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ค าน า 

 
รายงานการประเมินตน เอง (Self-Assessment Report : SAR) ของคณ ะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบในแต่ละตัวบ่ งชี้  ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน คณะกรรมการ                      
การอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
รอบ 12 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และเป็นการรายงานเพ่ือ
แสดงให้เห็นการบรรลุตามเป้าหมายองค์ประกอบในการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป 

 
 
 
     ลงนาม ……………………..…………………………. 
               (อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร) 

                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า  
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ส่วนที่ 3     

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
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 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
                   และเอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 
วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีฐานะเทียบเท่ากอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความมุ่งมั่น
ยกมาตรฐานทางการศึกษา  ส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความหลากหลายเพ่ื อรองรับความต้ องการของผู้ ศึ กษาและตลาดแรงงาน  ในปี การศึ กษา 2558                     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ริเริ่มการท างานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Engagement) โดยได้
จัดตั้งคณะท างานพันธกิจเพ่ือสังคม และเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นอกเหนือจากภารกิจด้านการเรียนการ
สอนและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทยและการก้าวไปของสังคมโลก
ซึ่งเป็นการท างานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
ยังมีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ รวบรวม และถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสากล ตลอดจนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ 
  ในด้านการเสริมสร้างพลังความสามารถและศักยภาพของนักศึกษานั้น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยการ   
บูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลตามความสนใจ  และความถนัดของแต่ละบุคคลโดยจัดให้มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 
ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง รวมถึงห้องอเนกทัศน์ และลานวัฒนธรรมเพ่ือให้
นักศึกษาของทุกหลักสูตรใช้ฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาของตนเอง 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                     
การประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการด าเนินงาน                       
ตามปีการศึกษา 2560 เพ่ือสะท้อนคุณภาพ การด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 
2561) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษาที่ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (5 องค์ประกอบ) ผลการประเมินตนเอง อยู่ที่
ระดับคะแนน 4.23 ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ เป็นดังนี้ 
   - องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 3.33 
  - องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00 
  - องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00 
  - องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00 
  - องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 6 3.33 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2  3 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  1 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  1 3.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  2 4.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.23 ดี 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาครอบคลุมทุกทักษะและเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
2. มีงานวิจัยจ านวนมากและได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกตลอดจนมีการตีพิมพ์และน าเสนอ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
3. มีการบริการวิชาการที่หลากหลายและมีพ้ืนที่บริการวิชาการสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย 
4. มีงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายและพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอุษาคเนย์ 
5. มีการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ควรปรับกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาด้วยการประชาสมัพันธ์เชิงรุกและปรับเปลี่ยนกระบวนการให้

ทันสมัยเขา้ถึงนักศึกษามากข้ึน 
2. ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้อาจารย์ขอผลงานทางวิชาการมากข้ึน 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                              
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
1.2 ที่ตั้ง 
เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 
 
1.3 ประวัติความเป็นมา 

      ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่ม ต้ังขึ้นเป็น คณะวิชา เนื่องจาก
พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู 2518 ปรับสถานภาพของวิทยาลัยครูเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของท้องถิ่น  
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 ผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ท้ังหมดจนกระท่ัง พ.ศ. 2527 จึงเริ่มผลิตบัณฑิต 
สายศิลปศาสตร์ด้วย พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 10 ก าหนดให้ คณะเป็นส่วนราชการ             
มีฐานะเทียบเท่ากอง หมายถึง หน่วยงานในสถาบันท่ีปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีหลักของสถาบัน กล่าวได้ว่า                  
คณะ เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีของสถาบันฯ และเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรต่อไปน้ี 

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. โปรแกรมวิชาพัฒนาชมุชน (ศศบ.) 
8. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) 
9. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร (อ.ศศ.) 
10. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
11. โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (อ.ศศ. (กศ.ปช.) 
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พ.ศ. 2545 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้
เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีฐานะเทียบเท่ากอง ได้พยายามยกมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพของ
บัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ศึกษา
และตลาดแรงงาน ขณะนีไ้ด้เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสาขาวิชาดังนี้ 

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

บนพื้นฐานความเป็นไทยและการก้าวไปของสังคมโลกแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังมีพันธกิจในการ
เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ รวบรวม และถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อด ารงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ 

ด้านการเสริมสร้างพลังความสามารถและศักยภาพของนักศึกษานั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่ม เติมจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ด้วยการบูรณาการ                
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ห้องวิทยาการ                  
ทางภาษา ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง ห้องอเนกทัศน์ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและ
ลานวัฒนธรรม  เพื่อให้นักศึกษาของทุกหลักสูตรใช้ฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาของตนเอง 
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2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ 
2.1 ปรัชญา 

 คุณธรรมน าความคิด บัณฑิตรู้รอบ มอบสุขให้สังคม บ่มเพาะจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี 
 

2.2 ปณิธาน 
 เป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
 

2.3 เป้าหมาย 
  1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เป็นท่ีต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

2. ให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

  3. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 4. เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู ้

 
2.4 นโยบาย 

1. แสวงหาความจริงเพื่ อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

4.  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

5.  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

6.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  

7.  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ
ของคณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
2.5 วัตถุประสงค์ 

       1.  สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เป็นท่ีต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
2.  ให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  และมีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
3.  สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  
4.  เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
3.1 โครงสร้างองค์กร 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 
 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

ส านักงานคณบดี 

หน่วยงานบริหารทั่วไป หน่วยงานพัฒนานักศึกษา หน่วยงานการบริการนักศึกษา 

- งานธุรการ 
- งานบุคคล 
- งานการเงินและพัสด ุ
- งานงบประมาณและแผนงาน 
- งานอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 
- งานประชาสัมพนัธ ์
- การประกันคุณภาพ

หน่วยงาน 

- งานพัฒนาการเรียนการสอน 
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- งานบริการห้องปฏิบัต ิ
- งานบริการวิชาการ 
- งานส่งเสริมการวิจัย 

 

 

- งานสนับสนนุกิจกรรมนักศกึษา 
- งานบริการแนะแนวและ 

ใหค้ าปรึกษา 
- งานพัฒนาบุคลิกภาพนกัศึกษา 
- งานสนับสนนุกีฬาและนนัทนาการ 
- งานจัดหาทุนการศึกษา 
- การสนับสนุนกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
- งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมอัตลักษณน์ักศกึษา 
- งานส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสถาบัน 
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3.2 โครงสร้างการบริหาร 
     รายนามผู้บริหาร/กรรมการบริหาร 

1. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ ์กัลยาณมิตร   คณบดี 
2. อาจารย์ ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและพันธกิจสัมพันธ์         

                   เพื่อสังคม 
3. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  

                                                                 การศกึษา 
4. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. อาจารยว์ิไลลักษณ์ เรืองสม   ผู้ช่วยคณบดี 
6. อาจารย์ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์   ผู้ช่วยคณบดี 
7. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์    ผู้ช่วยคณบดี 
8. อาจารย์ ดร.ชนินทร สวนภักดี   ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
9. อาจารยม์นฤดี ชว่งฉ่ า    ประธานหลักสูตรจิตวิทยา 
10. อาจารย์วิเชียร  ธนลาภประเสริฐ   ประธานหลักสูตรดนตรีสากล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ  นาควัชระ  ประธานหลักสูตรภาษาไทย 

เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร                                                        
12. อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร   ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
13. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ   ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)                                                                
14. อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักดี    ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง 
15. อาจารย์ ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ   ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนา 
16. อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา    ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  ยะมะหาร  ประธานหลักสูตรทัศนศิลป์ 
18. อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม    ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

4. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ  
4.1 รายชื่อผู้บริหาร 

1. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ ์กัลยาณมิตร   คณบดี 
4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 
      1. อาจารย ์ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและพันธกิจสัมพันธ์  
                                                                           เพื่อสังคม 
      2. อาจารย ์ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ                    
                                                                           การศึกษา 

                 3. อาจารย ์ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
      4. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม    ผู้ช่วยคณบดี 
      6. อาจารยศ์ิริวรรณ ก าแพงพันธ์   ผู้ช่วยคณบดี 
      7. อาจารยม์นตรี ชินสมบูรณ์    ผู้ช่วยคณบดี 
      8. อาจารย ์ดร.ชนินทร สวนภักดี   ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
      9. อาจารย ์ดร.วิภาพร  ตัณฑสวัสด์ิ   ประธานหลักสูตรจิตวิทยา 
      10. อาจารย์วิเชียร  ธนลาภประเสริฐ   ประธานหลักสูตรดนตรีสากล 



:  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2560 :  6  
 

      11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ  นาควัชระ  ประธานหลักสูตรภาษาไทย 
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

      12. อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร   ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
      13. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์  สีเตชะ    ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ  
                                                                  การสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
      14. อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักดี    ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง 
      15. อาจารย์ ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ   ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนา 
      16. อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา   ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
      17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  ยะมะหาร  ประธานหลักสูตรทัศนศิลป์ 
      18. อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม    ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ 
      18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
      19. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์    หัวหน้าส านักงานคณบดี 

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
       1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 

                  2. สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) 
                  3. สาขาวิชาดนตรีสากล (ศศ.บ.) 

        4. สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.) 
          5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

        6. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศศ.บ.) 
        7. สาขาวิชาสังคมศาตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) 
        8. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 
        9. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.) 
   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
       10. สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 
   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
       11. สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
       12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
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ตารางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันที ่
สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.                  
ลงนาม 

รับทราบหลักสูตร 
ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 2554 10 มีนาคม 2554 19 มกราคม 2555 

2559 7 เมษายน 2559 13 มิถุนายน 2559 
ปริญญาตรี จิตวิทยา ศศ.บ. 2555 1 มีนาคม 2555 13 กรกฎาคม 2555 

เกณฑ์ 
2558 

2560 
3 พฤศจิกายน 2559 31 พฤษภาคม 2560 

ปริญญาตรี ดนตรีสากล 
ศศ.บ. 

2557 9 มกราคม 2557 1 สิงหาคม 2557 

ดุริยางคศิลป์ 2561 4 มกราคม 2561 25 เมษายน 2561 
ปริญญาตรี ภาษาไทย 

เพื่อนวัตกรรม 
การสื่อสาร 

ศศ.บ. 2555 1 พฤศจิกายน 2555 5 มีนาคม 2556 

2560 7 ธันวาคม 2560 2 เมษายน 2561 

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 2555 3 พฤษภาคม 2555 24 กันยายน 2555 
เกณฑ์ 
2558 

2559 3 พฤศจิกายน 2559 31 พฤษภาคม 2560 

ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนา 

ศศ.บ. 2555 22 พฤษภาคม 2555 24 กันยายน 2555 

เกณฑ์ 
2558 

2559 3 พฤศจิกายน 2559 31 พฤษภาคม 2560 

ปริญญาตรี สารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ. 2557 3 มีนาคม 2557 3 มีนาคม 2558 

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ศศ.บ. 2557 9 มกราคม 2557 13 มีนาคม 2558 

ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 2551 21 พฤศจิกายน 2551 20 มกราคม 2552 

ปริญญาตรี ทัศนศิลป์ ศป.บ. 2554 15 ธันวาคม 2554 4 พฤษภาคม 2555 
2559 7 มกราคม 2559 2 มีนาคม 2559 

เกณฑ์ 
2558 

2560 2 มีนาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 
 

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ น.บ. 2556 4 เมษายน 2556 13 มิถุนายน 2556 
เกณฑ์ 
2558 

2560 2 พฤศจิกายน 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 2555 22 พฤษภาคม 2555 24 กันยายน 2555 
เกณฑ์ 
2558 

2559 3 พฤศจิกายน 2559 - 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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6. จ านวนนักศึกษา  จ านวน 2,069 คน 
  ปริญญาตรี ภาคปกติ  จ านวน 2,069 คน  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
  ปี 1 
(60) 

ปี 2 
(59) 

ปี 3 
(58) 

  ปี 4 
(57) 

ตกค้าง รวม 

การพัฒนาชุมชน       46 40 54 31 2 173 
จิตวิทยา 101 82 75 71 4  333 
ดนตรีสากล 28 15 19 15 2 79 
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม 
การสื่อสาร 

30 23 35 32 1 121 

ภาษาอังกฤษ 59 31 23 8 3 124 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

6 7 12 14 - 39 

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  34 18 45 39 5 141 
สารสนเทศศาสตร์ 17     4 23 8 1 53 
ทัศนศิลป์ 14 10 22 4 3 53 
นิติศาสตร์ 51 29 34 33 3 150 
รัฐประศาสนศาสตร์ 231 146 203 192 31 803 

รวม 617 405 545 447 55 2,069 
 
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 
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 7. จ านวนอาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีอาจารย์  จ านวน 84 คน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

1. อาจารย์ ดร.ชนินทร  สวณภักดี   ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิ ค าเพราะ  กรรมการ   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักด์ิ สังเมฆ  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์  กรรมการ 
5. อาจารย์ศิริขวัญ  บุญธรรม   กรรมการ                
6. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย  สายบุญจวง   กรรมการและเลขานุการ   

 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยา 

1. อาจารย ์ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ   ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล กรรมการ 
3. อาจารย ์ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย   กรรมการ 
4. อาจารย์มนฤดี ช่วงฉ่ า    กรรมการ        (ลาศึกษาต่อ 1 ส.ค. 61) 
5. อาจารย์ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์   กรรมการ 
6. อาจารย์ดวงกมล ทองอยู่   กรรมการ        (ลาศึกษาต่อ 1 ส.ค. 59) 
7. อาจารย์ไพศาล  แย้มวงษ์   กรรมการ   
8. อาจารย์ธีระศักด์ิ  เครือแสง   กรรมการ        
9. อาจารย์ศศิพร  เหลืองไพฑูรย์   กรรมการ 
10. อาจารย์สมรรถพงศ์  ขจรมณี   กรรมการและเลขานุการ          

          
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล 

1. อาจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ   ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ  กรรมการ 
3. อาจารย์วรนาฎ อินถารต   กรรมการ 
4. อาจารย์วงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา    กรรมการ          
5. อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการส่ือสาร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ  นาควัชระ  ประธาน 
2. อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ   กรรมการ 
3. อาจารย์นารีนาถ  ส าลี    กรรมการ         
4. อาจารย์สิริวิทย์  สุขกันต์   กรรมการ 
5. อาจารย์วสนันท์  อิทธิมีชัย   กรรมการและเลขานุการ           
6. อาจารยเ์นมิ  อุนากรสวัสด์ิ                   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   (ลาศึกษาต่อ 6 ส.ค.61)   
 
 
 
 
 
 



:  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2560 :  10  
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1. อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร   ประธาน 
2. อาจารยป์ราณีรัตน์  ปานประณีต  กรรมการ        (ลาออก 1 มิ.ย.61) 
3. อาจารย์วรลักษณ์ วีระยุทธ          กรรมการ        (ลาศึกษาต่อ 1 ส.ค.60) 
4. อาจารย์กมลพร ศริิโสภณ   กรรมการ         
5. อาจารย์ปวิช เรียงศิริ    กรรมการ  
6. อาจารย์สุธิดา โต๊ะแสง          กรรมการ         (เริม่งานวันท่ี 7 มิ.ย.61) 
7. อาจารยอ์าจารย์บุษบา  แฝงสาเคน  กรรมการและเลขานุการ 
8. อาจารยม์ุกริน  วิโรจน์ชูฉัตร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ลาศึกษาต่อ) 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. อาจารย ์ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ   ประธาน 
2. อาจารยน์ฤมล  สเนลโกรฟ   กรรมการ         (เริม่งานวันท่ี 13 พ.ย.60) 
3. อาจารยป์าริชาต ผดุงศิลป์   กรรมการ         (ลาศึกษาต่อ 1 ก.พ.61) 
4.  อาจารย์ศิวนนท์  นิลพาณิชย์   กรรมการ          

    5.  อาจารย์ฤทัย  ส าเนียงเสาะ   กรรมการและเลขานุการ  
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
1. อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักดี   ประธาน 
2. อาจารย์ ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง   กรรมการ                    
3. อาจารยณ์ัฏฐ์พัฒน์  ผลพิกุล   กรรมการ                    
4. อาจารยร์ัชฌกร  พลพพิัฒน์สาร   กรรมการ          (เริ่มงานวันท่ี 23 ม.ค.60) 
5. อาจารย์พัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชื่น   กรรมการและเลขานุการ  

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1. อาจารย ์ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ  ประธาน 
2. อาจารย์ปิยะ สงวนสิน    กรรมการ 
3. อาจารยว์รรณลดา กันต์โฉม   กรรมการ 
4. อาจารย์วรนุช สิปิยารักษ์   กรรมการ           (ลาศึกษาต่อ 1 ส.ค.61) 
5. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ 
6. อาจารย์ชัชพันธุ์  ยิ้มอ่อน   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

1. อาจารย ์ดร.มนัส สายเสมา   ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ อนันตริยเวช กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง  กรรมการ 
5. อาจารย์มนตรี  ชินสมบูรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร  ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย  กรรมการ 
3. อาจารย์ปิยังกูร  ตันวิเชียร   กรรมการ 
4. อาจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ  กรรมการ 
5. อาจารย์ออมสิรี  ปานด ารงค์   กรรมการและเลขานุการ (ลาศกึษาต่อ 20 ส.ค.61) 

 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 

1. อาจารย์อัญชัญ  ยุติธรรม   ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุเลียบ  ชูเสือหึง  กรรมการ                   (ลาออก 16 ก.ค.61) 
4. อาจารย์ธรรมรส  เปานิล   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา  ปราบปราม  กรรมการและเลขานุการ 
6. อาจารยศ์ุภกร ชมศริ ิ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์  มาลา  ประธาน 
2. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร   กรรมการ 
3. อาจารย์วิไลลักษณ์  เรืองสม   กรรมการ 
4. อาจารย์บุญอนันต์  บุญสนธ์ิ   กรรมการ 
5. อาจารย ์ดร.กัมลาศ  เยาวะนิจ   กรรมการและเลขนุการ  
6. อาจารย ์ดร.รัฐชาติ  ทัศนัย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7. อาจารย์จารุณี  มุมบ้านเซ่า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร         
8. อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
9. อาจารย์ฤทัยทิพย์  จันทร์สระแก้ว  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. อาจารย์เทวพงษ์  พวงเพชร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
11. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
12. อาจารย์ดาวราย ลิ่มสายหั้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
13. อาจารย์พยุงศักด์ิ ทราบรัมย์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  (ลาออก 1 ส.ค.61) 
14. อาจารย์ชนินทร์  จักรภพโยธิน   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
15. อาจารย์รัชพล อ่ าสุข    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
16. อาจารยอ์รุณรัตน์  จินดา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร  (ลาศกึษาต่อ 20 ก.ค.61) 

 
อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. อาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน  17 คน 

1. นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย์   หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2. นางอรนุช  ปิ่นทอง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน   นักวิชาการการเงินและบัญชี 
4. นายสาธิต  บัวทอง    นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
5. นางสาวภนาพร  ยอดค า   นักวิชาการพัสด ุ
6. นางสาวบุษบงก์  วินิยม    นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวศิริลักษณ์  ประเจียด   นักวิชาการศึกษา 
8. นางณีรนุช  ทิศกระโทก    นักวิชาการศึกษา 
9. นางสาวนารถนรินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษา 
10. นายจีรศักด์ิ พรมค า    พนักงานขับรถยนต์ 
11. นายนพพล  แย้มเชี่ยวยน   พนักงานขับรถยนต์ 
12.  นางทวี ผาดี     เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
13.  นางน้อม  เสียงจุ้ย    เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
14.  นางอารมย์  พิลึก    เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
15.  นางบุญเรือน  มาตรยัง    เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
16.  นางสุนีย์  นามเกิด    เจ้าหน้าทีร่ักษาความสะอาด 
17.  นายซ้อน ปานสมบัติ    คนสวน 

 
           
            ตารางสรุปรายงานข้อมูลอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ข้าราชการ 6 - - 5 1 2 2 2 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 77 - - 65 12 67 10 - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - 
อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

