3-2-2 

- กล่องคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
- ห้องปฏิบัติการภาควิชาวรรณคด ี

 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษา
วิชาการระดับ ภาควิชา  เพื่อหาแนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

3.3-3-1 
3.3-3-2 
3.3-3-3 

 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
 

 4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกป ี

3.3-4-1 
 

- รายงานผลการประเมิน นิสิตประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้นและภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2556 

 5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.3-5-1 - รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557  
 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ...5... 

ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...5...  คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...5...  ข้อ และผลการ
ด าเนินงานมีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ท่ี ...5... ข้อ 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับภาควิชา 

 ภาควิชาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตให้มีภารกิจด้านการให้ค าปรึกษาและเพื่อร่วมกัน
ดูแลและแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและการใช้ชีวิตของนิสิต (3.3-1-1 ค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ 4/2556 และ 3.3-1-2 ค าสั่ง
ภาควิชาวรรณคดีที่ 5/2557) 

 
2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ภาควิชาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิต  ให้มีหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษาแก่นิสิต โดย
ภาควิชาฯ ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการให้ค าปรึกษา เช่น คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารแนะน าคณะและหลักสูตร เป็นต้น (3.3-2-1 กล่องคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา ) ตลอดจนจัดสถานท่ีที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมแก่การให้ค าปรึกษาท้ังที่เป็นกลุ่มใหญ่และเป็นส่วนตัว  (3.3-2-2 
ห้องปฏิบัติการภาควิชาวรรณคดี) 
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3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับ ภาควิชา  เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิตและคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ของภาควิชาฯ ร่วมกันอภิปรายเพื่อ หาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต ในการประชุมภาควิชา ฯ อย่าง
สม่ าเสมอ(3.3-3-1 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 3/2556, 3.3-3-2 รายงานการประชุมภาค วิชาฯ ครั้งท่ี 4/2556 และ 
3.3-3-3 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 1/2557) 

 
4. มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให้มีระบบการประเมินผลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิต ภาควิชา ฯ 
ได้รวบรวมข้อมูลผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิต เพื่อน าผลการประเมินมาอภิปรายในการประชุมภาควิชาฯ เพื่อปรับปรุงการ
ท างานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิต อย่างสม่ าเสมอ  (3.3-4-1 แบบรายงานผลการประเมิน นิสิตประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2556) 

 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ภาควิชาฯ จัดให้มีการประชุมภาควิชา โดยคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิต อภิปรายในประเด็น
เรื่องการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (3.3-5-1 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้ง
ที่ 2/2557) 

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  5.00  5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย จ านวน ...6... ตัวบ่งช้ี (สกอ.+สมศ.) แต่คณะ
มนุษยศาสตร์ก าหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ จ านวน ...5... ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง  ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
จ านวน ...3... ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย  3.11 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ พอใช้  สามารถบรรลุเปูาหมาย ...2...  ตัวบ่งช้ี 
และมีพัฒนาการ  ...1... ตัวบ่งช้ี   มีผลการประเมินตนเอง  ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. จ านวน ...2... ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน
เฉลี่ย  ....5.00....   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก และมีผลการประเมินตนเอง  ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+สมศ. 
จ านวน ...5... ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย ...3.87...  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้
ดังตารางที่  2.5 

 

ตารางที่ 2.5  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้า 
หมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ผลประเมิน
พัฒนาการ

* 

2555 

2556 

2555  

2556 2556 2556 

ประเมินตนเอง 
กรรม 
การ 

ปร
ะเ

มิน
ตน

เอ
ง 

กร
รม

กา
ร 

ปร
ะเ

มิน
ตน

เอ
ง 

กร
รม

กา
ร 

ปร
ะเ

มิน
ตน

เอ
ง 

กร
รม

กา
ร 

4.1 
 

ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
(ปรับเกณฑ์) 

6  ข้อ 6 5 7 7 3.00 5.00 5.00     

4.2 
 

ระบบและกลไก
การจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  

4  ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00 4.00     

4.3 จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

สัด 
ส่วน 

75, 
000 

100, 
000 

11
,76

5 

20, 
000 

5,0
00

 

40, 
000 

5,0
00

 

0.78 0.33 0.33     
8.5 8 8 

สมศ. 
5 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อย
ละ 

20 8.70 22.73 17.65 4.35 5.00 5.00     

สมศ. 
6 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อย
ละ 

20 17.39 109.09 88.89 4.35 5.00 5.00     

สมศ. 
7 

ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

 ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 3.87 3.87 4 4 3 3 
  

 *   ผลการประเมินเปูาหมาย  = บรรลุเปูาหมาย  = ไม่บรรลุเปูาหมาย  
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 ** ผลการประเมินพัฒนาการ   = มีพัฒนาการ   = ไม่มีพัฒนาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) (ปรับเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับ

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

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของคณะ และ/หรือภาควิชา  และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

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

 
4.1-1-4 

- ค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ 5/2556 
- ค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ 6/2557 
- แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี                    
ปีการศึกษา 2556 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
วิจัยฯ ครั้งท่ี 2/2556 

 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

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

- มคอ.3 วิชา 01373331  
- มคอ.3 วิชา 01376212 
- มคอ.3 วิชา 01376324 

 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ า 

4.1-3-1 
 

4.1-3-2 

- รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี 
ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
วิจัยฯ ครั้งท่ี 2/2556 

 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของภาควิชาเพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.1-4-1 
 

4.1-4-2 

- แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี  
ปีการศึกษา 2556 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
วิจัยฯ ครั้งท่ี 1/2557 

 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตาม*เอกลักษณ์ของคณะในประเด็น
ต่อไปนี ้
 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ

ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ  

 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

* เอกลักษณ์ของคณะ หมายถึง การบูรณาการศาสตร์แห่ง
ภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

4.1-5-1 
4.1-5-2 

 
4.1-5-3 

 
 
 

- ห้องปฏิบัติการวรรณคดี 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
ครั้งท่ี 2/2556 
- แฟูมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-
ไทยศึกษาในบริบทสากล 
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เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

  6.    มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4                 
และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

4.1-6-1 
 

4.1-6-2 
 
 

4.1-6-3 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ
ครั้งท่ี 2/2556 
- แฟูมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-
ไทยศึกษาในบริบทสากล 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ
ครั้งท่ี 2/2557 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
ภาควิชา 

4.1-7-1 
 

4.1-7-2 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ   
ครั้งท่ี 1/2557  
- รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี ครั้ง
ที่ 2/2557 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน ...7... ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...5... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...6... ข้อ และ
ผลการด าเนินงานมีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ ...6… ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ

และ/หรือภาควิชา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
      ภาควิชาวรรณคดีมีการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ตามแผนของคณะและ

สอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการของภาคฯ (4.1-1-1 ค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ 5/2556 และ 4.1-1-2 ค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ 6/2557)  ท่ีรับผิดชอบ
ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ท างานวิจัย/สร้างผลงานทางวิชาการ ร่วมโครงการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของภาควิชา
ตลอดจนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (4.1-1-3 แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี ปี
การศึกษา 2556 และ 4.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งท่ี 2/2556)  

 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาวรรณคดีมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน โดยน าข้อค้นพบหรือองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาเป็นเนื้อหาส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี (4.1-2-1 มคอ.3 
วิชา 01373331,  4.1-2-2 ประมวลการสอนรายวิชา 01376212 และ  4.1-2-3 ประมวลการสอนรายวิชา 01376324)  

 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์

ประจ า 
ภาควิชาวรรณคดีพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยด้วยการส่งเสริมให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุม

วิชาการทั้งในฐานะผู้เข้าร่วมและผู้น าเสนอผลงาน ทั้งนี้ ภาควิชาวรรณคดียังให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าผ่านเอกสารที่แจกจ่ายเพื่อให้ความรู้ภายในภาควิชา (4.1-3-1 รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี ครั้งท่ี 3/2556 
และ 4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งท่ี 2/2556) 
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4. มีการจัดสรรงบประมาณของภาควิชาเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

ภาควิชาวรรณคดีได้จัดสรรงบประมาณเป็นทุนส าหรับการผลิตเอกสารวิชาการทางวรรณคดีอันเป็นการเผยแพร่   
องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยอย่างเป็นระบบ (4.1-4-1 แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 
2556 และ 4.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งท่ี 1/2557) 

 
  5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม*เอกลักษณ์ของคณะในประเด็นต่อไปนี้ 

 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  

 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

* เอกลักษณ์ของคณะ หมายถึง การบูรณาการศาสตร์แห่งภาษา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 
ภาควิชาวรรณคดีมีห้องปฏิบัติการวรรณคดีที่ใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูล

สนับสนุนการวิจัย (4.1-5-1 ห้องปฏิบัติการวรรณคดี)  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการวิจัยคือผลักดันให้
คณาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นโดยคณะฯ ท้ังในฐานะผู้เสนอผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้ด าเนินรายการ และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน (4.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งท่ี 2/2556 และ 4.1-
5-3 แฟ้มการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล) 

 
6.   มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

ภาควิชาวรรณคดีติดตามและประเมินผลการสนับสนุนทุนวิจัย การสร้างแหล่งค้นคว้าวิจัย และการจัดประชุม
วิชาการอยู่เสมอ (4.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งท่ี 2/2556, 4.1-6-2 แฟ้มการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล และ4.1-6-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งท่ี 2/2557) 

 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของภาควิชา 

 ภาควิชาวรรณคดีมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
ภาควิชาเกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก (4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งท่ี 1/2557 
และ 4.1-7-2 รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี ครั้งท่ี 2/2557) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
4.1 5 ข้อ 7 ข้อ 3.00  5.00  6 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  4 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

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

 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.2-1-1 
 

4.2-1-2 
 

4.2-1-3 
 

 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
วิจัยฯ ครั้งท่ี 2/2556 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิจัยฯ ครั้งท่ี 1/2557 
- หนังสือ “พิพิธพรรณวรรณา: ความ
ทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบท
สากล” 

 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่
คนท่ัวไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

4.2-2-1 
 

4.2-2-2 
 
 

 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิจัยฯ ครั้งท่ี 1/2557 
- แฟูมโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความ
ทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบท
สากล 

 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4.2-3-1 
 
 

4.2-3-2 

- หนังสือ “พิพิธพรรณวรรณา: ความ
ทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบท
สากล” 
- เว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี 

 4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

4.2-4-1 
 
 

4.2-4-2 
 
 

4.2-4-3 
 

- จดหมายตอบรับหนังสือ “พิพิธ
พรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-
ไทยศึกษาในบริบทสากล” 
- จดหมายตอบรับหนังสือ “นิยายแห่ง
นิยาม: เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์
การเมืองวัฒนธรรม” 
- แบบรายงานผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิ
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  

 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน จ านวน ...4... ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...4... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...4... 
ข้อ และผลการด าเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ ...4... ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ภาควิชาวรรณคดีมีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท้ังในวงวิชาการ
และการน าไปใช้ประโยชน์ มีการเผยแพร่และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจน
และสนับสนุนงบประมาณแก่อาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ (4.2-1-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งท่ี 2/2556, 4.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งท่ี 1/2557 และ 4.2-1-3 หนังสือ 
“พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล”)  

 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
       ภาควิชาวรรณคดีจัดการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ (4.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งท่ี 1/2557)  และผลักดันให้อาจารย์
ส่งผลงานร่วมตีพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ ซึ่งเป็นการวางแผนที่ชัดเจนตั้งแต่คณะเริ่มด าริให้มีโครงการประชุมวิชาการ (4.2-2-2 
แฟ้มโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล”) 
 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

ภาควิชาวรรณคดีมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในรูปแบบหนังสือ 
(4.2-3-1 หนังสือ “ พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล ” และ 4.2-3-2 เว็บไซต์ภาควิชา
วรรณคดี) 

 

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

ภาควิชาวรรณคดีได้รับการตอบรับการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยพิจารณาจากจดหมายตอบรับหนังสือ
รวบรวมผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ (4.2-4-1 จดหมายตอบรับหนังสือ “ พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและ
สยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล ”, 4.2-4-2 จดหมายตอบรับหนังสือ “นิยายแห่งนิยาม : เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมือง
วัฒนธรรม” และ 4.2-4-3 แบบรายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์) 

 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ไม่มีผลการด าเนินงาน 
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6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
4.2 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00  4.00  4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (สกอ.4.3) 
รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ  (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556)                          เป้าหมาย  75,000 บาท/คน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนที่ได้ = 0.78 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

4.3-1 
 

 

- แฟูมงานวิจัยภาควิชาฯ  
 

วิธีการค านวณ    
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 
 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
X 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีอาจารย์ประจ าจ านวน  8 คน (ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน   40,000 บาท คิดเป็น  5,000 บาท/คน แปลงค่า
แล้วได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 0.33  คะแนน ไม่บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี 75,000 บาท/คน และผลการ
ด าเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีงบประมาณ 2555 ที่ 11,765 บาท/คน 

 

 ในปีงบประมาณ  2556 ภาควิชาวรรณคดีมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก ภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน 
จ านวน 
(บาท) 

หน่วยงานที่ให้ทุน 

1 เรื่องเล่ามุขปาฐะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 
การศึกษาในฐานะความทรงจ าทางวัฒนธรรม 

อ.กฤตยา ณ หนองคาย 20,000 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2 อหังการแห่งสามัญชน: สุนทรียศาสตร์และอุดมการณ์ชน
ช้ันกลางในนวนิยาย "ความไม่พยาบาท" ของ "นาย
ส าราญ" 

รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ 20,000 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

คะแนนที่ได้ =   
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ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) 

รอบระยะเวลา  รอบปี ปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556) เป้าหมาย ร้อยละ 20 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต  
ผลการด าเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 8 2 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 2 1 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75   

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4 (Q1 - Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00   

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125   
6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.25   
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.50   
8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75   
9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 1.00   
10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 10 3 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  9 
12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 9 

13 คะแนนที่ได้ 5
10


33.33

= 5 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต  

วิธีการค านวณ 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

 

   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

                จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
X 100 

http://www.scimagojr.com/
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตามเกณฑ์ 
เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2556 2557 

5 
2.50 

ร้อยละ 22.73 5 คะแนน ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20 
11 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5-1 หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบท
สากล” 

5-2 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ฉบับพิเศษ 2556 
5-3 หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบท

สากล” 
5-4 หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษาครั้งท่ี 3 “แสงแห่งพลวัตเกาหลี”  
5-5 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
5-6 หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบท

สากล” 
5-7 วารสารไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับปลายปี (สิงหาคม 2556 - มกราคม 2557) 
5-8 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ฉบับปลายปี (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556) 
5-9 หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบท

สากล” 
5-10 หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบท

สากล” 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักฐาน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีตีพิมพ ์ ชื่อคณะผู้วิจัย 
ระดับ

คุณภาพ
งานวิจัย * 

ชื่อวารสาร 
วิชาการ 

วันเดือนปีที่
ตีพิมพ ์

เลขหน้า 
ค่า

น้ าหนัก 

1. ค าส่อนัยทางเพศในบท
ละคร โรเมโอและจูเลียต  
พระราชนิพนธ์แปล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง 1 พิพิธ
พรรณวรรณา: 
ความทรงจ า
และสยาม-
ไทยศึกษาใน

สิงหาคม 
2556 

243-
259 

0.25 
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บริบทสากล 

ชื่อบทความวิจัยท่ีตีพิมพ ์ ชื่อคณะผู้วิจัย 
ระดับ

คุณภาพ
งานวิจัย * 

ชื่อวารสาร 
วิชาการ 

วันเดือนปีที่
ตีพิมพ ์

เลขหน้า 
ค่า

น้ าหนัก 

2. วรรณกรรมไทยร่วมสมัยใน
ปริทัศน์ของนักวิจัยต่างสาขา 

ผศ.นัทธนัย 
ประสานนาม 
 
 

2 วารสาร
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

ฉบับพิเศษ 
2556 

312-
363 

0.50 

3. เพศวิถีกับการเมืองเรื่อง
ความเป็นไทยในนวนิยายโร
มานซ์แนวจักรวรรดินิยมของ
หลวงวิจิตรวาทการ 

ผศ.นัทธนัย 
ประสานนาม 

1 พิพิธ
พรรณวรรณา: 
ความทรงจ า
และสยาม-
ไทยศึกษาใน
บริบทสากล 

สิงหาคม 
2556 

137-
164 

0.25 

4. นิราศเกาหลี: ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับ
การเมือง 

อ.พรรณราย                 
ชาญหิรัญ 

1 แสงแห่งพลวัต
เกาหล ี

กรกฎาคม 
2556 

236-
261 

0.25 

5. คุณค่าทางวรรณศิลป์ในบท
ละครเรื่องขุนช้างขุนแผน พระ
ราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ 

อ.รัตนพล ช่ืนค้า 1 เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
วิชาการ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ์
 

กรกฎาคม 
2556 

30-44 0.25 

6. แกะรอยหนังโลม: บทพินิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี
กับทัศนศิลป์ในภาพหนังใหญ ่

อ.รัตนพล ช่ืนค้า 1 พิพิธ
พรรณวรรณา: 
ความทรงจ า
และสยาม-
ไทยศึกษาใน
บริบทสากล 

สิงหาคม 
2556 

49-88 0.25 

7. เพลงพื้นบ้านในบทละคร
ดึกด าบรรพ์ของสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ ์

อ.รัตนพล ช่ืนค้า 1 วารสารไทย
ศึกษา 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 
2556-
มกราคม 
2557 

131-
160 

0.25 

8. อาเซียนกับมิติวรรณกรรม: 
อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์ 

อ.รัตนพล ช่ืนค้า 2 วารสาร
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2556 
 
 

250-
261 

0.5 
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ชื่อบทความวิจัยท่ีตีพิมพ ์ ชื่อคณะผู้วิจัย 
ระดับ

คุณภาพ
งานวิจัย * 

ชื่อวารสาร 
วิชาการ 

วันเดือนปีที่
ตีพิมพ ์

เลขหน้า 
ค่า

น้ าหนัก 

9. แม่โพสพ: ความทรงจ าและ
สยาม-ไทยศึกษาในบริบท
สากล 

อ.วรรณา นาวิกมูล 1 พิพิธ
พรรณวรรณา: 
ความทรงจ า
และสยาม-
ไทยศึกษาใน
บริบทสากล 

สิงหาคม 
2556 

260-
279 

0.25 

10. ความไม่พยาบาท ของ 
"นายส าราญ" กับอุดมการณ์
ชนช้ันกลาง 

รศ.ดร.สรณัฐ                  
ไตลังคะ 

1 พิพิธ
พรรณวรรณา: 
ความทรงจ า
และสยาม-
ไทยศึกษาใน
บริบทสากล 

สิงหาคม 
2556 

117-
136 

0.25 

* ใส่หมายเลขของระดับคุณภาพงานวิจัย :  
1  =  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
2  =  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
3  =  ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 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  =  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
7  =  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
8  =  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
9  =  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scimagojr.com/
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ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.) 

