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บทสรุปสําหรับผูบริหาร   

 
สถาบันไทยศึกษามีพันธกิจหลักสําคัญ  3  ประการ ประการแรก  ศึกษาและวิจัยดานไทย – ไท

ศึกษาในเชิงบูรณาการประการที่สองเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและความรูในระดับชาติและ

นานาชาติและประการที่สาม  สรางเครือขายไทย – ไทศึกษานานาชาตทิี่จะประสานองคความรูเพือ่การ

พัฒนาสังคมไทยอยางย่ังยืน สถาบันไทยศึกษาจึงใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)  พรอมทั้งนาํขอเสนอแนะที่ได

จากการตรวจประเมินของคณะกรรมการในแตละปมาพัฒนาสถาบันฯ ใหมีการดําเนินงานที่มีคุณภาพ

เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติตอไป   

 

ในปงบประมาณ2558 สถาบันฯ กําหนดเปาหมายการตรวจประเมินตนเองตวัชี้วัดองคประกอบ

คุณภาพของ สกอ.  จํานวน  3   องคประกอบ  ในฐานะสถาบันวิจัยดังนี้       

 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 ตัวบงชี้ที่  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ตัวบงชี้ที่  2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวบงชี้ที่  2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารยและนักวิจัย 

 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
สรุปภาพรวมรายองคประกอบที ่ 3 

ตัวบงชี้ที่  3.1   การบริการวิชาการแกสังคม 

 

องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
สรุปภาพรวมรายองคประกอบที่ 5 

ตัวบงชี้ที่  5.1   การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ  
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 ผลการตรวจประเมินตนเองพบวาสถาบันไทยศึกษามีผลงานเปนที่นาพึงพอใจและสามารถปฏิบัติ

ภารกิจไดตรงตามเปาหมาย ดวยผลการประเมินรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบมีคะแนนเฉล่ียรวม

4.40  อยูในระดับ ด ี  ตามเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   (สกอ.)    

  

 

แมวาสถาบันไทยศึกษาเพิ่งไดรับสถาปนาเปนสถาบันวิจัยภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เม่ือ

วันที่  1  กุมภาพันธ   พ.ศ.  2553   ประกอบกับมีบุคลากรและงบประมาณจาํกัดยิ่ง   แตสถาบันฯ  ก็

เปนหนวยงานที่ไดรับการยอมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีการถายทอด

ความรู และเปาหมายขององคกรอยางตอเนื่องและอาจถือเปนจุดเดนของสถาบันฯ ในการบริหารจัดการ

องคกร  อยางมีสวนรวมอยางดีย่ิง 
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ประจาํปการศกึษา 2557 
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บทที่ 1 
สวนนํา 

 

 
 

  1.1ชื�อหน่วยงานที�ตั �งและประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ  

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์    
  1.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร   

  1.4 รายชื�อผู้บริหาร กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน  

 1.5 จาํนวนบุคลากร    

  1.6ข้อมูลพื �นฐานโดยย่อเกี�ยวกับงบประมาณ และ 

อาคารสถานที� 
  1.7 เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของส่วนงาน   
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1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน 
ปีที�ผ่านมา(ถ้ามี)  

 
 
 
 

 

 

1.1 ช่ือหนวยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ     

 

 สถาบันไทยศกึษากอต้ังขึ้นใน พ.ศ. 2518 ในนาม “โครงการไทยศึกษา” ข้ึนอยู

กับฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยในชวงเวลาหนึง่ไดโอนเปนสวนหนึ่งของ

สถาบันวิจยัสังคม กอนไดโอนกลับเขาสังกัดฝายวิชาการอกีครั้งหนึ่งใน พ.ศ. 2528 และเปลี่ยน

ชื่อเปน “สถาบันไทยศกึษา” ตอมาใน พ.ศ. 2533 สถาบันไทยศกึษาไดยายไปสังกัดฝายวจิยั 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ภายใตการกาํกับดูแลของสวนสงเสริมและพัฒนาวจิัย สํานกับริหาร

วิชาการ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดปรับโครงสรางหนวยงาน โดยมี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที ่1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ยกสถานะของสถาบันไทยศกึษา

เปนสถาบันวิจยั  ลําดบัที่ 9 ของมหาวิทยาลยั มีพันธกจิหลกัสาํคัญ 3 ประการ ประการแรก 

ศึกษาและวิจัยดานไทย-ไทศึกษาในเชิงบูรณาการ ประการทีส่อง เปนแหลงเผยแพร

ผลงานวจิยัและความรูในระดับชาติและนานาชาติ และประการทีส่ามสรางเครือขายไทย-ไท

ศึกษานานาชาติทีจ่ะประสานองคความรูเพ่ือการพัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน 

 

 

ที่ตั้งปจจุบัน  
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สถาบันไทยศกึษาต้ังอยูท่ีอาคารประชาธิปก  -  รําไพพรรณี    ชั้น   9   จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั  ถนนพญาไท   เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร  10330  

โทรศัพท :  02  218 - 7495, 02 218 - 7410 

โทรสาร  :  02  255  - 5160Email: thstudies@chula.ac.th 

 

 

 

 

 

1.2 ปรัชญา  ปณิธาน  เปาหมาย   และวัตถุประสงค     

 

ปรัชญา 

 

สถาบันไทยศกึษา เปนแหลงความรูดานไทยศกึษาของสังคมไทยและสังคมโลก 

 

ปณิธาน 

 

สถาบันไทยศกึษา เปนแหลงอางอิงสนับสนุนและสรางนโยบายวจิัยสังคมและ

วัฒนธรรมไทยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

วิสยัทัศน 

 

1. สถาบันไทยศกึษามีนโยบายมุงสูความเปนเลศิดานการสรางองคความรูและงานวิจยัไทย- 
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ไทศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2. สถาบันไทยศกึษามีนโยบายสรางเครือขายไทย - ไทศึกษา  โดยมุงใหเกดิการประสานงาน 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนองคความรู   เพ่ือสรางสรรควงวิชาการไทย - ไทศึกษาในระดับชาติและ

นานาชาติ 

3. สถาบันไทยศกึษามุงพฒันาศูนยขอมลูไทยศึกษาใหเปนแหลงคนควาขอมูลไทย – ไทศึกษา  

เพื่อสรางประโยชนตอการวจิัย   รวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพรองคความรูสูสังคม 

4. สถาบันไทยศกึษามุงสืบสาน  บํารุงรกัษาภูมิปญญาไทยดานตางๆ เพื่อเอือ้ประโยชนแก

สังคมไทยและสังคมโลก 

 

 

พันธกิจ 

1. ศึกษาและวจิยัดานไทย - ไทศึกษาในเชิงบูรณาการ 

2. เปนแหลงเผยแพรผลงานวิจยัและความรูในระดับชาติและนานาชาต ิ

3. สรางเครือขายไทย–ไทศึกษานานาชาตทิี่จะประสานองคความรูเพ่ือการพัฒนา 

สังคมไทยอยางยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อพัฒนาใหสถาบันไทยศกึษาเปนสถาบันวิจยัที่เปนจุดเดนของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยัในฐานะสถาบันวิจัยทางมนุษยศาสตร   โดยมุงบริหารจัดการเผยแพรองค
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ความรูดานไทยศกึษาทีม่ีอยูในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและในประเทศไทยออกสูสังคมใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

2. แสวงหาความรวมมอืและการยอมรับทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงในระดับ

นานาชาติทีจ่ะมสีวนรวมในการสรางเกยีรติภูมขิอง ความเปนไทยในเชงิบูรณาการอยาง

สรางสรรคเพ่ือสถาปนาความเปนสถาบันวิจัยทีส่รางงานวิจยัเพื่อชวยกาํหนด  นโยบายของ

ชาต ิ

3. เพื่อมุงใชนโยบายเชิงรกุในการสรางภาพลักษณเชิงบวกใหแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และแกประเทศชาติ เพ่ือชวยขับเคลื่อนใหจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยัเปนมหาวิทยาลยัวิจัย

ระดับโลก 

4. เพื่อมุงเผยแพรองคความรูไทยศกึษาในโลกไรพรมแดน ผานระบบเครือขายสือ่สารดวย

วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม 

 
 

1.3 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร    

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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1.4  รายช่ือผูบริหาร  กรรมการบริหารชดุปจจุบัน
 

ลาํดบัผู้อาํนวยการ

รองผู้อาํนวยการฯ 

ฝ่ายบริหาร 

งานบริหารและธรุการ

แผน / งบประมาณ

พสัด ุ/ 

ธรุการ / 

คณะกรรมการบริหาร

สถาบนัไทยศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report : 

ระดับ  สถาบันไทยศึกษา   ประจําปการศึกษา

ผูบริหาร  กรรมการบริหารชดุปจจุบัน 

ลาํดบัผู้อาํนวยการสถาบันไทยศึกษา 

ผู้อาํนวยการ

สถาบนัไทยศึกษา

รองผู้อาํนวยการฯ

ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์

ผู้อาํนวยการฝ่ายบริหาร

งานบริหารและธรุการ

งบประมาณ

/ การเงิน

/ บคุคล

งานบริการวิชาการและการวิจยั

นักวิจยั

ศนูยข์้อมลูไทยศึกษา

โครงการ ENITS/ENITAS

รองผู้อาํนวยการฯ 

ฝ่ายวิจยั

คณะกรรมการบริหาร

สถาบนัไทยศึกษา

คณะกรรมการ

ประกนัคณุภาพ

: SAR) 
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ENITS/ENITAS

รองผู้อาํนวยการฯ 
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง รายนามผู้อํานวยการ 

 

พ.ศ.  2518 - 2521 ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบตุร 

พ.ศ.  2522 - 2523 ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ  บนุนาค 

พ.ศ.  2524 - 2532 ศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี    ดุ๊ก   

พ.ศ.  2532 - 2538 รองศาสตราจารย์ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ 

พ.ศ. 2538 - 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพนัธ์ เหลืองทองคํา      

พ.ศ. 2543 - 2546 รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ประสิทธิ�รัฐสินธุ์   

