รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report: SAR)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีการศึกษา 2561

วันที่รายงาน 12 กรกฎาคม 2562

คานา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ศึกษา
วิเคราะห์องค์ประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เป็นการรายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน
คือ ระหว่างวัน ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และเป็นการรายงานเพื่อแสดงให้เห็ น
การบรรลุตามเป้าหมายองค์ประกอบในการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป
ลงนาม……………………..…………………………....
(อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ทีต่ ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
4. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
6. จานวนนักศึกษา
7. จานวนอาจารย์และบุคลากร
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทผี่ ่านมา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เป็ น ส่ ว นราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีฐานะเทียบเท่ากอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความมุ่งมั่น
ยกมาตรฐานทางการศึก ษา ส่ งเสริ มศั กยภาพของบั ณ ฑิ ตให้ มีค วามเป็ น เลิ ศ ปรับ ปรุงและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ให้ มี ค วามหลากหลายเพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการของผู้ ศึ ก ษาและตลาดแรงงาน ในปี ก ารศึ ก ษา 2558
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ริ เริ่ ม การท างานด้ า นพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คม (Engagement)
โดยได้จัดตั้งคณะทางานพันธกิจเพื่อสังคม และเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นอกเหนือจากภารกิจด้านการเรียน
การสอนและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาสั งคมบนพื้ น ฐานความเป็ น ไทยและการก้ าวไป
ของสังคมโลกซึ่งเป็นการทางานอย่างต่อเนื่องมาจนถึง ปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
ยังมีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ รวบรวม และถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสากล ตลอดจนการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ
ในด้ า นการเสริ ม สร้ า งพลั ง ความสามารถและศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษานั้ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์สนั บสนุน ให้นั กศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย
ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยจัดให้มี
ห้องปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารศิ ล ปะการแสดง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารศาลจ าลอง รวมถึ ง ห้ อ งอเนกทั ศ น์ (Co-Working Space)
และลานวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาของทุกหลักสูตรใช้ฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาของตนเอง
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การประเมิ น ตนเองของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ในครั้ งนี้ เป็ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ตามปีการศึกษา 2561 เพื่อสะท้อนคุณภาพ การดาเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562) โดยอิงเกณฑ์ การประกัน คุณ ภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาระดั บอุดมศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษาที่ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (5 องค์ประกอบ) ผลการประเมินตนเอง
อยู่ที่ระดับคะแนน 4.27 ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ เป็นดังนี้
- องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 3.42
- องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00
- องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00
- องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00
- องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1
6
องค์ประกอบที่ 2
3
องค์ประกอบที่ 3
1
องค์ประกอบที่ 4
1
องค์ประกอบที่ 5
2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
13

คะแนนประเมินเฉลี่ย
3.42
5.00
5.00
5.00
5.00
4.27

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. คณะมีสาขาวิชาที่หลาหลาย ทาให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี
2. อาจารย์มีการทาผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะมีการส่งเสริมให้ทั้งอาจารย์และนักศึ กษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์
2. อาจารย์ที่มีตาหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1.2 ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
1.3 ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็ น มาของคณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ เริ่มตั้งขึ้นเป็ นคณะวิช า 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 ผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ทั้งหมดจนกระทั่ง พ.ศ. 2527 จึงเริ่มผลิต
บัณฑิต สายศิลปศาสตร์ด้วย พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 10 กาหนดให้ คณะเป็นส่วน
ราชการ มีฐานะเทียบเท่ากอง หมายถึง หน่วยงานในสถาบันที่ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่หลักของสถาบัน กล่าวได้ว่า
คณะ เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันฯ และเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรต่อไปนี้
1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย (ค.บ. และ ศศ.บ.)
2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.(ศูนย์ กทม.)
4. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
5. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ศศ.บ.)
6. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)
7. โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (ศศบ.)
8. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.)
9. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร (อ.ศศ.)
10. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
11. โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (อ.ศศ. (กศ.ปช.)
พ.ศ. 2545 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้
เปลี่ย นชื่อเป็ น สถาบั น ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภั ฏ