- - - - - - - - - 

รวม 
83 - - 70 13 69 12 2 - 
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8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
          8.1 งบประมาณ พ.ศ. 2561  
      งบประมาณแผ่นดิน   1,544,300 บาท 

     งบประมาณรายได้  6,569,900 บาท 
รวม   8,114,200 บาท 

8.2 อาคารและสถานที่ 
1. อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- ห้องส านักงานคณบด ีจ านวน 1 ห้อง 
- ห้องพักอาจารย์ จ าวน 13 ห้อง 
- ห้องประชุม จ านวน 2 ห้อง (ประชุม 1 (8406)  ห้องประชุม 2 (8103)) 
- ห้องอเนกทัศน์ จ านวน 1 ห้อง 
- ลานวัฒนธรรม 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์จ านวน 2 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการศลิปะการแสดง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง    จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน  7 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการจติวิทยา จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทัศนศลิป์ จ านวน 1 ห้อง 

2. อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
- ห้องหน่วยวิจัย จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องประชุมกิจการนักศึกษา  จ านวน  1 ห้อง 
- ห้องกิจกรรม จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการดนตรไีทย 
- ห้องปฏิบัติการดนตรสีากล 
- ห้องพักอาจารย์จ านวน ๑ ห้อง 

3. อาคารศิลปกรรม 
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9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
9.1 เอกลักษณ์ 

     เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 อัตลักษณ์ 

     บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 

10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
- ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์การรับนักศึกษาเพื่อเพิ่มจ านวน
นักศึกษาให้เหมาะสมโดยเน้นจุดเด่นของคณะซึ่งแตกต่างจาก
สถาบันอื่น 

 
 
- คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาให้อาจารย์ จ านวน 5 คน 
เป็นตัวแทนคณะไปเป็นคณะกรรมการด าเนินงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การรับนักศึกษาตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ โดยตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์กรท า
หน้าท่ีประชามสัมพันธืเชิงรุก 
- คณะกรรมการบริหารคณะร่วมกันวิเคราะห์วางแผนการรับ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
- คณะกรรมการบริหารคณะร่วมกันวางแผนก ากับติดตาม        
การบริหารจัดการหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
- 
 

 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- 
 

 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าจ านวน
อาจารย์ประจ า 

- 

 
 

- 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริหารนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

- 
 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนท างาน 
- กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม ่

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
- 

 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA 
- กิจกรรม HUSO Freshumen Exclusive Sports 2017 
- กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” 
ครั้งท่ี 14 
- โครงการสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ (ควันหลงสงกรานต์) 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ ครั้งท่ี 14  
“วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์” 
- โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561 
- กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น าต้นแบบ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
- ในการท าวิจัยเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ของอาจารย์ในคณะ
จะท าให้ได้ประเด็นที่กว้างและตอบโจทย์ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นซึ่งการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยที่เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ต้องมีการท างานร่วมกันกับทาง
ท้องถิ่นและชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยควร
ต้องน าปัญหาของพื้นที่มาเป็นโจทย์ในการวิจัยซึ่งจะท าให้ได้รับ
การร่วมมือกับพื้นที่และอาจน าไปสู่การร่วมกันท างานใน
อนาคต 
 

 
 
 
- คณะกรรมการบริหารคณะวางแผน ก ากับ ติดตาม การ
ขับเคลื่อนงานด้านวิจัยร่วมกับคณะท างานด้านพันธกิจเพื่อ
สังคม 
- มีการริเริ่มการด าเนินงานร่วมกันกับทางท้องถิ่นและชุมชน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
- คณะควรตั้งงบประมาณสนับสนุนการแปลผลงานวิชาการ
หรือผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
 

 
- คณะสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้ งอ านวยความสะดวก
ประสานงานให้กับการด าเนินมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
- คณาจารย์ได้น าการวิจัยไปตีพิมพ์และเผยแพร่เป็นส่วนใหญ่  
- ผลงานวิจัยของอาจารย์ควรมีการตีพิมพ์ในวารสารภายนอก
ให้มากข้ึนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผลงาน 
- ควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
 

 
- คณะสนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ
รวมถึ งการน า เสนอและการเผยแพร่ผลงาน  ด้ วยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอการเผยแพร่
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
- ควรมีการบริการวิชาการในลักษณะการอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น เช่น ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน 
- มีการส ารวจพื้นที่และส ารวจความต้องการของชุมชนให้
ครอบคลุมกับพื้นที่ท่ีรับผิดชอบของคณะ 
- ควรปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการท าหลักสูตร
ระยะสั้น 
 

 
 
- คณะกรรมการบริหารคณะร่วมกับคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะวางแผน ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมสอดคล้องกับนโยบาย
ของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ซึ่งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมกันออกแบบหลักสูตรระยะ
สั้น น าเสนอต่อหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่ งช้ีที่  4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- คณะมีแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของคณะ และมีการน าผลโครงการมาปรับปรุง
ในการวางแผนครั้งต่อไป 
- คณะมีศักยภาพในการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทางคณะควรมีการ
สนับสนุนและส่งเสริม 
- ทางคณะมีการผลักดันและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานที่
ได้รับการยอมรับและได้มาตรฐาน 
 

 
 
 
- คณะกรรมการบริหารคณะร่วมกับคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวางแผน ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับส านักศิลปวัฒนธรรมซึ่ งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
- คณะมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน มีระบบการก ากับติดตามอย่างทันต่อเหตุการณ์ 
- ประเด็นบางประเด็นในแผนจัดการความเสี่ยง ไม่ได้เป็นความ
เสี่ยงแต่เป็นปัญหาซึ่งทางคณะได้แก้ไขแล้วในบางส่วน ควรเน้น
ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงอย่างแท้จริงเพื่อจะได้หาแนวทาง
ป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบได้อย่างทันท่วงที 
 - แนะน าให้ติดตั้งอุปกรณ์ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi) 
เพื่อรองรับการใช้งานของจ านวนนักศึกษาในคณะ 
- สามารถสร้างเครือข่ ายการท างานทุ กด้ าน ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
- คณะกรรมการบริหารคณะร่วมกับคณะกรรมการจัดท า
แผนฏิบัติการประจ าปี  คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ วางแผน ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดท าโครงการ การ
ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้
สนับสนุนและจัดหางบประมาณเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานอย่างเสมอ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 
- 

 
- 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
 ปีการศึกษา 2560 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
องค์ประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ากับดแูลตัวบ่งชี ้:  
1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี 
3. อาจารย์ดาวราย ลิ่มสายห้ัว 
4. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ 
5. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประเจียด 
2. นางณีรนุช  ทิศกระโทก  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกัมาตรฐานและจัดการคุณภาพ             
                                 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

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 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 4 หลักสูตร 11 สาขาวิชาและ

ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนดจ านวน 11 สาขาวิชา           
มี 1 หลักสูตร ที่ไม่ได้รับการประเมินเนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงคือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง   
(ทั้งนี้ได้รายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่ด าเนินงานได้) โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

 
 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 2 - 6 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผ่าน 3.38 คะแนน  
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา ผ่าน 3.19 คะแนน  
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ผ่าน 3.11 คะแนน  
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
ผ่าน 3.58 คะแนน  

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.31 คะแนน  
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ผ่าน 3.33 คะแนน  

7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง* ผ่าน 3.67 คะแนน อยู่ระหว่างปรับปรุง
หลักสูตร 

8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่าน 3.21 คะแนน  
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผ่าน 3.09 คะแนน  
10 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ ผ่าน 3.21 คะแนน  
11 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ ผ่าน 3.61 คะแนน  
12 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผ่าน 3.40 คะแนน  
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  36.42 คะแนน  

mailto:sqm@vru.ac.th
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 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 11 หลักสูตร   
 คะแนนที่ได ้ 3.31 คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 36.42  คะแนน ค่าเฉลี่ย 3.31 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
2 รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
3 รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
4 รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
5 รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
6 รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
7 รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ 

ชาศิลปะการแสดง* 
8 รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
9 รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
10 รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
11 รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
12 รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
*หลักสูตรที่ไมไ่ด้รับการประเมิน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
      1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี 
3. อาจารย์ดาวราย ลิ่มสายห้ัว 
4. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ 
5. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประเจียด 
2. นางณีรนุช  ทิศกระโทก  

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 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 

 ในรอบปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมด                      
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 87 คน มีคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน  14  คน  เมื่อค านวณตามสูตร 
พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 16.09  คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.01 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 87 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 14 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิคุณปริญญาเอกตามสูตร 

 14 
x 100 =  ร้อยละ 16.09 

 87 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 16.09 
x 5 =  2.01 คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 16.09 2.01 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2(1) ตามรายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 
2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
      1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี 
3. อาจารย์ดาวราย ลิ่มสายห้ัว 
4. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ 
5. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประเจียด 
2. นางณีรนุช  ทิศกระโทก 

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 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษา
ต่อ) จ านวน 87 คน มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 14 คน  เมื่อค านวณตามสูตรพบว่า     
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 16.09 คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.34 คะแนน  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 87 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 73 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  12 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 2 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 14 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 14 
x 100 =  ร้อยละ 16.09 

 87 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 16.09 
x 5 =  1.34 คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน ร้อยละ 16.09 1.34 คะแนน ไม่บรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3(1) ตามรายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 
2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
      1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี 
3. อาจารย์ดาวราย ลิ่มสายห้ัว 
4. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ 
5. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประเจียด 
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกัส่งเสริมวิชาการ 
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 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 2,069 คน  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จ านวน 87 คน 
 ในรอบปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)              
มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 1,787 คน จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จ านวน 67 คน 
  
 ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด  1,787 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) 1,238.49 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 66 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 18.77 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 25:1 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

18.77 - 25  
 

7.ค่าความแตกตา่งจากเกณฑ์มาตรฐาน -6.24 
(กรณีที่มีอาจารย์หลายสาขาคิดแยกเป็นสาขาแบ่งเป็น 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

-6.24 
x 100 =  ร้อยละ -24.94 

25 
 
 ดังนั้น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หาค่าความแตกตา่งจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเป็นค่าร้อยละ 
มีค่าเท่ากับ -24.96 คิดเป็น 5.00 คะแนน 
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 ในรอบปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มนิติศาสตร์) มีจ านวนนั กศึกษา               
ทั้งหมด 150 คน จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จ านวน 6 คน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 150 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) 145.57 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 6 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 24.26 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 50:1 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

24.26 - 50 
 

7.ค่าความแตกตา่งจากเกณฑ์มาตรฐาน - 25.74 
(กรณีที่มีอาจารย์หลายสาขาคิดแยกเป็นสาขาแบ่งเป็น 2 กลุ่มนิติศาสตร์) 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

- 25.74 x 100 =  ร้อยละ –51.48 
50 

 
ดังนั้น กลุ่มนิติศาสตร ์หาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเปน็ค่าร้อยละ มีค่าเท่ากับ -25.74 

คิดเป็น 5.00 คะแนน 
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ในรอบปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์)  มีจ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด 132 คน จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จ านวน 15 คน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 132 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) 157.49 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 15 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 10.50 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 8:1 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

10.50 - 8 
 

7.ค่าความแตกตา่งจากเกณฑ์มาตรฐาน 2.50 
(กรณีที่มีอาจารย์หลายสาขาคิดแยกเป็นสาขาแบ่งเป็น 3 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์) 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

2.50 
x 100 =  ร้อยละ 31.24 
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ดังนั้น กลุ่มศลิปกรรมศาสตร ์หาค่าความแตกตา่งจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเปน็ค่าร้อยละ มีค่าเท่ากับ  
-31.24 คิดเป็น 0 คะแนน 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ≥10  5+5+0/3 3.33 ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1 ข้อมู ลสารสน เทศ ข้อมู ลค่ า  SCH และ FTES ปีการศึ กษา 2560 ตามรายวิช า          
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
1. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ 
2. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ 
3. อาจารย์มนฤดี  ช่วงฉ่ า 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. นางสาวบุษบงก์  วินยิม 
2. นางณีรนุช  ทิศกระโทก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา 

โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ : 0 2909 1752 
E-mail : ict_rmuti@hotmail.com E-mail :  ransaya@hotmail.com,      

             room_ab13@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ผลการด าเนินการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชวีิตแก่นักศึกษาดังนี้ 

1. ในปีการศึกษา 2560 ทางฝ่ายวิชาการและทางฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการแจ้งให้กับทางประธานแต่ละ
สาขาวิชาได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนของแต่ละสาขาวิชา  เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน า การปรับตัว การใช้
ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา เช่น เร่ืองการลงทะเบียน การเพิ่มถอนรายวิชา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ระดับสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละหมู่
เรียน  ในช่วงวันพุธที่ 2 ของเดือน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละหมู่เรียนจะมีการนัดหมายเพิ่มเติม หรือ อาจารย์ที่
ปรึกษาจะใช้ช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาในที่ปรึกษา เช่น การส่งข้อความผ่านทางโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
เพื่อให้นักศึกษามีช่องทางที่หลากหลายในการขอค าปรึกษาได้มากข้ึน 
   2. มีนักวิชาการศึกษาฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการให้กับ
นักศึกษา เช่น การลงทะเบียนล่าช้า, การยกเลิกรายวิชา,  การเพิ่ม-ถอน รายวิชา,  การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนานักศึกษา, การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ., กองทุนมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาจากภายนอก, ข้อมูลเรื่องการขอ
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และการประชาสัมพันธ์แหล่งงานและสถานประกอบการต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก เป็น
ต้น  
   3. นอกจากนี้ทางคณะได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน า โดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น การตั้งกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการนักศึกษา การตั้งกลุ่มไลน์ของ
ประธานนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา  การตั้งเพจของทางคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา หรือให้นักศึกษาได้เข้ามาขอค าปรึกษาได้ เป็นต้น 
   4. คณะได้ด าเนินการจัดบอร์ดเพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตนในด้านวิชาการเพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษา เช่น                    
การลงทะเบียนเรียน, การเพิ่ม-ถอน รายวิชา, การขอสอบปลายภาคย้อนหลัง เป็นต้น 
(เอกสาร 1.5.1(1) - 1.5.1(6)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5.1(2) แผนผังบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1.5.1(3) ช่องทางของโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ,หน้าเพจของคณะกรรมการนักศึกษา  
1.5.1(4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการ  
1.5.1(5) บอร์ดประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการยื่นค าร้องต่างๆ 
1.5.1(6) คู่มือนักศึกษาประจ าป ี2560 
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 ข้อ 2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  เช่น เรื่องทุนการศึกษา การยื่นขอผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหาร การยื่นเอกสารเกี่ยวกับ กยศ. การยื่นเอกสารเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกั บทางคณะ 
นักวิชาการศึกษา นักกิจการนักศึกษา จะให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการยื่นเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางคณะ ส่วนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จะให้ค าแนะน าช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ให้ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา ส่วนเอกสารที่เก่ียวกับทางวิชาการ  เช่น การ
ยื่นเอกสารเพิ่มถอน การขอเปิดหมู่พิเศษ การลงทะเบียนล่าช้า นักวิชาการศึกษาจะให้ค าแนะน าให้ติดต่อที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นต้น  
     ส่วนการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร หรือการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายใน
และภายนอก เช่น โครงการชมรมพุทธศาสตร์ โครงการเข้าร่วมการประกวดต่าง ๆ ประกาศประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา  ประกาศรับสมัครงานต่าง ๆ ทั้งงานประจ าและงานพาร์ทไทม์ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นต้น 
โดยทางคณะจะด าเนินการปิดประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ และได้มีการแจ้งข่าวผ่านทางช่องทาง
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ หน้าเพจของคณะกรรมการนักศึกษา 
      นอกจากนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท ารายงานผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรวบรวมผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สะท้อนศักยภาพของ
นักศึกษา และผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร/สาขาวิชา ซึ่งเป็นแนวทางน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคามต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นข้อมูลให้กับทาง
สาขาวิชาได้น าข้อมูลดังกล่าวไปให้ประโยชน์ในการวางแผนให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป ในการเลือกสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ อีกทั้งน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การก าหนดทิศทาง
และวางแผนการจัดการศึกษา การก าหนดนโยบายด้านการผลิตบัณฑิต และการปรับปรุงหลักสูตร/สาขาวิ ชาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
(เอกสาร 1.5.2(1) – 1.5.2(4)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.2(1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.5.2(2) บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.5.2(3) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.5.2(4) รายงานผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการ
ท างาน” ครั้งที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) และ
นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  
(เอกสาร 1.5.3(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
      1.5.3(1) รายงานสรุปการด าเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการท างาน” คร้ังที่ 5                
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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  ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับรกิารในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม5 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
การบริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา  ดังประเด็นต่อไปนี้ 
ประเด็นที่ 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษา ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
ประเด็นที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 
ประเด็นที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา พบว่านักศึกษามีความ
พึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  
(เอกสาร 1.5.4(1) - 1.5.4(3))  
เอกสารหลักฐาน  
 1.5.4 (1) สรุปรายงานความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ  
 1.5.4 (2) รายงานการสรุปผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อแนะน าการจัดการศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แนะน าระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏบิัติ การใชช้ีวิตในมหาวิทยาลยัแก่
นักศึกษาใหม่ และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ท ากิจกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการวิ่ง “VALAYA 
ALOGNKORN RUN 2017” 
1.5.4 (3) รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการท างาน” วันที่ 4 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
  ข้อ 5.น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้น าผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับคุณภาพการจัดกิจกรรมและการ
บริการ 
           ประเด็นที่ 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษา ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ พบว่าหลังจากทาง
คณะได้ปรับปรุงการใช้ระบบของ social network มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้นักศึกษาทราบรายละเอียดต่าง ๆ มากข้ึน หรือแนะน าหรือให้ข้อเสนอแนะในการให้บริการ
หรือบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการได้มากขึ้น นอกจากนี้คณะได้มีการช่วยเหลือนักศึกษาในเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ประสบปัญหาเร่ืองการเงิน คณะมีบริการให้นักศึกษายืมเงินส าหรับค่าลงทะเบียนเรียน
จากกองทุนสมานใจ สมัครมิตร ร่วมส่งศิษย์ (รุ่นน้อง) ส าเร็จการศึกษา 
           ประเด็นที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ ทางคณะได้มีการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา และแหล่งงานนอกเวลาแก่
นักศึกษา โดยแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ส านักงานคณะ และแจ้งให้
ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทราบ ผ่านโปรแกรม Line  
           ประเด็นที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยได้มีการพัฒนาการ
จัดโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ และพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน  
           จากทั้ง 3 ประเด็นของการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ปีการศึกษา 2560 นั้น 
ทางคณะได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการ และการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตรแก่นักศึกษาให้มากขึ้น และข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อๆ ไป 
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(เอกสาร (เอกสาร 1.5.5(1) – 1.5.5(3)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.5(1) สรุปรายงานความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา 
1.5.5(2) รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 14 ก.พ. 61 
1.5.5(3) รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 3 เม.ย. 61 
 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ข้อมูลด้านการรับสมัครงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ ผ่านทางเว็บไซต์คณะ และการจัดโครงการอบรมต่างๆ ให้แก่ศิษย์เก่า ได้แก่  โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนการท างาน 9 - 10 มิ.ย. 61 
(เอกสาร 1.5.6(1) – 1.5.6(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
  1.5.6(1) เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1.5.6(2) รายงานการสรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการท างาน เม่ือวันที่ 9 - 10 มิ.ย. 61 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
4. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ 
5. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ 
6. อาจารย์มนฤดี  ช่วงฉ่ า 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. นางสาวบุษบงก์  วินิยม 
2. นางณีรนุช  ทิศกระโทก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานพัฒนานักศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์ : 0 2529 3914  โทรศัพท์ : 0 2909 1428 
E-mail : ict_rmuti@hotmail.com E-mail : thiti_aor@hotmail.com 

            varaporn2548@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของนักศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย  
     - ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ   
     - ด้านภาษาและการสื่อสาร  
     - ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  
     - ด้านทักษะชีวิตการประกอบอาชีพ  
      เพื่อน ามาจัดท าแผนการจัดท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบกับข้อคิดเห็นขององค์การนักศึกษา                           
โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการของ
นักศึกษามาประชุมกับคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(เอกสาร 1.6.1(1) - 1.6.1(4)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.1(1) สรุปผลส ารวจความตอ้งการของนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง 
1.6.1(2) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 35/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา                
ลงวันที่ 25 ม.ค. 61 
1.6.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 
1.6.1(4) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
            1) คุณธรรม จริยธรรม  
            2) ความรู้  
            3) ทักษะทางปัญญา  
            4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
            5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการด าเนินงาน 
      ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  ได้แก่ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่  
     1. โครงการไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์”  
        ครั้งที่ 4  วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
     2. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2560 
     3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
ด้านความรู ้ได้แก ่
     1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 8 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 2. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาตน้แบบ วันที่ 1 - 3 กนัยายน พ.ศ. 2560 
 3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 4. โครงการควันหลงสงกรานต ์“สงกรานต์ในอุษาคเนย์” วันที ่19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2561 