พ.ศ. 2547 - 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บญุขจร   

พ.ศ.2551- ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.สจิุตรา จงสถิตย์วฒันา      

 

 

รายชื่อผูบริหาร   สถาบันไทยศึกษา 

 
1.  รองศาสตราจารย  ดร. สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา ผูอาํนวยการสถาบันไทยศึกษา    

2.ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาทิตย ทองทักษรองผูอาํนวยการสถาบันไทยศึกษา ฝายบริหาร      

3. อาจารย ดร. เปรม   สวนสมุทร รองผูอาํนวยการสถาบันไทยศึกษา ฝายวิจัย 

4. ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค  จิวากานนทรองผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา ฝายวิเทศสัมพันธ  

5. นายปญญา   เลิศสุขประเสริฐ ผูอํานวยการฝายบริหาร(เลขานุการสถาบัน) 

 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถาบันไทยศึกษา 
(ณ  ปงบประมาณ 2558) 
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1. ผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา     ประธานกรรมการ 

    (รองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา) 

2.  รองศาสตราจารย ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท   กรรมการ 

3.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ประพจน   อัศววิรุฬหการ  กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย  ดร.  ศุภกรณ ดิษฐพันธุ  กรรมการ 

5. รองผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา  ฝายบริหาร   กรรมการ 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาทิตย  ทองทักษ) 

6. รองผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา ฝายบริหาร   กรรมการ 

  (อาจารย ดร. เปรม   สวนสมุทร) 

7. รองผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา ฝายวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค    จิวากานนท) 

8.  นางสาวรุงอรุณ   กุลธํารง     กรรมการ 

9. นายปญญา   เลิศสุขประเสริฐ     เลขานุการ 

 

1.5 จํานวนบุคลากร 
 

สถาบันไทยศึกษา  มีบุคลากรทั้งส้ิน  6   คน   แบงเปน   

ฝายบริหารและธุรการ    ฝายบริการวิชาการและการวิจัย 

นายปญญา   เลิศสุขประเสริฐ     นางสาวรุงอรุณ   กุลธํารง  
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นางจันทิพย   จําปาทิพยงาม   นางวาสนา   ขันชนะ 

นายณัฐิวุฒิ    แสงทัศน     นางสาวรัชนีกร   รัชตะกรตระกูล   

 

1.6 เอกลักษณ หรือวฒันธรรมของสวนงาน 

สถาบันไทยศึกษา มุงสรางและเผยแพรองคความรูไทยศึกษาในเชิงบูรณาการ 

 

1.7 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา (ถามี) 

 

องคประกอบที่  1   :  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน    

ผลการประเมิน     ระดับดี  
คณะกรรมการมีขอเสนอแนะวา  สถาบันฯ   ควรมีการวางแผนการรายงานผลดําเนินงานที่มี

ความชัดเจนในเรือ่งรูปแบบและระยะเวลา  และในการถายทอดแผนควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบอยาง

เปนรูปธรรม 

 

องคประกอบที่ 4 :   การวิจยั   

ผลการประเมินระดับดี  
สถาบันฯ มีวารสารวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ  คือ วารสารไทยศึกษา และวารสาร

เรียนไทย  (RIAN  THAI  International  Journal  of   Thai)  และวารสารทั้ง  2 รายชื่อ   ไดรับการ

ยอมรับจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย  (TCI)  

คณะกรรมการเสนอแนะวา  ควรนําบทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ  มาจัดพิมพ

รวมเปนเลมหรือพยายามนําผลงานวิจัยนั้นมากอใหเกิดประโยชนกับสังคมภายนอก 
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องคประกอบที่  5  :  การบริการวิชาการแกสังคม 

ผลการประเมินระดับดี 
         คณะกรรมการเสนอนแนะ   ควรเสริมจุดเดนดวยการประเมินแผนการบริการวิชาการทางสังคมให

ชัดเจนยิ่งขึ้น  และนําผลการประเมิน ที่เปนประโยชน ไปพัฒนาระบบกลไกการใหบริการทางวิชาการ เพื่อ

ถายทอด  พัฒนาความรูสูสังคมและชุมชนอยางสมํ่าเสมอและเพิ่มชองทางรูปแบบการนําเสนองานวิจัยโดย

นําเกร็ดความรูจากบทความที่ลงในวารสารไทยศึกษา  มาเผยแพรใน  Facebook  ของสถาบันไทยศึกษา   

อีกชองทางหนึ่งเพือ่ใหเปนองคความรูทีค่นทั่วไปเขาใจได 

 
องคประกอบที่  7   :  การบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินระดับดีมาก 
คณะกรรมการพบวา สถาบันไทยศึกษามีการบริหารจัดการที่ผูบริหารมีหลักธรรมาภิบาลและ

ผูปฏิบัติงานเขาถึงกันดวยความเปนกันเองและกระจายความรับผิดชอบอยางชดัเจนและทั่วถึง โดยไดรับ

ความรวมมือจากบุคลากรที่มีจํานวนนอยเปนอยางด ี สามารถบริหารจัดการสถาบันฯ  อยางเปนระบบ

และมีประสิทธภิาพ 

 

องคประกอบที่  8   :   การเงินและงบประมาณ     

ผลการประเมิน   ระดับดีมาก 
คณะกรรมการพบวา  จุดเดนของสถาบันฯ  มีระบบกลไกการจัดสรรงบประมาณ และวิเคราะห

ทางการเงิน คาใชจายตางๆ  มีการตรวจสอบวิเคราะหทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

 

องคประกอบที่  9   :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

ผลการประเมิน  ระดับดี 
สถาบันฯ  เปนสถาบันวิจัยที่มีระบบการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนือ่งตอไปโดยใชระบบบริหารการมีสวนรวมของบุคลากร   สามารถ

นําไปเผยแพรใหหนวยงานอื่นๆ สามารถนําไปใชประโยชน มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป พ.ศ. 

2556   เพื่อดาํเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  100%  อยางตอเนือ่ง 

 

บทที่ 2 
สวนสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ผลสรุปการประเมินในภาพรวม 

 

2.2ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของสกอ. 
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2.1  ผลสรุปการประเมินในภาพรวม  

 

องคประกอบที่2 การวจิัย 
 ตัวบงชี้ที่  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ตัวบงชี้ที่  2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวบงชี้ที่  2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารยและนักวิจัย 

 

 

     องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
     สรุปภาพรวมรายองคประกอบที ่ 3 

ตัวบงชี้ที่  3.1   การบริการวิชาการแกสังคม 

 

 

องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
     สรุปภาพรวมรายองคประกอบที่ 5 

ตัวบงชี้ที่  5.1   การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ  
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2.2  ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ.  

องคประกอบที่2 การวจิัย 

สรุปผลองคประกอบ “การวิจัย” 
 

สรุปผลการดําเนินงาน  : 

 
ในปงบประมาณ 2558สถาบันฯ มีบทความวิจัยที่ลงในวารสารไทยศึกษา จํานวน  2  เรื่อง  

1.  บทความเร่ือง“ดอกไมวิจิตร...มรดกศลิปวัฒนธรรมในงานชางสิบหมูสมยัรัตนโกสินทร” 

      วารสารไทยศึกษา ปที่  10  ฉบับที่ 1  (ก.พ. - ก.ค.  2557) 

2.  บทความเร่ือง   “บทบาทของพระสงฆ  สามเณรกับงานชางสิบหมูสมัยกรุงรัตนโกสินทร” 

      วารสารไทยศึกษา  ปที่  10   ฉบับที่ 2  (ส.ค. 57 –  ม.ค. 58 ) 

สถาบันฯ จัดสรรงบประมาณทําฐานขอมูลไทย - ไทศึกษา เพื่อใหผูสนใจสามารถสืบคนและเขาถึงขอมูล

ไดทุกที่ทุกเวลาโดยผานเว็บไซตของสถาบันฯ(www.thaistudies.chula.ac.th)  โดยในปงบประมาณ   

2558  จํานวน  4  ฐานขอมูล ดังนี ้

1.  ฐานขอมูลชางสิบหมู :บรรณนิทัศนชางสิบหมูในรัชกาลปจจุบัน 

2.  ฐานขอมูลชุดความรูชางสิบหมู :ความคิดความเชื่อความศรทัธากับชางสิบหมูสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

3.  ฐานขอมูลส่ิงพิมพที่เก่ียวกับสมุนไพรไทย 

4.  ฐานขอมูลส่ิงพิมพที่เก่ียวกับเคร่ืองดนตรีไทย 

 

จุดเดน: 
1. สถาบันฯ มีวารสารวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการไทย– ไท 

ศึกษา  ซึ่งวารสารวิชาการทั้ง2 รายชื่อ คือ วารสารไทยศึกษา และวารสารเรียนไทย ไดรับ 

การยอมรับจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย(TCI) ใหเปนวารสารวิชาการระดับชาติกลุมวิชา 
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมที2่    

2.สถาบันไทยศึกษา  จัดทําหนังสือ  วารสารฉบับพิเศษ  และสื่อวีดิทัศนเพื่อเผยแพรและอนุรักษมรดก 

ทางวัฒนธรรมไทย 

3.สถาบันไทยศึกษา ไดดําเนินงานการจัดทําฐานขอมูลไทยศึกษาอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหเปน 

กิจกรรมยอยในแผนงบประมาณและปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไทยศึกษา  

 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 

1.  พัฒนาวารสารทั้ง2 รายชื่อ ใหเขาสูวารสารกลุมที่  1  ของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) 

2.  สังเคราะหความรูในวารสารไทยศึกษา  เพื่อเผยแพรในรูปแบบอื่นเพื่อใหผูใชทั่วไปสามารถเขาถึง 

ขอมูลไดหลายชองทาง 
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 ตัวบงชี้ที2่.1:ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี:้ กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี้ :  
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สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง 

การดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่

กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ

สถาบันใหกับบุคลากร สงเสริม พัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน

ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสราง

ขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ และกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  

เกณฑมาตรฐาน:  
 

1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย 

     หรือสรางสรรค  

2.สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้  

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนย 

ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค  

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค  

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด  

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ  

(visiting professor)  