วไลยอลงกรณ์ ใน พ ระบ รม ราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ย กฐาน ะขึ้ น เป็ น มห าวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีฐานะเทียบเท่ากอง ได้พยายามยกมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริม
ศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ค วามหลากหลายเพื่ อ รองรั บ
ความต้องการของผู้ศึกษาและตลาดแรงงาน ขณะนี้ได้เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสาขาวิชาดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
2. สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.)
3. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.)
4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.)
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
6. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศศ.บ.)
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.)
นอกเหนื อจากพัน ธกิจ ด้านการเรี ย นการสอนและผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่มีความรู้ ควบคู่กับการพั ฒ นาสั งคม
บนพื้น ฐานความเป็น ไทยและการก้าวไปของสังคมโลกแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังมีพันธกิจ
ในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ รวบรวม และถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล ตลอดจนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ
ด้านการเสริมสร้างพลังความสามารถและศักยภาพของนักศึกษานั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้วยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้ องปฏิบัติการดนตรีสากล ห้องวิทยาการ
ทางภาษา ห้ องปฏิบั ติการศิล ปะการแสดง ห้ องปฏิบัติการศาลจาลอง ห้ องอเนกทัศน์ (Co-Working Space)
อาคารกิจ กรรมนั ก ศึก ษา และลานวัฒ นธรรม เพื่ อ ให้ นั กศึ กษาของทุ ก หลั ก สู ต รใช้ ฝึ กปฏิ บั ติ ตามสาขาวิช า
ของตนเอง
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา
คุณธรรมนาความคิด บัณฑิตรู้รอบ มอบสุขให้สังคม บ่มเพาะจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
2.2 ปณิธาน
เป็นผู้นาทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
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2.3 เป้าหมาย
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
2. ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการได้ ต ามความต้ อ งการของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น มี ผ ลงานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้
2.4 นโยบาย
1. แสวงหาความจริ งเพื่ อ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ บนพื้ น ฐานของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีก
ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
5. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้ อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
7. ศึกษา วิจั ย ส่ งเสริ มและสื บสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิ บั ติ
ภารกิจของคณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.5 วัตถุประสงค์
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
2. ให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และมีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ในระดับชาติและนานาชาติ
3. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
3.1 โครงสร้างองค์กร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าสานักงานคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา

ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

งานวิจัย บริการวิชาการ
และพัฒนาท้องถิ่น

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา

ประธานสาขาวิชาดุรยิ างคศิลป์

ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์

ประธานสาขาวิชานิตศิ าสตร์

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

3.2 โครงสร้างการบริหาร
รายนามผู้บริหาร/กรรมการบริหาร
1. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
2. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
3. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
4. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
5. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
6. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
7. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
8. อาจารย์ ดร.ชนินทร สวนภักดี
9. อาจารย์ธีระศักดิ์ เครือแสง
10. อาจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควัชระ

ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสังคม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ประธานหลักสูตรจิตวิทยา
ประธานหลักสูตรดุริยางคศิลป์
ประธานหลักสูตรภาษาไทย
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
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12. อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน
13. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ
14. อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี
15. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
16. อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร
18. อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ
4.1 รายชื่อผู้บริหาร
1. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
2. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
3. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
4. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
5. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
6. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
7. อาจารย์ ดร.ชนินทร สวนภักดี
8. อาจารย์ธีระศักดิ์ เครือแสง
9. อาจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควัชระ
11. อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน
12. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ
13. อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี
14. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
15. อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร
17. อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
19. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง
ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
ประธานหลักสูตรทัศนศิลป์
ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสังคม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ประธานหลักสูตรจิตวิทยา
ประธานหลักสูตรดุริยางคศิลป์
ประธานหลักสูตรภาษาไทย
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง
ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
ประธานหลักสูตรทัศนศิลป์
ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าสานักงานคณบดี
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
2. สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.)
3. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.)
4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.)
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
6. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศศ.บ.)
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.)
ตารางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับ
ปริญญา

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี

การพัฒนาชุมชน

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

จิตวิทยา

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

ดนตรีสากล
ดุริยางคศิลป์
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

สารสนเทศศาสตร์

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตร

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

ศศ.บ.
ศศ.บ.