 
ด้านปัญญา ได้แก ่

1. โครงการเสริมสร้างภาวะผูน้ านกัศึกษาต้นแบบ วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2560 
2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ 
     1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 8 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
     2. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2560 
     3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA วนัที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
     4. โครงการการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14 วันที่ วันที่ 26 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 
     5. โครงการการแข่งขันกีฬา HUSO Freshmen Exclusive Sports 2017 คร้ังที่ 4  วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2561 
 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก ่
    1. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 (เอกสาร 1.6.2(1) - 1.6.2(5)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.2(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 
1.6.2(2) สรุปผลการด าเนนิงานโครงการไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
           “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์” คร้ังที่ 4 
1.6.2(3) สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ  
1.6.2(4) สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA 
1.6.2(5) สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
   ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ PDSA ระหว่างวันที่ 11 - 12 พ.ย. 60  ณ อาคารกิจการนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
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ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
    เพื่อให้นักศึกษาน ากระบวนการ PDSA ไปใช้ในการด าเนินโครงการหรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ อันจะเกิดผลดีต่อการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะการท างานเป็นทีม 
    โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้มาร่วมท า
กิจกรรมด้วยกันโดยให้ทางสาขาวิชาได้ส่งตัวแทนนักศึกษาหมู่เรียนละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าถึงชุมชน ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ติดต่อทางชมรมผู้สูงอายุ ขององค์การ
บริหารต าบลพะยอม ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงชุมชนโดยการสัมภาษณ์กับผู้สูงอายุ ท าให้เห็นปัญหาหรือความ
ต้องการของชุมชนได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งก่อนลงพื้นที่ดังกล่าวทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เชิญอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการลงพื้นที่  หลั งจากนั้นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการงานประกันที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา และกระบวน PDSA  เพื่อจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ฝึกกิจกรรมการอยู่ร่วมกันจากกิจกรรมสันทนา
การ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการซึ่งการเขียนโครงการของแต่ละกลุ่มจะน าปัญหาหรือประเด็นที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุมาเขียนเป็นโครงการ และกิจกรรมดังกล่าวได้ออกแบบให้นักศึกษาได้นอนค้างคืนที่คณะ 1 คืน เพื่อ
เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตร่วมกัน การมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา และได้ให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา มีการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ฝึกคิดและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเขียนโครงการโดยใช้กระบวนการ 
PDSA ร่วมด้วย  
    ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ความรู้และทักษะทางปัญญาในการออกแบบเขียนโครงการ จากการด าเนินโครงการดังกล่าว
จึงมีโครงการที่นักศึกษาเขียนน าเสนอทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้      
   1. โครงการ Exercise กระชากวัย!! 
   2. โครงการเยาวชน 4.0 รู้เท่าทันยาเสพติด 
   3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยศิลปะ   
   4. โครงการกีฬาสีศูนย์พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต าบลพยอม 
   5. โครงการกฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้สงูอาย ุ
   6. โครงการนอกห้อง นอกรั้ว Huso สัญจร 
   จากการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ร่วมกันท างานนั้นท าให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม                   
ตามที่ผู้จัดฯ ได้แบ่งให้ 1 กลุ่ม มีนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาคละกัน ซึ่งสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่
จะท าให้การเขียนโครงการของกลุ่มตนเองเสร็จเรียบร้อย จากนั้นได้มีการน าเสนอโครงการของตนเองด้วยโปรแกรม
อิเล็คทรอนิกส์เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการของแต่ละกลุ่ม   
(เอกสาร 1.6.3(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.3(1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA ระหว่างวันที่ 11 - 12 
พ.ย. 60    
 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
        คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้ด าเนนิการจัดท าแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2560 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดงาน ดังนี ้
   1. กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์” คร้ังที่ 4         
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 60  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
   1. เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย ์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีส่วนร่วมท านุบ ารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว้ครู  
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   2. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา ศิษย์เก่าได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ตามขนบประเพณีอันดีของไทย 
   3. เพือ่เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม ความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีไหว้ครู ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
          การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ โดยผลการด าเนินงานที่ได้ “บรรลุ”ัพบว่า 
เชิงปริมาณ 
          อาจารย์อาวุโส อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และคณะกรรมการนักศึกษา (ภาคปกติ) เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เชิงคุณภาพ    
          นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์และบุคลากร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตรท์ี่เข้าร่วมโครงการ             
มีความพึงพอใจ เฉลี่ยในระดับด ีค่าเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นร้อยละ 83.99 
          นักศึกษาและศิษย์เก่า ที่เข้าร่วมโครงการมีรู้ความเข้าใจ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วยความรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และขนมธรรมเนียมการไหว้ครู เฉลี่ยในระดับดี คา่เฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.0  
 
    2. กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษา เมื่อวันที่ 8 - 10 ส.ค. 60 และวันที่ 10 ก.ย. 60 
โดยมีวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศกึษาก่อนเข้าศึกษา และพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เหมาะสมทางด้านวิชาชีพ 
2. เพื่อแนะน าการจดัการศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   3.   เพื่อแนะน าระเบยีบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตัิ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัแก่นักศึกษาใหม ่
      การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ โดยมีการประเมินโครงการ โดยผลการด าเนินงานที่ได้ 
“บรรลุ”ัพบว่า 
เชิงปริมาณ 
    1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการ จ านวน 496 คน คิดเป็นร้อยละ 85.38 
     2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    
        ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจในโครงการ ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.66       
      
   3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA เมื่อวันที่ 11 - 12 พ.ย. 60 
โดยมีวัตถปุระสงค์  

1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา และเกิดทักษะการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาคณะ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาน ากระบวนการ PDSA ไปใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรรมต่างมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  อันจะเกิดผลดีต่อการพัฒนา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของนักศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาน ากระบวนการ PDSA ไปใช้ในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ โดยผลการด าเนินงานทีไ่ด้ “บรรลุ”ัพบวา่ 

เชิงปริมาณ 
          ตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชาและคณะกรรมการนักศึกษา ภาคปกติ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เข้าร่วมโครงการจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 (อาจารย์และบุคลากร ผู้ควบคุม จ านวน 10 คน) คิดเป็นร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ    
     1. นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ และกระบวนการ PDSA ผ่านเกณฑ์ 



:  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2560 :  33  
 

จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.09 
และน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใชป้ระโยชน์ 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.82 
     2. นักศึกษาน ากระบวนการ PDSA ไปใช้ในการ ด าเนนิโครงการ/กิจกรรรม อย่างน้อย 1 โครงการ 
 
    4. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ เมื่อวันที่ 1 - 3 ก.ย. 60  
โดยมีวัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มพูนความรู้และทักษะของการเปน็ผูน้ าแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ความมี
วินัยการตรงต่อเวลา ความเสียสละ ความรับผิดชอบ เป็นตน้ 

2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีและการท างานเป็นทมีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวางแผนและการแก้ไขปัญหาตามสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม                        

การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ โดยผลการด าเนินงานทีไ่ด้ “บรรลุ”ัพบวา่  
เชิงปริมาณ 
           ตัวแทนนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 87.27 
เชิงคุณภาพ  

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ด้านบุคลิกภาพเกิดทักษะของการเป็นผู้น า ค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 
85.60 

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะในการท างานเป็นทีม ค่าเฉลีย่ 4.54 คิดเป็น
ร้อยละ 90.80 

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความสามารถเกิดทักษะดา้นการวางแผน และแก้ไขปัญหาในงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายอย่างเหมาะสม คา่เฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 

 
    5. กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาภาษาไทย  เมื่อวันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 60 
โดยมีวัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ (ชั้นปีที่ 1) 
    2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน (ชั้นปีที่ 4) 
 
  การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทัง้ 2 ข้อ โดยผลการด าเนินงานที่ได้ “บรรลุ”ัพบว่า 
เชิงปริมาณ 
           นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 29 คน น้อยกวา่ 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และนกัศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 33 คน ซึ่งตรงกับคา่เป้าหมาย รวมทัง้สิ้น 62 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.41 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย  
เชิงคุณภาพ  
         1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มคีวามพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึง
พอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.8 ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.0 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 
         2. หลังเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 หลังเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาชั้นปทีี่ 4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย  
         3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มคีวามมั่นใจเพิ่มขึ้นเมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย 3.86 คิดเป็นร้อยละ 77.2 ซึ่งบรรลุ
เป้าหมาย 
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    6. โครงการ Intensive English Preparation เมื่อวันที่ 4 ต.ค. - 11 ต.ค. 60 
โดยมีวัตถุประสงค ์
   1. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
   2. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ โดยผลการด าเนินงานทีไ่ด้ “บรรลุ”ัพบวา่ 
เชิงปริมาณ 
          นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 52 คน จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.55 
เชิงคุณภาพ  
     1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 47 คน จากกล่มเป้าหมาย จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 90.38 
สามารถท าแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65  
      2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 49 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับค่าเฉลี่ย 40. ข้ึนไป  
ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 
 
    7. โครงการฝึกอบรมอังกฤษเพื่อการท างาน เมื่อวันที่ 20 ต.ค. - 1 ธ.ค. 60 
โดยมีวัตถุประสงค์ 
        1.  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท างานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยผลการด าเนินงานที่ได้ “บรรลุ” 
เชิงปริมาณ 
           นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการจ านวน 14 คน คิดเป็นผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุเปา้หมาย 
เชิงคุณภาพ  
        1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ คิด
เป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 
        2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 14 คน ผ่านเกณฑ ์จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ซึ่งบรรลุ
เป้าหมาย 
(1.6.4(1) - 1.6.4(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.4(1) แผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560   
1.6.4(2) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 
1. กิจกรรมไหว้ครู คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์” คร้ังที่ 4           
2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA 
4. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผูน้ านักศึกษาต้นแบบ 
5. กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาภาษาไทย 
6. กิจกรรม Intensive English Preparation 
7. กิจกรรมฝึกอบรมอังกฤษเพื่อการท างาน 
 ข้อ 5.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้ประชุมเพื่อประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 
     โดยในการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้มีการรายงานเป็นไตรมาส ซึ่งจะเป็นการรายงาน
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ตามกิจกรรมที่ได้จัดในแต่ละไตรมาส ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 1 - 3 จะมีการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังมีวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดังนี้ 
     1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สตปิัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ ซึ่งทาง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ด าเนินโครงการดังนี้   
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (เตรียมความพร้อมก่อนการท างาน) 
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”ัคร้ังที่ 14 
- โครงการแข่งขันเทเบิลเทนนิส HUSO OPEN คร้ังที่ 4 
- โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ 
- โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDSA       
       2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจของนักศึกษา ซึ่งทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ด าเนินโครงการดังนี้   
- โครงการสานสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ (ควันหลงสงกรานต์)  
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”ัคร้ังที่ 14       
- โครงการแข่งขันเทเบิลเทนนิส HUSO OPEN คร้ังที่ 4 
        3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเปน็ทีม ซึ่งทางฝา่ยกิจการ
นักศึกษาได้ด าเนินโครงการดังนี ้  
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”ัคร้ังที่ 14              
- โครงการสานสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ (ควันหลงสงกรานต์)  
- โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDSA 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
        4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมให้นักศึกษาเกิดความรักและความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเปน็เอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึง่
ทางฝา่ยกิจการนักศึกษาได้ด าเนินโครงการดงันี้   
- โครงการไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ  ขอนบไหว้ครูอาจารย์” 
- โครงการสานสัมพนัธ์มนุษยสมัพันธ์ (ควันหลงสงกรานต์) 
ซึ่งพบว่าโครงการ/กิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จดัด าเนินงานมีความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาของนักศึกษาในทุกข้อ และไดน้ าเสนอรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  
(เอกสาร 1.6.5(1) - 1.6.5(4)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 
1.6.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 
1.6.5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61 
1.6.5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 61 
 ข้อ 6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้น าผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (ปีการศึกษา 2559) และการประเมินกิจกรรมโครงการ ปีการศึกษา 2559 เพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนและการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยยังคงโครงการ/กิจกรรมที่จ าเป็นต้องด าเนินการได้แก่ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (เตรียมความพร้อมก่อนการท างาน) 
โครงการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยจัดต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559 
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ได้แก ่
1. โครงการไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์” คร้ังที่ 4 
2. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ  
3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA 
4. โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ 
5. โครงการ HUSO Freshmen Exclusive Sport 2017 คร้ังที่ 4 
 โครงการใหม่ซึ่งน าผลจากการประเมินความต้องการของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 
1. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา  
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อจัดท าแผนฯ พบผลจากการประเมินการจัด

โครงการกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ที่ส าคัญคือประเด็นปัญหาในการจัด
ช่วงเวลาของการด าเนินกิจกรรมที่ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีช่วงเวลาใกล้เคียงกัน หรือใกล้ช่วงเทศกาล หรือทับซ้อน
กับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อจัดปฏิทินกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม โดยตรวจสอบปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และช่วงวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ รวมทั้งเมื่อจัดท าปฏิทิน
กิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อให้แต่ละ
สาขาจัดช่วงเวลาโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหลักสูตรไม่ทบัซ้อนชว่งเวลากับการจัดกิจกรรมของคณะ ซึ่งปรากฏผลว่า
ในปีการศึกษา 2560 การจัดกิจกรรมมีช่วงเวลาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา“เตรียมความ
พร้อมก่อนการท างาน” คร้ังที่ 5 ซึ่งในปีการศึกษา 2559 การจัดกิจกรรมบางสาขาวิชาได้ประชุมนกัศึกษาก่อนกิจกรรม
ของคณะเล็กน้อย ท าให้นักศึกษาต้องลางานจากหน่วยงานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลายวัน แต่ในปีการศึกษา 2560 
เมื่อแจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรมท าให้แต่ละสาขาวิชาสามารถจัดช่วงเวลาที่เอ้ืออ านวยต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษามากข้ึน ไม่ส่งผลกระทบต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นต้น                                   

2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA  
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่อง และเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ เนื่องจากได้มีการให้ความรู้

เก่ียวกับการเขียนโครงการ การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน และได้ฝึกการเขียนโครงการ อีกทั้ง นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบักิจกรรมที่ได้รับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี จึงท าให้ทางฝา่ยกิจการนักศึกษามีการจัดกิจกรรมนี้ในทุกปี  
(เอกสาร 1.6.6(1)-1.6.6(5)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.6(1) แผนการจัดการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.6.6(2) แผนการจัดการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.6.6(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 
1.6.6(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 
1.6.6(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2560 เม่ือวันที่ 28 ส.ค. 60 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
          - มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา ซึ่งมาจากข้อเสนอแนะของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ลักษณะของกิจกรรมคือการอบรมภาษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ซึ่งผลประเมินโครงการอยู่ในระดับดีเป็นที่นา่พอใจ และนักศึกษาส่วนมากต้องการให้จัดโครงการเช่นนี้ให้รุ่นน้องอีก 
          - มีการน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์ ท าให้สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาและช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่กระทบต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้:  

1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 
2. อาจารย์ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ 
3. อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน 
4. อาจารย์วรนุช  สิปิยารักษ์ 
5. อาจารย์วสนันท์  อิทธิมีชัย 
6. อาจารย์เดือนฉายผู้ชนะ  ภู่ประเสริฐ 
7. อาจารย์ออมสิรี  ปานด ารงค์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
1. นางสาวนารถนรินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
2. นางณีรนุช  ทิศกระโทก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นกัศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                   

โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ : 0 2909 3036 ต่อ 331 
E-mail : nanpha76@hotmail.com E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561) 

 ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิัย โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์
คณะ  (http://huso.vru.ac.th) (หลักฐาน  2.1.1(1))  และเว็บ ไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(http://rd.vru.ac.th) (หลักฐาน 2.1.1(2)) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับทุนวิจัยภายในและภายนอก  
ฐานข้อมูลทางการวิจัย เป็นต้น  
     นอกจากนี้คณะฯ ยังมีระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (MIS) (หลักฐาน 
2.1.1(3))  (http://huso.vru.ac.th/mis/login.php) เพื่อเป็นแหล่งในการรับข่าวสารข้อมูลงานวิจัย บุคลากรสามารถ
เพิ่มข้อมูลผลงานวิจัย  บทความเผยแพร่งานวิจัยของตนสู่สาธารณชน  บุคคลภายนอกที่สนใจสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูล
ได้  

ทั้งนี้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่คณะได้เชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันวิจยั
และพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึง่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีดังนี้  
1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (หลักฐาน 2.1.1(4)) สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดท าระบบการจัดการสารสนเทศการวิจัย 
เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยก าหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 
1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3) แหล่งทุน 4) การตีพิมพ์เผยแพร่ 5) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล และ 6) การน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National Research Management System: NRMS) ที่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐานขอมูลได้ (เอกสาร 2.1.1(5))   
3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยส านักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ นักวิจัย 
คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน  ฐานข้อมูลของ สกอ.  ฐานข้อมูลที่
บอกรับเป็นสมาชิก  และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ (หลักฐาน 2.1.1(6)) และสามารถใช้บริการ VRU Library VPN เชื่อมต่ออินเทอร์เนตจากที่บ้านตนเอง
เข้ามาสืบค้นที่ส านักวิทยบริการและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการต่างๆได้ (หลักฐาน 2.1.1(7))   

