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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงาน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
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คานา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นผลการประเมิน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงานของคณะให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และผลสาเร็จของ
การด าเนิ น งานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีจานวนองค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่ประเมินรวมทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้
คณะผู้ประเมินขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
ความร่วมมื อให้ข้อมูล เพื่อให้การประกัน คุณ ภาพการศึกษาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และนาไปสู่การพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาระดับคณะต่อไป

ลงชื่อ..................................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประเมิน
ส่วนที่ 1 บทนา
1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตงั้ ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
1.3 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
1.4 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
1.7 จานวนนักศึกษา
1.8 จานวนอาจารย์และบุคลากร
1.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผา่ นมา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
- ผลการประเมินรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
- ผลการประเมินรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ (ตาราง 1)
- ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ(ตาราง 2)
- ผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ปีการศึกษา 2562
ภาคผนวก ข กาหนดการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ปีการศึกษา 2562
ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีฐานะเทียบเท่ากอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นยกมาตรฐานทาง
การศึกษา ส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อ
รองรับความต้องการของผู้ศึกษาและตลาดแรงงาน ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ริเริ่ม
การทางานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Engagement) โดยได้จัดตั้งคณะทางานพันธกิจเพื่อสังคม และเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอน นอกเหนือจากภารกิจด้านการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ควบคู่กับการพั ฒนาสังคม
บนพื้นฐานความเป็นไทยและการก้าวไปของสังคมโลกซึ่งเป็นการทางานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังมีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ รวบรวม และถ่ายทอดความรู้
สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
สากล ตลอดจนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ
ในด้านการเสริมสร้างพลังความสามารถและศักยภาพของนักศึกษานั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยการบูรณาการภูมิ
ปั ญ ญาไทยและภู มิ ปั ญ ญาสากลตามความสนใจ และความถนั ด ของแต่ ล ะบุ ค คล โดยจั ด ให้ มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิ วเตอร์ ห้ องปฏิ บั ติ ก ารศิล ปกรรม ห้ อ งปฏิบั ติ การดนตรีไทย ห้ องปฏิ บั ติ ก ารดนตรีส ากล ห้ อ งปฏิบั ติ การ
ศิลปะการแสดง ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง รวมถึงห้องอเนกทัศน์ (Co-Working Space) และลานวัฒนธรรมเพื่อให้
นักศึกษาของทุกหลักสูตรใช้ฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาของตนเอง

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต/
ผลลัพธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องการประเมินตนเอง
ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ ในครั้ง นี้ เป็ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม ปี ก ารศึ ก ษา 2562
เพื่อสะท้อนคุณภาพ การดาเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการ
สอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) และข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563) โดยอิง
เกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในรอบปีการศึกษาที่ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด (5 องค์ ป ระกอบ) ผลการประเมิ น ตนเอง
อยู่ที่ระดับคะแนน 4.32 ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ เป็นดังนี้
- องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 3.29
- องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00
- องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00
- องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00
- องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00

3. จุดเด่น/แนวทางเสริม

1. คณะมีสาขาวิชาที่หลาหลาย ทาให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
2. อาจารย์มีการทาผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะมีการส่งเสริมให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

4. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข

1. อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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2. อาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์

5. ข้อเสนอแนะ
1. คณะควรมีการกากับติดตามแผนรายบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์แต่ละคนของแต่ละสาขาวิชา
2. ควรมีการตีพิมพ์วารสารที่หลากหลายและมีการส่งเสริมในการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
3. ควรมีระบบฐานข้อมูลที่เก็บเรื่องเล่าของแต่ละสาขาวิชาเป็นภาพรวมของคณะ
4. ควรมีเครือข่ายภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการทางานผลงานสร้างสรรค์
5. ควรมีการประเมินผลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการให้บริการวิชาการ เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
รูปธรรม ชัดเจน ที่มีตัวชี้วัดทีช่ ัดเจนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
6. สังคม
1) ควรมีการบูรณาการเพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และสามารถสร้างมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ของท้องถิ่นในรูปแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นของ
เขตรับผิดชอบของมหาลัย
2) วัฒนธรรมคือการสร้างรูปแบบและวิถีชวี ิตของคนในสังคมให้มีความเจริญและอยู่ร่วมกัน
อย่างผาสุกสร้างมูลค่าของท้องถิน่ เช่น รูปแบบการท่องเที่ยว
3) สร้างวัฒนธรรมของเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
นักศึกษา
1) สร้างเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สร้างวัฒนธรรมในความมีระเบียบวินัยและความเสีย
สละเพื่อสังคมตลอดจนเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
7. ควรดาเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 ประเด็น เพื่อให้เห็นแนวโน้มการเพิ่ม/ลดลง
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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

…………………………………………………………………..
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์)
ประธานกรรมการ

…………………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน)
กรรมการ

…………………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์)
กรรมการและเลขานุการ