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

วันที่ สกอ.
ลงนาม
รับทราบหลักสูตร
19 มกราคม 2555
13 มิถุนายน 2559
13 กรกฎาคม 2555
31 พฤษภาคม 2560
1 สิงหาคม 2557
25 เมษายน 2561
5 มีนาคม 2556
2 เมษายน 2561
24 กันยายน 2555
3 พฤษภาคม 2560
24 กันยายน 2555
31 พฤษภาคม 2560
3 มีนาคม 2558
7 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2558
6 ธันวาคม 2561
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นานาชาติ)
ปริญญาตรี

ศิลปะการแสดง

ศศ.บ.

ปริญญาตรี

ทัศนศิลป์

ศป.บ.

ปริญญาตรี

นิติศาสตร์

น.บ.

ปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตร์

รป.บ.

2552
2561
2555
2559
2561
2556
2561
2555
2560

21 พฤศจิกายน 2551
21 ธันวาคม 2560
15 ธันวาคม 2554
7 มกราคม 2559
2 พฤศจิกายน 2560
4 เมษายน 2556
2 พฤศจิกายน 2560
22 พฤษภาคม 2555
3 พฤศจิกายน 2559

20 มกราคม 2552
3 พฤษภาคม 2561
4 พฤษภาคม 2555
2 มีนาคม 2559
15 กุมภาพันธ์ 2561
13 มิถุนายน 2556
15 กุมภาพันธ์ 2561
24 กันยายน 2555
-

ที่มา : สานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

6. จานวนนักศึกษา
ปริญญาตรี จานวน 2,050 คน

หลักสูตร/สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน
จิตวิทยา
ดนตรีสากล
ดุริยางคศิลป์
ภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา
สารสนเทศศาสตร์
ทัศนศิลป์
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รวม

ปี 1
(61)
33
65
19

ปี 2
(60)
41
82
22
-

ปี 3
(59)
45
85
15
-

ปี 4
(58)
52
75
19
-

ตกค้าง

รวม

5
10
11
-

176
317
67
19

11

25

23

35

6

100

48

46

30

23

7

154

7

7

7

12

4

37

22

28

18

45

8

121

13
30
39
126
413

11
11
23
197
493

3
11
21
171
429

23
22
32
204
542

3
2
26
91
173

53
76
141
789
2,050

ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 26

7. จานวนอาจารย์และบุคลากร
7.1 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ จานวน 86 คน
รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฎิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
(ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น.ส.ศศินันท์
ดร.อนงค์
ดร.ไททัศน์
ดร.รัฐชาติ
นายเอก
นายนเรศ
นายธนาวุฒิ
นายจิระศักดิ์
น.ส.ธีระญา
น.ส.พรศิริ

เศรษฐวัฒน์บดี
อนันตริยเวช
มาลา
ทัศนัย
ศรีเชลียง
ยะมะหาร
วงศ์อนันต์
สังเมฆ
ปราบปราม
นาควัชระ

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน
01052534
26112525
01062554
05012558
02122534
01042549
05062549
01042549
23112552
01042549

11

น.ส.ปาริชาติ

ผดุงศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

05062549

ป.โท

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นายมณเฑียร
นายประกาศิต
ดร.สมทรง
ดร.ชนินทร
ดร.ภิศักดิ์
ดร.ดุสิตธร
ดร.กัมลาศ
ดร.หทัยรัตน์
ดร.พัณณกร
ดร.ดรุณศักดิ์
ดร.วิภาพร
ดร.ชนินทร์
ดร.วุฒินันท์
ดร.ดาวราย
ดร.มนัส

รุ่งหิรัญ
ประกอบผล
บรรจงธิติทานต์
สวณภักดี
กัลยาณมิตร
งามยิ่ง
เยาวะนิจ
อ่วมน้อย
สอนไว
ตติยะลาภะ
ตัณฑสวัสดิ์
จักรภพโยธิน
สีเตชะ
ลิ่มสายหั้ว
สายเสมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

05062549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01042549
อาจารย์
01042549
อาจารย์
01042549
อาจารย์
01042549
อาจารย์
23082553
อาจารย์
01042549
อาจารย์
01042549
อาจารย์
01072558
อาจารย์
15052552
อาจารย์
01042549
อาจารย์
01072559
อาจารย์
01042549
อาจารย์
15032559
อาจารย์
20052523

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

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุ จานวนผู้อยู่ จานวน
ฒิ
ปฏิบัติงาน ป.เอก
ป.โท
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.เอก
1
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
ป.โท
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จานวน
ผู้ลาศึกษา

