
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา 2561 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562





ก 

คํานํา 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Committee Assessment Report : CAR)        

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ           
จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชศึกษาวิเคราะหองคประกอบในแตละตัวบงชี้ ตามเกณฑมาตรฐาน    
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนการรายงานขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน คือ ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 และเปนการรายงานเพ่ือแสดงใหเห็นการบรรลุตามเปาหมายองคประกอบในการประกันคุณภาพของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอไป 

องคประกอบตาม เกณฑมาตรฐานของสํ านั ก งานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา  (สกอ. )                      
มี 5 องคประกอบ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 
 

ลงชื่อ.................................................................................. 
(รองศาสตราจารย ดร.ดวงตา  สราญรมย) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
ประจําปการศึกษา 2561 
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข 

สารบัญ 
 หนา 

คํานํา  ก 

สารบัญ ข 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ค 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ 

วิธีการประเมิน ฉ 

บทที่ 1   บทนํา 1 

            1.   ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน 1 

                  1.1   ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ 1 

                  1.2   ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 3 

                  1.3   อัตลักษณ และ เอกลักษณ 4 

                  1.4   โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 4 

                  1.5   รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร 5 

                  1.6   หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 5 

                  1.7   จํานวนนักศึกษา 6 

                  1.8   จํานวนอาจารยและบุคลากร 6 

                  1.9   ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่     10 

                  1.10   ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 11 

บทที่ 2   ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงชี ้ 17 

            -   ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับคณะ 17 

บทที่ 3   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 33 

            -   ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับคณะ (ตาราง 1) 33 

            -   ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ตาราง 2) 35 

            -   ผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ 36 

ภาคผนวก 39 
           ภาคผนวก ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

วิทยาลัย สํานัก สถาบัน ปการศึกษา 2561 
39 

           ภาคผนวก ข กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร) ประจําปการศึกษา 2561 

43 

           ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ             

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีฐานะเทียบเทากอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความมุงม่ัน
ยกมาตรฐานทางการศึกษา  สงเสริมศักยภาพของบัณฑิตใหมีความเปนเลิศ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร         
ให มีความหลากหลายเพ่ือรองรับความตองการของผู ศึกษาและตลาดแรงงาน ในปการศึกษา 2558                     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดริ เริ่มการทํางานดานพันธกิจสัมพันธกับสังคม (Engagement)                 
โดยไดจัดต้ังคณะทํางานพันธกิจเพ่ือสังคม และเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นอกเหนือจากภารกิจดานการ
เรียนการสอนและผลิตบัณฑิตใหมีความรู ควบคูกับการพัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทยและการกาวไป                 
ของสังคมโลกซ่ึงเปนการทํางานอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ยังมีพันธกิจในการเปนศูนยกลางทางวิชาการ รวบรวม และถายทอดความรู สนับสนุนและเผยแพรผลงานวิจัย
ทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาสากล ตลอดจนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือดํารงไวซ่ึงเอกลักษณของชาติ  

ในดานการเสริมสรางพลังความสามารถและศักยภาพของนักศึกษานั้น คณะมนุษยศาสตร                  
และสังคมศาสตรสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย            
ดวยการบูรณาการภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากลตามความสนใจ และความถนัดของแตละบุคคล โดยจัดใหมี
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการศิลปกรรม หองปฏิบัติการดนตรีไทย หองปฏิบัติการดนตรีสากล 
หองปฏิบัติการศิลปะการแสดง หองปฏิบัติการศาลจําลอง รวมถึงหองอเนกทัศน (Co-Working Space)                
และลานวัฒนธรรมเพ่ือใหนักศึกษาของทุกหลักสูตรใชฝกปฏิบัติตามสาขาวิชาของตนเอง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดํ า เนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง                     
การประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในครั้งนี้ เปนการประเมินผลการดําเนินงาน                       
ตามปการศึกษา 2561 เพ่ือสะทอนคุณภาพ การดําเนินงานจริง ขอมูลท่ีใชในการประเมินตนเองประกอบดวย
ขอมูลดานการจัดการเรียนการสอน ใชรอบเวลาตามปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 –31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562) และขอมูลดานการบริหารจัดการ ใชรอบเวลาตามปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
- 30 กันยายน พ.ศ. 2562) โดยอิงเกณฑการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปการศึกษาท่ี 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (5 องคประกอบ) ผลการประเมินตนเอง 
อยูท่ีระดับคะแนน 4.27 ผลการประเมินเปนรายองคประกอบ เปนดังนี้ 

- องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินตนเองอยูท่ีระดับคะแนน 3.42 
- องคประกอบท่ี 2 การวิจัย ผลการประเมินตนเองอยูท่ีระดับคะแนน 5.00 
- องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ผลการประเมินตนเองอยูท่ีระดับคะแนน 5.00 
- องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินตนเองอยูท่ีระดับคะแนน 5.00 
- องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเองอยูท่ีระดับคะแนน 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี คะแนนประเมินเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 6 3.42 พอใช 
องคประกอบท่ี 2  3 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 3  1 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 4  1 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 5  2 5.00 ดีมาก 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 13 4.27 ดี 
 
จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. คณะมีสาขาวิชาท่ีหลาหลาย ทําใหสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของ

ทองถ่ินไดเปนอยางดี 
2. อาจารยมีการทําผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง รวมท้ังคณะมีการสงเสริมใหท้ังอาจารยและ

นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
       1. อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกไมเปนไปตามเกณฑ 
       2. อาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการไมเปนไปตามเกณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 

รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

………………………………………………………………….. 
(รองศาสตราจารย ดร.ดวงตา  สราญรมย) 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

………………………………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชกุร  นาคธน) 

กรรมการ 

 
 
 

………………………………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ศรีทอง) 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

………………………………………………………………….. 
(นางสาวศิริลักษณ  ประเจียด) 

ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

วิธีการประเมิน 
1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน) 

1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยกําหนด    
วันประเมิน ระหวางวันท่ี 22 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจ
ประเมิน เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของ  
แตละตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นท่ีตองตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน   
วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ  

1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 
 (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประชุมรวมกับ
คณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารยประจํา เพ่ือแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน  แจงวัตถุประสงค   
การตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของคณะ 

 (2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ เชน คณบดี ผูอํานวยการ ประธาน
บริหารหลักสูตร ผูแทนอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษยเกา ฯลฯ  
 (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของตัวบงชี้ 

 (4) สังเกตอาคารสถานท่ีใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน  และการดําเนินกิจกรรม
การเรียน การสอน 

 (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผล
การประเมิน 

1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 
(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหาร คณาจารย และผูท่ีเก่ียวของ เปดโอกาส     

ใหคณะไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
(2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมินและประสาน

กับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง หลังจากนั้น
คณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร    
เสนอไปยัง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ            
เพ่ือดําเนินการตอไป 

2) การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 
 2.1) ขอมูลสวนท่ีเปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน

เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากตนฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณผูเก่ียวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง 

 2.2) ขอมูลสวนท่ีเปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  ท่ี
เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการประกันคุณภาพ 
(2) การนําเสนอผลตอท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ (3) การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอท่ีประชุมของ
บุคลากรของหนวยรับตรวจเพ่ือการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล 