รอบระยะเวลา  รอบปี ปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556) เป้าหมาย  ร้อยละ 20 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต  

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
1 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 5 
2 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 3 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 8 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 9 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 100 

6 คะแนนที่ได้ 5
20


89.88

= 5 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทินที่ระบ ุ

วิธีการค านวณ 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตามเกณฑ์ 
เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2556 2557 

6 
11 

ร้อยละ 100 5 คะแนน ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20 
11 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

6-1 หลักฐานการพิมพ์จ าหน่ายผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
6-2 หลักฐานการพิมพ์จ าหน่ายผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
6-3 หลักฐานการพิมพ์จ าหน่ายผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
6-4 จดหมายตอบรับหนังสือนิยายแห่งนิยาม: เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม 
6-5 หลักฐานการพิมพ์จ าหน่ายผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
6-6 หลักฐานการพิมพ์จ าหน่ายผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์
6-7 หลักฐานการพิมพ์จ าหน่ายผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
6-8 หลักฐานการพิมพ์จ าหน่ายผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

   ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ีน่ าไปใช้ประโยชน์ 

             จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
X 100 
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ข้อมูลหลักฐาน 

ชื่อผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้

ประโยชน ์
ชื่อคณะผู้วิจัย 

ลักษณะการ
น าไปใช้

ประโยชน ์* 

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/
ชุมชน ที่น าไปใช้

ประโยชน ์

รายละเอียดการ
น ามาใช้อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์ 

วันเดือนปีที่
ใช้ประโยชน ์

ค่า
น้ าหนัก 

1. เคร่ืองหมายและ
สัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ ฉบับ
ปรับปรุง 

ศ.กุลวดี  
มกราภิรมย์ 

2 ส านักพิมพ์อมรินทร์ 
http://www.naiin.com
/books 

พิมพ์จ าหน่าย มกราคม-
ธันวาคม 
2556 

1 ชิ้น 

2. การละครตะวันตก: สมัย
คลาสสิก-สมัยฟื้นฟูศิลปะ 

ศ.กุลวดี  
มกราภิรมย์ 

2 ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
http://www.chulapres
s.com/2009/descripti
on.php?bc=97897403
24829 
 

พิมพ์จ าหน่าย มกราคม-
ธันวาคม 
2556 

1 ชิ้น 

3. แผนที่เดินเรือของ
โคลัมบัส 

ศ.กุลวดี  
มกราภิรมย์ 

2 ส านักพิมพ์ Happy Kids 
https://www.se-
ed.com/product 
 

พิมพ์จ าหน่าย มกราคม-
ธันวาคม 
2556 

1 ชิ้น 

4. นิยายแห่งนิยาม: เรื่องเล่า
สมัยใหม่ในปริทัศน์การเมือง
วัฒนธรรม 

ผศ.นัทธนัย 
ประสานนาม 

3 ห้องสมุดของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ 
 

เผยแพร่ยังห้องสมุด
ของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ 

มกราคม-
ธันวาคม 
2556 

1 ชิ้น 

5. โดยนัยน้ีอีกนัยหน่ึง: นัย
อันหลากหลายในตัวบททาง
วัฒนธรรม 

ผศ.นัทธนัย 
ประสานนาม 

2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
https://www.se-
ed.com/product-
search/ 

พิมพ์จ าหน่าย มกราคม-
ธันวาคม 
2556 

1 ชิ้น 

6. ที่น้ี-ที่โน่น: จิตใจที่ไร้บ้าน
ของคนไทยพลัดถิ่นในเรื่อง
สั้นของอัญชัน 

ผศ.นัทธนัย 
ประสานนาม 

2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
https://www.se-
ed.com/product-
search/ 

พิมพ์จ าหน่าย มกราคม-
ธันวาคม 
2556 

1 ชิ้น 

7. ปากกาขนนกของ            
เชคสเปียร์ 

อ.วรรณา  
นาวิกมูล 

2 ส านักพิมพ์ Happy Kids 
http://www.planforki 
ds.com/shop/bookd
etail.php?productid=
671 
 
 
 
 
 

พิมพ์จ าหน่าย มกราคม-
ธันวาคม 
2556 

1 ชิ้น 

http://www.chulapress.com/2009/description.php?bc=9789740324829
http://www.chulapress.com/2009/description.php?bc=9789740324829
http://www.chulapress.com/2009/description.php?bc=9789740324829
http://www.chulapress.com/2009/description.php?bc=9789740324829
http://www.planforkids.com/shop/bookdetail.php?productid=671
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ชื่อผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้

ประโยชน ์
ชื่อคณะผู้วิจัย 

ลักษณะการ
น าไปใช้

ประโยชน ์* 

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/
ชุมชน ทีน าไปใช้

ประโยชน ์
 
 

รายละเอียดการ
น ามาใช้อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์ 

วันเดือนปีที่
ใช้ประโยชน ์

ค่า
น้ าหนัก 

8. ศาสตร์และศิลป์แห่งการ
เล่าเร่ือง 

รศ.ดร.สรณัฐ 
ไตลังคะ 

2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
http://ku-
press.ku.ac.th/newwe
b/index.php?option=
com_content&view=a
rticle&Itemid=24&id=
280 

พิมพ์จ าหน่าย มกราคม-
ธันวาคม 
2556 

1 ชิ้น 

 
* ใส่ตัวเลขของลักษณะการน าไปใช้ประโยชน์ :  
1  = เชิงวิชาการ (ไม่นับในตัวบ่งช้ีของ สมศ. แต่ใช้เป็นหลักฐานในตัวบ่งช้ี ของ สกอ.) 
2  = เชิงพาณิชย ์
3  = เชิงสาธารณะ 
4  = เชิงนโยบาย 
5 = ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ku-press.ku.ac.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=24&id=280
http://ku-press.ku.ac.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=24&id=280
http://ku-press.ku.ac.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=24&id=280
http://ku-press.ku.ac.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=24&id=280
http://ku-press.ku.ac.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=24&id=280
http://ku-press.ku.ac.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=24&id=280
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) (ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล) 
 

รอบระยะเวลา  รอบปี ปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556) เป้าหมาย  ร้อยละ 1.5 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต  
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 0.25 - 
2 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 0.50 - 
3 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

ก าหนด 
0.75 1.50 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ  1.5 
6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)  9 
7 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ  16.67 

8 คะแนนที่ได้  5
10


67.16

= 5 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน  

วิธีการค านวณ 

 

 

ผลการประเมินตนเอง    

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ประเมินตาม
เกณฑ ์

เป้าหมาย 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2557 

7 
1.5 

ร้อยละ 16.67 5 คะแนน ร้อยละ 1.5 บรรลุ ร้อยละ 1.5 
9 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7-1 พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล 
7-2 นิยายแห่งนิยาม: เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม 

 

   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 

        จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
X 100 
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ข้อมูลหลักฐาน 

ชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ชื่อคณะผู้เขียน 
ระดับคุณภาพผลงาน

วิชาการ * 
ชื่อวารสารที่

ตีพิมพ ์

วันเดือนปีที่
ได้รับรอง
คุณภาพ/
ตีพิมพ์ 

ค่า
น้ าหนัก 

1. พิพิธพรรณวรรณา: ความ
ทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาใน
บริบทสากล 

ผศ.นัทธนัย   
ประสานนาม 
บรรณาธิการ 

ต าราหรือหนังสือท่ีมี
การประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษาก าหนด 

หนังสือจัดพิมพ์
เนื่องในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พิพิธ
พรรณวรรณา: 
ความทรงจ าและ
สยาม-ไทยศึกษา
ในบริบทสากล 

สิงหาคม 
2556 

0.75 

2. นิยายแห่งนิยาม: เรื่องเล่า
สมัยใหม่ในปริทัศน์การเมือง
วัฒนธรรม 

ผศ.นัทธนัย   
ประสานนาม 

ต าราหรือหนังสือท่ีมี
การประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษาก าหนด 

หนังสือนิยายแห่ง
นิยาม: เรื่องเล่า
สมัยใหม่ใน
ปริทัศน์การเมือง
วัฒนธรรม 

2556 0.75 

 

* ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ :  
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
- ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 
- ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ

ต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูลที่มีการด าเนินงาน (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) ** 
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องค์ประกอบท่ี  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  (สกอ.+สมศ.) 
จ านวน ...4...   ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง  ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน ...2... ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน
เฉลี่ย ...5.00... ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก สามารถบรรลุเปูาหมาย  ...2... ตัวบ่งช้ี และมีพัฒนาการ  ...2...  ตัวบ่งช้ี 
มีผลการประเมินตนเอง  ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. จ านวน ...2... ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย ... 5.00... ผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับ ดีมาก และมีผลการประเมินตนเอง  ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+สมศ. จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย ...5.00...  ผล
การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  2.6 
 
ตารางที่ 2.6  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมินตามเกณฑ ์
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ผลประเมิน
พัฒนาการ** 

2555 

2556 

2555 

2556 2556 2556 

ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิ
นตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

5.1 
 

ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00     

5.2 
 

กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00     

สมศ. 
8 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อย
ละ 

30 5 5 5 5.00 5.00 5.00     

สมศ. 
9 

ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00     

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 4 4 4 4 

 
 *   ผลการประเมินเปูาหมาย  = บรรลุเปูาหมาย  = ไม่บรรลุเปูาหมาย  
 ** ผลการประเมินพัฒนาการ   = มีพัฒนาการ   = ไม่มีพัฒนาการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 

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

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน 

5.1-2-1 
 

5.1-2-2 
 
 

แบบเก็บบริการวิชาการ 1 ของ
องค์ประกอบท่ี 5  
ข้อมูลหลักฐานในตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการน า
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย (สมศ.) ในเล่ม SAR ปี 2556 

 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย 

5.1-3-1 
 

5.1-3-2 
 
 

แบบเก็บบริการวิชาการ 1 ของ
องค์ประกอบท่ี 5 
ข้อมูลหลักฐานในตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการน า
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย (สมศ.) ในเล่ม SAR ปี 2556 

 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

5.1-4-1 
 

รายงานการประเมินผลส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ปีการศึกษา 2556  

 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

5.1-5-1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุาย
วิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 1/2557 
 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน  …5... ข้อ 

ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน …5... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...5... ข้อ และผลการด าเนินงานมี
พัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ ...5... ข้อ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ภาควิชาวรรณคดีวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการให้การบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีนโยบาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรพัฒนาความรู้อยู่เสมอเพื่อพร้อมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังมีการจัดหางบประมาณอย่างเป็นระบบ และมีการก าหนดภาระงานของอาจารย์และ
บุคลากรไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งยังปรับปรุงการบริการวิชาการให้มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ (5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ) 

 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
ภาควิชาวรรณคดีมีการน างานบริการทางวิชาการของปีการศึกษา 2555 มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในหลาย

รายวิชาของปีการศึกษา 255 6 คือ การน าความรู้จากโครงการสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากร/ ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก เช่น การน าความรู้จากงานบริการทางวิชาการของ อ.รัตนพล ช่ืนค้า ที่เป็นวิทยากรบรรยายวิชา 2201668 วรรณคดี
ไทยสัมพันธ์ หัวข้อ “เรื่องรามเกียรติ์กับศิลปะการแสดงหนังใหญ่” ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา 01376345 พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุ
ชิตชิโนรส ในหัวข้อ "สมุทรโฆษค าฉันท์"  
 นอกจากนี้ยังมีการ น าความรู้จากงานบริการทางวิชาการของ อ.พรรณราย ชาญหิรัญ ที่เป็นวิทยากรสอนเสริมชุดวิชา
ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ  โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ มาบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา 01376323 หัวข้อ "บทละครนอกเรื่องไกรทอง " (5.1-2-1 แบบเก็บ
บริการวิชาการ 1 ขององค์ประกอบท่ี 5) (5.1-2-2 ข้อมูลหลักฐานในตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.) ในเล่ม SAR ปี 2556) 

 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

 ภาควิชาวรรณคดีมีการน างานบริการทางวิชาการแก่สังคมมาใช้กับการวิจัยอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น การน างาน
บริการทางวิชาการของ อ.รัตนพล ช่ืนค้า ที่เป็นวิทยากรบรรยายวิชา 2201668 วรรณคดีไทยสัมพันธ์ หัวข้อ “เรื่องรามเกียรติ์
กับศิลปะการแสดงหนังใหญ่” ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ใน
โครงการสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากร/ ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานภายนอก  มาใช้ต่อยอดกับ โครงการวิจัย “โครงการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) ”  ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม  
 รวมทั้งการน าการน า โครงการฐานข้อมูลความรู้ด้านวรรณคดี ของรศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ภาควิชาวรรณคดีมาบูรณาการกับโครงการวิจัย “อหังการแห่งสามัญชน: สุนทรียศาสตร์และอุดมการณ์ชนช้ันกลางในนวนิยาย 
“ความไม่พยาบาท” ของ “นายส าราญ”” (5.1-3-1 แบบบริการทางวิชาการ 1 ขององค์ประกอบท่ี 5) (5.1-3-2 ข้อมูลหลักฐาน
ในตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.) ในเล่ม 
SAR ปี 2556) 

 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
จากการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ภาควิชาวรรณคดีมีการ

ประเมินผลความส าเร็จในการประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา เพื่อติดตามผลความส าเร็จของการบูรณาการดังกล่าว  
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(5.1-4-1 รายงานการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ปี
การศึกษา 2556)  

 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
 จากผลการประเมินความส าเร็จนี้ บุคลากรของภาควิชาวรรณคดีมีการน าผลการประเมินการบูรณาการโครงการหรือ
กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2555 ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยในปีการศึกษา 2556 ดังปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 
1/2557 (5.1-5-1)  
 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  5.00  5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) 

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

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน  หรือ
ภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและ
การจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของคณะ 

5.1-1-1 แบบส ารวจประเภท/ช่ือ/จ านวน
หนังสือท่ีประสงค์จะให้ภาควิชา
วรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์จัดพิมพ์เป็นต้นฉบับ
หนังสืออักษรเบรลล์ ปีการศึกษา 2556 
โครงการการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ
อักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา ใน
แฟูมหลักฐานองค์ประกอบท่ี 5 

2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
หรือภาคเอกชน  หรือภาครัฐ  หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

5.2-2-1 
 

5.2-2-2 
 

แบบเก็บบริการวิชาการ 1 ของ
องค์ประกอบท่ี 5  
โครงการบริการวิชาการภาควิชาวรรณคดี 
ปีการศึกษา 2556 ในแฟูมหลักฐาน
องค์ประกอบท่ี 5  

3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

5.2-3-1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุาย
วิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 2/2556 

 4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3  ไปพัฒนา
ระบบและกลไก  หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ 

5.2-4-1 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุาย
วิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 1/2557 
 

 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

5.2-5-1 การเผยแพรห่นังสือ “พิพิธพรรณวรรณา: 
ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาใน
บริบทสากล” 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีกระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน  ...5... ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...5... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...5... ข้อ และ
ผลการด าเนินงานไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ ...5... ข้อ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ

ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
ภาควิชาวรรณคดีมีการส ารวจความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อจัดท าแผนโครงการ การ

จัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา เพื่อให้ได้ประเภท ช่ือหนังสือ และจ านวนหนังสือท่ีตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการทางวิชาการ (5.1-1-1 แบบส ารวจประเภท/ช่ือ/จ านวนหนังสือท่ีประสงค์จะให้ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์  
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ม.เกษตรศาสตร์จัดพิมพ์เป็นต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์ ปีการศึกษา 2556 โครงการ การจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์
เพื่อผู้พิการทางสายตา ในแฟ้มหลักฐานองค์ประกอบท่ี 5) 

 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
ภาควิชาวรรณคดีมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี (5.2-2-1 แบบเก็บบริการวิชาการ 1 ใน

องค์ประกอบท่ี 5 และ 5.2-2-2 โครงการบริการวิชาการภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 2556 ในแฟ้มหลักฐานองค์ประกอบท่ี 5) 
  2.1) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ในโครงการการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทาง
สายตา 
  2.2) คณะกรรมการฝุายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
ภาควิชาวรรณคดีมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมว่าสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ และประเมินผลต่อนิสิต อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการในการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (5.2-3-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 2/2556) 
 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมไปใช้พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ เช่น การน าผลการประเมินโครงการสัมมนาวิชาการ "วรรณศิลป์-สหศาสตร์-นาฏยคดี"  ในปีการศึกษา 2556 มา
ใช้พัฒนาการให้บริการทางวิชาการใน  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา :  ความทรงจ าและสยาม-ไทย
ศึกษาในบริบทสากล (5.2-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 1/2557) 

 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่

สู่สาธารณชน 
 ภาควิชาวรรณคดีมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน เช่น โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบท
สากล  ในปีการศึกษา 2556 นี้ ภาควิชาได้มีการเผยแพร่งานวิจัยในโครงการประชุมวิชาการครั้งนี้ ในหนังสือ เรื่อง “พิพิธ
พรรณวรรณา : ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล"  และเว็บไซต์ของภาควิชาฯ (5.2-5-1) เพื่อให้บุคคลทั้งภายใน
และภายนอกคณะได้ใช้ประโยชน์จากการบริการทางวิชาการครั้งนี้ 

 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  5.00  5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
(สมศ.) 

