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คานา
รายงานการประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นการรายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการ
ประกัน คุณ ภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – 31
พฤษภาคม พ.ศ. 25623 และเป็ น การรายงานเพื่ อแสดงให้เห็น การบรรลุตามเป้ าหมายองค์ป ระกอบในการประกัน
คุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิท ธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป

ลงนาม……………………..…………………………....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ทีต่ ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
4. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
6. จานวนนักศึกษา
7. จานวนอาจารย์และบุคลากร
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทผี่ ่านมา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทสี่ ร้างนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหา
ระดับประเทศ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2 ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์
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หน้า
ของคณะ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา

ส่วนที่ 3
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ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีฐานะเทียบเท่ากอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นยกมาตรฐานทาง
การศึกษา ส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับ
ความต้องการของผู้ศึกษาและตลาดแรงงาน ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ ริเริ่มการ
ทางานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Engagement) โดยได้จัดตั้งคณะทางานพันธกิจเพื่อสังคม และเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอน นอกเหนือจากภารกิจด้านการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมบ น
พื้นฐานความเป็นไทยและการก้าวไปของสังคมโลกซึ่งเป็นการทางานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังมีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ รวบรวม และถ่ายทอดความรู้ สนับสนุน
และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสากล ตลอดจน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ
ในด้านการเสริมสร้างพลังความสามารถและศักยภาพของนักศึกษานั้น คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติ มจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยการบูรณาการภูมิปัญญา
ไทยและภู มิ ปั ญ ญาสากลตามความสนใจ และความถนั ด ของแต่ ล ะบุ คคล โดยจั ด ให้ มี ห้องปฏิบั ติ การคอมพิ วเตอร์
ห้ อ งปฏิ บั ติ การศิล ปกรรม ห้ อ งปฏิ บั ติ การดนตรีไทย ห้ องปฏิ บั ติ ก ารดนตรีส ากล ห้ องปฏิ บั ติ ก ารศิ ล ปะการแสดง
ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง รวมถึงห้องอเนกทัศน์ (Co-Working Space) และลานวั ฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาของทุก
หลักสูตรใช้ฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาของตนเอง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องการประเมินตนเอง
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในครั้งนี้เป็นการประเมินผลการดาเนินงานตาม ปีการศึกษา 2562 เพื่อสะท้อน
คุณภาพ การดาเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบ
เวลาตามปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563) โดยอิงเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในรอบปีการศึกษาที่ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาหนด (5 องค์ประกอบ) ผลการประเมินตนเอง อยู่ที่ ระดับคะแนน 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
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
6
3.29
พอใช้
องค์ประกอบที่ 2
3
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3
2
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4
1
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5
3
5.00
ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
15
4.32
ดี
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีค่ วรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. คณะมีสาขาวิชาที่หลาหลาย ทาให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
2. อาจารย์มีการทาผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะมีการส่งเสริมให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. อาจารย์คุณวุฒปิ ริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์
2. อาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1.2 ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
1.3 ประวัติความเป็นมา
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ เริ่ม ตั้ งขึ้ น เป็ น คณะวิ ช า เนื่ องจาก
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู 2518 ปรับ สถานภาพของวิ ท ยาลั ย ครูเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ กษาเฉพาะทางของท้ อ งถิ่ น
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 ผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ทั้งหมดจนกระทั่ง พ.ศ. 2527 จึงเริ่มผลิตบัณฑิต
สายศิลปศาสตร์ด้ วย พ.ศ. 2538 ตามพระราชบั ญ ญั ติ สถาบั นราชภัฏ มาตรา 10 กาหนดให้ คณะเป็ นส่ วน ราชการ
มี ฐานะเที ยบเท่ ากอง หมายถึ ง หน่ วยงานในสถาบั น ที่ ป ฏิ บั ติ ภารกิ จ ตามหน้ าที่ หลั กของสถาบั น กล่ าวได้ ว่ า คณะ
เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันฯ 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 ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
เป็ น สถาบั น ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ต่ อ มาใน ปี พ.ศ. 2547 สถาบั น ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
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ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่ วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 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 ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ ยั ง มี พั น ธกิ จ
ในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ รวบรวม และถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล ตลอดจนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของชาติ
ด้านการเสริมสร้างพลังความสามารถและศักยภาพของนั กศึกษานั้ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสแสวงหาความรู้เพิ่ ม เติ ม จากแหล่ ง การเรีย นรู้ที่ ห ลากหลาย ด้ ว ยการบู ร ณาการ
ภู มิ 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 ว เตอร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารศิ ล ปกรรม ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรี ไ ทย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรี ส ากล ห้ อ งวิ ท ยาการ
ทางภาษา ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง ห้องอเนกทัศน์ (Co-Working Space) อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา และลานวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาของทุกหลักสูตรใช้ฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาของตนเอง
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา
คุณธรรมนาความคิด บัณฑิตรู้รอบ มอบสุขให้สังคม บ่มเพาะจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
2.2 ปณิธาน
เป็นผู้นาทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิน่ และชุมชน
2.3 เป้าหมาย
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นานาชาติ
เรียนรู้

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
2. ให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
3. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์การแห่งการ

2.4 นโยบาย
1. แสวงหาความจริ ง เพื่ อ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ บนพื้ น ฐานของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
4. เรีย นรู้แ ละเสริม สร้า งความเข้ ม แข็งของผู้ น าชุ ม ชน ผู้ น าศาสนา และนั กการเมื อ งท้ อ งถิ่น ให้ มี
จิตสานึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม
5. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
7. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิ จของ
คณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.5 วัตถุประสงค์
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
2. ให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และมีผลงานด้านศิลปวัฒ นธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
3.1 โครงสร้างองค์กร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าสานักงานคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา

ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

งานวิจัย บริการวิชาการ
และพัฒนาท้องถิ่น

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา

ประธานสาขาวิชาดุรยิ างคศิลป์

ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์

ประธานสาขาวิชานิตศิ าสตร์

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง
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3.2 โครงสร้างการบริหาร

4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ

4.1 รายชื่อผู้บริหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
4.2 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 (หลักสูตรนานาชาติ)
ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง
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15. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
16. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ
18. อาจารย์ธรรมรส เปานิล
19. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
20. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์

ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
ประธานหลักสูตรทัศนศิลป์
ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าสานักงานคณบดี

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
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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ตารางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับ
ปริญญา

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี

การพัฒนาชุมชน

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

จิตวิทยา

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

ดนตรีสากล
ดุริยางคศิลป์
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

สารสนเทศศาสตร์

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

ศิลปะการแสดง

ศป.บ.

ปริญญาตรี

ทัศนศิลป์

ศป.บ.

ปริญญาตรี

นิติศาสตร์

น.บ.

ปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตร์

รป.บ.

ปริญญาตรี

ศศ.บ.
ศศ.บ.

ปีที่
วันที่
ปรับปรุง สภามหาวิทยาลัย
ล่าสุด
อนุมัติหลักสูตร
2554
10 มีนาคม 2554
2559
7 เมษายน 2559
2555
1 มีนาคม 2555
2560
3 พฤศจิกายน 2559
2557
9 มกราคม 2557
2561
4 มกราคม 2561
2556
1 พฤศจิกายน 2555
2561
7 ธันวาคม 2560
2555
3 พฤษภาคม 2555
2560
3 พฤศจิกายน 2559
2555
22 พฤษภาคม 2555
2560
3 พฤศจิกายน 2559
2557
3 มีนาคม 2557
2562
7 มีนาคม 2562
2557
9 มกราคม 2557
2562
6 ธันวาคม 2561
2552 21 พฤศจิกายน 2551
2562
3 พฤษภาคม 2561
2555
15 ธันวาคม 2554
2559
7 มกราคม 2559
2560
2 มีนาคม 2560
2556
4 เมษายน 2556
2561
2 พฤศจิกายน 2560
2555
22 พฤษภาคม 2555
2560
3 พฤศจิกายน 2559

วันที่ สกอ.
ลงนาม
รับทราบหลักสูตร
19 มกราคม 2555
13 มิถุนายน 2559
13 กรกฎาคม 2555
31 พฤษภาคม 2560
1 สิงหาคม 2557
25 เมษายน 2561
5 มีนาคม 2556
2 เมษายน 2561
24 กันยายน 2555
3 พฤษภาคม 2560
24 กันยายน 2555
31 พฤษภาคม 2560
3 มีนาคม 2558
18 กันยายน 2562
13 มีนาคม 2558
21 เมษายน 2563
20 มกราคม 2552
21 กรกฎาคม 2562
4 พฤษภาคม 2555
2 มีนาคม 2559
12 ตุลาคม 2560
13 มิถุนายน 2556
15 กุมภาพันธ์ 2561
24 กันยายน 2555
3 กันยายน 2562

ที่มา : สานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กันยายน 2561
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6. 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

ตกค้าง

รวม

-

120
201
26
26

-

134

10

-

53

3
5
14
90
197

-

26
55
103
559
12
1,381

54

12

ที่มา : จานวนนักศึกษาคงอยู่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน 2563
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7. จานวนอาจารย์และบุคลากร
7.1 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

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

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน
01052534
01062554
01042549
15052552
05012558
01042549
01042549
02122534
01042549
05062549
01042549
23112552
01042549

14

น.ส.ปาริชาติ

ผดุงศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

05062549

ป.โท

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นายมณเฑียร
นายประกาศิต
น.ส.อัญชัญ
น.ส.เดือนฉายผู้ชนะ
นายวิเชียร
ดร.สมทรง
ดร.ชนินทร
ดร.ดุสิตธร
ดร.พัณณกร
ดร.วิภาพร
ดร.วุฒินันท์

รุ่งหิรัญ
ประกอบผล
ยุติธรรม
ภู่ประเสริฐ
ธนลาภประเสริฐ
บรรจงธิติทานต์
สวณภักดี
งามยิ่ง
สอนไว
ตัณฑสวัสดิ์
สีเตชะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

05062549
01042549
01102555
01072554
03072549
01042549
01042549
23082553
01072558
01042549
01042549

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ
ป.โท
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

จานวนผู้อยู่ จานวน
ปฏิบัติงาน ป.เอก
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จานวน
ผู้ลาศึกษา

หมายเหตุ

1

ลาศึกษาต่อ
1 ก.พ.61

1
1
1
1
1
1
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน

คุณวุฒิ
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

จานวนผู้อยู่ จานวน
ปฏิบัติงาน ป.เอก

หมายเหตุ

1

ลาศึกษาต่อ
1 ส.ค. 61

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

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

ลิ่มสายหั้ว
คามิ่ง
มุมบ้านเซ่า
จักรภพโยธิน
แสงแดง
ผลพิกุล
ทองอยู่
วิโรจน์ชูฉัตร
ทองทวี
เชิงคีรี ไชยยะ
บุญสนธิ์
สงวนสิน
วณิชธนะชากร

อาจารย์

อาจารย์

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

39

น.ส.มนฤดี

ช่วงฉ่า

อาจารย์

16102551

ป.โท

40
41
42
43
44
45
46

นายเทวพงษ์
นายสิริวิทย์
น.ส.ศิริวรรณ
น.ส.วรรณลดา
นายปิยะ
น.ส.วิไลลักษณ์
นายชัชพันธุ์

พวงเพชร
สุขกันต์
กาแพงพันธ์
กันต์โฉม
กล้าประเสริฐ
เรืองสม
ยิ้มอ่อน

อาจารย์

อาจารย์

15052552
01102552
01042554
26052554
11072554
11072554
21052555

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

47

น.ส.วรนุช

สิปิยารักษ์

อาจารย์

21052555

ป.โท

1

48

น.ส.วรลักษณ์

วีระยุทธ

อาจารย์

03062556

ป.โท

1

ลาศึกษาต่อ
1 ส.ค. 61
ลาศึกษาต่อ
1 ส.ค. 60

49
50
51

น.ส.นริศรา
นายมนตรี
น.ส.วรนาฎ

อาจารย์
อาจารย์

03062556
14112554
01112556

ป.โท
ป.โท
ป.โท

1
1
1

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

ลาศึกษาต่อ
20 ก.ค. 61

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

1
1
1
1
1
1
1

จานวน
ผู้ลาศึกษา

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน

คุณวุฒิ

55

น.ส.ออมสิรี

ปานดารงค์

อาจารย์

02032558

ป.โท

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

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
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

นายธีระศักดิ์
น.ส.วสนันท์
น.ส.บุษบา
น.ส.นารีนาถ
น.ส.ดวงพร
นายปวิช
น.ส.นัฎภรณ์
นายศิวนนท์
นายศุภกร
นายไพศาล
นายสมรรถพงศ์
อ.ฉัตรเกษม
น.ส.พัชรินทร์
น.ส.ศศิพร
น.ส.ศิริขวัญ
นางนฤมล
นายปิยังกูร
น.ส.สุธดิ า
นายชยันต์
นายณัฐพล
น.ส.สุคนธา

เครือแสง
อิทธิมีชัย
แฝงสาเคน
วงษ์ปรีดา
อุไรวรรณ
เรียงศิริ
พูลภักดี
นิลพาณิชย์
ชมศิริ
แย้มวงษ์
ขจรมณี
ดาศรี
ร่มโพธิ์ชื่น
เหลืองไพฑูรย์
บุญธรรม
สเนลโกรฟ
ตันวิเชียร
โต๊ะแสง
พลอาสา
สิทธิพราหมณ์
ฟูสุวรรณ

อาจารย์

01102558
02112558
16122558
16122558
15032559
01042559
23082553
01072559
02082559
01092559
01092559
19102559
27102559
01052560
17072560
13112560
13122560
07062561
03092561
03092561
04062562

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

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

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

จานวนผู้อยู่ จานวน
ปฏิบัติงาน ป.เอก

จานวน
ผู้ลาศึกษา

หมายเหตุ

1

ลาศึกษาต่อ
20 ส.ค. 61

1

ลาศึกษาต่อ 6
ส.ค. 61

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

สรุปแล้วนับได้ 76 คน แบ่งเป็น
รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท 1
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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

วุฒิการศึกษา

จานวน ต่ากว่า
ป.ตรี ป.ตรี
4
79
83
-

ตาแหน่งทางวิชาการ

ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ.

รศ.

ศ.

4
60
64

1
1

-

19
19

2
62
64

1
17
18

7.2 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)
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
8.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณแผ่นดิน
1,134,900
บาท
งบประมาณรายได้
7,339,200
บาท
รวม
8,474,100
บาท
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8.2 อาคารสถานที่
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
9 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
9.1 เอกลักษณ์
เป็นสถาบันทีน่ ้อมนาแนวทางการดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

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
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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 - คณะวางแผนเป็นรายกรณีให้ กับอาจารย์ในการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ

ควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
มหาวิยาลัยควรมีการพิจารณา ติดตาม
กระบวนการระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจา
- กรณีที่หลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย/ท้องถิ่น ทางมหาวิยาลัยควร
พิจารณาการเปิดรับนักศึกษามีหลักเกณฑ์เป็นกรณี
พิเศษ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 การบริหารนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- พิจารณาเพิ่มเติมห้องปฏิบตั ิการในบางสาขาที่มี
ความจาเป็นและสอดคล้องกับการเรียนการสอน
- พิ จ ารณ าเพิ่ ม พื้ น ที่ ใ นการท ากิ จ กรรมของ
นักศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ให้มีการบูรณาการในด้านทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและบริการวิชาการ การเรียนการ
สอนในการลงพืน้ ที่ให้มากขึ้น

- มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการให้กับอาจารย์

- คณะประสานมหาวิทยาลัยเพือ่ กาหนดเกณฑ์พิเศษ
ในการรับนักศึกษา

- คณะทาเรื่องขอห้องปฏิบัติการสาขาวิชาจิตวิทยาและ
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
- คณะมีการเพิ่มพื้นที่ในการทากิจกรรมของนักศึกษา
ห้อง smart classroom
- คณะมีการจัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ได้แก่กิจกรรมมหกรรมวัฒธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2
“2nd VRU Folk Contemporary
Fastival”
โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของแต่
ละสาขาวิชา
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
1. นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด
2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
นักศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 492 , 322-323
E-mail : hathairat@vru.ac.th
E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรที่มีบัณฑิตจบการศึกษาที่ได้รับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณ ฑิต จานวน 11 หลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนประเมินคุณ ภาพบัณ ฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ เท่ากับ 4.48 มีผลการประเมินรายหลักสูตรดังนี้
ชื่อหลักสูตร
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
หมายเหตุ
ประเมิน
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
4.62
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
4.56
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
4.65
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ
4.44
สื่อสาร
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.24
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.65
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
4.73
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
4.40
9 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
4.28
10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
4.73
11 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3.98
ผลรวมของคะแนนผลการประเมิน
49.28 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
4.48 คะแนน
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แสดงวิธีการคานวณ
49.28
11
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.1
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 4.51

ค่าเฉลี่ย 49.28

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

4.48 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
1.1(1)
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1.1(2)
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
1.1(3)
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
1.1(4)
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
1.1(5)
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.1(6)
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
1.1(7)
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา
1.1(8)
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
1.1(9)
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
1.1(10)
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
1.1(11)
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
1. นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด
2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2909 3027
E-mail : hathairat@vru.ac.th
E-mail : personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 77)
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้
อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับ จานวนอาจารย์ ประจา ให้นั บ ณ วัน สิ้นสุ ด ปี การศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และนั บ ที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดาเนินงาน
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับลาศึกษาต่อ) จานวน 76 คน มีอาจารย์
ประจาที่ มีคุ ณวุฒิ ปริญญาเอก จานวน 19 คน เมื่ อคานวณตามสูต ร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ป ระจาที่ มีคุณ วุฒิ
ปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 25 คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.13 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (ลาศึกษาต่อ)
3. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (ไม่นบั ลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
19
76
2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
25
40

จานวน
83
7
19

x 100 = ร้อยละ 25

x 5 = 3.13 คะแนน
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 35

ร้อยละ 25

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

3.13 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.2
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.2(1)
รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2562 (ระยะเวลา 1 มิถุนายน 256231 พฤษภาคม 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
1. นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด
2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
E-mail : hathairat@vru.ac.th
E-mail : personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

*หมายเหตุ การนับจานวนอาจารย์ประจาคณะให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และนับที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มี จานวนอาจารย์ประจาทั้ งหมด (นั บรวมที่ ลาศึกษาต่อ) จานวน 83 คน
มีจานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 18 คน เมื่อคานวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 23.68 คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.97 คะแนน มีรายละเอียดอาจารย์ของ
คณะดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (นับรวมลาศึกษาต่อ)

83

2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ลาศึกษาต่อ

7

3. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ (ไม่นบั รวมลาศึกษาต่อ)

58

4. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (ไม่นบั รวมลาศึกษาต่อ)

17

5. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (ไม่นบั รวมลาศึกษาต่อ)

1

6. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

-

รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ(ไม่นบั รวมลาศึกษาต่อ)
รายชื่ออาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
ชื่อ – สกุล

18

ตาแหน่งทางวิชาการ

1. น.ส.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

รองศาสตราจารย์

2. ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. ดร.ไททัศน์ มาลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5. ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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6. ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7. ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8. นายเอก ศรีเชลียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9. นายนเรศ ยะมะหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10. นายธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11. นายจิระศักดิ์ สังเมฆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12. น.ส.ธีระญา ปราบปราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13. น.ส.พรศิริ นาควัชระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14. นายมณเฑียร รุ่งหิรัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

15. นายประกาศิต ประกอบผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

16. น.ส.อัญชัญ ยุติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

17. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

18. น.ส.เดือนฉายผูช้ นะ ภูป่ ระเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
18
x 100 = ร้อยละ 23.68
76
2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
23.68
x 5 = 1.97 คะแนน
60
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 60

ร้อยละ 23.68

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

1.97 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.3
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.3(1)
รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2562 (ระยะเวลา 1 มิถุนายน 256231 พฤษภาคม 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
1. นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด
2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมวิชาการ
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2529 0674 7 ต่อ 322-323
E-mail : hathairat@vru.ac.th
E-mail : titigran@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ : ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 80)
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหมด จานวน 1,381 คน มีผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด จานวน 97 เรื่อง มีผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก เท่ากับ 19.40 คิดเป็น ร้อยละ 1.40 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ 19.40

จานวนเรื่อง
97
-

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
19.40
-

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าน้าหนัก
0.20

ชื่อ-สกุลอาจารย์
น.ส.ขวัญฤดี เย็นอนงค์
ผศ. ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

น.ส.สุพัตตรา อ่อนดี
น.ส.ธัญกร แก้วมาเหนือ
อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. กัญชากับการควบคุมทางกฎหมาย
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
2. ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาและภาพสะท้อนที่
ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของบิว กัลยาณี
อาร์สยาม พ.ศ. 2549-2558
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

สุดารัตน์ ชัยณรงค์รัตน์
วนาลี พฤกษวัลต์
อ.ธีระศักดิ์ เครือแสง และ
อ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย

ฐิติมา ช้างกอน
อ.ธีระศัก ดิ์ เครือแสง และ
อ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย

นายอภิวิชญ์ สมัครเขต
การณ์
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

น.ส.นัทริกา รอดพันดุง
ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

น.ส.นัทมล รอดพันดุง
ผศ.ดร. รัฐชาติ ทัศนัย

3. การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทาง
สังคมกับการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัด
นครนายก
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
4. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั งคม
ออนไลน์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 256
5. การขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
6. ข้อเสนอสู่การขับเคลื่อนเครือข่ายในการ
เสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลวัง
ไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
7.การจัดสรรทรัพยากรในการเสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีของเทศบาลตาบลในเขต
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์
น.ส.กชกร ยาประยงค์
ผศ.ดร. รัฐชาติ ทัศนัย

นายกาพลศักดิ์ วรรณแก้ ว
อ.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน

นายศุภวิชญ์ เหลือง
ไพรินทร์
อ.ปิยะ สงวนสิน

น.ส.เบญชญา แสงสุ ริ ย า
อ.วรรณลดา กันต์โฉม

น.ส.ศิ ริ พ ร โคลดประโคน
ผศ.ดร. รัฐชาติ ทัศนัย

น.ส.กาญจนา เกษกานดา
นายนันทวุฒิ หินแก้ว
ผศ.ธีระญา ปราบปราม

นายภูสิษฐ์ ภู่มาลี
น.ส.มีนตา ปัสสาวัส
อ.ศุภกร ชมศิริ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
8. แนวทางการจัดการการศึกษาของผู้สูงอายุใน
พื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
9. วิถีชีวิตนักศึกษาเพศทางเลือกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
10. การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กร
ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้าน
บางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
11. การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณใน
เขตพื้นที่ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
12. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
การเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษา
ประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ.
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
13.การไกล่เกลี่ยในทางแพ่งและในทางปกครอง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
14. เขตอาณาธิปไตย กรณีการสร้างที่อยู่อาศัย
ในน่านน้าของประเทศไทย
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

นายสุรพัฒน์ พวงดอกไม้
น.ส.กนกวรรณ พรหมภักดี
อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์

นักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 3
อ.ศิริขวัญ บุญธรรม

น.ส.กาญจนา กลีบกลาง
อ. วิไลลักษณ์ เรืองสม

นายฤทธิชัย บุญธรรม
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

น.ส.สุภัค รู้จา
อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
15. การจากัดสิทธิและเสรีภาพตาม
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
16. กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่าน
โครงการการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
17. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กรณีศึกษา : ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
18. กลยุทธ์ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริม
การเมือง ภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
19. พิธีกรรมและคติความเชื่อที่ปรากฏในการ
ประกอบพิธียกหฺมฺรับ: กรณีศึกษาตาบลเสาเภา
อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

Pitthara Kaewkor ,
Wannaporn
Liengamnuay
,Manatsanan
Khanthawithi
Charintorn
Khoeromklang ,
Piyawut Lekphong ,
Pawich Riangsiri and
Boosaba Fangsaken

20. A SYNTACTICAL ANALYSIS OF PHRASE
STRUCTURES USED WITHIN ED
SHEERAN’S SONGS
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

น.ส.พัชรี พรมดาว
ผศ.ดร. ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

21. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองท่าโขลง อาภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
22. การศึกษาการจัดสรรทรัพยากรน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืนของอ่างเก็บน้าท่ากระบาก
ตาบลท่าแยก อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
23. ปัจจัยการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีหมอ
เหยาของชาวภูไท กรณีศึกษา บ้านกุดหว้า
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

น.ส.บัณฑิตา เหมทรัพย์
ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

น.ส. รัชนีกร ไวกล้า
ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

นายราเชนทร์ ฟองสมุทร
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

น.ส.ภาพร สุมลฑา
ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

24. การยอมรับทางสังคมของการเป็นเพศ
ทางเลือกในสังคมไทย กรณีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
25. การมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

น.ส.ลักขณา มีงาม
ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

26. การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา ประเพณีสานสัมพันธ์
สองศาสนา ชุมชนตะโหมด เทศบาลตาบลตะ
โหมด จังหวัดพัทลุง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

ปนัดดา จารุจันทร์
อ.นริศรา จริยะพันธุ์

27. การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในโครงการ
สัมมาชีพชุมชน: กรณีศึกษาตาบลคลองสี่ อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

รุ่งนภา สมัครกสิกิจ
อ.ดร. วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

2 8 . ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
มุม มองเกี่ ย วกั บ เวลา กับ ความคิ ดเชิ งบวกของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

ณฑิตา ปิ่นทอง
อ.ดร. วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

29. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่ง
อนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของ
ผู้ปกครอง ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนกับ
การใช้ชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

พลอยไพลิน กมลนาวิน
อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

30. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

สุจิตรา จิตรีเที่ยง
อ.นารีนาถ วงษ์ปรีดา

31. กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคม
ผ่านคาร้อง Rap ในบทเพลงของ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง
ฮีโร่
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

นายกันต์ธี หลักเพชร
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

32. การปฏิ บั ติงานใต้ น โยบายการป้ องกั น และ
ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ข องกองคดี ก ารค้ า
มนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
33. การบริ ห ารจั ด การของภาครั ฐ ต่ อ ธุ ร กิ จ
คาสิ โ นของประเทศสิ ง คโปร์ มาเลเซี ย และ
สหรัฐอเมริกา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

นายจิรภาส เนาว์สุข
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

จิรรัตน์ ทองย่น
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

น.ส.ชดาพร การสมนุช
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

นายฐาปกรณ์ ลายภูษา
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

34. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรบริษัท ทีโอ
ที จากัด (มหาชน)
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
35. การศึกษาคุณภาพกระบวนการการเข้าเยี่ยม
ผู้ต้องขังกรณีศึกษาเรือนจาจังหวัดอ่างทอง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
36. การน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
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ที่

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

น.ส.พรรณรุจี พิศาลสังฆ
คุณ
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

37. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

น.ส.พรรณรุจี พิศาลสังฆ
คุณ
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

38. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านต้นตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

น.ส.ภรณ์ทิพย์ กุ่มสวัส ผศ.
ดร. รัฐชาติ ทัศนัย

39. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชาว
กัมพูชาในตลาดโรงเกลือ : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมือง
อรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
40. ลดการกระทาผิดซ้า ในโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยผู้ต้องขังออกสู่สังคม กรณีศึกษาเรือนจา
จังหวัดอ่างทอง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
41. พฤติกรรมการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของ
บุคลากรที่ว่าการอาเภอดอนพุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
42. บทบาทภาครัฐต่อเยาวชนและอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
กรณีศึกษาการให้บริการอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์
ในกลุ่มเยาวชน แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา

รัตนาพร พิทักษ์เขต
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

1
น.ส.รุ่งทิพย์ เฉลิมทิศ
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

เลิศชาย สาระอาภรณ์
อ.ดวงพร อุไรวรรณ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

วรวิทย์ คลังวิเชียร
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

วิยดา พัฒนา
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

น.ส.วิรชา ศรีพุทธา
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

นายวุฒิเมศร์ ลมัยพันธุ์
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

น.ส.ศรัณญา ไชยประคอง
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

สาวิตรี ลือคาหาญ
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

สาวิตรี ลือคาหาญ
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
43. การจัดการความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวทางทาง
ธรรมชาติ (น้าตก) ตาบล สาริกา จังหวัดนครนายก
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
44. การศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนา
บุคลากรของที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
45. การบริหารจัดการภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาวงหมอลาคณะระเบียบ
วาทะศิลป์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
46. กรณีศึกษา : ปัญหาและอุปสรรคในกองการ
ต่างประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
47. การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน สถานีตารวจภูธรพระ
อินทร์ราชา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
48. การจัดการความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษา
แขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
49. การจัดการความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษา
แขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
น.ส.อารีรัตน์ แพ่งสะพา
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

อิทธิพัทธ์ อินทร์ประดิษฐ์ อ.
ดวงพร อุไรวรรณ

บารมี มีสัจจานนท์
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

สานิตถี พันวา
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

กรรณิการ์ เปียนขุนทด
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

กรรณิการ์ พุดพงษ์
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

ชลนิภา รุ่งเรืองศรี
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
50. กระบวนการดาเนินงานด้านการปราบปรามการค้า
มนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

51. การศึกษานโยบายสาธารณะการประกันรายได้
ผู้สูงอายุ โดยการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ กรณีศึกษา :
ผู้สูงอายุในเขตตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
52. กระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดี
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ของสานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
53. การบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทา
การปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
54. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
: กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่า
หลวง จังหวัดลพบุรี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
55. แนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กรณีฉ้อโกงการซื้อขายออนไลน์ : กรณีศึกษาอาเภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
56. การนาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

นัฏฐินี ศรีสุข
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

57. การนานโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษา การคัดแยก
ขยะมูลฝอยของวิทยาลัยการปกครอง จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

นภาพร พูลศิริ
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

58. การรับรู้และความคาดหวังต่อโครงการเน็ตประชา
รัฐของประชาชน บ้านหาดทราย ตาบลภูเขาทอง อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
59. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชน กรณีศึกษา เทศบาลนครรังสิต
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
60. รูปแบบการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
61. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหมู่ 11 ตาบล
ข้าวเม่า อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
62. การศึกษาผลกระทบของผู้ประกอบการรถตู้
สาธารณะในการออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยตาม
มาตรฐานของบริษัทขนส่ง จากัด กรณีศึกษารถตู้สาย
กรุงเทพ-อ่างทอง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
63. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาม
โคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

ศิริพร บุญชู
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

ปิยะธิดา ชุ่มนาเสียว
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

วรากานต์ ประจันทร์
อ.ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว

ปาริมา พรหมสุวรรณ์
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

พรศิริ ทินสมุทร
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

นพรุจ ศรีทองกูล,
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

64. การเผาอ้อยในภาคการเกษตรของไทย:ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไข
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ธนาคาร แสนสิริลานนท์,
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

ธัญญาลักษณ์สาราญสุข,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

เพ็ญประภา เรืองปัญญา,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

ธัญญารัตน์ โอนอ่อน,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

ศรัณญา ไชยประคอง,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

สาวิตรี ลือคาหาญ,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

วรวิทย์ คลังวิเชียร,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

ฐาปกรณ์ ลายภูษา,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
“การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์”
ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1532-1540)
65. ปลากัดยอดนักสู้สัญลักษณ์แห่งสยาม พัฒนา
เศรษฐกิจสู่การส่งออกสัตว์น้าอันดับหนึ่งของประเทศ
ไทย
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
“การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์”
ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1640-1648)
66. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการไทย
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
“การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์”
ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 23 พฤศจิกายน
2562 หน้า 1787-1802)
67. ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐให้ประสบ
ผลสาเร็จ
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
“การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์”
ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1831-1845)
68. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศไทย
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
“การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์”
ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1846-1861)
69. การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน สถานีตารวจพระอินทร์
ราชา
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 73-85)
70. การจัดการความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษา
แขวงการทางหลวงจังหวัดปทุมธานี
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 101-113)
71. การจัดการความเสี่ยงด้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
(น้าตก) ตาบลสาริกา จังหวัดนครนายก
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 389-397)
72. การน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

พรสรวง เกตุจาปา,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

จิรภาส เนาว์สุข,
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 398-405)
73. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
ต้นตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 787-798)
74. การบริหารจัดการของภาครัฐต่อธุรกิจคาสิโนของ
ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 122-132)

เนตรนภา เดชฤทธิ์,
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

75. ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีตารวจภูธร เมืองสระบุรี
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 424-432)

บารมี มีสัจจานนท์,
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

76. กระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดี
ความผิดเกี่ยวกับเพศของสานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 1343-1350)
77. ความรุนแรงในครอบครัวนาไปสู่ปัญหาอาชญากรรม
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
“การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์”
ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1877-1889)
78. การศึกษาวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ชุมชนเกาะเกร็ด
ตาบลเกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
“การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์”
ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1611-1627)

อารียา อุทยานิน,
อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ

ศิริลักษณ์ อินประสิทธิ์,
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

ศิริลักษณ์ อินประสิทธิ์,
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

79. การศึกษาวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ชุมชนเกาะเกร็ด
ตาบลเกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
“การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์”
ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1611-1627)

ภัทรวดี ใยน้อย,
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

80. การขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของเด็กและเยาวชนไทย
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
“การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์”
ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1628-1639)

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

81. “จากสมบัติผู้ดี ถึง สตรีมีคลาส ฤาเป็นอัตลักษณ์
ไทยที่ทุกคนต้องการ” นาเสนอในการประชุมวิขาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการจัดการ สังคมสีเขียว
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

กฤตนันท์ ในจิต
พิมลพรรณ ผึ้งต้น
อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

82. คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรม
ฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม
(คูณ ปริสุทฺโธ) โดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

ธันยพร เหมียดขุนทด
อรพรรณ หอมจันทร์
อ.นารีนาถ วงษ์ปรีดา

83. “วิเคราะห์การใช้ภาษาของเพศที่สาม ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์”
(นาเสนอในการประชุมวิขาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
“นวัตกรรมการจัดการ สังคมสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

ศภัสสร ทรงลักษณ์
อ.ไพศาล แย้มวงษ์

84. การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
(การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา ประจาปี 2561 (TNCP 2019).
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย 25 มิถุนายน 2562).
85. ผลของการให้คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลางเพื่อลดความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจาปี พ.ศ. 2562
“จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก” ปีที่ 3 หน้า 427-437)
86. การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
(การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี. วันที่ 26 มิถุนายน 2562)
87. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ชีวิต การมี
ต้นแบบด้านจิตสาธารณะ และพฤติกรรมจิตสาธารณะ

พชรภร ประจงจัด
อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

นฤมล ทองคาดี,
ผศ.ดร.หทั ย รัต น์ อ่ วมน้ อ ย,
อ.ธีระศักดิ์ เครือแสง

เนตรนภา ธูปหอม
อ.ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
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ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

พชรภร ประจงจัด
อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

ต้นสาย แก้วสว่าง
ศรสลัก นิ่มบุตร
อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ของประชากรในเขตอาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา ประจาปี 2561 (TNCP 2019).
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย 25 มิถุนายน 2562).
88. ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธแบบบูรณาการสังคห
วัตถุ4 เพื่อพัฒนาตนด้านจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชา
จิตวิทยาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจาปี พ.ศ. 2562
“จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก” ปีที่ 3 หน้า 427-437)
89. ภาวะผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
คุณลักษณะความเป็นพลเมือง และจิตสาธารณะของ
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏแห่งหนึ่ง
(การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการจัดการ
สังคมสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ครั้งที่ 4 ประจาปี 2562). (หน้า 566-575).
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (31 กรกฎาคม 2562).

นฤมล เพ็ชรทิพย์
อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี

ผศ. มณเฑียร รุ่งหิรัญ
อ. กิตติณัฐ ต.เทียน
ประเสริฐ
อ. วรนาฏอินถารต
อรรถพล ครุฑมณี
ณัฐริยา คงสมเพ็ชร
ธนาพร ประนอม
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ผศ.เอก ศรีเชลียง

เบญจรัตน์ ปรีดี
มยุรี นิรุณทอง
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ผศ.เอก ศรีเชลียง

90. การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิด
สร้างสรรค์ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง
(การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา ประจาปี 2561 (TNCP 2019).
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย 25 มิถุนายน 2562).
91. ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจดนตรี ใน
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ หน้า 799-816 วันที่ 26 มิถุนายน
2562)
92. การศึกษาปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
93. การใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
ปาริชาติ จันทร์ศรี
พรสินี พนมใหญ่
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
อ.มนตรี ชินสมบูรณ์
อ.ดร.มนัส สายเสมา

94. การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

นักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 2
อ.ศิริขวัญ บุญธรรม

95. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 2 และศิ
ริข วัญ บุญ ธรรม. (2562). กระบวนการเรีย นรู้เชิงผลิ ต
ภาพผ่านโครงการเพาะเห็ด.
(การประชุ มวิช าการและนิ ท รรศการระดั บ ชาติ สาขา
มนุ ษ ยศ าสต ร์ แ ล ะสั ง ค ม ศ าสต ร์ ค รั้ ง ที่ 1 ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 1092-1100
วันที่ 26 มิถุนายน 2562)

Sukanlaya
Khumpradit,Neeracha
Suksin,Chosita
Paethong,Intira
Mameeand IItsak
Lausalang

96. A SYNTACTICAL ANALYSIS ON PHRASE
PATTERNS USED IN TYLOR SWIFT'S SONG
LYRICS
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่ “ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
97. ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธแบบบูรณาการสังคห
วัตถุ 4 เพื่อพัฒนาตนด้านจิตอาสาของนักศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. TNCP 2019 มศว.
(2562).

อุทาน นาคสิงห์
อ.ศิริวรรณ กาแพงพันธ์

2

3

4

5

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิช าการระดับ ชาติที่ ไม่ อ ยู่ในฐานข้ อมู ล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบั น อนุ มั ติแ ละจั ดท าเป็ น ประกาศให้ ท ราบเป็ น การ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนั บแต่
วันที่ออกประกาศ

0.40

-

-

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบั น อนุ มั ติแ ละจั ดท าเป็ น ประกาศให้ ท ราบเป็ น การ
ทั่ วไป และแจ้ งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่
วัน ที่ อ อกประกาศ (ซึ่ งไม่ อ ยู่ ใน Beall’s list) หรือ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

0.40
0.60

-

-

0.80

-

-

1.00

-

-
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาวารสารทางวิช าการสาหรับ การเผยแพร่ผ ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่ หน่ วยงานหรือองค์ กรระดั บ ชาติ ว่าจ้ างให้
ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
6
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
7
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
9
ระหว่างประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
10
นานาชาติ
11
จานวนนักศึกษา ป.ตรี ทั้งหมด

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

1.00
1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

0.20

-

-

0.40
0.60
0.80

-

-

1.00

-

-

1,381

วิธีการคานวณ
1.ค านวณค่ า ร้ อ ยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนั ก ของผล งานที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทั้งหมดของคณะ ตามสูตร
19.40
x 100 =
ร้อยละ 1.40
1,381
2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
1.40

x

5

=

0.18 คะแนน

40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาตรี)
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ร้อยละ 40

ร้อยละ 1.40

0.18 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
1. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
2. อ.ฤทัย สาเนียงเสนาะ
3. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
4. อาจารย์ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สายบุญจวง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
E-mail : ict_rmuti@hotmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางสาวบุษบงก์ วินิยม
2. นายกฤตนันท์ ในจิต
3. นางณีรนุช ทิศกระโทก
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2909 1752
E-mail : ransaya@hotmail.com,
room_ab13@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ ด าเนิ น การจั ด บริการให้ ค าปรึก ษาทางวิ ช าการและการใช้ ชี วิ ต แก่
นักศึกษา ดังนี้
1. ในปีการศึกษา 2562 ทางฝ่ายวิชาการและทางฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดาเนินการแจ้งให้กับทางประธานแต่
ละสาขาวิชาได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้คาปรึกษาและแนะนา การปรับตัว การใช้
ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา เช่น เรื่องการลงทะเบียน การเพิ่ม – ถอน รายวิชา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของระดับสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยได้กาหนดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละ
หมู่เรียน ในช่วงวันพุธที่ 2 ของเดือน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละหมู่เรียนจะมีการนัดหมายเพิ่มเติม หรือ อาจารย์ที่
ปรึกษาจะใช้ช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาในที่ปรึกษา เช่น การส่งข้อความผ่านทางโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
เพื่อให้นักศึกษามีช่องทางที่หลากหลายในการขอคาปรึกษาได้มากขึ้น ทั้งนี้ได้แนะแนวทางการศึกษาและการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 โดยรายละเอียดกิจกรรม
ประกอบด้วย การให้ข้อมูลประวัติมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “เล่าขานตานาน ม.” แนะนาเกี่ยวกับหลักสูตร ชี้แจง
ขั้นตอนและการลงทะเบียนและระบบการเรียนการสอนของคณะ และมหาวิทยาลัยฯ แนะนาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัย และการใช้บริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากหน่วยงาน แนะนากิจกรรมต่าง ๆ และชมรม
ในคณะ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนโดยสาขาวิชาต่างๆ
2. มีนักวิชาการศึกษาฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการให้กับ
นักศึกษา เช่น การลงทะเบียนล่าช้า, การยกเลิกรายวิชา, การเพิ่ม-ถอน รายวิชา, การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานักศึกษา, การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ., กองทุนมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาจากภายนอก, ข้อมูลเรื่องการขอผ่อนผัน
การเกณฑ์ทหาร การประชาสัมพันธ์แหล่งงานและสถานประกอบการต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
3. นอกจากนี้ทางคณะได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถขอรับคาปรึกษา
หรือคาแนะนา โดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น การตั้งกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการนักศึกษา การตั้งกลุ่มไลน์
ของประธานนั กศึกษาของแต่ละสาขาวิช า การตั้ งเพจของทางคณะกรรมการนักศึกษา เพื่ อเป็ นการประชาสัมพั น ธ์
ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา หรือให้นักศึกษาได้เข้ามาขอคาปรึกษาได้ เป็นต้น
4. คณะได้ ด าเนิ น การจัด บอร์ด เพื่ อแสดงขั้น ตอนการปฏิบั ติ ต นในด้ านวิช าการเพื่ อให้ ข้อมู ล แก่นั กศึ กษา
เช่น การลงทะเบียนเรียน, การเพิ่ม-ถอน รายวิชา, การขอสอบปลายภาคย้อนหลัง เป็นต้น
5. คณะได้ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น ฯ เพื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ในการยื ม เงิ น ค่ า ลงทะเบี ย น
จากกองทุ น “สมานใจสมัครมิต ร ร่วมส่งศิษย์ (รุ่น น้อง) สาเร็จการศึกษา” และได้ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการยืม เงิน
ค่าลงทะเบี ยน จากกองทุ น “สมานใจสมั ครมิ ตร ร่วมส่ งศิษ ย์ (รุ่น น้อง) ส าเร็จการศึกษา” โดยได้จัด ท าคู่มื อการให้
ยืมเงินค่าลงทะเบียนเรียน และจัดตั้งกลุ่มไลน์กองทุนเพื่อการศึกษาฯ สาหรับให้ข้อมูลข่าวสาร และตอบข้อซัก – ถาม
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 38

แก่นักศึกษาที่มีความประสงค์ยืมเงินค่าลงทะเบียนเรียน และแจ้งข่าวสารการชาระเงินคืน และชาระเงินค่าลงทะเบียน
เรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ทางคณะต่อไป
6. คณะได้ เพิ่ ม ช่ อ งทางการ Download เอกสารส าหรับ นั กศึ ก ษา เว็ บ ไซต์ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ เว็บไซต์ www.huso.vru.ac.th
7. คณะได้ แจกคู่มืออาจารย์ ที่ ป รึกษา ประจาปี การศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ที่ ป รึกษาประจาหมู่เรีย น
(ทุกหมู่เรียน)
8. คณะได้ แ จกคู่ มื อ นั ก ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562
(เอกสาร 1.5.1(1) - 1.5.1(9))
เอกสารหลักฐาน
1.5.1(1) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.1(2) แผนผังบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5.1(3) เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เว็บไซต์ www.huso.vru.ac.th
1.5.1(4) เพจ Valaya Alongkorn Faculty of Humanities and Social Sciences
1.5.1(5) เพจ Vru Huso House
1.5.1(6) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการ
1.5.1(7) คู่มือนักศึกษาประจาปี 2562
1.5.1(8) คู่มือการยืมเงินค่าลงทะเบียน จากกองทุน “สมานใจ สมัครมิตร ร่วมส่งศิษย์ (รุ่นน้อง) สาเร็จการศึกษา”
1.5.1(9) แอปพลิเคชั่นไลน์ กลุม่ “คณะกรรมการนักศึกษา” “หัวหน้าห้อง” “นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ฯ”
 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา
ทราบเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น เรื่องทุนการศึกษา การยื่นขอผ่อนผันการ
เกณฑ์ ท หาร การยื่ น เอกสารเกี่ ย วกั บ กยศ. การยื่ น เอกสารเรื่ อ งทุ นการศึ ก ษา ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทางคณะ
นักวิชาการศึกษา นักกิจการนักศึกษา จะให้คาแนะนาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางคณะ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จะให้คาแนะนาช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา กา ร
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ให้ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา ส่วนเอกสารที่เกี่ยวกับทางวิชาการ เช่น การยื่นเอกสารเพิ่มถอน
การขอเปิดหมู่พิเศษ การลงทะเบียนล่าช้า นักวิชาการศึกษาจะให้คาแนะนาให้ติดต่อที่สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบี ยน เป็ นต้น ส่วนการประชาสั มพั นธ์ กิ จ กรรมพิเศษนอกหลักสู ตร หรือการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จาก
หน่ ว ยงานภายในและภายนอก เช่ น โครงการชมรมพุ ท ธศาสตร์ โครงการเข้ า ร่ว มการประกวดต่ า ง ๆ ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประกาศรับสมัครงานต่าง ๆ ทั้งงานประจาและงานพาร์ทไทม์ ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เป็นต้น โดยทางคณะจะดาเนินการปิดประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ และได้มีการแจ้งข่าวผ่าน
ทางช่ อ งท างโปรแกรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น เว็ บ ไซต์ ข องคณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เว็ บ ไซต์
www.huso.vru.ac.th, เพจ Valaya Alongkorn Faculty of Humanities and Social Sciences, เพจ Vru Huso
House (เอกสาร 1.5.2(1) – 1.5.2(5))
เอกสารหลักฐาน
1.5.2(1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5.2(2) เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เว็บไซต์ www.huso.vru.ac.th
1.5.2(3) เพจ Valaya Alongkorn Faculty of Humanities and Social Sciences
1.5.2(4) เพจ Vru Huso House
1.5.2(5) แอปพลิเคชั่นไลน์ กลุ่ม “คณะกรรมการนักศึกษา” “หัวหน้าห้อง” “นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ฯ”
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 39

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน” ครั้งที่ 7 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) และนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 5
มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อ และการสมัครงานหลังจบการศึกษา ให้นักศึกษามีความเข้าใจทักษะการ
ทางาน พัฒนาบุคลิกภาพ และเกิดภาวะผู้นาระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะการเขียนใบสมัครงาน ด้านการ
วางแผนและการแก้ไขปัญหาในการทางานได้ ภายในกิจกรรมได้เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาบรรยายหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ (ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน”และ หัวข้อ “ภาวะผู้นาสร้างสรรค์บุคลิก
พิชิตใจนายจ้าง” โดย นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง ตาแหน่งวิทยาจารย์ สภากาชาดไทย
โดยมีรายละเอียดการรายงานสรุปผลการการดาเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อน
การทางาน” ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์

การบรรลุ ค วามส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์
บรรลุ
ไม่บรรลุ
()
()

ผลการดาเนินงาน

1) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ 1) นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวทางการ

เกี่ ย วกั บ แนวทางการศึ ก ษาต่ อ และการ ศึกษาต่อ และการสมัครงาน หลังจบการศึกษา
สมัครงาน หลังจบการศึกษา
2) เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้เข้าใจ 2) นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจทั ก ษะการท างานพั ฒ นา

ทัก ษะการทางาน พั ฒ นาบุ ค ลิก ภาพ และ บุคลิกภาพ และเกิดภาวะผู้นาระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดภาวะผู้นาระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3) เพื่อพัฒ นาทัก ษะการเขีย นใบสมัครงาน 3) นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนใบสมัครงาน
ด้ า นการวางแผนและการแก้ ไขปั ญ าตาม ด้านการวางแผนและการแก้ไขปัญาตามสถานการณ์ได้
สถานการณ์ได้

ค่
า ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด



การบรรลุความสาเร็จตาม
ตัวชี้วัด





เชิงปริมาณ
1) นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
ร้อยละ 80
สังคมศาสตร์ จ านวน 300 คน เข้ าร่ว มโครงการ
ร้อยละ 80

นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จานวน 300 คน เข้าร่วมโครงการ 
จานวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 86.6

2) คณะกรรมการนักศึกษา ภาคปกติ และ STAFF
ร้อยละ 80
ช่วยงาน จานวน 24 คน เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
80

คณะกรรมการนักศึกษา ภาคปกติ และ STAFF

ช่ ว ย ง า น เข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร จ า น ว น
24 คน คิดเป็นร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ร้อยละ 90
แนวทางการศึกษาต่อ การสมัครงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
แนวทางการศึกษาต่อ การสมัครงาน
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ทักษะการทางาน ร้อยละ 90

2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน ร้อยละ 90
ชีวิตประจาวันได้ ร้อยละ 90
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะการทางาน พัฒนา
ร้อยละ 80
บุ คลิก ภาพและเกิดภาวะผู้นา ระหว่า งผู้เข้ าร่ว ม
กิจกรรม ร้อยละ 80
3) ผู้เข้ าร่วมกิจ กรรมเกิดทัก ษะการเตรีย มความ ร้อยละ 80
พร้อมก่อนการทางาน ร้อยละ 80

ทั ก ษะการท างาน เพื่ อ เข้ า สู่ ก ารท างานและ
สามารถนาไปประยุก ต์ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.4
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะการทางาน พัฒนา 
บุคลิกภาพ และเกิดภาวะผู้นาระหว่างผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.0
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะการทางาน พัฒ นา
บุคลิกภาพและเกิดภาวะผู้นา ระหว่างผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.53 ร้อยละ 90.6
ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเกิ ด ทั ก ษะการเตรี ย มความ

พร้อมก่อนการทางาน ค่าเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นร้อย
ละ 84.0

โครงการการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการเป็น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ภายในกิจกรรมได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START
UP) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คือ คุณธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร มาให้ความรู้นักศึกษาเรื่อง การทาธุรกิจ
ตามแนวคิด Start Up และการวางแผนเริ่มการสร้างธุรกิจ และการตลาด Online
โครงการพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการ
อบรมความรู้ TOEIC ส าหรับ นั กศึ กษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 2 (รหั ส 60) จ านวน 317 คน
ณ อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 12
กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563
(เอกสาร 1.5.3(1) - 1.5.3(3))
เอกสารหลักฐาน
1.5.3(1) แผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563
1.5.3(2) แผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
1.5.3(3) รายงานสรุปผลการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน”
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการจัดกิจกรรมและการ
บริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้
ประเด็ น ที่ 1 การจั ด บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษา ทางวิ ช าการและการใช้ ชี วิ ต แก่ นั ก ศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
พึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
ประเด็นที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ พบว่า นักศึกษามีความพึ งพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49
ประเด็นที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.48
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้แก่
1. อยากให้เพิ่มสถานที่นั่งพักสาหรับนักศึกษา (เพิ่มขึ้น)
2. อยากให้มี Wifi เพิ่มขึ้น และมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตแรงๆ
(เอกสาร 1.5.4(1) - 1.5.4(2))
เอกสารหลักฐาน
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1.5.4 (1) รายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการบริการ ประจาปีการศึกษา 2562
1.5.4 (2) รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 62
 ข้อ 5. นาผลการจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้นาผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
การบริการรวมถึงการนาผลการประเมินมาพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อส่งผลตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ประเด็นที่ 1 การจัดบริการให้คาปรึกษา ทางวิชาการและการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา พบว่านักศึกษามีความ พึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32
ประเด็นที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ พบว่า
นั ก ศึก ษามี ค วามพึ งพอใจโดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.28
ประเด็นที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้แก่

ประเด็นที่ 1 การจัดบริการให้คาปรึกษา ทางวิชาการและ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา พบว่านักศึกษามีความ พึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
ประเด็ น ที่ 2 การให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ให้ บ ริ ก าร
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49
ประเด็นที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึ ง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.48
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้แก่
1. อยากให้เพิ่มสถานที่นั่งพักสาหรับนักศึกษา (เพิ่มขึ้น)
2. อยากให้มี Wifi เพิ่มขึ้น และมีสัญญาณอินเตอร์แรงๆ

1. อยากให้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่นักศึกษาบ่อยๆ
2. อยากให้จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
ให้แก่นักศึกษาบ่อยๆ
3. อยากให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดโครงการ/กิจกรรมของทางคณะ
4. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
5. ควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
6. อยากให้ ค ณะมี เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาส าหรั บ ช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน
7. อยากให้มีสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมทั้งภายในอาคารและ
กิจกรรมกลางแจ้งเพิ่มขึ้น