ท้ังนี้เกณฑการตัดสินผล เปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ  

1) ชื่อหนวยงาน 
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธาน ี
 
2) ที่ตั้ง 
    เลขที่ 1 หมูที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 
 
3) ประวัติความเปนมา 
    ประวัติความเปนมาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ิมตั้งข้ึนเปนคณะวิชา เนื่องจากพระราชบัญญัต ิ

วิทยาลัยครู 2518 ปรับสถานภาพของวิทยาลัยครูเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของทองถ่ิน ผลิตเฉพาะวิชาชีพครู  
ในปการศึกษา 2519 โดยเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี มี หลักสูตรดังนี้  

1. ภาควิชาภาษาไทย 
2. ภาควิชาภูมิศาสตร 
3. ภาควิชาประวัติศาสตร 
4. ภาควิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ 
5. ภาควิชาสังคมวิทยา 
6. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
7. ภาควิชาเศรษฐศาสตรและการเมืองตอมาเปลี่ยนชื่อเปน รัฐศาสตรและนิติศาสตร 
8. ภาควิชาบรรณารักษศาสตรตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
9. ภาควิชาศิลปศึกษา 
10. ภาควิชานาฏศิลป 
11. ภาควิชาดนตรี 

    ในระยะ พ.ศ. 2519 - 2527 ผลิตบัณฑิตสายครุศาสตรทั้งหมดจนกระทั่ง พ.ศ. 2527 จึงเร่ิมผลิตบัณฑิต 
สายศิลปศาสตรดวย พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 10 กําหนดให คณะเปนสวนราชการ มี
ฐานะเทียบเทากอง หมายถึง หนวยงานในสถาบันที่ปฏิบัติภารกิจตามหนาที่หลักของสถาบัน กลาวไดวา คณะเปน
หนวยงานหลักในการปฏิบัติหนาที่ของสถาบันฯ และเมื่อป พ.ศ. 2543 ไดเปดสอนหลักสูตรตอไปนี้ 

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย (ค.บ. และ ศศ.บ.)  
2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.(ศูนย กทม.) 
4. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 
5. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ศศ.บ.) 
6. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 
7. โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (ศศบ.) 
8. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) 
9. โปรแกรมวิชานาฏศิลปและการละคร (อ.ศศ.) 
10. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
11. โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกตศิลป (อ.ศศ. (กศ.ปช.) 
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พ.ศ. 2545 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับพระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนชื่อ
เปนสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอมาใน ป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ           
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดยกฐานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                     
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีฐานะเทียบเทากอง ไดพยายามยกมาตรฐานทางการศึกษา สงเสริมศักยภาพ
ของบัณฑิตใหมีความเปนเลิศ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลายเพื่อรองรับความตองการของผูศึกษา
และตลาดแรงงาน ขณะนี้ไดเปดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสาขาวิชาดังนี้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปดสอน ไดแก 
1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 
2. สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) 
3. สาขาวิชาดุริยางคศิลป (ศศ.บ.) 
4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.) 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
6. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศศ.บ.) 
7. สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) 
8. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 
9. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.) 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปดสอน ไดแก 
10. สาขาวิชาทัศนศิลป (ศป.บ.) 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปดสอน ไดแก 
11. สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปดสอน ไดแก 
12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.) 

นอกเหนือจากพันธกิจดานการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีความรู ควบคูกับการพัฒนาสังคมบนพื้นฐาน
ความเปนไทยและการกาวไปของสังคมโลกแลว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยังมีพันธกิจในการเปนศูนยกลาง
ทางวิชาการ รวบรวม และถายทอดความรู สนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เก่ียวของ
กับภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาสากล ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดํารงไว    ซึ่งเอกลักษณของชาติ 

ดานการเสริมสรางพลังความสามารถและศักยภาพของนักศึกษานั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ดวยการบูรณาการ                
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากลตามความสนใจ และความถนัดของแตละบุคคล โดยจัดใหมีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการศิลปกรรม หองปฏิบัติการดนตรีไทย หองปฏิบัติการดนตรีสากล หองวิทยาการ                 
ทางภาษา หองปฏิบัติการศิลปะการแสดง หองปฏิบัติการศาลจําลอง หองอเนกทัศน (Co-Working Space) อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา และลานวัฒนธรรม  เพื่อใหนักศึกษาของทุกหลักสูตรใชฝกปฏิบัติตามสาขาวิชาของตนเอง 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค  

1) ปรัชญา 
     คุณธรรมนําความคิด บัณฑิตรูรอบ มอบสุขใหสังคม บมเพาะจิตอาสา กาวหนาเทคโนโลยี 
 

2) ปณิธาน 
     เปนผูนําทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 
 

3) เปาหมาย 
1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพใหไดมาตรฐาน เปนที่ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
2. ใหบริการวิชาการไดตามความตองการของชุมชน ทองถ่ิน มีผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

และนานาชาต ิ
3. สรางสรรคผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
4. เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนองคการแหง

การเรียนรู 
 

4) นโยบาย 
       1. แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย 
และภูมิปญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน อีกทั้ง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  

3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ
ของชาต ิ

4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ินใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม 

5. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

6. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน  

7. ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ
คณะเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 

5) วัตถุประสงค 
       1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพใหไดมาตรฐาน เปนที่ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

2. ใหบริการวิชาการไดตามความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และมีผลงานดานศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

3. สรางสรรคผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ  
4. เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนองคการ

แหงการเรียนรู 
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1.3 อัตลักษณ และเอกลักษณ 
1) อัตลักษณ 
    บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน 

 
 2) เอกลักษณ 

    เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

1.4 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
และพันธกิจสัมพันธเพ่ือสังคม 

รองคณบดีฝายบริหาร 
และพันธกิจสัมพันธเพ่ือสังคม 

รองคณบดีฝายวิชาการและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
และศิลปวัฒนธรรม 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการ 
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

งานบริหารงานทั่วไป 
งานวิชาการและพัฒนา

นักศึกษา 
งานวิจัย บริการวิชาการ 

และพัฒนาทองถิ่น 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 

ประธานสาขาวิชาจิตวทิยา 

ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ประธานสาขาวิชาทศันศิลป 

ประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป 

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประธานสาขาวิชานิตศิาสตร 

ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร 

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง 

ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
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1.5 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจําคณะ กรรมการอํานวยการ)  
1) รายนามผูบริหาร 

1. อาจารย ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร  คณบด ี
 2) คณะกรรมการบริหารคณะ 