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  

            4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม 

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย  

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน  
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6.มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2  ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5  ขอ 

มีการดําเนินการ  

6  ขอ 

 

 

ผลการดําเนินงาน: 

 

ขอ ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2557 

 

1 สถาบันฯ  ใชระบบสืบคนขอมูลเพือ่การคนควาวิจัยผานหลายชองทาง อาท ิ

1.1  ใชผานระบบเครือขายหองสมุดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalinet)ซึ่งเปด

โอกาสใหนักวิจัยของสถาบันฯไดสืบคนขอมูลและพัฒนางานวิจัย (ระบบเครือขายหองสมุด 

Chulalinet) 

1.2  สถาบันฯ สงเสริมใหจัดทําฐานขอมูลไทย-ไทศึกษา  เพื่อใหนักวิจัยสืบคนและหาขอมูล

ในการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค  

1.3  สถาบันฯ เผยแพรฐานขอมูลไทย - ไทศึกษา  เพื่อใหผูสนใจสามารถสืบคนและเขาถึง

ขอมูลไดทุกที่ทุกเวลาโดยผานเว็บไซตของสถาบันฯ  (www.thaistudies.chula.ac.th)   
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2 สถาบันฯ สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใหแกนักวิจัยประจําของสถาบัน 

ในประเด็นตางๆมีหองสมดุหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

อาทิ ศูนยขอมูลไทยศึกษา, งบประมาณสําหรับวัสดุการศึกษา, ส่ิงอํานวยความสะดวกใน

การทํางาน, การมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการของสถาบันฯและการ

ตอนรับนักวิจัยแลกเปล่ียนจากหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกับ

นักวิจัยประจํา (แผนงบประมาณป   2558, คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

ประชุมวิชาการ   2558,  จดหมายตอบรับนักวิจัยแลกเปลี่ยน)   

 

3 สถาบันฯ ไดจัดสรรงบประมาณจํานวน   520,000   บาท  สําหรับกิจกรรมยอยการจัดทํา

ฐานขอมูลไทยศึกษา จํานวน 4  ฐาน โดยมีนักวิจัยประจําของสถาบันฯเปนผูรับผิดชอบ

โครงการ  (แผนงบประมาณ  ป  2558 :   กิจกรรมยอยการจัดทําฐานขอมูลไทยศึกษา)  

 

4 สถาบันฯ ไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทาํวารสารวชิาการ  2  รายชื่อ  คือวารสารไทย

ศึกษา   และวารสารเรียนไทย (RIAN  THAI International Journal of Thai Studies)  

อยางเปนระบบ เพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และยังไดจัดสรรงบประมาณเพือ่

การประชุมวิชาการ  (แผนงบประมาณประจําป 2558   กิจกรรมยอยการจัดทําวารสาร)  
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5 สถาบันฯ  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยดวยการสนับสนุนใหนักวิจัยประจําสถาบันฯ 

เขารวมประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู  โดยในป  2557  น.ส.รุงอรุณ  กุลธํารง  ไดเขา

รวมสัมมนาวิชาการเรื่อง   

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรือ่ง มหกรรมงานวิจัยแหงชาต2ิ557(7 - 11  สิงหาคม  

2557)     

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรือ่ง สรรพศาสตร ประวัติศาสตรศิลป  (9-10  สิงหาคม  

2557)    

3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการผลักดันและปรับปรุงวารสารใหเขาสู

ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  (ISIS/SCOPUS)  19  กันยายน 2557)   อันจะนําไปสูการ

พัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค    

4. โครงการฝกอบรมดานศิลปกรรมสําหรับบุคลทั่วไป หัวขอ  “งานเคร่ืองเคลือบดินเผา

เบื้องตน” (2  -  3, 7- 8  เมษายน  2558)(เอกสารแสดงการเขารวมประชุมและฝกอบรม

ของนักวิจัย) 

 

 

 

ผลการประเมิน: 
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

* 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

5 5 4 



รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report : SAR) 

ระดับ  สถาบันไทยศึกษา   ประจําปการศึกษา 

2014 

 

 
 

     

 
หนา  26 

หมายเหตุ  : 
 

        * ใหระบุเปาหมายเปนจํานวนขอที่หนวยงานคาดหวังวาจะสามารถดําเนินการได 

 
 

ขอมูลสําหรับปนี้   Xบรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย 

 เปาหมายที่ตั้งไวปที่แลว 5 

 

ขอมูลสําหรับปหนา เปาหมายปตอไป (ระบุเปนขอ)   6 

 

 

จุดเดน : 

 
1. สถาบันฯ มีวารสารวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการดานไทย– 

ไทศึกษา  ซึ่งวารสารวิชาการทั้ง 2  รายชื่อ คอื วารสารไทยศึกษา และวารสารเรียนไทย ไดรับ 

การยอมรับจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ใหเปนวารสารวิชาการระดับชาติกลุม 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมที่  2    

2. สถาบันไทยศึกษา  จัดทําหนังสอื  วารสารฉบับพิเศษ  และสื่อวีดิทัศนเพือ่เผยแพรและอนุรักษ 

มรดกทางวัฒนธรรมไทย 

3. สถาบันไทยศึกษา ไดดําเนินงานการจัดทาํฐานขอมูลไทยศึกษาอยางตอเนื่อง  โดยกําหนดใหเปน 

กิจกรรมยอยในแผนงบประมาณและปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไทยศึกษา  
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จุดที่ควรพฒันา : 
 

1. สนับสนุนใหนักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัยใหเปนสากลมากข้ึน 

2.  สนับสนุนใหนักวิจัยมีการบูรณาการงานวิจัยกับศาสตรอื่นๆและรวมทํางานวิจัยกับนักวิจัยใน 

      เครือขาย 

3. ปรับปรุงรูปแบบฐานขอมูลใหเปนระบบเดียวกันและเผยแพรในวงกวาง 

4. สังเคราะหงานวิจัยของนักวิจัยเพื่อเผยแพรแกบุคคลทั่วไปมากขึ้น 

 

หลักฐานอางอิง : 
 

1.  เว็บไซตไทยศึกษา  

2.  เครือขายหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalinet)   

3.  ฐานขอมูลไทย-ไทศึกษา 

4.  แผนงบประมาณประจําป  2558 

กิจกรรมยอยการจัดทําฐานขอมูลไทยศึกษา  

      กิจกรรมยอย  การจัดทําวารสาร 

5.  จดหมายตอบรับนักวิจัยแลกเปลี่ยน 

6.  เอกสารแสดงการเขารวมประชุมและอบรมของนักวิจัย 

7. ศูนยขอมูลไทยศึกษา  สถาบันไทยศึกษา 

8.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการ  2558 
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ตัวบงชี้ที ่ สกอ_02.02 : เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค 

 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

1. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา  

  --- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี --- 

      จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปน คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน  

  --- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ --- 

      จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปน คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน  

  --- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร --- 

      จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปน คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน  

2. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา  

  --- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี --- 

      จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปน คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปตอคน  

  --- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ --- 

      จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปน คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน  

  --- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร --- 

      จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปน คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปตอคน 
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สูตรการคํานวณ : 
 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = "จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก" / "จํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย" 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 คะแนนที่ได=("จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก" / "จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5") x 5 

*** สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ  *** 

คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ    

 

 

 

ผลการดําเนินงาน: 

 
 

รายการ ผลการ

ดําเนินงาน ป

การศึกษา 2557 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

0.00 บาท 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย 520,000.00 บาท 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 0.00 คน 

จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 1.50 คน 

 

 

หมายเหตุ : 
 

1.จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ  

2.ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้น ๆ 

ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง  

3.กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ 

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 

กรณีที่ไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ  

4.การนับจํานวนเงินสนบัสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญา

รับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ            

 

 

ผลการประเมิน: 
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย * ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  100,000.00 346,666.67 5 
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หมายเหตุ  

        * ใหระบุเปาหมายเปนจํานวนเงินสนับสนุนวิจัยฯ ที่สวนงานคาดวาจะสามารถดําเนินการได 

ขอมูลสําหรับปนี้ x บรรลุเปาหมาย      o ไมบรรลุเปาหมาย         

 คะแนนการประเมินปที่แลว 

 

5.00 

เปาหมายที่ตั้งไวปที่แลว 75,000  บาท 

 

ขอมูลสําหรับปหนา เปาหมายปตอไป (ระบุเปน

จํานวนเงิน) 

100,000  บาท 

 
 

 

 

จุดเดน : 
 

-มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันฯ อยางเต็มที่โดยจัดสรรงบประมาณประจําปใน

การดําเนินงานดานฐานขอมูล  ซึ่งเปนงานที่นักวิจัยดําเนินงาน 

 
 

 

จุดที่ควรพฒันา : 
 

-เพิ่มรูปแบบของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบโจทยของสังคม  

 

 

หลักฐานอางอิง  : 
 

-แผนงบประมาณประจําป  2558 
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ตัวบงชี้ที ่ สกอ_02.03 : ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
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เกณฑการประเมิน : 

 
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ นักวิจัย

เปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้  

1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2  

     - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

          รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป  

     - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

          รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป  

     - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

          รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป  

2. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง  

     - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

          รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป  

     - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

          รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป  

     - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

          รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป  
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สูตรการคํานวณ : 
 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตาม

สูตร  

( "ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย" / "จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยทั้งหมด" ) x 100 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = ( "รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย" 

/"รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5" ) x 5 

 

 

ผลการดําเนินงาน: 
รายการ ผลการ

ดําเนินงาน ป

การศึกษา 2557 

 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceeding) ระดับชาต ิ

0.00  

บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (ผลงานของอาจารยและนักวิจัย) 

0.00  
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จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาทางวารสาร

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา

เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 

30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ผลงานของอาจารย) 

0.00  

บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาทางวารสารทางวิชาการ ฯ 

(ผลงานของอาจารย) 

0.00  

จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสทิธิบัตร 0.00  

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพมิพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 2 หรือเทียบเทา (ผลงานของอาจารย) 