…………………………………………………………………..
(นางณีรนุช ทิศกระโทก)
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
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วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การด าเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิท ยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถัม ภ์ ได้ จั ด ท าคาสั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพภายใน คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์
โดยกาหนดวันประเมิน ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพื่อร่วมกัน วิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ป ระเมินของแต่ละตัวบ่งชี้
และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กาหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจ
ประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ/วิทยาลัยประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย์ประจา เพื่อแนะนาคณะกรรมการตรวจประเมินแจ้งวัตถุประสงค์การตรวจ
ประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของคณะ
(2) สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริห ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น คณบดี ผู้ อ านวยการ
ประธานบริหารหลักสูตร ผู้แทนอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการดาเนินกิจกรรม
การเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผล
การประเมิน
1.3) การดาเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลการประเมิ น ด้ ว ยวาจา แก่ ผู้ บ ริ ห าร คณ าจารย์ และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เปิดโอกาสให้คณะได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ ป ระเมิ น ได้ มี ก ารประชุ ม ทบทวนร่ า งรายงานผลการประเมิ น
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง หลังจาก
นั้น คณะกรรมการผู้ ประเมิน ท าการปรับ ปรุงแก้ไข และจัด ทาเอกสารเสนอผลการประเมิ นเป็ น ลายลักษณ์ อักษร
เสนอไปยั ง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เพื่อดาเนินการต่อไป
2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1) ข้ อ มู ล ส่ ว นที่ เป็ น รายงานการประเมิ น ตนเองการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
ในเอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง
2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เป็น
ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับ คาอธิบ ายของคู่มื อการประกัน คุณ ภาพ
(2) การนาเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่ประชุมของบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1.1.2 ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
1.1.3 ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็น มาของคณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มตั้ งขึ้น เป็ น คณะวิชา เนื่องจาก
พระราชบั ญ ญั ติ วิท ยาลัยครู 2518 ปรับ สถานภาพของวิทยาลัยครูเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเฉพาะทางของท้องถิ่น
ผลิตเฉพาะวิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2519 โดยเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี มี หลักสูตรดังนี้
1. ภาควิชาภาษาไทย
2. ภาควิชาภูมิศาสตร์
3. ภาควิชาประวัติศาสตร์
4. ภาควิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
5. ภาควิชาสังคมวิทยา
6. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
7. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
8. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
9. ภาควิชาศิลปศึกษา
10. ภาควิชานาฏศิลป์
11. ภาควิชาดนตรี
ในระยะ พ.ศ. 2519 - 2527 ผลิต บัณ ฑิ ต สายครุศาสตร์ทั้ งหมดจนกระทั่ ง พ.ศ. 2527 จึงเริ่ม ผลิ ต
บัณฑิต สายศิลปศาสตร์ด้วย พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 10 กาหนดให้ คณะเป็นส่วน
ราชการมีฐานะเทียบเท่ากอง หมายถึง หน่วยงานในสถาบันที่ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่หลักของสถาบัน กล่าวได้ว่า
คณะเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันฯ และเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรต่อไปนี้
1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย (ค.บ. และ ศศ.บ.)
2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.(ศูนย์ กทม.)
4. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
5. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ศศ.บ.)
6. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)
7. โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (ศศบ.)
8. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.)
9. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร (อ.ศศ.)
10. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
11. โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (อ.ศศ. (กศ.ปช.)
พ.ศ. 2545 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยน
ชื่อเป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่ อมาใน ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ย กฐานะขึ้ น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีฐานะเทียบเท่ากอง ได้พยายามยกมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพของ
บัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ศึกษาและ
ตลาดแรงงาน ขณะนี้ได้เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสาขาวิชาดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
2. สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.)
3. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.)
4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.)
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
6. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
7. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
9. สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.)
10. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศป.บ.)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
11. สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
นอกเหนื อ จากพั น ธกิ จ ด้ า นการเรี ย นการสอนและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาสั ง คม
บนพื้ น ฐานความเป็ น ไทยและการก้ า วไปของสั ง คมโลกแล้ ว คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั ง คมศาสตร์ ยั งมี พั น ธกิ จ
ในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ รวบรวม และถ่ายทอดความรู้ สนับสนุ นเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล ตลอดจนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ
ด้านการเสริมสร้างพลังความสามารถและศักยภาพของนักศึกษานั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนั บ สนุ น ให้ นั กศึกษาได้ มี โอกาสแสวงหาความรู้เพิ่ ม เติ ม จากแหล่ งการเรีย นรู้ที่ หลากหลาย ด้ว ยการบู รณาการ
ภู มิ ปั ญ ญาไทยและภูมิ ปั ญ ญาสากลตามความสนใจ และความถนั ดของแต่ ล ะบุ คคล โดยจัด ให้ มี ห้องปฏิบั ติ การ
คอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารศิล ปกรรม ห้ องปฏิ บั ติ การดนตรีไทย ห้ องปฏิ บั ติ การดนตรีส ากล ห้ องวิ ท ยาการ
ทางภาษา ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง ห้องอเนกทัศน์ (Co-Working Space) อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา และลานวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาของทุกหลักสูตรใช้ฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาของตนเอง

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
1.2.1 ปรัชญา
คุณธรรมนาความคิด บัณฑิตรู้รอบ มอบสุขให้สังคม บ่มเพาะจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
1.2.2 ปณิธาน
เป็นผู้นาทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิน่ และชุมชน
1.2.3 เป้าหมาย
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
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2. ให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้

1.3 อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์
1.3.1 เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.2 อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
1.4.1 โครงสร้างองค์กร