 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) เป้าหมาย  ร้อยละ 30 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต  
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 1 
2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 0 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาท้ังในส่วนของการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
2 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 6 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 50 

6 
คะแนนที่ได้ 

 
5

30 


50
= 5 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

วิธีการค านวณ 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตามเกณฑ์ 
เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2556 2557 

8 ร้อยละ 50 5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรล ุ ร้อยละ 30 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1 แฟูมรายงานผลการด าเนินงานของภาควิชาวรรณคด ี
8.2 แฟูมโครงการ/กิจกรรมภาควิชาวรรณคดี ปี 2556 

 
 

                    จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
             ท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจยั 

   จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ
X 100 
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ข้อมูลหลักฐาน 

การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ชื่อคณะ
ผู้ด าเนินการ 

ชื่อหน่วยงานที่ด าเนินการ 

ลักษณะ
ภารกิจที่มี
การบูรณา

การ* 

วันเดือนปีที่
น าไปบูรณาการ 

รายละเอียดการ
น าการบริการ

วิชาการไปบูรณา
การ/หลักฐาน 

(ชื่อวิชา/เร่ืองวิจัย/
ต ารา ฯลฯ) 

1. โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
“พิพิธพรรณวรรณา : 
ความทรงจ าและสยาม-
ไทยศึกษาในบริบท
สากล 

 

คณาจารย์
ภาควิชาวรรณคด ี

ภาควิชาวรรณคดีและ
คณะกรรมการฝุายวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร ์
ร่วมกับ สยามสมาคมในพระ
บรมราชูปถัมภ ์
 

6 ปีการศึกษา 
2556 

หนังสือ “พิพิธ
พรรณวรรณา : 
ความทรงจ าและ
สยาม-ไทยศึกษาใน
บริบทสากล" 
 

2. โครงการสนับสนุน
บุคลากรเป็นวิทยากร/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่
หน่วยงานภายนอก 
 

คณาจารย์
ภาควิชาวรรณคด ี

ภาควิชาวรรณคดี 3 วิชา 01376345 
วันท่ี 10 ก.พ. 57 
หัวข้อ "สมุทร
โฆษค าฉันท"์ 
และวิชา 
01376323 วันท่ี 
6 ธ.ค. 56 หัวข้อ 
"บทละครนอก
เรื่องไกรทอง" 
และ
โครงการวิจัย
ตลอดปีการศึกษา 
2556 

 

รายวิชา 
01376323 
วรรณคดีสมัย
รัตนโกสินทร์ และ 
รายวิชา 01376345 
พระนิพนธ์กรม
สมเด็จพระปรมา  
นุชิตชิโนรส และ
โครงการวิจัย “การ
รวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลมรดก
ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (ละคร
ลิง) ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัย
จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ของ อ.รัตนพล ช่ืนค้า  

3. โครงการฐานข้อมูล
ความรู้ด้านวรรณคด ี
 

คณาจารย์
ภาควิชาวรรณคด ี

ภาควิชาวรรณคดี 3 วิชา 01376212 
วันท่ี 18 ก.พ. 
57 หัวข้อ 
"ตัวอย่าง 
 
 

รายวิชา 01376212 
ศัพท์กวี และ
รายวิชา 01376324 
วรรณกรรมสมัยใหม่ 
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การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ชื่อคณะ
ผู้ด าเนินการ 

ชื่อหน่วยงานที่ด าเนินการ 

ลักษณะ
ภารกิจที่มี
การบูรณา

การ* 

วันเดือนปีที่
น าไปบูรณาการ 

รายละเอียดการ
น าการบริการ

วิชาการไปบูรณา
การ/หลักฐาน 

(ชื่อวิชา/เร่ืองวิจัย/
ต ารา ฯลฯ) 

    การศึกษาศัพท์
ในวรรณคดีไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น" และ
วิชา 01376324 
วันท่ี 14 พ.ย. 
56 หัวข้อ "ความ
ไม่พยาบาท ของ 
นายส าราญ กับ
อุดมการณ์ชนช้ัน
กลาง" และ
โครงการวิจัย
ตลอดปีการศึกษา 
2556 

และโครงการวิจัย
อหังการแห่งสามัญ
ชน: สุนทรียศาสตร์
และอุดมการณ ์
ชนช้ันกลางใน 
นวนิยาย “ความไม่
พยาบาท” ของ 
“นายส าราญ” 

4. โครงการฐานข้อมูล
ตัวละครเด่นใน
วรรณคด ี
 

อ.จันทวรรณ 
อนันตประยูร  
 

ภาควิชาวรรณคดี 1 ตลอดปี
การศึกษา 2556 

รายวิชา 01373221 
Evolution of 
American 
Literature และ
รายวิชา 01373422 
Twentieth 
Century English 
& American 
Literature 

* ใส่ตัวเลขของลักษณะภารกิจที่มีการบูรณาการ :  
1  = ใช้กับการเรียนการสอน 
2  = ใช้กับการวิจัย 
3  = ใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
4  = ใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา 
5 = ใช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม ่
6 = ใช้กับการขยายผลสู่หนังสือหรือต ารา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.) 
 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) เป้าหมาย 3 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
  3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
5 : 5 ข้อ 

 1.  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

9-1-1 
 
 

โครงการบริการวิชาการภาควิชาวรรณคดี ปี
การศึกษา 2556 ในแฟูมหลักฐานองค์ประกอบท่ี 5  

 2.  บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

9-2-1 
 

9-2-2 

แบบประเมินโครงการบริการวิชาการปีการศึกษา 
2556 ในแฟูมหลักฐานองค์ประกอบท่ี 5 
แบบเก็บบริการวิชาการ 1 ขององค์ประกอบท่ี 5 

 3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิก
ที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

9-3-1 โครงการการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์
เพื่อผู้พิการทางสายตา  
ในแฟูมหลักฐานองค์ประกอบท่ี 5 

 4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

9-4-1 โครงการการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์
เพื่อผู้พิการทางสายตา  
ในแฟูมหลักฐานองค์ประกอบท่ี 5 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กร
มีความเข้มแข็ง 

9-5-1 
 

9-5-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการครั้งที่ 1/2557 
แบบประเมินโครงการบริการวิชาการปีการศึกษา 
2556 ในแฟูมหลักฐานองค์ประกอบท่ี 5  

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกตามเกณฑ์

มาตรฐาน จ านวน 3 ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี 3 ข้อ  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 9 ของ สมศ. ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
ภาควิชาวรรณคดีมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ และมีการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ (9-1-1 โครงการบริการวิชาการ

ภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 2556 ในแฟ้มหลักฐานองค์ประกอบท่ี 5) ได้แก่  
1.1) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ในโครงการการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทาง 

สายตา 
 1.2) คณะกรรมการฝุายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  

ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล” 
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2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาวรรณคดีมีโครงการบริการวิชาการจ านวน 6  โครงการ บรรลุเปูาหมายตามแผนท่ีวาง

ไว้จ านวนท้ังสิ้น 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (9-2-1 แบบประเมินโครงการบริการวิชาการปีการศึกษา 2556 ในแฟ้มหลักฐาน
องค์ประกอบท่ี 5, 9-2-2 แบบเก็บบริการวิชาการ 1 ขององค์ประกอบท่ี 5) 

 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 โครงการเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 โดยท าหนังสือแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกวิชา ต่อมาจึงเริ่มพิมพ์
หนังสือประเภทอ่ืน จนกระทั่งปีการศึกษา 2556 ภาคฯมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ องค์กรมีผู้น าและสมาชิกที่มี
การเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง คือ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด และคุณสุชาดา แฟงอ๊อด 
เจ้าหน้าท่ีฝุายผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ประจ าศูนย์ฯ ซึ่งมีหน้าท่ีตรวจพิสูจน์อักษร และก าหนดความยาวของต้นฉบับ  (9-3-1 
โครงการการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา ในแฟ้มหลักฐานองค์ประกอบท่ี 5) 

 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม

ของชุมชนหรือองค์กร 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  ภาคฯ ได้ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด เพื่อด าเนินงานโครงการการจัดพิมพ์
ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา อย่างยั่งยืนเป็นเวลากว่า 5 ปี ซึ่งทางศูนย์ฯสามารถคงอัตลักษณ์ของตนไว้ 
ได้แก่ การมีฐานข้อมูลหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการ รวมไปถึงการสร้างต้นฉบับหนังสืออย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้น าไปใช้ประโยชน์ (9-4-1 โครงการการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์
เพื่อผู้พิการทางสายตา ในแฟ้มหลักฐานองค์ประกอบท่ี 5) 
 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 จากการที่ภาควิชาวรรณคดีจัดการบริการทางวิชาการแก่สังคมในช่วงปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมาพบว่าองค์กร
ภายนอกได้รับประโยชน์จากการบริการทางวิชาการเป็นอย่างมาก เห็นได้จากผลการประเมินโครงการบริการวิชาการที่อยู่ใน
ระดับดี และประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับ (9-5-1รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 1/2557, 
9-5-2 แบบประเมินโครงการบริการวิชาการปีการศึกษา 2556 ในแฟ้มหลักฐานองค์ประกอบท่ี 5) ดังนี ้

5.1) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ในโครงการการจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทาง 
สายตา ได้รับประโยชน์ด้านการเผยแพร่ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์แก่ผู้พิการทางสายตา 

 5.2) คณะกรรมการฝุายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  
ได้รับประโยชน์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษา รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร
ของคณะกรรมการฝุายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  
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องค์ประกอบท่ี  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวน ...1... ตัว
บ่งช้ี  พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย ... 5.00 ...  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  สามารถบรรลุ
เปูาหมาย ...1... ตัวบ่งช้ี และมีพัฒนาการ ...1... ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  2.7 
 

ตารางที่ 2.7  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
เป้าหมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ผลประเมิน
พัฒนาการ** 

2555 

2556 

2555 

2556 2556 2556 

ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรร
ม 

การ 
6.1 
 

ระบบและกลไกในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 5.00     

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 1 1 1 1 

 
 *   ผลการประเมินเปูาหมาย  = บรรลุเปูาหมาย  = ไม่บรรลุเปูาหมาย  
 **  ผลการประเมินพัฒนาการ   = มีพัฒนาการ   = ไม่มีพัฒนาการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวน
ข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5หรือ6 ข้อ  

 1.  มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

6.1-1-1 
 

6.1-1-2 

- แผนปฏิบัตงิานภาควิชาวรรณคดี ปี
การศึกษา 2556  
- รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 
3/2556 

 2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

6.1-2-1 
 

6.1-2-2 

- แผนปฏิบัตงิานภาควิชาวรรณคดี ปี
การศึกษา 2556  
- แฟูมโครงการ/กิจกรรม 2556 

 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

6.1-3-1 
 
 

6.1-3-2 
 
 

6.1-3-3 
6.1-3-4 

- แฟูมโครงการพิพิธพรรณวรรณา: 
ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาใน
บริบทสากล 
- เอกสารโครงการ “ความร่วมมือกับ
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม” 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาฯ 
- เว็บไซต์ของภาควิชาฯ 

 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1-4-1 
 

- แฟูมโครงการ/กิจกรรม 2556 
 

 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1-5-1 
 
 

- แฟูมโครงการ “ตามรอยวรรณคดีกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” 

 6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับ
ในระดับชาต ิ

6.1-6-1 
6.1-6-2 

 
6.1-6-3 

- แฟูมงานวิจัยของภาควิชาฯ 
- หนังสือพิพิธพรรณวรรณา: ความทรง
จ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล 
- หนังสือนิยายแห่งนิยาม: เรื่องเล่า
สมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน …6... ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...5... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...5... ข้อ และผล
การด าเนินงานมีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ท่ี …6… ข้อ 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 ภาควิชาวรรณคดีก าหนดนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
ปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด (6.1-1-1 แผนปฏิบัติ งานภาควิชาวรรณคดี  ปีการศึกษา 
2556) และ (6.1-1.2 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 3/2556) 
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2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
      ภาควิชาวรรณคดี มีโครงการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนกรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิตเป็นการด าเนินงานประจ าของอยู่แล้ว (6.1-2-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556 ภาควิชาวรรณคดี) และ  
(6.1-2-2 แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 2556) 

 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 ภาควิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  โดยมี
ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรอื่น คือ โครงการสัมมนาวิชาการ “พิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาใน
บริบทสากล” (6.1-3-1 แฟ้มโครงการพิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล , 6.1-3-2 โครงการ 
“ความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธ์ุ โปษยกฤต ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ”, 6.1-3-3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชา ฯ 
และ 6.1-3-4 เว็บไซต์ของภาควิชาฯ http://lit.human.ku.ac.th/) 

 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต 
 ภาควิชาวรรณคดีติดตามประเมินผลความส าเร็จการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต มีการก าหนดตัวบ่งช้ี และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  (6.1-4-1 แฟ้ม
โครงการ/กิจกรรม 2556) 

 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 ภาควิชาฯ มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต (6.1-5-1 แฟ้มโครงการ “ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”) 

 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 ภาควิชา ฯ มีการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่
สาธารณชน มีการได้รับการยอมรับจากสังคม  

ในปีการศึกษา 2556 มีบทความวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 2 เรื่อง ได้แก่   
1) วรรณกรรมไทยร่วมสมัยในปริทัศน์ของนักวิจัยต่างสาขา ของผศ.นัทธนัย ประสานนาม 
2) เพลงพื้นบ้านในบทละครดึกด าบรรพ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

ของ  อ.รัตนพล ช่ืนค้า (6.1-6-1 แฟ้มงานวิจัยของภาควิชา) 
และมีหนังสือรวบรวมผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 2 เล่ม ได้แก่ 

       1) พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล ผศ.นัทธนัย ประสานนาม บรรณาธิการ 
                  2) นิยายแห่งนิยาม : เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม ของ ผศ.นัทธนัย ประสานนาม  (6.1-6-2 
หนังสือพิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล  และ 6.1-6-3 หนังสือนิยายแห่งนิยาม : เรื่องเล่า
สมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม)  
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
6.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  5.00  6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน ...4... ตัวบ่งช้ี แต่
คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ จ านวน ...3... ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง  ได้คะแนนเฉลี่ย ...4.67... 
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก สามารถบรรลุเปูาหมาย ...3... ตัวบ่งช้ี และมีพัฒนาการ ...2... ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียด
ผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 2.8 
 
ตารางที่ 2.8  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  เป้า 
หมาย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ผลประเมิน
พัฒนาการ** 

2555 

2556 

2555 

2556 2556 2556 

ประ 
เมิน 

ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

7.1 
 

ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
ภาควิชาและหัวหน้า
ภาควิชา (ปรับตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์) 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 5.00     

7.2 
 

การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู ้(ปรับ
เกณฑ์) 

ข้อ 2 0 5 5 0.00 5.00 5.00     

7.3 ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ (ปรับตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์) 

ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00 4.00     

7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ข้อ ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4.67 4.67 3 3 2 2 
  
 *   ผลการประเมินเปูาหมาย  = บรรลุเปูาหมาย  = ไม่บรรลุเปูาหมาย  
 ** ผลการประเมินพัฒนาการ   = มีพัฒนาการ   = ไม่มีพัฒนาการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า ภาควิชาและหัวหน้าภาควิชา  (สกอ.7.1) (ปรับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
มาตรฐานให้เหมาะสมกับภาควิชา) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  7 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวน
ข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  

1.  คณะกรรมการประจ าภาควิชาปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

7.1-1-1 
 
 

7.1-1-2 
 
 