หมายเหตุ

1

ลาศึกษาต่อ
1 ก.พ.61

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

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 27

สระแก้ว

27

ดร.กฤตยชญ์

คามิ่ง

อาจารย์

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน
01042552

28

น.ส.มุกริน

วิโรจน์ชูฉัตร

อาจารย์

05012541

ป.โท

29
30
31
32
33

นางจิราภรณ์
นางพิชญาณี
นายบุญอนันต์
น.ส.ปิยะ
น.ส.รุ่งอรุณ

ทองทวี
เชิงคีรี ไชยยะ
บุญสนธิ์
สงวนสิน
วณิชธนะชากร

อาจารย์

อาจารย์

01072540
01112548
01042549
01042549
01112549

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

1
1
1
1
1

34

น.ส.มนฤดี

ช่วงฉ่า

อาจารย์

16102551

ป.โท

1

35
36
37
38
39
40
41
42

นายเทวพงษ์
นายสิริวิทย์
นายวิเชียร
น.ส.ศิริวรรณ
น.ส.วรรณลดา
น.ส.เดือนฉายผู้ชนะ
นายปิยะ
น.ส.วิไลลักษณ์

พวงเพชร
สุขกันต์
ธนลาภประเสริฐ
กาแพงพันธ์
กันต์โฉม
ภู่ประเสริฐ
กล้าประเสริฐ
เรืองสม

อาจารย์

อาจารย์

15052552
01102552
03072549
01042554
26052554
01072554
11072554
11072554

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

1
1
1
1
1
1
1
1

43

นางดวงกมล

ทองอยู่

อาจารย์

19092554

ป.โท

44

นายชัชพันธุ์

ยิ้มอ่อน

อาจารย์

21052555

ป.โท

45

น.ส.วรนุช

สิปิยารักษ์

อาจารย์

21052555

ป.โท

46

น.ส.อัญชัญ

ยุติธรรม

อาจารย์

01102555

ป.โท

47

น.ส.วรลักษณ์

วีระยุทธ

อาจารย์

03062556

ป.โท

48
49
50
51
52
53

น.ส.นริศรา
นายมนตรี
น.ส.วรนาฎ
นายกิตติณัฐ
น.ส.ธรรมรส
น.ส.จารุณี

จริยะพันธุ์
ชินสมบูรณ์
อินถารต
ต. เทียนประเสริฐ
เปานิล
มุมบ้านเซ่า

อาจารย์

อาจารย์

03062556
14112554
01112556
11112556
01082557
02032558

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

54

น.ส.อรุณรัตน์

จินดา

อาจารย์

02032558

ป.โท

1

55

น.ส.ออมสิรี

ปานดารงค์

อาจารย์

02032558

ป.โท

1

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุ จานวนผู้อยู่ จานวน
ฒิ
ปฏิบัติงาน ป.เอก
ป.เอก
1
1

จานวน
ผู้ลาศึกษา

หมายเหตุ

1

ลาศึกษาต่อ
22 ส.ค. 57

1

ลาศึกษาต่อ
1 ส.ค. 61

1

ลาศึกษาต่อ
1 ส.ค. 59

1

ลาศึกษาต่อ
1 ส.ค. 61

1

ลาศึกษาต่อ
1 ส.ค. 60

ลาศึกษาต่อ
20 ก.ค. 61
ลาศึกษาต่อ
20 ส.ค. 61

1
1
1
1
1
1
1
1
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56
57
58
59
60
61

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

นิพิฐวิทยา
จันทร์สระแก้ว
สาเนียงเสนาะ
สายบุญจวง
เทโพธิ์
สุคาภา

อาจารย์

อาจารย์

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน
02032558
02032558
02062558
02082558
17082558
01092558

62

น.ส.เนมิ

อุนากรสวัสดิ์

อาจารย์

01092558

ป.โท

อาจารย์

01102558
02112558
16122558
16122558
15032559
15032559
01042559
23082553
01072559
02082559
01092559
01092559
19102559
27102559
01112559
01052560
23062560
17072560
13112560
13122560
07062561
03092561
03092561
01122560
ว.ด.ป.