11

1.4.2 โครงสร้างการบริหาร

1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจาคณะ กรรมการอานวยการ)
1.5.1 รายชื่อผู้บริหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
1.5.2 คณะกรรมการบริหารคณะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
3. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
4. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
5. อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
6. อาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ
7. อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ
8. อาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี
9. อาจารย์ ดร.ดวงกมล ทองอยู่
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร ธนลาภประเสริฐ
11. อาจารย์สิริวิทย์ สุขกันต์
12. อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน
13 อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ
14 อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสังคม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ประธานหลักสูตรจิตวิทยา
ประธานหลักสูตรดุริยางคศิลป์
ประธานหลักสูตรภาษาไทย
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ)
ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง

12

15. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
16. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ
18. อาจารย์ธรรมรส เปานิล
19. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
20. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์

1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
ประธานหลักสูตรทัศนศิลป์
ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าสานักงานคณบดี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
2. สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.)
3. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.)
4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.)
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
6. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
7. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
9. สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.)
10. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศป.บ.)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
11. สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
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1.7 จานวนนักศึกษา

ปริญญาตรี จานวน 1,381 คน
ปี 1
หลักสูตร/สาขาวิชา
(62)
การพัฒนาชุมชน
25
จิตวิทยา
54
ดนตรีสากล
ดุริยางคศิลป์
12
ภาษาไทยเพื่อ
17
นวัตกรรมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
44
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา
สารสนเทศศาสตร์
ทัศนศิลป์
23
นิติศาสตร์
38
รัฐประศาสนศาสตร์
175
ศิลปะการแสดง
12
รวม
400

ปี 2
(61)
25
50
14

ปี 3
(60)
40
71
20
-

ปี 4
(59)
30
26
6
-

8

26

3

34

46

10

6

6

-

19

24

12
20
29
113
330

11
7
22
181
454

ที่มา : จานวนนักศึกษาคงอยู่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน 2563

ตกค้าง

รวม

-

120
201
26
26

-

134

10

-

53

3
5
14
90
197

-

26
55
103
559
12
1,381

54

12

14

1.8 จานวนอาจารย์และบุคลากร

1.8.1 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ จานวน 83 คน
รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฎิบัติงาน ประจาภาคการศึกษา 1/2562
(ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน

จานวน
ผู้อยู่ จานวน จานวน
คุณวุฒิ ปฏิ
า หมายเหตุ
บัติ ป.เอก ศึผูก้ลษา
งาน
ป.โท
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ลาศึกษา
ป.โท
1
ต่อ
1 ก.พ.61
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

น.ส.ศศินันท์
ดร.ไททัศน์
ดร.ภิศักดิ์
ดร.ดรุณศักดิ์
ดร.รัฐชาติ
ดร.กัมลาศ
ดร.หทัยรัตน์
นายเอก
นายนเรศ
นายธนาวุฒิ
นายจิระศักดิ์
น.ส.ธีระญา
น.ส.พรศิริ

เศรษฐวัฒน์บดี
มาลา
กัลยาณมิตร
ตติยะลาภะ
ทัศนัย
เยาวะนิจ
อ่วมน้อย
ศรีเชลียง
ยะมะหาร
วงศ์อนันต์
สังเมฆ
ปราบปราม
นาควัชระ

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

01052534
01062554
01042549
15052552
05012558
01042549
01042549
02122534
01042549
05062549
01042549
23112552
01042549
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น.ส.ปาริชาติ

ผดุงศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

05062549

15
16
17

รุ่งหิรัญ
ประกอบผล
ยุติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

05062549
01042549
01102555

18

นายมณเฑียร
นายประกาศิต
น.ส.อัญชัญ
น.ส.เดือนฉายผู้
ชนะ

ภู่ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

01072554

ป.โท

1

19

นายวิเชียร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

03072549

ป.โท

1

20

ดร.สมทรง

ธนลาภ
ประเสริฐ
บรรจงธิติ
ทานต์

อาจารย์

01042549

ป.เอก

1

1
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ดร.ชนินทร
ดร.ดุสิตธร
ดร.พัณณกร
ดร.วิภาพร
ดร.วุฒินันท์
ดร.ดาวราย
ดร.กฤตยชญ์
ดร.จารุณี
ดร.ชนินทร์
ดร.ลักขณา
ดร.ณัฏฐ์พัฒน์
ดร.ดวงกมล
น.ส.มุกริน
นางจิราภรณ์
นางพิชญาณี
นายบุญอนันต์
น.ส.ปิยะ
น.ส.รุ่งอรุณ

สวณภักดี
งามยิ่ง
สอนไว
ตัณฑสวัสดิ์
สีเตชะ
ลิ่มสายหั้ว
คามิ่ง
มุมบ้านเซ่า
จักรภพโยธิน
แสงแดง
ผลพิกุล
ทองอยู่
วิโรจน์ชูฉัตร
ทองทวี
เชิงคีรี ไชยยะ
บุญสนธิ์
สงวนสิน
วณิชธนะชากร

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

01042549
23082553
01072558
01042549
01042549
15032559
01042552
02032558
01072559
01082562
01112559
19092554
05012541
01072540
01112548
01042549
01042549
01112549