ประเด็นที่ 1 การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ พบว่า หลังจาก
ทางคณะได้ปรับปรุงการใช้ระบบของ Social network มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สามารถประชาสัมพั นธ์
ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบรายละเอียดต่าง ๆ มากขึ้น หรือแนะนาหรือให้ข้อเสนอแนะในการ
ให้ บ ริการหรือบริการให้ คาปรึกษาทางวิช าการได้ ม ากขึ้น นอกจากนี้ คณะได้ มี การช่ วยเหลื อนั กศึกษาในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องการเงิน คณะมีบริการให้นักศึกษายืมเงินสาหรับ
ค่าลงทะเบียนเรียนจากกองทุนสมานใจ สมัครมิตร ร่วมส่งศิษย์ (รุ่นน้อง) สาเร็จการศึกษา คณะได้มาตรการเยียวยา
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 โดยการขยายระยะเวลาการชาระหนี้ให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืมเงินจา
กองทุนสมานใจ สมัครมิตร ร่วมส่งศิษย์ (รุ่นน้อง) สาเร็จการศึกษา จานวน 4 เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือน
สิงหาคม 2563) และเพิ่มการช่วยเหลือให้นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ให้สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ได้โดยใช้
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เกณฑ์เดียวกับนักศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ต้องผ่านประธานสาขาวิชากลั่นกรองมาในเบื้องต้น
ประเด็นที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ ทางคณะได้มีการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา และแหล่งงานนอกเวลาแก่นักศึกษา
โดยแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ สื่ออิเล็คทรอนิกส์สานักงานคณะ และแจ้งให้ทางอาจารย์
ประจาหลักสูตรได้ทราบ ผ่านแอบพลิเคชั่นไลน์ (Line)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อยากให้มีสถานที่สาหรับนั่งพักของนักศึกษา (เพิ่มขึ้น)
อยากให้มีสัญญาณ Wifi และสัญญาณอินเตอร์เนตแรง ๆ
จากทั้ง 2 ประเด็นของการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปีการศึกษา
2562 นั้น ทางคณะได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้ บริการ ด้านสถานที่นั่งพักของนักศึกษา เพิ่มขึ้น โดยจัดให้มี
ห้องอเนกทัศน์ (Co-Working Space) สถานที่นั่งพักด้านหลังอาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุง
สนามด้ า นหลั ง อาคารกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา และลานวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาของทุ ก หลั ก สู ต รได้ ใช้ นั่ ง พั ก และ
ทากิจกรรมกลางแจ้งได้มากขึ้น รวมทั้งการติดตั้งสัญญาณ Wifi บริเวณอาคาร 8 และอาคารกิจกรรมนักศึกษา ด้านหลัง
อาคาร 8 และบริ เ วณ ห้ อ งเรี ย นภายในอาคาร 8 ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษามี Wifi ใช้ ต ลอด และสะดวกมากขึ้ น
(เอกสาร 1.5.5(1) – 1.5.5(3))
เอกสารหลักฐาน
1.5.5(1) สรุปรายงานความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
1.5.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 (กองทุนฯสมานใจ
สมัครมิตรฯ)
1.5.5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 (การติดตั้งระบบ
สัญ ญาณ Wifi ใหม่ ของคณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ และมาตรการเยีย วยานั กศึกษาที่ ได้รับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด - 19)
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ข้อมูลด้านการรับสมัครงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชี พ ผ่ านทางเว็บ ไซต์ คณะ และการจั ด โครงการอบรมต่ าง ๆ ให้ แก่ศิษ ย์เก่า ทางเพ็ จ คณะเพื่ อเป็ น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(เอกสาร 1.5.6(1) - เอกสาร 1.5.6(5))
เอกสารหลักฐาน
1.5.6(1) เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เว็บไซต์ www.huso.vru.ac.th
1.5.6(2) เพจ Valaya Alongkorn Faculty of Humanities and Social Sciences
1.5.6(3) เพจ Vru Huso House
1.5.6(4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการ
1.5.6(5) แอปพลิเคชั่นไลน์ กลุ่ม “คณะกรรมการนักศึกษา” “หัวหน้าห้อง” “นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ”
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.5
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
1. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
2. อาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ
3. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
4. อาจารย์ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สายบุญจวง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
E-mail : ict_rmuti@hotmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางสาวบุษบงก์ วินิยม
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2909 1428
E-mail : thiti_aor@hotmail.com
varaporn2548@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการสารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของนักศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ (ด้านคุณธรรม จริยธรรม)
2. ด้านภาษาและการสื่อสาร (ทักษะความรู้)
3. ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (ทักษะความรู้ และทักษะทางปัญญา)
4. ด้านทักษะชีวิตการประกอบอาชีพ (ทั กษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เพื่อนามาจัดทาแผนการจัดทากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบกับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการนักศึกษา
ซึ่งมีคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจความต้ องการของ
นักศึกษามาประชุมกับคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ คณะยังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาภายใต้การจัดโครงการมพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบด้านจิตอาสาและการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น
โดยจัดให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้มาร่วมทากิจกรรมด้วยกันโดยให้ทางสาขาวิชาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา หมู่เรียนละ 1
คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากการแบ่งกลุ่มให้นัก ศึกษาได้ร่วมกันทางานนั้นทาให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม ตามที่ผู้จัดฯ ได้แบ่งให้ 1 กลุ่ม มีนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาคละกัน ซึ่งสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะทาให้การเขียนโครงการของกลุ่มตนเองเสร็จเรียบร้อย จากนั้นได้มีการนาเสนอโครงการของ
ตนเองด้วยโปรแกรมอิเล็คทรอนิกส์เพื่ อให้คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการของแต่ ละกลุ่ม และนามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษาต่อไป (เอกสาร 1.6.1(1) - 1.6.1(3))
เอกสารหลักฐาน
1.6.1(1) สรุปผลสารวจความต้องการของนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง
1.6.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562
1.6.1(3) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะที่
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประจาปีการศึกษา 2562 ได้แก่
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ครั้งที่ 6

1. กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์ ”

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
ด้านจิตอาสาและการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น
3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2019
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน”
(เอกสาร 1.6.2(1) - 1.6.2(6))
เอกสารหลักฐาน
1.6.2(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
1.6.2(2) สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้
ครูอาจารย์” ครั้งที่ 6
1.6.2(3) สรุปผลการดาเนิน งานกิจกรรมพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น า
นักศึกษาต้นแบบด้านจิตอาสาและการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น
1.6.2(4) สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.6.2(5) สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2019
1.6.2(6) สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน”
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัด กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบด้านจิตอาสาและการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น ระหว่าง
วันที่ 14 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อให้นักศึกษานากระบวนการ PDSA ไปใช้ในการดาเนินโครงการหรือดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ อันจะเกิดผลดี
ต่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะการทางานเป็นทีม
และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ โดยโครงการดังกล่าว คณะได้เชิญอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์มา
บรรยายให้นักศึกษา หัวข้อต่อไปนี้
1. หัวข้อ การประกันคุณภาพสาหรับนักศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDSA และระบบประกันคุณ ภาพ
การศึกษาในงานกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ
2. หัวข้อ การทางานในพื้นที่ชุมชนโดยใช้กระบวนการ PDSA โดย อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญ
จวง
3. หัวข้อ การเขียนโครงการ โดย ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
4. การวิ พ ากษ์ โครงการที่ น าเสนอโดยนั ก ศึ ก ษา โดย อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิ ติ ท านต์
อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ และอาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการเรีย นรู้ผ่ า นกระบวนการ PDSA และเสริม สร้า งภาวะผู้ น านั ก ศึ ก ษาต้ น แบบ
เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้มาร่วมทากิจกรรมด้วยกันโดยให้ทางสาขาวิชาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา
หมู่เรียนละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าถึงชุมชน ทางฝ่าย
กิจการนักศึกษาได้ยกตัวอย่างชุมชนบ้านบางโพธิ์เหนือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เห็นปัญหาหรือความต้องการของชุมชน
ได้ชัดเจนมากขึ้น โดยได้เชิญอาจารย์ภายในคณะมาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการลงพื้นที่ และ
ได้นาปัญหาจากการลงพื้นที่มาแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทางาน
ประกันที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และกระบวน PDSA เพื่อจะได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ฝึกกิจกรรมการอยู่ร่วมกันจาก
กิจกรรมสันทนาการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการซึ่งการเขียนโครงการของแต่ละกลุ่มจะนาปัญ หาหรือ
ประเด็นที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากชุมชนตัวอย่าง และกิจกรรมดังกล่าวได้ออกแบบให้นักศึกษาได้นอนค้างคืนที่คณะ
1 คืน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตร่วมกัน การมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา และได้ให้ความรู้และทักษะการ
ประกัน คุ ณ ภาพแก่นั กศึกษา มี การแบ่ งกลุ่ ม ให้ นั ก ศึกษาได้ ฝึ กคิ ด และวิ เคราะห์ เกี่ย วกับ การเขี ย นโครงการโดยใช้
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กระบวนการ PDSA ร่วมด้วย
จากการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ร่วมกันทางานนั้นทาให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม
ตามที่ผู้จัดฯ ได้แบ่งให้ 1 กลุ่ม มีนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาคละกัน ซึ่งสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะ
ทาให้ การเขียนโครงการของกลุ่ม ตนเองเสร็จเรียบร้อย จากนั้น ได้ มีการน าเสนอโครงการของตนเองด้ วยโปรแกรม
อิเล็คทรอนิกส์เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการของแต่ละกลุ่ม
(เอกสาร 1.6.3(1))
ผลการ
ดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

1) เพื่อพัฒนา
ความรู้และ
ทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่
ได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และเกิดทักษะ
นักศึกษา และ การทางานเป็นทีมของนักศึกษา ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กฎ กติกา การ
เกิดทักษะการ ใช้ชีวิตร่วมกัน และ กิจกรรมการเสริมสร้างพลังกาย พลังใจเพื่อกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น
ทางานเป็นทีม
ของนักศึกษา
2) เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษานา
กระบวนการ
PDSA ไปใช้ใน
การดาเนิน
โครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ
ของคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
อันจะเกิดผลดี
ต่อการพัฒนา
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพของ
นักศึกษา

การบรรลุ
ความสาเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ไม่
บรรลุ
บรรลุ
()
()




เกิดการส่งเสริมให้นักศึกษานากระบวนการ PDSA ไปใช้ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพของนักศึกษา จากการบรรยายหัวข้อ การทางานในพื้นที่ชุมชน
โดยใช้กระบวนการ PDSA การบรรยาย เรื่อง กระบวนการคุณภาพ (PDSA)
กับกิจกรรมนักศึกษา (การเขียนโครงการ) เป็นต้น
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ผลการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

3) เพื่ อ เสร้ างความสั ม พั น ธ์ค วาม เกิดการเสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีและการทางาน
สามัคคีและการทางานเป็นทีม
เป็ น ที ม โดยได้ให้ นั กศึ กษาแบ่งกลุ่ม ฝึก ปฏิ บั ติ การเขีย น
โครงการ ( 5 กลุ่ ม )ซึ่ งมี พื้ น ที่ ชุ ม ชน ได้ แ ก่ ต.บ้ า นงิ้ ว
อ.สามโคก จ.ปทุ ม ธานี มี โครงการที่ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น
ออกแบบและนาเสนอ ดังนี้
1. โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกง
2. โครงการปลูกผักพัฒนาอาชีพ
3. โครงการพริกแกงแรงฤทธิ์
4. โครงการเล่านิทานสานฝันคุณธรรม
5. โครงการพั ฒ นาบทบาทเยาวชนด้ า นการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมมอญ ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษา จานวน
75 คน อาจารย์ผู้ควบคุม จานวน 5
คน)
2) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 65
คน คิดเป็นร้อยละ 86 จาก
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 75 คน อาจารย์
ผู้ควบคุมเข้าร่วมโครงการ จานวน 11
คน ซึ่งมากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ เฉลี่ยในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.36 คิด
เป็นร้อยละ 87.2

การบรรลุความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
บรรลุ
ไม่บรรลุ
()
()


การบรรลุความสาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรูค้ วามเข้าใจ
เรื่องการประกันคุณภาพและ
กระบวนการ PDSA ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

1) นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการประกันคุณภาพและกระบวนการ PDSA เฉลี่ย
ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.4

ร้อยละ
80

2) นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ เฉลี่ยระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็น
ร้อยละ 90.6

2) นักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์ได้ ค่าเฉลีย่ ระดับ
ดีมาก อย่างน้อย ร้อยละ 80
3) ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความสามารถเกิดทักษะใน
การทางานเป็นทีม

ร้อยละ
80

3) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความสามารถเกิดทักษะในการทางานเป็นทีม
โดยได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ ฝึกปฏิบัติการเขียน
โครงการ (5 กลุ่ม) ซึ่งมีพื้นที่ชุมชน ได้แก่ ต.บ้านงิ้ว
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีโครงการที่นักศึกษาร่วมกัน
ออกแบบและนาเสนอ ดังนี้
1. โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกง
2. โครงการปลูกผักพัฒนาอาชีพ
3. โครงการพริกแกงแรงฤทธิ์
4. โครงการเล่านิทานสานฝันคุณธรรม
5. โครงการพัฒนาบทบาทเยาวชนด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมมอญ ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

การบรรลุความสาเร็จ
ตามตัวชี้วัด









เอกสารหลักฐาน
1.6.3(1) รายงานสรุปผลการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะ
ผู้นานักศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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 ข้อ 4. ทุกโครงการหลักที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2562 คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดท าแผนจัดกิจกรรมพั ฒ นา
นักศึกษา โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
ด้านจิตอาสาและการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562
3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน” วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2019 วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563
(เอกสาร 1.6.4(1) – 1.6.4(2))
เอกสารหลักฐาน
1.6.4(1) แผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจา ปีการศึกษา 2562
1.6.4(2) รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการตามแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบด้านจิต
อาสาและการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น
3.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน”
4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2019
 ข้อ 5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้ประชุมเพื่อประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
โดยในการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้มีการรายงานเป็นไตรมาส ซึ่ งจะเป็ นการ
รายงานตามกิจกรรมที่ได้จัดในแต่ละไตรมาส ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 1 จะมีการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังมีวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณ ลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์
ซึ่งทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดาเนินโครงการดังนี้
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้ จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจของนักศึกษา ซึ่งทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดาเนินโครงการดังนี้
- โครงการการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2019
3. เพื่ อส่งเสริมให้นั กศึกษามีความรักความสามัคคีในหมู่ คณะ รู้จักการท างานเป็ นที ม ซึ่งทางฝ่ายกิจการ
นักศึกษาได้ดาเนินโครงการดังนี้
- โครงการการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2019
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
4. เพื่ อปลู กฝั ง คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ค่ า นิ ย มให้ นั กศึ ก ษาเกิ ด ความรักและความภู มิ ใจในศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งทาง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดาเนินโครงการดังนี้
- โครงการไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์”
ซึ่งพบว่าโครงการ/กิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดดาเนินงานมีความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาของนักศึกษาในทุกข้อ และได้นาเสนอรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
(เอกสาร 1.6.5(1) - 1.6.5(3))
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เอกสารหลักฐาน
1.6.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562
1.6.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (PDSA)
1.6.5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 (ปัจฉิมนิเทศ)
 ข้อ 6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้นาผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2563 (ปีการศึกษา 2562) และการประเมินกิจกรรมโครงการ ปีการศึกษา 2561 มาใช้ในการปรับปรุงแผน
และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

เชิญอาจารย์ภายในคณะให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยและการให้ความรู้
เกี่ยวกับการเรียนให้จบภายใน 4 ปี

พานักศึกษาออกไปหาข้อมูล
ณ อบต.พยอม เพื่อนาข้อมูลจาก
ชาวบ้านในพื้นที่ มาเขียนโครงการ
เพื่อนาเสนอในกิจกรรมการเขียน
โครงการโดยใช้กระบวนการ PDSA
3. กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษ า เชิญวิทยากรจาก Job tobgun ให้
“เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน” ความรู้เรื่องการเขียน เรซูเม่ และ
การสมัครงานออนไลน์
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ PDSA และเสริ ม สร้ า ง
ภาวะผู้ น านั ก ศึ ก ษาต้ น แบบด้ า นจิ ต
อาสาและการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น

เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จ
มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ในการนาความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ใน
การดาเนินชีวิต เช่น การถ่าย
โฆษณาลง youtube เป็นต้น
เชิญตัวแทนจาก อบต.บ้านงิ้ว
มาให้ข้อมูลนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษานาข้อมูลที่จาเป็นของ
ท้องถิ่นมาเขียนโครงการโดยใช้
กระบวนการ PDSA
เชิญวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่
ประสบความสาเร็จมาให้ความรู้
เรื่องการเขียนเรซูเม่ และการ
สมัคร เพื่ออธิบายให้นักศึกษาได้
เข้าใจมากขึ้น
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1. กิจกรรมการแข่งขัน - ประเภทกีฬามีมากเกินไป และ
กีฬา HUSO
นักศึกษามาสมัครแข่งขันน้อย ทา
Sports
ให้กฬี าบางประเภทไม่ได้จัดแข่งขัน
- การประกวด ดาว เดือน
ได้เชิญคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดซึ่งตาแหน่งมิสแกรนลพบุรี
- ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาจะได้ร่วม
แข่งขันในกีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัย
- ผู้ชนะการประกวด ดาว เดือน
ของคณะจะได้เป็นตัวแทนร่วมพิธี
อัญเชิญตรา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย

- ปรับลดประเภทกีฬาที่
มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดแข่งขัน (เท
เบิลเทนนิส)
- ปรับเพิ่มให้มีประเภทกีฬาที่
มหาวิทยาลัยจัดแข่งขัน (ROV)
- ได้เชิญคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด ดาว เดือน ซึ่งเป็นดารา
นักศึกษาสมทบ เรื่อง ทองเอก
หมอยาท่าโฉลง จากช่อง 3
- ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาจะได้ร่วม
แข่งขันในกีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ซึ่งจัด
โดยมหาวิทยาลัย
- ผู้ชนะการประกวด ดาว เดือน
ของคณะ จะได้เป็นตัวแทนถ่าย
วีดีโอ แนะนามหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
- เป็นตัวแทนคณะในการร่วมพิธี
อัญเชิญตรา
- ได้รับเชิญจากงานประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสัมภาษณ์
เกี่ยวกับความภาคภูมิใจที่ได้รับ
ตาแหน่ง
- เป็นตัวแทนของคณะในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น

สาหรับโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เขีย นโครงการ การปรับ ตัวเข้ากับ ผู้อื่น ท าให้นั กศึกษาได้ฝึ กการเขียนโครงการ การใช้ชี วิตอยู่ ร่วมกัน รวมทั้งได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้รับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี จึงทาให้ทางฝ่ายกิจการนักศึกษามีการจัดกิจกรรมนี้ในทุกปี
(เอกสาร 1.6.6(1))
เอกสารหลักฐาน
1.6.6(1) แผนการจัดการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.6
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณะมีการส่งเสริมทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่าน - คณะนาโครงการที่นักศึกษามาใช้ในการบริการวิชาการ
กระบวนการ PDSA ซึ่ ง ท าให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเขี ย น
โครงการที่นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
- คณะจัดโควต้าช่ออัญชัญเพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่นักศึกษาที่
สนใจเข้าเรียน
- คณะจัดพื้นที่การทากิจกรรมและการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เช่น
ห้อง Co-working space พื้นที่สนามหญ้าหลังอาคารคณะ
ลานวัฒนธรรม เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- คณะควรส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการของ
คณะ
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
1. นายกฤตนันท์ ในจิต
2. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
4. อาจารย์วสนันท์ อิทธิมีชัย
5. อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2909 3036 ต่อ 331
E-mail : nanpha76@hotmail.com
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษย์ได้มีการสนั บสนุนข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ สาหรับการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และมีการ
จัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ
เว็บไซต์คณะ (http://huso.vru.ac.th) (หลักฐาน 2.1.1(1)) และเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒ นาของมหาวิทยาลั ย
(http://rd.vru.ac.th) (หลั ก ฐาน 2.1.1(2)) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ ทุ น วิ จั ย ภายในและภายนอก
ฐานข้อมูลทางการวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้คณะฯ ยังมีระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (MIS) (หลักฐาน 2.1.1(3)) (http://huso.vru.ac.th/mis/login.php) เพื่อเป็นแหล่งในการรับข่าวสาร
ข้อมูลงานวิจัย บุคลากรสามารถเพิ่มข้อมูลผลงานวิจัย บทความเผยแพร่งานวิจัยของตนสู่สาธารณชน และมีการเปิด
ให้ บุคคลภายนอกที่ สนใจสามารถเข้ามาสืบ ค้นข้อมูลได้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผลงานหรือติดต่ออาจารย์
นักวิจัยได้
ทั้งนี้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่คณะได้เชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันวิจยั
และพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึง่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีดังนี้
1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (หลักฐาน 2.1.1(4)) สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทาระบบการจัดการสารสนเทศการ
วิจัย เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกาหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3) แหล่งทุน 4) การตีพิมพ์เผยแพร่ 5) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล และ 6)
การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. ระบบบริหารจัด การงานวิจั ยแห่ งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่หน่วยงานทั้ ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐานขอมูลได้ (เอกสาร 2.1.1(5))
3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยสานักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ นัก วิจัย
คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน ฐานข้อมูลของ สกอ. ฐานข้อมูลที่
บอกรั บ เป็ น สมาชิ ก และฐานข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ทย เพื่ อ ประโยชน์ ในการสื บ ค้ น งานวิ จั ย ทั้ ง ภาษาไทยและ
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ภาษาต่างประเทศ (หลักฐาน 2.1.1(6)) และสามารถใช้บริการ VRU Library VPN เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ ตจากที่บ้าน
ตนเองเข้ามาสืบค้นที่สานักวิทยบริการและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการต่างๆได้ (หลักฐาน 2.1.1(7)) ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้มีบริการ ฐานข้อมูล/งานวิจัยออนไลน์ สาหรับงานวิจัยที่เป็นแหล่งค้นคว้าในหลายศาสตร์ รวมถึงศาสตร์ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น
ABI/INFORM Collection: ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจานวนมาก
ที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจานวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง
Web of Science: เป็ น ฐานข้ อ มู ล บรรณานุ ก รมและสาระสั ง เขปพร้อ มการอ้ า งอิ ง และอ้ า งถึ ง ที่ ค รอบคลุ ม
สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ
H.W Wilson (12 Subjects): เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบั บเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา
ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities ฯลฯ
Academic Search Complete: ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาทีม่ ีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจานวน
มากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจานวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง
EBSCO Discovery Service Plus Full Text: ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์
นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ ฯลฯ
ProQuest Dissertation & Theses Global: เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป
ฐานข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังมีฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ซึ่งทางคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบถึงช่องทางการเข้าใช้บริการผ่าน
ทางการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยฯ ของคณะ เพื่อให้อาจารย์ที่เป็นตัวแทนนาไปประชาสัมพันธ์ผ่านทางอา
จาย์ในหลักสูตรต่อไป
4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.researchvru.com ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย (หลักฐาน 2.1.1(8) – (10)) เช่น
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ
2) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ
3) คู่มือการวิจัย เพื่อให้ผู้บริการและคณาจารย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
5. ฐานข้ อมูล ส าหรับ เผยแพร่บ ทความวิ จัยผ่ านสารสนเทศทางเว็บ ไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิ จัยสู่ สาธารณชน
( เอกสาร 2.1.1(11)) ผ่ าน https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่ อเผยแพร่งานวิจั ยสู่ ส าธารณชน เพื่ อเป็ น
แหล่งสืบค้นข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีวารสารที่อยู่ในระบบ 4 วารสาร คือ 1) วารสาร
บัณฑิตศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศน์ 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) วารสาร
วิ จั ย และพั ฒ นา สายสั ง คมศาสตร์ ที่ เปิ ด รั บ บทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการทั้ ง จากอาจารย์ ภ ายในและ
บุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
นอกจากระบบของส่วนกลางมหาวิทยาลัยแล้ว คณะยังส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะ
ด้านการวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเว็บไซต์ด้านการส่งเสริมการทาวิจัยของคณะ มีข้อมูลออนไลน์
มีแหล่งเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีนาไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และได้รับหนังสือตอบรับ
ขอบคุณในการนาไปใช้ประโยชน์ มีข้อมูลท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัย มีบทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์สู่สาธารณชน เป็นต้น
(เอกสาร 2.1.1(1) - 2.1.1(11))
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เอกสารหลักฐาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนี้
2.1.1(1) เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ http://huso.vru.ac.th
2.1.1(2) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th)
2.1.1(3) ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (MIS) (http://huso.vru.ac.th/mis/login.php)
2.1.1(4) ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา(http://roms.vru.ac.th/)
2.1.1(5) ระบบบริหารจั ดการงานวิ จั ยแห่ งชาติ (National Research Management System: NRMS) ฐานข้ อมู ล
ทรัพย์สินทางปัญญา
2.1.1(6) ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา, ฐานข้อมูล สกอ. และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
2.1.1(7) ระบบ VRU Library VPN (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852)
2.1.1(8) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สานักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1.1(9) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2.1.1(10) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย
2.1.1(11) การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
1. หน่วยจัดการงานวิจัย (RMU) เพื่อค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (เอกสาร 2.1.2(1))
2. ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (เอกสาร 2.1.2(2))
3. คณะมีระบบจัด การข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (MIS) ซึ่งมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยและผลิตผลงานสร้างสรรค์ โดยอาจารย์ผู้ผลิตผลงานวิชาการจะเป็นผู้ส่งข้อมูลผลงานของตน
ไว้ในระบบ MIS และเจ้าของผลงานสามารถเลือกอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้ผู้อื่นทาการดาวน์ โหลดผลงานข้อมูลของ
ตนได้ (เอกสาร 2.1.2(3)-2.1.2(4))
4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และบุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และอยู่ในระหว่างการดาเนินโครงการจัดการประชุมระดับชาติเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีแผนจะจัดขึ้นในเดือน มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์และนักศึกษาที่ทาวิจัยได้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
(เอกสาร 2.1.2(1) - 2.1.1(4))
เอกสารหลักฐาน
2.1.2(1) ห้องหน่วยจัดการงานวิจัย (RMU) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1.2(2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.2(3) ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (MIS) (http://huso.vru.ac.th/mis/login.php)
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2.1.2(4) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ข้อ 3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใช้เป็นทุนวิจัย และมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสาหรับงานสร้างสรรค์
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
คณะได้จัดตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย (RMU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สร้าง
ผลงานวิ จั ย ที่ เป็ น องค์ ค วามรู้ ใหม่ ที่ ต อบโจทย์ ป ระเทศและท้ อ งถิ่ น และได้ ส นั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ จั ด ท าข้ อ เสนอ
โครงการวิ จั ย แบบบู รณาการ และแบบองค์ ค วามรู้เพื่ อ เสนอขอเข้ า รับ การพิ จ ารณาจั ด สรรทุ น วิ จั ย กั บ สกสว.
นอกจากนี้คณะได้สนับสนุนให้อาจารย์ได้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการทาวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ได้ทราบถึงแหล่งทุน
ช่วงเวลา และช่องทางในการเสนอโครงการ
(เอกสาร 2.1.3(1) – 2.1.3(2))
เอกสารหลักฐาน
2.1.3(1) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย เลขที่ 427/2562 ลงวันที่ 27 ก.ย.2562
2.1.3(2) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย (เพิม่ เติม) เลขที่ 187/2563 ลงวันที่ 20 พ.ค.2563
 ข้อ 4. มีการพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และกาลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
คณะส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย และเพื่อนา
ความรู้มาเป็นพื้นฐานหรือต่อยอดในการพัฒนาตนเอง โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเป็นงบพัฒนาบุคลากร แยกจาก
งบประมาณนาเสนอผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัย
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหน่วยวิจัย กิจกรรมพิเศษ และโครงการจัดหารายได้ ได้มีแผนจัดกิจกรรม เพื่อ
สนับสนุนสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยในการทางานวิจัยชุมชน ซึ่งเป็นพันธกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี
แผนการจัดโครงการอบบรมการใช้เครื่องมืองานวิจัยชุมชน และการจัดตั้งคลินิกวิจัย โดยได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
ให้คาปรึกษาในการทาวิจัยกับอาจารย์ที่สนใจ
(เอกสาร 2.1.4(1))
เอกสารหลักฐาน
2.1.4(1) ภาพกิจกรรมและรายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
2563 (ดาเนินการ ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 2562)
 ข้อ 5. มีการดาเนินงานตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีระบบในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามคู่มือ ระบบสนับสนุนการจดสิทธิบตั ร
ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงานดังต่อไปนี้
1. อาจารย์/นักวิจัย แจ้งความประสงค์ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านทางคณะ
2. คณะ รวบรวมคาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ยื่นคาจดทะเบียนต่อศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา
4. ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาการยื่นคาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
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ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้
1. ยื่นคาขอ
2. ตรวจสอบเบื้องต้น (หากไม่ถูกต้อง ผู้ยื่นคาขอต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 90 วัน)
3. รับจดทะเบียน/ประกาศโฆษณา
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีดังต่อไปนี้
1. ยื่นคาขอ
2. ตรวจสอบเบื้องต้น
3. ประกาศโฆษณา (90 วัน) ตรวจสอบความใหม่ หากไม่มีผู้คัดค้าน/โต้แย้ง นาไปสู่การมีสิทธิ แต่ถ้ามีผู้คัดค้าน/
โต้แย้งนาไปสู่การอุทธรณ์คณะกรรมการ และนาคดีสู่ศาลเพื่อตัดสินว่าผู้ขอมีสิทธิ หรือยกคาขอเป็นลาดับไป
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาทุ น วิ จั ย ประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลการดาเนินงานตามระบบการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(เอกสาร 2.1.5(1) – 2.1.5(2))
เอกสารหลักฐาน
2.1.5(1) คู่มือการวิจัยเรื่อง ระบบสนับสนุนการจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการคุ้มครองสิทธิให้แก่
นักวิจัยเจ้าของผลงาน
2.1.5(2) คาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
2. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
3. อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
4. อาจารย์วสนันท์ อิทธิมีชัย
5. อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นายกฤตนันท์ ในจิต
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 331 , 422
E-mail : nanpha76@hotmail.com
E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : การนับผลงานตามปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม 2562- 31 ธันวาคม 2562)
การนับจานวนอาจารย์ตามปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