1. อาจารย ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ รองคณบดีฝายบริหารและพันธกิจสัมพันธเพื่อสังคม 
2. อาจารย ดร.หทัยรัตน  อวมนอย  รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
3. อาจารย ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
4. อาจารยวิไลลักษณ  เรืองสม  ผูชวยคณบด ี
5. อาจารยศิริวรรณ  กําแพงพันธ  ผูชวยคณบด ี
6. อาจารยมนตรี  ชินสมบูรณ  ผูชวยคณบด ี
7. อาจารย ดร.ชนินทร  สวณภักด ี  ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
8. อาจารยธีระศักดิ์  เครือแสง  ประธานหลักสูตรจิตวิทยา 
9. อาจารยวิเชียร  ธนลาภประเสริฐ  ประธานหลักสตูรดุริยางคศิลป 
10. ผูชวยศาสตราจารยพรศิริ  นาควัชระ ประธานหลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
11. อาจารยบุษบา  แฝงสาเคน  ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
12. อาจารย ดร.วุฒินันท  สีเตชะ  ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)                                                                
13. อาจารยนัฏภรณ  พูลภักดี  ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง 
14. อาจารย ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ ประธานหลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
15. อาจารย ดร.มนัส  สายเสมา  ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร 
16. ผูชวยศาสตราจารยนเรศ  ยะมะหาร ประธานหลักสูตรทัศนศิลป 
17. อาจารยอัญชัญ  ยุติธรรม  ประธานหลักสูตรนิติศาสตร 
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไททัศน  มาลา ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
19. นางวิไลลักษณ  พงษแพทย  หัวหนาสํานักงานคณบดี 

 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปดสอน ไดแก 
1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 
2. สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) 
3. สาขาวิชาดุริยางคศิลป (ศศ.บ.) 
4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.) 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
6. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศศ.บ.)  
7. สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) 
8. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 
9. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.) 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปดสอน ไดแก 
10. สาขาวิชาทัศนศิลป (ศป.บ.) 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปดสอน ไดแก 
11. สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปดสอน ไดแก 
12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.) 
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1.7 จํานวนนักศึกษา 
ปริญญาตรี จํานวน 2,050 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
  ป 1 
(61) 

ป 2 
(60) 

ป 3 
(59) 

ป 4 
(58) 

ตกคาง รวม 

การพัฒนาชุมชน       33 41 45 52 5 176 
จิตวิทยา 65 82 85 75 10 317 
ดนตรีสากล - 22 15 19 11 67 
ดุริยางคศิลป 19 - - - - 19 
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร 

11 25 23 35 6 100 

ภาษาอังกฤษ 48 46 30 23 7 154 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาต ิ
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

7 7 7 12 4 37 

สังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนา  

22 28 18 45 8 121 

สารสนเทศศาสตร 13 11 3 23 3 53 
ทัศนศิลป 30 11 11 22 2 76 
นิติศาสตร 39 23 21 32 26 141 
รัฐประศาสนศาสตร 126 197 171 204 91 789 

รวม 413 493 429 542 173 2,050 
ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําปการศึกษา 2561 

 
1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

1) อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารย จํานวน 86 คน 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1. อาจารย ดร.ชนินทร  สวณภักด ี   ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยจิระศักดิ์ สังเมฆ  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต  กรรมการ 
4. อาจารยศิริขวัญ  บุญธรรม   กรรมการ                
5. อาจารย วาที่ ร.ต.วุฒิชัย  สายบุญจวง   กรรมการและเลขานุการ   

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
1. อาจารยธีระศักดิ์  เครือแสง   ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต ประกอบผล  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.หทัยรัตน อวมนอย   กรรมการ 
4. อาจารยมนฤดี ชวงฉํ่า    กรรมการ         (ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 61) 
5. อาจารยศิริวรรณ กําแพงพันธ   กรรมการ 
6. อาจารยดวงกมล ทองอยู    กรรมการ         (ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 59) 
7. อาจารยไพศาล  แยมวงษ   กรรมการ   
8. อาจารย ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ ์   กรรมการ        
9. อาจารยศศิพร  เหลืองไพฑูรย   กรรมการ 
10. อาจารยสมรรถพงศ  ขจรมณี   กรรมการและเลขานุการ          
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล 
1. อาจารยวิเชียร ธนลาภประเสริฐ   ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยมณเฑียร รุงหิรัญ  กรรมการ 
3. อาจารยวรนาฎ อินถารต    กรรมการ 
4. อาจารยวงศวริศ  นิพิฐวิทยา    กรรมการ          
5. อาจารยกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร 
1. ผูชวยศาสตราจารยพรศิริ  นาควัชระ  ประธาน 
2. อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ   กรรมการ 
3. อาจารยนารีนาถ  วงษปรีดา   กรรมการ         
4. อาจารยสิริวิทย  สุขกันต    กรรมการ 
5. อาจารยวสนันท  อิทธิมีชัย   กรรมการและเลขานุการ           
6. อาจารยเนมิ  อุนากรสวัสดิ์                    อาจารยประจําหลักสูตร   (ลาศึกษาตอ 6 ส.ค. 61) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1. อาจารยบุษบา  แฝงสาเคน   ประธาน 
2. อาจารยวรลักษณ วีระยุทธ          กรรมการ         (ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 60) 
3. อาจารยรุงอรุณ วณิชธนะชากร   กรรมการ         
4. อาจารยปวิช เรียงศิริ    กรรมการ  
5. อาจารยสุธิดา โตะแสง          กรรมการและเลขานุการ 
6. อาจารยมุกริน  วิโรจนชูฉัตร   อาจารยประจําหลักสูตร  (ลาศึกษาตอ 22 ส.ค. 57) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. อาจารย ดร.วุฒินันท สีเตชะ   ประธาน 
2. อาจารยนฤมล  สเนลโกรฟ   กรรมการ       (เร่ิมงานวันที่ 13 พ.ย. 60) 
3. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาต ผดุงศิลป  กรรมการ         (ลาศึกษาตอ 1 ก.พ. 61) 
4. อาจารยศิวนนท  นิลพาณิชย   กรรมการ          
5. อาจารยฤทัย  สําเนียงเสาะ   กรรมการและเลขานุการ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
1. อาจารยนัฏภรณ  พูลภักดี   ประธาน 
2. อาจารย ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง   กรรมการ                    
3. อาจารยณัฏฐพัฒน  ผลพิกุล   กรรมการ                    
4. อาจารยรัชฌกร  พลพิพัฒนสาร   กรรมการ       (เร่ิมงานวันที่ 23 ม.ค. 60) 
5. อาจารยพัชรินทร  รมโพธิ์ชื่น   กรรมการและเลขานุการ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
1. อาจารย ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ   ประธาน 
2. อาจารยปยะ สงวนสิน    กรรมการ 
3. อาจารยวรรณลดา กันตโฉม   กรรมการ 
4. อาจารยวรนุช สิปยารักษ    กรรมการ         (ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 61) 
5. อาจารยนริศรา จริยะพันธุ   กรรมการและเลขานุการ 
6. อาจารยชัชพันธุ  ยิ้มออน    อาจารยประจําหลักสูตร  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
1. อาจารย ดร.มนัส สายเสมา   ประธาน 
2. รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนงค อนันตริยเวช  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยเอก ศรีเชลียง   กรรมการ 
5. อาจารยมนตรี  ชินสมบูรณ   กรรมการและเลขานุการ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป 
1. ผูชวยศาสตราจารยนเรศ ยะมะหาร  ประธาน 
2. อาจารย ดร.กฤตยชญ  คํามิ่ง   กรรมการ 
3. อาจารยชยันต  พลอาสา    กรรมการ 
4. อาจารยปยังกูร  ตันวิเชียร   กรรมการ 
5. อาจารยเดือนฉายผูชนะ  ภูประเสริฐ  กรรมการ 
6. อาจารยออมสิรี  ปานดํารงค   กรรมการและเลขานุการ (ลาศึกษาตอ 20 ส.ค.61) 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร 
1. อาจารยอัญชัญ  ยุติธรรม   ประธาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยธนาวุฒิ วงศอนันต  กรรมการ 
3. อาจารยธรรมรส  เปานิล    กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยธีระญา  ปราบปราม  กรรมการ 
5. อาจารยศุภกร ชมศิริ    กรรมการและเลขานุการ 
6. อาจารยณัฐพล  สิทธิพราหมณ   อาจารยผูสอน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไททัศน  มาลา  ประธาน 
2. อาจารย ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร   กรรมการ 
3. อาจารยวิไลลักษณ  เรืองสม   กรรมการ 
4. อาจารยบุญอนันต  บุญสนธิ์   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.กัมลาศ  เยาวะนิจ   กรรมการและเลขนุการ  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐชาติ  ทัศนัย  อาจารยประจาํหลักสูตร 
7. อาจารยจารุณี  มุมบานเซา   อาจารยประจําหลักสูตร         
8. อาจารยปยะ กลาประเสริฐ   อาจารยประจําหลักสูตร 
9. อาจารยฤทัยทิพย  จันทรสระแกว   อาจารยประจําหลักสูตร 
10. อาจารยเทวพงษ  พวงเพชร   อาจารยประจําหลักสูตร  
11. อาจารยดวงพร อุไรวรรณ   อาจารยประจําหลักสูตร  
12. อาจารย ดร.ดาวราย ลิ่มสายห้ัว   อาจารยประจําหลักสูตร  
13. อาจารย ดร.ชนินทร  จักรภพโยธิน  อาจารยประจําหลักสูตร  
14. อาจารยอรุณรัตน  จินดา     อาจารยประจําหลักสูตร (ลาศึกษาตอ 20 ก.ค. 61) 

อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. อาจารยจิราภรณ ทองทวี 

ศูนยสระแกว 
1. อาจารย ดร.พัณณกร  สอนไว 
2. อาจารยธีรพงษ  นอยบุญญะ 
3. อาจารยชัยวุฒิ  เทโพธิ์ 
4. อาจารยวุฒิวัฒน  อนันตพุฒิเมธ 
5. อาจารยรังสรรค  สุคําภา 
 



9 

 
ตารางสรุปรายงานขอมูลอาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
2) บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 17 คน 

1. นางวิไลลักษณ  พงษแพทย   หัวหนาสํานักงานคณบดี 
2. นางอรนุช  ปนทอง    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน   นักวิชาการการเงินและบัญชี 
4. นายกอบกุล  จิตธํารงศาสน   นักวิชาการคอมพิวเตอร 
5. นางสาวภนาพร  ยอดคํา    นักวิชาการพัสดุ 
6. นางสาวบุษบงก  วินิยม    นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวศิริลักษณ  ประเจียด   นักวิชาการศึกษา 
8. นางณีรนุช  ทิศกระโทก    นักวิชาการศึกษา 
9. นางสาวนารถนรินทร  อิศรางกูร ณ อยุธยา  นักวิชาการศึกษา 
10. นายจีรศักดิ์ พรมคํา    พนักงานขับรถยนต 
11. นายนพพล  แยมเชี่ยวยน   พนักงานขับรถยนต 
12. นางทวี ผาด ี     เจาหนาที่รักษาความสะอาด 
13. นางนอม  เสียงจุย    เจาหนาที่รักษาความสะอาด 
14. นางอารมย  พิลึก    เจาหนาที่รักษาความสะอาด 
15. นางบุญเรือน  มาตรยัง    เจาหนาที่รักษาความสะอาด 
16. นางนฤมล  มีมาก    เจาหนาที่รักษาความสะอาด 
17. นายซอน ปานสมบัต ิ    คนสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ต่ํากวา  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

ขาราชการ 5 - - 4 1 2 2 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 81 - - 65 16 71 10 - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - 
อาจารยประจํา 
ตามสญัญาจาง 

- - - - - - - - - 

รวม 86 - - 69 17 73 12 1 - 
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1.9 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณแผนดิน  3,317,800 บาท 
งบประมาณรายได  3,504,500 บาท 
รวม   6,822,300 บาท 

 
2) อาคารสถานที่ 

1. อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
-  หองสํานักงานคณบดี จํานวน 1 หอง 
-  หองพักอาจารย จํานวน 13 หอง 
-  หองประชุม จํานวน 2 หอง (ประชุม 1 (8406), หองประชุม 2 (8103)) 
-  หองอเนกทัศน (Co-Working Space) จํานวน 1 หอง 
-  ลานวัฒนธรรม 
-  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง  
-  หองปฏิบัติการศิลปะการแสดง จํานวน 1 หอง 
-  หองปฏิบัติการศาลจําลอง จํานวน 1 หอง 
-  หองบรรยาย จํานวน 3 หอง 
-  หองปฏิบัติการทัศนศิลป จํานวน 1 หอง 

2. อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
-  หองหนวยวิจัย จํานวน 1 หอง 
-  หองประชุมกิจการนักศึกษา จํานวน 1 หอง 
-  หองกิจกรรม จํานวน 1 หอง 
-  หองปฏิบัติการดนตรีไทย จํานวน 1 หอง 
-  หองปฏิบัติการดนตรีสากล จํานวน 1 หอง 
-  หองพักอาจารย จํานวน 1 หอง 

3. อาคารศิลปกรรม 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
-  ควรมีการทบทวนหลักสูตรเพื่อใหกาวกระโดดไปสูการ
เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) 

 
 
     คณะกรรมการบริหารคณะ ไดนําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินในปที่ผานมานําเสนอ        
ในการประชุม คร้ังที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561     
ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารคณะมีมติรวมกันในการ
วางแผนและจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหสาขาวิชา
เขาสูการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อข้ึน
ทะเบียน TQR ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณะมี
การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยตัวแทนจากทุก
สาขาวิชาเขารวมกิจกรรม QA Sharing Day เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2562 โดยประมวลบทเรียนและขอสังเกต    
ของทุกหลักสูตร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู กับ
สาขาวิชาที่ผานการตรวจประเมิน TQR นอกจากนี้คณะยัง
จัดโครงการอบรมจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อสูความเปนเลิศ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2562 ซึ่งมีหัวขอ “เขียนประกันอยางไร ใหตอบโจทยและ
โดนใจ” ผลที่เกิดจากการดําเนินการ พบวา สาขาวิชาตาง 
ๆ มีการเตรียมความพรอมสําหรับการเขารับตรวจการ
ประเมิน พรอมทั้งศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ
การประเมินเพื่อเขาสูการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQR) 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
-  ควรกํากับติดตามแผนการพฒันาบุคลากรใหสูตําแหนง
ทางวชิาการ และ ป.เอก อยางตอเนื่อง 