39

น.ส.มนฤดี

ช่วงฉ่า

อาจารย์

16102551

40
41
42
43
44
45
46

นายเทวพงษ์
นายสิริวทิ ย์
น.ส.ศิริวรรณ
น.ส.วรรณลดา
นายปิยะ
น.ส.วิไลลักษณ์
นายชัชพันธุ์

พวงเพชร
สุขกันต์
กาแพงพันธ์
กันต์โฉม
กล้าประเสริฐ
เรืองสม
ยิ้มอ่อน

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

15052552
01102552
01042554
26052554
11072554
11072554
21052555

47

น.ส.วรนุช

สิปิยารักษ์

อาจารย์

21052555

จานวน
ผู้อยู่ จานวน จานวน
คุณวุฒิ ปฏิ
า หมายเหตุ
บัติ ป.เอก ศึผูก้ลษา
งาน
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.โท
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ลาศึกษา
ป.โท
1
ต่อ
1 ส.ค. 61
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ลาศึกษา
ป.โท
1
ต่อ
1 ส.ค. 61
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน

จานวน
ผู้อยู่ จานวน จานวน
คุณวุฒิ ปฏิ
า หมายเหตุ
บัติ ป.เอก ศึผูก้ลษา
งาน
ลาศึกษา
ป.โท
1
ต่อ
1 ส.ค. 60
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1

48

น.ส.วรลักษณ์

วีระยุทธ

อาจารย์

03062556

49
50
51

น.ส.นริศรา
นายมนตรี
น.ส.วรนาฎ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

03062556
14112554
01112556

52

นายกิตติณัฐ

อาจารย์

11112556

ป.โท

1

53

น.ส.ธรรมรส

จริยะพันธุ์
ชินสมบูรณ์
อินถารต
ต. เทียน
ประเสริฐ
เปานิล

อาจารย์

01082557

ป.โท

1

54

น.ส.อรุณรัตน์

จินดา

อาจารย์

02032558

ป.โท

1

55

น.ส.ออมสิรี

ปานดารงค์

อาจารย์

02032558

ป.โท

1

56
57
58
59
60
61

นายวงศ์วริศ
น.ส.ฤทัยทิพย์
น.ส.ฤทัย
ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย
นายชัยวุฒิ
นายรังสรรค์

นิพิฐวิทยา
จันทร์สระแก้ว
สาเนียงเสนาะ
สายบุญจวง
เทโพธิ์
สุคาภา

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

02032558
02032558
02062558
02082558
17082558
01092558

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

62

น.ส.เนมิ

อุนากรสวัสดิ์

อาจารย์

01092558

ป.โท

63
64
65
66
67
68
69
70

นายธีระศักดิ์
น.ส.วสนันท์
น.ส.บุษบา
น.ส.นารีนาถ
น.ส.ดวงพร
นายปวิช
น.ส.นัฎภรณ์
นายศิวนนท์

เครือแสง
อิทธิมีชัย
แฝงสาเคน
วงษ์ปรีดา
อุไรวรรณ
เรียงศิริ
พูลภักดี
นิลพาณิชย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

01102558
02112558
16122558
16122558
15032559
01042559
23082553
01072559

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

ลาศึกษา
ต่อ 20
ก.ค. 61
ลาศึกษา
ต่อ 20
ส.ค. 61

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ลาศึกษา
ต่อ 6 ส.ค.
61
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ลาดับ ชื่อ - สกุล
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน

ตาแหน่ง

นายศุภกร
ชมศิริ
นายไพศาล
แย้มวงษ์
นายสมรรถพงศ์
ขจรมณี
อ.ฉัตรเกษม
ดาศรี
น.ส.พัชรินทร์
ร่มโพธิ์ชื่น
น.ส.ศศิพร
เหลืองไพฑูรย์
น.ส.ศิริขวัญ
บุญธรรม
นางนฤมล
สเนลโกรฟ
นายปิยังกูร
ตันวิเชียร
น.ส.สุธิดา
โต๊ะแสง
นายชยันต์
พลอาสา
นายณัฐพล
สิทธิพราหมณ์
น.ส.สุคนธา
ฟูสุวรรณ
สรุปแล้วนับได้ 76 คน แบ่งเป็น
รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท 1
คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก
6 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท
12 คน
อาจารย์ไม่มี ผศ.รศ.คุณวุฒิ ป.เอก
13 คน
อาจารย์ไม่มี ผศ.รศ.คุณวุฒิ ป.โท
51 คน
ลาศึกษาต่อ 7 คน
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ

รวม

จานวน
ผู้อยู่ จานวน จานวน
า
ปฏิบัติง ป.เอก ศึผูก้ลษา
าน
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1

คุณวุฒิ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

02082559
01092559
01092559
19102559
27102559
01052560
17072560
13112560
13122560
07062561
03092561
03092561
04062562

วุฒิการศึกษา

จานวน ต่ากว่า
ป.ตรี ป.ตรี
4
79
83
-

หมาย
เหตุ

ตาแหน่งทางวิชาการ

ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ.

รศ.

ศ.