*หมายเหตุ
- การนับจานวนอาจารย์ประจาให้นับตามปีการศึกษาและนับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด จานวน 76 คน (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) มีผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจา จานวน 171 เรื่อง มีผลรวมถ่วงน้าหนัก จานวน 62.00 โดยมีรายละเอียดผลงานค่าน้าหนัก ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน(คน)

1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ)

83

2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีล่ าศึกษาต่อ

7

แสดงวิธีการคานวณ
ค่าน้าหนัก
จานวนเรื่อง
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
0.20
129
25.80
0.40
1
0.40
0.60
12
7.20
0.80
2
1.60
1.00
27
27.00
ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ 62.00
หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจาให้นับตามปีการศึกษาและนับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. การนับจานวนผลงานให้นับตามปีปฏิทิน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

0.20

น.ส.สุภาภรณ์ พวงเข็มแดง
อ.ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน

1. ภาวะผู้นาเหนือผู้นากับองค์การภาครัฐ
(การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 มกราคม 2562)
2. ต้นทาง ทางผ่าน ปลายทาง: รูปแบบการค้า
มนุษย์ในประเทศไทย
(การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 มกราคม 2562)
3. การกาหนดนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับ
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
(การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 มกราคม 2562)
4. 7S framework model กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 มกราคม 2562)

น.ส.อารีรัตน์ แพ่งสะพา
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

นายอิทธิพันธ์ อินทร์
ประดิษฐ์
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

นายฤทธิชัย บุญธรรม
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

น.ส.ศิริพร บุญชู
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

น.ส.ชลนิภา รุ่งเรืองศรี
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

นายอภิวิชญ์ สมัครเขต
การณ์
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

น.ส.นัทริกา รอดพันดุง
ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

5. กระแส Me Too ในประเทศไทยกับการ
คุกคามทางเพศ
(การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 มกราคม 2562)
6. กระแสการชื่นชอบศิลปินเคป๊อบ (K-POP)
เกาหลีในประเทศไทย
(การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 มกราคม 2562)
7. การขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
8. ข้อเสนอสู่การขับเคลื่อนเครือข่ายในการ
เสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลวัง
ไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

น.ส.นัทมล รอดพันดุง
ผศ.ดร. รัฐชาติ ทัศนัย

9. การจัดสรรทรัพยากรในการเสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีของเทศบาลตาบลในเขต
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

น.ส.กชกร ยาประยงค์
ผศ.ดร. รัฐชาติ ทัศนัย

10. แนวทางการจัดการการศึกษาของผู้สูงอายุ
ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
11. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
การเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษา
ประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ.
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

น.ส.ศิ ริ พ ร โคลดประโคน
ผศ.ดร. รัฐชาติ ทัศนัย

น.ส.กาญจนา กลีบกลาง
อ. วิไลลักษณ์ เรืองสม

นายฤทธิชัย บุญธรรม
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

12. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กรณีศึกษา : ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
13. กลยุทธ์ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริม
การเมือง ภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 60

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

น.ส.พัชรี พรมดาว
ผศ.ดร. ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

14. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองท่าโขลง อาภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

น.ส.บัณฑิตา เหมทรัพย์
ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

15. การศึกษาการจัดสรรทรัพยากรน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืนของอ่างเก็บน้าท่ากระบาก
ตาบลท่าแยก อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
16. ปัจจัยการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีหมอ
เหยาของชาวภูไท กรณีศึกษา บ้านกุดหว้า
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
17. การยอมรับทางสังคมของการเป็นเพศ
ทางเลือกในสังคมไทย กรณีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

น.ส. รัชนีกร ไวกล้า
ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

นายราเชนทร์ ฟองสมุทร
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

น.ส.ภาพร สุมลฑา
ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

18. การมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

น.ส.ลักขณา มีงาม
ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

19. การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา ประเพณีสานสัมพันธ์
สองศาสนา ชุมชนตะโหมด เทศบาลตาบลตะ
โหมด จังหวัดพัทลุง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

นายกันต์ธี หลักเพชร
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

20. การปฏิ บั ติงานใต้ น โยบายการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ข องกองคดี ก ารค้ า
มนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
21. การบริ ห ารจั ด การของภาครั ฐ ต่ อ ธุ ร กิ จ
คาสิ โ นของประเทศสิ ง คโปร์ มาเลเซี ย และ
สหรัฐอเมริกา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

นายจิรภาส เนาว์สุข
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

จิรรัตน์ ทองย่น
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

น.ส.ชดาพร การสมนุช
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

นายฐาปกรณ์ ลายภูษา
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

น.ส.พรรณรุจี พิศาลสังฆ
คุณ

22. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรบริษัท ทีโอ
ที จากัด (มหาชน)
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
23. การศึกษาคุณภาพกระบวนการการเข้าเยี่ยม
ผู้ต้องขังกรณีศึกษาเรือนจาจังหวัดอ่างทอง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
24. การน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
25. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัด
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

น.ส.พรรณรุจี พิศาลสังฆ
คุณ
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

น.ส.ภรณ์ทิพย์ กุ่มสวัส
ผศ.ดร. รัฐชาติ ทัศนัย

รัตนาพร พิทักษ์เขต
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

น.ส.รุ่งทิพย์ เฉลิมทิศ
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

เลิศชาย สาระอาภรณ์
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

วรวิทย์ คลังวิเชียร
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
พระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
26. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านต้นตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
27. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ : กรณีศึกษาพื้นที่
เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
28. ลดการกระทาผิดซ้า ในโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังออกสู่สังคม กรณีศึกษา
เรือนจาจังหวัดอ่างทอง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
29. พฤติกรรมการทางานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของบุคลากรที่ว่าการอาเภอดอน
พุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
30. บทบาทภาครัฐต่อเยาวชนและอินเตอร์เน็ต
คาเฟ่ กรณีศึกษาการให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
เกมออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
31. การจัดการความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวทาง
ทางธรรมชาติ (น้าตก) ตาบล สาริกา จังหวัด
นครนายก
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

วิยดา พัฒนา
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

น.ส.วิรชา ศรีพุทธา
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

นายวุฒิเมศร์ ลมัยพันธุ์
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

น.ส.ศรัณญา ไชยประคอง
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

สาวิตรี ลือคาหาญ
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
32. การศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคลากรของที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
33. การบริหารจัดการภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลง ในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาวง
หมอลาคณะระเบียบวาทะศิลป์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
34. กรณีศึกษา : ปัญหาและอุปสรรคในกองการ
ต่างประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
35. การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน สถานีตารวจภูธร
พระอินทร์ราชา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
36. การจัดการความเสี่ยงในการทางาน
กรณีศึกษาแขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

สาวิตรี ลือคาหาญ
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

37. การจัดการความเสี่ยงในการทางาน
กรณีศึกษาแขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

น.ส.อารีรัตน์ แพ่งสะพา
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

38. กระบวนการดาเนินงานด้านการปราบปราม
การค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
39. การศึกษานโยบายสาธารณะการประกัน
รายได้ผู้สูงอายุ โดยการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุในเขตตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
40. กระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์
ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ของสานักงานอัยการ
จังหวัดธัญบุรี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

อิทธิพัทธ์ อินทร์ประดิษฐ์
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

บารมี มีสัจจานนท์
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

สานิตถี พันวา
อ.ดวงพร อุไรวรรณ

กรรณิการ์ เปียนขุนทด
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

กรรณิการ์ พุดพงษ์
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

41. การบริหารจัดการด้านสวัสดิการของ
พนักงานที่ทาการปกครอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
42. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน : กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง
ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
43. แนวทางการป้องกันอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี กรณีฉ้อโกงการซื้อขายออนไลน์ :
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชลนิภา รุ่งเรืองศรี
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

นัฏฐินี ศรีสุข
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

นภาพร พูลศิริ
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

ศิริพร บุญชู
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

ปิยะธิดา ชุ่มนาเสียว
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

วรากานต์ ประจันทร์
อ.ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
กรณีศึกษาอาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
44. การนาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
45. การนานโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษา การคัด
แยกขยะมูลฝอยของวิทยาลัยการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
46. การรับรู้และความคาดหวังต่อโครงการเน็ต
ประชารัฐของประชาชน บ้านหาดทราย ตาบล
ภูเขาทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
47. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชน กรณีศึกษา เทศบาลนครรังสิต
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
48. รูปแบบการให้บริการห้องสมุดที่มี
ประสิทธิภาพ
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
49. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหมู่
11 ตาบลข้าวเม่า อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์
ปาริมา พรหมสุวรรณ์
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

พรศิริ ทินสมุทร
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า

นพรุจ ศรีทองกูล,
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

ธนาคาร แสนสิริลานนท์,
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

ผศ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ

ธัญญาลักษณ์สาราญสุข,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

เพ็ญประภา เรืองปัญญา,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
50. การศึกษาผลกระทบของผู้ประกอบการรถตู้
สาธารณะในการออกมาตรการเพิ่มความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัทขนส่ง จากัด
กรณีศึกษารถตู้สายกรุงเทพ-อ่างทอง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
51. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
52. การเผาอ้อยในภาคการเกษตรของไทย:
ปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไข
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
ด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1532-1540)
53. ปลากัดยอดนักสู้สัญลักษณ์แห่งสยาม
พัฒนาเศรษฐกิจสู่การส่งออกสัตว์น้าอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย
((รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
ด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1640-1648)
54. ข้อมูลและสถิติที่สาคัญสาหรับสังคมสูงอายุ:
ถอดบทเรียนจากต่างประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุ
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
ด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1803-1817)
55. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ข้าราชการไทย
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
ด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 17871802)
56. ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐให้
ประสบผลสาเร็จ
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ธัญญารัตน์ โอนอ่อน,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

อ.รังสรรค์ สุคาภา

อ.พัณณกร สอนไว

ศรัณญา ไชยประคอง,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

สาวิตรี ลือคาหาญ,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

วรวิทย์ คลังวิเชียร,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1831-1845)
57. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาครัฐ
และภาคเอกชนในประเทศไทย
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
ด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1846-1861)
58. แนวทางการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ตาบลพระ
เพลิง อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ THE
6th ENGAGEMENT THAILAND
CONFERENCE 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 หน้า 239248)
59. ตัวแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
มีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ THE
6th ENGAGEMENT THAILAND
CONFERENCE 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 หน้า 182189)
60. การบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
เกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ THE
6th ENGAGEMENT THAILAND
CONFERENCE 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 หน้า 174181
61. การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน สถานีตารวจพระ
อินทร์ราชา
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 73-85)
62. การจัดการความเสี่ยงในการทางาน
กรณีศึกษาแขวงการทางหลวงจังหวัดปทุมธานี
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 101-113)
63. การจัดการความเสี่ยงด้านท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ(น้าตก) ตาบลสาริกา จังหวัดนครนายก
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

วรวิทย์ คลังวิเชียร,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

ฐาปกรณ์ ลายภูษา,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

พรสรวง เกตุจาปา,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

จิรภาส เนาว์สุข,
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

เนตรนภา เดชฤทธิ์,
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

บารมี มีสัจจานนท์,
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

อารียา อุทยานิน,
อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 389-397)
64. การจัดการความเสี่ยงด้านท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ(น้าตก) ตาบลสาริกา จังหวัดนครนายก
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 389-397)
65. การน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 398-405)
66. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านต้นตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 787-798)
67. การบริหารจัดการของภาครัฐต่อธุรกิจ
คาสิโนของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ
สหรัฐอเมริกา
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 122-132)
68. ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีตารวจภูธร เมืองสระบุรี
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 424-432)
69. กระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์
ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศของสานักงานอัยการ
จังหวัดธัญบุรี
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หน้า 1343-1350)
70. ความรุนแรงในครอบครัวนาไปสู่ปัญหา
อาชญากรรม
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
ด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ศิริลักษณ์ อินประสิทธิ์,
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

ภัทรวดี ใยน้อย,
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

กฤตนันท์ ในจิต
พิมลพรรณ ผึ้งต้น
อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

น.ส.สุภัค รู้จา
อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

น.ส.สุพัตตรา อ่อนดี
น.ส.ธัญกร แก้วมาเหนือ
อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

ธันยพร เหมียดขุนทด
อรพรรณ หอมจันทร์
อ.นารีนาถ วงษ์ปรีดา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ทา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 18771889)
71. การศึกษาวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ชุมชน
เกาะเกร็ด ตาบลเกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
ด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 16111627)
72. การขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหายา
เสพติดของเด็กและเยาวชนไทย
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
ด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 16281639)
73. “จากสมบัติผู้ดี ถึง สตรีมีคลาส ฤาเป็นอัต
ลักษณ์ไทยที่ทุกคนต้องการ” นาเสนอในการ
ประชุมวิขาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรม
การจัดการ สังคมสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
74. คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
พิธีกรรมฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม
(คูณ ปริสุทฺโธ) โดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
75. พิธีกรรมและคติความเชื่อที่ปรากฏในการ
ประกอบพิธียกหฺมฺรับ: กรณีศึกษาตาบลเสาเภา
อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
76. ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาและภาพสะท้อน
ที่ ป รากฏในวรรณ กรรมเพลงลู ก ทุ่ ง ของบิ ว
กัลยาณี อาร์สยาม พ.ศ. 2549-2558
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
77. “วิเคราะห์การใช้ภาษาของเพศที่สาม ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์”
(นาเสนอในการประชุมวิขาการระดับชาติ ครั้งที่
4 “นวัตกรรมการจัดการ สังคมสีเขียว เพื่อการ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

สุจิตรา จิตรีเที่ยง,
อ.นารีนาถ วงษ์ปรีดา

อ.สิริวิทย์ สุขกันต์

สุดารัตน์ ชัยณรงค์รัตน์
วนาลี พฤกษวัลต์
อ.ธีระศักดิ์ เครือแสง และ
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย

ฐิติมา ช้างกอน
อ.ธีระศักดิ์ เครือ แสง และ
อ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย

รุ่งนภา สมัครกสิกิจ
อ.ดร. วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

ณฑิตา ปิ่นทอง
อ.ดร. วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
พัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ วันที่ 31
พฤษภาคม 2562)
78. “กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคม
ผ่านคาร้อง Rap ในบทเพลงของ กอล์ฟ ฟัก
กลิ้งฮีโร่”
(นาเสนอในการประชุมทางวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ยุคใหม่ ความสมดุลระหว่าง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26
มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
79. “ภาพตัวแทนบุคลที่ปรากฏในมีม (Memes)
กรณีศึกษาจากเพจนักการมีม”
(นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
“พหุวิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม
และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซี่ยนครั้งที่ 1”
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง)
80. การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทาง
สังคมกับการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัด
นครนายก
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
81. ปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
82. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
มุมมองเกี่ยวกับเวลา กับความคิดเชิงบวกของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
83. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่ง
อนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของ
ผู้ปกครอง ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนกับ
การใช้ชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

พลอยไพลิน กมลนาวิน
อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

ศภัสสร ทรงลักษณ์
อ.ไพศาล แย้มวงษ์

พชรภร ประจงจัด
อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

นฤมล ทองคาดี,
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย,
อ.ธีระศักดิ์ เครือแสง

อ.ศิริวรรณ กาแพงพันธ์

เนตรนภา ธูปหอม
อ.ศิริวรรณ กาแพงพันธ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
84. ปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยทางการเรียนของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลับแห่งหนึ่ง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
85. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
86. การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้
ความสามารถของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ
ทางจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติทางจิตวิทยา ประจาปี 2561 (TNCP
2019). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 มิถุนายน
2562).
87. ผลของการให้คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคล
เป็นศูนย์กลางเพื่อลดความเครียดในการเรียน
วิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา
ประจาปี พ.ศ. 2562 “จิตวิทยากับพลวัตสังคม
โลก” ปีที่ 3 หน้า 427-437)
88. การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฝ่า
ฟันอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
ครั้งที่ 1 “ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์”คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.
วันที่ 26 มิถุนายน 2562)
89. ภาระและความทุกข์ของผู้ดูแลผู้มีภาวะ
สมองเสื่อม: แนวทางการประยุกต์จิตวิทยาเชิง
บวกมาใช้จัดการกับความทุกข์ของผู้ดูแล
(การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
“นวัตกรรมการจัดการสังคมสีเขียวเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
90. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ชีวิต
การมีต้นแบบด้านจิตสาธารณะ และพฤติกรรม
จิตสาธารณะของประชากรในเขตอาเภอบางปะ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

พชรภร ประจงจัด
อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

อ.ธีระศักดิ เครือแสง

อ.ศศิพร เหลืองไพฑูรย์

ต้นสาย แก้วสว่าง
ศรสลัก นิ่มบุตร
อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี

นฤมล เพ็ชรทิพย์
อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี

ผศ. มณเฑียร รุ่งหิรัญ
อ. กิตติณัฐ ต.เทียน
ประเสริฐ
อ. วรนาฏอินถารต

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติทางจิตวิทยา ประจาปี 2561 (TNCP
2019). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 มิถุนายน
2562).
91. ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธแบบบูรณาการ
สังคหวัตถุ4 เพื่อพัฒนาตนด้านจิตอาสาของ
นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา
ประจาปี พ.ศ. 2562 “จิตวิทยากับพลวัตสังคม
โลก” ปีที่ 3 หน้า 427-437)
92. พุทธวิธีในการคิดเพื่อการพัฒนา
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์
(การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
“นวัตกรรมการจัดการสังคมสีเขียวเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
93. ความเป็นพลเมือง ความฉลาดทางจริยธรรม
และพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
(การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
“นวัตกรรมการจัดการสังคมสีเขียวเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
94. ภาวะผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
คุณลักษณะความเป็นพลเมือง และจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง
(การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการ
จัดการ สังคมสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ครั้งที่ 4 ประจาปี 2562). (หน้า 566-575).
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (31 กรกฎาคม
2562).
95. การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิด
สร้างสรรค์ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง
(การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติทางจิตวิทยา ประจาปี 2561 (TNCP
2019). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 มิถุนายน
2562).
96. ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี ใน
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน้า
799-816 วันที่ 26 มิถุนายน 2562)
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ศิวนนท์ นิลพาณิชย์

97. ทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยต่อการฝึก
สนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ต่อติวเตอร์ชาว
ฟิลิปปินส์ (กรกฎาคม 2562)

อรรถพล ครุฑมณี
ณัฐริยา คงสมเพ็ชร
ธนาพร ประนอม
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ผศ.เอก ศรีเชลียง

98. การศึกษาปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
99. การใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
100. การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สี
เขียวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

เบญจรัตน์ ปรีดี
มยุรี นิรุณทอง
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ผศ.เอก ศรีเชลียง

ปาริชาติ จันทร์ศรี
พรสินี พนมใหญ่
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
อ.มนตรี ชินสมบูรณ์
อ.ดร.มนัส สายเสมา

อ.บุษบา แฝงสาเคน

อ.ปวิช เรียงศิริ

อ.รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร

101. การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโน
ทัศน์ทางด้านความรักในบทเพลงสากล และ
เพลงไทยสากลในยุคปัจจุบัน
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
102. กลวิธีการแปลคาทางวัมนธรรมประเภท
คามและนามวลีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
กรณีศึกษาเรื่อง สิบปีในสวนโมกข์ แต่งโดย พุทธ
ทาสภิกขุ
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
103. ความหมายของ คาว่า อารมณ์ โดยการ
วิเคราะห์การปรากฏร่วม
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

อ.สุคนธา ฟูสุวรรณ

104. การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9 วัน
ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

ปนัดดา จารุจันทร์
อ.นริศรา จริยะพันธุ์

105. การมีส่ วนร่ว มของประชาชนในโครงการ
สัมมาชีพชุมชน: กรณีศึกษาตาบลคลองสี่ อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
106. วิถีชีวิตนักศึกษาเพศทางเลือกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

นายก าพลศักดิ์ วรรณแก้ ว
อ.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน

นายศุภวิชญ์ เหลือง
ไพรินทร์
อ.ปิยะ สงวนสิน

น.ส.เบญชญา แสงสุ ริ ย า
อ.วรรณลดา กันต์โฉม

อ.ปรียาภา เมืองนก

107. การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กร
ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้าน
บางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
108. การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณใน
เขตพื้นที่ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถนุ ายน 2562)
109. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนคูบางหลวง หมู่ 9
ตาบลคูบางหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี
(ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ Engagement Thailand “พันธกิจ
สัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่า
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์. (วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562))
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ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

อ.รวิธร ฐานัสสกุล

110. แนวทางการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคลองเจ้า ตาบลคูบาง
หลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
(ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ Engagement Thailand “พันธกิจ
สัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่า
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์. (วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562))

อ.เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา

111. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกล็ดปลา
ตะเพียน จังหวัดสระแก้ว
(ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ Engagement Thailand “พันธกิจ
สัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่า
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์. (วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562))
112. การตีความคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อแก้ไข
ปัญหาเรื่องปากท้องของชุมชนสุเหร่าใหม่เจริญ
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
113. การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมพลเมืองดี
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2562)

ประสิทธิ์ เซาะมัน
อ.วรรณลดา กันต์โฉม
อ.ปิยะ สงวนสิน
อ.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
อ.ธรรมรส เปานิล
อ.วรรณลดา กันต์โฉม
อ.ปิยะ สงวนสิน
อ.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
อ.ธรรมรส เปานิล
นักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 3
อ.ศิริขวัญ บุญธรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 2
อ.ศิริขวัญ บุญธรรม

ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ

114. กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่าน
โครงการการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2562)
115. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่
2 และศิริขวัญ บุญธรรม. (2562). กระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านโครงการเพาะเห็ด.
(การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ ครั้ งที่ 1
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ . 1092-1100 วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน
2562)
116. “จิตสาธารณะ : พลังแห่งผู้ให้ ”
(การประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 วันที่
26 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี)
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ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

อ.ดร.ชนินทร สวณภักดี

117. ชาวนาภาคกลางกับวิถีแหน่งการพัฒนาสู่
ความไม่ยั่งยืน.
(การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัดกรรมการ
จัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.
ครั้งที่ 4. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562. (585595). ปทุมธานี: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.)