0.00  

จํานวนบทความวิชาการทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 2 หรือเทียบเทา (ผลงานของอาจารย) 

2.00  

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการฯ สําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ผลงานของ

อาจารย) 

0.00  
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จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการฯ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ฯ (ผลงาน

ของอาจารย) 

0.00  

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพมิพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 1 (ผลงานของอาจารย) 

0.00  

จํานวนบทความวิชาการทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 1 (ผลงานของอาจารย) 

0.00  

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการฯ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ผลงาน

ของอาจารย) 

0.00  

จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการฯ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

(ผลงานของอาจารย) 

0.00  

จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0.00  

จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว (ผลงานของอาจารย) 

0.00  

จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

(ผลงานของอาจารย) 

0.00  

จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ทีคนพบและไดรับการจด

ทะเบียน (ผลงานของอาจารย) 

0.00  
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ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว (ผลงานของอาจารย) 

0.00  

ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

(ผลงานของอาจารย) 

0.00  

จํานวนผลงานสรางสรรคที่เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผานส่ืออิเลคทรอนิกส online 

0.00  

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.00  

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.00  

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

0.00  

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00  

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ 0.00  

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดรวมที่ลาศึกษาตอ 1.50  

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0.00  

จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 1.50  

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 0.00  

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีชือ่

ปรากฏอยูในฐานขอมูล Scopus Q3, Q4 หรือเทียบเทา 

0.00  
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จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีชือ่

ปรากฏอยูในฐานขอมูล Scopus Q1, Q2 หรือเทียบเทา 

0.00  

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีชือ่

ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI 

0.00  
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

 

[คาน้าํหนัก = 0.20] = บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ  

[คาน้าํหนัก = 0.40] =  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ

แตวันที่ออกประกาศ หรือ ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

[คาน้าํหนัก = 0.60]  = บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  

[คาน้าํหนัก = 0.80] = บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่ ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./ 

กกอ. ทราบภายใน 30วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

[คาน้าํหนัก = 1.00]  = บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการ

ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

วาจางใหดําเนินการ ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน ตําราหรือ

หนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือ

หรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
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*** การสงบทความเพื่อพจิารณาคดัเลอืกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่ง

สามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออเิล็กทรอนิกสได                  

 

 

 

กําหนดระดับคณุภาพงานสรางสรรค ดังนี ้

 

[คาน้าํหนัก = 0.20]  = งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online 

[คาน้าํหนัก = 0.40]  = งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

[คาน้าํหนัก = 0.60]  = งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ 

[คาน้าํหนัก = 0.80]  = งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

[คาน้าํหนัก = 1.00]  = งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

*** ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 

คน โดยมี บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย       

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน: 
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย * ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

80 80 5 

หมายเหตุ  

        * ใหระบุเปาหมายเปนคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการที่สวนงานคาดวา

จะสามารถดําเนินการได 

ขอมูลสําหรับปนี้ x บรรลุเปาหมาย      o ไมบรรลุเปาหมาย         

 คะแนนการประเมินปที่แลว 

 

4.00 

เปาหมายที่ตั้งไวปที่แลว 5 

 

ขอมูลสําหรับปหนา เปาหมายปตอไป  5 

 
 

 

จุดเดน : 
 

สถาบันฯ มีวารสารวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของนักวิจัย ซึ่ง

วารสารทั้งสองรายชื่อไดรบัการยอมรับจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย  (TCI)  ใหเปน

วารสารวิชาการระดับชาติกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมที่ 2                                                                                                        

 
 

 

จุดที่ควรพฒันา : 
 

สงเสริมใหนักวิจัยนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในวารสารอื่นๆ กับหนวยงานภายนอก  
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หลักฐานอางอิง : 

 
1. บทความวิจัยที่ลงในวารสารไทยศึกษา จํานวน   2   เรื่อง   

      1.1 บทความเร่ือง   “ดอกไมวิจิตร...มรดกศิลปะวัฒนธรรมในงานชางสิบหมูสมัยรัตนโกสินทร” 

              วารสารไทยศึกษา ปที่  10  ฉบับที่ 1  (ก.พ. - ก.ค.  2557) 

1.2  บทความเร่ือง   “บทบาทของพระสงฆ  สามเณรกับงานชางสิบหมูสมัยกรุงรัตนโกสินทร” 

              วารสารไทยศึกษา  ปที่  10   ฉบับที่ 2  (ส.ค. 57 –  ม.ค. 58 ) 

2.  จดหมายตอบรับจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย   (TCI)   ใหเปนวารสารวิชาการ 

ระดับชาติกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กลุมที่  2                         
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องคประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

 

สรุปผลองคประกอบ “การบริการวิชาการ” 

 

สรุปผลการดําเนินงาน: 

 
สถาบันฯ  จัดโครงการบริการวิชาการตามแผนงานประจําปงบประมาณ  2558 จํานวน   

6   โครงการ  ดังนี้  

1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง“พลังและพลวัตของวัฒนธรรมลานนา”สถาบันไทย 

ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ลําปาง ณ หองจันผา โรงแรมเวียงลคอร    

จังหวัดลําปาง30  มกราคม   2558 

2.โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาต“ิTHAI – ASEAN STUDIES  FROM  INTERNATIONAL 

PERSPECTIVES”  Dipack C. Jain Hall, Sasa International House Chulalongkorn  

University.  19  March2015, 13.00-16.00 hrs.   

3.โครงการประชุมวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรูทางวัฒนธรรมไทยสําหรับคร ู

    “เสริมความรูจากครูประสบการณ”สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   รวมกับภาควิชา 

หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ผูประสานงานรายวิชา   

2719112 ภาษาไทยสําหรับคร ู (2 – 3 เมษายน 2558  ณ โรงแรม Novotel  Siam Square)  

4. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “วัฒนธรรมพุทธศิลปในสังคมไทย”  ณ  หองประชุม      

     105   อาคารมหาจุฬาลงกรณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    25  พฤษภาคม  2558   

     เวลา   9.00-  16.00  น. 

5.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรือ่ง “วิถีแหงความสุขชุมชน”  โครงการวิวัฒนไทยศึกษา 

นานาชาติเพ่ือการพัฒนาสังคม (ENITS) สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ 

     คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร    ณ  หองวังพิกุล  โรงแรมอมรินทรลากูน  จังหวัด 

     พิษณุโลก   18 –19  มิถุนายน  2558 
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6.  โครงการประชุมวิชาการนานาชาตเิร่ือง “2015  Chulalongkorn  Thai – Asian  Heritage   

    Forum:  Understanding  Happiness’  และ  “Buddha’s  Biography  - Buddhist  

Legends”  18– 19  กรกฎาคม  2558ณ   โรงแรม  เลอด   เมอริเดียน   กรุงเทพฯ. 

จุดแข็ง : 
 

1.  สถาบันฯ  จัดบริการวิชาการอยางตอเนือ่งทุกป  โดยมีการวางแผนการดําเนินลวงหนา  และมี 

การกําหนดหัวขอการประชุมในแตละปตามความตองการของสังคม 

2.  สถาบันฯ  มีรายการวิทยุ  จดหมายขาวไทยศึกษา และ เว็บไซตไทยศึกษา เปนชองทางในการ 

      ประชาสัมพันธและบริการสังคม 

3.  สถาบันฯ  มีความรวมมือกับหนวยภายนอกในการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการทั้งใน 

ระดับชาติและ นานาชาตมิาอยางตอเนือ่ง จนไดพัฒนามาเปนเครอืขายความรวมมือดาน 

วิชาการที่เขมแข็ง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง: 
 

1.   ประชาสัมพันธงานบริการวิชาการใหกวางขวางข้ึน 

2.สังเคราะหความรูจากการบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ  เพือ่เผยแพรความรูในสื่อสมัยใหม 

เชนitunes  youtube  และ  E-book 

3.   สรางเครือขายนักวิจัย เพื่อประโยชนในการจัดกิจกรรมในปตอไป 

 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง: 

 
1. ใชส่ือประชาสัมพันธที่หลากหลายและเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น 

2.ขยายความรวมมือจากระดับสถาบันฯไปสูหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปดสอนในประเทศไทย  

โดยเฉพาะเพื่อจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ  และหลักสูตรนานาชาต ิ
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ตัวบงชี้ที3่.1: การบริการวิชาการแกสังคม  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควร

คํานึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามา

จัดทําแผนบริการวิชาการประจําป ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่คณะ

จัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามา

จัดทําเปนแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแกนักศึกษาใหมีประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใช

ประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

เกณฑมาตรฐาน : 
 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้  

วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจํา 

คณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

2.โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบรกิาร 

วิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  

 3.โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1  อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 

4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1  

และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา  

5.นําผลการประเมินตามขอ4มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม  

     6.คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน  

เกณฑการประเมิน : 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน5 

มีการดําเนินการ  

1  ขอ 

มีการดําเนินการ  

2  ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4  ขอ 

มีการดําเนินการ  

5  ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน: 
 

ขอ ผลการดําเนินงาน   ปการศึกษา   2557 
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1 

 

สถาบันฯ  มีแผนการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบริการทางวิชาการแกสังคมอยาง

ตอเนื่อง โดยแผนดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสถาบันฯ  ในปงบประมาณ  

2558   มีโครงการประชุมวิชาการ จํานวน  6   โครงการ  ดังนี้  

1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง“พลังและพลวัตของวัฒนธรรมลานนา” 

รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ลําปาง ณ  หองจันผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลําปาง30  

มกราคม   2558 

2.โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ“THAI – ASEAN STUDIES  FROM  

INTERNATIONALPERSPECTIVES”  Dipack C. Jain Hall, Sasa International  

House  Chulalongkorn  University.  19  March  2015   

3.โครงการประชุมวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรูทางวัฒนธรรมไทยสําหรับคร ู

    “เสริมความรูจากครูประสบการณ” รวมกับคณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (2 – 3 เมษายน 2558  ณ โรงแรม Novotel  Siam Square)  

4. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง “วัฒนธรรมพุทธศิลปในสังคมไทย”  ณ  หอง 

105   อาคารมหาจุฬาลงกรณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25  พฤษภาคม  2558   

5.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรือ่ง “วิถีแหงความสุขชุมชน”  โครงการวิวัฒน

ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ENITS)  สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  และคณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร    ณ  หองวังพิกุล  

โรงแรมอมรินทรลากูน  จงัหวัดพิษณุโลก   18 – 19  มิถุนายน  2558 

6.  โครงการประชุมวิชาการนานาชาตเิรือ่ง “2015  Chulalongkorn  Thai – Asian  

Heritage  Forum:  Understanding  Happiness’  และ  “Buddha’s  

Biography  - Buddhist Legends”  16– 19  กรกฎาคม  2558ณ   โรงแรม  เลอ  

เมอริเดียน   กรุงเทพฯ. 