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
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4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.researchvru.com ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย (หลักฐาน 2.1.1(8) – (10))  เช่น  
   1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัยต่างๆ   
   2) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ   
   3) คู่มือการวิจัย เพื่อให้ผู้บริการและคณาจารย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชนไ์ด้  
5. ฐานข้อมูล ส าหรับเผยแพร่บทความวิจัยผ่านสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน             
( เอกสาร 2.1.1(11)) ผ่าน https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  
โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมีวารสารที่อยู่ในระบบ  4  วารสาร คือ 1) วารสารบัณฑิตศึกษา 2) 
วารสารวไลยปริทัศน์ 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) วารสารวิจัยและพัฒนา สาย
สังคมศาสตร์ 
        นอกจากระบบของส่วนกลางมหาวิทยาลัยแล้ว คณะยังส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะ
ด้านการวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเว็บไซต์ด้านการส่งเสริมการท าวิจัยของคณะ  มีข้อมูลออนไลน์   มี
แหล่งเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีน าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และได้รับหนังสือตอบรับขอบคุณ
ในการน าไปใช้ประโยชน์ มีข้อมูลท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัย  มีบทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์สู่สาธารณชน เป็นต้น 
เอกสารหลักฐาน 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ ที่ใชป้ระโยชน์ได้จริง ดงันี้ 
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 มหาวิทยาลัย                                
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (MIS) (http://huso.vru.ac.th/mis/login.php) 
2.1.1(4) ระบบฐานข้อมูลนักวิจยั สถาบนัวิจัยและพัฒนา(http://roms.vru.ac.th/) 
2.1.1(5) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System: NRMS) ฐานข้อมูล
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 ส านักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20) 
2.1.1(9) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
2.1.1(10) ประเภททนุสนับสนนุการวิจัย 
2.1.1(11) การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php 
 ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้       
             - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์                                                                                                                                                   
             - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
             - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์                    
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
             - กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor) 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสิ่งสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

https://www.tci-thaijo.org/index.php
http://rd.vru.ac.th/
http://roms.vru.ac.th/
http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852
http://lib.vru.ac.th/?q=node/20
https://www.tci-thaijo.org/index.php
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    1. หน่วยวิจัยเพื่อค้นคว้าข้อมูลสนบัสนุนงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์ (เอกสาร 2.1.2(1)) 
    2. ห้องสมุดและแหล่งค้นควา้ข้อมูลสนบัสนนุการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (เอกสาร 2.1.2(2))  
    3. คณะมีระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (MIS) ซึ่งมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยและผลิตผลงานสร้างสรรค์ โดยอาจารย์ผูผ้ลิตผลงานวิชาการจะเปน็ผู้สง่ข้อมูลผลงานของตนไว้ใน
ระบบ MIS และเจ้าของผลงานสามารถเลือกอนุญาตหรือไม่อนญุาต ให้ผู้อื่นท าการดาวน์โหลดผลงานข้อมูลของตนได้ 
(เอกสาร 2.1.2(3)-2.1.2(4)) 
     4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และบุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั  
เอกสารหลักฐาน 
2.1.2(1) ห้องหน่วยวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
2.1.2(2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.1.2(3) ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย                                
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (MIS) (http://huso.vru.ac.th/mis/login.php) 
2.1.2(4) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2561 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุทนุวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากมหาวทิยาลัย ภายใน จ านวน 2,384,482.20 ภานนอก จ านวน 35,000 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
2,419,482.20 บาท  
(เอกสาร 2.1.3(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.3(1) สัญญาการรับทุนสนับสนุน (สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561) 
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ผลการด าเนินงาน 

คณะได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยวิจัย กิจกรรมพิเศษ และโครงการจัดหารายได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศและท้องถิ่น โดยการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้ค าปรึกษา แนะน าแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย รวมไปถึงการ
แนะน าแหล่งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้อาจารย์ในคณะรับทราบและ
วางแผนในการน างานออกเผยแพร่ ทั้งนี้คณะได้ด าเนินแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยซึ่งได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และด าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วย
วิจัย กิจกรรมพิเศษ และโครงการจัดหารายได้ (หลักฐาน 2.1.4(1))  ในการให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ในการจัดท าผลงาน 
พิจารณากลั่นกรอง และให้ค าแนะน าในการเตรียมเอกสารเสนองบประมาณตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้
คณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
    การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

     1. การน าเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน โดยอาจารย์สามารถ
เสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (หลักฐาน 2.1.4(2) - 2.1.4(3))  
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“ข้อ 7 การน าเสนอบทความและผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยจะ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าใช้จ่ ายอ่ืนที่เบิกได้ ตาม              
ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน โดยให้เบิกตามที่จ่าย
จริง ทั้งนี้การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557” 
(เอกสาร 2.1.4(1) – 2.1.4(4)) 
     และฉบับล่าสุดคือประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561 ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
“ ข้อ7 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ แ ละ
นานาชาติ” (เอกสาร 2.1.4(1) – 2.1.4(4)) 
     2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารย์สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าผลงานวิจัย
บทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ(หลักฐาน 2.1.4(2) - 2.1.4(3))  โดยการจัดสรร
เงินพิจารณาสอดคล้องกับระดับของผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ข้อ 8 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ซึ่งพิจารณาสนับสนุนโดยค านึงถึงระดับของวารสาร และชนิดของ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ โดยเป็นบทความวิจัยแบบเต็มเท่านั้น โดยก าหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ฯ     
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ฯ     
- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 
และ กลุ่ม 2 
3. สนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารย์สามารถเสนอผ่าน
คณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 (หลักฐาน 2.1.4(4)) 

4. จัดสรรงบประมาณในการจัดท าวารสารเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  

ในปีงบประมาณ 2561 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยเป็นจ านวน เงินทั้งสิ้น 2,419,482.20 บาท และมหาวิทยาลัยได้สนับสนุน
งบประมาณซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในว ารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และฉบับล่าสุดคือประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
พ.ศ. 2561    
(เอกสาร 2.1.4(5))                                                               
เอกสารหลักฐาน 
2.1.4(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยวิจัย กิจกรรมพิเศษ และโครงการจัดหารายได้ 
2.1.4(2) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558  



:  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2560 :  42  
 

2.1.4(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) 
2.1.4(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนบัสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ จาก
งบประมาณกองทุนวจิัย พ.ศ. 2558 
2.1.4(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนนุการน าเสนอผลงานวิจยัและตีพิมพ์
บทความวิจยัในวารสารระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561 
ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน 

คณะ ส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย และเพื่อน า
ความรู้มาเป็นพื้นฐานหรือต่อยอดในการพัฒนาตนเอง  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเป็นงบพัฒนาบุคลากร แยกจาก
งบประมาณน าเสนอผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัย 

นอกจากนี้คณะได้ด าเนินโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ อาทิเช่น  
1.  กิจกรรม “การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานสู่งานวิจัย” ซึ่งเป็นการเชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการ

ท างานวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน ทั้งอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและน าได้น า
ผลงานวิจัยขึ้นขอก าหนดต าแหนง่วิชาการ อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยจากการท างานบริการวิชาการและได้พัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย 
และอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญดา้นงานวิจัยที่หลากหลายและมีประสบการณ์ในการขอทุนวิจัยจากภายนอก จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา  อ.ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ และ อ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในโครงการ
ทบทวนจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จังหวัดจังหวัด
เพชรบุรี โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมในการรับฟังข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็นการถ่ายทอดข้อมูล สร้าง
ขวัญและก าลังใจต่อผู้น าเสนอและเป็นการให้ข้อมูลกับผู้รับฟังการบรรยายในการผลิตผลงานวิชาการในอนาคต  
 (เอกสาร 2.1.5(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.5(1) ภาพกิจกรรมและรายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 
     มหาวิทยาลยัมีระบบในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ตามคู่มือ ระบบสนับสนุนการจดสิทธบิัตร 
ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงานดังต่อไปนี ้

1.   อาจารย์/นักวิจัย แจ้งความประสงค์ขอจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา ผา่นทางคณะ                                     
2.  คณะ รวบรวมค าขอจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
3.   สถาบันวิจัยและพฒันา ยื่นค าจดทะเบียนต่อศูนยบ์ริการทรัพย์สินทางปัญญา 

      4.   ศูนย์บริการทรัพยส์ินทางปญัญา พิจารณาการยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
ขั้นตอนการจดทะเบยีนอนสุิทธบิัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้ 
1. ยื่นค าขอ 
2. ตรวจสอบเบื้องต้น (หากไม่ถูกต้อง ผู้ยื่นค าขอต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 90 วัน) 
3. รับจดทะเบียน/ประกาศโฆษณา 

 
 

ขั้นตอนการจดทะเบยีนสทิธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปญัญา    มีดังต่อไปนี้ 



:  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2560 :  43  
 

1. ยื่นค าขอ 
2. ตรวจสอบเบื้องต้น 
3. ประกาศโฆษณา (90 วัน) ตรวจสอบความใหม่ หากไม่มีผู้คัดค้าน/โต้แย้ง น าไปสู่การมีสิทธิ แตถ่้ามีผู้คัดค้าน/

โต้แย้งน าไปสู่การอุทธรณ์คณะกรรมการ และน าคดีสู่ศาลเพื่อตัดสินวา่ผู้ขอมีสิทธิ หรือยกค าขอเป็นล าดับไป 
     คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร ์มีคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นผู้ดูแลการด าเนนิงานตามระบบการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์  
(เอกสาร 2.1.6(1) – 2.1.6(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.6(1) คู่มือการวิจัยเร่ือง ระบบสนบัสนุนการจดสิทธบิัตร ทรพัย์สินทางปัญญาตลอดจนการคุ้มครองสิทธิให้แก่นักวิจัย
เจ้าของผลงาน 
2.1.6(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัย เร่ืองแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้:  
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 
2. อาจารย์ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ 
3. อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน 
4. อาจารย์วรนุช  สิปิยารักษ์ 
5. อาจารย์วสนันท์  อิทธิมีชัย 
6. อาจารย์เดือนฉายผู้ชนะ  ภู่ประเสริฐ 
7. อาจารย์ออมสิรี  ปานด ารงค์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
1. นางสาวนารถนรินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
2. นางณีรนุช  ทิศกระโทก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ : 0 2909 3036 ต่อ 331 
E-mail : nanpha76@hotmail.com E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) 

 ปีงบประมาณ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์        
จากภายในสถาบัน จ านวน 2,384,482.20 บาท จากภายนอกสถาบัน จ านวน 35,000 บาท รวมทั้งหมด จ านวน 
2,419,482.20 บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 81 คน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,384,482.20 

2. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35,000 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าทีป่ฏิบตัิงานจริง (ไมน่ับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 81 

4.จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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วิธีการค านวณ 
1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2,419,482.20 = 29,870.15/คน 
81 

2. แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
29,870.15 

x 5 = 5  คะแนน (5.97) 
25,000 

ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 29,870.15 บาท/คน เท่ากับ 5 คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

 
สังคมฯ 22,550 บาท/คน 
  

29,870.15 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1 
(งานวิจัยล าดับที่ 1-5) 

สัญญารับทุนฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

  
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนฯ 

: 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

ที่ ชื่องานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์  จ านวนเงิน  ผู้วิจัย ทุนใน ทุนนอก 

1 1.การสร้างการเป็นหุ้นสว่นระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในการจัดสวัสดกิารเพื่อ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย (1,050,000) 
1.อ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 60%=630,000-มนุษย์ 
2.อ.รัชพล อ่ าสุข 15%=157,500 มนุษย์ 
3.อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ 10%=105,000-มนุษย์ 
4.อ.อรุณรัตน์ จินดา 15%=157,500 มนุษย์ 

 1,050,000.00  1.อ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 
2.อ.รัชพล อ่ าสุข 
3.อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ 
4.อ.อรุณรัตน์ จินดา   (วช.) 

2 2.การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลัง
ในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZs) (1,252,940) 
1.อ.ดร.ไททัศน์ มาลา  60%=744,000-มนุษย์ 
2.อ.จารุณี มุมบ้านเซ่า 10%=124,000-มนุษย์ 
3.อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว 10%=124,000-
มนุษย์ 
4.อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร 10%=124,000-มนุษย์ 
5.อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม 10%=124,000-มนุษย์ 

 1,240,000.00  1.อ.ดร.ไททัศน ์มาลา  
2.อ.จารุณี มุมบ้านเซ่า 
3.อ.ฤทัยทิพย์ จันทร์
สระแก้ว 
4.อ.ดร. ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร 
5.อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม 

  (วช.) 
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เอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนฯ 

: 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

3 3.ทุนวฒันธรรมดา้นอาหารมอญ จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
(472,411) 
1.อ.กนกนาฏ พรหมนคร 60%=283,446.60 -อุตฯ 
2.ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชริะพทิักษ์ 15%=70,861.65 -วิทย์ฯ 
3.อ.ปิยะ กลา้ประเสริฐ 10%=47,241.10 -มนุษย์ฯ 
4.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร  10%=47,241.10 -เกษตร 
5.นายชูศักดิ์ ขันธชาติ 5%=23,620.55 -สวพ.จนท. 

     47,241.10  1.อ.กนกนาฏ พรหมนคร  
2.ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทกัษ์  
3.อ.ปิยะ กลา้ประเสริฐ  
4.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร   
5.นายชูศักดิ์ ขันธชาต ิ 

  (วช.)   

4 5.โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการฯ อบจ.
อ่างทอง (35,000.00) 
อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 100%=35,000 - (มนุษย์ฯ) 

     35,000.00  อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ    
อบจ.
อ่างทอง 

5 ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัด
ปทุมธานี เพือ่พัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
(472,411) 
1.อ.กนกนาฏ พรหมนคร 60%=283,446.60 -อุตฯ 
2.ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์ 15%=70,861.65 
-วิทย์ฯ 
3.อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ 10%=47,241.10 -มนุษย์ฯ 
4.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร  10%=47,241.10 -เกษตร 
5.นายชูศักดิ์ ขันธชาติ 5%=23,620.55 -สวพ.จนท. 
 

     47,241.10  1.อ.กนกนาฏ พรหมนคร  
2.ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระ
พิทักษ์  
3.อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ  
4.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร   
5.นายชูศักดิ์ ขันธชาติ  

  (วช.)   

รวม 2,419,482.20        
 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้:  
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 
2. อาจารย์ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ 
3. อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน 
4. อาจารย์วรนุช  สิปิยารักษ์ 
5. อาจารย์วสนันท์  อิทธิมีชัย 
6. อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
1. นางสาวนารถนรินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
2. นางณีรนุช  ทิศกระโทก 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                 ส านักส่งเสริมวิชาการและฯ 

โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ : 331 , 422 
E-mail : nanpha76@hotmail.com E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า จ านวน 62 เรื่อง โดยมีรายละเอียด
ผลงานค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก จ านวนเร่ือง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 
0.20 10 2.00 
0.40 5 2.00 
0.60 22 13.20 
0.80  16  12.80 
1.00 9 9.00 

ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ                                                                39.00 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี 
 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง 
(รายงานสืบ เนื่ องจากการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน วันที่  7 – 8 ธันวาคม 
2560) 

อ.บุษบา แฝงสาเคน 2. การศึกษาลักษณะการใช้ค าสรรพนามแทน
ตนเองและค าอ้างอิงถึงบุคคลอื่น ของคนดังที่ใช้
ผ่านสื่อมวลชน 
(การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้ง
ที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560) 

อ.รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร 3. การศึกษาการใช้ค าว่า “ทั้ง”ัในจารึกและใบ
ลานล้านนา 
(การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้ง
ที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัน
ศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560) 

mailto:nanpha76@hotmail.com
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

อ.รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร 4. แนวทางการจัดการเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อให้เกิด
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษา 
(งาน ป ระ ชุ ม วิ ช าก าร ระ ดับ ช า ติ ค รั้ งที่  9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่  28 -29 
กันยายน 2560วันที่ 16 กรกฎาคม 2559) 

อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น 
 

5. รูปแบบการสอนนาฏศิลป์ เอื้ออาทรและ
พฤติกรรมของเด้กปฐมวัยในการเรียนนาฏศิลป์
เอื้ออาทร   
(ผลงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 7) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หน้า 2064 - 2073 

อ.วสนันท์ อิทธิมีชัย 6. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อความหมายของ
บทเพลงกับมิวสิกวิดีโอของปาน ธนพร  
แวกประยูร 
(น าเสนอในการประชุมวิชาการและประกวด
นวัตกรรมบัณ ฑิ ตศึ กษ าแ ห่ งช า ติค รั้ งที่  1 
“เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส 
เชียงใหม่ และตีพิมพ์เป็น Proceeding) 

อ.รัชฌกร  
พลพิพัฒน์สาร 

7. “องค์บาก live show” การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของทุนทางวัฒนธรรม 
(การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 6 พ.ศ. 2560 วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560) 

อ.ดร. ดุสิตธร งามยิ่ง 8. บ้านทรงไทย: พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กปฐมวัย 
(การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAc ครั้งที่ 4 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 19 พฤษภาคม 
2560) 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

0.40 Rangsan Sukhampha 1.ั “China'sั roleั onั common-pool 
resources management in Greater 
Mekong Sub-regionั (GMS)”,ั heldั atั theั
Chiang Mai International Exhibition and 
Convention Centre (CMECC) in Chiang 
Mai, Thailand from 2 0 -2 3  July 2 0 1 7 . 
Organized by the Regional Center for 
Social Science and Sustainable 
Development (RCSD), with support from 
the Faculty of Social Sciences of Chiang 
Mai University (CMU).  

อ.ดร.พัณณกร  สอนไว 2. รัฐประศาสนสศาสตร์สมัยใหม่  
(วารสารความหลกหลายทางวัฒนธรรม คณะ
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 
16 ฉบับที่ 37 มกราคม-เมษายน 2560) 

อ.อรุณรัตน์ จินดา 3. China’sัSoftัPowerัinัtheั21st Century: 
The Rise of China and International 
Relations Policy งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “The 4th International Social 
Science and Business Research 
Conference” วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2560 
มหาวิทยาลัยปาแลร์โม ประเทศอิตาลี   

อ.ดร.ภิศักด์ิ  กัลยาณมิตร 4. Causal Factors of Success in the Good 
Governance Implementation of Local 
Administrative Organizations in Central 
Region, Thailand. 
แหล่งที่เผยแพร่ 
Proceedings. 4th International Social 
Sciences and Business Research 
Conference. 22-25 November 2017, 
Palazzo Asmundo, Palermo, Italy. 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 อ.ดร.สมทรง  
บรรจงธิติทานต์ 

1. แนวทางการจัดการชุมชนพึ่งตนเองอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านหัวคูวัด ต าบลพระบันลือ 
อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 
มกราคม – 30 เมษายน 2560) 

อ.ดร.สมทรง  
บรรจงธิติทานต์ 

2. แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลภาคกลาง 
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  (มนุษยศาสตร์
แ ล ะ สั ง ค ม ศ าส ต ร์ )  ปี ที่  7 ฉ บั บ ที่  2  1 
พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560)) 

ผศ.จุเลียบ ชูเสือหึง 3. การปรับโครงสร้างสันติบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย   
(วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 

ผศ.ธีระญา ปราบปราม 
 

4. ความรับผิดทางละเมิดเนื่องจากการใช้อ านาจ
ทางปกครองของอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย
เอกชน 
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2560) 

อ.นริศรา จริยะพันธุ์ 5. แผนงานปฏิรูปกิจการต ารวจ สภาปฏิรูป
แห่งชาติ : แนวทางเพื่ อการแก้ปัญหาของ
องค์การต ารวจไทย  
(วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 10 เล่มที่ 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 หน้า 17 - 42)   

อ.ปิยะ สงวนสิน 
รศ.ศศินันท ์เศรษฐวัฒน์บดี 
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์ 
ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ 
อ.ดร.สมทรง บรรจงธิติ
ทานต์  
 

6. แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาของ
เสรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลาง  
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 หน้า 67-82) 

อ.เนมิ อุนากรสวัสด์ิ 7. การศึกษาวิเคราะห์ขนบที่พบในเพลงวันเด็ก
ของสุนทราภรณ์  
(ตีพิมพ์ในวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ฉบับปีที่ 
7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560) 

อ.รังสรรค์  สุค าภา 8. จริยศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมกับการเมืองเรื่อง
สิ่งแวดล้อม: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ  
(วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา ปีที่ 
17 ฉบับที่ 1/2560 (มกราคม-มิถุนายม 2560, 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง) โดย อาจารย์รังสรรค์ 
สุค าภา 

อ.บุญอนันต์ บุณสนธิ์ 9. แนวทางการเสิมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลาง  
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีททที่ 7 ฉบับที่ 
2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560) 

รศ.สมศิริ อรุโณทัย 10. สมศิริ  อรุ โณทั ย . (2560). การวาดเส้น
สร้างสรรค์ด้านแนวคิดทัศนภาพ.  
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 7(2): 153-154. 
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2560)) 

รศ.สมศิริ อรุโณทัย 11. สมศิริ อรุโณทัย . (2560). การวาดเส้น
สร้างสรรค์:ภาพพิมพ์.  
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 6(1): 161-162. 
กันยายน-ธันวาคม 2559)) 
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อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร  12. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดสระบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน 2560) 