อ.วุฒิชัย สายบุญจวง

118. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านทับช้าง
หมู่ 4 ตาบลท่าเกวียน อาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว.
(รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND
CONFERENCE 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3-5 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์)
119. การไกล่เกลี่ยในทางแพ่งและในทาง
ปกครอง (งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุคใหม่ “ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

น.ส.กาญจนา เกษกานดา
นายนันทวุฒิ หินแก้ว
ผศ.ธีระญา ปราบปราม

นายภูสิษฐ์ ภู่มาลี
น.ส.มีนตา ปัสสาวัส
อ.ศุภกร ชมศิริ

120. เขตอาณาธิปไตย กรณีการสร้างที่อยู่อาศัย
ในน่านน้าของประเทศไทย
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

นายสุรพัฒน์ พวงดอกไม้
น.ส.กนกวรรณ พรหมภักดี
อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์

121. การจากัดสิทธิและเสรีภาพตาม
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
122. A SYNTACTICAL ANALYSIS OF
PHRASE STRUCTURES USED WITHIN ED
SHEERAN’S SONGS
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
123. A SYNTACTICAL ANALYSIS ON
PHRASE PATTERNS USED IN TYLOR
SWIFT'S SONG LYRICS
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ

Pitthara Kaewkor ,
Wannaporn
Liengamnuay
,Manatsanan
Khanthawithi
Charintorn
Khoeromklang ,
Piyawut Lekphong ,
Pawich Riangsiri and
Boosaba Fangsaken
Sukanlaya
Khumpradit,Neeracha
Suksin,Chosita
Paethong,Intira
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์
Mameeand IItsak
Lausalang

ผศ.ธีระญา ปราบปราม

125. ปัญหาทางกฎหมายในการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนกรณีย้ายผู้ถูกออก
หมายจับไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

126. กัญชากับการควบคุมทางกฎหมาย”
(การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562)
127. “กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาไทยสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” นาเสนอผลงานวิ
จับแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภท
ผลงานวิจัยดีเด่น
(เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
128. ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธแบบบูรณา
การสังคหวัตถุ 4 เพื่อพัฒนาตนด้านจิตอาสาของ
นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. TNCP 2019 มศว. (2562).
1. An Analysis of the Translation of
Fantastic Mr.Fox Tha 6th Joint
International Conference on Korean
Studies and Thai Studies “Thai – Korean
Cultural Pluralism in Digital Society
Context” July 25-27, 2019 Thumrin
Thana Hotel, Trang, Thailand

อุทาน นาคสิงห์
และศิริวรรณ กาแพงพันธ์

3

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)
124. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ
ส่งออกไม้ขุดล้อมที่ใช้ในงานภูมิทัศน์
(งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยุคใหม่
“ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน 2562)

ผศ.ธีระญา ปราบปราม

อ.นริศรา จริยะพันธุ์

2

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้ อ มูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิช าการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบั น อนุ มั ติและจั ดท าเป็ น ประกาศให้ ท ราบเป็ น การ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนั บแต่
วันที่ออกประกาศ

0.40

อ. สุธิดา โต๊ะแสง

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.40
0.60

ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ
ผศ.ประกาศิต ประกอบผล

1. “สงกรานต์ : ปริ ศ นาธรรมแห่ ง ต านาน ”
ตีพิมพ์ใน
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุ ม ธานี ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 เดื อ น มกราคมเมษายน 2562)

ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ
ผศ.ประกาศิต ประกอบผล

2.. “มารในคัมภีร์พระไตรปิฎก”ตีพิมพ์ใน
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราช
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
อ.ดร.เจด็จ คชฤทธิ์
อ.ดร.เจนจิรา เจนจิตร
วาณิช
อ.ฤทัย สาเนียงเสนาะ
อ.วิเชียร ธนลาภประเสริฐ

อ.ดร.กฤตยชญ์ คามิ่ง

ฤทัย สาเนียงเสนาะ

ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายนธันวาคม 2562)
3. ธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม: แบบอย่างจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปรทัศน์) 9 (1) หน้า179188
4. บทเพลง “ลาวจ้อย” แนวดนตรีร่วมสมัย
สาหรับวงแชมเบอร์มิวสิค
ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ การเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2
สถานที่ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา
(เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562)
5. การประเมิ น สมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานฝ่ายผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ในเขตจังหวัด
สระบุรี วารสารวิจัยและพัฒ นา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัม ภ์ สาขามนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3
(กันยายน –ธันวาคม พ.ศ. 2562)
6. คาที่สะท้อนลักษณะความยากจนที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งไทย: ตัวอย่างและ
ข้อสังเกตบางประการ
Words Reflecting the Aspects of Poverty
in Thai Folk Song: Certain Examples and
Observation from the Research Study
(กันยายน - ธันวาคม 2562)
7. การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
(วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 หน้า
206-215.)
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ การพิ จารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ. 2556 แต่ ส ถาบั น
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วัน ที่ อ อกประกาศ (ซึ่ งไม่ อ ยู่ ใน Beall’s list) หรื อ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80

อ.ไพศาล แย้มวงษ์
และอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธ
ศาสตร์ต่อการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.
(วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
หน้า 445 - 464.)
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556

1.00

Darunsak Tatiyalapa
Chaded Khotcharit

1.General Problems and Needs For Being
an Owner of Residence and Arable Land
ofWho live in Wang Sombun, Sakaeo,
Thailand
(Vol.8 Special Issue June 2019)

Pisak Kalyanamitra
Aphisit Bunchanthuek

2.Civic Education through the process of
Creating a Citizenship in Democracy
of Thailand
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์
Titus Mala
Pisak Kalyanamitra
Jarunee Mumbansao
Ruetaitip Chansrakaro
Wilailuk Ruangsom

Montree Chinsomboon

Jarunee Mumbansao

Sirikhwan Boontham

Rattachart Thatsanai

Pisak Kalyanamitra
Jarunee Mumbansao
Darunsak Tatiyalapa

อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

1.00

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
(Vol.8 Special Issue June 2019)
3.Fiscal Autonomy in Revenue
Colleection
Of Local Administrstive Organizations
in Special Economic Zones, Thailand
(Vol.8 Special Issue June 2019)
4.Community Participation in Water
Management for Agriculture in Phra
Phloeng Khao Chakan, Srakaew, Thailand
(Vol.8 Special Issue June 2019)
5.Community Participation in Developing
Tourism Attractions in Watthana Nakhon,
Sa Kaeo, Thailand
(Vol.8 Special Issue June 2019)
6.Thw Factors Affecting the Success of
Ban San Thang Luang Community’s
Environmental Management
(Vol.8 Special Issue June 2019)
7.Social Capital and Strengthening of
Klong Arang Community’ Sakeaw
Province, Thailand
(Vol.8 Special Issue June 2019)
8.The Comparing of Promoting Factor for
co-existence between Thais and Migrant
Workeers: A Casw Study Pathum Thani
Province, Thailand
(Vol.8 Special Issue June 2019)
9.Educational Administration Strategy of
Rajabhat University According to Criteria
of ASEAN University Network Quality
Assurnce
(Vol.8 Special Issue June 2019)
10. Janmaimool, P., & Khajohnmanee, S.
(2019). Roles of Environmental System
Knowledge in Promoting University
Students’ Environmental Attitudes and
Pro-Environmental Behavior.

อ.มนตรี ชินสมบูรณ์

11. Community Participation in
Developing Tourism Attractions in
Watthana Nakhon Sub-district,
Watthana Nakhon District, Sa Kaeo
Provinces, Thailand
(PSAKU International Journal of
Interdisciplinary Research Vol. 8, Special
Issue, in September 2019)

อ.ศิริขวัญ บุญธรรม

12. Boontham, S. 2019. “Social Capital
and Strengthening of Klong Arang
Community, Ban Gang Sub-district,
Muang Sakeaw District, Sakeaw
Province.” PSAKU International Journal
of Interdisciplinary Research 8 Special
Issue (June 2019): 112-118
-

-
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัย ที่ หน่ วยงานหรือ องค์ กรระดับ ชาติว่ าจ้างให้
ดาเนินการ

1.00

-

-

1.00

ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา,
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร,
ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า,
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

1. การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังใน
ด้านการจัดเก็บ รายได้ข ององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
(SEZs). รายงานวิ จั ย เสนอต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). พ.ศ.2562
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนใน
เขตเทศบาลเมื อ งสระแก้ ว จั ง หวั ด สระแก้ ว .
รายงานการวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชู ป ถั ม ภ์ โดยผ่ า นส านั ก งานกองทุ น
สนั บ สนุ น การสร้างเสริม สุ ข ภาพ (สสส.). พ.ศ.
2562
3. โครงการนาร่องการประเมินความหวาดกลัว
อาชญากรรมและความเชื่ อ มั่ น ของคนที่ มี ต่ อ
ชุมชน ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2562
4. การประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ กลุ่ ม 1
(จั งห วั ด น น ท บุ รี ป ทุ ม ธานี ล พ บุ รี แ ล ะ
พระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ 2562” ได้รับ
ทุ น สนั บ สนุ น จากสถาบั น ส่ ง เสริ ม การบริ ห าร
กิจ การบ้ านเมื อ งที่ ดี ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2562

ศิริวรรณ รุจิพงษ์,
มาณพ ศิริภิญโญกิจ
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

อ.ศิริขวัญ บุญธรรม
และคณะ

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

1.00

- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

1.00

คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
6
7
8

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

1.00

5. รายงานการวิจัยเรื่อง บทเรียนความสาเร็จ
ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาป่าชุมชนคลองอาราง ตาบลบ้านแก้ง
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
(ตุลาคม 2562)

-

-

-

-

-

-

0.20

ผศ.นเรศ ยะมะหาร

0.40
0.60

อ.ดร.ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล
อ.นัฏภรณ์ พูลภักดี
อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น

อ.นัฏภรณ์ พูลภักดี

1. งานสร้างสรรค์ มังกร นิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 10
(วันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2562 ศูนย์การค้า
อยุธยาซิตี้พาร์ค)
1. การนาเสนอผลงานสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วม
สมัย ชุด บัวสามเหล่า ในการนาเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
2. การนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ นาฏยศิลป์
ชุด แม่หญิงฟ้อนลาย ป้อจายฟ้อนเกี่ยว ในการ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

อ.ดร.ลักขณา แสงแดง

อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร

อาจารย์ชยันต์ พลอาสา

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

0.80

อ.ชยันต์ พลอาสา

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ

1.00

ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ
ผู้ประเสริฐ

9
10

ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ
ผู้ประเสริฐ

ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ
ผู้ประเสริฐ

อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร

อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร

อ.ชยันต์ พลอาสา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
นาเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “มหกรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”
(วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระพรมราชูปถัมภ์)
3. การนาเสนอผงานสร้างสรรค์ นาฏยศิลป์
ชุด นกปากห่าง ในการนาเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นร่วมสมัย”
(วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระพรมราชูปถัมภ์)
4. งานสร้างสรรค์ symptom 2 การแสดงศิลปะ
และการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
(วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ณ คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
5. งานสร้างสรรค์ Life 1 การแสดงศิล ปะและ
การออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
(วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ณ คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
1. ชื่องานสร้างสรรค์ Life นิทรรศการ 1
Thailand Art and Design Exhibition
(วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สภา
ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 1-15 มีนาคม 2562)
1. งานสร้างสรรค์.....กาแพงแห่งสานึก
The wall of consciousness ศิลป์ พีระศรี
ครั้งที่ 19 ประจาปี 2562..ประเภทศิลปกรรม
(วันที่ 31 มกราคม 2562)
2. งานสร้างสรรค์ The power of clay no.01,
โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการ
นานาชาติ ครั้งที่ 14
(วันที่ 25-28 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเพาะ
ช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์)
3. ชื่องานสร้างสรรค์ สีแดงคือชาติ โครงการ
Hanoi Art Connecting 4- International Art
Exhibition and Workshop 2019
(วันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 ณ Hanoi
Industrial Fine Art University กรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม)
4. งานสร้างสรรค์ symptom, RMUTI
International Art Workshop and
Exhibition 2019
(วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมและ
การออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา)
5. ชื่องานสร้างสรรค์ Symptom โครงการ
นิทรรศการนานาชาติ RMUTI International
Art Workshop and Exhibition 2015
(วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
6. งานสร้างสรรค์ The Relationship, RMUTI
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ผศ.นเรศ ยะมะหาร

ผศ.นเรศ ยะมะหาร

อ.ชยันต์ พลอาสา

อ.ดร.ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล
อ.นัฏภรณ์ พูลภักดี
อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น

11

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ไม่นับลาศึกษาต่อ

76

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
International Art Workshop and
Exhibition 2019
(วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมและ
การออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา)
7. งานสร้างสรรค์ Nature, RMUTI
International Art Workshop and
Exhibition 2019
(วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมและ
การออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา)
8. งานสร้างสรรค์ Blue Nature, โครงการ
ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการ
นานาชาติ ครั้งที่ 14
(วันที่ 25-28 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเพาะ
ช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์)
9. ชื่องานสร้างสรรค์ Naver br the same
โครงการนิทรรศการนานาชาติ RMUTI
International Art Workshop and
Exhibition 2015
(วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
10. การนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ นาฏยศิลป์
ชุด ผุศ The International Festival of Arts
and culture
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ)

-

-

วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา ตามสูตร
62
76

= x 100

81.58 %

x5

5 คะแนน

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
81.58
20

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 20

ร้อยละ 81.58

=

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 2.2
หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
2.2(1-6)
การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 มกราคม 2562
2.2(7-52)
รายงานสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิ ทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
2.2(53-57)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
2.2(58-60)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ THE 6th ENGAGEMENT THAILAND CONFERENCE 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 3
กรกฎาคม 2562
2.2(61-69)
รายงานสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิ ทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
2.2(70-72)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
2.2(73)
บทความวิจัยเรื่อง “จากสมบัติผู้ดี ถึง สตรีมีคลาส ฤาเป็นอัตลักษณ์ไทยที่ทุกคนต้องการ” นาเสนอในการประชุมวิขาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
“นวัตกรรมการจัดการ สังคมสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
2.2(74-76)
รายงานสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิ ทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
2.2(77)
บทความวิจัยเรื่อง “จากสมบัติผู้ดี ถึง สตรีมีคลาส ฤาเป็นอัตลักษณ์ไทยที่ทุกคนต้องการ” นาเสนอในการประชุมวิขาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
“นวัตกรรมการจัดการ สังคมสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
2.2(78)
รายงานสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิ ทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
2.2(79)
“ภาพตัวแทนบุคลที่ปรากฏในมีม (Memes) กรณีศึกษาจากเพจนักการมีม” นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พหุวิทยาการแห่งภาษา
วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซี่ยนครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง
2.2(80-85)
รายงานสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิ ทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้ง ที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
2.2(86)
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจาปี 2561 (TNCP 2019). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 มิถุนายน 2562
2.2(87)
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจาปี พ.ศ. 2562 “จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก” ปีที่ 3
2.2(88)
รายงานสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิ ทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
2.2(89)
การประชุ มวิขาการระดับ ชาติ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการจัดการ สั งคมสีเขียว เพื่ อการพัฒ นาที่ยั่ งยืน ” เมื่อ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2(90)
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจาปี 2561 (TNCP 2019). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 มิถุนายน 2562
2.2(91)
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจาปี พ.ศ. 2562 “จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก” ปีที่ 3
2.2(92-94)
การประชุ มวิขาการระดับ ชาติ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการจัดการ สั งคมสีเขียว เพื่ อการพัฒ นาที่ยั่ งยืน ” เมื่อ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2(95)
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจาปี 2561 (TNCP 2019). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 มิถุนายน 2562
2.2(96)
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน้า 799-816 วันที่
26 มิถุนายน 2562
2.2(97)
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เมื่อ กรกฎาคม 2562
2.2(98)
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 2 อุดมศึกษาไทยยุค Disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ภายใต้สภาวะของความท้าทาย เมื่อ พฤษภาคม 2563
2.2(99-104)
การประชุมทางวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ยุคใหม่ ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2(105)
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9 วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
2.2(106-109)
การประชุมทางวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ยุคใหม่ ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2(110-112)
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562
2.2(113-114)
การประชุ มวิขาการระดับ ชาติ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการจัดการ สั งคมสีเขียว เพื่ อการพัฒ นาที่ยั่ งยืน ” เมื่อ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2(115-117)

การประชุมทางวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ยุคใหม่ ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2(118)
การประชุ มวิขาการระดับ ชาติ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการจัดการ สั งคมสีเขียว เพื่ อการพัฒ นาที่ยั่ งยืน ” เมื่อ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2(119)
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562
2.2(120-126)
การประชุมทางวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ยุคใหม่ ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นาเสนอผลงานวิจับแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น (เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
2.2(127)
ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธแบบบูรณาการสังคหวัตถุ 4 เพื่อพัฒนาตนด้านจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราช
2.2(128)
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. TNCP 2019 มศว. (2562).
0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดั บชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.2(1)
บทความตีพิมพ์
0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
2.2(1)
วารสารวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคมเมษายน 2562
2.2(2)
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายนธันวาคม 2562
2.2(3)
วารสารวไลยอลงกรณ์ปรทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 179-188
2.2(4)
การเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถานที่ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
2.2(5)
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม
2562)
2.2(6)
Words Reflecting the Aspects of Poverty in Thai Folk Song: Certain Examples and Observation from the Research Study
(กันยายน - ธันวาคม 2562)
2.2(7)
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 หน้า 206215)
0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบค ณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) หน้า 445 - 464.)
2.2(1)
1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
General Problems and Needs For Being an Owner of Residence and Arable Land
2.2(1)
ofWho live in Wang Sombun, Sakaeo, Thailand
(Vol.8 Special Issue June 2019)
2.2(2)
Civic Education through the process of Creating a Citizenship in Democracy
of Thailand (Vol.8 Special Issue June 2019)
2.2(3)
Fiscal Autonomy in Revenue Colleection Of Local Administrstive Organizations in Special Economic Zones, Thailand
(Vol.8 Special Issue June 2019)
2.2(4)
Community Participation in Water Management for Agriculture in Phra Phloeng Khao Chakan, Srakaew, Thailand
(Vol.8 Special Issue June 2019)
2.2(5)
Community Participation in Developing Tourism Attractions in Watthana Nakhon, Sa Kaeo, Thailand
(Vol.8 Special Issue June 2019)
2.2(6)
Thw Factors Affecting the Success of Ban San Thang Luang Community’s Environmental Management
(Vol.8 Special Issue June 2019)
2.2(7)
Social Capital and Strengthening of Klong Arang Community’ Sakeaw Province, Thailand
(Vol.8 Special Issue June 2019)
2.2(8)
The Comparing of Promoting Factor for co-existence between Thais and Migrant Workeers: A Casw Study Pathum Thani
Province, Thailand (Vol.8 Special Issue June 2019)
2.2(9)
Educational Administration Strategy of Rajabhat University According to Criteria of ASEAN University Network Quality
Assurnce (Vol.8 Special Issue June 2019)
2.2(10)
Janmaimool, P., & Khajohnmanee, S. (2019). Roles of Environmental System Knowledge in Promoting University
Students’ Environmental Attitudes and Pro-Environmental Behavior.
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2.2(11)
2.2(12)

PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research Vol. 8, Special Issue, in September 2019 (สารสนเทศศาสตร์)
Boontham, S. 2019. “Social Capital and Strengthening of Klong Arang Community, Ban Gang Sub-district, Muang Sakeaw
District, Sakeaw Province.” PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research 8 Special Issue (June 2019): 112-118
1.00 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
2.2(1)
รายงานวิจัย เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). พ.ศ.2562
2.2(2)
รายงานการวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผ่านสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). พ.ศ.2562
2.2(3)
โครงการนาร่องการประเมินความหวาดกลัวอาชญากรรมและความเชื่อมั่นของคนที่ มีต่อชุมชน ได้รับทุนสนับสนุน จากสานั กงานเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ.2562
2.2(4)
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและและความโปร่ ง ใสในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ กลุ่ ม 1 (จั ง หวั ด นนทบุ รี ปทุ ม ธานี ลพบุ รี และ
พระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ 2562” ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2562
2.2(5)
รายงานการวิจัยเรื่อง บทเรียนความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนคลองอาราง ตาบลบ้านแก้ง
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
(ตุลาคม 2562)
คุณภาพงานสร้างสรรค์
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
2.2(1)
สูจบิ ัตร
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
2.2(1)
ใบประกาศนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ชุด บัวสามเหล่า
2.2(2)
ใบประกาศนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ชุด แม่หญิงฟ้อนลาย ป้อจายฟ้อนเกี่ยว
2.2(3)
ใบประกาศนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ชุด นกปากห่าง
2.2(4-5)
สูจบิ ัตร
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.2(1)
สูจบิ ัตร
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
2.2(1-9)
สูจบิ ัตร
2.2(10)
การนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ นาฏยศิลป์ ชุด ผุศ The International Festival of Arts and culture
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และ
โจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
2. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
3. อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
4. อาจารย์วสนันท์ อิทธิมีชัย
5. อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นายกฤตนันท์ ในจิต
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 331 , 422
E-mail : nanpha76@hotmail.com
E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562- 31 กันยายน 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 91)
1. การนั บจ านวนอาจารย์ประจ า ให้ นั บ ณ วั น สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึก ษาตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย และนั บที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. ผลงานให้นับตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาทา
ร่วมกัน
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา จานวน 30 เรื่อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
ชื่อ-สกุลอาจารย์
1

2

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยะ
อ. สิริวิทย์ สุขกันต์
อ.นารีนาถ วงษ์ปรีดา
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
อ.ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
อ.นริศรา จริยะพันธุ์
น.ส.เฉลิมพร โตสงวน
นพรุจ ศรีทองกูล,
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

1. ศึกษาชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน

ธนาคาร แสนสิริลานนท์,
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

4. ปลากัดยอดนักสู้สัญลักษณ์แห่งสยาม พัฒนาเศรษฐกิจสู่การส่งออก
สัตว์น้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย
((รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1640-1648)

3

4

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
2. “หน่วยจัดการระดับจังหวัดสาหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาด
เล็ก ร่วมกับสานักสร้างสรรค์โอกาส (สานัก 6)”
3. การเผาอ้อยในภาคการเกษตรของไทย:ปัญหาและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการแก้ไข
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1532-1540)
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ที่

ชื่อ-สกุลอาจารย์
ผศ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ

5

ธัญญาลักษณ์สาราญสุข,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม
6
เพ็ญประภา เรืองปัญญา,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม
7
ธัญญารัตน์ โอนอ่อน,
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม
8

อารียา อุทยานิน,
อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ
9
ศิริลักษณ์ อินประสิทธิ,์
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์
10

ภัทรวดี ใยน้อย,
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์
11

อ.สิริวิทย์ สุขกันต์
12

อ.สุคนธา ฟูสุวรรณ
13

14

ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ
ผศ.ประกาศิต ประกอบผล
อ.ดร.กฤตยชญ์ คามิ่ง

15

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
5. ข้อมูลและสถิติที่สาคัญสาหรับสังคมสูงอายุ: ถอดบทเรียนจาก
ต่างประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุ
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1803-1817)
6. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการไทย
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 23 พฤศจิกายน
2562 หน้า 1787-1802)
7. ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐให้ประสบผลสาเร็จ
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1831-1845)
8. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประเทศไทย
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1846-1861)
9. ความรุนแรงในครอบครัวนาไปสู่ปัญหาอาชญากรรม
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 23 พฤศจิกายน
2562 หน้า 1877-1889)
10. การศึกษาวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ชุมชนเกาะเกร็ด ตาบลเกาะเกร็ด
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 23 พฤศจิกายน
2562 หน้า 1611-1627)
11. การขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและ
เยาวชนไทย
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 23 พฤศจิกายน
2562 หน้า 1628-1639)
12. “ภาพตัวแทนบุคลที่ปรากฏในมีม (Memes)
กรณีศึกษาจากเพจนักการมีม”
(นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พหุวิทยาการแห่งภาษา
วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซี่ยนครั้งที่ 1”
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง)
13. การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่
4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครั้งที่ 9 วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562)
14. “มารในคัมภีร์พระไตรปิฎก”ตีพิมพ์ใน (วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2562)
15. การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตสุขภัณฑ์
เซรามิก ในเขตจังหวัดสระบุรี
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3
(กันยายน –ธันวาคม พ.ศ. 2562)
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ที่

ชื่อ-สกุลอาจารย์
ฤทัย สาเนียงเสนาะ

16

17

อ.ไพศาล แย้มวงษ์
และอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.นเรศ ยะมะหาร

18
อ.นัฏภรณ์ พูลภักดี
19
อ.ดร.ลักขณา แสงแดง
20
ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ
21

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
16. คาที่สะท้อนลักษณะความยากจนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งไทย: ตัวอย่างและข้อสังเกตบางประการ
Words Reflecting the Aspects of Poverty in Thai Folk Song:
Certain Examples and Observation from the Research Study
(กันยายน - ธันวาคม 2562)
17. ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์ต่อการพัฒนา
แรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.
(วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) หน้า 445 - 464.)
18. งานสร้างสรรค์ มังกร นิ ทรรศการศิล ปกรรมร่วมสมัยกลุ่ มอยุธยา
ครั้งที่ 10
(วันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2562 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค)
19. การนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ นาฏยศิลป์
ชุด แม่หญิงฟ้อนลาย ป้อจายฟ้อนเกี่ยว ในการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์
ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”
(วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระพรมราชูปถัมภ์)
20. การนาเสนอผงานสร้างสรรค์ นาฏยศิลป์
ชุด นกปากห่าง ในการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “มหกรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”
(วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระพรมราชูปถัมภ์)
21. งานสร้ างสรรค์ The power of clay no.01, โครงการปฏิ บั ติก าร
ทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 14
(วันที่ 25-28 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)

โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ “ด้านการศึกษา”
22

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
อ.ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
อ.ฤทัย สาเนียงเสนาะ
อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร

23

24

อ.ศุภกร ชมศิริ
อ.นริศรา จริยะพันธุ์

25
26

อ.บุษบา แฝงสาเคน
อ.ปวิช เรียงศิริ
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

27

อ.ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ

1. โครงการบ่มเพาะคุณ ธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมอัน มี
พระมหากษัตริย์เป็ นประมุข โรงเรียนชุมชนวัด ไก่เตี้ ย อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
2. โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข โรงเรียนบ้านไทรทอง อาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว
5. โครงการอ่า นออกเขี ยนได้ เพื่ อ สร้างเสริม สุ ข ภาวะส าหรั บ นั ก เรี ย น
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว โรงเรี ย นวั ด บางเตยนอก (ตามร
ภาคอุทิศ) อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
6. โครงการอ่า นออกเขี ยนได้ เพื่ อ สร้างเสริม สุ ข ภาวะส าหรั บ นั ก เรี ย น
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว โรงเรี ย นวั ด เที ย นถวาย อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี
7. โครงการอ่า นออกเขี ยนได้ เพื่ อ สร้างเสริม สุ ข ภาวะส าหรั บ นั ก เรี ย น
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
8. โครงการอ่า นออกเขี ยนได้ เพื่ อ สร้างเสริม สุ ข ภาวะส าหรั บ นั ก เรี ย น
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนา สระแก้ว
รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสระแก้ว

โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ “ด้านการพัฒนาท้องถิ่น”
28
29
30

อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
อ.ศิริขวัญ บุญธรรม
อ.ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง

1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว (ระยะที่ 1) ตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว (ระยะที่ 1) ตาบลป่างิ้ว อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว (ระยะที่ 1) ตาบลบ้านแก้ง อาเภอ
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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ที่
ชื่อ-สกุลอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและไม่นับ
ลาศึกษาต่อ 76 คน
จานวนผลงาน 30

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

วิธีการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
โจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับชาติตามสูตร
30
76

x 100

= ร้อยละ 39.47

x

= 5 คะแนน

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
39.47
20

คะแนนที่ได้ =

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.3
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 20

ร้อยละ 39.47

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 2.3
หมายเลขเอกสาร
2.3(1)
2.3(2)
2.3(3-11)
2.3(12)
2.3(13)
2.3(14)
2.3(15)
2.3(16)
2.3(17)
2.3(18)
2.3(19-20)
2.3(21)
2.3(22–27)
2.3(28–30)