4
60
64

1
1

-

19
19

2
62
64

1
17
18

ลาดับ
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1.8.2 บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 17 คน
1. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
หัวหน้าสานักงานคณบดี
2. นางอรนุช ปิ่นทอง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน
นักวิชาการการเงินและบัญชี
4. นายกอบกุล จิตธารงศาสน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. นางสาวภนาพร ยอดคา
นักวิชาการพัสดุ
6. นางสาวบุษบงก์ วินิยม
นักวิชาการศึกษา
7. นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด
นักวิชาการศึกษา
8. นางณีรนุช ทิศกระโทก
นักวิชาการศึกษา
9. นายกฤตนันท์ ในจิต
นักวิชาการศึกษา
10. นายนพพล แย้มเชี่ยวยนต์
พนักงานขับรถยนต์
11. นายสุทัศน์ แย้มพลอย
พนักงานขับรถยนต์
12. นางทวี ผาดี
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
13. นางบุญเรือน มาตรยัง
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
14. นางอารมย์ พิลึก
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
15. นางนฤมล มีมาก
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
16. นางน้อม เสียงจุ้ย
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ลูกจ้างรายวัน)
17. นายซ้อน ปานสมบัติ
คนสวน (ลูกจ้างรายวัน)
1.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
1. อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ห้องสานักงานคณบดี จานวน 1 ห้อง
- ห้องพักอาจารย์ จานวน 13 ห้อง
- ห้องประชุม จานวน 2 ห้อง (ประชุม 1 (8406 นิลปัทม์) ห้องประชุม 2 (8103))
- ห้องอเนกทัศน์ (Co-Working Space) จานวน 1 ห้อง
- ลานวัฒนธรรม
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง จานวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 3 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ จานวน 1 ห้อง
2. อาคารกิจกรรมนักศึกษา
- ห้องหน่วยวิจัย จานวน 1 ห้อง
- ห้องประชุมกิจการนักศึกษา จานวน 1 ห้อง
- ห้องกิจกรรม จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 ห้อง
- ห้องพักอาจารย์จานวน 1 ห้อง
3. อาคารศิลปกรรม
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1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
- คณะควรมี ก ารประชุ ม พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ทุ ก
- คณะกรรมการบริหารคณะจัดประชุมเพื่อร่วมกัน
หลักสูตรว่าหลักสูตรใดที่ยังเป็นจุดที่ควรพัฒนาของ พิจารณาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาเพื่อนามาสู่การปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
หลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ
- ในกรณีที่หลักสูตรใดมีความพร้อมที่จะประสงค์ - คณะกรรมการบริหารคณะมี การจั ดกิจกรรมเพื่ อเตรีย ม
ประเมิ น ความพร้อ มเข้ า สู่ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ์ ความพร้ อ มและสนั บ สนุ น ให้ ส าขาวิ ช าเข้ า ร่ ว มอบรม
หลักสู ต รการประเมิ น ตามเกณฑ์ TQR เพื่ อให้ เข้าสู่ เกณฑ์
TQR คณะควรมีการส่งเสริมสนับสนุน
การประเมินตามเกณฑ์ TQR
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญา
เอก
- ควรกากั บ ติ ด ตามแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ สู่
ตาแหน่งทางวิชาการ และ ป.เอก อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
- ควรมีการวางแผนเป็นรายบุคคลในการศึกษาต่อ - คณะวางแผนเป็นรายกรณีให้กับอาจารย์ในการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
ควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
มหาวิยาลัยควรมีการพิจารณา ติดตาม
กระบวนการระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจา
- กรณีที่หลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย/ท้องถิ่น ทางมหาวิยาลัยควร
พิจารณาการเปิดรับนักศึกษามีหลักเกณฑ์เป็นกรณี
พิเศษ

- มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการให้กับอาจารย์

- คณะประสานมหาวิทยาลัยเพือ่ กาหนดเกณฑ์พิเศษ
ในการรับนักศึกษา
- อัญชัญช่อใหม่

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 การบริหารนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- พิจารณาเพิ่มเติมห้องปฏิบตั ิการในบางสาขาที่มี
ความจาเป็นและสอดคล้องกับการเรียนการสอน
- คณะทาเรื่องขอห้องปฏิบัติการสาขาวิชาจิตวิทยาและ
- พิ จ ารณ าเพิ่ ม พื้ น ที่ ใ นการท ากิ จ กรรมของ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
- คณะมีการเพิ่มพื้นที่ในการทากิจกรรมของนักศึกษา
นักศึกษา
ห้อง smart classroom
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ให้มีการบูรณาการในด้านทานุบารุง
- คณะมีการจัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปะวัฒนธรรมและบริการวิชาการ การเรียนการ ได้แก่กิจกรรมมหกรรมวัฒธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2
สอนในการลงพืน้ ที่ให้มากขึ้น
“2nd VRU Folk Contemporary Fastival” โดยบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละ
สาขาวิชา
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บทที่ 2
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้

1.1

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
คุณ ภาพบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึกษา
แห่งชาติ
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรที่ เปิด
สอนในปี ก ารศึ ก ษา 25 62 ทั้ ง หมด จ านวน 12 หลั ก สู ต ร
มีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จ านวน 11 หลั ก สู ต ร มี
ค่าเฉลี่ ยของคะแนนเท่ ากับ 49.28 โดยมี ผลการประเมิ น ราย
หลักสูตรสรุปได้ ดังนี้

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 4.51
ผลการประเมิน :
ค่าเฉลี่ย 49.28

ผลการประเมิน :
ค่าเฉลี่ย 49.28

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 4.48 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 4.48 ะแนน