(แผนการดําเนินงานสถาบันไทยศึกษา ปงบประมาณ  2558, รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสถาบันฯ) 
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2 

 

สถาบันฯ  มีการดําเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผน และประเมินผลการดําเนินงานการจัด

กิจกรรม   (โครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2558, แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม)    

 

 

3 

 

โครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ เปนโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาทั้งส้ิน 

(โครงการบริการวิชาการปงบประมาณ 2558,   วารสารไทยศึกษา,  สารไทยศึกษา) 

 

 

4 

 

สถาบันฯ  มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมและนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบันฯ (สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม,  รายงานการประชุม)   

 

 

5 

 

มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดประชุมวิชาการในคร้ังตอไป (รายงานการ

ประชุม) 

 

 

ผลการประเมิน: 
 

ตัวบงชี ้

 

เปาหมาย * ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบริการวิชาการแกสังคม 6 5 4 
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หมายเหตุ  

        * ใหระบุเปาหมายเปนจํานวนขอที่หนวยงานคาดหวังวาจะสามารถดําเนินการได 

ขอมูลสําหรับปนี้ X   บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย 

 เปาหมายที่ตั้งไวปที่แลว 5 

 

ขอมูลสําหรับปหนา เปาหมายปตอไป (ระบุเปนขอ) 6 

 
 

 

จดุแข็ง : 

 
1.  สถาบันฯ  มีโครงการจัดบริการวิชาการอยางเดนชัด  โดยมีนโยบาย  วิสัยทัศน  และแผนการ 

ดําเนินงานในการใหบริการวิชาการที่หลากหลาย 

2.  สถาบันฯ  มีรายการวิทยุ  จดหมายขาวไทยศึกษา  และเว็บไซตไทยศึกษา  เปนชองทางในการ 

      ประชาสัมพันธ  และบริการสังคม 
 

3.  สถาบันฯ  มีความรวมมือกับหนวยภายนอกในการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการทั้งใน 

ระดับชาติและนานาชาติมาอยางตอเนือ่ง จนไดพัฒนามาเปนเครือขายความรวมมือดานวิชาการ 

ที่เขมแข็ง 

 
 

จุดที่ควรพฒันา  : 
1.   ประชาสัมพันธงานบริการวิชาการใหกวางขวางข้ึน 

2.  สังเคราะหความรูจากการบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ  เพื่อเผยแพรความรูในส่ือสมัยใหม 

เชน  Itune  youtube  และ  E - book 

3.   สรางเครือขายนักวิจัย เพื่อประโยชนในการจัดกิจกรรมในปตอไป 

 

 
 

 

หลักฐานอางอิง : 
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1. แผนการดําเนินงานสถาบันไทยศึกษา 2558 

2. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 

3. โครงการจัดประชุมวิชาการในป  2558 

4. วารสารไทยศึกษา 

5. สารไทยศึกษา 

6. สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมป  2558 

7. รายงานการประชุม 

 

 

 

องคประกอบที่5   การบริหารจัดการ 

 

สรุปผลองคประกอบ “การบริหารจัดการ” 

สรุปผลการดําเนินงาน : 
 

สถาบันฯ พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT แผนการดําเนินงานสถาบันฯ ในปที่

ผานมาและนําผลที่ไดจากการวิเคราะหแผนงานประจําปและงบประมาณโดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

และวิสัยทัศนของสถาบันฯ 

 

จุดเดน  : 
 

1.  สถาบันฯ เปนสถาบันวิจัยที่มีระบบบริหารความเส่ียงและดําเนินการอยางตอเนือ่งดวยระบบการ

บริหารแบบเปนกันเองและกระจายหนาที่ความรับผิดชอบอยางชดัเจนทั่วถึงและเปดโอกาสใหบุคคล

แสดงความรูความสามารถ 

2.  สถาบันฯ  มีระบบกลไกการจัดสรรงบประมาณ  และวิเคราะหทางการเงิน คาใชจายตางๆ   มีการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report : SAR) 

ระดับ  สถาบันไทยศึกษา   ประจําปการศึกษา 

2014 

 

 
 

     

 
หนา  51 

ตรวจสอบวิเคราะหทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  รักษาสถานะความเปนองคกรชั้นนําใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรู (KM) ทีมี่อยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ  ที่เปนแนว

ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ 

 

 

 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  : 
 

- มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการเพื่อทาํการตรวจสอบการใชเงินของสถาบัน ฯ  และ

ทํางานรวมกับสํานักตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  : 
 

- สถาบันฯ ควรมีแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพรใหหนวยงานอื่นๆ  

สามารถนําไปใชประโยชน  

 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1:การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ  

 

ชนิดของตัวบงชี:้กระบวนการ  

 

คําอธิบายตัวบงชี้  :สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง



รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report : SAR) 

ระดับ  สถาบันไทยศึกษา   ประจําปการศึกษา 

2014 

 

 
 

     

 
หนา  52 

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา

จําเปนตองดําเนินงานผานคณะ ดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการ

ดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย และกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร 

การเงิน ความเส่ียงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให

บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  

เกณฑมาตรฐาน:  
 

1.พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ 

วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสู

แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ี และ

เปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

2.ดําเนินการวิเคราะห ขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน

คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะห

ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ

แขงขัน  

3.ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และใหระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

4.บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรู

อื่น ๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

 

 

6.  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน  



รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report : SAR) 

ระดับ  สถาบันไทยศึกษา   ประจําปการศึกษา 

2014 

 

 
 

     

 
หนา  53 

7.  ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลอง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ

การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ  

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 

 

คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1  ขอ 

มีการดําเนินการ  

2  ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5-6   ขอ 

มีการดําเนินการ  

7  ขอ 

 

 

ผลการดําเนินงาน : 
 

ขอ ผลการดําเนินงาน 

 
 

1 

 

พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT แผนการดําเนินงานสถาบันฯ ในปที่ผานมา

และนําผลที่ไดจากการวิเคราะหแผนงานประจําปและงบประมาณโดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

และวิสัยทัศนของสถาบันฯ (แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป    2558, รายงานการ

ประชุม) 
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2 

 

สถาบันฯ มีการวิเคราะหงบประมาณโครงการและกิจกรรมตางๆใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

งานและงบประมาณประจําปของสวนงาน  มีการประชุมเพื่อตดิตามความคืบหนาการใชจาย

งบประมาณของกิจกรรมและโครงการตางๆ  เพื่อนาํมาวางแผนและปรับปรุงงบประมาณ

ประจําปของสถาบันฯ  (รายงานความคืบหนาการใชจายงบประมาณ ป 2558  รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ) 

 

 

3 

 

สถาบันไทยศึกษา มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรองผูอํานวยการฝาย

บริหารทําหนาที่เปนประธาน  (คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ป   2558) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสถาบันไทยศึกษา ทําหนาที่วิเคราะหและระบุปจจัยที่

กอใหเกิดความเสี่ยง จัดทํารางแผนการดําเนินงานดานความเส่ียงตามแบบฟอรมของ

มหาวิทยาลัย เพือ่นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันไทยศึกษา โดยใน

ปงบประมาณ 2558   สถาบันไดระบุความเสี่ยงไว   3   ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติงาน: การ

บริหารงานวิจัย โดยมีประเด็นความเส่ียงจากการเผยแพรผลงานวิจัยที่มีนอย ดานบุคลากร: 

การบริหารสถาบัน จากประเด็นความเสี่ยงที่ไมสามารถสรรหาบุคลากรในตําแหนงบริหาร และ

ดานกายภาพ  ในประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับปญหาดานกายภาพของสํานักงาน คือมีน้ําร่ัวซึม

จากหลังคาในหองประชุมเม่ือเกิดฝนตกหนัก  จึงมีการจัดทําแผนและรายงานบริหารความเสี่ยง

ของสถาบันไทยศึกษา เพื่อกําหนดประเด็นความเส่ียง ระดับของผลกระทบ /  โอกาสเกิด    

การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อลดผลกระทบ และมาตรการจัดการความเส่ียงเพิ่มเติม       มี

การติดตามการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันไทยศึกษา และนําเสนอ

ความคืบหนาตอผูอํานวยการ ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการบริหาร

สถาบัน ฯ  นําผลการประเมินความเสี่ยง  2558ไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยงป  2558 

(แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนนิงานการบริหารความเสี่ยงป2558) 
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4. 