อ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ 13. ปัจจัยที่ก าหนดวัฒนธรรมองค์การ : ส ารวจ
ผลการศึกษาตามแนวทาง Functionalist และ 
Interpretivist 
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
กันยายน – ธันวาคม 2560) 

อ.ดร.ดรุณศักด์ิ   
ตติยะลาภะ 

14. การศึกษาสร้างตัวแบบสภาพลเมืองจังหวัด
ปทุมธานีสู่ ความเข้มแข็งประชาธิปไตยไทย 
(วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บ รมราชู ป ถั ม ภ์  ส าข ามนุ ษยศาส ตร์ แล ะ
สังคมศาสตร์  ปี ที่  12 ฉบับที่  1 มกราคม -
เมษายน 2560 หน้า 231-245) 

อ.ดร.ดรุณศักด์ิ   
ตติยะลาภะ 

15. การจัดการที่ อยู่อาศัยและที่ ดินท ากิน : 
กรณี ศึกษาต าบลพืชอุดม  อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี  
(วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บ รมราชู ป ถั ม ภ์  ส าข ามนุ ษยศาส ตร์ แล ะ
สังคมศาสตร์ ปีที่  12 ฉบับที่  2 พฤษภาคม -
สิงหาคม 2560 หน้า 299-311) 

อ.ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ 16. กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 
(เดือนกันยายน 2560) 

4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’sัlist) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 อ.รัชนีวรรณ วณิชย์ถนอม 
อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี 
อ.วชิระ ทองอยู่คง 
อ.ธนัชพร เลขวัต 
อ.ถาวร เนตรนันท์ 

1. โมเดลบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบใช้ได้ใน
วัฒนธรรมไทยหรือไม ่
(วารสารสมาคมนั ก วิ จัยปี ที่  22  ฉบั บที่  2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 (หน้า 165 – 
175)) 

อ.ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ 2. ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ โ ร ค อ า ร ม ณ์ ส อ ง ข้ั ว                        
แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ดู แ ล บุ ค ล า ก ร ที่ มี                        
ปั ญ ห า ท า ง สุ ข ภ า พ จิ ต ใ น อ ง ค์ ก ร                        
(วารส ารมนุ ษยศ าสตร์ และสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่  43 ฉบับ 2  
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) 

อ.ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง 3. ทัศนานาฏยชาตรี : กระบวนการสร้างสรรค์
เชิ งอนุรักษ์ศิลปะการแสดงเพื่อการแข่งขัน                                       
(ปีที่ 18 ฉบับที่ 33 มกราคม – มิถุนายน 2560) 

รศ.ศศินันท ์เศรษฐวัฒน์บดี 4. บทความวิจัยเรื่องบทบาทของผู้ปกครอง           
ใน ก ารส่ ง เส ริม วัฒ น ธรรมการอ่ าน ให้ กั บ                 
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลาง
เพื่ อ ส ร้ า งทั ก ษ ะ ก า ร เรี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต                                  
(วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 
2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560) 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี  
 

5. แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลาง 
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ปีที่7 ฉบับที่2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2560) 
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ผศ.เอก ศรีเชลียง 6. บทความวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
เผยแพร่สารสนเทศ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของ
องค์ก รปกครองส่ วน ท้ อ งถ่ิน ใน ภาคกลาง                            
(วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 
คณะรัฐศาสตร์และนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา.9 (พิเศษ): กันยายน-ตุลาคม 2560 ; 101-
129.))   

อ.รังสรรค์  สุค าภา 7. ความเป็นผู้น าของสหภาพยุโรปในการต่อสู้ 
กับการเปลี่ ยนแปลงสภาพ ภู มิอากาศโลก 
(วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่  13 ฉบับ 
1 / 2 5 6 0  (ม ก ร า ค ม -มิ ถุ น า ย ม  2 5 6 0 , 
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) โดย อาจารย์
รังสรรค์ สุค าภา 

อ.ดร.กัมลาส เยาวะนิจ 8. หลักการทรงงานกับประชาธิปไตยไทย 
(วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 
11 ฉบับพิเศษ 2560) 
http://journal.rmu.ac.th/journal/view_jou
rnal/33 

อ.บุญอนันต์ บุญสนธ์   
อ.เทวพงษ์ พวงเพชร 

9. ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
(วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 
11 ฉบับพิเศษ 2560) 
http://journal.rmu.ac.th/journal/view_jou
rnal/33 

อ.วิไลลักษณ์  
เรืองสม 

10. การน้อมน าหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 
11 ฉบับพิเศษ 2560) 
http://journal.rmu.ac.th/journal/view_jou
rnal/33 

อ.อรุณรัตน์ จินดา 11. ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียใต้รัชสมัยรัชกาล    
ที่ 9 : กษัตริย์ผู้ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 
11 ฉบับพิเศษ 2560 
http://journal.rmu.ac.th/journal/view_jou
rnal/33 

อ.จารุณี มุมบ้านเซ่า  
อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร 

12. แนวทางการจัดการสุขภาวะตามค าสอนของ
พ่อ  
(วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 
11 ฉบับพิเศษ 2560) 
http://journal.rmu.ac.th/journal/view_jou
rnal/33 

อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร  
อ.บุญอนันต์ บุญสนธ์ 

13. การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในภาคกลาง  
(วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย ปีที่ 
9 ฉบับพิเศษ กันยายน- ตุลาคม 2560) 

ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา 14. การบริหารจัดการน้ าตามแนวพระราชด าริ: 
พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ า ผู้สร้าง
มรดกทางภูมิปัญญาแห่งการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
อย่างยั่งยืน  
(วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย ปีที่ 
9 ฉบับพิเศษ กันยายน- ตุลาคม 2560) 

อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร 15. แผ่นดินของพ่อ : ข้าวของพ่อ 
(วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย ปีที่ 
9 ฉบับพิเศษ กันยายน- ตุลาคม 2560) 
 

http://journal.rmu.ac.th/journal/view_journal/33
http://journal.rmu.ac.th/journal/view_journal/33
http://journal.rmu.ac.th/journal/view_journal/33
http://journal.rmu.ac.th/journal/view_journal/33
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ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา,  
อ.วลัยพร ชิณศรี   
อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม 

16. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การจัดการปัญหาอุทกภัย: วิเคราะห์แผนการ
บริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี  
(วารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปีที่ 8 
ฉบับที่ 1) 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ .อ. หรือระเบี ยบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00  
 
- 

 
 
- 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 อ.นัฏภรณ์ พูลภักดี 
 

1. รายงานวิจัย การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : 
กรณีศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมของพิธีไหว้ครู
นาฏศิลป์ของไทย 
(ทุนวิ จัยภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2558) 
5 พฤศจิกายน 2560 

ผศ. จีระศักด์ิ สังเมฆ 2. รายงานการวิจัยเรื่องความผิดอาญาเกี่ยวกับ
ทรัพย์ : ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดอทินนาทาน
ในพุทธศาสนาเถรวาทกับกฎหมายอาญาไทย 
ส านักวิจัย 2560 

อ.ดร.ดรุณศักด์ิ   
ตติยะลาภะ 

3. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (หน่วยงานว่าจ้าง: กองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา) กันยายน 2560 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน 

1.00 - - 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00  
- 

 
- 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

1.00 ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ 1. หนังสือคู่มือศึกษา หลักกฎหมายอาญา ภาค
ทั่วไป 

อ.อัญชัญ ยุติธรรม 2. กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 

ผศ.พรศิริ นาควัชระ 
อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ  
อ.เนมิ อุนากรสวัสด์ิ 
อ.วสนันท์ อิทธิมีชัย 
อ.สิริวิทย์ สุขกันต์  
อ.นารีนาถ ส าลี 

3. ต ารา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อการสื่อสาร 
(มิถุนายน 2560) 

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 

0.20 อ.ศิริขวัญ บุญธรรม 
 

1. หนังสือพันธุ์พืชและการใช้ประโยชน์จากป่า
ของชุมชนคลองอาราง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2560 
 

อ.ศิริขวัญ บุญธรรม 2. หนังสือพรรณไม้ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 
อ าเภอเอง จังหวัดสระแก้ว ธันวาคม 2560 

7 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 อ. วิเชียร ธนลาภประเสริฐ 1. ละครเวทีดนตรีร่วมสมัย 

(16 มกราคม – 10 มีนาคม 2560) 

8 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 ผศ.นเรศ ยะมะหาร  1. นเรศ ยะมะหาร.(2560). VARIATION OF 
LIVES IN NATURE.   
(Aplil27-May25,2017) @THE QUEEN 
GALLERY จ านวน 11 ผลงาน 
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เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ 2. เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ. (2017). FOUR 
VISIONS ACTION10 (5-30 AUGUST 2017) 
@ The National Gallery.  
(3 November-6December 2017 @ Nan 
Riverside Art Gallery) 

ออมสิรี ปานด ารงค์  3. ออมสิรี ปานด ารงค์.(2560).ครุศิลปะ บันทึก
บนเส้นทางศิลป์ /โลกสมมุติ 
(16พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลป์
ร่วมสมัยราชด าเนิน) 

เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ 4. เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ(2560). ครุศิลปะ 
บันทึกบนเส้นทางศิลป์ /นามธรรมแห่งดิน 
หมายเลข9  
(16พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลป์
ร่วมสมัยราชด าเนิน) 

อ. วิเชียร ธนลาภประเสริฐ 5. บทเพลงดอกคูณดวงจ าปาลาว 
(การแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ 
ปี 2560 The National Symposium on 
Creative Fine Arts 2017 วันที่ 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560) 

อ.วงศ์วริศ  นิพฐวิทยา 6. บทเพลงเข่งปลาทูส าหรับดนตรีสมัยนิยม 
(การแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ 
ปี 2560 The National Symposium on 
Creative Fine Arts 2017 วันที่ 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560) 

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 - - 

10 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 อ. วิเชียร ธนลาภประเสริฐ 
อ. มณเฑียร  รุ่งหิรัญ, 
อ.วรนาฎ  อินถารต, 
อ. กิตติณัฐ  
ต.เทียนประเสริฐ      
อ.วงศ์วริศ  นิพฐวิทยา 

1. Contemporary Thai Music 
(โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติดนตรี
กับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา วันที่ 31 สิงหาคม - 1 
กันยายน 2560 ) 

อ. วิเชียร ธนลาภประเสริฐ 
อ. กิตติณัฐ   
ต.เทียนประเสริฐ   
อ. วงศ์วริศ  นิพฐวิทยา     

2. Contemporary Thai Music 
(Polewali Mandar International Folk and 
Art Festival 2017 การแสดงผลงานสร้างสรรค์
บทเพลงดนตรีแบบร่วมสมัยในระดับนานาชาติ 
ณ ประเทศ อินโนนีเซีย วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 
2560 

อ. วิเชียร ธนลาภประเสริฐ 
อ. กิตติณัฐ   
ต.เทียนประเสริฐ  
อ. วงศ์วริศ  นิพฐวิทยา 

3. Contemporary Thai Music 
(Yilan International Art Festival 
2017 การแสดงผลงานสร้างสรรค์บทเพลงดนตรี
แบบร่วมสมัยในระดับนานาชาติ ณ ประเทศ 
ไต้หวัน วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 
2560) 

11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

  87 

12 
จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

  0 

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

39.00 
= x 100 44.83 % 

87 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
44.83 

x 5 = 5 คะแนน 
20 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

สังคมฯ 18.40 % 
วิทย์ฯ 27.60 % 
วิทย์สุขภาพฯ 27.60 % 

ร้อยละ 44.83 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- อาจารย์ของคณะมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นกวา่ปีการศกึษา 2559 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 
2. อาจารย์ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ 
3. อาจารย์ปวิช เรียงศิริ 
4. อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น 
5. อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ 
6. อาจารย์ปิยังกรู ตันวิเชียร 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. นางสาวนารถนรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
2. นางณีรนุช  ทิศกระโทก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้ 

โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ : 0 2909 3026 
E-mail : nanpha76@hotmail.com E-mail : learnoffice@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 3.1.1(1)) 
    2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 3.1.1(2)) 
    3. คณะกรรมการบริการวิชาการได้ประชุมเพื่อด าเนินการจัดท าแผนการด าเนนิงานพฒันาพนัธกิจสัมพันธ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และไดม้ีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ โดยใช้
ข้อมูลที่ได้มีการส ารวจข้อมูลดา้นประชากร เศรษฐกิจ สังคมของชุมชนเป้าหมาย และความต้องการของชุมชนทีไ่ด้จาก
เวทีคืนข้อมูล ซึ่งได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 มาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนในพนืที่เปา้หมายของคณะมนุษยศาสตร์ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนิน
กิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของชุมชนทีไ่ด้เร่ิมด าเนินการไว้จากปีก่อนมาสานต่อในแผนปงีบประมาณ 2561 
(เอกสาร 3.1.1(3) - (เอกสาร 3.1.1(4)) 

4. คณะกรรมการบริการวิชาการได้ด าเนนิการทบทวนและปรบัปรุงคู่มือ  ส าหรับการบริการวชิาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เพื่อให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ข้ึน  (เอกสาร 3.1.1(5)) 

เอกสารหลักฐาน 
3.1.1(1) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 317/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.1.1(2) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 34/2561 ลงวันที่ 25 ม.ค. 61  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม (เพิ่มเติม) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3.1.1(3) ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
3.1.1(4) แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2561 
3.1.1(5) คู่มือบริการวิชาการ 
3.1.1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 25 ต.ค. 60 
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 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
     คณะกรรมการบริการวิชาการได้ร่วมประชุมและด าเนินการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่จะน าไปจัดให้กับชุมชนและกล่าวถึงกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากโครงการบริการ
วิชาการ (เอกสาร 3.1.2(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ เรื่อง ด าเนินการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ คร้ังที่ 2/2560 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินงาน 
    1. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พื้นที่ชุมชนคลอง 13 ต าบลพืชอุดม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี   
    2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เข้าใจเข้าถึงพัฒนา" ณ ต าบลบ้านแก้ง  
อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 พ.ย. 60 – 30 พ.ย. 60  
    3. การจัดท าบัญชีครัวเรือนระยะที่ 2    29 พ.ย. 60 – 30 พ.ย. 60 
    4. กิจกรรมดนตรีและนาฎศิลป์รังสรรค์ ชุด ระบ าจักสร้อยร้อยเงิน ครั้งที่ 2   7 ธ.ค. 60 
    5. กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่ชุมชน  
    6. กิจกรรม Effective Communication towards Higher Achievers 1พ.ย.60-31ธ.ค.60 
    7. กิจกรรม Road to U เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 23ม.ค.61-28ก.พ.61 
    8. กิจกรรมคลินิกกฎหมายสัญจร  1ต.ค.60-31ต.ค.60 
    9. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 11พ.ย.60-11พ.ย.60 
    10. กิจกรรมค่ายเยาวชนรู้รักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น 1ต.ค.60-30ม.ค.61 
    11. กิจกรรม Happiness delivery 1พ.ย.60-30พ.ย.60 
    12. กิจกรรมการบริการวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาวะสู่วิถีพอเพียง คร้ังที่ 2 (ชุมชนคลองสิบสาม ต.พืชอุดม อ.
ล าลูกกา จ.ปทุมธานี) 1ต.ค.60-30พ.ย.60 
    13. กิจกรรมส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดง 30ม.ค.61-31ม.ค.61 
    14. กิจกรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน ทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร 5ธ.ค.60        
(เอกสาร 3.1.3(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.3 (1) แบบสรุปรายงานผลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พื้นที่ชุมชนคลอง 13 ต าบลพืชอุดม อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี   
3.1.3 (2) แบบสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
"เข้าใจเข้าถึงพัฒนา" ณ ต าบลบ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว (1 พฤศจิกายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560)   
3.1.3 (3) แบบสรุปรายงานผลกิจกรรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนระยะที่ 2   
3.1.3 (4) แบบสรุปรายงานผลโครงการดนตรีและนาฎศิลป์รังสรรค์ ชุด ระบ าจักสร้อยร้อยเงิน ครั้งที่ 2 สาขาวิชา
ศิลปะการแสดงและสาขาวิชาดนตรีสากล (7 ธันวาคม 2560)    
3.1.3 (5) แบบสรุปรายงานผลโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่ชุมชน   
3.1.3 (6) แบบสรุปรายงานผลกิจกรรม Effective Communication towards Higher Achievers สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (1 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560) 
3.1.3 (7) แบบสรุปรายงานผลกิจกรรม Road to U เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (23 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561) 
3.1.3 (8) แบบสรุปรายงานผลกิจกรรมคลินิกกฎหมายสัญจร สาขาวิชานิติศาสตร์ (1 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560)  
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3.1.3 (9) แบบสรุปรายงานผลกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  
     10. สรุปเล่มโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้รักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (1 ตุลาคม 2560 – 
30 มกราคม 2561)  
     11. สรุปเล่มโครงการกิจกรรม Happiness delivery สาขาวิชาจิตวิทยา (1 พฤศจิกายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 
2560)  
     12. สรุปเล่มโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาวะสู่วิถีพอเพียง ครั้งที่ 2 (ชุมชนคลองสิบ
สาม ต.พืชอุดม อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี) (1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560)  
     13. สรุปเล่มโครงการกิจกรรมส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง (30 มกราคม 
2561 – 31 มกราคม 2561)  
     14. กิจกรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
(1) ระบบรายงานการติดตามโครงการ (กองแผน) 
 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะกรรมการบริการวิชาการด าเนินการประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบ
ไปด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
     กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอก เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
     โครงการ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน มีจ านวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
          3.1.1.1 จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก ่(1) ศูนย์การเรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (2) ชุมชนต าบลคลอง 5 อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี และชุมชนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และ (3) ชุมชนต าบลท่าเกษม และต าบลบ้านแก้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ค่าเป้าหมาย 3 พื้นที่ ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คณะได้ด าเนินกิจกรรมบริการ
วิชาการในพื้นที่เป้าหมาย จ านวน 3 พื้นที่ คือ 1) ศูนย์การเรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และ 3) ชุมชนบ้านคลองสิบสาม ต.พืช
อุดม อ.ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่าการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมตามพันธกิจที่ได้
ด าเนินงานร่วมกับชุมชน  
          3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่ เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมกันที่บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย ผลการด าเนินงานในกิจกรรมให้บริการวิชาการ
พบว่าชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยื่น ในการบริการวิชาการในปีที่ผ่านมา โดย
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วคณะได้มีการลงพื้นที่พูดคุยกับแกนน าและชาวบ้านถึงปัญหาที่ต้องการแก้ไข และชาวบ้านได้
สะท้อนปัญหาเรื่องน้ าให้ทราบ หลังจากนั้นคณะกรรมการและชาวบ้านได้ลงพื้นที่ร่วมกันในการส ารวจสภาพปัญหา 
ส ารวจเส้นทางน้ า วัดระดับปริมาณน้ าฝน และน าข้อมูลมาคืนให้กับชุมชนเพื่อก าหนดกติการ่วมกันในการร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหา ซึ่งพบว่าชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการปัญหาของตนเองได้ นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี คณะได้มีการ
จัดกิจกรรมในชุมชนบ้านคลองสิบสาม ต.พืชอุดม เป็นกิจกรรมการพัฒนากลุ่มอาชีพกล้วยอบ ซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ทางคณะกรรมการได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ในการท างานวิจัยเร่ือง “การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปร
รูปกล้วยอบสู่แนวทางวิสาหกิจชุมชนบ้านคลอง 13 หมู่ 7 ต.พืชอุดม อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี” ซึ่งได้มีการยกระดับ
ชาวบ้านขึ้นมาเป็นนักวิจัยร่วมกับอาจารย์นักวิชาการ โดยชาวบ้านนักวิจัยได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเองที่ สกว. และ
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มหาวิทยาลัยจัดให้ และลงมือหาศึกษาปัญหาของตนเองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างเป็นระบบต่อไป ซึ่ง
ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน 
          3.1.1.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง ค่าเป้าหมาย 2 ชุมชน ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย เนื่องจากพบชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเองจ านวน 2 ชุมชน คือ 1) ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว โดยพบว่าผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งในการชักชวนสมาชิกมาร่วมในการด าเนินโครงการ และมีการ
บริหารจัดการที่ดี และ 2) ชุมชนบ้านคลองสิบสาม ต.พืชอุดม อ.ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มในการ
ท าอาชีพกล้วยอบเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และมีการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบเองในชุมชน  
    กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
     โครงการ 3.2.1 โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 1 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
          3.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากคณะได้น้อมน าแนวคิดการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ตามหลักการ เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา เป็นหลักในการด าเนินงาน โดยการเข้าใจหมายถึงการเข้าใจในบริบทชุมชน และน าข้อมูลลงไปเข้าถึงชาวบ้านให้
เข้าใจข้อมูลชุมชนของตนเอง เกิดความตระหนักและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างนักวิชาการและชาวบ้าน จนน าไปสู่การ
เกิดข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาชุมชน 
     โครงการ 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
          3.2.3.1 ร้อยละของการด าเนินโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการ
ด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากโครงการได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนและได้มีการประเมินผลส าเร็จของโครงการ
พบว่าการจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 80 
     กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้
เข้ามาฟังแนวความคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 
     โครงการ 3.5.1 โครงการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
          3.5.1.1  มหาวิทยาลัยมีการเปิดบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟัง
แนวความคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ค่าเป้าหมาย 1 หน่วย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะได้จัด
โครงการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) จ านวน 1 โครงการ ชื่อกิจกรรม โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนา
ระบบการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริการสาธารณะ 
     ทั้งนี้ได้มีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาผลการ
ด าเนินการดังกล่าว 3.1.4(2) 
(เอกสาร 3.1.4(1) – 3.1.4(3)) 
เอกสารหลักฐาน 
 3.1.4(1) แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2561  
 3.1.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 20 ต.ค. 60 
 3.1.4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 เม.ย. 61 
 