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
คะแนนการประเมิน
ระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4.62
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4.56
สาขาวิชาจิตวิทยา
3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4.65
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4.44
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร
5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4.24
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4.65
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ)
7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4.73
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
8.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4.40
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
9.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
4.28
สาขาวิชาทัศนศิลป์

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

10.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

4.73

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
สาขาวิชานิติศาสตร์
11.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
3.98
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คะแนนเฉลีย่ รวม
49.28

คะแนนที่ได้ =

49.28
11

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้
1.2

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ข้อค้นพบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจา
ทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 83 คน มีอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 19 คน
วิธีการคานวณ :
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
19
X
= ร้อยละ 25
100
76
เปรียบเทียบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน
25
X5 =
40

3.13 คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ)

83

จานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

7

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

19

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

25

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 35
ผลการประเมิน :
ร้อยละ 25

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน :
ร้อยละ 25

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 3.13 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 3.13 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้
1.3

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อค้นพบ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี อาจารย์ประจ าทั้ งหมด
(รวมที่ ลาศึ กษาต่ อ) จ านวน 83 คน มี อาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการจานวน 18 คน

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 60
ผลการประเมิน
: ร้อยละ 23.68

ผลการประเมิน
: ร้อยละ 23.68

วิธีการคานวณ :
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
18
X
= ร้อยละ 23.68
100
76

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 1.97 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 1.97 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน
23.68
X 5 = 1.97 คะแนน
60
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

อาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ

83

อาจารย์ประจาที่ศึกษาต่อ

7

อาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

64

อาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผศ.

17

อาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรศ.

1

อาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ศ.

-

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้
1.4

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ผลงานของนักศึกษาระดับปริญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ข้อค้นพบ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มี ผ ลงานของนั ก ศึก ษา
ปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จานวน 97 เรื่อง โดย
เป็ น ผลงานค่ า น้ าหนั ก 0.20 จ านวน จ านวน 78 เรื่ อ ง
ค่ า น้ าหนั ก 0.40 จ านวน - เรื่อง ค่า น้ าหนั ก 0.80 จ านวน เรื่อ ง และ ค่ า น้ าหนั ก 1.00 จ านวน - เรื่ อ ง ผลรวมค่ า ถ่ ว ง
น้าหนักของผลงานของนักศึกษา เท่ากับ 19.40
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
- จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด

จานวน
1,381

- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2)

97

- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (0.4)

-

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.6)

-

- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1(0.8)

-

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

-

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 40
ผลการประเมิน
: ร้อยละ 1.40
คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 0.18 คะแนน

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: ร้อยละ 1.40
คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 0.18 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
(1.0)

งานสร้างสรรค์
งานสร้า งสรรค์ ที่ มี ก ารเผยแพร่สู่ ส าธารณะในลั ก ษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online (0.20)

-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน(0.40)

-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)

-

งานสร้า งสรรค์ ที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ในระดั บ ความร่ว มมื อ
ระหว่างประเทศ (0.80)

-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ (1.00)

สรุป
ค่าน้าหนัก
(1)

จานวน (ชิ้น)
(2)

ผลงานทางวิชาการ
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
ผลงานสร้างสรรค์
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวม

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
(1) x (2)

97
-

19.40
-

98

19.40

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้
1.5

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
(SAR)
คณะกรรมการ
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ค่าเป้าหมาย
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
: 6 ข้อ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
 1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต
: 6 ข้อ
: 6 ข้อ
แก่นักศึกษาในคณะ
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
กรรมการ
 2. มี การให้ ข้อมู ล ของหน่ ว ยงานที่ ให้ บ ริการ กิจ กรรม ตนเอง
: 5 คะแนน
พิ เศษนอกหลั กสู ตร แหล่ งานทั้ งเต็ มเวลาและนอกเวลาแก่ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
นักศึกษา
 บรรลุ
………………………………………………………………………………………  บรรลุ
 ไม่บรรลุ
………………………………………………………………………………………  ไม่บรรลุ
 3. จั ด กิจ กรรมเตรีย มความพร้อมเพื่ อการท างานเมื่ อ หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
จากที่ระบุใน SAR)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 4. ประเมิ น คุ ณ ภาพของการจั ด กิจ กรรมและการการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 5. มีนาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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ตัวบ่งชี้
1.6

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อดังนี้
 1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 2. ในแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ ด าเนิ น
กิจ กรรมการพั ฒ นานั กศึก ษาต้ องช่ ว ยเสริม สร้า งทั กษะที่
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 4. ทุกโครงการหลักที่ดาเนินการ มีการประเมินผล
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
โครงการพัฒนานักศึกษา
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้
2.1

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒ นางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 5 ข้อดังนี้
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ
(visiting professor)

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใช้เป็นทุนวิจัย และมี
การจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสาหรับงานสร้างสรรค์ ให้เป็นไป
ตามเป้ า หมายที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด หรื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรรงบประมาณ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์
บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ และมี ก ารเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญ และกาลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดเี ด่น
 5. มีการดาเนินงานตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้
2.2

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ข้อค้นพบ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจา จานวน 171 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน้าหนัก
0.20 จานวน จานวน 129 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน 1
เรื่อ ง ค่ า น้ าหนั ก 0.60 จ านวน 12 เรื่อ ง ค่ า น้ าหนั ก 0.80
จ านวน 2 เรื่ อ ง และ ค่ า น้ าหนั ก 1.00 จ านวน 27 เรื่ อ ง
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
เท่ากับ 62
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ)