7.1-1-3 
7.1-1-4 
7.1-1-5 
7.1-1-6 

- ค าสั่งภาควิชาวรรณคดี เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ที่ 
1/2556, 2/2557 
- แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารภาควิชา ปี
การศึกษา 2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 

 2.  หัวหน้าภาควิชามีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาภาควิชา 

7.1-2-1 
 

7.1-2-2 
7.1-2-3 
7.1-2-4 
7.1-2-5 

- แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 

 3.  หัวหน้าภาควิชา มีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงาน
ของภาควิชาไปยังบุคลากรในภาควิชา 

7.1-3-1 
 
 

7.1-3-2 
 

7.1-3-3 
7.1-3-4 
7.1-3-5 
7.1-3-6 

- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี รอบ
ปีงบประมาณ 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติงานประจ าปี รอบปีการศึกษา 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 

 4.  หัวหน้าภาควิชาสนับสนุนให้บุคลากรในภาควิชา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และมี
การจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

7.1-4-1 
 
 
 

7.1-4-2 
7.1-4-3 
7.1-4-4 
7.1-4-5 

- ค าสั่งภาควิชาวรรณคดี เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ท่ี 1/2556-9/2556, 2/2557-
10/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 

 5.  หัวหน้าภาควิชา ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของภาควิชาเต็มตามศักยภาพ 

7.1-5-1 
 
 
 

- ค าสั่งภาควิชาวรรณคดี เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและ
กิจการนิสิต คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนา
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 ฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่ 4/2556-6/2556,  

 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

   
7.1-5-2 
7.1-5-3 
7.1-5-4 
7.1-5-5 

ที่ 5/2557-7/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 

  6.  หัวหน้าภาควิชาบริหารงานด้วยหลัก 
  ธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของภาควิชา

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7.1-6-1 
7.1-6-2 
7.1-6-3 
7.1-6-4 
7.1-6-5 

 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 
- แบบสรุปผลการประเมินการบริหารงาน
ของหัวหน้าภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2556 

  7.  คณะกรรมการประจ าภาควิชาประเมินผลการ
บริหารงานของภาควิชา และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1-7-1 
7.1-7-2 

 
7.1-7-3 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2556 
- แบบสรุปผลการประเมินการบริหารงาน
ของหัวหน้าภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า ดัชนีท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าภาควิชาและหัวหน้าภาควิชาตาม

เกณฑ์มาตรฐาน จ านวน …7… ข้อ ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน  …5… คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้
ที่ …7… ข้อ และผลการด าเนินงานมีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ท่ี ...7... ข้อ 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการประจ า ภาควิชาปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
                   ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาควิชา ได้ระบุ ข้อปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับและกรอบการ
บริหารภาควิชาท่ีเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการบริหารภาควิชาทุก
คนได้รับทราบ  โดยให้มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าในระบบออนไลน์ของคณะ คณะกรรมการ
บริหารทุกคนมีหน้าที่ร่วมก าหนดนโยบายติดตามทิศทางการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอผ่าน
การประชุมภาควิชา (7.1-1-1ค าสั่งภาควิชาวรรณคดี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ที่ 1/2556, 2/2557, 
7.1-1-2 แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารภาควิชา ปีการศึกษา  2556, 7.1-1-3 รายงานการ
ประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556, 7.1-1-4 รายงานการประชุมภาค ฯ ครั้งท่ี 4/2556, 7.1-1-5 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 
1/2557 และ 7.1-1-6 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557) 
 

2. หัวหน้าภาควิชามีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาภาควิชา 

 หัวหน้าภาควิชามีวิสัยทัศน์  ศึกษาแผนงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้วน ามาแจ้งแก่คณะกรรมการ
บริหารภาควิชาผ่านการประชุมภาคก่อนเริ่มปีการศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการภาคได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และแปล
แผนกลยุทธ์ต่างๆ เป็นพันธกิจ 4 ประการ และในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานได้มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาภาควิชา (7.1-2-1 แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี ประจ าปีการศึกษา 2556, 7.1-2-2 รายงานการ 
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ประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556, 7.1-2-3 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556, 7.1-2-4 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 
1/2557 และ 7.1-2-5 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557) 
 

3. หัวหน้าภาควิชา มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของภาควิชาไปยังบุคลากรในภาควิชา 
 เมื่อมีการประชุมก าหนดทิศทางการด าเนินงานระยะหนึ่ง  ก็ได้มีการประชุมภาค วิชา เพื่อทบทวนและ
ประเมินผลการท างานเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สามารถบรรลุเปูาหมาย โดยประธานท่ีประชุมให้คณะกรรมการชุดต่างๆ
รายงานผลการด าเนินการให้บุคลากรในภาควิชาทราบ รวมทั้งมีการปูอนข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือทิศทางใหม่ๆ เพื่อ
ปรับปรุงการท างาน (7.1-3-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี รอบปีงบประมาณ , 7.1-3-2 รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี รอบปีการศึกษา , 7.1-3-3 รายงานการประชุมภาค ฯ ครั้งท่ี 3/2556, 7.1-3-4 
รายงานการประชุมภาค ฯ ครั้งท่ี  4/2556, 7.1-3-5 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 และ 7.1-3-6 รายงานการ
ประชุมภาคฯ ครั้งที่ 2/2557) 

 
4. หัวหน้าภาควิชาสนับสนุนให้บุคลากรในภาควิชามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ

แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา 
           หัวหน้าภาควิชาสนับสนุนให้บุคลากรในภาคมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม โดยการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้แต่ละชุดมีอ านาจในการท างานและการตัดสินใจ  
เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนในการบริหารงานและเรียนรู้การท างานในระบบต่างๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโท คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิต คณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น  

หัวหน้าภาควิชามีการจัดประชุมบุคลากรทั้งภาค 4 ครั้งต่อปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
(7.1-4-1 ค าสั่งภาควิชาวรรณคดี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ี 1/2556-9/2556, 2/2557-10/2557, 
7.1-4-2 รายงานการประชุมภาค ฯ ครั้งท่ี 3/2556, 7.1-4-3 รายงานการประชุมภาค ฯ ครั้งท่ี 4/2556, 7.1-4-4 รายงานการ
ประชุมภาคฯ ครั้งที่ 1/2557 และ 7.1-4-5 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557) 
 

5. หัวหน้าภาควิชา ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลวุัตถุประสงค์ของ
ภาควิชาเต็มตามศักยภาพ 

หัวหน้าภาควิชาถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็ม
ตามศักยภาพโดยการหมุนเวียนต าแหน่งประธานและกรรมการเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
อาจารย์รุ่นใหม่ได้มีโอกาสเป็นประธานคณะกรรมการ (7.1-5-1 ค าสั่งภาควิชาวรรณคดี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาและกิจการนิสิต คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่ 4/2556-6/2556, ที่ 
5/2557-7/2557, 7.1-5-2 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556, 7.1-5-3 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556, 7.1-5-
4 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 และ 7.1-5-5 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557) 

 
6. หัวหน้าภาควิชาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของภาควิชาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าภาควิชาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของภาควิชา คณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการ
ประชุมแจ้งข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ก าหนดทิศทางและแผนงานร่วมกับบุคลากร ก ากับดูแลให้มีการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยให้มีการรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมทุกครั้งโดยเน้นให้เกิดประสิทธิผล ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน 
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ร่วมในการท างานและการตัดสินใจโดยกระจายอ านาจการท างานให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ มีหลักนิติธรรม

คือควบคุมให้บุคลากรท างานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และใช้หลักเสมอภาค เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรได้
เพิ่มพูนความรู้อย่างมีแผนงานและโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ต่อคนใดคนหนึ่ง  (7.1-6-1 รายงานการประชุมภาค ฯ ครั้งท่ี  
3/2556, 7.1-6-2 รายงานการประชุมภาค ฯ ครั้งท่ี 4/2556, 7.1-6-3 รายงานการประชุมภาค ฯ ครั้งท่ี 1/2557, 7.1-6-4 
รายงานการประชุมภาค ฯครั้งท่ี 2/2557 และ 7.1-6-5 แบบสรุปผลการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าภาควิชาฯ ปี
การศึกษา 2556) 
 

7. คณะกรรมการประจ าภาควิชาประเมินผลการบริหารงานของ ภาควิชา และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
        คณะกรรมการประจ า ภาควิชา  มีการประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้บริหารโดยการ
ส ารวจความพึงพอใจต่อผู้บริหารและสภาวะการท างาน ผลการประเมินปีการศึกษา 2556 เฉลี่ยความพึงพอใจต่อผู้บริหาร 
เท่ากับ 4.98 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสภาวะการท างาน เท่ากับ 4.93 มีข้อเสนอแนะให้จัดตู้เอกสารเพิ่มเติม และมีการ
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์แจ้งแก่ที่ประชุมเพื่อปรับปรุงการบริหารงาน (7.1-7-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2556, 7.1-7-2 
แบบสรุปผลการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2556 และ 7.1-7-3 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้ง
ที่ 2/2557) 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  5.00  7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) (ปรับเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับภาควิชา) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  2 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน  
กลยุทธ์ของคณะหรือภาควิชา ครอบคลุมพันธ
กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

7.2-1-1 
 

7.2-1-2 
 

7.2-1-3 
 

7.2-1-4 
 

7.2-1-5 

- แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี ปี
การศึกษา 2556 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย 1/2556 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ 1/2556 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ 2/2556 
- เอกสารโครงการ “การจัดการความรู:้ 
เทคนิคและประสบการณ์การเขียน
เอกสารประกอบการสอน” 

 2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

7.2-2-1 
 
 

7.2-2-2 
 

- มคอ.3 รายวิชา 01373202, 
01373211, 01373311, 01376101 
และ 01376352  
- เอกสารโครงการ “การจัดการความรู:้ 
เทคนิคและประสบการณ์การเขียน
เอกสารประกอบการสอน” 

 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

7.2-3-1 
 
 

7.2-3-2 
 
 

- เอกสารโครงการ “การจัดการความรู:้ 
เทคนิคและประสบการณ์การเขียน
เอกสารประกอบการสอน” 
- เอกสารเผยแพร่เรื่อง “เทคนิคและ
ประสบการณ์การเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน”  

 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1  ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

7.2-4-1 
 
 
 

 

- เอกสารเผยแพร่เรื่อง “เทคนิคและ
ประสบการณ์การเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน”  
 

 5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  

7.2-5-1 - ร่างเอกสารประกอบการสอนวิชา 
01376342 
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เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 และจากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 

 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ...5... ข้อ ได้คะแนน

ตามเกณฑ์การประเมิน ...5... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...2... ข้อ และผลการด าเนินงานมีพัฒนาการ 
เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ที ่...0... ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของคณะ หรือ

ภาควิชาอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
        ภาควิชาวรรณคดมีกีารก าหนดประเดน็ความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกับแผนของ
ภาควิชาฯ (7.2-1-1 แผนปฏิบัติงานภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 2556) โดยมีการก าหนดให้ครอบคลุมพันธกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิต 
(7.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย 1/2556, 7.2-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
วิชาวรรณคดีอังกฤษ 1/2556 และ 7.2-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ 2/2556) และด้านการ
วิจัยที่ภาควิชาฯ ก าหนดให้ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนต าราและงานวิจัยเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การ
เขียนต าราและการท าวิจัยเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ให้แก่กลุ่มเปูาหมายคืออาจารย์ใหม่ในภาควิชา ได้แก่ อ.ธงรบ รื่นบันเทิง   
อ.กฤตยา ณ หนองคาย  อ.พรรณราย ชาญหิรัญ  อ.รัตนพล ช่ืนค้า  อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ์  และอ.จิรวุฒิ กิจการุณ  อาจารย์รุ่นใหม่
เหล่านี้จะต้องก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นล าดับแรก ภาควิชาฯ จึงเน้นก าหนดประเด็นความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ตลอดจนเอกสารประกอบการสอน เพื่อใช้ก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (7.2-1-5 เอกสารโครงการ “การจัดการความรู้ : เทคนิคและประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการ
สอน) 
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 
          ภาควิชาวรรณคดีมีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะแก่อาจารย์ใหม่ ท้ังด้านการ
ผลิตบัณฑิต โดย จัดให้มี การสอนรายวิชาแบบ  Team-teaching ไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา  ทั้งกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษและ
วรรณคดีไทย  เพื่อให้อาจารย์รุ่นพ่ีพัฒนาความรู้รุ่นน้องด้านวิชาการและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีการสอน การจัด
กิจกรรม การวัดและประเมินผล  (4.2-2-1 มคอ.3 รายวิชา 01373202 , 01373211 , 01373311, 01376101 และ 
01376352)  และด้านการวิจัยผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้ (4.2-2-2 เอกสารโครงการ “การจัดการความรู้ : เทคนิคและ
ประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน”)  

 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit knowledge) เพ่ือ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
                  ภาควิชาวรรณคดีมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด คือ ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ ให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ใน 
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หัวข้อ “เทคนิคและประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน” โดยเฉพาะเอกสารและผลงานวิจัยท่ีใช้เสนอเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (4.2-3-1 เอกสารโครงการ “การจัดการความรู้ : เทคนิคและประสบการณ์
การเขียนเอกสารประกอบการสอน”)  และเผยแพร่ไปสู่อาจารย์ใหม่ของภาควิชาฯ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  (4.2-3-2 เอกสาร
เผยแพร่เรื่อง “เทคนิคและประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน”)  
 

4.    มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1  ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ที่
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 ภาควิชาวรรณคดีได้รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด คือ เทคนิคและประสบการณ์การเขียน
เอกสารประกอบการสอน ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคล คือ ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น หลักเกณฑ์
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการวิจัย การเขียนบทความวิจัย 
บทความวิชาการ ตลอดจนเอกสารประกอบการสอน มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) (4.2-4-1 เอกสารเผยแพร่เรื่อง “เทคนิคและประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน”)  

 
5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์

อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ี
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรที่ได้น าความรู้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2556 เรื่อง เทคนิคและ
ประสบการณ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของ 
ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ของผู้ถ่ายทอด คือ ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  ดังปรากฏ
ในเอกสารประกอบการสอนของอ.พรรณราย ชาญหิรัญ ที่น าความรู้จากโครงการการจัดการความรู้มาเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน โดยมีศ.กุลวดี มกราภิรมย์ เป็นผู้ให้ค าแนะน า (4.2-5-1 ร่างเอกสารประกอบการสอนวิชา 01376342) 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
7.2 0 ข้อ 5 ข้อ 0.00  5.00  5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.3  ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) (ปรับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับ

ภาควิชา) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  4 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3 ข้อ 
 
 4 : 4 ข้อ 
 
 5 : 5 ข้อ 

 1.  มีแผนการจัดท าฐานข้อมูล  7.3-1-1 
 

- แผนงานปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
2556 

 2.  มีฐานข้อมูล เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของภาควิชา โดยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน  และสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

7.3-2-1 
 

- แฟูมเอกสารต่างๆ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 7.3-3-1 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจสภาวะการ
ท างานและผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภาควิชาวรรณคด ี ปีการศึกษา 2556 

 4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลมาปรับปรุงฐานข้อมูล 

7.3-4-1 
 
 

7.3-4-2 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ภาควิชา
วรรณคด ีครั้งท่ี 1/2556 
- เว็บไซต์ภาควิชาฯ 

 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

  

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ...4... ข้อ 

ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...4... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...4... ข้อ และผลการด าเนินงาน ไม่
มีพัฒนาการเมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ท่ี ...4... ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี้ 
1. มีแผนการจัดท าฐานข้อมูล  

ภาควิชามีแผนการจัดท าฐานข้อมูลโดยก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติงานประจ า ปีการศึกษา 2556 คือโครงการ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (7.3-1-1แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2556) 

 
2. มีฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ ภาควิชา โดยต้องครอบคลุมการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
ภาควิชามีฐานข้อมูลเก็บไว้ในแฟูมต่างๆ โดยมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยบุคลากรฝุายสนับสนุน

วิชาการเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของภาควิชาในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  
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การบริหารจัดการและการเงิน และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพได ้(7.3-2-
1 แฟ้มเอกสารต่าง )ๆ 

 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

ภาควิชาก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศจัดท าแบบประเมินและด าเนินการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อเอกสารสารสนเทศ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (7.3-3-1 แบบประเมินสภาวะการท างานและผู้ใช้ฐานข้อมูล
สารสนเทศ ปีการศึกษา  2556) 

 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลมาปรับปรุงฐานข้อมูล 

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศได้ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อเอกสารสารสนเทศ
แล้ว มีการน าผลมาวิเคราะห์และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อน าไปปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบและสะดวกในการใช้สอยยิ่งขึ้น (7.3-4-1รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ  ครั้งท่ี 
1/255 6) และได้น าผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้ฐานข้อมูลตัวละครเด่น ปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงในปี
การศึกษา 2556 ด้วย (7.3-4-2 เว็บไซต์ภาควิชาฯ) 

 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
7.3 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00  4.00  4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) (ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล)  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557)   เป้าหมาย  3 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวน
ข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3หรือ4 ข้อ 
 
 4 : 5 ข้อ 
 
 5 : 6 ข้อ  

 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 
 

 