 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
ผลการด าเนินงาน 
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     หลังการด าเนินโครงการบริการวิชาการแล้ว ทางคณะกรรมการ ผู้บริหารคณะได้ร่วมกันประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยพบว่า ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะมีนโยบายในการด าเนินงานต่อเนื่องในพื้นที่ที่ได้มีการริเริ่มการด าเนินงานไว้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็ง และมีผลจากการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการได้มีการวางแผนขยายพื้นที่
บริการวิชาการของคณะให้ครอบคลุมพื้นที่อ่ืนๆของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการหลักมากขึ้น เช่น การลง
ส ารวจพื้นที่บริเวณวบ้านป่างิ้ว ต าบลบ้านงิ้ว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อท าความเข้าใจ สอบถามความต้องการ
ของสมาชิกในชุมชน เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาและให้บริการทางด้านวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนต่อไป
ในอนาคต นอกจากนี้ทางคณะกรรมการยังได้วางแผนให้มีการจัดท าผลงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่
ยั่งยืนแก่ชุมชน เช่น การจัดสร้างเครือข่ายที่มีผู้ประสานงานจากทั้งฝ่ายชุมชนผู้รับบริการและฝ่ายผู้ให้บริการอย่างชัดเจน 
มีการจัดท ารายงาน AAR เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน  
(เอกสาร 3.1.5(1)) 
เอกสารหลักฐาน 

- 3.1.5 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คร้ังที่ 5/2561  วันที่ 8 ส.ค. 61 
 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม โดยได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายสภา
และหารือ เร่ือง “แผนการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้   
(เอกสาร 3.1.6(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
     3.1.5(1) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่  142/2561 ลงวันที่  28 มิ.ย. 61 เรื่อง ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายสภาและหารือ เรื่อง “แผนการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
     มีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายครบทุก
สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และมีพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมซึ่ง
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยมีพื้นที่ให้บริการหลักอยู่ใน
เขตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 

มีการขยายผลโครงการที่ประสบความส าเร็จแล้วไปยัง
พื้นที่อื่นๆ ในจงัหวัดผทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมและทั่วถึงในแง่ของการให้บริการแก่
สังคม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ควรมีการติดตามผลจากบางกิจกรรมในโครงการ
บริการวิชาการของปีที่แล้ว เพื่อประเมินสถานการณ์ถึง
ความอยู่ได้อย่างยั่งยืนของชุมชน นอกจากนี้ยังควรมีการ
ติดตามผลและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้กัน
อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึนและมีความต่อเนื่องมากข้ึน 

มีการก าหนดวาระการประเมินโครงการอย่างสม่ าเสมอ มี
การแบ่งหน้าทีผู่้รับผดิชอบอย่างชัดเจน และมีการ
สนับสนนุงบประมาณด้านการตดิตามผลมากข้ึนในอนาคต 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องคป์ระกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
1. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ 
2. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ 
3. อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ 
4. อาจารย์วรนาฎ  อินถารต 
5. อาจารย์รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. นางณีรนุช  ทิศกระโทก 
2. นางสาวบุษบงก์  วินิยม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานพัฒนานักศึกษา 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 : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ข้อ 1.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลการด าเนินงาน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560        
     2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  
     3. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการจัดท าคู่มือ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                        
ปีการศึกษา 2560 
 (เอกสาร 4.1.1(1) - (4.1.1(4)) 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามค าสั่ง 316/2560 ประจ าปีการศึกษา 2560            
ลงวันที่ 1 ต.ค. 60 
4.1.1(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามค าสั่ง 23/2561 ประจ าปีการศึกษา 2560 
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 ม.ค. 61 
4.1.1(3) คู่มือการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 
4.1.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 11 ต.ค. 60  
 ข้อ 2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการจัดท าแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) และน าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
1) แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ  2561 ของทุกหลักสูตร ภายใต้สังกัด                      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

mailto:tong_top3135@hotmail.com
mailto:nuntigan_pae@hotmail.com


:  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2560 :  62  
 

2) การจัดสรรงบประมาณท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน และก าหนดตัวบ่งชี ้
วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน     
(เอกสาร 4.1.2(1) - (4.1.2(5)) 
   - เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ทางคณะกรรมการจึงมีมติมอบหมายให้แต่ละหลักสูตรเป็นผู้จัดท าโครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรละ 1 โครงการ โดยใช้งบประมาณของหลักสูตรและคณะกรรมการได้มีการเสนอ              
ขอเพิ่มจ านวนคณะกรรมการโดยให้หลักสูตรส่งตัวแทนหลักสูตรละ 1 ท่าน เพื่อก ากับดูแลให้โครงการเป็นไปตามตัวชี้วัด
และแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.2(1) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4.1.2(2) แผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4.1.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 6/2560 วันที่ 12 ก.ค. 60 
4.1.2(4) คู่มือการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 
4.1.2(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 25 ต.ค. 60 
 ข้อ 3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามแผนที่ได้รับ
การอนุมัติ รวมทั้งได้ก ากับติดตามโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการตามแผน
แล้ว และได้มีการก าหนดคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามแผน เพื่อติดตามการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของทุกหลักสูตร ตามแผนฯ 
     การเสนอโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกันพิจารณาและเสนอ
ข้อคิดเห็นต่อผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละสาขาวิชาที่จัดโครงการเพื่อบูรณาการกับรายวิชาที่ท าการเปิดสอน 
(เอกสาร 4.1.3(1) - (4.1.3(3)) 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.3(1) แผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1.3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 ก.พ. 61 
4.1.3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 มี.ค. 61 
 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการและประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุเป้าหมาย  
จ านวน 1 กลยุทธ์ 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการงานสง่เสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ฟืน้ฟู สืบสาน เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย มีตัวบง่ชี้ 1 ตัวบง่ชี้   
     1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิน่  
ผลการด าเนนิงานพบว่า มจี านวน 20 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการวางพวงมาลาวันรพ ี     
2. โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทง  
3. โครงการกิจกรรมรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจพัฒนาการปทีี่ 4  
4. โครงการภาษาไทยฯ รวมใจส่งเสริมมารยาทไทยให้ดีงาม  
5. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทางการท่องเที่ยว ณ วัดสิงห์ เป็นภาษาต่างประเทศ  
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6. ชาวสิงห์สบืสานต านานวนัลอยกระทง *ไม่ระบุไว้ใน มคอ.3 
7. โครงการศึกษาดูงานศนูย์ประติมากรรมและหอศิลป์เบญจจนิดา     
8. โครงการรณรงค์และให้ความรู้ในการรักษาคุณค่าการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในประเพณลีอยกระทงด้วยวิธีที่ถูกต้อง
และสร้างสรรค ์
9. อนุรักษ์และสืบสานศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านล าตดั  
10. English Through Cultural Conservative Activities @ Phuet Udom  
11. ฟุตบอลประเพณี สิงห์ - ตุลย์คัพ ครั้งที่ 6     
12. ควันหลงสงกรานต์ร่วมบรรเลงเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั  
13. ควันหลงสงกรานต ์
14. แห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561 
15. ไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16. ค่ายนาฏศิลปส์ัมพันธ์ สาธติวไลยอลงกรณ์ฯ (ปิดเทอม) 
17. Thai Cultural Preservation through English Language  
18. ดนตรีและนาฏศิลป์รังสรรค ์ชุด ระบ าจักสร้อยร้อยเงิน (ครั้งที่ 2) 
19. แสงประทีปบูชา คงคามหานที (งานวนัลอยกระทง)    
20. กิจกรรมควันหลงสงกรานต:์ หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ครั้งที่ 3) 
       ในเชิงปริมาณนั้น คณะได้ท างานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ประกอบด้วยภาคีความร่วมมือท้องถิ่น โดยได้มีการจัด
เสวนาเรื่องสงกรานต์ในอุษาคเนย์ เชิญวิทยากรจาก สปป.ลาว เวียดนา ตัวแทนเชื้อสายมอญ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งหลักสูตรต่างๆก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (การออกร้าน สาธิตการท าอาหารและอ่ืนๆ) สาขาวิชา
ต่างๆมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอาหารและน้ าดื่ม รวมไปถึงอาจารย์อาวุโสก็ได้รับการบริหารทั้งห้องส าหรับจัดกิจกรรม 
อาหารต่างๆภายในงาน เป็นต้น 
(เอกสาร 4.1.4(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 สรุปผล
การประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปี
งบประมาณ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1. โครงการวางพวงมาลาวันรพ ี 
    (บูรณาการกับรายวิชาประวตัิศาสตร์กฎหมาย) เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61 
 
2. โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทง  
   (บูรณาการกับรายวิชาการพฒันาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและรายวิชาภาวะผูน้ าในงานพัฒนาชุมชน) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 
 
3. โครงการกิจกรรมรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจพัฒนาการปทีี่ 4  
   (บูรณาการกับรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย) เมื่อวันที่  1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60 
 
4. โครงการภาษาไทยฯ รวมใจส่งเสริมมารยาทไทยให้ดีงาม  
   (บูรณาการกับรายวิชาการเขียนเพื่อการโฆษณา) เมื่อวันที่   2 - 30 พ.ย. 60 
 
5. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทางการท่องเที่ยว ณ วัดสิงห์ เป็นภาษาต่างประเทศ  
   (บูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 60 
 
6. ชาวสิงห์สบืสานต านานวนัลอยกระทง *ไม่ระบุไว้ใน มคอ.3 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 60 
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7. โครงการศึกษาดูงานศนูย์ประติมากรรมและหอศิลป์เบญจจนิดา  
   (บูรณาการกับรายวิชาภาพพมิพ์ขึ้นฐาน, รายวิชาทัศนศลิป์สือ่สาร, รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ, และ   
   รายวิชาศลิปะส่วนบุคคล) เมื่อวันที่  23 พ.ย. 60 
 
8. โครงการรณรงค์และให้ความรู้ในการรักษาคุณค่าการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในประเพณลีอยกระทงด้วยวิธีที่ถูกต้อง   
    และสร้างสรรค ์ 
   (บูรณาการกับรายวิชากราฟคิส าหรับงานสารสนเทศ) (ยกเลิกโครงการ) 
 
9. อนุรักษ์และสืบสานศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านล าตดั  
   (บูรณาการกับชมรมนาฏศิลปร์่วมสมัย) เมื่อวันที่  29 พ.ย. 60 
 
10. English Through Cultural Conservative Activities @ Phuet Udom  
     (บูรณาการกับรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น, รายวชิาร้อยแก้วเบื้องต้น และรายวิชาการเขียนเชิงริเร่ิม    
     สร้างสรรค์) เมื่อวันที่  20 ธ.ค. 60 
 
11. ฟุตบอลประเพณี สิงห์ - ตุลย์คัพ ครั้งที่ 6  
     (บูรณาการกับรายวิชากฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา รายวชิากฎหมายลักษณะพยาน และรายวิชากฎหมายนิติกรรม   
     และสัญาญา) เมื่อวันที่  21 มี.ค. 61 
 
12. ควันหลงสงกรานต์ร่วมบรรเลงเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั  
     (บูรณาการกับรายวิชาปฏบิตัิรวมวงเล็กแบบสตริง) เมื่อวันที่ 19 - 20 เม.ย. 61 
 
13. ควันหลงสงกรานต ์เมื่อวันที่  19 - 20 เม.ย. 61 
 
14. แห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  21,26 ก.ค. 61 
 
15. ไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่  19 ต.ค. 60 
 
16. ค่ายนาฏศิลปส์ัมพันธ์ สาธติวไลยอลงกรณ์ฯ (ปิดเทอม) เมื่อวันที่  6 - 8 พ.ย. 60 
 
17. Thai Cultural Preservation through English Language  
     (บูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม) เมื่อวันที่  3 พ.ย. 60 
 
18. ดนตรีและนาฏศิลป์รังสรรค ์ชุด ระบ าจักสร้อยร้อยเงิน (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่  9 มี.ค. 61 
 
19. แสงประทีปบูชา คงคามหานที (งานวนัลอยกระทง)  
     (บูรณาการกับชมรมนาฏศิลป์ร่วมสมัย) เมื่อวันที่  1 พ.ย. 60 
 
20. กิจกรรมควันหลงสงกรานต:์ หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ครั้งที่ 3) 
     (บูรณาการกับรายวิชาภูมิปญัญาไทย) เมื่อวันที่  19 - 20 .เม.ย. 61 
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 ข้อ 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและน าผลที่ได้ดังกล่าวไปปรับปรุงแผน จากปี 2560 ในกิจกรรม (โครงการ) ตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปี 2561 โดยน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
(เอกสาร 4.1.5(1) - 4.1.5(4)) 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.5(1) สรุปผลความส าเร็จตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4.1.5(2) รายงานการวิเคราะห์การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1.5(3) รายงานการประชุม ครั้งที่  3/2561 วันที่ 9 พ.ค.61 เรื่องรายงานผลการด าเนินโครงการและสรุปผลการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1.5(4) รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 พ.ค.61 เร่ืองการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะหรือวัฒนธรรม ในการจัดท าแผนของคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมสปริงฟิลล์ แอท ซี รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  จัดโครงการด้านท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดา้นศลิปวัฒนธรรมการแสดง  
      1. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทางการท่องเที่ยว ณ วัดสิงห์ เป็นภาษาตา่งประเทศ (บูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว 1) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 60 
     2. ควันหลงสงกรานต์ร่วมบรรเลงเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย (บูรณาการกับรายวชิาปฏิบัติรวมวงเล็กแบบสตริง)                     
เมื่อวันที่ 19 - 20 เม.ย. 61  (เอกสาร 4.1.6(1) – 4.1.6 (8))  
เอกสารหลักฐาน 
     4.1.6(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 61 
     4.1.6(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 
     4.1.6(3) เว็บไซต์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.vru.ac.th 
     4.1.6(4) ประมวลภาพกิจกรรมในเว็บไซต์คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://www.huso.vru.ac.th 
     4.1.6(5) เว็บไซต์เฟสบุ๊คของหลักสูตรต่างๆ เชน่ http://www.facebook/Law 
     4.1.6(6) สื่อออนไลน์ เชน่ โปรแกรม Line และเว็บไซต์อ่ืนๆ 
     4.1.6(7) จดหมายข่าว ข ข่าว ค.คน คอลัมน์ ค เขียนข่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     4.1.6(8) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
 ข้อ 7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน 
                                                                       - 
เอกสารหลักฐาน 

- 
 

 

 

http://www.vru.ac.th/
http://www.huso.vru.ac.th/
http://www.facebook/Law
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
2. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม 
3. อาจารย์นริศรา  จริยะพันธุ์ 
4. อาจารย์จารุณี  มุมบ้านเซ่า 
5. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ 
2. นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน 
3. นางสาวภนาพร  ยอดค า 
4. นางอรนุช  ปิ่นทอง 
5. นางณีรนุช  ทิศกระโทก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านักงานอธิการบด ี
                                 ส านักมาตรฐานและจัดการ                  
                                 คุณภาพ 

โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ : 0 2909 3027,  0 2909 3025 
E-mail : nanpha76@hotmail.com E-mail : personnel@vru.ac.th,  sqm@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล :  
เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 6  : ปีงบประมาณ 2560  (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2560) 
เกณฑ์ข้อ 3, 4, 5 และ ข้อ 7  : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 
 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ ได้แก่ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(พลเอกดาวพงษ์   รัตนสุวรรณ) นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551- 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ท าให้ได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีเนื้อหาส าคัญดังนี้ 
ปรัชญา :  

คุณธรรมน ำควำมคิด บัณฑิตรู้รอบ มอบสุขให้สังคม บ่มเพำะจติอำสำ ก้ำวหน้ำเทคโนโลยี 
อัตลักษณ ์
           บัณฑิตจิตอาสา พฒันาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์  
           เป็นสถาบันทีน่้อมน าแนวทางการด าเนนิชีวติ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
วิสัยทัศน์ :   

เป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
 
 

mailto:nanpha76@hotmail.com


:  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2560 :  68  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้

ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพฒันาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล    
เพื่อท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560–2564 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผล
ของการด าเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง คณะฯจึงเห็น
ควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน ในแนว
ใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลส าเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและ
ประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่
ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย  มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาองค์การ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์                 
พันธกิจของคณะในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการ
จัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน มีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มีการจัดท ารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณทุกไตรมาสเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารคณะให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT ด้านการเงิน และก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths)  

1. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินฯ โดยเกณฑ์
พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ ท าให้สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา 

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานด้านการเงินผู้บริหาร
สามารถใช้ในการตัดสินใจทางการบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว 

4. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
5. บุคลากรของคณะมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานงบประมาณและการเบิกจ่ายไม่เพียงพอกับภาระงาน 
2  อาจารย์ในคณะขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง. และเป็นทิศทางเดยีวกัน  
3. ระบบข้อมูลไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ในบางประเด็น 
4. การจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อเสนอต่อ

ผู้บริหาร 
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โอกาส (Opportunities)  
1. คณะได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอก มอบหมายงานให้ด าเนินการ  
2. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง  ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน 

อุปสรรค (Threats)  
1. มีขั้นตอนและภาระงานในการท างานค่อนข้างมาก  
2. บางช่วงเวลาระบบเครือข่าย ขัดข้อง ท าให้มีปัญหาในการปฏิบัติงาน  

  3. ข้อก าหนดในระเบียบปฏิบตัิงานไม่มีความยดืหยุ่น 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนา การบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
3. เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 
4. เพื่อให้มีการติดตามผล และน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ในเร่ืองการก ากับติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะฯ ด าเนินการโดยมีการตรวจสอบจากหน่วย