76

2.จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ

7

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 20
ผลการประเมิน
: ร้อยละ 81.58
คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5 คะแนน

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: ร้อยละ 81.58
คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)

ผลงานวิชาการ
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2)
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- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่ อกประกาศ (0.4)

1

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.4)

-

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
(0.6)

7

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่ อกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1(0.8)

1

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูล

12

30

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.0)
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร(1.0)

-

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว(1.0)

-

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ(1.0)

5

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตนว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน(1.0)

-

ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว(1.0)

-

ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ(1.0)

-

ผลงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ Online
(0.20)

1

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน(0.40)

-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(0.60)

5

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ(0.80)

1

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
(1.0)

10

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ(1.0)

-

สรุป
ค่าน้าหนัก
(1)

จานวน (ชิ้น) ผลรวมถ่วงน้าหนัก
(2)
(1) x (2)

ผลงานทางวิชาการ
128
0.20
1
0.40
7
0.60
1
0.80
17
1.00

25.6
0.40
4.2
0.80
17

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลงานสร้างสรรค์
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวม

1
5
1
10
171

0.20
3
0.80
10
62

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

32

ตัวบ่งชี้
2.3

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ข องอาจารย์ ที่ ส ร้ า ง
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การ
พัฒ นาประเทศหรือแก้ไขปั ญ หาของท้องถิ่นหรือปัญ หา
ระดับประเทศ
ข้อค้นพบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด
(รวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 83 คน มีอาจารย์ประจาที่ ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการจานวน 18 คน

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 20
ผลการประเมิน
: ร้อยละ 39.47

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ผลการประเมิน
: ร้อยละ 39.47

คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง
ตนเอง
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
วิธีการคานวณ :
 บรรลุ
 บรรลุ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
30
X
= ร้อยละ 39.47 หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
100
76
จากที่ระบุใน SAR)
เปรียบเทียบร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
39.47
X 5 = 5 คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

อาจารย์ประจา (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)

76

จานวนผลงาน

30
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้
3.1

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการต่อสังคม
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. คณะมีการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการเลือก
ชุมชนเป้าหมาย และมีการจัดทาแผนบริการวิชาการ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตามจุดเน้นหรืออัต
ลักษณ์ของคณะ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 2. คณะมีการกากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการ
มีการจัด กิจ กรรมที่ ส ร้างประโยชน์ แก่ชุ ม ชน และท้ องถิ่น
ตามความเชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณ์ของคณะ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 3. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถิ่น
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 4. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่ มีการบู รณาการกับ
การบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 5.คณะมีการดาเนิ น การให้ บ ริการวิชาการเพื่ อพั ฒ นา
และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น อย่ า ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 6. คณะมีการกากับติดตามผลการบริการวิชาการอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
พิจารณา
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 6 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้
3.2

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการ
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการที่ได้ดาเนินการกับ
กลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.51
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 2. มีฐานข้อมูลชุมชนของหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายตาม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 หมู่บ้าน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 3. มี น วั ต กรรมหรือผลงานบริก ารวิ ช าการที่ ส ามารถ
สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถ
น าผลการบริก ารวิ ช าการไปใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นเศรษฐกิ จ
สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และการศึ ก ษาตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 4. มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการที่
ได้ ด าเนิ น การกั บ กลุ่ ม ชุ ม ชนเป้ า หมายในการยกระดั บ
คุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 5 .มีชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ชุมชนหรือ
หมู่บ้าน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)

35

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้
4.1

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. จัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตาม
แผน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 2. ก ากั บ ติ ด ตามให้ มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 3. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชีว้ ัดความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 4. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยต่อสาธารณชน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 5. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้
5.1

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
การบริ ห ารของคณะเพื่ อการก ากั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต าม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
และแผนกลยุทธ์ในกาหนดทิศทางการดาเนินงาน มีการนา
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผล
ลัพธ์ มีแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุ
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการประเมิน
ความสาเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พั นธกิจ นโยบาย
และแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บคุ ลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และคณะมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของคณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือ
สื่อสิ่งพิมพ์
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 3. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 4. มีการประเมินการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้
ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการ
ดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยความรู้ทไี่ ด้เกิดจาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล
ภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด หรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ
ประสบการณ์ แนวความคิด

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: 7 ข้อ
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้
5.2

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. มีกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 2. มีการกากับ ติดตามกรอบอัต รากาลังข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน
และแผนบริหารและพั ฒ นาบุ คลากรให้ เป็ น ไปตามแผนที่
กาหนด
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 3. มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนาความรู้และทักษะทีไ่ ด้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้อง
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 5. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ และบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้
5.3

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 2. มี ค ณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานให้
เป็ น ไปตามระบบที่ ก าหนดในข้ อ 1 และรายงานผลการ
ติ ด ตามให้ ก รรมการประจ าคณะเพื่ อ พิ จ ารณาทุ ก ภาค
การศึกษา
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจา
คณะเพื่อทราบ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 5 . น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น แ ล ะ ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan) น าเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)
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บทที่ 3
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
ค่าเฉลี่ย
จัดการหลักสูตรโดยรวม
4.51
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจา
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ
35