 
     คณะกรรมการบริหารคณะ ไดนําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินในปที่ผานมานําเสนอ         
ในการประชุม คร้ังที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
และทางคณะกรรมการบริหารคณะ ไดมีการวางแผน         
การพัฒนาอาจารยและบุคลากร โดยแยกเปนประเด็น 
ดังนี้ 
     - กํากับ ติดตามผูที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งใน
และนอกเวลา ใหรายงานความกาวหนาของผลการศึกษา
ทุกปการศึกษา รวมทั้งการซักถาม พุดคุย กระตุน         
ใหกําลังใจผูที่ กําลังศึกษาและผูที่ กําลังทําผลงานเพื่อ      
ขอตําแหนงวิชาการ 
     - กํ า กับติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารย          
แตละทานตามแผนพัฒนาตนเองที่ไดกําหนดไว 



12 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
       - จัดตั้งกลุมที่ปรึกษา สงเสริม สนับสนุน เพื่อขอ

ผลงานวิชาการ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
      - สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการ       
“ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จในคร้ังเดียวผาน               
รุนที่ 2 คร้ังที่ 4”เมื่อวันที่ 10-14 มกราคม 2561 ของทาง
มหาวิทยาลัย 
     - คณะมีการดําเนินการจัดโครงการอบรมหัวขอ            
“กาวสูตําแหนงทางวิชาการอยางไรใหผานฉลุย” เมื่อวันที่ 
3 กรกฎาคม 2561   
     ซึ่งทั้งหมดนี้ เปนผลใหในปการศึกษา 2561 มีอาจารย           
ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 22 ราย และ
ไดตําแหนงทางวิชาการ 1 ราย 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

- 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจํานวน
อาจารยประจํา 

- 

 
 

 
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริหารนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

- 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
- 

 
 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- ควรมีการขับเคลื่อนการสรางนักวิจัยรุนใหมเพิ่ม 
- ควรสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรที่มีฐานน้าํหนัก 
กลุม 1 กลุม 2 หรือนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ  
- สรางนักวิจัยรุนใหม 
- การตีพิมพเผยแพร 

 
 
 
     คณะกรรมการบริหารคณะ ไดนําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินในปที่ผานมานําเสนอ         
ในการประชุม คร้ังที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
และทางคณะกรรมการบริหารคณะไดมีการวางแผน กํากับ 
ติดตาม การขับเคลื่อนงานดานวิจัยรวมกับคณะกรรมการ
บริหารจัดการงานวิจัย ซึ่งมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการ
วิจั ยและจั ดหารายไดของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดําเนินการขับเคลื่อนสรางระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย โดยการตั้งหนวยวิจัย
ภายในคณะ หรือ “คลินิกวิจัย” เพื่อสงเสริม สนับสนุน 
และคําปรึกษาแกอาจารยที่สนใจในการพัฒนางานวิจัย 
รวมถึงการเขาถึงการประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก  โดยไดเชิญผูชวยศาสตราจารย      
พีรชัย กุลชัย (ประธาน Node วิจัยของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) มาใหคําปรึกษาในเร่ืองการเขียนขอเสนอโครงการ
และการเขียนขอทุนวิจัยจาก สกว. และอีกภารกิจหนึ่งของ
หนวยวิจัย คือการเชื่อม/บูรณาการระหวางบริการวิชาการ
ของคณะที่กําหนดพื้นที่ชุมชนบานงิ้ว อําเภอสามโคก 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
จังหวัดปทุมธานี เขาสูระบบงานวจิัยเชิงพื้นที ่
     คณะกรรมการบริหารคณะไดรวมมือกับสมาคมนิสิต
เการัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดทําวารสาร 
PSAKU International Journal of Interdisciplinary 
Research   (ฉบับพิเศษ) วารสารนี้อยูในฐานขอมูลของ 
Ingenta Connect and SSRN ซึ่งเปนฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยมีบทความของ
อาจารยสังกัดคณะ จํานวน 9 บทความ รวมทั้งคณะมีการ
จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ  สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 1 เพื่อสงเสริม 
สนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย    
และนักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
- ควรมีการสนับสนุนหาแหลงทนุวิจัยจากภายนอกใหมาก
ข้ึนและกระจายงานวิจัยสูทุกหลักสูตร  
 
 

 
     คณะกรรมการบริหารคณะ ไดนําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินในปที่ผานมานําเสนอ         
ในการประชุม คร้ังที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561     
แ ล ะ ท า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ ไ ด ร ว ม กั บ
คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมีการสนับสนุนและ
สงเสริมการใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งอํานวยความสะดวกประสานงานใหกับ
การดําเนินมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีการประชาสัมพันธแหลง
ทุนวิจัยทั้งภายในภายนอก ใหแกคณาจารยภายในคณะ 
ผานชองทางเว็บไซตของคณะ รวมถึงชอง LINE ในปที่ผาน
มามีอาจารยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก 
จํานวน 3 ผลงาน ไดแก อาจารย ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ  
อาจารย ดร.กฤตชยญ คํามิ่ง และผูชวยศาสตราจารย      
ดร.รัฐชาติ  ทัศนัย  

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

- 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
- ควรมีการทํากิจกรรมการบริการวิชาการใหครบทุกสาขา 
- ควรมีการสรางโจทยการใหบริการวิชาการเกิดจากความ
ตองการของผูรับบริการชุมชนและทองถ่ิน 
- ควรมีการบูรณาการกับการวิจยัและการเรียนการสอน 
- ควรมีหลักสูตรบริการวิชาการที่หารายได 
- ควรมีการสนับสนุนชุมชนตนแบบเดิมและขยายพื้นที่ใน
การใหบริการวิชาการ 
- ควรมีแนวทางการพฒันา Engagement อยางยั่งยืน 
(ขอเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมิน ปการศึกษา 
2560) 

 
 
     คณะกรรมการบริหารคณะ ไดนําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินในปที่ผานมานําเสนอ         
ในการประชุม คร้ังที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
แ ล ะ ท า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ ไ ด ร ว ม กั บ
คณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธเพื่อ
สังคม วางแผน กํากับ ติดตาม การดําเนินงานการบริการ
วิชาการแกสังคมใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
     คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ไดมีแผนจัดโครงการ
สํารวจฐานขอมูลของชุมชนในพื้นจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแกว ซึ่งพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 3 พื้นที่ของ
จังหวัดปทุมธานี คือ 1) ชุมชนบานปางิ้ว ตําบลปางิ้ว 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 2) ชุมชนหมู 8 ตําบล
ระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี และ 3) 
ชุมชนบานคลอง 13 ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี สวนพื้นที่จังหวัดสระแกว จํานวน 3 พื้นที่ 
ไดแก 1) ชุมชนบานเขาสิงโต ตําบลบานแกง อําเภอเมือง 
จังหวัดสระแกว 2) ชุมชนบานคลองอาราง ตําบลบานแกง 
อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว และ 3) ชุมชนบานไรสามสี 
ตําบลวังสมบูรณ อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว ซึ่งเปน
ทุกการจัดกิจกรรมไดรับความรวมมือจากทุกสาขาวิชาเพื่อ
เรียนรูการทํางานบริการวิชาการเพื่อสังคม และขยายผล
ตอในการจัดกิจกรรม โครงการแกไขปญหาความยากจน
และยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแกว 
     คณะมีแผนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นเพื่อหารายได 
จํานวน 34 โครงการ ซ่ึงบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2562 นอกจากนี้ คณะยังได
จัดบริการวิชาการจัดหารายได ชื่อ “โครงการบริการ
วิชาการแสดงดนตรี (จัดหารายได )” ที่พิพิธ ภัณฑ
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยอาจารยและนักศึกษา 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- จัดทําแผนดานศิลปะและวัฒนธรรมใหตอบวัตถุประสงค
การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาและทองถ่ิน 
 