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
คุณวุ

ลาดับ

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

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

ตาแหน่ง

เครือแสง
อิทธิมีชัย
แฝงสาเคน
วงษ์ปรีดา
ศิริโสภณ
อุไรวรรณ
เรียงศิริ
พูลภักดี
นิลพาณิชย์
ชมศิริ
แย้มวงษ์
ขจรมณี
ดาศรี
ร่มโพธิ์ชื่น
ผลพิกุล
เหลืองไพฑูรย์
พลพิพัฒน์สาร
บุญธรรม
สเนลโกรฟ
ตันวิเชียร
โต๊ะแสง
พลอาสา
สิทธิพราหมณ์
อนันต์พุฒิเมท
ชื่อ - สกุล

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

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

ตาแหน่ง

คุณวุ
ฒิ
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

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

จานวน
ผู้ลาศึกษา

สระแก้ว

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
จานวนผู้อยู่ จานวน

หมายเหตุ

สระแก้ว
ลาศึกษาต่อ
6 ส.ค. 61

ออก 1 มิ.ย. 62

สระแก้ว

สิ้นสุดสัญญา
31 พ.ค. 62

สระแก้ว

จานวน หมายเหตุ
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ที่เข้างาน

ฒิ

ปฏิบัติงาน

ป.เอก

ผู้ลา
ศึกษา

สรุปแล้วนับได้ 86 คน แบ่งเป็น
รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท 1 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก 3 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท 9 คน
อาจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก 14 คน
อาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท 59 คน
ลาศึกษาต่อ 9 คน

ตารางสรุปรายงานข้อมูลอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
รวม

วุฒิการศึกษา

จานวน ต่ากว่า
ป.ตรี ป.ตรี
5
81
-

ตาแหน่งทางวิชาการ

ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ.

รศ.

ศ.

4
65
-

1
16
-

2
71
-

2
10
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

-

-

69

17

73

12

1

-
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7.2 บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 17 คน
1. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
หัวหน้าสานักงานคณบดี
2. นางอรนุช ปิ่นทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน
นักวิชาการการเงินและบัญชี
4. นายกอบกุล จิตธารงศาสน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. นางสาวภนาพร ยอดคา
นักวิชาการพัสดุ
6. นางสาวบุษบงก์ วินิยม
นักวิชาการศึกษา
7. นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด
นักวิชาการศึกษา
8. นางณีรนุช ทิศกระโทก
นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวนารถนรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นักวิชาการศึกษา
10. นายจีรศักดิ์ พรมคา
พนักงานขับรถยนต์
11. นายนพพล แย้มเชี่ยวยน
พนักงานขับรถยนต์
12. นางทวี ผาดี
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
13. นางบุญเรือน มาตรยัง
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
14. นางอารมย์ พิลึก
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
15. นางน้อม เสียงจุ้ย
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ลูกจ้างรายวัน)
16. นางนฤมล มีมาก
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
17. นายซ้อน ปานสมบัติ
คนสวน (ลูกจ้างรายวัน)
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
8.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณแผ่นดิน
3,317,800
บาท
งบประมาณรายได้
3,504,500
บาท
รวม
6,822,300
บาท
8.2 อาคารสถานที่
1. อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ห้องสานักงานคณบดี จานวน 1 ห้อง
- ห้องพักอาจารย์ จานวน 13 ห้อง
- ห้องประชุม จานวน 2 ห้อง (ประชุม 1 (8406) ห้องประชุม 2 (8103))
- ห้องอเนกทัศน์ (Co-Working Space) จานวน 1 ห้อง
- ลานวัฒนธรรม
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง จานวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 3 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ จานวน 1 ห้อง
2. อาคารกิจกรรมนักศึกษา
- ห้องหน่วยวิจัย จานวน 1 ห้อง
- ห้องประชุมกิจการนักศึกษา จานวน 1 ห้อง
- ห้องกิจกรรม จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 ห้อง
- ห้องพักอาจารย์จานวน 1 ห้อง
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3. อาคารศิลปกรรม
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
9.1 เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
- ควรมี ก ารทบทวนหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ ก้ า วกระโดดไปสู่ การ
ค ณ ะกรรม การบ ริ ห ารค ณ ะ ได้ น าข้ อ สั งเกต แ ล ะ
เผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมานาเสนอ
ใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
การประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่ง
ทางคณะกรรมการบริหารคณะมีมติร่วมกันในการวางแผนและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ สาขาวิชาเข้าสู่
การ
ตรวจประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในเพื่อขึ้นทะเบียน TQR
ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะมี ก ารส่ งเสริม และ
สนับสนุนให้อาจารย์ตัวแทนจากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม
QA Sharing Day เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยประมวล
บทเรี ย นและข้ อ สั ง เกตของทุ ก หลั ก สู ต ร ตลอด จนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาขาวิชาที่ผ่านการตรวจประเมิน TQR
นอกจากนี้คณะยังจัดโครงการอบรมจัดการมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2562 ซึ่งมีหั วข้อ “เขีย นประกัน อย่างไร ให้ ตอบ
โจทย์ แ ละโดนใจ” ผลที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น การ พบว่ า
สาขาวิชาต่ าง ๆ มี การเตรี ยมความพร้อมส าหรับ การเข้ารั บ
ตรวจการประเมิ น พร้ อ มทั้ งศึ ก ษาท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลั ก เกณ ฑ์ ก ารประเมิ น เพื่ อ เข้ า สู่ ก ารเผยแพร่ ห ลั ก สู ต ร
ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ควรกากับติดตามแผนการพัฒนาบุคลากรให้สู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ และ ป.เอก อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าจานวน
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
- ควรมีการขับเคลื่อนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิม่
- ควรสนับสนุนให้มีการตีพมิ พ์เผยแพร่ที่มีฐานน้าหนัก กลุ่ม 1
กลุ่ม 2 หรือนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
- สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
- การตีพิมพ์เผยแพร่