5

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

ชื่อเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non – Flagship Program)
สัญญาโครงการ“หน่วยจัดการระดับจังหวัดสาหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก ร่วมกับสานักสร้างสรรค์โอกาส (สานัก 6)”
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1532-1540
การประชุมวิชาการระดับชาติ “พหุวิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซี่ยนครั้งที่ 1”
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9 วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายนธันวาคม 2562
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3
(กันยายน –ธันวาคม พ.ศ. 2562)
Words Reflecting the Aspects of Poverty in Thai Folk Song: Certain Examples and Observation from the Research Study
(กันยายน - ธันวาคม 2562)
(วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) หน้า 445 - 464.)
งานสร้างสรรค์ มังกร นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 10 (วันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2562 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค)
“มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”
(วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระพรมราชูปถัมภ์ )
, โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 14
(วันที่ 25-28 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ “ด้านการศึกษา”
โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ “ด้านการพัฒนาท้องถิ่น”
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณาจารย์มี ผ ลงานวิช าการทั้ งในระดั บ ชาติ และระดั บ - คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการ
นานาชาติ
หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
- คณาจารย์ผลงานวิชาการที่มีการบูรณาการการเรียนสอน - คณะควรส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ในการขอเงินสนับสนุน
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ทุนวิจัยทัง้ ภายในและภายนอกให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
1. นายกฤตนันท์ ในจิต
2. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
4. อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
5. อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คามิ่ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2909 3026
E-mail : nanpha76@hotmail.com
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. คณะมีการกาหนดนโยบายในการบริการวิชาการต่อสังคม หลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชนเป้าหมาย และมี
การจัดทาแผนบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตามจุดเน้นหรืออัตลักษณ์ของคณะ
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม (เอกสาร 3.1.1(1)) ขึ้ น
คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ได้ประชุมเพื่อดาเนินการจัด ทาแผนการดาเนินงานพัฒ นาพันธกิจสัมพันธ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้มีการกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ โดยใช้
โครงการและงานวิจัยที่อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ได้ลงไปบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2562 มาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการออกแบบกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อสานต่อและขยายผลการดาเนินงานกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายของคณะ
มนุษยศาสตร์ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของชุมชนที่ได้เริ่มดาเนินการไว้
จากปีก่อนมาสานต่อในแผนปีงบประมาณ 2563 (เอกสาร 3.1.1(3) - (เอกสาร 3.1.1(4))
คณะกรรมการบริการวิชาการฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้มีการ
ออกแบบกิจกรรมบริการวิชาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในระยะ 20 ปี
และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ที่ มุ่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและท้องถิ่นมาเป็นหลัก
ในการออกแบบกิจกรรม โดยพิจารณาเลือกพื้นที่จากการที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้มีการเปิดพื้นที่ใหม่ซึ่งได้จัดกิจกรรม
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สารวจข้อมูลจัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วเพื่อกิจกรรมพันธกิจสัมพั นธ์ ในพื้นที่ 2
จังหวัด คือ 1) ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และ 2) บ้านคลองอาราง หมู่ 16 ตาบลบ้านแก้ง อาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในปีงบประมาณ 2562 และ
คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ได้นาผลการสารวจเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการซึ่งมีการประชุมกันเป็นประจาทุกเดือน
และได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกเป้าหมายโดยคานึงถึงความต้องการที่ชุมชนสะท้อนออกมาจากกิจกรรมคืนข้อมูล
กาหนดแผนการดาเนินงาน คณะกรรมการจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การบริการวิชาการ ดังนี้
1. มาจากความต้องการของชุมชนเป็นหลักสาคัญ
2. มีการระบุเป้าหมายในการพัฒนา เชิงประเด็น/เชิงพื้นที่
3. เน้นการบริการวิชาการและการบริการพื้นที่ โดยการนาศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชานามาบูรณาการในการ
ดาเนินงาน
4. ในการกาหนดประเด็นพื้ นที่และการบริการวิชาการ จะต้องมีความสอดคล้องในการจัดการวิจัยเชิ งพื้น ที่
โดยประเด็นในการพัฒนาที่มาจากความต้องการของชุมชนเบื้องต้น ได้แก่
1. การจัดการความเสี่ยงในชุมชน
2. การบริโภคผักและผลไม้ในชุมชน
3. การจัดสุขภาวะชุมชน
4. การพัฒนาอาชีพ
จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกาหนดพื้นที่และประเด็นในการร่วมมือกันทางาน คือ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว และ บ้านงิ้ว ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนและจากการสารวจข้อมูลดังกล่าว และจากการดาเนินโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏในปีงบประมาณ
2562 จึงนาไปสู่การจัดทาแผนบริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยในแผนการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563 ได้กาหนดกิจกรรม จานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการ “มัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม”
2. โครงการ “ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักผลไม้โรงเรียนบ้านไร่สามสี ตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้วเพื่องานพันธกิจสัมพันธ์”
(เอกสาร 3.1.1(1) - 3.1.1(2))
เอกสารหลักฐาน
3.1.1(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
3.1.1(2) เอกสารนาเสนอขออนุมัติแผนการดาเนินงาน (กนผ.01)
 ข้อ 2. คณะมีการกากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน และ
ท้องถิ่น ตามความเชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณ์ของคณะ
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริการวิช าการฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานโดยเน้ นให้ มีคณะกรรมการที่ มาจาก
ตัวแทนทุกสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก อาทิ สสส.
สานัก 6 และผู้ประสานงานหน่วยจัดการงานวิจัย สกสว. เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นต้น
คณะกรรมการบริการวิชาการฯ มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบกลไก รวมไปถึงระบบการกากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดวาระการประชุมของทุกเดือน โดยเรียงลาดับมาจาก
ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
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ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)
ครั้งที่ 5 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
โดยลาดับ และมีการกาหนดปฏิทินการประชุมประจาเดือน (ดังเอกสารแนบ)
จากวาระการประชุม และที่ได้ดาเนินการประชุมมาแล้วนั้น คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ได้กาหนดบทบาท
หน้าที่ พร้อมแนวทางของการดาเนินงานร่วมกัน และมีการมอบหมายภารกิจในการดาเนิ นงานของแต่ละโครงการ
ให้ กากับ ติ ด ตาม และเน้ น การใช้ศาสตร์ของแต่ ล ะสาขาวิช าน ามาบู รณาการณ์ สู่ ชุ ม ชน นอกจากนี้ การดาเนิ น งาน
ด้ า นบริการวิ ช าการ ยั งได้ มี ก ารกากั บ ดู แ ลโครงการต่ า ง ๆ ทุ ก เดื อ น โดยมี ก ารน าเสนอพั ฒ นาการในการประชุ ม
เป็นการเปิดโอกาสให้คณะผู้ดาเนินโครงการมีส่วนในการรายงานความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อัน
เป็นการช่วยให้เกิดองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการที่บูรณาการมาจากสาขาวิชาอย่างแท้จริง
นอกจากนี้คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ยังได้ดาเนิน การกากับติดตามการเบิ กจ่ายงบประมาณในการดาเนิ น
โครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน และมีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ทุกครั้ง พร้อมจัดทาสรุปขั้นตอนการดาเนินงานเป็นระยะ
(เอกสาร 3.1.2(1) - 3.1.2(2))
เอกสารหลักฐาน
3.1.2(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ประจาปีงบประมาณ 2563
3.1.2(2) รายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 7 ตุ ล าคม พ.ศ. 2562
ครั้ ง ที่ 2/2562 วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2562, ครั้ ง ที่ 3/2563 วั น ที่ 11 ธั น วาคม พ.ศ. 2562, ครั้ ง ที่ 1/2563
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563, ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.
2563 (ผ่านระบบออนไลน์), ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 (ผ่านระบบออนไลน์) ครั้งที่ 5/2563 วันที่
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 ข้อ 3. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ
ท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ดาเนินงานด้วยการเน้นสร้างความรู้ ความร่วมมือเชิงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก เช่น
- ชุมชนเขาสิงโต ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
- การดาเนินงานร่วมกับหน่วยวิจัย สสส. สานัก 6
- การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
- การจัดตั้งโรงเรียนพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
การดาเนินงานดังกล่าว เป็นส่วนช่วยให้เกิด ความยั่งยืนของคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ซึ่งการจัดทาโครงการ
ตามแผนการดาเนินงานนั้น ล้วนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดสัมพันธภาพและการ
พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในการดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการในระดับคณะจึงทาให้ได้เครือ ข่ายความ
ร่วมมือเพิ่มเติมมา ดังนี้
- เพจสยามไทย (SiamThai Update) โดยสนับสนุนวิทยากรและการประชาสัมพันธ์โครงการในเพจ
- โรงเรียนบ้านไร่สามศรี อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ร่วมกันจัดทาโครงการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้
ในโรงเรียน
(เอกสาร 3.1.3(1))
เอกสารหลักฐาน
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3.1.3 (1) แผนบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2563
 ข้อ 4. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
ในการดาเนินงานบริการวิชาการ เพื่ อการพัฒนาและสนองต่อความต้องการของชุมชนนั้น คณะมีการแบ่งภารกิจ
และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการดาเนินการด้านการบูรณาการศาสตร์จากทุกสาขาวิชา
เพื่อดาเนินโครงการต่าง ๆ และมีคณะกรรมการจากสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ
- โครงการ “มัคคุเทศก์น้อยเพื่ อการจัดการท่ องเที่ย วชุม ชนและวัฒ นธรรม” ดาเนินงานร่วมกับ สาขาวิช า
ศิลปะการแสดง, สาขาวิ ชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์, สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน,
สาขาวิชาทัศนศิลป์ และ สาขาวิชานิติศาสตร์
- โครงการ “ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผัก ผลไม้โรงเรียนบ้านไร่สามสี ตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์
จัง หวั ด สระแก้ว เพื่ องานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ” ด าเนิ น งานร่วมกับ สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารนานาชาติ ,
สาขาวิชาจิตวิท ยา, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่ อการพัฒ นา, สาขาวิชาทัศนศิลป์ แล ะ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง การบูรณาการในด้านบริการวิชาการนั้นเป็นไปแบบแบบสหวิทยาการ และบูรณาการระหว่าง
การบริการวิชาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการทาวิจัย ซึ่งเป็นการนาเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยง
เพื่อจัดการเรียนรู้ โดยนาองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ มาประกอบการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นต้น ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1/2562
- การฝึกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน วิธีการบูรณาการ อาจารย์ร่วมประชุมและลงพื้นที่สารวจความต้องการความ
จ าเป็ น ของการจั ด กิ จ กรรมและการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การท าปุ๋ ย หมั ก สารไล่ ศั ต รู พื ชชี ว ภาพ รณรงค์
และกระตุ้นให้มีการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี และอาจารย์นาประเด็นความต้องการความจาเป็นที่ได้มาเป็น
การศึกษารายกรณีในชั้นเรียนให้ผู้เรียนได้ร่วมฝึกวิเคราะห์ความต้องการความจาเป็นในการจัดกิจกรรมและการ
อบรมเชิง
- เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน วิธีการบูรณาการ ประยุกต์หลักการฝึกอบรม การ
สอน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้แก่การสร้างเสริมสมรรถนะ
ความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการท่องเที่ยวโดยการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้มีความรู้เข้าใจบริบทของชุมชนที่
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม วัดหรือสถานที่สาคัญของชุมชน
- เทคนิคการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา วิธีการบูรณาการ ประยุกต์หลักการฝึกอบรม และสัมมนา เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจระหว่างกันในแนวทางการพัฒนาชุมชน และกาหนดแผนในการพัฒนาชุมชนที่ชัดเจนตามโครงการที่
กาหนด ตลอดถึงการอบรมบุคลการในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้แนวทางการพัฒนา เพื่อจะทาให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์
- ลักษณะภาษาไทยปัจจุบัน วิธีการบูรณาการ ให้ผู้เรียนออกแบบโปสเตอร์อินโฟรกราฟิกโดยใช้ภาษาให้น่าสนใจ
ในการนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และการเป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2/2562
- การปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในชุมชน วิธีการบูรณาการ อาจารย์ผู้สอนนาประเด็นปัญหาเด็ก
และเยาวชนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ที่สารวจได้จากการลงพื้นที่ มาร่วมสรุปอภิปรายในชั้นเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และสร้างเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมการปลูกและบริโภคผัก
ผลไม้ของเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้สอนและผู้เรียนได้นาประเด็นปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคผักผลไม้มาร่วมอภิปรายวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในการปลูกและบริโภคผัก
และผลไม้
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- คอมพิวเตอร์อาร์ต วิธีการบูรณาการ ออกแบบแผนที่ถนนคนเดิน และ ต้นแบบสาหรับเพ้นท์ผนังลงผนัง ซอย
14 ชุมชนบ้านป่างิ้ว
- เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง วิธีบูรณาการ การประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการร่ว มของโครงการมัคคุเทศก์โดย
ส่งเสริมความเข็งแข็งด้านอื่นๆในชุมชน เช่น การพัฒนาแหล่งธรรมชาติ เศรษฐกิจชุมชน ตลาดชุมชน และเกษตร
อินทรีย์ในชุมชน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้บูรณาการเศรษฐกิจชุมชนที่สะท้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ
เชิงวัฒนธรรมของชุมชน
(เอกสาร 3.1.4(1))
เอกสารหลักฐาน
3.1.4(1) แผนการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2563
 ข้อ 5. คณะมีการดาเนินการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริการวิชาการฯ มีการดาเนินงานร่วมกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ
ล้วนเกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีการดาเนินงานสารวจข้อมูล การจัดทาแผนพัฒนา และการคืน
ข้อมูลสู่ชุมชน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
พื้นที่บ้านงิ้ว ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่ได้ มีการสารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ชุมชนบ้ านงิ้วมี ทั้งหมด 5 หมู่ หมู่ที่ มีจานวนครัวเรือนมากที่ สุด คือ หมู่ 2 จานวน 206 ครัวเรือน รองลงมาคือหมู่ 3
จานวน 180 ครัวเรือน รองลงมาเป็นหมู่ 5 หมู่ 1 และหมู่ 4 ตามลาดับ ในปีงบประมาณ 2562 คณะได้นาผลการศึกษา
มาวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมบริการวิชาการ จากนั้นได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูล เพื่อให้ชุมชนทราบข้อมูลชุมชนของ
ตนเองและกระตุ้นชุมชนเกิดความตระหนัก และนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจมาวางแผนพัฒนาชุมชนตนเองร่วมกับคณะ
มนุษ ยศาตร์และสั งคมศาสตร์ ซึ่งคณะมนุ ษ ยศาสตร์ได้น าข้อมูลที่ ได้ จากการสารวจมาออกแบบโครงการเพื่อจัดท า
แผนงานบริการวิชาการในปีงบ พ.ศ. 2563 ต่อจากนั้นได้ชักชวนตัวแทนชุมชนร่วมกันกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
และประเด็ น ที่ ต้ อ งการพั ฒ นา ซึ่ ง ชุ ม ชนสะท้ อ นความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ การจั ด การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชุ ม ชน จากนั้ น
คณะกรรมการฯ จึงได้นาข้อมูลดังกล่าวมาร่วมออกแบบโครงการ จนเป็นที่มาของการดาเนินโครงการในปีงบประมาณ
2563 คือโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม” บ้านงิ้ว ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก
จัง หวั ด ปทุ ม ธานี ” โดยในปี งบประมาณ 2563 เน้ น การพั ฒ นาเยาวชนและตั วแทนชุ ม ชนเพื่ อให้ มี ทั กษะในการน า
ท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง และการเตรียมความพร้อมชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงจุดเด่นและอัตลักษณ์ ของ
ตนเองให้มีความน่าสนใจเตรียมรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการดาเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ 2564 ไปอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

ปีงบประมาณ 2562 โครงการ
สารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน
บ้านงิ้ว ต.สามโคก จ.ปทุมธานี

ปีงบประมาณ 2563 โครงการ
มัคคุเทศน์น้อยเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ 2564 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว
วิถีชุมชนและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตาบลบ้านงิ้ว

พื้นที่โรงเรียนบ้านไร่สามศรี อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริการ
วิชาการและพันธกิจเพื่อสังคมได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้ กิจกรรม “ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักผลไม้ ณ
โรงเรียนบ้านไร่สามสี ตาบลวังสมบู รณ์ อาเภอวังสมบู รณ์ จั งหวัดสระแก้ว” โดยพื้ นที่ แห่งนี้มีฐานข้อมูลเดิมมาจาก
โครงการที่ได้จัดทาในปีงบประมาณ 2562 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านไร่สามสี ตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
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ได้แก่ ฐานข้อมูลครอบครัวยากจนพิเศษ ซึ่งครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่สามสี มีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ
เดือน ซึ่งทางคณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคมร่วมกับโรงเรียนบ้านไร่สามสี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของปัญหาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการของนักเรียน จึงได้จัดทาโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้ ในกิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักผลไม้โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่องาน
พันธกิจสัมพันธ์ขึ้น โดยเน้นที่การปรับอาหารกลางวันของแม่ครัวประจาโรงเรียน และเพิ่มให้ในมื้ ออาหารนั้นมีสัดส่วน
ของปริมาณผักและผลไม้ในกระบวนการทาอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ พร้อมทั้งสร้างความรู้และความ
ตระหนักให้กับ นักเรีย นโรงเรีย นบ้ านไร่สามศรีเกิด การปรับ เปลี่ยนพฤติ กรรมการบริโภคอาหารเพื่ อสุ ขภาพมากขึ้น
ตลอดจนลดการบริโภคน้ าหวานหรือ น้ าอั ด ลมน้ อยลง และเพิ่ ม การบริโภคผั กและผลไม้ ม ากขึ้น ซึ่ งจะน าไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่สามศรีต่อไป โดยสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

ปีงบประมาณ 2562 โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2563 โครงการ
ส่งเสริมการปลูกและบริโภค
ผักผลไม้ ณ โรงเรียนบ้านไร่
สามสี

ปีงบประมาณ 2564 โครงการ
ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้า
ภูฏานและการแปรรูป
โรงเรียนบ้านไร่สามศรีฯ

(เอกสาร 3.1.5(1))
เอกสารหลักฐาน
3.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 ข้อ 6. คณะมีการกากับติดตามผลการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ได้มีการกากับติดตามโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน และได้มีการรายงานผลการดาเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อพิจารณา จานวน 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้
รอบ 6 เดือน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(เอกสาร 3.1.6(1) - 3.1.6(2))
เอกสารหลักฐาน
3.1.6(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 ส.ค 2562
3.1.6(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562, ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563, ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.
2563 (ผ่านระบบออนไลน์), ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 (ผ่านระบบออนไลน์) ครั้งที่ 5/2563 วันที่
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
1. นายกฤตนันท์ ในจิต
2. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
4. อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
5. อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คามิ่ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2909 3026
E-mail : nanpha76@hotmail.com
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการที่ได้ดาเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.51
ผลการดาเนินงาน
คณะได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมายจานวน 2 พื้นที่ ได้แก่
1) ชุมชนบ้านงิ้ว ตาบลป่างิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน ตาบลบ้านงิ้ว
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 2) พัฒนาเยาวชนและชาวบ้านเป็นมัคคุเทศก์สาหรับการท่องเที่ยววิถีชุมชน ตาบล
บ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จั งหวัดปทุ ม ธานี โดยจัด กิจกรรมในช่ วงเดือน 1 มกราคม 2563 วัน สิ้ นสุ ด โครงการ 30
มิถุนายน 2563 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการร่วมกับชุมชนในการจัดทาแผนที่ท่องเที่ยวของชุมชน และการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามัคคุเทศน์น้อยในชุมชน ซึ่ งเบื้องต้นสามารถรวมกลุ่มเยาวชนที่สนใจที่พร้อมในการพัฒนาใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป
2) โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักในโรงเรียนบ้านไร่สามศรี ตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมบริโภคผัก ผลไม้ ในมื้อกลางวันของนักเรี ยนในโรงเรียน
บ้านไร่สามศรี ตาบลวังสมบู รณ์ อาเภอวังสมบู รณ์ จั งหวัดสระแก้ว 2. เพื่ อส่ งเสริม ให้ แม่ ครัวเกิด การปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมโดยการปรุงอาหารกลางวันตามรายการอาหารที่มีการกาหนดไว้ทุกมื้อของโรงเรียนบ้านไร่สามศรี ตาบลวัง
สมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และ 3. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวนักเรียนที่มีความยากจนในโรงเรียนบ้าน
ไร่สามศรี ตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ได้ ปลูกผั ก เพื่ อลดรายจ่ายและเพิ่ มรายได้ โดย จั ด
กิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม 2562 – สิงหาคม 2563 กิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 1.จัดตั้งคณะทางานร่วมกันระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทีมอาจารย์บริการวิชาการ) และโรงเรียนบ้านไร่สามศรี (ผู้อานวยการโรงเรียน,
แกนน าครู, นั กเรีย น, แม่ครัว, ผู้ป กครอง, องค์การปกครองส่ว นท้ องถิ่น ) 2. ส ารวจข้อมูล พฤติกรรมและปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่สามศรี 3. ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ โดย
บูรณาการกับการเรียนการสอนของโรงเรียน 4. ประชุมจัดทารายการอาหารกลางวันทุกเดือน 5. แม่ครัวปรุงอาหารมื้อ
กลางวันตามรายการอาหารที่กาหนดไว้ 6. กิจกรรมส่งเสริมให้มีการบริโภคผักที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี
จากการดาเนินโครงการทั้ง 2 กิจกรรม พบว่า ชุมชนเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51
(เอกสาร 3.2.1(1) - 3.2.1(2))
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เอกสารหลักฐาน
3.2.1(1) กนผ.05 สรุปรายงานโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม”
3.2.1(2) กนผ.05 สรุปรายงานโครงการ “โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักในโรงเรียนบ้านไร่สามศรี”
 ข้อ 2.มีฐานข้อมูลชุมชนของหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 หมู่บ้าน
ผลการดาเนินงาน
จากการลงดาเนินโครงการบริการวิช าการในปีงบประมาณ 2563 คณะได้รวบรวมข้อมูลชุมชนของหมู่บ้านที่ได้
ดาเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 2 ชุมชน ได้แก่
1) ชุมชนบ้านงิ้ว ตาบลป่างิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
2) โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
นอกจากนี้คณะยังได้ร่วมกับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการเป็นผู้จัดการพื้นที่ดาเนินโครงการ ซึ่งได้
มีการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
โดยการดาเนินงานในช่วงที่หนึ่งมุ่งเน้นในการสารวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน รวมถึงพื้นที่
ชุมชนโดยรอบโรงเรียน โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งกับนั กเรียน ครู ผู้อานวยการ ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน
ตลอดจนศึกษานิเทศน์ ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์จึงได้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและชุมชน ใกล้เคียงกับโรงเรียนที่ได้ลง
พื้นที่ดาเนินกิจกรรม (ในการดาเนินโครงการระยะที่ 1) จานวน 6 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนวัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี
2. โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย จังหวัดปทุมธานี
3. โรงเรียนวัดบางเตยนอก จังหวัดปทุมธานี
4. โรงเรียนบ้านไทรทอง จังหวัดสระแก้ว
5. โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จังหวัดสระแก้ว
6. โรงเรียนร่มเกล้าพัฒนา จังหวัดสระแก้ว
โครงการที่คณะร่วมกับสานักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ (สสร.) ในการจัดทาโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งได้จัดทา
เป็นฐานข้อมูลของชุมชนจานวน 3 ฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
(โครงการระยะที่ 1)
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
(โครงการระยะที่ 1)
3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
(โครงการระยะที่ 1)
(เอกสาร 3.2.2(1) - 3.2.2(4))
เอกสารหลักฐาน
3.2.2(1) ฐานข้อมูลชุมชนบ้านงิ้ว ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
3.2.2(2) ฐานข้อมูลโรงเรียนบ้านไร่สามศรี ตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
3.2.2(3) ฐานข้อมูลโรงเรียนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ จานวน 6 โรงเรียน
3.2.2(4) ฐานข้อมูลโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จานวน 3 พื้นที่
 ข้อ 3.มีนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่ สามารถสร้างคุณ ค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดย
สามารถนาผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
ผลการดาเนินงาน
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จากการด าเนิ น โครงการยกระดั บ คุณ ภาพชี วิต ชุ ม ชนและท้ องถิ่น จึ งได้ น วัต กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ กับ ชุ ม ชน
เพื่อการดาเนินโครงการพัฒนาในระยะต่อไป ดังต่อไปนี้
แผนที่ทุน ศักยภาพของชุมชน (ตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี, ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว)
1. Infographic ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
2. เสียงบรรยายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ
3. แผนพัฒนาชุมชน (ตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี, ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว)
4. แผนพัฒนาโรงเรียน จานวน 6 โรงเรียน
(เอกสาร 3.2.3(1) - 3.2.3(5))
เอกสารหลักฐาน
3.2.3(1) แผนที่ทุน ศักยภาพของชุมชน ตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
3.2.3(2) ภาพ Infographic ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
3.2.3(3) ไฟล์เสียงบรรยายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ
3.2.3(4) แผนพัฒนาชุมชน
3.2.3(5) แผนพัฒนาโรงเรียน
 ข้อ 4.มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการที่ได้ดาเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินโครงการบริการวิช าการที่ ได้ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 พบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการที่ได้ดาเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต ได้น้อยกว่าร้อยละ 90
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้กระทบต่อแผนการดาเนินงานที่ไม่สามารถลงพื้นที่ และจัด
กิจกรรมได้ตามแผนจึงทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และมีการยกเลิกการดาเนินงานในบางกิจกรรมเนื่องจาก
ไม่สามารถรวมกลุ่มได้ในช่วงประกาศภาวะฉุกเฉิน จึงกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผน
(เอกสาร 3.2.4(1))
เอกสารหลักฐาน
3.2.4(1) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ข้ อ 5.มี ชุ มชนหรือหมู่บ้ านที่ มี ศัก ยภาพในการจั ด การตนเองตามนโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย มีระดั บ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ชุมชนหรือหมู่บ้าน
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินการในปี 2563 มีหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดการตนเองตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จานวน 2 ชุมชน ได้แก่
1) โครงการมัคคุเทศน์น้อยฯ ชุมชนบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ
เส้นทางท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน และการพัฒนาเยาวชนและชาวบ้านเป็นมัคคุเทศก์สาหรับการท่องเที่ยววิถี
ชุมชน โดยการดาเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่กระบวนการศึกษาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมชุมชน การ
ร่วมมือกันจัดทาแผนที่ท่องเที่ยว และการรวมกลุ่มเยาวชนและชาวบ้านในชุมชนที่สนใจ เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
การเป็นมัคคุเทศน์น้อย เพื่อนาเที่ยวในชุมชนตนเอง ซึ่งจากรูปแบบการดาเนินการพบว่าชาวบ้านเริ่มมีการรวมกลุ่มกัน
อย่างเข้มแข็ง มีการกาหนดโครงสร้างการทางาน และเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการหาเครือข่ายร่วมมือในการพัฒนา
ร่วมกัน เช่น ในแผนการดาเนินกิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ ยวนั้นได้มีแผนในการจัดงานเปิดตัวการท่องเที่ยว แต่ด้วย
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 99

งบประมาณที่จากัด กลุ่มแกนนาชุมชนและอาจารย์จึงได้รวมตัวกันไปขอความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาส และได้รับ
ความร่วมมื อเป็น อย่ างดีในการอานวยสถานที่และสนั บ สนุ นงบประมาณบางส่ วนในการดาเนิน งาน แต่เนื่ องจาก
สถานการณ์โควิดจึงทาให้ต้องระงับการจัดกิจกรรมนี้ออกไป อย่างไรก็ตามจากความร่วมมือร่วมใจในการวางแผนการ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
2) โครงการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียนบ้านไร่สามศรี อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ลักษณะการดาเนินโครงการเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายและทางมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมเริ่มต้นจากการ
จัดตั้งคณะทางานที่มีองค์ประกอบที่หลากหลาย เช่น ผู้อานวยการ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงเด็กนักเรียน ร่วมกับ
ทีมอาจารย์คณะกรรมการบริการวิชาการฯ มีการสารวจข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนก่อนเริ่ม
โครงการเพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และวางแผนการทางานในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผักและ
ผลไม้ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีการจัดทาเมนูอาหารกลางวันร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ค รู
และนักเรียนร่มกันผลิตผักปลอดภัยไว้สาหรับบริโภคเองในโรงเรียน โดยจากการดาเนินงานที่ผ่านมาพบว่าจากการ
จัดตั้งกลุ่มและการแบ่งหน้าที่มอบหมายงานให้คณะทางานอย่างชัดเจน จึงทาให้คณะทางานสามารถขับเคลื่อนงาน
ด้วยตนเองได้ โดยมีทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ทาหน้าที่ในการให้คาแนะนา และสนับสนุนการ
ดาเนินงาน ในลักษณะของพี่เลี้ยง (Coach) แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินกิจกรรมได้ครบตามแผนที่ร่วมออกแบบกันไว้ เช่น ไม่สามารถจัดกิจกรรมการประกวดเมนูจานผักได้ อย่างไรก็
ตามคณะทางานยังมีค วามตั้งใจและวางแผนจะดาเนิ นกิจกรรมต่ อเนื่องเมื่ อสถานการณ์ ดีขึ้น ซึ่ งจากลักษณะการ
ดาเนินการรูปแบบนี้ได้สะท้อนให้เห้นถึงศักยภาพของคณะทางานที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้น และสามารถขับเคลื่อนและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างด(เอกสาร 3.2.5(1) - 3.2.5(2))
เอกสารหลักฐาน
3.2.5(1) กนผ.05 สรุปรายงานโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม”
3.2.5(2) กนผ.05 สรุปรายงานโครงการ “โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักในโรงเรียนบ้านไร่สามศรี”
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการศาสตร์ในการ มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับงานบริการ
บริการวิชาการครบทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน วิชาการ โดยมีการให้ทุกสาขาวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีพื้นที่ให้บริการ การดาเนินกิจกรรมการสารวจข้อมูลชุมชน เพื่อนามาต่อ
วิชาการแก่สังคมซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยมีพื้นที่ ยอดการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ให้ บ ริ ก ารหลั ก อยู่ ในเขตจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และจั ง หวั ด ชุมชน
สระแก้ว
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการติดตามผลจากบางกิจกรรมในโครงการบริการ มีการกาหนดวาระการประเมิ น โครงการอย่างสม่าเสมอ
วิชาการของปีที่แล้ว เพื่อประเมินสถานการณ์ถึงความอยู่ มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจน และมี ก าร
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ได้อย่างยั่งยืนของชุมชน นอกจากนี้ยังควรมีการติดตามผล สนับสนุนงบประมาณด้านการติดตามผลมากขึ้นในอนาคต
และสร้า งเครือข่ ายการแลกเปลี่ ย นความรู้กัน อย่ างเป็ น
รูปธรรมมากขึ้นและมีความต่อเนื่องมากขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
1. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
2. อาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ
3. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
4. อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร
5. อาจารย์ ดร.ลักขณา แสงแดง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานพัฒนานักศึกษา

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางณีรนุช ทิศกระโทก
2. นางสาวบุษบงก์ วินิยม

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : หน่วยงานพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 08 1739 3855
E-mail : ict_rmuti@hotmail.com
E-mail : tong_top3135@hotmail.com
nuntigan_pae@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : การศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. จัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี การจัด ประชุม คณะกรรมการทานุบ ารุงศิลปะวัฒ นธรรม ประจาปี
งบประมาณ 2563 โดยได้ขอความอนุเคราะห์ตัวแทนอาจารย์จากแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทานุบารุง
ศิลปะวัฒ นธรรม โดยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุ บารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
เพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ให้การบริหารงานด้านการทานุบารุง
ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมของคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มี ระบบและกลไกสามารถด าเนิ น การตามพั น ธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยในด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนิน การจัดทาแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกาหนดตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ
2563 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้มีการทบทวนการจัดกิจกรรมตามแผนทานุบารุงศิลปวัฒธรรม และ
มีการติดตามแผนอย่างเป็นระบบ โดยคณะได้จัดกิจกรรมตามแผนด้านศิลปะวัฒนธรรม ดังนี้
1. กิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัน ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้ องประชุ ม
ราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
2. กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาทไทยงดงาม วันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ณ สะพานแดง จังหวัดปทุมธานี
3. กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2 (2nd VRU Folk Contemporary Festival 2019)
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(เอกสาร 4.1.1(1) - 4.1.1(5))
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เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามคาสั่ง 429/2562 ประจาปีงบประมาณ 2563
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
4.1.1(2) แผนด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
4.1.1(3) สรุปผลการดาเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1.1(4) สรุปผลการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาทไทยงดงาม
4.1.1(5) สรุป ผลการดาเนิน กิจกรรมมหกรรมวัฒ นธรรมท้องถิ่น ร่วมสมัย ครั้งที่ 2 (2nd VRU Folk Contemporary
Festival 2019)
 ข้อ 2. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการตามแผนที่
ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งได้กากับติดตามโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการตาม
แผนแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม และติดตามการจัดกิจกรรมด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทุกหลักสูตร ตามแผนด้านการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม จานวน 3 ครั้ง ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
การเสนอโครงการต่ า ง ๆ ที่ เกี่ย วข้อง คณะกรรมการท านุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมได้ ร่วมกัน พิ จ ารณา
และเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละสาขาวิชาที่จัดโครงการเพื่อบูรณาการกับรายวิชาที่ทาการเปิดสอน
(เอกสาร 4.1.2(1) - 4.1.2(4))
เอกสารหลักฐาน
4.1.2(1) แผนด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
4.1.2(2) รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562
4.1.2(3) รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
4.1.2(4) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562
 ข้อ 3. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเพื่อรายงานผล
การดาเนินงานตามโครงการและประเมินผลความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่
วัฒนธรรม จานวน 1 กลยุทธ์ 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1 ระดั บ ความส าเร็จ ของการด าเนิ น งานบริห ารจั ด การงานท านุ บ ารุง ศิล ปวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการดาเนินงานพบว่า มีจานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
2. กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และสื บ สานวั ฒ นธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาทไทยงดงาม วั น ที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ สะพานแดง จังหวัดปทุมธานี
3. กิ จ กรรมมหกรรมวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ร่ว มสมั ย ครั้ง ที่ 2 (2nd VRU Folk Contemporary Festival
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2019) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรณีตัวอย่าง การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โครงการมหกรรมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2 (2nd VRU Folk Contemporary Festival 2019)
ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ และประยุกต์ศิลปะ
อนุรักษ์ และประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับชุมชน นาไปสู่การเพิ่มคุณค่าทาง
ท้องถิ่นให้กับชุมชน นาไปสู่การเพิ่มคุณค่า
สังคม และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ทางสังคม และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน
2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสาน
อาจารย์ และบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมใน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายความ
การอนุรักษ์ และสืบสาน
ร่วมมือท้องถิ่นร่วมกัน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้องถิ่นร่วมกัน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้วิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่น

3. นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ
เฉลี่ยในระดับดีมาก อย่างน้อยร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 433 คน เป็น
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย จานวน 231 คน เป็นอาจารย์
นักศึกษา นักเรียน จากหน่วยงานภายนอก
จานวน 202 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจโดยรวม
ค่าเฉลี่ย 4.88 เฉลี่ยในระดับ ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 97.6

การบรรลุความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
บรรลุ
ไม่บรรลุ
()
()






การบรรลุความสาเร็จตาม
ตัวชี้วัด







เชิงคุณภาพ
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1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือท้องถิ่น 1
เครือข่าย

8 เครือข่าย

เกิดเครือข่ายความร่วมมือท้องถิ่น 8
เครือข่าย จากการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ดังนี้



1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ในวิถีของคนในท้องถิ่น อย่างน้อยร้อยละ
90
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 75
4. ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
การอนุรักษ์และประยุกต์ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับชุมชนนาไปสู่การ
เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเชิง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระดับดี

ร้อยละ 90

ร้อยละ 75

ระดับดีมาก

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในวิถี
ของคนในท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อย
ละ 96.0
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อย
ละ 95.2
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการอนุรักษ์และ
ประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับ
ชุมชนนาไปสู่การเพิ่มคุณค่าทางสังคมและ
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่าเฉลี่ย 4.66
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.2







(เอกสาร 4.1.3(1))
เอกสารหลักฐาน
4.1.3(1) รายงานสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2 (2nd VRU Folk
Contemporary Festival 2019)
 ข้อ 4. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง โดย
เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เว็บไซต์/เฟซบุ๊กของหลักสูตร
ต่าง ๆ สื่อออนไลน์ เช่น แอพพลิเคชั่น Line และเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. กิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัน ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้ องประชุ ม
ราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
2. กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาทไทยงดงาม วันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ณ สะพานแดง จังหวัดปทุมธานี
3. กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2 (2nd VRU Folk Contemporary Festival 2019)
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(เอกสาร 4.1.4(1) – 4.1.4(6))
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เอกสารหลักฐาน
4.1.4(1) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.vru.ac.th
4.1.4(2) ประมวลภาพกิจกรรมในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://www.huso.vru.ac.th
4.1.4(3) เฟซบุ๊กของหลักสูตรต่าง ๆ เช่น http://www.facebook/Law
4.1.4(4) แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)
4.1.4(5) https://www.youtube.com (VRU Channel)
4.1.4(6) สูจิบัตร และแบบรายงานผลการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ระดับชาติ
ISBN : 978-974-337-258-2
 ข้อ 5. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ได้จัด
กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 2nd VRU Folk Contemporary Festival 2019 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2562 โดยได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภายในงานดังกล่าวจัดให้มีการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ หลังจากจัดงานเสร็จสิ้นแล้วคณะได้
ท าการขอจดแจ้ งเลขมาตรฐานสากลประจ าหนั งสื อ (ISBN) ในระบบ e-Sevice ระบบสารสนเทศทางด้ า นมรดก
ศิ ล ปวัฒ นธรรมเพื่ อประชาชนทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ส าหรับ แบบรายงานผลการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ท างด้ า น
นาฏยศิลป์ระดับชาติ
ภายในงาน ได้ เชิ ญ อาจารย์ ธนิ ส ศรีกลิ่น ดี ศิลปิน แห่ งชาติ ร่วมแสดงพิธีเปิ ด กิจกรรมมหกรรมวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นร่วมสมัย 2nd VRU Folk Contemporary Festival 2019
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ตัวอย่าง การขอจดแจ้งเลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ (ISBN) ในระบบ e-Seviceระบบสารสนเทศทางด้านมรดก
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

ในปีการศึกษา 2563 คณะวางแผนให้มีการยกระดับการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้เพิ่ม
สาขาการแสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติอีก 2 สาขาดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ และสาขาดุริยางคศิลป์ ภายใต้นโยบายการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
มีการสร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับ
นานาชาติ โดยมีกาหนดจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
เพิ่มขึ้น
(เอกสาร 4.1.5(1) – 4.1.5(2))
เอกสารหลักฐาน
4.1.5(1) หนังสือเชิญ ร่วมงานกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 2nd VRU Folk Contemporary Festival
2019
4.1.5(2) ภาพถ่ า ยการบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ (MOU) เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ ลานวั ฒ นธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.1
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
- ยกระดับเพื่อสู่ระดับชาติและนานาชาตินาไปสู่การ
ประชุมวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ทาให้มีจานวนผลงาน
สร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น
- เกิดการสร้างเครือข่ายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- มีเครือข่ายความร่วมมือ เพิ่มขึ้นและยกระดับเป็นการ
แสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ โดยภายในงานได้เชิญผู้
ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในผลงานสร้างสรรค์มา
วิพากษ์ผลงานสรรค์ของผู้นาเสนอผลงาน
- ส่งผลให้เครือข่ายที่มาเข้าร่วมได้นาผลงานสร้างสรรค์ที่ - มีการจัดงานแสดงผลงานสร้างสรรค์แบบหารายได้ ใน
นาเสนอ ไปใช้ในการขอเปิดหลักสูตร
ครั้งต่อ ๆ ไป
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ด้วยสภาพอากาศและฤดูกาลไม่สอดคล้องจึงต้องมีการ - ด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณ ทางคณะกรรมการฯ จึง
ปรับระยะเวลาเปิดภาคการศึกษา
มีมติให้แต่ละหลักสูตรจัดทาโครงการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับโครงการหลักของคณะ โดยใช้
งบประมาณของคณะ
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
- เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- มีแนวโน้มที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) เพิ่มขึ้น
- จากเดิมเป็นการแสดงผลงานสร้างสรรค์สาขาศิลปะการแสดง แต่จะมีการเพิ่มการแสดงผลงานสร้างสรรค์สาขา
ทัศนศิลป์ และสาขาดุริยางคศิลป์

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 107

องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
2. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
3. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
4. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
5. อาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ
6. อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ
7. อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
E-mail : nanpha76@hotmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน
3. นางสาวภนาพร ยอดคา
4. นางอรนุช ปิ่นทอง
5. นางณีรนุช ทิศกระโทก
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักงานอธิการบดี
สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2909 3027, 0 2909 3025
E-mail : personnel@vru.ac.th, sqm@vru.ac.th

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)

เกณฑ์ข้อ 4 และ ข้อ 5 : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในกาหนดทิศทางการดาเนินงาน มีการ
นาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ ได้ แก่ นโยบายรัฐบาล แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และนโยบายสภามหาวิทยาลัย ทาให้ได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีเนื้อหาสาคัญดังนี้
ปรัชญา
คุณธรรมนาความคิด บัณฑิตรู้รอบ มอบสุขให้สังคม บ่มเพาะจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นางานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ และถ่ า ยทอด เผยแพร่ โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรม
การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
เพื่ อ ท าให้ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของแผนกลยุ ท ธ์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560–2564 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผล
ของการดาเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง คณะฯ จึง
เห็นควรมีการกาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานในแนว
ใหม่ ที่ มีลั กษณะเป็ นการประเมินผลแบบมุ่ งผลสาเร็จ โดยประยุกต์ ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและ
ประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยกาหนดจัดให้มีการกาหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่
ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาองค์การ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ จึ ง จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
พัน ธกิจของคณะในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบั ณ ฑิ ต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรม
รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการ
จัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน มีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และมีการจัดทารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณทุกไตรมาสเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารคณะให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนิ นการวิเคราะห์ SWOT ด้านการเงิน และกาหนดเป็น วัต ถุ ประสงค์
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินฯ โดย
เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ทาให้สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้านการเงิน
ผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจทางการบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว
4. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
5. บุคลากรของคณะมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานงบประมาณและการเบิกจ่ายไม่เพียงพอกับภาระงาน
2 อาจารย์ในคณะขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกัน
3. ระบบข้อมูลไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ในบางประเด็น
4. การจัดทารายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อ
เสนอต่อผู้บริหาร
โอกาส (Opportunities)
1. คณะได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอก มอบหมายงานให้ดาเนินการ
2. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน
อุปสรรค (Threats)
1. มีขั้นตอนและภาระงานในการทางานค่อนข้างมาก
2. บางช่วงเวลาระบบเครือข่าย ขัดข้อง ทาให้มีปัญหาในการปฏิบัติงาน
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3. ข้อกาหนดในระเบียบปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา การบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่ อสร้างกลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการจั ด หางบประมาณ การใช้ จ่ ายงบประมาณโดยจั ด สรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
4. เพื่อให้มีการติดตามผล และนาไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ในเรื่องการกากับติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะฯ ดาเนินการโดยมีการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มีการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาสเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป และรายงานการจัดหารายได้ เพื่อให้ทราบถึงที่มาของการจัดหา
เงินในกรณีที่มีการจัดหาเงินรายได้ ซึ่งจะทาให้คณะสามารถรับรู้รายจ่าย และรายได้ในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ท างคณะได้ ใช้ ข้ อ มู ล การทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก ารคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ป ระจ าปี
งบประมาณ 2562 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจาปี
งบประมาณ 2562 มาจัดทาเป็นแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และลดปัญหาจากปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
2563 และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติมีการ
นาเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(เอกสาร 5.1.1(1) – 5.1.1(4))
เอกสารหลักฐาน
5.1.1(1) แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560- 2564
5.1.1(2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.1.1(3) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563
5.1.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 21 มิ.ย 2562
 ข้อ 2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารคณะ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการถ่ายทอดฯ ให้กับบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
คณะมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ facebook แฟนเพจ และแอปพิเคชั่นไลน์
(เอกสาร 5.1.2(1))
เอกสารหลักฐาน
5.1.2(1) บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ข้อ 3. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
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ตามคาสั่งที่ 426/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทาหน้าที่ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัย ที่ไม่ สามารถควบคุมได้ที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นงานตามพั นธกิจของคณะ รวมถึงการจัด ทาแผนการบริหาร
ดาเนิ นการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับ ความเสี่ ยง ตลอดจนติดตามและประเมิน ผลการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบ
คณะมีการจัด ทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่ าวมีการกาหนดกิจกรรมในการปฏิบั ติในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้ กับ บุ คลากรทุ กระดั บ ในด้ านการบริหารความเสี่ ย งและการด าเนิ น การแก้ไขลดและป้ องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในรอบปีงบประมาณ 2563 คณะได้ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
และควบคุ มภายใน ตามคู่มื อที่ ได้กาหนดไว้ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ย งทางด้ านกลยุท ธ์ (Strategic Risk: SR)
ความเสี่ ย งทางด้ า นการเงิ น (Financial Risk: FR) ความเสี่ ย งทางด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน (Operational Risk: OR)
และความเสี่ ย งทางด้ านกฎหมาย และข้อกาหนดผู กพั น องค์กร (Compliance Risk: CR) และคณะมี การวิเคราะห์
และระบุ ปั จ จั ย เสี่ ยงที่ ส่ งผลกระทบหรือสร้างความเสี ย หายหรือความล้ ม เหลว หรือลดโอกาสที่ จ ะบรรลุ เป้ า หมาย
ในการบริหารงานและจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดทาแผนการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการจัดทา
ข้อมูลประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ของคณะฯ นอกจากนี้ คณะฯ ได้มีการกากับ ติดตามการบริหารความเสี่ยงและการวาง
ระบบการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณ ภาพ
คณบดี และรองคณบดี เพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายในของคณะฯ โดย
ในการประชุมมีการวิเคราะห์โอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องที่จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะฯ รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และยัง
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะฯ และระบุประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ นาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ
พิจารณา
จากการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงในการพิจารณาความเสี่ยงได้เลือกประเด็นเร่งด่วนในการดาเนินการ
ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องนักศึกษาไม่มีการพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล ความเสี่ยงด้านการสร้ างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเลื่อมหล้า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ และอาจารย์ไม่ได้ตาแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยคณะได้จัดโครงการเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้
1. กรณีความเสี่ยงเรื่องนักศึกษามีสมรรถนะด้านทักษะภาษาสากลไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด คณะจึง
ได้จัดโครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและ
อบรมความรู้ TOEIC ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผลปรากฏว่า
นักศึกษาที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น จากจานวน 322 คน มีผลการสอบในระดับ A1 จานวน 1 คน A2 จานวน 249
คน B1 จานวน 72 คน
2. กรณีความเสี่ยงด้านการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ ลดความเลื่อมหล้า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ คณะจึงได้จัด
โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นพื้นที่
ในการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่น โดยผลปรากฎว่ามีบทความเข้า
ร่วมงาน จานวนทั้งสิ้น 144 เรื่อง
3. กรณีอาจารย์ไม่ได้ตาแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กาหนด คณะจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ โดยผลปรากฏว่า มีอาจารย์ได้รับผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น จานวน 3 คน
(เอกสาร 5.1.3(1) – 5.1.3(7))
เอกสารหลักฐาน
5.1.3(1) แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2563 คาสั่งที่ 426/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
5.1.3(3) แผนบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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5.1.3(4) แบบกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ RM-1)
5.1.3(5) แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM-2)
5.1.3(6) แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง (แบบ RM 2-1)
5.1.3(7) แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง (แบบ RM-3)
5.1.3(8) รายงานผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
5.1.3(9) ลิงค์โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็น
พื้นที่ในการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่น
 ข้อ 4. มีการประเมินการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดาเนินงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมาก สามารถแยกตามหลักธรรมาภิบาลได้ ดังนี้
1. หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ผู้ บ ริห ารได้ น านโยบายมหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและบริหารตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งกากับ ดูแล ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานสาเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนดครบถ้วนทุกรายการ เช่น รายงานการติ ดตาม
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถดาเนินการเบิกจ่าย/
รายงานผลได้ครบถ้วนทุกรายการตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย/รัฐบาลกาหนดทุกรายการ โดยมีผลการประเมินที่ 4.15
อยู่ในระดับมาก
การดาเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ดาเนินงานด้านต่างๆ ได้ครบทุกภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยนานโยบายของมหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดสู่ทางปฏิบัติคณะเพื่อกาหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะที่ประกอบด้วย
ประธานหลั กสู ตรทุ กหลั กสู ตรและถ่ายทอดไปยั งในการประชุม อาจารย์ รวมทั้ งให้ บุ คลากรมี ส่วนร่วมในการจัด ท า
แผนปฎิบัติราชการประจาปี และมีการกากับดูแลผ่านทางคณะกรรมการบริหารของคณะแต่ละไตรมาส
2. หลักประสิทธิภาพ (efficiency) คณะได้บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีผลการประเมินที่ 4.01 อยู่ในระดับมาก
คณะฯ ได้นาระบบบริหารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดทาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานของคณะฯ
ทาให้ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว
เช่น
(1) ระบบการจัดการชั้น เรียน (CMS) เป็นระบบจัดการด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และ
นักศึกษา
(2) ระบบ MIS กับการบริหารจัดการสานักงาน จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และการ
สอบถามถึงปัญหาในการดาเนินงานภายในคณะ ทาให้ทางคณะได้ทาระบบ MIS การจัดทาระบบฐานข้อมูลอาจารย์
(IDP) ระบบยืม คืน ครุภัณ ฑ์ ระบบเบิ กจ่ ายวัส ดุ ระบบการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ และน าเสนอระบบในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ
ทั้งนี้การใช้ระบบต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถประหยัดการใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคล สามารถลดระยะเวลา
ในการดาเนินงาน ลดการใช้วัสดุสานักงานประเภทกระดาษด้วยงบประมาณที่มีอยู่เพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
3. หลั ก การตอบสนอง (responsiveness) คณะมี ก ารสร้า งวิ นั ย ในการท างานให้ แ ก่ อ งค์ ก ร และ
นอกจากจะถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ยังรับข้อเสนอแนะต่างๆ มีการรับฟังปัญหา เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางาน และสามารถแก้ไขปัญหา หรือการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการถ่ายทอดนโยบายแผนการ
ดาเนินงานให้บุคลากรได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน โดยได้นาเสนอแผนการดาเนินงาน ในการประชุม
บุคลากรประจาปี และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีผลประเมิน
อยู่ที่ 4.23 อยู่ในระดับมาก
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ที่สามารถสนองตอบผู้ใช้บริการได้อย่าง
รวดเร็ ว และทั น ตามก าหนดเวลา ทั้ ง ในด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต งานวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และ การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ เช่น
(1) การเรียนการสอนมีปฏิทินการศึกษาให้แก่นักศึกษา ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมี
ความจาเป็นในการลงทะเบียนเรียนตลอดจนการสาเร็จการศึกษา เช่น
- การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห์ หลังเปิดภาคการศึกษา
- การขอสาเร็จการศึกษาต้องดาเนิน การหลังจากฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ เสร็จสิ้น แล้ว และ
ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถดาเนินการได้ในเวลาที่กาหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
นั ก ศึ กษา โดยการด าเนิ น งานจะมี การประชาสั ม พั น ธ์ ให้ นั กศึ กษาทราบเป็ น ระยะ ๆ ผ่ า นช่ องทางบอร์ด ประกาศ
จอแสดงผลข้อมูล (โทรทัศน์) ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เว็บไซต์ http://huso.vru.ac.th และ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทเี่ ว็บไซต์ http://acad.vru.ac.th ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(2) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สาหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันเวลา มีระบบ
การจัดการที่ทันสมัย มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายจาก
งบประมาณ ตั้งแต่เริ่มขออนุมัติจากคณบดี และสิ้นสุดเมื่อได้รับเงินจากหน่วยการเงิน จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์
(3) คณะฯ เปิดโอกาสให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ http://huso.vru.ac.th/ กล่องรับฟังความคิดเห็นผ่านคณะผู้บริหาร ซึ่ง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับ คณะฯ ได้นาข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหาร โดยมอบหมายรองคณบดีที่
รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น รวมทั้งการตอบสนองผ่านเว็บไซต์ เช่น เมื่อนักศึกษามีปัญหาทางการเงิน
ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทางคณะมีกองทุนสมานใจสมานมิตร สมานใจ โดยนักศึกษาสามารถยืมเงินจากกองทุนดังกล่าว
มาลงทะเบียนได้ เป็นต้น
(4) ด้านการวิจัย ทางคณะดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวิจัย อาทิ แหล่งทุน
วิจั ย ช่องทางการตีพิ ม พ์ เผยแพร่งานวิจัย ผ่ านช่ องทาง ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เว็บ ไซต์
http://huso.vru.ac.th, Line Official เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว และเข้าถึงผู้รับสารได้ทุกที่ทุกเวลา
(5) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทางคณะดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม อาทิ งานสงกรานต์ กิจกรรมมหากรรมวัฒ นธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1 st VRU Folk
Contemporary Festival เป็ นต้ น ผ่ า นช่ อ งทางระบบ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (social network) เว็ บ ไซต์
http://huso.vru.ac.th, Line Official เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว และเข้าถึงผู้รับสารได้ทุกที่ทุกเวลา
4. หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) คณะได้แสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้นาหน่วยงานและงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผลประเมินอยู่ที่ 4.24 อยู่ในระดับมาก
คณะฯ ยังให้ ความสาคัญ กับ การรับ ผิด ชอบต่อสังคม ด้วยการให้ บ ริการวิช าการชุม ชนทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดรับนโยบายสภามหาวิทยาลัยคือ นโยบายด้านพันธกิจเพื่อ
สังคมUniversity Engagement คณะได้ ด าเนิ น นโยบายที่ แสดงความรับ ผิ ด ชอบต่ อการปฏิบั ติ หน้ าที่ ใ นฐานะผู้ น า
หน่วยงานโดย ผลักดันการดาเนินงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม มีการตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสังคม ซึ่งได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
โดยคณะทางานได้ผ่านการอบรมการดาเนินงานด้านพันธกิจเพื่อสังคมกับสถาบันคลังสมองของชาติ และมี
การจัดทาแผนงานพันธกิจเพื่อสังคม เพื่อดาเนินงานและรายงานแผนการดาเนินงาน
5. หลักความโปร่งใส (transparency) คณะบริหารงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลตรงตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถตรวจสอบได้ภายใต้กฎระเบียบ โดยมีผลประเมินอยู่ที่ 4.11 อยู่ในระดับมาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินงานที่สามารถที่จะทราบถึงความก้าวหน้า หรือขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่กาลังดาเนินงาน ผ่านระบบจัดการของมหาวิทยาลัยหลายระบบ เช่น ระบบการจัดการชั้นเรียน (CMS) ระบบ
MIS กับการบริหารจัดการสานักงาน (ระบบจัดการด้านงานสารบรรณ บัญ ชี พัสดุ การเงิน และงบประมาณ) ระบบ
จัดการข้อมูลด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งทุกระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ อีกทั้งอาจารย์ บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระเบี ยบ ข้อบังคับ และหลัก
กฎหมายต่าง ๆ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และของคณะฯ เพื่อใช้อ้างอิงในการดาเนินงานด้านการเรียนการ
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สอน การเงิน นักศึกษา และอื่น ๆ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่รับรู้รับทราบ
ผ่านช่องทาง ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เว็บไซต์ http://huso.vru.ac.th, Line Official
นอกจากนี้ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรรับทราบและสามารถซักถามข้อสงสัยกรณีของการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจาปี เป็นต้น
6. หลักการมีส่วนร่วม (participation) คณะบริหารงานโดยให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้เข้าร่วม เรียนรู้
ทาความเข้าใจ รับทราบข้อมูล และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมี
ผลประเมินอยู่ที่ 4.19 อยู่ในระดับมาก
คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยทุ กกลุ่ม มีโอกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารคณะฯ เช่น
(1) ให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินบัณฑิตด้วยแบบสอบถาม พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นส่วน
หนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงตรงความต้องการของสังคม
(2) มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายกลุ่ม เช่น คณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ของคณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ซึ่งผู้ท รงคุณ วุฒิ คณะผู้บ ริหาร คณาจารย์ และบุ คลากรมีส่ วนร่วมในการ
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ
(3) การเสนอปัญหาที่พบจากการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข
(4) การเสนอรูปแบบการหาแนวทางการดาเนินการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ
(5) การจั ด โครงการสานสั ม พั น ธ์ ม นุ ษ ยศาสตร์ “ควั น หลงสงกรานต์ และกิ จ กรรมมหากรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival” ที่เปิดโอกาสให้อาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุบัน
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
(6) การจัดโครงการสานสัมพั นธ์มนุษ ยศาสตร์ “HUSO สรรสร้างความผาสุกและผูกพัน ” ที่ เปิ ด
โอกาสให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
7. หลักการกระจายอานาจ (decentralization) คณะมีการถ่ายโอนอานาจและการตัดสินใจให้แก่ส่วน
งานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผลประเมินอยู่ที่ 4.14 อยู่ในระดับมาก
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ มี ก ารมอบอ านาจ และความรับ ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ
ดาเนินงานใด ๆ ทั้งในระดับคณะ ระดับงาน และระดับหน่วยงาน โดยการแต่งตั้งรองคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดี การ
แต่งตั้งหัวหน้างาน ซึ่งมีภาระหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานให้กับรองคณบดีในฝ่ายต่าง ๆ และมีการแต่ง ตั้งหัวหน้า
หน่วยเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะฯ ในภารกิจย่อยจากการมอบหมายของหัวหน้างาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง เช่น
(1) การประชุมกรรมการบริหารคณะ ทางคณะมีการชี้แจงเรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ผ่านหลักสูตร โดยหลักสูตรสามารถนาไปบริหารจัดการโครงการตามพันธกิจของคณะ และมานาเสนอผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ (เอกสาร 5.1.(6))
(2) การแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อให้รองคณบดีสามารถปฏิบัติงานแทนได้ ในกรณีที่คณบดีไปราชการ
ซึ่งถือเป็นการถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจแก่รองคณบดี
8. หลั ก นิ ติ ธ รรม (rule of law) คณะบริห ารงานด้ ว ยความเป็ น ธรรมและไม่ เลื อกปฏิ บั ติ โดยมี ผ ล
ประเมินอยู่ที่ 4.29 อยู่ในระดับมาก
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารงานตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์
ที่รัฐหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนด ตลอดจนมีการใช้อานาจตามที่กาหนดไว้
เช่น มีการดาเนินงานบริหารบุคคลตามระเบียบ ข้อบังคับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เป็นต้น
9. หลักความเสมอภาค (equity) คณะบริหารงานโดยการให้บริการ และปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ ศาสนา สถานะของบุคคล โดยมีผลประเมินอยู่ที่ 4.27 อยู่ในระดับมาก
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้หลักความเสมอภาคในการบริหารงาน อาทิ ในเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร/การประชุมเชิงปฏิบัติการประจาปี ซึ่งจัดให้แก่คณาจารย์ บุคลากร
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จะจัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะฯ ไม่ได้เลือกว่าเป็นอาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุน หรือเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรืออายุงาน การเข้าร่วมโครงการการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยทางคณะได้ให้บุคลากรทุกฝ่ายทั้ง บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ได้มีส่วน
ร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อสร้างความ
เสมอภาคกับบุคคลทุกกลุ่ม เช่น การจัดทาที่จอดรถสาหรับผู้พิการพิการและสตรี (มีครรภ์) การจัดทาห้องน้าสาหรับผู้
พิการ จัดทาทางทางลาดขึ้นอาคารเพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้พิการที่จะมาใช้บริการ
10. หลั กมุ่งเน้นฉั นทามติ (consensus oriented) คณะเปิ ดโอกาสให้ ผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย มีส่ วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา โดยมีผลประเมินอยู่ที่ 4.20 อยู่ในระดับมาก
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ มี ก ารประชุ ม ของคณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ที่ ได้ ด าเนิ น การแต่ งตั้ ง
เช่น คณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการวิชาการ การประชุมคณาจารย์ประจาคณะฯ
และการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีการจดบันทึกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นสรุปเป็นมติ ของแต่ละวาระ
การประชุมไว้ เพื่อใช้เป็นมติในการดาเนินการต่อไป
(เอกสาร 5.1.4(1) - 5.1.4(6))
เอกสารหลักฐาน
5.1.4(1) แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2561 (Google Form)
5.1.4(2) ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
5.1.4(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนประจาปีงบประมาณ 2563
5.1.4(4) กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนประจาปีงบประมาณ 2563
5.1.4(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการคณะ (ตั้งแต่เดือน ส.ค.61-ก.ค.62)
5.1.4(6) คาสั่งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
 ข้อ 5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยความรู้ที่ได้
เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด หรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีก ารดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบมีรายละเอียด
ดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)
มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ (KM) และจัดทาแผนการดาเนินงานจัดการความรู้ ประจาปี
การศึ กษา 2562 จั ด ท าคาสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น งานจั ด การความรู้ (KM) ของคณะ ซึ่ ง คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และร่วมประชุมจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อระดมความคิดเห็นคัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็นให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ และจัดทา(ร่าง)แผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา
2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย โดยการจัดทาร่างแผนการจัดการความรู้นั้นได้ พิจารณาถึงแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่
นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศ โดยแผนการดาเนินงานจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา
2562 ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ให้ความสาคัญกับ พันธกิจเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ศักยภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจาเป็นต้องมีความรูค้ ือ 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณภาพ
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (productive) ในรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนซึ่งมีความหลากหลายและมีการประยุกต์ใช้แตกต่างตามศาสตร์ของ
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ตนเอง และ 2) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการของอาจารย์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งองค์
ความรู้ทั้ง 2 นี้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ Tacit knowledge คือ กระบวนการคิดประสบการณ์ และความสามารถที่อยู่
ในตัวบุ ค คล ซึ่งในที่ นี้ ได้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาที่ ได้ สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่ น ที่ ได้รับ การยอมรับ จากคณะและ
ภายนอก โดยในการบ่งชี้องค์ความรู้คณะกรรมการได้มี มติ ให้คัดเลือกองค์ความรู้จ ากผู้ที่ ได้ รับ รางวัล ที่ 1-3 ในการ
ประกวดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ที่จัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรสายวิชาการที่
ผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) คณะกรรมการได้ ร่วมกัน ค้นหา
และศึกษาองค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยได้กาหนดเรื่องสาหรับการแสวงหาองค์ความรู้จานวน 2 เรื่อง คือ
2.1 เรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สามารถสร้างและผลิตผลงานเชิงผลิต
ภาพ (productive) เพื่ อชุมชนและสังคม คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ ได้มีการค้นหา ทบทวน และ
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สามารถสร้างและผลิตผลงานเชิง
ผลิตภาพ (productive) เพื่อชุม ชนและสังคม ของสาขาวิชาต่างๆ ที่มี ผลงานโดดเด่น โดยได้รับรางวัลการประกวด
ผลงานนาเสนอการเรียนรู้เชิงผลิตภาพในระดับคณะ โดยการสัมภาษณ์ จากผู้มีประสบการณ์ ในการสอนที่ได้มีผลการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพเผยแพร่ในปี ที่ผ่านมา และได้รับรางวัลจากการประกวดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ จากการ
ประกวดของคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยแหล่งความรู้ที่เป็นตัวแบบที่ดีอัน
นาไปสู่การพัฒนานักศึกษา จานวน 3 แหล่ง ได้แก่
อันดับ 1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ชื่อผลงาน “สักการะบูชามณฑารพ”
อันดับ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ ชือ่ ผลงาน “สีสนั จากธรรมชาติ”
อันดับ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน “English in Hospitality”
อันดับ 3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชื่อผลงาน “การประดิษฐ์ดอกไม้สับปะรดจากผ้าลายไทย”
อันดับ 3 สาขาวิชาจิตวิทยา ชื่อผลงาน “Good service starts with change”
2.2 เรื่องกระบวนการจัดทาผลงานวิชาการหรืองานวิจยั เชิงพื้นที่ คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ ได้
มีการค้นหา ทบทวน และรวบรวมความรู้ โดยสอบถาม/สัมภาษณ์ จากอาจารย์ผู้ได้รบั รางวัลอาจารย์นักวิจยั ดีเด่น และ
อาจารย์ที่มีผลงานวิชาการหรืองานวิจยั เชิงพืน้ ที่เผยแพร่เป็นทีป่ ระจักษ์ในคณะ โดยแหล่งความรู้ที่เป็นตัวแบบที่ดี
จานวน 3 แหล่ง ได้แก่
2.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย เรื่อง “การพัฒนายุทธ์ศาสตร์การเรียนการอยู่ร่วมกันระหว่าง
แรงงานต่างด่าวกับคนไทย ในจังหวัดปทุมธานี”
2.2.2 อาจารย์ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สายบุญจวง เรื่อง 1. ชุมชุนเข้มแข็งในทัศนะของชุมชนชาวมุสลิม กรณีศึกษา
ชุมชนรักษ์ธรรม ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 2. การพัฒนาบทบาทเยาวชนด้านการจัดเก็บขยะ
แบบมีส่วนร่วม บ้านทับช้าง หมู่ 4 ตาบลท่าเกวียน อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2.2.3 อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน เรื่อง การตีความคัมภีร์อัลกุรอ่านเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องชุมชนสุเหร่าใหม่
เจริญ
3) การจัดความรู้ให้เป็น ระบบ (Knowledge Organization) คณะกรรมการได้รวบรวมองค์ความรู้จากการ
สัมภาษณ์มาถอดองค์ความรู้ และจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ และจัดทาฐานข้อมูลหรือแหล่งเผยแพร่ความรู้ เพื่อเป็นการ
วางโครงสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต ไดโดยการจัดทาเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรวบรวมความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ ที่หาได้มา
และจัดให้เป็นหมวดหมู่ จัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลที่เตรียมไว้
4) การประมวลและกลั่ น กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) ประชุ ม ร่ ว มกั น
พิจารณาทบทวนความถูกต้อง และกลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ โดย ปรับปรุงรูปแบบ
การนาเสนอเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การใช้ภาษาในการนาเสนอให้เหมาะสม การหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเนื้อหาให้
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สมบูรณ์ ร่วมกันสรุปจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี และวิธีการนาเสนอองค์ความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนาองค์ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์
5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) คณะกรรมการการจัดการเผยแพร่แนวปฏิบัติ ที่ดีผ่านช่ องทาง
ต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล KM บนเว็บไซต์คณะฯ Line official ที่เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอาจารย์และ
บุค ลากรในคณะ เป็ นต้ น เพื่ อให้ผู้ สนใจในการใช้ความรู้ส ามารถเข้าถึงความรู้ที่ ต้ องการได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดย
กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
6) การแบ่ งปั น แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัด ท า
ผลงานวิ ชาการหรืองานวิจั ยเชิ งพื้ น ที่ โดยมี การปรับ เปลี่ย นกิจกรรมจากเดิ ม ที่ มี การวางแผนจั ดเวที เสวนาในเดื อน
พฤษภาคม 2563 ในกิจกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการของคณะฯ แต่ด้วยสถานะการณ์ Covid-19 จึงปรับรูปแบบการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแบบออนไลน์ในรูปแบบเอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (คลิปวิดีโอ) พร้อมได้มีการเปิด
ลิงค์เพื่อให้ผู้รับชมได้ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับองค์ความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์
7) การเรียนรู้ (Learning) การนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน จากการกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าถึงองค์ความรู้ได้แลกเปลี่ยนการนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ พบว่ามีอาจารย์ในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นาองค์ ความรู้มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Productive
พร้อมทั้งการวางแผนการทางานวิจัยควบคู่ไปกับการทากิจกรรมบริการวิชาการ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ท าผลงานวิ ช าการ ซึ่ งได้ ส่ งเสริม ความสามารถในการออกแบบกิจ กรรมการเรีย นการสอนที่ เน้ น การปฏิบั ติ ได้ จ ริ ง
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8) มีการรายงานผลการด าเนิน งานจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เอกสารหลักฐาน
5.1.5(1) คาสั่งที่ 425/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดความรู้ ประจาปีการศึกษา 2562
5.1.5(2) การจัดการความรู้ (KM) บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(http://huso.vru.ac.th/qa_program.php?newstype=km)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
1. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
2. อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า
4. อาจารย์ดวงกมล ทองอยู่
5. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ
6. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2909 3025
E-mail : nanpha76@hotmail.com
E-mail : sqm@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนินงาน
1. คณะฯ ได้ทาการสารวจความต้องการของคณาจารย์โดยทาความต้องการแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อนา
ข้อมูลในการวิเคราะห์มาจัดทาแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่
จาเป็นในการวิเคราะห์ เช่น ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย กรอบอัตราการเกษียณ การปรับปรุงและพัฒ นา
หลักสูตรของคณะฯ มาวิเคราะห์
2. คณะฯ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ 2563 เพื่อกาหนดบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงานในการพั ฒนา
บุคลากรในแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยได้เสนอแผนเข้าพิจารณาในการประชุม คณะกรรมการ
บริหารคณะ
(เอกสาร 5.1.1(1)-5.1.1(4))
เอกสารหลักฐาน
5.1.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร
5.1.1(2) รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 21 มิ.ย. 62
5.1.1(3) แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563
5.1.1(4) กรอบอัตรากาลัง 4 ปี