 
 
 
     คณะกรรมการบริหารคณะ ไดนําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินในปที่ผานมานําเสนอ                  
ในการประชุม คร้ังที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
แ ล ะ ท า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ ไ ด ร ว ม กั บ
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวางแผน กํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานประสานงานกับสาขาวิชาใหจัดทํา
ภารกิจในดานศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ มหาวิทยาลัย
และทองถ่ินได เพื่อตอบวัตถุประสงคของการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาและทองถ่ินไดโดยสนับสนุน
งบประมาณและสนับสนุนอุปกรณอยางเพียงพอ 
     นอกจากนี้  คณะไดมีการติดตามผลการดํา เนิน
โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตอบวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และ ภูมิ ปญญาท อ ง ถ่ิน  โ ดยมี กิ จกรรมที่ จั ดทํ า ใน
ปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
          กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมทองถ่ิน
รวมสมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival วันที่ 
24 เม.ย. 62 
          กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมควันหลงสงกรานต วันที่ 26 
เม.ย. 62 
          กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมไหวครู คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร วันที่ 25 ต.ค. 62 
          กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเขารวมประกวดนาง   
นพมาศเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ 
มารยาทไทยงดงาม วันที่ 20 – 22 พ.ย. 61 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ 
- การสราง KM ใหครอบคลุมบุคลากรทั้งคณะ 
- การเลือกหัวขอ KM ที่สามารถนําไปปรับใชไดทุก
หลักสูตรตลอดจนสายสนับสนนุ 
 

 
 
 
     คณะกรรมการบริหารคณะ ไดนําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินในปที่ผานมานําเสนอ             
ในการประชุม คร้ังที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
แ ล ะ ท า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ ไ ด ร ว ม กั บ
คณะกรรมการจัดการความรู วางแผน กํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทําโครงการ
เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีและการจัดการความรูตาม
แผนงานที่กําหนดไว ดังนี้ 
         - แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะการ
เปนผูประกอบการรุนใหม (Start Up) 
         - แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพที่
นําไปสูผลงานวิจัยเชิงทองถ่ินของอาจารย ดร.ชนินทร     
สวณภักดี ซึ่งเปนนักวิจัยที่ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนจาก
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร “ความสมดุลระหวาง
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร” คร้ังที่ 1  
         - การจัดการความรูเร่ืองคูมือการปฏิบัติงานเฉพาะ
ทางของแตละตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงช้ี 

 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
          คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มีหลักสตูรท่ีเปดสอน
ในปการศึกษา 2561 ท้ังหมด จํานวน 4 หลักสูตร 11 สาขาวิชา 
และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร           
ทุกหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ.กําหนด โดยมีผล        
การประเมินรายหลักสูตรสรุปได ดังน้ี 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา คะแนนการประเมิน 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
3.38 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา 

3.51 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป 

3.58 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 
เพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร 

3.71 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3.25 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

3.44 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร 
เพ่ือการพัฒนา 

3.40 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

3.51 

9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป 

3.45 

10. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร 

3.64 

11. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

3.54 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.49 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย : 
คาเฉลี่ย 3.51 

ผลการประเมิน : 
คาเฉลี่ย 3.49 

ผลการประเมิน : 
คาเฉลี่ย 3.49 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
3.49 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
3.49 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
1.คณะควรมีการประชุมพิจารณารวมกับทุกหลักสูตร
วาหลักสูตรใดท่ียังเปนจุดท่ีควรพัฒนาของหลักสูตรให
มีคุณภาพดีข้ึน 
2.ในกรณีท่ีหลักสูตรใดมีความพรอมท่ีจะประสงค
ประเมินความพรอมเขาสูการประเมินตามเกณฑ TQR 
คณะควรมีการสงเสริมสนับสนุน 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอคนพบ : 
          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจํา
ท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 86 คน  มีอาจารยประจํา   
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 17 คน 

วิธีการคํานวณ : 
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 17 
x  100 = รอยละ 19.77 

86 

เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 
 19.77 

x   5 = 2.47 คะแนน 
40 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) 86 
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 17 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 19.77 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย : 
รอยละ 30 

ผลการประเมิน : 
รอยละ 19.76 

ผลการประเมิน : 
รอยละ 19.76 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
2.47 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
2.47 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ขอคนพบ : 
          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจํา
ท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 86 คน มีอาจารยประจํา    
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 13 คน 

วิธีการคํานวณ : 
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 13 
x  100 = รอยละ 15.12 

86 

เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 
 15.12 

x   5 = 1.26 คะแนน 
60 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

อาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง 
และลาศึกษาตอ 

86 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 73 
อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง ผศ. 12 
อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง รศ. 1 
อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง ศ. - 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย : 
รอยละ 52.15 

ผลการประเมิน : 
รอยละ 15.12 

ผลการประเมิน : 
รอยละ 15.12 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
1.26 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
1.26 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
1.ควรมีการวางแผนเปนรายบุคคลในการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ควรเสนอมหาวิยาลัยพิจารณา 
มหาวิยาลัยควรมีการพิจารณา ติดตามกระบวนการ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพิจารณาขอตําแหนงทาง
วิชาการ 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ขอคนพบ : 
          ในปการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 2,050 คน จํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) จํานวน 86 คน 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) 
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

1,281.29 

2. จํานวนอาจารยประจํา ท้ังหมด (รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 

65.50 

3. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (1) ÷ (2) 

19.56 

4. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

25:1 

กลุมนิติศาสตร 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) 
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

132.43 

2. จํานวนอาจารยประจํา ท้ังหมด (รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 

6 

3. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (1) ÷ (2) 

22.07 

4. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

50:1 

กลุมศิลปกรรมศาสตร 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) 
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

245.73 

2. จํานวนอาจารยประจํา ท้ังหมด (รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 

16 

3. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (1) ÷ (2) 

15.36 

4. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

8:1 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย : 
นอยกวารอยละ 10 

ผลการประเมิน : 
รอยละ 3.33 

ผลการประเมิน : 
รอยละ 3.33 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
3.33 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
3.33 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
 
1.กรณีท่ีหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณและเอกลักษณ  
ของมหาวิทยาลัย/ทอง ถ่ิน ทางมหาวิยาลัยควร
พิจารณาการเปดรับนักศึกษามีหลักเกณฑเปนกรณี
พิเศษ 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ขอคนพบ : ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 

  1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการ
จัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  5. มีนําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
. 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย : 
6 ขอ 

ผลการประเมิน : 
6 ขอ 

ผลการประเมิน : 
6 ขอ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
 
1.พิจารณาเพ่ิมเติมหองปฏิบัติการในบางสาขาท่ีมคีวาม
จําเปนและสอดคลองกับการเรียนการสอน 
2.พิจารณาเพ่ิมพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมของนักศึกษา 