 

ผูบริหารสถาบันฯ บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันฯและผูมี

สวนไดเสียโดยยึดหลัก  10  หลัก  ดังนี้   

1.  หลักประสิทธิผล:   มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําปที่มีการกําหนด

เปาหมายและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน และมีติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามที่ไดทําขอตกลงกับมหาวิทยาลัย (แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 

2558, ขอตกลงการจัดทําผลผลิตและตัวช้ีวัด (SDA), รายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณ, 

รายงานผลการจัดทําผลผลิตและตัวชี้วัด (SDA) รายไตรมาส) 

 

2. หลักประสิทธิภาพ:  มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานดานตางๆ เพือ่เปนเคร่ืองมอืใน

การบริหารงานตามพันธกิจตางๆ เพือ่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนได

สวนเสีย (กระบวนการดําเนินงานตางๆ ของสถาบันไทยศึกษา) 

 

3.  หลักการตอบสนอง:  สถาบันไทยศึกษา มุงการดําเนินงานใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด

ระยะเวลา โดยมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนกิจกรรมตางๆ อยางตอเนือ่ง รวมถึงการ

จัดทําโครงการ KAIZEN เพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของสถาบัน เพื่อ

สนองตอบตอความคาดหวงัหรือความตองการของผูรับบริการหรือมีสวนไดสวนเสียไดใหมาก

ย่ิงข้ึน (รายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณ, รายงานผลการจัดทําผลผลิตและตัวชี้วัด (SDA) 

รายไตรมาส, โครงการ Kaizen ป 2558) 

 

4. หลักภาระรับผิดชอบ:  สถาบันไทยศึกษา ดําเนินงานบนหลักของความรับผิดชอบ เพือ่ใหได

ผลงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานวิชาการและวิจัย ไดแก การจัดทํา

วารสารวิชาการ และโครงการจัดประชุมวิชาการ มีการดําเนินงานภายใตมาตรฐานที่จําเปน 

หรือมีการประเมินผลโครงการเพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพ อาทิ ในปงบประมาณ2558 มีการ

ปรับปรุงเว็บไซตในสวนของฐานขอมูลวารสารใหสอดคลองกับเกณฑมาตรภาพคุณภาพวารสาร 

TCI การรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการ เพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง

การใหบริการ เปนตน(แบบประเมินโครงการจัดประชุมวิชาการ, รายงานสรุปผลการจัดประชุม
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วิชาการ, รายงานการประชุม) 

5.  หลักความโปรงใส : คณะบริหารสถาบันไทยศึกษามีการทํางานทีเ่ปดเผยอยางตรงไป 

ตรงมา มีการเปดเผยผลการดําเนินงานโดยจัดทาํเปนรายงานประจําป การเผยแพรขอมูล

ขาวสารกิจกรรมของสถาบันทางสารไทยศึกษาและเว็บไซต  มีระบบบริหารการเงินที่มีกลไก

การตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการใชจายเงิน 

ทุนหมุนเวียนของสถาบัน การรายงานการเบิกใชงบประมาณแกคณะกรรมการบริหาร การรับ

การตรวจสอบดานการเงินจากสํานักตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย(สารไทยศึกษา,เว็บไซต

สถาบันไทยศึกษา  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกํากับเงินทุนหมุนเวียนสถาบันไทยศึกษา) 

6. หลักการมีสวนรวม  : คณะผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในดําเนินงานดาน

ตางๆ ของสถาบัน การเสนอความคดิเห็นตางๆ ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบัน

ไทยศึกษา การแตงตั้งบุคลากรเปนกรรมการดําเนินงานดานตางๆ สถาบันไทยศึกษายังมีการ

สํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมวิชาการตางๆ สถาบัน เพื่อนําขอเสนอแนะตางๆ มา

ปรับปรุงการจัดประชุมวิชาการของสถาบันไทยศึกษา   (รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานป  2558,  รายการสรุปผลการจัดประชุมวิชาการป   2558)  

7.  หลักการกระจายอํานาจ  :   สถาบันไทยศึกษา    มีการแบงโครงสรางการบริหารเพื่อถาย

โอนอาํนาจการตัดสินใจตางๆ จากผูอํานวยการไปสูรองผูอํานวยการฝายตางๆ ไดแก  ฝาย

บริหาร   ฝายวิจัย   และฝายวิเทศสัมพันธ   มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานดานตางๆ 

เพื่อเปนการกระจายหนาที่ความรับผิดชอบ (โครงสรางบริหารสถาบันไทยศึกษา, คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานดานตางๆ) 

8. หลักนติิธรรม :  คณะผูบริหารสถาบันไทยศึกษาปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยภายใตระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของ อาทิ ประกาศประกอบ

พระราชบัญญัต ิ

9.  หลักความเสมอภาค : สถาบันไทยศึกษา ใหบริการดานวิชาการ  ที่ผูบริหารปฏิบัติตอ

บุคลากรอยางเทาเทียมกัน  

10. หลักฉันทามต:ิ  ในการประชุมสถาบันฯ ทุกครั้งทั้งในระดับผูบริหารและระดับผูปฏิบัติงาน  

ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมประชุมแสดงความคิดเหน็อยางเสรี  และมีการลงฉันทามติในกรณี

ที่มีขอขัดแยง 
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5 

 

- 

 

 

6 

 

สถาบันฯ มีการกําหนดมาตรฐานงานและการมอบหมายงานเพือ่นาํมาใชในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการตามรอบของมหาวิทยาลัย (เอกสาร

การประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ป  2558) 

 

 

7 

 

สถาบันฯ  ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ.  

และมีคณะกรรมการการดําเนินงานการตรวจประกันคุณภาพตามองคประกอบของ สกอ.  

พรอมทั้งมีการควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  จัดทํารายงานประจําปการศึกษา2557  โดยใช 

7.1ระบบขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย(QAIS)เพื่อสนับสนุน

การประกันคุณภาพครบตามองคประกอบของ  สกอ. (รายงานประเมินตนเอง (SAR) 2557,   

ขอตกลงการจัดทําผลผลิต  (SDA) รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

ประจําปการศึกษา 2557)   

7.2  สถาบันฯ มีการประชุมตดิตามการดําเนินงานอยางตอเนือ่งทกุโครงการ  เพื่อควบคุม

ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพโครงการและกิจกรรมตางๆ  (รายงานประเมินตนเอง 

(SAR) 2557, รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ, รายงานการประชุม) 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน : 
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ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
การบริหารของคณะเพื่ อการกํา กับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน

และเอกลักษณของคณะ 

 

7 

 

6 

 

4 

 

ขอมูลสําหรับปนี้ Xบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

ขอมูลสําหรับปที่แลว คะแนนการประเมินปที่แลว 5  คะแนน 

เปาหมายที่ตั้งไวปที่แลว 6ขอ 

ขอมูลสําหรับปหนา เปาหมายปตอไป 7  ขอ 
 

 

จุดแข็ง : 
 

1.  สถาบันฯ เปนสถาบันวิจัยที่มีระบบบริหารความเส่ียงที่มีการดําเนินการอยางตอเนือ่งดวยระบบการ 

บริหารงานแบบเปนกันเอง มีการกระจายหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนและทั่วถึงเปดโอกาส 

ใหบุคลากรแสดงความรูความสามารถ 

2.  สถาบันฯ  มีระบบกลไกการจัดสรรงบประมาณ  และวิเคราะหทางการเงิน คาใชจายตางๆ  มีการ 

ตรวจสอบวิเคราะหทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  รักษาสถานะความเปนองคกรชั้นนําใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

4.มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ  ที่เปนแนวปฏิบัต ิ

ที่ดีมาพฒันาและจัดเก็บอยางเปนระบบ 
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จุดที่ควรพฒันา : 
 

1. เพิ่มอัตรากําลังบุคลากรใหเพียงพอกับการบริหารจัดการของสถาบันฯ  เนื่องจาก ป   2556   มี 

บุคลากรของสถาบันฯ  เกษียณอายุราชการ  2  คน 

2.สถาบันฯ ควรมีแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพรใหหนวยงานอื่นๆ  

สามารถนําไปใชประโยชน  

 

หลักฐานอางอิง : 
 

1. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป  2558 

2.แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงป 2558 

3. รายงานการประชุม 

4. รายงานผลการจัดทําผลผลิตและตัวช้ีวัด (SDA) รายไตรมาส 

5.รายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณ  

6.โครงการ Kaizen ป  2558 

7. แบบประเมินโครงการจัดประชุมวิชาการ 

8. รายงานสรุปผลการจัดประชุมวิชาการ 

9. สารไทยศึกษา 

10.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกํากับเงินทุนหมุนเวียนสถาบันไทยศึกษา 

11.  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานป  2558 

12.  รายการสรุปผลการจัดประชุมวิชาการป   2558 

13.  โครงสรางบริหารสถาบันไทยศึกษา 

14.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานตางๆ 

15.  เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ป  2558 

16.  รายงานประเมินตนเอง (SAR) 2557 

17.  ขอตกลงการจัดทําผลผลิต  (SDA)  

18.  รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจําป 2557  
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บทที่  1 

สวนสรุปผลการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินงาน 
 

 

 

 

 

3.1 ตารางวิเคราะหผลการประเมิน 

 

3.2  การวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 

 

3.3  สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดนของสวนงาน  

ประจําปการศึกษา 2557     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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3.1  ตารางวิเคราะหผลการประเมิน 

 
 
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 

ตัวบงชี้ที ่1.2 n/a n/a n/a n/a n/a 

ตัวบงชี้ที ่1.3 n/a n/a n/a n/a n/a 

ตัวบงชี้ที ่1.4 n/a n/a n/a n/a n/a 

ตัวบงชี้ที ่1.5 n/a n/a n/a n/a n/a 

ตัวบงชี้ที ่1.6 n/a n/a n/a n/a n/a 

ตัวบงชี้ที ่2.1 6 - - 5 ขอ 4 

ตัวบงชี้ที ่2.2 100,000 520000.00 1.50 346666.67 5.00 

ตัวบงชี้ที ่2.3 80 1.20 1.50 80.00% 5.00 

ตัวบงชี้ที ่3.1 6 - - 5 ขอ 4 

ตัวบงชี้ที ่4.1 n/a n/a n/a n/a n/a 

ตัวบงชี้ที ่5.1 7 - - 6 ขอ 4 

ตัวบงชี้ที ่5.2 n/a n/a n/a n/a n/a 

คะแนนเฉลี่ย 4.40 
 

หมายเหต ุ
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0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 
    

  

 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

 
ผลการประเมิน 

ตัว

บงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 

1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

องคประกอบที่ 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

องคประกอบที่ 2 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ดีมาก 

องคประกอบที่ 3 1 - 4.00 - 4.00 ด ี

องคประกอบที่ 4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

องคประกอบที่ 5 1 - 4.00 - 4.00 ด ี

รวม 5 4 7 2     

ผลการประเมิน 
 

 
5.00 4.00 5.00 4.40 ดี 
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3.2 การวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบที่ 2  การวิจัย 
         ตัวบงชี้ที่  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