 ข้ อ 2. มี การกากั บติ ด ตามกรอบอัตรากาลั งข้ าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึก ษา สายวิ ชาการและสาย
สนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
1. คณะฯ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ
(เอกสาร 5.2.2(1) - 5.2.2(6))
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เอกสารหลักฐาน
5.2.2(1) รายงานผลการดาเนินโครงการ
5.2.2(2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 29 เม.ย. 63
5.2.2(3) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 มี.ค. 63
5.2.2(4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 ก.พ. 63
5.2.2(5) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 6 ธ.ค. 62
5.2.2(6) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 ก.ย. 62
 ข้อ 3. มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการฯ มีการกาหนดกิจกรรมในการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับคณะจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เช่น มอบเกียรติบัตรและรางวัลสาหรับคณาจารย์และบุคลากรดีเด่น
2. คณะมีการจัดทาบอร์ดและการสื่อสารผ่านเฟสบุค ไลน์คณะ ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์และบุคลากรดีเด่น
เพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน เช่น สวัสดิการยืดหยุ่น ประกันสุขภาพกลุ่ม กิจกรรมวันปีใหม่ มีสวัสดิการ
(เอกสาร 5.2.3(1)-5.2.3(3))
เอกสารหลักฐาน
5.2.3(1) ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ
5.2.3(2) ผลการประเมินความผูกพันต่อองค์กร
5.2.3(3) ภาพกิจกรรม
 ข้อ 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
1. คณะมีการจัดทาแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยแบ่งเป็นแผนพัฒนา
คณาจารย์และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ นี้แผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ มีโครงการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ มี 3 กิจกรรมย่อย คือ การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและลูกจ้างชั่วคราวสู่การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ การพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์ราชภัฏที่เป็น
เลิศ และ HUSO สรรสร้างความผาสุกและผูกพัน
2. จากสถานการณ์ โควิด-19 ทาให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อง
ปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมย่อย โดย ยกเลิกการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและลูกจ้างชั่วคราวสู่
การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ และ HUSO สรรสร้างความผาสุกและผูกพัน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องออกไป
จัดกิจกรรมนอกสถานที่ เหลือเพียงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์ราชภัฏที่เป็นเลิศ ซึ่งแบ่งเป็น 2
กิจกรรม อันได้แก่
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการเตรียมความพร้อมให้อาจารย์สอบภาษาอังกฤษและกฎหมาย
ผลการจัดกิจกรรม พบว่า มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 9 คน และผ่านทั้ง 9 คน อาจารย์
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมกฎหมาย 10 คน และผ่าน 7 คน และกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมการเขียนเอกสารและตารา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน

ผลประเมินกิจกรรมการอบรมการเขียนเอกสารและตารา
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รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ด้านวิทยากร
4.71
.477
ด้านช่วงทางการอบรมและระยะเวลาในการอบรม
4.28
.678
ด้านความรู้ความเข้าใจ (ก่อน 3.67) (หลังอบรม)
4.33
.606
ด้านการนาไปใช้
4.45
.577
รวม
4.44
.494
1. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เพิ่มเติมการอบรมการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับคณะกรรมการวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบABCD และการ
เรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
ลาดับ
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
วิทยากร
1
29 มกราคม 63
การอบรมการเขียนแผนการเรียนการสอนABCD ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
2 4ธันวาคม 63
การอบรม Learning Outcome
รศ.ดร.ภูษติ า อินทรประสงค์
3 3 เมษายน 63
ความรู้เบื้องต้นเรื่องการจัดการเรียนการสอน
คุณกอบกุล จิตดารงสาสน์
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ
4 17 เมษายน 63
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ระยะที่ ๒ อ.สุรินทร์ อุ่นแสน
- Google Classroom for Professional
Instructor
5 17 และ20
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ระยะที่ ๒ ผศ.รัฐสภา แก่นแก้ว
เมษายน 63
-Zoom for Education
-Facebook, Line for Education
6 28 พฤษภาคม
การวัดและประเมินผลออนไลน์
ผศ.ดร. กัณฤทัย คลังพหล
ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงษ์
2. คณะมีระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง โดยทางคณะได้ปรับ
รูปแบบ มคอ.2 และอาจารย์ทุกท่านปรับการเขียนรูปแบบการเขียนตามที่คณะกาหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตัวอย่าง
ผู้ร่วมสัมมนาสามารถจัดทาแผนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ โดย
1. อธิบายหลักการองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้
2. กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทางของ Bloom learning Objectives ได้
3. เลือกใช้วิธีสอน งานมอบหมายและเครือ่งมือประเมินผลผู้เรียนเชิงพัฒนาได้
4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มได้
สัปดาห์ที่

หัวข้อเนื้อหา

สมรรถนะที่ส่ง
ตัวอย่าง





ผลลัพธ์การเรียนรู้

ชม.
สอน

รู้ลึกซึ้งในศาสตร์การสอน
ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ได้เหมาะสม
ใช้เทคนิคและกระบวนการสอนได้อย่างเกิดผล
สร้างบรรยากาศและสื่อสารการเรียนรู้ได้ดี
ประเมินผลเป็นและให้ข้อมูลย้อนกลับต่อเนื่อง
วิธีสอนกิจกรรมเรียนรู้

ผลการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
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งานมอบห

(เอกสาร 5.2.4(1) -5.2.4(3)
เอกสารหลักฐาน
5.2.4(1) แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563
5.2.4(2) รายงานสรุปเนื้อหาการอบรมของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2562
5.2.4(3) มคอ.3/ มคอ.5
 ข้อ 5. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตาม
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ.25592563

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย 2563
กาหนด
ทาจริง

2. การพัฒนาอาจารย์
KPI 2.1 ร้อยละจานวนอาจารย์ที่มีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับดีมาก

20

KPI 2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

20

ดีเด่น 47 คน
ดี 23
ปรับปรุง 1 คน
25

KPI 2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิขาการ

15

23.68

KPI 2.4 ร้อยละของจานวนอาจารย์ที่ทาวิจัย

35

67.10

KPI 2.5 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
KPI 2.6 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
KPI 2.7 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม/ประชุมจาก
ภายในและภายนอกหน่วยงาน

30

18.42

50,000

-

90

100

(เอกสาร 5.2.5(1)- 5.2.5(5))
เอกสารหลักฐาน
5.2.5(1) สรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563
5.2.2(2) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 29 เม.ย. 63
5.2.2(3) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 มี.ค. 63
5.2.2(4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 ก.พ. 63
5.2.2(5) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 6 ธ.ค. 62
 ข้อ 6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
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1. คณะมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยมีการรายงานผลการดาเนินการให้กับคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
2. คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาผลการดาเนินการและเสนอแนะการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร จากผลการ
อบรมที่ผ่านมา พบว่า
อันดับ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโครงการวิจัย/ขอเสนอทุนวิจัย ผู้ตอบ 21 คน คิดเป็น 70%
อันดับ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร ผู้ตอบ 20 คน คิดเป็น 66.7%
อันดับ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนเอกสารการประกอบการสอน ผู้ตอบ 19 คน คิดเป็น 63.3%
อันดับ 4 อบรมทักษะการด้านการใช้โปรแกรมสาหรับการจัดการเรียนการสอนผู้ตอบ 11 คน คิดเป็น 36.7 %
อันดับ 5 อบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ และ อบรมทักษะการผลิตสื่อสาหรับการจัดการเรียนการ
สอน ผู้ตอบ 10 คน ทั้ง 2 กิจกรรม คิดเป็น 33.3 %
3. คณะกรรมการแผนพั ฒ นาคณาจารย์ และบุ คลากร น าข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงแผนบริหารแผนพั ฒ นา
คณาจารย์และบุคลากร มาวิเคราะห์และจัดทาแผนในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
(เอกสาร 5.2.6(1) - 5.2.6(2))
เอกสารหลักฐาน
5.2.6(1) สรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ประจาปีการศึกษา 2562
5.2.6(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 พ.ค. 63
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
2. อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ
3. อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า
4. อาจารย์ ดร.ดวงกมล ทองอยู่
5. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ
6. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2909 3025
E-mail : sqm@vru.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2529 3914
E-mail : nanpha76@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เ ป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มี ระบบกลไกและแนวทางการด าเนิ น งานประกัน คุณ ภาพระดั บ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อกากับการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตร
โดยคณะได้ ด าเนิ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่ อให้ คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ย วกั บ
มาตรฐานการศึกษาของคณะและถ่ายทอดข้อมูลไปยังทุกหลักสูตรภายในคณะรวมถึงดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละหลักสูตร เพื่อดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรเป็นไปตามระบบและมีประสิทธิภาพ
(เอกสาร 5.2.1(1) - 5.2.1(8))
เอกสารหลักฐาน
5.2.1(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ที่ 1121/2561 ลงวันที่ 8 พ.ค 61
5.2.1(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ 415/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย. 62
5.2.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 62
5.2.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 21 มิ.ย. 63
5.2.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 29 เม.ย. 63
5.2.1(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 มี.ค. 63
5.2.1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 6 ธ.ค. 62
5.2.1(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 ก.ย. 62
 ข้อ 2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนทุกหลักสูตร เพื่อติดตามการดาเนินงานของแต่ละหลักสูตร
และรายงานผลการติดตามและ ดาเนินงานประกันคุณ ภาพของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและแนวทางการ
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ดาเนินงานการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูต ร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะอย่าง
สม่าเสมอ
หลังจากการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ในรอบ 12 เดือน ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
คณะดาเนิ นการสรุปผลคะแนน และจัดท ารายงานผลการดาเนินงานประกันคุณ ภาพในระดับ คณะต่อไป ในรอบ
12 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการพัฒนาในระดับคณะต่อไป
นอกจากนี้คณะกรรมการประกันคุณ ภาพได้มีการประชุมเป็นระยะ ๆ เพื่ อการกากับติดตามการท างาน
ของการทางานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
(เอกสาร 5.2.2(1) - 5.2.2(6))
เอกสารหลักฐาน
5.2.2(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ 415/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย. 62
5.2.2(2) คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ที่ 512/2562 ลงวันที่ 21 พ.ย. 62 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้
5.2.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 21 มิ.ย. 63
5.2.2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 6 ธ.ค. 62
5.2.2(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 ก.ย. 62
5.2.2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 5/2562 วันที่ 15 พ.ย. 62
 ข้อ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ ส นั บ สนุ น ทรัพ ยากรเพื่ อการด าเนิ น งานตามองค์ป ระกอบการ
ประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
1. จัดเตรียมข้อมูลที่เอื้อต่อการดาเนินงานของหลักสูตรและการประกันคุณภาพ
2. จั ดให้ มีห้องอเนกทัศน์ (Co-Working Space) ห้องวิจัย สาหรับ นักวิจัย ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องกิจการ
นักศึกษา อานวยความสะดวกเรื่องการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ตอบข้อซักถาม จัดเตรียมข้อมูล
ให้แก่อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์ของคณะในหัวข้อ “การทบทวนและ
การวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562” และการปรับปรุงหลักสูตรอิงสมรรถนะและผลลัพธ์
การเรียนรู้
(เอกสาร 5.2.3(1) - 5.2.2(2))
เอกสารหลักฐาน
5.2.3(1) ห้องหน่วยวิจัย/ฝ่ายวิชาการคณะ
5.2.3(2) รายงานสรุปผลโครงการ“การทบทวนและการวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562”
และการปรับปรุงหลักสูตรอิงสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 ข้ อ 4. มีก ารประเมินคุณ ภาพการศึกษาระดับ หลัก สูตรตามกาหนดเวลาทุ ก หลั กสูต ร และรายงานผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการบริหารคณะเพือ่ ทราบ
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 และตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารคณะและกรรมการประจาคณะรวมถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรในการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารคณะ
(เอกสาร 5.2.4(1) - 5.2.4(2))
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เอกสารหลักฐาน
5.3.4(1)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 24 มิ.ย. 63
5.3.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 6 ธ.ค. 62
 ข้อ 5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผน
พัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผล
การดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
คณะได้ น าข้อเสนอแนะจากการตรวจประกั น คุ ณ ภาพการศึกษาระดั บ คณะประจ าปี ก ารศึก ษา 2561
มาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพประจาปีการศึกษา 2562
(เอกสาร 5.2.5(1) - 5.2.5(3))
เอกสารหลักฐาน
5.3.4(1)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 24 มิ.ย. 63
5.3.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 6 ธ.ค. 62
5.3.4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 ก.ย. 62
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณะมีแผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งระบบกลไกในการ
กากับติดตามเพื่อให้คณาจารย์นาความรู้และทักษะทีไ่ ด้ไป
ประยุกต์ใช้
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------จากผลการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ในรอบปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปได้ดงั นี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร ค่าเฉลี่ย 49.28
=
4.48 คะแนน
จัดการหลักสูตรโดยรวม
4.51
11
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ร้อยละ
19
ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิ
X100 = 25 %
35
76
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ร้อยละ
18
ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่ง
X100 = 23.68 %
60
76
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของ
5
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
คะแนน
19.40
= 1.40
หรือเผยแพร่
1,381

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ

3.13 คะแนน
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

ร้อยละ
40

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

X100 = 1.40 %

ไม่บรรลุ

5 ข้อ (1-5)

1.97 คะแนน

0.18 คะแนน

0.18 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.29 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยแลนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
5 ข้อ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

4.48 คะแนน

ไม่บรรลุ

- (ปริญญาตรี) ผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

19.40
1,381

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศ/แก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ

ร้อยละ
20

62.00
76

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

X 100 =

81.58 %

บรรลุ

5 คะแนน

X 100 =

39.47 %

บรรลุ

5 คะแนน

ร้อยละ
20
30
76

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
5 ข้อ
ความสาเร็จของการบริการ
วิชาการ

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 ระบบและ
กลไกศิลปวัฒนธรรมและ
5 ข้อ
ความเป็นไทย

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร

ของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร

5 ข้อ

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

เป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คะแนนประเมินเฉลีย่

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

6
3
2
1

2.55
-

5.00
5.00
5.00
5.00

2.33
5.00
5.00
-

3.29
5.00
5.00
5.00

ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก

3
15

2.55
พอใช้

5.00
5.00
ดีมาก

3.93
ดี

5.00
4.32

ระดับคุณภาพดีมาก
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

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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ภาคผนวก
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2562
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