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ค ณ ะกรรม การบ ริ ห ารค ณ ะ ได้ น าข้ อ สั งเกต แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น ในปี ที่ ผ่ า นมาน าเสนอ
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และ
ทางคณะกรรมการบริหารคณะ ได้มีการวางแผน
การ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากร โดยแยกเป็นประเด็น ดังนี้
- กากับ ติดตามผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งในและ
นอกเวลา ให้ ร ายงานความก้ า วหน้ า ของผลการศึ ก ษาทุ ก ปี
การศึก ษา รวมทั้งการซั กถาม พุ ดคุ ย กระตุ้ น ให้ก าลังใจผู้ ที่
กาลังศึกษาและผู้ที่กาลังทาผลงานเพื่อขอตาแหน่งวิชาการ
- ก ากั บติ ดตามการพัฒ นาตนเองของอาจารย์แต่ ละท่ าน
ตามแผนพัฒนาตนเองที่ได้กาหนดไว้
- จั ดตั้ งกลุ่ม ที่ ป รึกษา ส่งเสริม สนั บ สนุ น เพื่ อขอผลงาน
วิชาการ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
- ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ เข้ า ร่ ว มโครงการ “ท า
ผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จในครั้งเดียวผ่าน รุ่นที่ 2 ครั้งที่
4”เมื่อวันที่ 10-14 มกราคม 2561 ของทางมหาวิทยาลัย
- คณะมี การด าเนิน การจั ดโครงการอบรมหั วข้อ “ก้ าวสู่
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งไรให้ ผ่ า นฉลุ ย ” เมื่ อ วั น ที่ 3
กรกฎาคม 2561
ซึ่ งทั้ งหมดนี้ เป็ น ผลให้ ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี อ าจารย์
ยื่น ขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ จานวน 22 ราย และได้
ตาแหน่งทางวิชาการ 1 ราย

ค ณ ะกรรม การบ ริ ห ารค ณ ะ ได้ น าข้ อ สั งเกต แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น ในปี ที่ ผ่ า นมาน าเสนอ
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และ
ทางคณะกรรมการบริหารคณะได้มีการวางแผน กากับ ติดตาม
การขับเคลื่อนงานด้านวิจัยร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการ
งานวิ จั ย ซึ่ งมี ม ติ เห็ น ชอบให้ ค ณะกรรมการวิ จั ย และจั ด หา
รายได้ ข องคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ ด าเนิ น การ
ขับเคลื่อนสร้างระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
โดยการตั้ งหน่ ว ยวิ จั ย ภายในคณะ หรื อ “คลิ นิ ก วิ จั ย ” เพื่ อ
ส่งเสริม สนั บ สนุน และค าปรึกษาแก่ อาจารย์ที่ ส นใจในการ
พัฒนางานวิจัย รวมถึงการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
- ควรมีการสนับสนุนหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น
และกระจายงานวิจัยสู่ทุกหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
-