         ตัวบงชี้ที่  2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

         ตัวบงชี้ที่  2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารยและนักวิจัย 

 

ผลการประเมิน  ระดับดีมาก 

 

คณะกรรมการพบวาสถาบันฯ มีวารสารวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เพื่อเผยแพรผลงาน

วิชาการไทย – ไทศึกษา  ซึ่งวารสารวิชาการทั้ง 2  รายชื่อ คอื วารสารไทยศึกษา และวารสารเรียนไทย 

ไดรับการยอมรับจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)  ใหเปนวารสารวิชาการระดับชาติกลุมวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมที่  2  มีการจัดทําหนังสือ  วารสารฉบับพิเศษ  และส่ือวีดิทัศนเพือ่

เผยแพรและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไทย  และไดดําเนินงานการจัดทาํฐานขอมูลไทยศึกษาอยาง

ตอเนือ่ง  โดยกําหนดใหเปนกิจกรรมยอยในแผนงบประมาณและปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไทย

ศึกษา  
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องคประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
 ตัวบงชี้ที่  3.1   การบริการวิชาการแกสังคม 

ผลการประเมิน  ระดับด ี

 

        คณะกรรมการพบวาสถาบันฯ มีการจัดบริการวิชาการอยางตอเนือ่งทุกป  โดยมีการวางแผน 

การดําเนินลวงหนา  และมีการกําหนดหัวขอการประชุมในแตละปตามความตองการของสังคม 

มีการจัดรายการวิทยุศึกษา  จดหมายขาวไทยศึกษา และเว็บไซตไทยศึกษา เปนชองทางในการ      

ประชาสัมพันธและบริการสังคม  มีความรวมมือกับหนวยภายนอกในการดําเนินงานโครงการประชุม

วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาอยางตอเนือ่ง จนไดพัฒนามาเปนเครือขายความรวมมือดาน

วิชาการที่เขมแข็ง 
 

    องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

 
ตัวบงชี้ที่  5.1   การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน 

                           และเอกลักษณของคณะ  
 

ผลการประเมิน  ระดับด ี

 

        คณะกรรมการพบวาสถาบันฯ เปนสถาบันวิจัยที่มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีการดําเนินการอยาง

ตอเนือ่งดวยระบบการบริหารงานแบบเปนกันเอง มีการกระจายหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนและ

ทั่วถึง เปดโอกาสใหบุคลากร แสดงความรูความสามารถมีระบบกลไกการจัดสรรงบประมาณ  และ

วิเคราะหทางการเงิน คาใชจายตางๆ  มีการตรวจสอบวิเคราะหทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพมีการ

รวบรวมความรูตามประเดน็ความรูที่มอียูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ  ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา

พัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ 
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3.3สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดนของสวนงาน ประจําปการศึกษา 2557 

   
  

ผลงานของสถาบันไทยศึกษาในรอบ  1   ป  ประกอบดวยงานดังตอไปนี ้

 

1.  วารสารและสิ่งพิมพไทย–ไทศึกษา 

1.1 จดหมายขาว “สารไทยศึกษา” 
 

สิ่งพิมพสําหรับการประชาสัมพันธขาวสาร และการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆของสถาบัน 

ตลอดจนเกร็ดความรูทางดานไทยศึกษา โดยในปงบประมาณ  2558   ไดมีการตีพิมพจํานวน 4 ฉบับ 

ดังนี้  

ปที่  16   ฉบับที่  1(ตุลาคม – ธันวาคม    2557) 
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ปที่  16   ฉบับที่  2(มกราคม – มีนาคม    2558) 

ปที่  16   ฉบับที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน   2558) 

ปที่  16   ฉบับที่  4   (กรกฎาคม – กันยายน  2558) 

 

1.2วารสารไทยศึกษา 
 

วารสารวิชาการเพื่อเผยแพรบทความวิจัยดานไทยศึกษา ออกฉบับแรกในป  2548  โดยปจจุบันวารสาร

ไทยศึกษารวมอยูในฐานขอมูลวารสารของศูนยดัชนแีละการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 

Index Center: TCI)  ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานของวารสารวิชาการในระดับชาติ โดยในปงบประมาณ  2557   

ไดมีการตีพิมพจํานวน  2  ฉบับ ดังนี้  

 

ปที่  10ฉบับที่ 1  (กุมภาพันธ  –  กรกฎาคม  2557) 

ปที่  10   ฉบับที่  2   (สิงหาคม  2556  –  มกราคม  2558) 

 

 

1.3   วารสารนานาชาติไทยศึกษา  
        (Rian Thai : International Journal of Thai Studies) 

วารสารวิชาการเพื่อเผยแพรบทความวิจัยไทยศึกษาไปสูระดับนานาชาติ ออกฉบับแรกในป  

2551   ซึ่งไดตีพิมพบทความภาษาอังกฤษจากอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งไทยและตางชาติ  

ซึ่งมีการกล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิเพือ่ใหไดผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยในปงบประมาณ 

2558   ไดมีการตีพิมพจํานวน 1 ฉบับ ดังนี ้   ฉบับที่ 7/2014 

 

1.4   วารสารฉบับพิเศษ / หนังสือวิชาการ  

 
สถาบันไทยศึกษา จัดทําสิง่พิมพอื่นๆ เพือ่เผยแพรงานวิชาการไทยศึกษาทั้งในรูปแบบของ

หนังสือวิชาการ บรรณนิทัศน และวารสารฉบับพิเศษ  โดยในปงบประมาณ 2558  ไดดําเนินการจัดทํา



รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report : SAR) 

ระดับ  สถาบันไทยศึกษา   ประจําปการศึกษา 

2014 

 

 
 

     

 
หนา  68 

สิ่งพิมพพิเศษ  จํานวน   2   เลม ดังนี ้

1.  ผาทอในวัฒนธรรมไทย-ไท 

2. The Emergence of Asian Women Intellectuals 

 

2. ฐานขอมูลไทย–ไทศึกษา 

 
สถาบันไทยศึกษาไดจัดทําฐานขอมูลดานไทย-ไทศึกษา เพือ่เปนแหลงอางอิงขอมูลสําหรับการ

คนควาวิจัย ซ่ึงสถาบันฯ ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูล ตลอดจนการสรางฐานขอมูลใหมๆ มาอยาง

ตอเนือ่ง ผูที่สนใจสามารถใชฐานขอมูลไทยศึกษาผานเว็บไซตของสถาบัน 

(www.thaistudies.chula.ac.th)  

โดยในปงบประมาณ  2558   ไดดําเนินการปรับปรุง/จัดทําฐานขอมูล จํานวน  4  ฐาน ดังนี ้

1.  ฐานขอมูลชางสิบหมู :บรรณนิทัศนชางสิบหมูในรัชกาลปจจุบัน 

2.  ฐานขอมูลชุดความรูชางสิบหมู :ความคิดความเชื่อความศรทัธากับชางสิบหมูสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

3.  ฐานขอมูลส่ิงพิมพที่เก่ียวกับสมุนไพรไทย 

4.  ฐานขอมูลส่ิงพิมพที่เก่ียวกับเคร่ืองดนตรีไทย 

 

 

 

3. รายการวิทยุสถาบันไทยศึกษา 

 
 มีเนื้อหารายการเกี่ยวกับความรูดานความเปนไทยในประเด็นตางๆ ซ่ึงออกอากาศทางสถานีวิทยุ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ทุกวันอาทิตย  เวลา 10.00 – 10.30 น. ปละ  52  ครั้ง โดยบทวิทยุของ

รายการนี้ จะนํามาเผยแพรในเว็บไซตของสถาบัน เพื่อเพิ่มชองทางการเผยแพรความรูออกสูสังคม 

ในวงกวาง 

 

4. เว็บไซตสถาบันไทยศึกษา 
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สถาบันไทยศึกษา  มีการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซต (www.thaistudies.chula.ac.th) อยาง

ตอเนือ่ง เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมของสถาบัน และเปนแหลงรวบรวมสื่อ

ความรูอเิล็กทรอนิกสตางๆ อาทิ ระบบฐานขอมูลไทย-ไทศึกษา หนังสืออเิล็กทรอนิกส (e-book)  สื่อวีดี

ทัศนการบรรยายเชิงวิชาการในรูปแบบ VDO-streaming นิทรรศการดิจิทัล เปนตน เพื่อใหบุคคลทั่วไป

สามารถใชงานแบบออนไลน อันเปนนโยบายของสถาบันไทยศึกษาในการเปนแหลงอางอิงความรูดาน

ไทยศึกษาของสังคม 

 

5.  การจัดสัมมนา/บรรยาย/ประชุมวิชาการ  
 

สถาบันไทยศึกษาไดดําเนนิการจัดงานสัมมนา การบรรยายพิเศษ และการประชุมวิชาการทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาตอิยางสม่าํเสมอ เพือ่เปนการเผยแพรองคความรูดานไทยศึกษา ตลอดจน

การสรางเครือขายทางดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถาบันไทยศึกษาไดใหความสําคัญตอการจัด

ประชุมวิชาการนานาชาติ อันเปนเวทีสาํหรับเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิชาการจากทั่ว

โลก เพื่อใหเกิดการสรางองคความรูและพัฒนาเครือขายวิชาการที่สําคัญในระดับนานาชาต ิ

 

1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง“พลังและพลวัตของวัฒนธรรมลานนา”  สถาบันไทย   

     ศึกษา   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย 

     ราชภัฏลําปาง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ลําปาง ณ  หองจันผา โรงแรมเวียงลคอร    

     จังหวัดลําปาง30  มกราคม   2558 

 

2.โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาต“ิTHAI – ASEAN STUDIES  FROM  INTERNATIONAL 

PERSPECTIVES”  Dipack C. Jain Hall, Sasa International  House  Chulalongkorn   

    University.  19  March  2015,  13.00 - 16.00 hrs.   