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของคณะ ตัวอย่างเช่น 

  -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

  -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของ
คณะ 

  -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

  -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

  -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 

  -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
  -  อื่นๆ ตามบริบทของคณะ  

7.4-2-1 
 
 

-รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

7.4-3-1 
 

-รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 

 4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความ
เสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  

 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

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

 

-รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
-รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
-รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
-รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 
- สรุปผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

 6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน  ...3... ข้อ  ได้คะแนนตาม

เกณฑ์การประเมิน ...3... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...3... ข้อ และผลการด าเนินงานไม่มีพัฒนาการ 
เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ท่ี ...3... ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 7.4  ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธ
กิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ 
ภาควิชามีการน าเสนอผลการบริหารของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารมีการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง ดังปรากฏในแผนทั้ง 8 ด้านของภาควิชา และมีการปรับแผนเมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินโอกาส และ
ผลกระทบความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น (7.4-2-1 รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี ครั้งท่ี 1/2557) 

 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

ภาควิชามี การวิเคราะห์ผลการประเมินโอกาส และผลกระทบความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น โดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังปรากฏในแผนทั้ง 8 ด้านของภาควิชา (7.4-3-1 รายงานการประชุม
ภาควิชาวรรณคดี ครั้งท่ี 1/2557) 

 
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

 ภาควิชา มีการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนโดยการก ากับติดตามการปฏิบัติการของ
คณะกรรมการภาควิชาฯ ผ่านการประชุมภาควิชาฯ ดังปรากฏหลักฐานในรายงานประชุมคณะกรรมการทุกชุดและสรุปผล
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2556 (7.4-5-1 รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดี  ครั้งท่ี 3/2556  7.4-5-2 
รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดีครั้งที่ 4/2556  7.4-5-3 รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดีครั้งที่ 1/2557  7.4-5-4 
รายงานการประชุมภาควิชาวรรณคดีครั้งที่ 2/2557 และ7.4-5-5 สรุปผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2556) 
 
 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 

** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูลที่มีการด าเนินงาน (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) ** 
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องค์ประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  จ านวน ...1... ตัวบ่งช้ี พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง  ได้คะแนนเฉลี่ย  ...4.00... ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี สามารถบรรลุเปูาหมาย ...1...  ตัวบ่งช้ี 
และมีพัฒนาการ ...0... ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  2.9 
 
ตารางที่ 2.9  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  8 การเงินและงบประมาณ 

 
 

ตัวบ่งชี ้
 

 
 
หน่วย 

 
เป้าหมา

ย 
ปีการ 
ศึกษา 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ผลประเมิน
พัฒนาการ** 

2555 

2556 

2555 

2556 2556 2556 

ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิ
นตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

8.1 
 

ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ   ข้อ 6 6 6 6 4.00 4.00 4.00     

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4.00 4.00 1 1 0 0 

 
 *   ผลการประเมินเปูาหมาย  = บรรลุเปูาหมาย  = ไม่บรรลุเปูาหมาย  
 ** ผลการประเมินพัฒนาการ   = มีพัฒนาการ   = ไม่มีพัฒนาการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) (ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล) 
รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ  (1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556)  เป้าหมาย  6 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6 ข้อ 
 
 5 : 7 ข้อ  

 1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของภาควิชา 

8.1-1-1 
8.1-1-2 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
-เ อกสารงบประมาณเงินรายได้ ภาควิชา
วรรณคด ีปงีบประมาณ 2556 

 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

8.1-2-1 
 

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

- เอกสารการเบิกจ่ายเงิน  ในแฟูม
งบประมาณเงินรายได้ 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี  3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี  4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี  1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี  2/2556 

 3.  มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาภาควิชาและบุคลากร 

8.1-3-1 
8.1-3-2 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 
- เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ภาควิชา
วรรณคด ีปงีบประมาณ 2556 

 4.  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ  และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

8.1-4-1 
8.1-4-2 
8.1-4-3 
8.1-4-4 
8.1-4-5 
8.1-4-6 
8.1-4-7 
8.1-4-8 

 

- แฟูมงบประมาณเงินรายได ้
- แฟูมแบบเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษ 
- สรุปยอดค่าหน่วยกิต 
- สมุดรายงานงบประมาณเงินรายได้ภาคฯ 
- รายงานเงินคงเหลือรายเดือน 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี  3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี  4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 

 5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของ ภาควิชา
อย่างต่อเนื่อง 

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

 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
 

 6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก  ท าหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

  

 7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้
เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

8.1-7-1 
8.1-7-2 

 

-รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี  4/2556 
-รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี  1/2557 
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ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ...6...  ข้อ  ได้
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...4... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...6... ข้อ และผลการด าเนินงานไม่มี
พัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีงบประมาณ 2555 ที ่…6… ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้

 
 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของภาควิชา 
 ภาควิชาวรรณคดีมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีแสดงถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินท่ีต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  (8.1-1-1รายงานการประชุมภาค ฯ ครั้งท่ี 3/2556 และ 8.1-1-2  เอกสารงบประมาณเงินรายได้ 
ภาควิชาวรรณคดี ปงีบประมาณ 2556) 
 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ภาควิชาวรรณคดีมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินให้เพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจของภาควิชาฯ 
มีหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  (8.1-2-1  เอกสารการเบิก
จ่ายเงิน ในแฟ้มงบประมาณเงินรายได้ และ 8.1-2-2, 8.1-2-3, 8.1-2-4, 8.1-2-5  รายงานการประชุมภาค ฯ ครั้งท่ี 3/2556,  
4/2556, 1/2557 และ 2/2557) 

 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาภาควิชาและบุคลากร 

ภาควิชา วรรณคดี มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา        
ภาควิชาฯ  และบุคลากร  (8.1-3-1 รายงานการประชุมภาค ฯ ครั้งท่ี 4/2556  และ 8.1-3-2  เอกสารงบประมาณเงินรายได้ 
ภาควิชาวรรณคดี ปงีบประมาณ 2565) 

 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 

คร้ัง 
ภาควิชาฯมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จากเอกสารการเงิน ของภาคฯ (8.1-4-1 

แฟ้มงบประมาณเงินรายได้  / 8.1-4-2 แฟ้มแบบเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษ  / 8.1-4-3  สรุปยอดค่าหน่วยกิต  / 8.1-4-4 สมุด
รายงานงบประมาณเงินรายได้ภาคฯ  และ 8.1-4-5  เอกสารการรายงานเงินคงเหลือรายเดือน)  และภาคฯ ได้ก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนรายงานสถานภาพการเงินต่อคณะกรรมการประจ าภาคฯ ในการประชุมคณะกรรมการภาคฯ ทุกครั้ง  
(8.1-4-6, 8.1-4-7, 8.1-4-8  รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556, 4/2556 และ 1/2557) 

 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง

ของภาควิชาอย่างต่อเนื่อง 
ภาควิชาฯมีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของคณะ ดังจะเห็นได้จากรายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาวรรณคดี (8.1-5-1, 8.1-5-2, 8.1-5-3  รายงานการ
ประชุมภาคฯ ครั้งท่ี3/2556, 4/2556 และ 1/2557)   

 
 
 



 - 187 - 
 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบ ภายในและภายนอก  ท าหน้าท่ีตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หัวหน้าภาคฯมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจดังจะเห็นได้จากรายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาวรรณคดี (8.1-7-1, 8.1-7-2  รายงาน
การประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 และ 1/2557) 

 
** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูลที่มีการด าเนินงาน (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) * 

 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
8.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00  4.00  6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน ...1... ตัว
บ่งช้ี   พบว่า มีผลการประเมินตนเอง  ได้คะแนนเฉลี่ย ...5.00... ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก  สามารถบรรลุ
เปูาหมาย ...1... ตัวบ่งช้ี และมีพัฒนาการ...1...ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่  2.10 
 
ตารางที่ 2.10  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้  หน่วย 

 
 เป้าหมาย 

ปีการ 
ศึกษา 

2556 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย* 

ผลประเมิน
พัฒนาการ** 

2555 
2556 

2555 
2556 2556 2556 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

9.1 
 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

  ข้อ 7 7 8 8 4.00 5.00 5.00     

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 1 1 1 1 

 
 *   ผลการประเมินเปูาหมาย  = บรรลุเปูาหมาย  = ไม่บรรลุเปูาหมาย  
 ** ผลการประเมินพัฒนาการ   = มีพัฒนาการ   = ไม่มีพัฒนาการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) (ปรับเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การ

ประเมิน) 

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

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวน
ข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2หรือ3 ข้อ 
 
 3 : 4หรือ5 ข้อ 
 
 4 : 6หรือ7 ข้อ 
 
 5 : 8หรือ9 ข้อ  

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

9.1-1-1 
 

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

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภาควิชาฯ ท่ี 7/2556  และ 8/2557  
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 

 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของภาควิชา 

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

- แผนปฏิบัติงานภาคฯ ปีการศึกษา 2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 

 3.  มีการ ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนตามตัว
บ่งช้ีอัตลักษณ์ของคณะ 

9.1-3-1 
9.1-3-2 

 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- แฟูมประมวลการสอนภาควิชาวรรณคดี                 
ปีการศึกษา 2556 

 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 
การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพ  
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าภาควิชา ก่อน
จัดส่ง ให้คณะตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  
CHE QA Online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ ภาควิชา โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
ภาควิชา 

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

 
9.1-4-7 

 
 
  
 
 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 
- แผนปฏิบัติการภาคฯ ปีการศึกษา 2556 
- แฟูมผลการด าเนินงานภาควิชาวรรณคดี                          
ปีการศึกษา 2556  
- รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
 

 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

9.1-5-1 
 

 9.1-5-2 
9.1-5-3 
9.1-5-4 
9.1-5-5 

- แฟูมผลการด าเนินงานภาควิชาวรรณคดี                          
ปีการศึกษา 2556  
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 

 6.  มีฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

9.1-6-1 
9.1-6-2 

- แฟูมเอกสารต่าง ๆ
- เว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี 

 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต  
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เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

             ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจ   
ของคณะ 

  

 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9.1-8-1 
9.1-8-2 

 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556 
- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 

 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ ภาควิชา
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

9.1-9-1 
 

 
9.1-9-2 

 
 

9.1-9-3 
 
 
 

9.1-9-4 
 

9.1-9-5 

- เกียรติบัตรรางวัลพิเศษ ส าหรับหน่วยงาน
ต้นแบบด้านการประกันคุณภาพต่อเนื่อง 3 ปี
ขึ้นไป จากคณะมนุษยศาสตร์ 
- เกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการ
ประกันคุณภาพ ประจ าปี 2555 จากคณะ
มนุษยศาสตร ์
- บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.10501/0762 เรื่อง 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานย่อย ประจ าปี 2557  
- บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.10501/0793 เรื่อง 
ขอศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ  
- รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 

 
ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน …8… ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ...5... คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...7... ข้อ และ
ผลการด าเนินงานมีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ ...7... ข้อ 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
       ภาควิชาวรรณคดใีช้ระบบประกันคณุภาพท่ีคณะมนุษยศาสตรก์ าหนดและพัฒนาข้ึนจากระบบประกันคณุภาพ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงาน (9.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภาควิชาฯ ท่ี 7/2556 และ 8/2557) และได้ใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อให้การ
ด าเนินภารกิจบรรลุเปูาประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง (9.1-1-2 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556, 9.1-1-3  
รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556, 9.1-1-4 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 และ 9.1-1-5 รายงานการประชุมภาคฯ 
ครั้งท่ี 2/2557) 

 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของภาควิชา 
ภาควิชาวรรณคดีก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นอกจากจะ

ก าหนดผู้รับผิดชอบแล้ว บุคลากรทุกคนยังรับเอาแนวนโยบายไปปฏิบัติโดยสม่ าเสมอ เช่น ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ต้องระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ต้องประเมินผลเพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป (9.1-2-1 แผนปฏิบัติงานภาคฯ ปีการศึกษา 2556) นอกจากน้ีภาควิชาฯ ยังให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมภาควิชาฯ ทุกครั้ง (9.1-2-2 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556, 9.1-2-3  
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รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556, 9.1-2-4 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557 และ 9.1-2-5 รายงานการประชุมภาคฯ 
ครั้งท่ี 2/2557) 
 

3. มีการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนตามตัวบ่งชี้อัตลักษณข์องคณะ 
เนื่องจากในรอบปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็น 

“ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” และให้ถือเป็นอัตลักษณ์ส าหรับหน่วยงานภายในทุกหน่วย  คณะมนุษยศาสตร์จึงปรับ          
อัตลักษณ์ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ในส่วนของภาควิชาวรรณคดีได้พิจารณาเห็นว่าโครงการ/กิจกรรม ท้ังที่เป็น
กิจกรรมพัฒนานิสิตส่วนกลาง และกิจกรรมในรายวิชา ตลอดจนเกณฑ์ประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ ของภาคฯ มี
ความสอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะให้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน (9.1-3-1 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556  และ 9.1-3-2 แฟ้มประมวลการสอนภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 
2556)  

 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม  ติดตาม

การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าภาควิชา ก่อนจัดส่งให้คณะตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของภาควิชา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าภาควิชา  

ภาควิชาวรรณคดีด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างครบถ้วน ทั้ง  1) การควบคุม  
ติดตามการด าเนินงาน  และประเมินคุณภาพ   2) การจัดท ารายงาน ประจ าปีที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพ  เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ า ภาควิชา  ก่อนจัดส่ง ให้คณะ โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ภาควิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าภาควิชา (9.1-4-1 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556, 9.1-
4-2 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556, 9.1-4-3 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557, 9.1-4-4 รายงานการประชุมภาคฯ 
ครั้งท่ี 2/2557, 9.1-4-5 แผนปฏิบัติการภาคฯ ปีการศึกษา 2556, 9.1-4-6 แฟ้มผลการด าเนินงานภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 
2556 และ 9.1-4-7 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556) 
 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
       ภาควิชาวรรณคดีน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและมีผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีที่บรรลุผลทุกแผนงาน (9.1-5-1 แฟ้มผลการด าเนินงานภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 2556, 9.1-5-2 รายงานการประชุมภาค
ฯ ครั้งท่ี 3/2556, 9.1-5-3 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 4/2556, 9.1-5-4 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 1/2557, 9.1-5-5 
รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557 
 

6. มีฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
ภาควิชาวรรณคดีรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจัดเก็บไว้เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ัง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ ส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่แยกประเภทเก็บไว้ในแฟูมอย่างเป็นระบบ และอีกส่วนหน่ึงเก็บไว้ในฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของภาคฯ  ในส่วนรายงานการประชุมนั้น ภาควิชาฯ ได้ปรับวาระการประชุมให้เป็นระบบและสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ (9.1-6-1 แฟ้มเอกสารต่างๆ และ 9.1-6-2 เว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี) 
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต  และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

ภาควิชาวรรณคดีส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์และบุคลากรของภาคฯ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่ภาควิชาฯ ยังไม่สามารถขยายขอบเขตไปถึงผู้ใช้บริการ  

  
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม

ร่วมกัน 
ภาควิชาฯ ได้สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

คณะ/มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้นายสุทธินพ ช่อคง และน.ส.หัสยา เกิดสุทธิ นิสิตชั้นปีที่ ๓ ของภาควิชาฯ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพร่วมกับสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะอื่นๆ (9.1-8-1 รายงานการ
ประชุมภาคฯ ครั้งที่ 4/2556) และมีบุคลากรของภาควิชาฯ คือ อ.จันทวรรณ อนันตประยูร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมบริหาร
ความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา และเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 2557 เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย (9.1-8-2 รายงานการประชุม
ภาคฯ ครั้งท่ี 2/2557) 
 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี ภาควิชา พัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 ภาควิชาวรรณคดีมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เห็นได้จากการที่ภาคฯ ได้รับการ
ตัดสินให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 (9.1-9-1 เกียรติบัตร
รางวัลพิเศษ ส าหรับหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป จากคณะมนุษยศาสตร์, 9.1-9-2 เกียรติบัตรรางวัล
หน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2555 จากคณะมนุษยศาสตร์) และได้เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน า
แนวทางไปใช้ประโยชน์ได้ในโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพของฝุายประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ (9.1-9-3 บันทึก
ข้อความที่ ศธ.0513.10501/0762 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานย่อย ประจ าปี 2557, 9.1-9-4 บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.10501/0793 เรื่อง ขอศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ และ 
9.1-9-5 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555) 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2555 2556 2555 2556 2556 2557 
9.1 7 ข้อ 8 ข้อ 4.00  5.00  8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของคณะ  จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การ

เรียนรู้ในรายวิชาท่ีเปิดสอนให้กับนิสิต (ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล) 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) เป้าหมาย 31 โครงการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
 

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

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

- เอกสารโครงการต่างๆ 

มีโครงการ/
กิจกรรมอย่าง

น้อย 10 
โครงการ 

มีโครงการ/
กิจกรรม  
11-20 

มีโครงการ/
กิจกรรม  
21-30 

มีโครงการ/
กิจกรรม  
31-40 

มีโครงการ/
กิจกรรม 

มากกว่า 40 

 

** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) **  

 

ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาวรรณคดีได้ จัดโครงการเพื่อเสริมหลักสูตรและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รายวิชาที่เปิดสอนให้แก่นิสิตจ านวน 34 โครงการ ดังต่อไปนี้   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ว/ด/ป 
ที่จัด

กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ  

(1.00-5.00) 
1. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี ปีการศึกษา 
2556 

8 ม.ิย. 56 76 3,660 4.35 

2. พิพิธทัศนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 30 มิ.ย. 56 36 0 4.15 
3. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “วิธีวิทยาวลาดิมีร์ พรอพพ์และโคล้ด 
เลวี สเตราส์ การศึกษานิทานและต านานปรัมปราแนวโครงสร้าง
นิยม 

6 ส.ค. 56 
 

37 3,000 4.59 

4. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความ
ทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล 

16 ส.ค. 56 160 151,990 4.15 

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยี “เพื่อกันและกัน” 21 ส.ค. 56 47 0 4.24 
6. ทัศนศึกษาวัดสุทัศน์เทพวราราม 1 ก.ย. 56 33 2,000 4.48 
7. การอ่านตีความกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ 4 ก.ย. 56 31 2,000 4.62 
8. การประกวดอ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 11 13 ก.ย. 56 เข้าร่วมประกวด 15 คน 

เข้าร่วม (ไม่ใช่ผู้
ประกวด) 55 คน 

5,826 4.53 

9. การจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทาง
สายตา 

ปีการศึกษา 
2556 

71 0 4.74 

10. สรรพ์ทัศนา สรรพวิชชาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 16 พ.ย. 56 40 2,000 4.81 
11. แฟนพันธุ์แท้วรรณคด ี
 
 

21 พ.ย. 56 155 
 

3,000 4.38 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ว/ด/ป 
ที่จัด

กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ  

(1.00-5.00) 
12. สัปดาห์นิสิต (วรรณคดี) พบอาจารย์ที่ปรึกษา 29 พ.ย.- 6 

ธ.ค.56 
206 0 4.70 

13. การสืบทอดประเพณีเทศน์มหาชาติ วันกรมสมเด็จพระ 
ปรมานุชิตชิโนรส 

9-10 ธ.ค. 
56 

38 0 4.74 

14. นัดพบเพื่อทบทวน 18 ธ.ค. 56 140 0 4.62 
15. วรรณกรรมสมัยใหม่ในสายตานักวิชาการญี่ปุุน 8 ม.ค. 57 50 3,000 4.55 
16. “พบกันครึ่งทาง” มัชณิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 ของภาควิชา
วรรณคดี 

10 ม.ค. 57 50 0 4.70 

17. จิตวิเคราะห์กับช่ัวฟูาดินสลาย 21 ม.ค. 57 52 3,000 4.68 
18. ศิลปะการเล่านิทาน 22 ม.ค. 57 24 3,000 4.78 
19. “สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีท่ี 3การบรรยายสาธารณะ ครั้งท่ี 
2 โครงการดนตรี วรรณคดี ประสานศิลป์ จากบาโรกสู่โรแมนติก 

24 ม.ค.57 125 9,000 4.42 

20. พี่น้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม ้ 25 ม.ค. 57 นิสิตปัจจุบัน 
เข้าร่วม 35คน 

ศิษย์เก่า 
เข้าร่วม 21 คน 

8,600 4.84 

21. ตะเลงพ่าย-เสมอทิพยมาลยผกาเกบร้อยเฉลอมถ้อยสืบหล้า
อย่าสูญ 

26 ม.ค.57 21 0 4.88 

22. “สโมสรวรรณคดีศึกษา” ปีท่ี 3 การบรรยายสาธารณะครั้งที่ 
1หยั่งราก ยืนหยัด ระบัดใบ: คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกับชีวิต 

29 ม.ค. 57 นิสิตปัจจุบัน 
เข้าร่วม 78 คน 

ศิษย์เก่า 
เข้าร่วม 20 คน 

3,000 4.65 

23. การบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ “จากวรรณกรรมสู่การ
แสดง” 

29 ม.ค. 57 35 3,000 4.73 

24. ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดด ารงราชานุ
ภาพ” 

10 ก.พ..57 53 0 4.82 

25. การบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ Role Play บทบาทสมมติ 
“นักแสดงละครมือสมัครเล่น” 

10 ก.พ.57 35 3,000 4.78 

26. การจัดการความรู:้ เทคนิคและประสบการณ์การเขียน
เอกสารประกอบการสอน 

12 ก.พ.57 17 0 4.94 

27. ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 12 ก.พ.57 35 0 4.76 
28. มาฆบูชาร าลึก ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 14 ก.พ.57 28 0 4.71 
29. ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 16 ก.พ.57 36 0 4.87 
30. สัมมนาประเมินผลการฝึกงานของนิสิต 19 ก.พ.57 55 0 4.90 
31. วรรณกรรมและศิลปะจีนและอินเดีย: บทบาทและอิทธิพลที่
มีต่อสังคมโลก  

26 ก.พ. 57 
 

5 ม.ีค.57 

ศิลปะจีน 
เข้าร่วม 183 คน 

ศิลปะอินเดีย 
เข้าร่วม 171 คน 

0 4.51 
 

4.52 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ว/ด/ป 
ที่จัด

กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ  

(1.00-5.00) 
32. ทัศนาพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ก.พ.-มี.ค.57 37 0 4.53 
33. ความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธ์ุ โปษยกฤต ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ก.พ.-มี.ค.57 12 0 4.98 

34. วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้ง
ที่ 1 

20 มี.ค. 57 50 0 4.87 
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ตัวบ่งชี้เอกลักษณ ์ กระบวนการและกลไกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์  
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) เป้าหมาย  ...... ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวนข้อ 
 
 1 : 1 ข้อ 
 
 2 : 2 ข้อ 
 
 3 : 3หรือ4 ข้อ 
 
 4 : 5 ข้อ 
 
 5 : 6 ข้อ  

 1.  มีการจัดท าแผนการส่งเสริม เอกลักษณ์ของ
คณะฯ ท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจ 

  

 2.  มีกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการ
การส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ 

  

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากร  และปัจจัยเกื้อหนุน
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของพันธกิจที่
เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของคณะฯ 

  

 4.  มีการถ่ายทอดความหมายและสร้างความเข้าใจ
เรื่องเอกลักษณ์ของคณะฯ 

 
  

 

 5.  มีการประเมินผลและวิเคราะห์ผลส าเร็จของ
การด าเนินการส่งเสริม เอกลักษณ์ของคณะฯ  
ของทุกพันธกิจ 

  

 6.  มีการน าผลการประเมินและวิเคราะห์ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการมาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ 

  

ภาควิชาประเมินตนเอง พบว่า มีกระบวนการและกลไกเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ....... ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ......คะแนน คะแนน สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่
ก าหนดไว้ท่ี ...... ข้อ และผลการด าเนินงานมี/ไม่มีพัฒนาการ เมื่อเทียบจากในรอบปีการศึกษา 2554 ที.่..... ข้อ   

** ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล (พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ) ** 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีเอกลักษณ์ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
 

1. มีการจัดท าแผนการสร้างและส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 

2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการการสร้างและส่งเสริมเอกลักษณ์ของคณะฯ 
ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากร  และปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศของพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เอกลักษณ์ของคณะฯ 

ไม่มีผลการด าเนินงาน  
 

4. มีการถ่ายทอดความหมายและสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการก าหนดเอกลักษณ์ของคณะฯ 
                 ไมม่ผีลการด าเนินงาน 
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5. มีการประเมินผลและวิเคราะห์ผลส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ ของทุกพันธกิจ 
ไม่มีผลการด าเนินงาน 

6. มีการน าผลการประเมินและวิเคราะห์ผลส าเร็จของการด าเนินการมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
เอกลักษณ์ของคณะฯ 

ไม่มีผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ระบบและกลไกการสร้างคุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และบุคลากรตามอัตลักษณ์ของคณะและ
สถาบัน 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา  (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) เป้าหมาย  4 ข้อ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนกา ร 

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 

ตัวอย่างรายการหลักฐาน 

หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

คะแนน : จ านวน
ข้อ 
 
 1 : 1หรือ2 ข้อ 
 
 2 : 3 ข้อ 
 
 3 : 4 ข้อ 
 
  4 : 5 ข้อ 
 
 5 : 6หรือ7 ข้อ  

  1.  มีการจัดท าแผนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์
ของคณะ และมีผู้รับผิดชอบ 

อ2-1-1 
 

-  แผนปฏิบัติการภาควิชาวรรณคดี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

 2.  มีการถ่ายทอดความหมายและให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมก าหนดแนวทางในการสร้างและส่งเสริม                
อัตลักษณ์ของคณะ 

อ2-2-1 
 
 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556  
 

  3.  มีการจัดสรรทรัพยากร และปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ 
เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะ 

อ2-3-1 
  

- ถ้วยรางวัลจากโครงการ “วรรณคดีกีฬา
สัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคคี ครั้งท่ี 1” 

 4.  มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างและส่งเสริม ให้เกิด            
อัตลักษณ์ของคณะ 

อ2-4-1 
อ2-4-2 

 
 

- แฟูมโครงการ/กิจกรรม 2556 
- เอกสารโครงการ “วรรณคดีกีฬา
สัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคคี ครั้งท่ี 1” 

 5.  มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่สร้างและ
ส่งเสริม ให้เกิด IDKU ตามอัตลักษณ์ของคณะ  
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ี 

อ2-5-1 
 
 

- แบบประเมินผลโครงการ “วรรณคดี
กีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคคี ครั้งท่ี 1” 
 

  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการสร้าง
และส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ 

 
  

 

 

 7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมเพื่อสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ 

อ2-7-1 
 

- รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556  
 

 

ภาควิชาประเมินตนเองพบว่า มีระบบและกลไกการสร้างคุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และบุคลากรตามอัตลักษณ์
ของคณะและสถาบันตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ...6... ข้อ  ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน  ...5... คะแนน สามารถบรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ท่ี ...4... ข้อ  

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ในแต่ละข้อ มีดังต่อไปนี ้
 

1. มีการจัดท าแผนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน และมีผู้รับผิดชอบ 
         ภาควิชาวรรณคดไีดก้ าหนดโครงการสรา้งและสง่เสรมิอัตลกัษณใ์นแผนของภาควิชาฯ โดยมคีณะกรรมการ
กิจการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ คือ โครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1 ” (อ2-1-
1 แผนปฏิบัติการภาควิชาวรรณคดี ประจ าปีการศึกษา 2556) นอกจากนี้ในตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ประเด็นท่ี 3 ภาควิชาวรรณคดีได้
พิจารณาเห็นว่าโครงการ/กิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมพัฒนานิสิตส่วนกลาง และกิจกรรมในรายวิชา ตลอดจนเกณฑ์ประเมินการ
เรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ ของภาคฯ มีความสอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว จึงเพิ่มการเน้นย้ า
สนับสนุนเรื่องอัตลักษณ์ในกิจกรรมและในการเรียนการสอนมากขึ้น 
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2. มีการถ่ายทอดความหมายและให้บุคลากรมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางในการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์
ของคณะและสถาบัน 

ภาควิชาวรรณคดีได้ถ่ายทอดความหมายและก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรสร้างและส่งเสริมอัตลักษณข์อง
คณะและมหาวิทยาลัย โดยระบุข้อความ “ ภาควิชาวรรณคดีสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ส านึกดี  มุ่งมั่น  สร้างสรรค์  สามัคคี” ให้แก่นิสิตด้วยกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา” ลง
ในประมวลการสอนของทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา (อ2-2-1 รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556)  

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากร และปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เพ่ือสร้างและส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะ และ

สถาบัน 
 ภาควิชาฯ ได้จัดสรรปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการภาควิชาฯ 

ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยในปี 2556 คณะกรรมการภาควิชาฯ ได้รวบรวมปัจจัยในการท าถ้วยรางวัลส าหรับโครงการ 
“วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1 ” ข้ึน เพื่อสร้างและส่งเสริมกิจกรรมส าหรับนิสิตที่
สนับสนุนอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย (อ2-3-1 ถ้วยรางวัลจากโครงการ “ วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น 
สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1”)  

 
4. มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างและส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 

ภาควิชาวรรณคดีมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตหลากหลายโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดคุณสมบัติตามอัตลักษณ์
ของคณะและมหาวิทยาลัย  และมีโครงการที่จัดขึ้นใหม่เพื่อตอบสนองกระบวนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและ 

 
มหาวิทยาลัย คือ โครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1 ”  (อ2-4-1 แฟ้มโครงการ/
กิจกรรม 2556 และ อ2-4-2 เอกสารโครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1”) 

 

5. มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่สร้างและส่งเสริม ให้เกิด IDKU ตามอัตลักษณ์ของคณะ และสถาบัน  
โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ 

ภาควิชาวรรณคดีได้จัด โครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1 ” เพื่อ
ส่งเสริมให้นิสิตเกิดคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย  โดยโครงการดังกล่าวมีผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ตามตัวบ่งช้ี คือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 125 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตเท่ากับ 4.87 และมีความ
คิดเห็นท่ีอยากให้จัดกิจกรรมดังกล่าวอีกในปีการศึกษาหน้า (อ2-5-1 เอกสารโครงการ “วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมั่น 
สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1”) 

 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 
ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน 
ภาควิชาวรรณคดีประมวลผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจะน าไปปรับปรุงแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในปีการการศึกษา 2557 ต่อไป  (อ2-7-1 
รายงานการประชุมภาคฯ ครั้งท่ี 3/2556) 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ในบทนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพ ซ่ึงจะประกอบด้วยรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
3.1 สรุปประสิทธิผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ 
3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองตามรายองค์ประกอบของระดับหน่วยงาน 

       3.1  สรุปประสิทธิผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ (พิจารณาโดยการสังเคราะห์และวิเคราะห์เช่ือมโยงของผลการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบ ตลอดจนแผนและเปูาหมายระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต) 
 

 องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินงาน 
 การด าเนินงานตามองค์ประกอบท่ี 1 ของภาควิชาวรรณคดี มีผลประเมินในระดับดีมาก  
 บุคลากรใน ภาควิชาวรรณคดีมีส่วนร่วมในการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนวัตถุประสงค์และ
นโยบายของภาคฯ ให้สอดคล้องกันกับระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกัน ก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพื่อ
ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ชาติครบถ้วนทุกแผนงาน  โดยน าเรื่องการบริหารเสี่ยงและการจัดการความรู้มาประกอบการ
ก าหนดแผนงาน  ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามตัวบ่งช้ี
ที่ก าหนดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ  
 เปูาหมายในอนาคตของภาควิชาวรรณคดีในด้าน ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินงาน  คือ การน าผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนงานตามหลักการ PDCA ในทุกองค์ประกอบ โดยที่บุคลากรทุกคนยังมีบทบาทในการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาภาควิชาไปสู่ความเป็นหน่วยงานต้นแบบอย่างแท้จริง 
 
 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  การด าเนินงานตามองค์ประกอบท่ี 2 ของภาควิชาวรรณคดีมีผลประเมินในระดับดี 
 ภาควิชามีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนากลุ่มวิชาท่ีเป็นสาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีไทย ท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน 
การจัดท าประมวลการสอน การจัดท าแบบมคอ.3 และแบบมคอ.5 การเสนอขอเปิด-ปิดรายวิชา การปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อม
ด้านจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาและ/หรือมีต าแหน่งวิชาการ เพื่อที่จะขยายจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมส าหรับมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง    
 ในด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวรรณคดียึดหลักธรรมาภิบาลและการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีภายในกรอบจรรยาบรรณ ภาควิชาก าหนดและเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองทั้งใน
ด้านวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ วิชาการ การเรียนการสอน การวัดผล การประกันคุณภาพ ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง มีการจัดท าแผน การติดตามและประเมินผลเพื่อน าผลไปปรับปรุงในปีต่อไป  
 ภาควิชาวรรณคดีมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เข้มแข็ง ภาควิชาเน้น การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มุ่ง ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้กว้างขวาง  ทันสมัย จึง สนับสนุนอาจารย์ให้ พัฒนา สื่อการสอนที่ทันต่อ        
ความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสังคมทั้งในรูปเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนน าความรู้
จากการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาปรับปรุงการสอน  ภาควิชาจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมลักษณะของบัณฑิต และก าหนดให้ทุกรายวิชาจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
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ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยระบุไว้ในประมวลการสอน และแบบมคอ.3 อย่างชัดเจน อาทิ การศึกษานอกสถานท่ี การบรรยาย
พิเศษเพื่อติดตามความก้าวหน้ าในวงวิชาการวรรณคดี ตลอดจนศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยเชิญวิทยากรที่มีคุณภาพเป็นผู้ให้
ความรู้ นอกจากนั้นยัง มีกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ให้นิสิตทดลอง ปฏิบัติ เช่น การเล่านิทาน การอ่านออกเสียง การแสดง เพื่อ
ส่งเสริมความ สามารถน าความรู้ในช้ันเรียนไป สู่การปฏิบัติให้แก่นิสิต   ตลอดจนสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ  และเพื่อระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
ภาควิชาน าผลการประเมินรายวิชา/กิจกรรมของนิสิตมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดโครงการกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง     
 ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาวรรณคดีร่วมกันก ากับดูแล 
กระตุ้นและผลักดันให้นิสิตพัฒนาผลงานเพื่อจัดท าเป็นบทความวิชาการ และสนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในสาขา เพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาให้เข้มแข็ง  
 เปูาหมายในอนาคตของภาควิชาวรรณคดีในด้านการผลิตบัณฑิต คือ การขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาด้วยการเปิดหลักสูตรปริญญาเอก และการส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติอย่างสม่ าเสมอ 
 