22 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ขอคนพบ : ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 

  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการ
จัดกิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน
กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ให
ครบถวน 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย : 
6 ขอ 

ผลการประเมิน : 
6 ขอ 

ผลการประเมิน : 
6 ขอ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
 
1.ใหมีการบูรณาการในดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
และบริการวิชาการ การเรียนการสอนในการลงพ้ืนท่ีให
มากข้ึน 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ขอคนพบ : ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 

  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปนี้ 
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย 
หรือศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
- กิจรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดให
มีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  4.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสราง
ขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  6. ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

คาเปาหมาย : 
6 ขอ 

ผลการประเมิน : 
6 ขอ 

ผลการประเมิน : 
6 ขอ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ขอคนพบ : 
          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 318,000 บาท และ
ภายนอก จํ านวน 1 ,875,266 บาท รวม ท้ังหมด จํ านวน 
2,193,266 บาท มีอาจารยประจําท้ังหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) 
จํานวน 77 คน 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 318,000 
2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,875,266 
3. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 77 
4. จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย : 
กลุมสังคมศาสตร 25,000 บาท/คน 

ผลการประเมิน : 
28,483.97 บาท/คน 

ผลการประเมิน : 
28,483.97 บาท/คน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
 
1.ควรมีการสนับสนุนนักวิจัยหนาใหมในการขอเงินทุน
สนับสนุนจากภายในและภายนอกใหเพ่ิมมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ขอคนพบ : 
          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลงานวิชาการ   
ของอาจารยประจํา จํานวน 66 เรื่อง โดยเปนผลงานคานํ้าหนัก 
0.20 จํานวน จํานวน 27 เรื่อง คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน 7 เรื่อง 
คานํ้าหนัก 0.60 จํานวน 14 เรื่อง คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน 9 เรื่อง 
และคานํ้าหนัก 1.00 จํานวน 9 เรื่อง ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก   ของ
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 32.80 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1 
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวม   
ผูลาศึกษาตอ) 

77 

2 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 9 
ผลงานทางวิชาการ 

1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 
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2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ ไมอยู ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว าด วย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
(0.40) 

6 

3 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 2 (0.60) 

11 

4 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม
อยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80) 

9 

5 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (1.00) 

6 

ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) - 
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) 

- 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง
ใหดําเนินการ (1.00) 

1 

คาเปาหมาย : 
กลุมสังคมศาสตร รอยละ 18.40 

ผลการประเมิน : 
รอยละ 38.14 

ผลการประเมิน : 
รอยละ 38.14 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
 
 1.ควรสงเสริมใหมีการยกระดับจากการนําเสนอ
งานวิจัยในระดับชาติ เปนการตี พิมพ เผยแพร ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 
2.งานวิจัยควรมีลักษณะบูรณาการท้ังดานการเรียนการ
สอนและการทํานุ บํารุ งศิลปะ วัฒนธรรมซึ่ ง เปน
เอกลักษณและอัตลักษณของคณะและตลอดจนบูรณา
การกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 
 
3.พิจารณางานวิจัยท่ีสามารถนําไปสูการจดลิขสิทธ์ิ
และสิทธิบัตร 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและ
ไดรับการจดทะเบียน (1.00) 

- 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมิน
ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) 

- 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมได
นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

1 

ผลงานสรางสรรค 

6 
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพร สูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
Online (0.20) 

- 

7 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
(0.40) 

1 

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60) 3 

9 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (0.80) 

- 

10 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

3 

สรุป 
คาน้ําหนัก 

(1) 
จํานวน (ชิ้น) 

(2) 
ผลรวมถวงน้ําหนัก 

(1) x (2) 
ผลงานทางวิชาการ 

0.20 27 5.40 
0.40 6 2.40 
0.60 11 6.60 
0.80 9 7.20 
1.00 6 6.00 

ผลงานสรางสรรค 
0.20 - - 
0.40 1 0.40 
0.60 3 1.80 
0.80 - - 
1.00 3 3.00 
รวม 66 32.80 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
ขอคนพบ : ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 

  1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลอง      
กับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ     
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  3. มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอย
ตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
. 

คาเปาหมาย : 
6 ขอ 

ผลการประเมิน : 
6 ขอ 

ผลการประเมิน : 
6 ขอ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
 
1.ควรใหมีผลการลงพ้ืนท่ีท่ีกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมในชุมชน
และสามารถพ่ึงพาตนเองได 
 
2.ทางคณะควรมีการสงเสริมการบริการวิชาการท่ี
กอใหเกิดรายได 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
ขอคนพบ : ดําเนินการได 7 ขอ ดังน้ี 

  1. กําหนดผู รับผิดชอบในการทํานุ บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  2. จัดทําแผนดานทํานุ บํา รุงศิลปะและวัฒนธรรม       
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการได      
ตามแผน 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

คาเปาหมาย : 
7 ขอ 

ผลการประเมิน : 
7 ขอ 

ผลการประเมิน : 
7 ขอ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
 
1.ศิลปะและวัฒนธรรมควรจะเปนกิจกรรมในลักษณะ
ทองถ่ินและเศรษฐกิจชุมชน 
 
2.ควรมีการบูรณาการกับเรื่องการเรียนการสอนการ
วิจัยและบริการวิชาการ 
 
3.ควรเนนกิจกรรม/โครงการ ท่ีสําคัญโดยลดจํานวน
โครงการใหนอยลงแตเนนผลลัพธของโครงการ 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
ขอคนพบ : ดําเนินการได 7 ขอ ดังน้ี 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
คณะ มหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผล
ตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหาร
ระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไป
ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขงขัน 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจาก
การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือ
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตาม  
พันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน       
ท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ตาม
ประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

คาเปาหมาย : 
7 ขอ 

ผลการประเมิน : 
7 ขอ 

ผลการประเมิน : 
7 ขอ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
 
1.ควรมีการพิจารณาปรับปรัชญาใหเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปจจุบันและอนาคต 
 
2.ควรมีการทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมายให
สอดคลองกับปรัชญาของคณะ 
 
3.ทางคณะควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอกและกําหนดประเด็นความเสี่ยงในการ
เลือกประเภทของความเสี่ยง ท่ีแทจริง เชน การ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนนักศึกษา คุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีสถานประกอบการตองการ นโยบายภาครัฐ 
 
 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี  
1.ควรนําองคความรู ไปประชาสัมพันธเผยแพรใน
หลากหลายรูปแบบ 
 
2.ควรมีการบูรณาการในการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีใน
ศาสตรของคณะท่ีมีพ้ืนฐานจากความเช่ียวชาญของแต
ละหลักสูตรจนตกผลึกและสามารถเปนตนแบบได 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

  6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
.. 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ขอคนพบ : ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 

  1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให เปนไปตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไป
ตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามให
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการประจําคณะ
เพ่ือพิจารณา 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี คุณภาพดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบ
ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
. 