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาสเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ซึ่งผลการทบทวนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 พบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีตัวชี้วัดการปฏิบัติงานทั้งหมด 40 ตัวชี้วัด โดยคณะสามารถด าเนินการได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 37 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 3 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลส าหรับ
การประเมินผล จ านวน 3 ตัวชี้วัด ทั้งนี้คณะได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ดังนี้  
   - ตัวชี้วัด เรื่องจ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัย และจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่  
     คณะได้จัดตั้งหน่วยวิจัย และส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวิจยัของอาจารย์ โดยการรวบรวมรายชื่อวารสารที่ ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของคณะที่ต้องการสร้างสรรค์งานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ 
   - ตัวชี้วัด เรื่องจ านวนอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
     คณะได้ให้อาจารย์จัดท าแผนพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาตนเองซึ่งในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีอาจารย์ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ถึงจ านวน 5 คน 
และต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 
   - ตัวชี้วัด เรื่อง จ านวนโครงการที่เกิดจากการท าบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU)    
     คณะมีโครงการที่ด าเนินการกับหน่วยงานภายนอกซึ่งควรส่งเสริมให้เกิดการท าบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) 
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนต าบลพยอม 
   - ตัวชี้วัด เรื่อง ร้อยละของจ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาและได้ท างานตรงตามสาขาภายใน 1 ปี  
     คณะได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เน้นการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของอนาคต 
ซึ่งควรจัดเป็นโครงการต่อเนื่อง เช่น โครงการอบรมคอมพิวเตอร์  พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
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   - ตัวชี้วัด เร่ือง คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพภายใน เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้
เปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในใหม่  
     คณะได้ด าเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้กับอาจารย์และบุคลากร เช่น 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพโดยการเชิญวิทยากรจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เป็นต้น 
     ข้อเสนอแนะข้างต้นทางคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561  แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ 2561  ณ โรงแรม พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 นั้นได้อาศัยข้อมูลจากแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี พ.ศ.2560-2564 ซึ่งแผนกลยุทธ์นี้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย กลุ่มสถาบัน 
เอกลักษณ์กลุ่มสถาบันและคณะ แผนที่ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
     นอกจากนี้ทางคณะได้ใช้ข้อมูลการทบทวนแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจ าปีงบประมาณ 
2560 มาจัดท าเป็นแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและลด
ปัญหาจากปีที่ผ่านมา เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 28 ส.ค. 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ มีการ
น าเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
(เอกสาร 5.1.1(1) – 5.1.1(5)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.1(1) แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560- 2564 
5.1.1(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ 2561 
           ที่ 1240/2560 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 60 
5.1.1(3) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1.1(4) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.1.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะคร้ังที่ 9/2560 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2560 
 ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัด ส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
ผลการด าเนินงาน 
   คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท ารายงานตน้ทนุต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร  โดยแยกเปน็สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากร  จัดการเรียนการสอน  โดยน าเสนอคณะกรรมการบิรหารคณะเพื่อพิจารณา
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 
(เอกสาร 5.1.2(1) – 5.1.2(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.2(1) รายงานต้นทนุต่อหน่วยของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีงบประมาณ  2560 
5.1.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่  17 ก.ค.61 
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 ข้อ 3.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามค าสั่ง
แต่งตั้งที่ 321/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60, ค าสั่งแต่งตั้งที่ 51/2561 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 ม.ค. 61 ท าหน้าที่ ในการ
ก าหนดแนวทางและจัดท าแผนการบริหาร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบ  
      คณะมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวมีการก าหนดกิจกรรมในการปฏิบัติในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและการด าเนินการแก้ไขลดและป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในรอบปีงบประมาณ 2561 คณะได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ตามคู่มือที่ได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ และคณะมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
เสี่ยง โดยได้รายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ต่อคณะกรรมการ
บริหารคณะ ดังนี้ - รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 
เดือน ระดับคณะ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 61 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) วันที่ 23 ก.พ. 61 ซึ่งผลการด าเนินงานมี
จ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานทั้งหมด 40 ตัวชี้วัด โดยคณะสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 
37 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 3 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลส าหรับการประเมินผล จ านวน 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดเรื่องจ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัย และจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ 
ตัวชี้วัดเรื่องจ านวนอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ตัวชี้วัดเร่ืองจ านวนโครงการที่เกิดจากการท าบันทึกตกลงความ
ร่วมมือ (MOU)  ตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของจ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาและได้ท างานตรงตามสาขาภายใน 1 ปี ตัวชี้วัด
เร่ืองคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพภายใน เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปลี่ยนเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายในใหม่  

คณะได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมาปรับปรุงแผนการ
ท างานรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณถัดไป โดยได้น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดท าแผนและรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มี
ความเข้าใจที่ตรงกันในการจัดท าข้อมูลประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ของคณะฯ ซึ่งการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในช่วงปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 –กรกฎาคม 2561) เป็นการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 –กันยายน 2561) และของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 
–กันยายน 2561) โดยด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่เป็นผลมติจากการประชุม “คณะกรรมการ
ผู้ตรวจติดตามการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”ัซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพ คณบดี และรองคณบดี เพื่อก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การวางระบบการควบคุมภายในของคณะฯ โดยในการประชุมมีการวิเคราะห์โอกาสและความรุนแรงที่ จะเกิดความ
ผิดพลาด หรือข้อบกพร่องที่จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะฯ รวมถึงมีการ
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และยังส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะฯ และระบุประเด็นความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงฯ น าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา และมีการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานต่างๆ ปีละ 2 คร้ัง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61 
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, เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61) และจากผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ มีบางรายการที่ความเสี่ยงลดลง เนื่องจาก
สามารถบริหารงานภายในเพิ่มเติมจนประเด็นความเสี่ยงลดลง ดังนี้ 
 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/

กิจกรรม) 
ผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาสที่
จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ล าดับความ
เสี่ยง 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ด้านการเรียนการสอน 
อัตราการคง
อยู่ของ
อาจารย ์

- คณ ะฯ  มี ก ารจั ดท าแผน การ
บริหารบุคลากร มีการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) ที่ชัดเจน  
- คณะฯ มีการส่งเสริมให้อาจารย์
เข้าอบรม หรือเข้าโครงการพัฒนา
ตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ เช่น โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฏหมาย โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทาง
วิชาการเพื่อเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ เป็นต้น  
- อาจารย์ที่ศึกษาต่อ ป.เอก จ านวน 
6 คน  และขอต าแหน่ งวิชาการ
จ านวน 9 คน 

4 2 5 2 20 
(สูงมาก) 

4 2 
(เสี่ยง
สูง

มาก) 

1 
(เสี่ยง
ต่ า) 

ด้านวิจัย 
ผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์
ประกัน
คุณภาพของ
สกอ. มี
จ านวนน้อย 

- ค ณ ะ ฯ  มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขอรับทุน
สนับสนุนผลงานวิจัย ช่องทางการ
เผยแพร่ และตีพิมพ์งานวิจัยผ่าน
ระบบเว็บไซต์ แอพลิเคชั่นไลน์ และ
ระบบงานสาบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของคณะฯ  
- จ านวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ จ านวน 62 เร่ือง  

4 2 5 3 20 
(สูงมาก) 

 

6 3 
(เสี่ยง
สูง

มาก) 
 

1 
(เสี่ยง
ต่ า) 

๓. ด้านการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ี
ลาออก 

คณะฯ ให้เจ้าหน้าที่แต่ละงานจัดท า
รายละเอียดของงานออกมาใน
รูปแบบคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานต่างๆ เช่น คู่มือการ
ใช้ระบบ CHE QA ONLINE ระดับ

4 2 5 

 

3 20 
(สูงมาก) 

6 3 
(เสี่ยง
สูง

มาก) 

1 
(เสี่ยง
ต่ า) 
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หลักสูตร ของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และคู่มือการพัฒนา
ข้ อ เส น อ แ ล ะ ก า ร เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ โครงการ ของงาน
บริหารและจัดการ 

(เอกสาร 5.1.3(1) – 5.1.3(6)) 

เอกสารหลักฐาน 
5.1.3(1) แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2561 ค าสั่งที่ 321/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60 
5.1.3(2) แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ค าสั่งที่ 41/2561 ลงวันที่ 25 ม.ค. 61 
5.1.3(3) แผนบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1.3(4) ข้อมูลจ านวนอาจารย์ศึกษาต่อ จ านวนอาจารย์ที่ขอต าแหน่งวิชาการ และผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
           ประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.1.3(5) คู่มือการใช้ระบบ CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร ของงานประกันคุณภาพการศึกษา  
5.1.3(6) คู่มือการพัฒนาข้อเสนอและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ของงานบริหารและจัดการ 
5.1.3(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 18 มิ.ย.61 
 ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก สามารถแยกตามหลักธรรมาภิบาลได้ดังนี้ 
    1.หลักประสิทธิผล (effectiveness) ผู้บริหารได้น านโยบายมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและบริหารตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งก ากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกรายการ เช่น รายงานการติดตามการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถด าเนินการเบิกจ่าย / รายงานผลได้
ครบถ้วนทุกรายการตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย/รัฐบาลก าหนดทุกรายการ ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.14 อยู่ในระดับ
มาก  
     การด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ด าเนินงานด้านต่างๆ ได้ครบทุกภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      โดยน านโยบายของมหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดสู่ทางปฎิบัติคณะเพื่อก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจั ดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะที่ประกอบด้วยประธาน
หลักสูตรทุกหลักสูตรและถ่ายทอดไปยังในการประชุมอาจารย์ รวมทั้ งให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า                             
แผนปฎิบัติราชการประจ าปี และมีการก ากับดูแลผ่านทางคณะกรรมการบริหารของคณะแต่ละไตรมาส    
(เอกสาร 5.1.4(1)-5.1.4(2),5.1.4(6)-5.1.4(14))      
                             
     2.หลักประสิทธิภาพ (efficiency) คณะได้บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการประเมิน คือ 3.96 อยู่ในระดับมาก 
     คณะฯ ได้น าระบบบริหารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และคณะฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานของคณะฯ  ท าให้
ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว เช่น  
     2.1 ระบบการจัดการชัน้เรียน (CMS) เป็นระบบจัดการด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษา   
     2.2 ระบบ MIS กับการบริหารจัดการส านักงาน จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และการสอบถามถึง
ปัญหาในการด าเนินงานภายในคณะ ท าให้ทางคณะ ได้ท าระบบ MIS การจัดท าระบบฐานข้อมูลอาจารย์ (IDP)  ระบบ
ยืมคืนครุภัณฑ์ ระบบเบิกจ่ายวัสดุ ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และน าเสนอระบบในที่ประชุมคณะกรรมการ

http://cms.vru.ac.th/login.aspx
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บริหารคณะ (เอกสาร 5.1.4(14)) 

     ทั้งนี้การใช้ระบบต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถประหยัดการใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคล  สามารถลดระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน ลดการใช้วัสดุส านักงานประเภทกระดาษด้วยงบประมาณที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท าให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานภายในองค์กร   

     3.หลักการตอบสนอง (responsiveness) คณะมีการสร้างวินัยในการท างานให้แก่องค์กร และนอกจากจะถ่ายทอด
ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ยังรับข้อเสนอแนะต่างๆ มีการรับฟังปัญหา เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน และ
สามารถแก้ไขปัญหา หรือการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.18 อยู่ในระดับมาก โดยมีการ
ถ่ายทอดนโยบายแผนการด าเนินงานให้บุคลากรได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยได้น าเสนอแผนการ
ด าเนินงาน ในการประชุมบุคลากรประจ าปี และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่สามารถสนองตอบผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
และทันตามก าหนดเวลา ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการ เช่น  
        * การเรียนการสอนมีปฏิทินการศึกษาให้แก่นักศึกษา  ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีความจ าเป็นในการ
ลงทะเบียนเรียนตลอดจนการส าเร็จการศึกษา เช่น  
          -การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห์ หลังเปิดภาคการศึกษา  
          -การขอส าเร็จการศึกษาต้องด าเนินการหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้นแล้ว และลงทะเบียนเรียนครบ
ตามที่หลักสูตรก าหนด  
        ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถด าเนินการได้ในเวลาที่ก าหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา โดย
การด าเนินงานจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ ผ่านช่องทางบอร์ดประกาศ จอแสดงผลข้อมูล 
(โทรทัศน์) ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เว็บไซต์ http://huso.vru.ac.th/   และนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://acad.vru.ac.th ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

* การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันเวลา มีระบบการจัดการที่
ทันสมัย มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ 
ตั้งแต่เริ่มขออนุมัติจากคณบดี และสิ้นสุดเมื่อได้รับเงินจากหน่วยการเงิน จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ 
        * คณะฯ เปิดโอกาสให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ http://huso.vru.ac.th/ กล่องรับฟังความคิดเห็นผ่านคณะผู้บริหาร ซึ่งข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่าง ๆที่ได้รับ คณะฯ ได้น าข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหาร โดยมอบหมายรองคณบดีที่รับผิดชอบในการ
ตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น รวมทั้งการตอบสนองผ่านเว็บไซต์ เช่น เมื่อนักศึกษามีปัญหาทางการเงินไม่สามารถ
ลงทะเบียนได้ทางคณะมีกองทุนสมานใจสมานมิตร สมานใจ โดยนักศึกษาสามารถยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวมา
ลงทะเบียนได้ เป็นต้น 

* ด้านการวิจัย ทางคณะด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวิจัย อาทิ แหล่งทุนวิจัย ช่อง
ทางการตีพิมพ์  เผยแพร่งานวิจัย ผ่ านช่องทาง  ระบบเครือข่ายสั งคมออนไลน์  (social network) เว็บ ไซต์ 
http://huso.vru.ac.th/ , Line Official เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว และเข้าถึงผู้รับสารได้ทุกที่ทุกเวลา 

* ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทางคณะด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาทิ งานสงกรานต์ งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานลอยกระทง เป็นต้น ผ่านช่องทาง ระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (social network) เว็บไซต์ http://huso.vru.ac.th/ , Line Official เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว และ
เข้าถึงผู้รับสารได้ทุกที่ทุกเวลา 

 
     4.หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) คณะได้แสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้น าหน่วยงาน
และงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผลของการประเมิน คือ 4.24 อยู่ในระดับมาก 
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     คณะฯ ยังให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้บริการวิชาการชุมชนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดรับนโยบายสภามหาวิทยาลัยคือ นโยบายด้านพันธกิจเพื่อสังคม
University Engagement  คณะได้ด าเนินนโยบายที่แสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้น าหน่วยงาน
โดย ผลักดันการด าเนินงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม มีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพันธกิจเพื่อสังคม  หรือ HUSO 
Engagement  ซึ่งได้มีการรายงานผลการด าเนินงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ     
     โดยคณะท างานได้ผ่านการอบรมการด าเนินงานดา้นพันธกจิเพื่อสังคมกับสถาบนัคลังสมองของชาติ และมีการจัดท า
แผนงานพนัธกิจเพื่อสังคม เพื่อด าเนินงานและรายงานแผนการด าเนินงาน (เอกสาร 5.1.4(5) - 5.1.4(6))      
 
     5.หลักความโปร่งใส (transparency) คณะบริหารงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลตรงตามความต้องการของ            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถตรวจสอบได้ภายใต้กฎระเบียบ ซึ่งผลการประเมินคือ 4.13 อยู่ในระดับมาก 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการด าเนินงานที่สามารถที่จะทราบถึงความก้าวหน้า หรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่
ก าลังด าเนินงาน ผ่านระบบจัดการของมหาวิทยาลัยหลายระบบ เช่น ระบบการจัดการชั้นเรียน (CMS) ระบบ MIS กับ
การบริหารจัดการส านักงาน (ระบบจัดการด้านงานสารบรรณ บัญชี พัสดุ การเงิน และงบประมาณ) ระบบจัดการข้อมูล
ด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งทุกระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ อีกทั้งอาจารย์ บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน นักศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้องการสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และหลักกฏหมายต่าง 
ๆ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และของคณะฯ เพื่อใช้อ้างอิงในการดาเนินงานด้านการเรียนการสอน การเงิน 
นักศึกษา และอ่ืนๆ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่รับรู้รับทราบผา่นช่องทาง ระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เว็บไซต์ http://huso.vru.ac.th/ , Line Official 
    คณะยังได้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2561 เพื่อ
บริหารงานผ่านและชี้แจงข้อมูล นโยบายของมหาวิทยาลัย และข่าวสารต่างๆ ผ่านคณะกรรมการบริหารคณะ และการ
ติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อท าความ
เข้าใจและให้การด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ โดยเปิดเผยข้อมูลโดยตรงให้ผู้มีส่วน
ได้เสียได้รับทราบ  
       นอกจากนี้ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรรับทราบและสามารถซักถามข้อสงสัยกรณีของการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานประจ าปี เป็นต้น  (เอกสาร 5.1.4(7) - (13)) 
 
     6.หลักการมีส่วนร่วม (participation) คณะบริหารงานโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วม เรียนรู้ ท าความเข้าใจ 
รับทราบข้อมูล และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งผลการประเมิน คือ 
4.25 อยู่ในระดับมาก 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารคณะ ฯ เช่น  
        6.1 ให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินบัณฑิตด้วยแบบสอบถาม พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงตรงความต้องการของสังคม  
        6.2 มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายกลุ่ม เช่น คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะ  
         6.3 การเสนอปัญหาที่พบจากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข  
     6.4 การเสนอรูปแบบการหาแนวทางการด าเนินการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ 
     6.5 การจัดโครงการสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ “ควันหลงสงกรานต์” ที่เปิดโอกาสให้อาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุบัน 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  

http://cms.vru.ac.th/login.aspx
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    7.หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) คณะมีการถ่ายโอนอ านาจและการตัดสินใจให้แก่ส่วนงานหรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.17 อยู่ในระดับมาก 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการมอบอ านาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ เพื่อด าเนินงานใด ๆ ทั้ง
ในระดับคณะ ระดับงาน และระดับหน่วยงาน โดยการแต่งตั้งรองคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดี การแต่งตั้งหัวหน้างาน 
ซึ่งมีภาระหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานให้กับรองคณบดีในฝ่ายต่าง ๆ และมีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะฯ ในภารกิจย่อยจากการมอบหมายของหัวหน้างาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่าง
ถูกต้อง  
     เช่น - การประชุมกรรมการบริหารคณะ ทางคณะมีการชี้แจงเร่ืองแนวทางการจัดสรรงบประมาณผ่านหลักสูตร โดย
หลักสูตรสามารถน าไปไปบริหารจัดการโครงการตามพันธกิจของคณะ และมาน าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ (เอกสาร 5.1.4(7) - 5.1.4(14)) 

-  การแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อให้รองคณบดีสามารถปฏิบัติงานแทนได้ ในกรณีที่คณบดีไปราชการซึ่งถือเป็นการ
ถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจแก่รองคณบดี 

 
     8.หลักนิติธรรม (rule of law) คณะบริหารงานด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งผลการประเมิน                  
คือ 4.15 อยู่ในระดับมาก 

     ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารงานตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่รัฐหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนด ตลอดจนมีการใช้อ านาจตามที่ก าหนดไว้ เช่น มีการ
ด าเนินงานบริหารบุคคลตามระเบียบ ข้อบังคับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เป็นต้น  

 
     9.หลักความเสมอภาค (equity)  คณะบริหารงานโดยการให้บริการ และปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกเพศ ศาสนา สถานะของบุคคล ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.18 อยู่ในระดับมาก 

     ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้หลักความเสมอภาคในการบริหารงาน อาทิ ในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร/การประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งจัดให้แก่คณาจารย์ บุคลากร จะจัดให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะฯ ไม่ได้เลือกว่าเป็นอาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุน หรือเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา หรืออายุงาน การเข้าร่วมโครงการการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยทางคณะได้ให้บุคลากรทุกฝ่ายทั้ง บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง 17 คน ได้มี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (เอกสาร 5.1.4(15))   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อสร้างความเสมอภาคกับ
บุคคลทุกกลุ่ม เช่น การจัดท าที่จอดรถส าหรับผู้พิการพิการและสตรี (มีครรภ์) การจัดท าห้องน้ าส าหรับผู้พิการ จัดท าทาง
ทางลาดขึ้นอาคารเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้พิการที่จะมาใช้บริการ  