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจา
ร้อยละ
คณะที่ดารงตาแหน่งทาง
60
วิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของ
5 คะแนน
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่
- (ปริญญาตรี) ผลงานของ
ร้อยละ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับ 40
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

49.28
11

=

4.48 คะแนน

ไม่บรรลุ

4.48 คะแนน

19
76

X100

= ร้อยละ 25

ไม่บรรลุ

3.13 คะแนน

18
76

X100

=

ร้อยละ
23.68

ไม่บรรลุ

1.97 คะแนน

=

1.40

ไม่บรรลุ

0.18 คะแนน

=

ร้อยละ
1.40

ไม่บรรลุ

19.40
1,381
19.40
1,381

X100

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5 ข้อ (1-5)
62

X 100 =

ร้อยละ
81.58

X 100 =

ร้อยละ
39.47

76
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่
สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์
การพัฒนาประเทศ/แก้ไข

5 คะแนน
5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.29 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยแลนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
5 ข้อ
หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิชาการ
ร้อยละ
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
20

0.18 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ร้อยละ
20
30
76
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหา
ระดับประเทศ
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความ
5 ข้อ
สาเร็จของการบริการวิชาการ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5 คะแนน

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
5 ข้อ
ไทย

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการกากับติดตาม
5 ข้อ
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการ
6 ข้อ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
5 ข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5 คะแนน

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5 คะแนน

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

41

2.2 ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คะแนนประเมินเฉลีย่

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและ
นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ
องค์ประกอบที่ 4
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

6
3

2.55
-

5.00
5.00

2.33
5.00

3.29
5.00

ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพดีมาก

2

-

5.00

5.00

5.00

ระดับคุณภาพดีมาก

1

-

5.00

-

5.00

ระดับคุณภาพดีมาก

3
15

2.55
พอใช้

5.00
5.00
ดีมาก

3.93
ดี

5.00

ระดับคุณภาพดีมาก

4.32

ระดับคุณภาพดี

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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2.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- การตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาตรี

- คณะมีการส่งเสริม สนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชามีการแข่งขัน
หรือยกย่องสาขาวิชาทาผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ได้
มากเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

- การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

- คณะควรมีการกากับติดตามแผนรายบุคคลเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แต่ละคนของ
แต่ละสาขาวิชา

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น

แนวทางเสริมจุดแข็ง

- มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ มี - ควรมีการตีพิมพ์วารสารที่หลากหลายและมีการส่งเสริมใน
ค่าน้าหนักสูงถึง 81.58
การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
- มีการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น โดยการนาศาสตร์วิชาการ
ไปบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเช่น การเล่าเรื่องวาดภาพฝา
ผนัง การสร้างมัคคุเทศก์น้อยในชุมชน
การท่องเทีย่ วชุมชน

- ควรมีระบบฐานข้อมูลที่เก็บเรื่องเล่าของแต่ละสาขาวิชาเป็น
ภาพรวมของคณะ

- มีผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่น 3 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ดุริยางศิลป์ ศิลปะการแสดง

- ควรมีเครือข่ายภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการทางาน
ผลงานสร้างสรรค์

จุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
แนวทางเสริมจุดแข็ง

- มีโครงการบริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้ โดยทุก
- ควรมีการตั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารจัดการ
ศาสตร์ควรมีการสร้างรายได้จากองค์ความรู้จากศาสตร์ รายได้ที่ให้สาขาวิชาในการจัดทาโครงการบริการวิชาการเพื่อ
ของตนเอง
จัดหารายได้

จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรมีการประเมินผลทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการ
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ให้บริการวิชาการ เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน ที่มีตัวชี้วัดทีช่ ัดเจนมีแนวโน้มที่ดีขนึ้

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น

แนวทางเสริมจุดแข็ง

- มีสาขาวิชาทีส่ อดคล้องกับศิลปวัฒนธรมและมี
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

-

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

-

สังคม
1. ควรมีการบูรณาการเพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์และสามารถสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้
ของท้องถิ่นในรูปแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตลอดจน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นของเขตรับผิดชอบของ
มหาลัย
2. วัฒนธรรมคือการสร้างรูปแบบและวิถีชวี ิตของคนในสังคม
ให้มีความเจริญและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกสร้างมูลค่าของ
ท้องถิ่น เช่น รูปแบบการท่องเทีย่ ว
3. สร้างวัฒนธรรมของเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
นักศึกษา
1. สร้างเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สร้างวัฒนธรรมในความ
มีระเบียบวินยั และความเสียสะเพื่อสังคมตลอดจนเคารพสิทธิ
และเสรีภาพของผู้อื่น

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น

แนวทางเสริมจุดแข็ง

- ผู้บริหารคณะใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จุดที่ควรพัฒนา
- ความเสี่ยง 3 ประเด็น
1) นักศึกษาสอบมาตรฐานความรู้ภาษาสากล
2) อาจารย์ทาผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ
3) ตาแหน่งทางวิชาการ

-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรดาเนินการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องทั้ง 3
ประเด็น เพื่อให้เห็นแนวโน้มการเพิ่ม/ลดลง

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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ภาคผนวก

45

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2562

46

47

กาหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2562
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ภาพประกอบ
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