 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 ภาควิชาวรรณคดีมีผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบท่ี 3 อยู่ในระดับดีมาก  
 ภาควิชาสนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์โดยเน้นการเชื่อมโยงวรรณกรรมกับ
สังคมตลอดจนศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นิสิต ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนา
ทักษะการน าเสนอโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นให้นิสิตแสดงศักยภาพด้านวิชาการ ทักษะการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะโดย
ใช้หลักการ PDCA ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท างานและการใช้ชีวิตในวัน
ข้างหน้าของนิสิต  นิสิตสามารถน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการเองที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาได้อย่างดีและต่อเนื่อง และในปีการศึกษานี้มีการขยายกิจกรรมโดยใช้แนวปฏิบัติตามหลักการประกัน
คุณภาพเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตครบ 5 ด้าน ท้ังยังมีการปรับปรุงโครงการพัฒนาศิษย์เก่าให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับความต้องการของศิษย์เก่าอีกด้วย 

 ภาควิชาสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยก ากับข้อมูลอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDKU) ไว้ท้ายประมวลการสอนส าหรับนิสิตทุกรายวิชา นอกจากโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่

กล่าวมาแล้ว ภาควิชายังส่งเสริมนิสิตโดยการจัดหาทุนสนับสนุน/ส่งเสริม/สงเคราะห์นิสิตเพื่อเป็นขวัญก าลังใจและพัฒนา

คุณภาพชีวิตนิสิตอย่างต่อเนื่องด้วย รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสาธารณะ จึงมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการ

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย  

 การส่งเสริมให้นิสิตสามารถน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะของ

บัณฑิตได้หลากหลายและครบถ้วนควบคู่ไปกับการพัฒนาส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต  

 
 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
  การด าเนินงานตามองค์ประกอบท่ี 4 ของภาควิชาวรรณคดีมีผลประเมินในระดับดี  
 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาคณาจารย์ของภาควิชามีการขอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว แต่ยังไม่มีโครงการชุดวิจัยท่ีสามารถขอรับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งเงินภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม มี
อาจารย์ในภาควิชาได้น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติบนเวทีต่างประเทศอยู่เสมอ 
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 เปูาหมายในอนาคตของภาควิชาวรรณคดีในด้านการวิจัย คือ การระดมภูมิรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของอาจารย์
ในภาควิชาและ/หรืออาจารย์นอกภาควิชาท่ีมีพื้นหลังทางวิชาการสัมพันธ์กัน จัดท าชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่สามารถตอบ
ความต้องการของสังคมได้  
 
 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การด าเนินงานตามองค์ประกอบท่ี 5 ของภาควิชาวรรณคดีมีผลประเมินในระดับดีมาก 
 ภาควิชาวรรณคดี มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นท่ียอมรับจากสังคมภายนอก เห็นได้จากการที่ บุคลากรของ
ภาควิชาได้รับเชิญไปท าหน้าท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการระดับชาต ิเป็นวิทยากร และเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายความรู้แก่
สังคมภายนอกอย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ีภาควิชายังได้จัดโครงการการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการโดยตรง กล่าวคือ มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ก่อนจัดโครงการบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชนดังกล่าวให้เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด  และจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวรรณคดีแบบให้
เปล่า ซึ่งเป็นโครงการที่ สามารถบูรณาการ กับการเรียนการสอนและ การวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา  รวมทั้งยังสามารถต่อ
ยอดเป็นหนังสือหรือต าราได้อีกด้วย  
 การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยจึง
เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ภาควิชาฯ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลการประเมินนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมที่มีคุณภาพในปีการศึกษาถัดไป   
      เปูาหมายในอนาคตของภาควิชาวรรณคดีในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม คือ การระดมทักษะความรู้ของ
อาจารย์ในภาควิชามาจัดท าการบริการทางวิชาการที่สามารถตอบความต้องการของสังคมและสร้างรายได้ให้แก่ภาควิชาได้ 
 
  องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การด าเนินงานตามองค์ประกอบท่ี 6 ของภาควิชาวรรณคดีมีผลประเมินในระดับดีมาก  
 ภาควิชาได้ขยายขอบเขตความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในการเรียนการสอน  การจัดโครงการ /กิจกรรมเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ตรงด้านคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เช่น จัดทัศนศึกษา การเสวนาในพ้ืนท่ีจริง  การจัดโครงการที่แสดงการบูรณา
การศาสตร์ตามเอกลักษณ์คณะ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก และก าหนดให้โครงการที่จัดเป็น
ช่องทางเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยของอาจารย์ด้วย 
 ในการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเชิงวิชาการที่ต่อเนื่อง อาทิ โครงการบรรยายสาธารณะสโมสรวรรณคดี
ศึกษา ภาควิชาบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต โดยค านึงถึงผลการประเมินโครงการที่จัดครั้งก่อน 
ตามแนวทางการประกันคุณภาพทุกขั้นตอน 
 เปูาหมายในอนาคตของภาควิชาวรรณคดีในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ การระดมภูมิรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของอาจารย์ในภาควิชาและ/หรืออาจารย์ในภาควิชาที่มีพ้ืนหลังทางวิชาการสัมพันธ์กัน และ/หรือหน่วยงาน
ภายนอกจัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการสมกับที่เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ และมีส่วนสร้างเสริมเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ให้โดดเด่น 
 

  องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 การด าเนินงานตามองค์ประกอบท่ี 7 ของภาควิชาวรรณคดีมีผลประเมินในระดับดีมาก 
 ภาควิชาวรรณคดีก าหนดให้อาจารย์ทุกคนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารภาควิชา ท าหน้าที่บริหารจัดการอย่าง
ครบถ้วน ทั้งด้านการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ นโยบาย และเปูาหมายของภาควิชา ตลอดถึง 
 



 - 203 - 
 
การให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการต่างๆ ตามแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงหลักการบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดการความรู้ 
 ภาควิชาจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าภาควิชาและสภาวะการ
ท างาน เป็นโครงการน าร่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เพื่อหัวหน้าภาควิชาน าผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ
ของตนเองและปรับปรุงสภาวะการท างาน นอกจากน้ี คณะมนุษยศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานต่างๆ จึงจัดให้มีแบบประเมินส าหรับทุกภาควิชาและหน่วยงานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ภาควิชาวรรณคดีน าผลการประเมินปีการศึกษา 2556 มาใช้ แต่เนื่องจากประเด็นการประเมินมี
รายละเอียดแตกต่างกัน ภาควิชาจึงจัดท าแบบประเมินเพิ่มเติมเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของภาควิชาในด้านอื่น คือ ความพึงพอใจ
ต่อฐานข้อมูลสารสนเทศด้วย 
 ในส่วนของการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ภาควิชาวรรณคดีสามารถด าเนินการได้ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัย กล่าวคือ ภาควิชามีแผนการจัดการความรู้โดยการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบ Team teaching เพื่อท่ีอาจารย์
อาวุโสจะได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีโครงการการจัดการ
ความรู้ด้านการเขียนเอกสารประกอบการสอนและต าราวิจัยที่สามารถต่อยอดเป็นผลงานวิชาการหรืองานวิจัยแก่อาจารย์รุ่น
ใหม่ท่ีเป็นกลุ่มเปูาหมายหลักได้ 
 

  องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 การด าเนินงานตามองค์ประกอบท่ี 8 ของภาควิชาวรรณคดีมีผลประเมินในระดับดี  
            ภาควิชาไดพ้ยายามบรหิารงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการจัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตดังจะเห็นได้ว่างบประมาณส่วนใหญ่ของภาควิชาใช้ไปในการจัดโครงการ/กิจกรรมในแผนงาน
การเรียนการสอน การพัฒนานิสิต และการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับความ
ต้องการจ าเป็นของบุคลากรที่มีอยู ่            
 
  องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 การด าเนินงานตามองค์ประกอบท่ี 9 ของภาควิชาวรรณคดีมีผลประเมินในระดับดีมาก 
 แม้ภาควิชา วรรณคดีจะได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
ติดต่อกัน 4 ปี แต่ภาควิชาก็ยังมีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ  อาทิ การปรับปรุงระบบการ
บันทึกรายงานการประชุม การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพให้ค้นคว้าอ้างอิงได้สะดวกยิ่งข้ึน การส่งบุคลากร
เข้ารับอบรม ด้านการ ประกันคุณภาพ  เพื่อรับทราบข้อมูลที่ทันสมัย และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาหรือจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันภายนอก  
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 3.2   สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบของระดับหน่วยงาน   
 (น าเสนอเป็นบทสรุปผู้บริหาร จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน) 
 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/แนวทาง 

การเสริมจุดแข็ง 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดแผนงาน/โครงการเพื่อ
ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ครบถ้วนทุกแผนงาน  
2. มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ และบรรลุผลงานตามตัวบ่งช้ีที่
ก าหนดขึ้นทุกแผนงาน   
 

- - 

 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1.  มีอาจารย์ศึกษาต่อและเพิ่มพูน
ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2.  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนที่เข้มแข็ง  
   
 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
2. จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
3. สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 
4. รายวิชาวรรณกรรมอาเซียน 

1. สนับสนุนให้บุคคลากรศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 
2. ก าหนดมาตรการจูงใจให้อาจารย์เสนอ ขอ
ต าแหน่งวิชาการ 
3. น าแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตมาจัดสร้าง
ระบบให้เป็นรูปธรรม 
4. เปิดสอนรายวิชาวรรณกรรมอาเซียนท้ังใน
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาต ิ
 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1. มโีครงการ / กิจกรรมพัฒนานิสิต
จ านวนมากและหลากหลาย เสริมสร้างการ
เรียนรู ้ประสบการณแ์ละคุณธรรมให้นิสิต
ได้อย่างด ี  
2. มีโครงการที่นิสิตระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา จัดเองโดยใช้แนว
ปฏิบัติตามหลักการประกันคุณภาพ 
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตครบ  
4 ด้าน  
3. มีโครงการพัฒนาศิษย์เก่าท่ีมี
ประสิทธิภาพรองรับความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย 

1. สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท า
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการ
น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

1. จัดโครงการให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย หรือมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
2. จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
บทความทางวิชาการและบทความวิจัย 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/แนวทาง 

การเสริมจุดแข็ง 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

1. มีแผนงานส่งเสริมการวิจัย 
2. มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอน 
3. อาจารย์รุ่นใหม่มีความกระตือรือร้นสูง
ในทางวิชาการ มีศักยภาพในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาต ิ
  
 

1. การจัดท าโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2. การก าหนดภาระงาน 
 

1. จัดท าชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกเช่น สวพ.
มก. วช. กระทรวงวัฒนธรรม 
2. ให้ความส าคัญกับภาระงานการวิจัยของ
อาจารย์เพิ่มขึ้น 
 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นท่ี
ยอมรับจากสังคมภายนอก 
2. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยรวมทั้งมีการต่อยอดเป็น
หนังสือหรือต ารา 
3. มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

ยกระดับการจัดโครงการบริการทาง
วิชาการของภาควิชาให้สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ภาควิชาได้ 

จัดโครงการบริการทางวิชาการประเภทสร้าง
รายได ้ตามกระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมที่บูรณาการกับกิจกรรม
การเรียนการสอนและการวิจัย  
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมท านุ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องโดยน า
ผลการประเมินมาพิจารณา 
3. มีโครงการ/กิจกรรมทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมที่เสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
คณะมนุษยศาสตร์ 
 

- - 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/แนวทาง 

การเสริมจุดแข็ง 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1.  มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและ
สอดคล้องกับสภาวการณ์              
2. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ
หัวหน้าภาควิชาและคณะกรรมการ
บริหารภาควิชาครบถ้วน 
3. มีการจัดการความรู้ 

ส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวข้อง  

- 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

- - 

 
- 
 
 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพมาใช้
ในการด าเนินงานของภาคอย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง และมีเครือข่ายประกัน
คุณภาพ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ 

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
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บทที่ 4 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

 
ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ ได้ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาวรรณคดี ตามรอบปีการศึกษา 255 5 เมื่อวันที่ 28-29 , 

31 พฤษภาคม 255 5 น้ัน ภาควิชาวรรณคดีได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 6 โครงการ 7 
กิจกรรม และได้ ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 โครงการ 7 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 
โครงการ 0 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 0 โครงการ 0 กิจกรรม ได้แก่ 

 

1) ไม่มีโครงการและกิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  
2) ไม่มีโครงการและกิจกรรมที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

            3)    โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว คือ  
  -  โครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  -  โครงการวรรณคดีกีฬาสัมพันธ์ ส านึกดี มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งท่ี 1 
  -  โครงการพี่น้องสัมพันธ์จูงมือกันไปปลูกต้นไม ้
  -  โครงการน้ าใจสู่คนไร้บ้าน  

  -  โครงการแฟนพันธุ์แท้วรรณคดี  
  - โครงการการจัดการความรู้ : เทคนิคและประสบการการเขียนเอกสารประกอบการสอน 

 ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน            
(สปค. 01) รอบปีการศึกษา 2556 และตารางที่ 4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีได้รับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินฯ (สปค. 02) รอบปีการศึกษา 2556 ต่อไปนี ้
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บทที่  5 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ภาควิชาวรรณคดี 
ระหว่างวันที่ 26-27 และ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

------------------------------------ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2557 ได้รับมอบหมายจากคณะ
มนุษยศาสตร์ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาวรรณคดี ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 (1 
มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) เสร็จสิ้นแล้วตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งได้แสดงผลในรายงานฉบับน้ี รวมทั้ง
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง คณะกรรมการฯ หวังว่า ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ภาควิชาวรรณคดีต่อไป 
 

   กรรมการกลุ่มที่ 1        กรรมการกลุ่มที่ 2  
 

……………………………… 
(อาจารย์วรรณา นาวิกมูล) 

  
……………………………… 

(ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล) 

 
ประธานกรรมการ 

 
……………………………… 

(อาจารย์จันทวรรณ  อนันตประยูร) 

  
……………………………… 

(รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม) 

 
กรรมการ 

 
……………………………… 

(ผศ.ณรงค์ เขียนทองกุล) 

  
……………………………… 

(ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ) 

 
กรรมการ 
 

 
……………………………… 

(อาจารย์สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน) 

  
……………………………… 
(อาจารย์พจี บ ารุงสุข) 

 
กรรมการ 
 

 
……………………………… 
(น.ส.นัดดา วงษ์วรรณา) 

  
……………………………… 

(น.ส.สลักจิตร ทวีวิโรตม์กิตติ) 

 
กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการกลุ่มที่ 3  กรรมการกลุ่มที่ 4  

 
……………………………… 
(ผศ.วัฒนา  อนันตผล) 

  
……………………………… 

(รศ.ดร.วิภาวรรณ  อยู่เย็น) 

 
ประธานกรรมการ 

 
……………………………… 

(อาจารย์ภาณุภัค  โมกขศักดิ)์ 

  
……………………………… 

(ผศ.วลี  เฑียรบุญเลิศรัตน)์ 

 
กรรมการ 

 
……………………………… 

(อาจารย์ธงรบ  รื่นบรรเทิง) 

  
……………………………… 
(ผศ.ภาคม  บ ารุงสุข) 

 
กรรมการ 

 
 

  
……………………………… 

(อาจารย์พรรณราย  ชาญหิรัญ) 

 
กรรมการ 

 
 
 
 

……………………………… 
(น.ส.สุพัตรา  สุขแสวง) 

 

  
……………………………… 
(น.ส.รัชภร พานิชเฮง) 

 
……………………………… 
(น.ส.รัชดาภร จ่ายยัง) 

 
 

……………………………… 
        (น.ส.สลักจิตร ทวีวิโรตม์กิตติ) 

 
กรรมการ 
 
 
กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
กรรมการประมวลผล 
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนองพันธกิจ

และเปูาหมายของคณะและมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่
ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ รวมทั้งการประเมินผลตามมุมมองมาตรฐานอุดมศึกษา และตามมุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ 

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นพบนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

 
ก าหนดการประเมิน 
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 
8.20-8.30 น. คณบดีกล่าวเปิดโครงการ  
8.30-12.00 น. หัวหน้าภาควิชารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมต่อคณะกรรมการ 
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากรและนิสิต  
 
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 
9.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)  
 
วันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
9.00-12.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผล และเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานผลการประเมิน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.30 น. คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานรับทราบ   
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาวรรณคดี 

 
 ภาควิชาฯ ได้ใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการให้คะแนนผล
การด าเนินงานเป็น 3 ส่วน มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี ้
 ส่วนท่ี  1 การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์รายตัวบ่งช้ี 5 คะแนน  

ส่วนท่ี  2 การประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับเปูาหมาย ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน  แต่ให้พิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานในรอบปีท่ีประเมินเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้  ถ้าตัวบ่งช้ีใดมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนด หรือสูงกว่าเปูาหมาย  ถือว่าบรรลุเปูาหมาย  ทั้งนี้ การก าหนดเปูาหมายต้องมีหลักฐานรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานอ้างอิงด้วย โดยการก าหนดเปูาหมายไม่ควรก าหนดต่ ากว่าผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 ส่วนท่ี  3 การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน  แต่ให้
พิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีท่ีประเมินเทียบกับผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  โดยตัวบ่งช้ีที่มีพัฒนาการพิจารณาจาก  
"ผลการด าเนินงานในปีท่ีประเมินสูงกว่าผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา"  
 ในกรณีที่ไม่มีผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา  สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีดังกล่าว  จะไม่
ประเมินพัฒนาการ และได้ให้ความหมายโดยอิงเกณฑ์จากคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส าหรับคณะวิชา ดังนี้ 
 

การแปลความหมายผลการด าเนินงานทุกองค์ประกอบ 
 

 คะแนนเฉลี่ย     การแปลผล 
 0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้  
 3.51 – 4.50    การด าเนินงานระดับดี  
 4.51 – 5.00    การด าเนินงานระดับดีมาก  
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ตารางสรุปผลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบ ในภาพรวม ดังนี ้
 

องค์ประกอบท่ี 

จ านวนตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน การแปลความหมาย 
ทั้งหมด ที่ประเมินฯ 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ สกอ.
+มก. 