3.โครงการประชุมวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรูทางวัฒนธรรมไทยสําหรับคร ู

    “เสริมความรูจากครูประสบการณ”สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   รวมกับภาควิชา 

     หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ผูประสานงานรายวิชา   
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     2719112 ภาษาไทยสําหรับคร ู (2 – 3 เมษายน 2558  ณ โรงแรม Novotel  Siam Square)  

4. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “วัฒนธรรมพุทธศิลปในสังคมไทย”  ณ  หองประชุม      

     105   อาคารมหาจุฬาลงกรณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    25  พฤษภาคม  2558   

     เวลา   9.00-  16.00  น. 

5.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรือ่ง “วิถีแหงความสุขชุมชน”  โครงการวิวัฒนไทยศึกษา 

     นานาชาติเพ่ือการพัฒนาสังคม (ENITS)  สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ 

     คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร    ณ  หองวังพิกุล  โรงแรมอมรินทรลากูน  จังหวัด 

     พิษณุโลก   18 – 19  มิถุนายน  2558 

6.  โครงการประชุมวิชาการนานาชาตเิร่ือง “2015  Chulalongkorn  Thai – Asian  Heritage   

    Forum:  Understanding  Happiness’  และ  “Buddha’s  Biography  - Buddhist  

Legends”  18– 19  กรกฎาคม  2558ณ  โรงแรม เลอ เมอริเดียน  กรุงเทพฯ. 

 

 

6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส  (e-book) 

 
เปนการนําหนังสือหายากที่มีความสําคญัตอการศึกษาดานไทย-ไทศึกษา มาจัดทําเปน e-book 

เพื่อเผยแพรผานเว็บไซตของสถาบัน โดยในปงบประมาณ 2558   ไดจัดทําสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 

เอกสารชั้นตนเก่ียวกับกิจการส่ือสารโทรคมนาคมของไทย จํานวน 10 เรื่อง 

 

 

 

 

 

7. สื่อการเรียนวดิีทัศนไทย–ไทศึกษา  
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เปนการนําเนือ้หาของการบรรยายหรือการนําเสนอบทความวิชาการของวิทยากร จากการงาน

สัมมนา/บรรยายพิเศษ/ประชุมวิชาการ ที่จัดโดยสถาบันไทยศึกษา มาผลิตส่ือวีดิทัศนเพือ่การเรียนการ

สอนในรูปแบบ VDO streaming  ผานเว็บไซตของสถาบัน  

 

8. การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่องและงานประกันคุณภาพ 
 

สืบเนื่องจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิจารณาความดีความชอบเพือ่

เสนอเล่ือนข้ันเงินเดอืน และการปรับโครงสรางของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ทําใหพนักงานและ 

ลูกจางของสถาบันไทยศึกษาตองทําความเขาใจกับระบบการประเมินคุณภาพภายในระบบใหม สถาบันฯ 

จึงไดจัด โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่องและงานประกันคุณภาพ 

(KAIZEN) เพื่อชี้แจงขอบขายแผนงานประจําปของแตละฝาย และประชุมทําความเขาใจแนวทางการ

ประเมินผลการทํางานระหวางปและรอบปของพนักงานและลูกจาง ตามระเบียบและระบบประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคใน

การทํางาน เพือ่การปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันไทยศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

9. การสรางเครือขายระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

 
สถาบันไทยศึกษา มุงสรางความรวมมือดานวิชาการกับนักวิชาการและหนวยงานระดับภูมิภาค

และนานาชาติ เพือ่พัฒนาไปสูการสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการไทยศึกษาในระดับสากล จาก

ผลการดําเนินงานของสถาบันไทยศึกษาตลอดระยะหลายปที่ผานมา สถาบันสามารถสรางความรวมมือ

ทางดานวิชาการในมิติตางๆ กับนักวิชาการและสถาบันการศึกษาในตางประเทศ อาทิ การแลกเปล่ียน

นักวิจัย การทําขอตกลงความรวมมือดานงานวิจัย การเขารวมประชุมหรือรวมเปนเจาภาพจัดงานประชุม

วิชาการนานาชาติ โดยในปงบประมาณ 2558    มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

9.1   การแลกเปลี่ยนนักวิจัยจํานวน 2 คน 

9.2   การเจรจาความรวมมือและการทําขอตกลงความรวมดานการวิจัยและไดมีการจัดทํา

ขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ จํานวน 2 หนวยงาน 
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         9.3การเขารวมประชุมวิชาการในตางประเทศจํานวน 2 ครั้ง และเขารวมประชุมวิชาการ

นานาชาติในประเทศ 1 คร้ัง  

 

10.  โครงการววิฒันไทยศึกษานานาชาติเพือ่การพฒันาสังคมไทย   

(Empowering Network for International Thai Studies: ENITS) 
 

โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายการวิจัยองคความรูเก่ียวกับไทยศึกษาทั้งทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับนานาชาตอิยางเปนรูปธรรม เปนการสรางแรงดึงดูดใหนักวิจัย 

ทั่วโลกเห็นความสําคัญของการศึกษาไทยศึกษาในบริบทตางๆ อยางบูรณาการ และเปนการสงเสริมการ

วิจัยดานไทยศึกษาใหเปนหัวขอหน่ึงในการวิจัยในระดับภูมิภาคทั้งเอเชียและอาเซียน โดยชวงเริ่มตน 

ตั้งแตป 2551ไดการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จนกระทั่งในปงบประมาณ

2556    จึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะโครงการยุทธศาสตร 

ดําเนินการผานกิจกรรมหลัก2   โครงการ ไดแก การใหทุนพัฒนาบทความวิจัยไทยศึกษานานาชาติ เพือ่

สนับสนุนเงินทุนบางสวนเพื่อใหผูวิจัยเดินทางมาทําวจิัยในประเทศไทย และการจัดประชุมวิชาการ เพื่อ

เผยแพรองคความรูดานไทยศึกษา รวมถึงการพัฒนาเครือขายความรวมมอืทางวิชาการและงานวิจัย โดย

ในปงบประมาณ 2558 ไดมีการใหทุนพัฒนาบทความวิจัย จํานวน 18 ทุน และจัดประชุมวิชาการเพื่อ

เผยแพรบทความวิจัยของโครงการ จํานวน 2 ครั้ง 
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ภาคผนวก 
 

 

      

      

ก. ขอมูลพื้นฐาน (CDS) ประจําปการศึกษา 2557  

    

ข. คณะกรรมการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําป 

การศึกษา 2557 

 

ค. คณะผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :  

SAR) ประจําปการศึกษา 2557 
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ก. ขอมูลพื้นฐาน (CDS) ประจําปการศึกษา 2557 
 

 

รหัส รายการขอมูลพื้นฐาน 

 

คา 

 

องคประกอบที่2    การวิจยั                                                       5 
ตัวบงชี้ที่  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

4 

ตัวบงชี้ที่  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 5 

ตัวบงชี้ที่  2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยและนักวิจัย 5 

   

องคประกอบที่  3    การบริการวิชาการ4 

ตัวบงชี้ที่  3.1    การบริการวิชาการแกสังคม 4 

   

องคประกอบที่  5   การบริหารจัดการ                                              4 
ตัวบงชี้ที่  5.1   การบริหารของคณะเพือ่การกํากับตามผลลัพธตาม 

พันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

4 

   

ผลการประเมิน     4.40 
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ข. คณะกรรมการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจําปการศกึษา 2557 
 

 คําส่ังสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ที่            /  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันไทยศึกษา ประจําป  ๒๕๕๗ 

 

เพื่อใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีคุณภาพเรียบรอยและตอเนื่อง   สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและแนวทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงเห็นสมควรแตงตั้งใหผู

มีตําแหนงและรายนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาที ่

๑. เตรียมดําเนินงานตางๆ ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่   ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

๒. เตรียมขอมูล เอกสาร หลักฐานและการอางอิงประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗  และประจําป

การศึกษา ๒๕๕๖ 

๓. จัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพประจําป ๒๕๕๘ 

๔. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป ๒๕๕๗ สงมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกอบดวย 

 ๑. รองผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา ฝายบริหาร   ประธานคณะกรรมการ 

      และผูแทนฝายบริหารดานประกันคุณภาพสถาบันไทยศึกษา (QMR)  

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาทิตย  ทองทักษ) 
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 ๒. ผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา     กรรมการ 

 (รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา)  

 ๓. รองผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา  ฝายวิจัย   กรรมการ 

      (อาจารย ดร.เปรม  สวนสมุทร) 

 ๔. รองผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา ฝายวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

      (ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค  จิวากานนท  

 ๕.  นางวาสนา  ขันชนะ      กรรมการ 

๖.  นายปญญา   เลิศสุขประเสริฐ                 กรรมการและเลขานุการ 

  
 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  จนกวาจะเสร็จส้ินภารกิจ   

 

  

                                           สั่ง  ณ   วันที่   ๑กันยายน๒๕๕๘ 

 

 

                                                         (รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา) 

                                                                ผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา 
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ค. คณะผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SelfAssessmentReport: 

SAR) ประจําปการศึกษา 2557 
  

คําส่ังสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ที่            /  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการกาประเมินตนเอง ประจําป  ๒๕๕๗ 

 

 

เพื่อใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีคุณภาพเรียบรอยและตอเนื่อง   สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและแนวทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงเห็นสมควรแตงตั้งใหผู

มีตําแหนงและรายนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาที ่
 

๑.  รองผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา ฝายบริหาร   ประธานคณะกรรมการ 

 และผูแทนฝายบริหารดานประกันคุณภาพสถาบันไทยศึกษา (QMR)  

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาทิตย  ทองทักษ) 

๒.  นางวาสนา  ขันชนะ      กรรมการ 

๓.  นางสาวรุงอรุณ  กุลธํารง     กรรมการ 
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๔.  นางจันทิพย   จําปาทิพยงาม     กรรมการ 

๕.  นายณัฐิวุฒิ    แสงทัศน      กรรมการ 

๖.  นายปญญา   เลิศสุขประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 

  

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  จนกวาจะเสร็จส้ินภารกิจ   

 

 สั่ง  ณ   วันที่   ๑กันยายน๒๕๕๘ 

 

 

                                                          (รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา) 

  ผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา 

 