 
    10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus oriented) คณะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.22 อยู่ในระดับมาก 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการแต่งตั้ง เช่น 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการวิชาการ  การประชุมคณาจารย์ประจ าคณะฯ และ
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีการจดบันทึกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นสรุปเป็นมติของแต่ละวาระการ
ประชุมไว้ เพื่อใช้เป็นมติในการด าเนินการต่อไป  
(เอกสาร 5.1.4(1) – 5.1.4(15))     
เอกสารหลักฐาน 
5.1.4(1) แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา     
           2560 (Google Form) 
5.1.4(2) ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
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5.1.4(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.1.4(4) ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.1.4(5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพันธกิจเพื่อสังคม  
5.1.4(6) และ 5.1.4 (9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการคณะ ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 27 เม.ย. 61 
5.1.4(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2560 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 61 
5.1.4(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2560 ลงวันที่ 25 พ.ค. 61 
5.1.4(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 27 เม.ย. 61 
5.1.4(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 23 มี.ค. 61 
5.1.4(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2560 ลงวันที่ 27 ก.พ. 61 
5.1.4(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 26 ม.ค. 61 
5.1.4(13) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 13/2559 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 60 
5.1.4(14) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2559 ลงวันที่ 20 ต.ค. 60 
5.1.4(15) ค าสั่งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการด าเนินงาน 
      จากผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ได้รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ในประเด็นของการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและการ
วิจัยจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Knowledge Sharing Day” ที่มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษาโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง อันเป็นต้นแบบที่น ามาสู่การต่อยอดและการพัฒนาการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการต่อยอดการจัดการความรู้สู่การพัฒนา
นักศึกษาในด้านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวแบบที่ดี ได้แก่ อาจารย์ศิริขวัญ  บุญธรรม และ
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Knowledge 
Sharing Day” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาจารย์ผู้สอนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การเขียนผลงานทาง
วิชาการประเภทหนังสือ และยังเป็นผู้ขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนนักศึกษาในการน าความรู้มาพัฒนาเป็นผลงานทาง
วิชาการ จนน าไปสู่การน าเสนอในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่ง
ตัวแบบที่ดี ได้แก่ อาจารย์ณัฏฐ์พัฒน์  ผลพิกุล  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่มีการพัฒนานักศึกษาสู่การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จากกระบวนการดังกล่าวได้ถูกน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
“Knowledge Sharing Day” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จัดขึ้นในช่วงงานควันหลงสงกรานต์รวมใจ ปีใหม่ไทย ปีใหม่
ธรรม ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของคณะ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังได้สร้างการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ในการต่อยอดความรู้ ขับเคลื่อน และผลักดันให้นักศึกษาสามารถผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 
จ านวนทั้งสิ้น 3 ราย 
      ส าหรับการจัดการความรู้ในด้านการวิจัย คณะกรรมการได้มีการหยิบยกประเด็นการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้มีการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท 
แอนด์ สปา โดยมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.ไททัศน์  มาลา และอาจารย์ ดร.รัฐชาติ  ทัศนัย  ซึ่งเป็นผู้ประสบความส าเร็จในการได้รับการจัดสรรงบทุนอุดหนุน
การวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (วช.) และนับเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่คณาจารย์ ทั้งนี้คณะกรรมการจึงได้มีการเผยแพร่     
องค์ความรู้ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและน าไปสู่การพัฒนาหรือ
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ต่อยอดผลงานต่อไป 
(เอกสาร 5.1.5(1) -5.1.5(11)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.5 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ค าสั่งที่ 40/2561 ลงวันที่      
25 มกราคม พ.ศ. 2561 
5.1.5 (2) แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.1.5 (3) สรุปผลการด าเนินงานแผนการจัดการความรู ้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.1.5 (4) แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานด้านการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
5.1.5 (5) การน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนของนักศึกษาด้านการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
5.1.5 (6) การเผยแพรบ่ทความวิชาการในวารสารสันติสึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 
5.1.5 (7) บทสรุปองค์ความรู้ เรื่อง การวิจัยเชิงพื้นที่ 
5.1.5 (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561  
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
5.1.5 (9) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561  
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 
5.1.5 (10) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
5.1.5 (11) การจัดการความรู้ (KM) บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(http://huso.vru.ac.th/qa_program.php?newstype=km) 
 ข้อ 6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน 
      จากค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ที่ต้องมีการแยกแผนบริหารบุคลากร 
และแผนพัฒนาบุคลากร ออกจากกัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการแผนบริหารบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ 319/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60 และคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ที่ 320/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60 
       โดยคณะกรรมการแผนบริหารบุคลากร ได้จัดท าแผนบริหารบุคลากร พ.ศ. 2559 - 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
บริหารงานด้านบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งการจัดท าแผนบริหารบุคลากรของคณะ อาศัย
ทิศทางจากแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เป็นแนวทางในการจัดท าแผน เพื่อให้การบริหารบุคลากรของคณะด าเนินไปตาม
แผน น าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์ขององค์การ  
      คณะกรรมการแผนบริหารบุคลากรได้น า (ร่าง) แผนบริหารบุคลากร พ.ศ. 2559 - 2563 เข้าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 59  
    เมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ แล้วทางคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากรได้น าเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดผลส าเร็จด้านการพัฒนาบุคลากรจากแผนบริหารบุคลากร พ.ศ. 2559 – 2563 มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยเน้นการส่งเสริมสนับสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งในด้านการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ การศึกษาต่อ การท าวิจัยและผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ทางคณะได้ให้อาจารย์ทุกท่านได้ท าแผนพัฒนา
ตนเอง เพื่ อที่ทางคณะจะได้น าข้อมูลแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    
ที่ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาตนเองด้านการสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ การท าเอกสารทางวิชาการ และ
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านวิชาการที่สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางคณะได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารคณะชุดปัจจุบัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
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จัดการและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ 38/2561 ลงวันที่ 25 ม.ค. 61 
      ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 
      1. อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ  
ร้อยละ 13.79 (จ านวน 12 คน) และบุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 100 เข้ารับการฝึกอบรมประชุมการสัมมนา และดู
งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
      2. อาจารย์ประจ า จ านนวน 7 คนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
      3. จัดโครงการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 8406 
เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      4. ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่องการถอดบทเรียนการท าวิจัย ภายใต้โครงการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 วันที่ 25-27 มิถุนายน 2561  
ณ โรงแรมสปริงฟิวล์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขีนธ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนาผลงานทางวิชาการ       
     ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีดังนี้ 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 2651  
แผน ผล 

2. การพัฒนาอาจารย์  
KPI 2.1 ร้อยละจ านวนอาจารยท์ี่มีผลการปฏบิัติงานในระดับดมีาก  20 13.79 
KPI 2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 20 16.09 
KPI 2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวชิาการ 15 16.09 
KPI 2.4 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ท าวจิัย 35 11.49 
KPI 2.5 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวน
อาจารย ์

30 45.51 

KPI 2.6 จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า   

50,000  29,870.15 

KPI 2.7 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม/ประชุมจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

90  100 

 
      จากตารางผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน จ านวน 4 ตัวชี้วัด แต่ทางคณะ
กรรมการบริหารบุคลากรพบว่า แนวโน้มด้านการพัฒนาอาจารย์ในปีต่อ ๆ ไป มีทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีอาจารย์ยื่นขอเสนอต าแหน่งทางวิชาการจ านวน  9 คน โดยแบ่งเป็น รองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จ านวน 8 คน และอาจารย์ศึกษาต่อ จ านวน 21 คน  ส่วนในด้านการท าวิจัยได้จัดตั้งหน่วยวิจัย และ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวิจัยของอาจารย์ โดยการรวบรวมรายชื่อวารสารที่ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของคณะที่ต้องการสร้างสรรค์งานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ 
 (เอกสาร 5.1.6(1) - (5.1.6(9)) 

เอกสารหลักฐาน 
5.1.6(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนบริหารบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ 319/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60  
5.1.6(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ 320/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60  
5.1.6(3) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ 38/2561 ลงวันที่     
           25 ม.ค. 61 
5.1.6(4) แผนบริหารบุคลากร พ.ศ. 2559 - 2563 
5.1.6(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2560 ลงวันที่ 25 ต.ค. 60 
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5.1.6(6) แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1.6(7) แผนพัฒนาตนเองของอาจารย์คณะ 
5.1.6(8) ผลสรุปข้อมูลแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.1.6(9) รายงานทบทวนแผนบริหารบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 
 ข้อ 7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 326/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) ที่ 66/2561 ลงวันที่ 18 ม.ค. 61 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) ที่ 304/2561 ลงวันที่ 16 ก.ค. 61 
     เพื่อท าหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระบบและเป็นกลไกในการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพ  
     คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศา สตร์และสั งคมศาสตร์                       
ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(5.1.7(1) - 5.1.7(5)) 
    เนื่องจากทิศทางของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการก้าวสู่ความเป็นเลิศในการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)เพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้น
ทะเบียน TQR ท าให้ทางคณะจัดโครงการทวนสอบงานประกันคุณภาพการศึกษา “การทบทวนและการวางแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2560”ััเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61 ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณาจารย์ทุกคนของคณะ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
     1. เพื่อให้คณาจารย์ในคณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผน กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (พ .ศ .2556 -2560) และเป็น ไปตามกลยุทธ์                  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2557-2560 
     2. เพื่อให้หลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ครบถ้วน  
         โดยพบว่า 
เชิงปริมาณ 
          - อาจารย์ สังกัดคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วม “กิจกรรมทบทวนและการวางแผนการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560” จ านวน 74  คน จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 
โดยเพิ่มเติมในส่วนของการเตรียมความพร้อมสู่การข้ึนทะเบียน TQR  ของคณะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของ
หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
          - คณาจารย์ และบุคลากร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เข้าร่วม “กิจกรรมทบทวนและการวางแผนการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560” มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 74 คน มีความรู้ความเข้าใจ 
 ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 48.31   
 หลังเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ 
 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 83.44 
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          - คณาจารย์ และบุคลากร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เข้าร่วม “กิจกรรมทบทวนและการวางแผนการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560” มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ระดับมาก ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85 
ค่าเฉลี่ย 4.38 
 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรของคณะเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเร่ืองการประกันคุณภาพฯ ที่มหาวิทยาลัยและ สกอ.
จัดอยู่เป็นประจ า อันได้แก่  

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing  31 ม.ค. 61 
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาจาก IQA สู่ TQR 6 ก.พ. 61 
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง เพื่อประเมินขึ้นทะเบียน TQR 28 ก.พ. 61 
และทางคณะได้เชิญผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเข้าประชุมเพื่อ

ร่วมกันทบทวนการเขียนรายงาน การเตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจของคณะท างานในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของคณะรอบ 12 เดือน ซึ่งเป็นการช่วยในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพของการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.7(1) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 326/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60 
5.1.7(2) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 66/2561 ลงวันที่ 18 ม.ค. 61 
5.1.7(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560 ลงวันที่ 25 ต.ค. 
60 
5.1.7(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 1/2561 ลงวันที่ 24 ม.ค. 
61 
5.1.7(5) แผนพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 214/2561ลงวันที่ 24 ม.ค. 61 
ค าสั่ง 1) 2) 3)  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 
2. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
3. อาจารย์มนฤดี  ช่วงฉ่ า 
4. อาจารย์วุฒินันท์ สีเตชะ 
5. อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประเจียด 
2. นางณีรนุช  ทิศกระโทก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกัมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ 

โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ :   0 2909 3025 
E-mail : nanpha76@hotmail.com E-mail :  sqm@vru.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ผลการด าเนินงาน 

  ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบกลไกและแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อก ากับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตร  
     โดยคณะได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษาของคณะและถ่ายทอดข้อมูลไปยังทุกหลักสูตรภายในคณะรวมถึงด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละหลักสูตร เพื่อด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรเป็นไปตามระบบและมีประสิทธิภาพ  
(เอกสาร 5.2.1(1) - 5.2.1(7)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.1(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ที่ 1121/2561 ลงวันที่ 8 พ.ค 61 
5.2.1(2) ข้อมูลสารสนเทศ ของระบบกลไกและแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.1(3) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ 326/2560 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 60 
5.2.1(4) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ที่ 22/2561 ลงวันที่ 18 ม.ค. 61 
5.2.1(5) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ที่ 304/2561 ลงวันที่ 16 ก.ค. 61 
5.2.1(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 61 
5.2.1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 61 
 ข้อ 2.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีคณะกรรมการประเมินการคิดภาระงานด้านผลงานวิชาการเพื่อ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ระดับคณะ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย  
หน้าที่รับผิดชอบ 

1. พิจารณาณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบการเรียนการสอน 

mailto:nanpha76@hotmail.com
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3. พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
(มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกสาขาวิชา 

4. พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
5. พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
6. พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
7. พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
8. พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
9. พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

     และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนทุกหลักสูตร เพื่อติดตามการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรและรายงานผลการติดตามและ                 
ด าเนินงานประกันคุณภาพของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะอย่างสม่ าเสมอ  
(เอกสาร 5.2.2(1) - 5.2.2(3)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.2(1 ) ค า สั่ ง ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ ว ไล ยอ ล งก รณ์  ใน พ ระบ รม ร าชู ป ถั ม ภ์   จั งห วั ด ป ทุ ม ธานี                                      
ท่ี 2487/2556 ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 56 เรื่องค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการคิดภาระงานด้านผลงานทาง
วิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ระดับคณะ 
5.2.2(1) บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0551.05/793 ลงวันท่ี 2 ก.ค. 61 เรื่องขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการ
คิดภาระงานด้านผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ระดับคณะ 
5.2.2(2) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ท่ี 51/2561 เรื่องแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ ลงวันท่ี 30 ม.ค. 61 
ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพของแต่ละหลักสูตร ดังนี้  

1. จัดเตรียมข้อมูลท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานของหลักสูตรและการประกันคุณภาพ  
2. จัดให้มีห้องส าหรับนักวิจัยประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องกิจการ

นักศึกษา อ านวยความสะดวกเรื่องการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตอบข้อซักถาม จัดเตรียม
ข้อมูลให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
คณาจารย์ของคณะ 
 (เอกสาร 5.2.3(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.3(1) ห้องหนว่ยวิจัย/ฝ่ายวิชาการคณะ/รายงานสรุปผลโครงการ 
 ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะมีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 20,30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 และรายงาน
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ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารคณะและกรรมการประจ าคณะรวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรในการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ ดังนี ้
 

กรรมการบริหารคณะ 
- ครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 8 ส.ค. 61 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
วาระท่ี 1.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 และ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

- ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 18 มิ.ย. 61  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
วาระท่ี 6.1 กิจกรรมทบทวนและการวางแผนประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

- ครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 27 เม.ย. 61 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.2 ก าหนดการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจ าปีการศึกษา  

- ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 28 มี.ค. 61  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
วาระท่ี 4.3 ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะ รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2560 

- ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 21 ก.พ. 61  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.3 การส่งประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรอบ 6 เดือน 

- ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 24 ม.ค. 61  
Improvement plan 

- ครั้งท่ี 10/2560 วันท่ี 25 ต.ค. 60  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.2.9 (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560  

- ครั้งท่ี 9/2560 วันท่ี 28 ส.ค. 60  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 โดยผลคือ ผ่าน 
โดยคะแนนประเมินตนเอง กรรมการประเมิน และ CHE QA Online เท่ากับ 4.22 
นอกจากนี้ยังมีการสรุปประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ในประเด็น จุดเด่น และ แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 11 ส.ค. 60 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
วาระท่ี 4.1ั“รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ” (รอผล
การประเมินจากคณะกรรมการ วันท่ี 22 สิงหาคม 2560) 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1 ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร 

- ครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 17 ก.ค. 60 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ “การรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559” 

 (เอกสาร 5.2.4(1) - 5.2.4(12))  
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เอกสารหลักฐาน 
5.2.4(1) การรายงานสรุปผลของคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร 
5.2.4(2) การรายงานสรุปผลของคณะกรรมการประเมินระดับคณะ 
5.2.4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 18 มิ.ย. 61 
5.2.4(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 5/2561 วันท่ี 30 พ.ค. 61 
5.2.4(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 27 เม.ย. 61 
5.2.4(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 28 มี.ค. 61 
5.2.4(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 21 ก.พ. 61 
5.2.4(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 24 ม.ค. 61 
5.2.4(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 10/2560 วันท่ี 25 ต.ค. 60 
5.2.4(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 9/2560 วันท่ี 28 ส.ค. 60 
5.2.4(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 11 ส.ค. 60 
5.2.4(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 17 ก.ค. 60 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะได้น าข้อเสนอแนะจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะประจ าปีการศึกษา 2559 มาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2560 
(เอกสาร 5.2.5(1) - 5.2.4(3)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 30 ม.ค. 61 
เรื่องแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2560  
5.2.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 61 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานงานรอบ 6 เดือนระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560  
5.2.5(3) แผนพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพ ของทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การ
ก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร  (5.2.6(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.6(1)) รายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน ของทุกหลักสูตร 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม     - 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จากผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปี
การศึกษา 2560 ผลการประเมินคณุภพการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 
  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

 

36.42 = 3.31 คะแนน 
ไม่บรรล ุ

3.31 คะแนน 
11 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
30 

 

14 X100 = 16.09 % 
 

ไม่บรรล ุ 2.01 คะแนน 
87 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
42.15 

 

14 X100 = 16.09 % 
 

ไม่บรรล ุ 1.34 คะแนน 
87 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
≥10 

 
5+0+5 X100 = 3.33 % 

 

ไม่บรรล ุ 3.33 คะแนน 
3 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ
5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.33 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

6 ข้อ 
 

6 ข้อ (1-6) 
 

บรรล ุ
 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค ์

สังคมฯ 
22,550  
วิทย์ฯ 
54,140 
วิทย์ฯ
สุขภาพ 
45,100 
 
 

 
2,419,482.2 

 
29,870.15 
บาท/คน 

 
 
 

บรรล ุ
 
 
 

 
 
 

5 คะแนน 

    81 

 

 

 

 

= 



:  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2560 :  87  
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทย์ฯ
27.60% 
วิทย์สุขภาพ
27.60% 

39.00 
X 100 = 44.83 % 

 
 

บรรล ุ

 
 

5 คะแนน 
87 

                                  ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ
5 คะแนน 

                ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ (1-6) 

 
บรรล ุ 5 คะแนน 

                                 ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและอตัลักษณ์
ของคณะ 

 
 

7 ข้อ  

 
 

7 ข้อ (1-7) 

 
 

บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ (1-6) 

 
บรรล ุ 5 คะแนน 

             ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่ง
ชี้ 

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 2.23 5.00 3.31 3.33 ระดับคุณภาพพอใช ้
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 2 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
รวม 13      

ผลการประเมิน  2.92 5.00 4.16 4.23 ระดับคุณภาพด ี
 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จดุที่ควรพัฒนาภาพรวม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาครอบคลุมทุกทักษะและเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
2. มีงานวิจัยจ านวนมากและได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกตลอดจนมีการตีพิมพ์และ

น าเสนอท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
3. มีการบริการวิชาการที่หลากหลายและมีพ้ืนที่บริการวิชาการสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย 
4. มีงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายและพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอุษาคเนย์ 
5. มีการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ควรปรับกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาด้วยการประชาสมัพันธ์เชิงรุกและปรับเปลี่ยนกระบวนการให้

ทันสมัยเขา้ถึงนักศึกษามากข้ึน 
2. ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้อาจารย์ขอผลงานทางวิชาการมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

 