สมศ. สกอ.
+มก. 

สมศ. 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ 

1 2 1 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 8 3 7 - 3.95 3.95 ด ี ด ี
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3 - 3 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4. การวิจัย   3 3 3 2 3.87 3.87 ด ี ดี 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 2 2 2 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 2 1 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ 4 1 3 - 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ 1 - - - 4.00 4.00 ดี ดี 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 1 1 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม+ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 2 - - - - - 
รวม/คะแนนเฉลี่ย 40 25 4.44 4.44 ดี ดี 

  
หมายเหตุ :  
 

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมินฯ เหตุผล 
2.5, สมศ.1-2, 10-15 ประเมินในระดับคณะวิชา 
7.4, 8.1, สมศ.3-4, 7 

ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม + ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
ให้รายงานข้อมูลแต่ไม่ต้องประเมิน 

  
 คณะกรรมการได้สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาของภาควิชา เพื่อให้เห็นแนวโน้มพัฒนาการของการปรับปรุงท่ีเทียบได้กับเปูาหมายของภาควิชา มีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมรายองค์ประกอบ ดังแสดงไว้ในแบบบันทึกผลการประเมินฯ และในตารางสรุป เพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ ต่อไปนี้  
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แบบบันทึกผลการประเมินรายงานการประเมินตนเอง 
ภาควิชาวรรณคดี 

ระหว่างวันที่ 26-27 และ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ผลการประเมินฯ พบว่ามีการประเมินตนเอง 1 ตัวบ่งช้ี จาก 1 ตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ของภาควิชาเท่ากับ 5.00 คะแนน ของคณะกรรมการเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ประเมินตามเกณฑ์  

(คะแนนเต็ม) 
ประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

2556 2555 2556 2555 2556 2556 2556 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

(ปรับเกณฑ์) 
ข้อ 8 8 8 5.00 5.00   

รวม 5.00 5.00 1 1 
 
จุดแข็ง     
 มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน ก าหนดเปูาหมายและตัวช้ีวัดครบถ้วน  
      
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่เจ้าหน้าที่ของภาควิชา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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องค์ประกอบท่ี 2   การผลิตบัณฑิต 
 
ผลการประเมินฯ พบว่ามีการประเมินตนเอง 7 ตัวบ่งช้ี จาก 8 ตัวบ่งช้ี  
ตัวบ่งช้ีที่ไม่ประเมิน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีที่ 2.5, สมศ.1-2 และสมศ.10-15 (ประเมินในระดับคณะ) 
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 ของภาควิชาเท่ากับ 3.95 คะแนน ของคณะกรรมการเท่ากับ 3.95 คะแนน อยู่ในระดับดี 
 

ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เปูา 

หมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ประเมินตามเกณฑ์  

(คะแนนเต็ม) 
ประเมิน
เปูาหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

2556 2555 2556 2555 2556 2556 2556 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร (ปรับเกณฑ์
และล าดับของเกณฑ์) 

ข้อ 5 5 
 

5 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 10 NA 11.11 NA 0.93  NA 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 20 NA 22.22 NA 3.70  NA 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 
ประเมินระดับคณะ 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (ปรับ
เกณฑ์และล าดับของเกณฑ์) 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนิสิต (ปรับเกณฑ์) 

ข้อ 4 4 5 4.00 5.00   

สมศ. 
3 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล 

สมศ. 
4 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล 

รวม 4.40 3.95 7 3 

หมายเหต ุ ตัวบ่งชี้ 2.5, สมศ.1-2 และสมศ.10-15 ประเมินในระดับคณะวิชา 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3, 4 เป็นตัวบ่งชี้ที่ให้รายงานผลแต่ไม่ต้องประเมิน 
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จุดแข็ง     
 1.  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เพื่อให้สัมฤทธ์ิผลตามตัวบ่งช้ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

2.  มีนิสิตที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  มีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกน้อย   
 2.  ยังขาดการจัดท าโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์ และมีการไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

2.  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
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องค์ประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 
ผลการประเมินฯ พบว่ามีการประเมินตนเอง 3 ตัวบ่งช้ี จาก 3 ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 3 ของภาควิชาเท่ากับ 5.00 คะแนน ของคณะกรรมการเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ประเมินตามเกณฑ์  

(คะแนนเต็ม) 
ประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

2556 2555 2556 2555 2556 2556 2556 
3.1 ระบบและกลไกการให้

ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 6 7 4.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต(ปรับเกณฑ์) 

ข้อ 6 4 6 3.00 5.00   

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี
(ปรับเกณฑ์) 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

รวม 4.00 5.00 3 3 

 
จุดแข็ง     
 1.  มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตจ านวนมาก และหลากหลาย  
 2.  มีกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต และสนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมตามระบบ PDCA 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมจ านวนมาก 

3.  มีระบบให้ค าปรึกษาวิชาการที่ดี 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 

ผลการประเมินฯ พบว่ามีการประเมินตนเอง 5 ตัวบ่งช้ี จาก 6 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่ประเมินเพิ่มเติม ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 5, 6 
ตัวบ่งช้ีที่ไม่ประเมินประกอบด้วยตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 7 (ให้รายงานผลแต่ไม่ประเมิน) 
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 4 ของภาควิชาเท่ากับ 3.87 คะแนน ของคณะกรรมการเท่ากับ 3.87 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ประเมินตามเกณฑ์  

(คะแนนเต็ม) 
ประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

2556 2555 2556 2555 2556 2556 2556 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ปรับเกณฑ์) 

ข้อ 6 5 7 3.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค(์ปรับเกณฑ์) 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

4.3 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 

75
,00

0 

10
0,0

00
 

11
,76

4.7
1 

40
,00

0 

5,0
00

 

0.78 0.33   

8.5 8 

สมศ. 
5 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 1 
8.70 

3 
17.65 

4.35 5.00   

11.5 17 

สมศ. 
6 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 2 

17.39 

8 

88.89 

4.35 5.00   

11.5 9 

สมศ. 
7 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 
ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล 

รวม 3.30 3.87 3 3 

หมายเหต ุ ตัวบ่งชี้ที่ประเมินเพ่ิมเติม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5, 6 
ตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมินประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 (ให้รายงานผลแต่ไม่ประเมิน) 
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จุดแข็ง     
 1.  มีคณะกรรมการส่งเสริมการท าวิจัยและการขอต าแหน่งทางวิชาการที่มีกรอบภาระงานท่ีชัดเจนและมีการ
ด าเนินงานครบตาม PDCA  
 2.  มีผลงานวิจัยและงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ไปในวงกว้างและทั่วถึง 

3.  อาจารย์มีการน าผลงานทางวิชาการไปน าเสนอในการประชุมวิชาการจ านวนมาก 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรผลักดันผลงานวิชาการให้อยู่ในฐานข้อมูลระดับสากลเพื่อให้เป็นท่ีประจักษ์มากข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

เงินทุนอุดหนุนการวิจัยมีน้อยเมื่อเทียบอัตราส่วนอาจารย์ประจ า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  หามาตรการส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยเพิ่มขึ้น  

2.  หาแหล่งเงินทุนจากภายนอกให้มากข้ึน 
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องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
ผลการประเมินฯ พบว่ามีการประเมินตนเอง 4 ตัวบ่งช้ี จาก 4 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่ประเมินเพิ่มเติม ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 8, 9 
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 5 ของภาควิชาเท่ากับ 5.00 คะแนน ของคณะกรรมการเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ประเมินตามเกณฑ์  

(คะแนนเต็ม) 
ประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

2556 2555 2556 2555 2556 2556 2556 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

สมศ. 
8 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 2 

50 

3 

50 

5.00 5.00   

4 6   

สมศ. 
9 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

รวม 5.00 5.00 4 4 
หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีที่ประเมินเพิ่มเติม  ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 8, 9 

จุดแข็ง     
มีการจัดโครงการ การประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ

วิจัยได้ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรด าเนินการต่อเนื่องเช่นนี้ทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 



 - 220 - 
 

องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ผลการประเมินฯ พบว่ามีการประเมินตนเอง 1 ตัวบ่งช้ี จาก 1 ตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 6 ของภาควิชาเท่ากับ 5.00 คะแนน ของคณะกรรมการเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ประเมินตามเกณฑ์  

(คะแนนเต็ม) 
ประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

2556 2555 2556 2555 2556 2556 2556 
6.1 ระบบและกลไกในการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 6 5 

 
6 5.00 5.00   

รวม 5.00 5.00 1 1 
 
จุดแข็ง     

มีการจัดโครงการต่างๆ ตามระบบกลไกการประกันคุณภาพได้อย่างครบถ้วน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการต่างๆ ให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมินฯ พบว่ามีการประเมินตนเอง 3 ตัวบ่งช้ี จาก 4 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่ไม่ประเมินประกอบด้วยตัวบ่งช้ีที่ 7.4 (ให้รายงานผลแต่ไม่ประเมิน) 
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 7 ของภาควิชาเท่ากับ 4.67 คะแนน ของคณะกรรมการเท่ากับ 4.67 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ประเมินตามเกณฑ์  

(คะแนนเต็ม) 
ประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

2556 2555 2556 2555 2556 2556 2556 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าภาควิชาและหัวหน้า
ภาควิชา (ปรับตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์) 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ (ปรับเกณฑ์) 

ข้อ 2 0 5 0.00 5.00   

7.3 ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ (ปรับตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์) 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล 
รวม 3.00 4.67 3 2 

 
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 เป็นตัวบ่งชี้ที่ให้รายงานผลแต่ไม่ต้องประเมิน 
 
จุดแข็ง     
 1.  มีการบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA ได้ครบถ้วนและเป็นรูปธรรม 

2.  มีการจัดการองค์ความรู้ในภาควิชาอย่างเป็นระบบ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

 
ผลการประเมินฯ พบว่ามีการประเมินตนเอง 0 ตัวบ่งช้ี จาก 1 ตัวบ่งช้ี  
ตัวบ่งช้ีที่ไม่ประเมินประกอบด้วยตัวบ่งช้ีที่ 8.1 (ให้รายงานผลแต่ไม่ประเมิน) 
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 8 ของภาควิชาเท่ากับ 4.00 คะแนน ของคณะกรรมการเท่ากับ 4.00 คะแนน อยู่ในระดับดี 

 

ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ประเมินตามเกณฑ์  

(คะแนนเต็ม) 
ประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

2556 2555 2556 2555 2556 2556 2556 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 6 6 6 4.00 4.00   

รวม 4.00 4.00 1 0 

 

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 เป็นตัวบ่งชี้ที่ให้รายงานผลแต่ไม่ต้องประเมิน 
 
จุดแข็ง     

- 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลการประเมินฯ พบว่ามีการประเมินตนเอง 1 ตัวบ่งช้ี จาก 1 ตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 9 ของภาควิชาเท่ากับ 5.00 คะแนน ของคณะกรรมการเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ประเมินตามเกณฑ์  

(คะแนนเต็ม) 
ประเมิน
เป้าหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

2556 2555 2556 2555 2556 2556 2556 
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 7 7 8 4.00 5.00   

รวม 4.00 5.00 1 1 
 
จุดแข็ง     

มีระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม และสามารถด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน สามารถ
น าไปเป็นหน่วยงานต้นแบบได้ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาภาควิชา เช่น นิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการ 
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ตารางสรุปเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพประจ าปี 2557 
ตามแบบฟอร์ม สปค.01 และ สปค.02 

 
องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี  1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน 
ก าหนดเปูาหมายและตัวช้ีวัดครบถ้วน  

ควรถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ให้บุคลากร
และเจ้าหน้าท่ีของ
ภาควิชา 

- - 

องค์ประกอบท่ี  2  
การผลิตบัณฑิต 
 

1. มีระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร เพื่อให้สัมฤทธ์ิผลตาม
ตัวบ่งช้ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  
2. มีนิสิตที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

- 1. มีอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกน้อย  
2. ยังขาดการจัดท า
โครงการพัฒนานิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาใน
การจัดท าบทความ
จากวิทยานิพนธ์และ
มีการไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ  

1. ควรสนับสนุนให้
อาจารย์ไปเรียน
ปริญญาเอก 
2. ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาไป
ตีพิมพ์บทความ
วิทยานิพนธ์ใน
วารสารระดับนานา 
ชาติ 

องค์ประกอบท่ี  3 
กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

1. มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต
จ านวนมาก และหลากหลาย 
2. มีกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นิสิต และสนับสนุน
ให้นิสิตเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมตาม
ระบบ PDCA ได้อย่างเป็นรูปธรรม
จ านวนมาก 
3. มีระบบให้ค าปรึกษาวิชาการที่ด ี

- - - 

องค์ประกอบท่ี  4 
การวิจัย 

1. มีคณะกรรมการส่งเสริมการท าวิจัย
และการขอต าแหน่งทางวิชาการที่มี
กรอบภาระงานท่ีชัดเจนและมีการ
ด าเนินงานครบตาม PDCA  
2. ตั้งงบวิจัยไว้สูงถึง 300,000 บาท 
3. มีผลงานวิจัยและงานวิชาการเพื่อ
เผยแพร่ไปในวงกว้างและทั่วถึง 
4. อาจารย์มีการน าผลงานทาง
วิชาการไปน าเสนอในการประชุม
วิชาการจ านวนมาก 

ควรผลักดันผลงาน
วิชาการให้อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับ
สากลเพื่อให้เป็นท่ี
ประจักษ์มากข้ึน 

เงินทุนอุดหนุนการ
วิจัยมีน้อยเมื่อเทียบ
อัตรา 
ส่วนอาจารย์ประจ า  

1. หามาตรการ
ส่งเสริมให้อาจารย์
ท างานวิจัยเพิ่มขึ้น  
2. หาแหล่งเงินทุน
จากภายนอกให้มาก
ขึ้น 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี  5  
การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

มีการจัดโครงการ การประชุม
วิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่ง
สามารถน ามาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยได ้

ควรด าเนินการต่อเนื่อง
เช่นนี้ทุกป ี

- - 

องค์ประกอบท่ี  6 
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีการจัดโครงการต่างๆ ตาม
ระบบกลไกการประกันคุณภาพ
ได้อย่างครบถ้วน 

ส่งเสริมให้มีการจัด
โครงการต่างๆ ให้มากข้ึน
และต่อเนื่อง 

- - 

องค์ประกอบท่ี  7  
การบริหารและการ
จัดการ 
 

1. มีการบริหารจัดการตาม
กระบวนการ PDCA ได้
ครบถ้วนและเป็นรูปธรรม 
2. มีการจัดการองค์ความรู้ใน
ภาควิชาอย่างเป็นระบบ 

- - - 

องค์ประกอบท่ี  8  
การเงินและงบประมาณ 

ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล 

องค์ประกอบท่ี  9  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

มีระบบและกลไกด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสม และสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน 
สามารถน าไปเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบได ้

- - ควรจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาภาควิชา เช่น  
นิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริการ 
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บทที่ 6 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน 
 

ในบทนี้ให้ภาควิชาน าข้อมูลในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้มาใส่ คือ 
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมิน (ใส่เฉพาะใน SAR ฉบับท่ีแก้ไขแล้ว) 
2. ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ส าหรับคณะวิชา 
3. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ี ประจ าปีการศึกษา 2555 (ป.1) 
4. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ (ป.2) 
5. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3)  
6. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 
7. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป. 5) 

 
หมายเหตุ - แนบเอกสาร ข้อ 1. เฉพาะใน SAR ฉบับท่ีแก้ไขหลังจากได้รับการตรวจประเมินแล้ว และเปลี่ยนช่ือจาก 

"รายงานการประเมินตนเอง (SAR)" เป็น "รายงานการประเมินคุณภาพภายใน" 
 - เอกสารข้อ 2-7 ใน SAR ฉบับแก้ไขให้ใช้ข้อมูลที่ปรับแก้ไขตามผลประเมินของกรรมการฯ  

 
 
 
 
 

 
 