คาเปาหมาย : 
6 ขอ 

ผลการประเมิน : 
6 ขอ 

ผลการประเมิน : 
6 ขอ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 
5 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

การบรรลุเปาหมาย : 
  บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก     
ท่ีระบุใน SAR) 
 





บทท่ี 3 
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
3.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ (ตาราง 1) 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

คาเฉลี่ย 
3.51 

38.41 
= 3.49 คะแนน ไมบรรล ุ 3.49 คะแนน 

11 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารย
ประจําคณะท่ีมคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
30 

17 
X100 = 19.77 % ไมบรรล ุ 2.47 คะแนน 

86 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารย
ประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

รอยละ 
42.15 

13 
X100 = 15.12 % ไมบรรล ุ 1.26 คะแนน 

86 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจาํ 

รอยละ 
≥10 

5+0+5 
X100 = 3.33 % ไมบรรล ุ 3.33 คะแนน 

3 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.43 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 

สังคมฯ 
22,550  
วิทยฯ 
54,140 
วิทยสุขภาพ 
45,100 

3,868,521.10 

= 50,240.53 บาท/คน บรรล ุ 5 คะแนน 

    77 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทยฯ
27.60% 
วิทยสุขภาพ
27.60% 

32.80 

X100 = 38.14% บรรล ุ 5 คะแนน 

86 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 

เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

6 ขอ 7 ขอ (ขอ 1-7) บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบันและอัตลักษณ
ของคณะ 

7 ขอ  7 ขอ (ขอ 1-7) บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับ
การประกันคณุภาพหลักสูตร 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 
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3.2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ตาราง 2) 

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 2.35 5.00 3.49 3.43 ระดับคุณภาพพอใช 
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
รวม 13      

ผลการประเมิน  3.02 5.00 4.25 4.27 ระดับคุณภาพด ี
 
ผลการประเมิน  
0.00 - 1.50     การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 - 2.50     การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 - 3.50     การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 - 4.50     การดําเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00     การดําเนินงานระดับดีมาก 
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3.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

- 
 

- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 

 
 
 
 
 

1.คณะควรมีการประชุมพิจารณารวมกับทุก
หลักสูตรวาหลักสูตรใดท่ียังเปนจุดท่ีควรพัฒนาของ
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึน 

2.ในกรณีท่ีหลักสูตรใดมีความพรอมท่ีจะประสงค
ประเมินความพรอมเขาสูการประเมินตามเกณฑ TQR 
คณะควรมีการสงเสริมสนับสนุน 

2.อาจารยประจําคณะปริญญาเอกและตําแหนงทาง
วิชาการ 

1.ควรมีการวางแผนเปนรายบุคคลในการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอกและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 
ควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 

มห า วิ ย า ลั ย ค ว ร มี ก า ร พิ จ า ร ณ า  ติ ด ต า ม
กระบวนการระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพิจารณาขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

3.เกณฑการรับนักศึกษาพิจารณาพ้ืนท่ี 1.กรณีท่ีหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณและเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย/ทองถ่ิน ทางมหาวิยาลัยควรพิจารณา
การเปดรับนักศึกษามีหลักเกณฑเปนกรณีพิเศษ 

4.การจัดสรรพ้ืนท่ี 
 

1.พิจารณาเพ่ิมเติมหองปฏิบัติการในบางสาขาท่ีมี
ความจําเปนและสอดคลองกับการเรียนการสอน 

2.พิจารณาเพ่ิมพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมของ
นักศึกษา 

 
5.การจัดการเรียนการสอน 1.ใหมีการบูรณาการในดานทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมและบริการวิชาการ การเรียนการสอนใน
การลงพ้ืนท่ีใหมากข้ึน 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
- 
 

1.ควรสงเสริมใหมีการยกระดับจากการนําเสนอ
งานวิ จั ย ใน ระดั บช าติ เ ป นการตี พิ มพ เ ผ ยแพร ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

2.พิจารณางานวิจัย ท่ีสามารถนําไปสูการจด
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
2.งานวิจัยควรมีลักษณะบูรณาการท้ังดาน

การเรียนการสอนและการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
ซ่ึงเปนเอกลักษณและอัตลักษณของคณะและ
ตลอดจนบูรณาการกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

1.ควรมีการสนับสนุนนักวิจัยหนาใหมในการขอ
เงินทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอกใหเพ่ิมมากข้ึน 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 

- 
 

 
 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
- 
 

 
- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ควรให มีผลการลง พ้ืน ท่ี ท่ีก อ ให เ กิด

มูลคาเพ่ิมในชุมชนและสามารถพ่ึงพาตนเองได 
2.ทางคณะควรมีการสงเสริมการบริการ

วิชาการท่ีกอใหเกิดรายได 

 
 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 

- 
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องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
- 
 

 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ศิลปะและวัฒนธรรมควรจะเปนกิจกรรม

ในลักษณะทองถ่ินและเศรษฐกิจชุมชน 
2.ควรมีการบูรณาการกับเรื่องการเรียนการ

สอนการวิจัยและบริการวิชาการ 

1.ควรเนนกิจกรรม/โครงการ ท่ีสําคัญโดยลด
จํานวนโครงการใหนอยลงแตเนนผลลัพธของโครงการ 

 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 

- 
 

  
 
 องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
- 
 

 
- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

- 

 1.ควรมีการพิจารณาปรับปรัชญาใหเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปจจุบันและอนาคต 

2.ควรมีการทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมายให
สอดคลองกับปรัชญาของคณะ 

3.ทางคณะควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
จากปจจัยภายนอกและกําหนดประเด็นความเสี่ยงในการ
เลื อกประ เภทของความ เสี่ ย ง ท่ี แท จ ริ ง  เ ช น  การ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิต
ท่ีสถานประกอบการตองการ นโยบายภาครัฐ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
1.ควรนําองคความรูไปประชาสัมพันธเผยแพรในหลากหลายรูปแบบ 
2.ควรมีการบูรณาการในการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีในศาสตรของคณะท่ีมีพ้ืนฐานจากความเชี่ยวชาญของ

แตละหลักสูตรจนตกผลึกและสามารถเปนตนแบบได 
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ภาคผนวก 
 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ (คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) ประจําปการศึกษา 2561 
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 - กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
ประจําปการศึกษา 2561 

 
 
 

กําหนดการ 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 

ณ คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
………………………………………………. 

วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือการดําเนินงานในเบ้ืองตน 
      ๐๘.๔๕ – ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ช้ีแจงแนวทางการประเมินแก 
                                        กรรมการบริหารคณะ  
      ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประชุมวางแผน  
                                        ตรวจสอบและศึกษาเอกสารหลักฐาน                             
      ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง 
      ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สัมภาษณผูใหขอมูล  
  - คณบดี รองคณบด ี
  - ประธานหลักสูตร 
 -  นักศึกษาปจจุบัน 
  - ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต 
      ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
      ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน เตรียมสรุปผลการประเมิน      
      ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารวาง 
      ๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.         คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน รายงานผลการตรวจประเมิน                                      
                                             คุณภาพการศึกษาภายใน ดวยวาจา (อยางไมเปนทางการ) ใหคณะรับทราบการประเมิน                       
                                         คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน เขียนรายงานการประเมินเพ่ือเสนอ 
                                         เปนลายลักษณอักษร จํานวน ๑ เลม (พรอมไฟลเอกสาร) 
 
หมายเหตุ  กําหนดน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมระหวางการตรวจประเมิน 
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