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
วิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีร
ชัย กุลชัย (ประธาน Node วิจัยของสานักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (สกสว.) มาให้
คาปรึกษาในเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการและการเขียนขอ
ทุน วิจัย จากสกว. และอี กภารกิจหนึ่ งของหน่วยวิจัย คื อการ
เชื่อม/บูรณาการระหว่างบริการวิชาการของคณะที่กาหนดพื้นที่
ชุมชนบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เข้าสู่ระบบงาน
วิจัยเชิงพื้นที่
คณะกรรมการบริห ารคณะได้ร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่า
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทาวารสาร PSAKU
International Journal of Interdisciplinary Research
(ฉบับพิเศษ) วารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูลของ Ingenta Connect
and SSRN ซี่ ง เป็ น ฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามเกณ ฑ์
ที่ ก.พ.อ.กาหนด โดยมีบทความของอาจารย์สังกัดคณะ จานวน
9 บทความ รวมทั้ งคณะมี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ช าการ และ
นิทรรศการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์และนักศึกษา
ค ณ ะกรรม การบ ริ ห ารค ณ ะ ได้ น าข้ อ สั งเกต แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น ในปี ที่ ผ่ า นมาน าเสนอ
ในการประชุ ม ครั้ งที่ 10/2561 วัน พุ ธ ที่ 24 ตุ ล าคม 2561
และทางคณะกรรมการบริหารคณะได้ร่วมกับคณะกรรมการ
บริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย มี ก ารสนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม การใช้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
อ านวยค วาม สะด วกป ระสานงานให้ กั บ การด าเนิ น มี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ งทุ น วิ จั ย ทั้ ง
ภายในภายนอก ให้ แ ก่ ค ณาจารย์ ภ ายในคณะ ผ่ านช่ อ งทาง
เว็ บ ไซต์ ข องคณะ รวมถึ งช่ อ ง LINE ในปี ที่ ผ่ า นมามี อ าจารย์
ได้ รับ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จากภายนอก จ านวน 3 ผลงาน
ได้แก่ อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ อาจารย์ ดร.กฤตชยญ์
คามิ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
- ควรมีการทากิจกรรมการบริการวิชาการให้ครบทุกสาขา
- ควรมี ก ารสร้ างโจทย์ ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ชาการเกิ ด จากความ
ต้องการของผู้รับบริการชุมชนและท้องถิ่น
- ควรมีการบูรณาการกับการวิจยั และการเรียนการสอน
- ควรมีหลักสูตรบริการวิชาการทีห่ ารายได้
- ควรมีการสนับสนุนชุมชนต้นแบบเดิมและขยายพื้นที่ในการ
ให้บริการวิชาการ
- ควรมีแนวทางการพัฒนา Engagement อย่างยั่งยืน
(ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2560)

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ค ณ ะกรรม การบ ริ ห ารค ณ ะ ได้ น าข้ อ สั งเกต แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น ในปี ที่ ผ่ า นมาน าเสนอ
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และ
ทางคณะกรรมการบริหารคณะได้ร่วมกับคณะกรรมการบริการ
วิชาการและพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ เพื่ อ สั งคม วางแผน ก ากั บ
ติ ด ตาม การด าเนิ น งานการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ได้มีแผนจัดโครงการสารวจ
ฐานข้อมูลของชุมชนในพื้นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
ซึ่งพื้ น ที่ รับ ผิด ชอบ จานวน 3 พื้ น ที่ ของจังหวัดปทุ ม ธานี คื อ
1) ชุมชนบ้านป่างิ้ว ตาบลป่างิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
2) ชุ ม ชนหมู่ 8 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั งหวั ด
ปทุมธานี และ 3) ชุมชนบ้านคลอง 13 ตาบลพืชอุดม อาเภอลา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ส่วนพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จานวน 3
พื้นที่ ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านเขาสิงโต ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว 2) ชุมชนบ้านคลองอาราง ตาบล บ้านแก้ง
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และ 3) ชุมชนบ้านไร่สามสี ตาบล
วังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นทุกการ
จัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากทุกสาขาวิชาเพื่อเรียนรู้การ
ท างานบริก ารวิชาการเพื่ อ สั งคม และขยายผลต่ อ ในการจั ด
กิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในจั งหวั ด ปทุ ม ธานี แ ละจั งหวั ด
สระแก้ว
คณะมี แ ผนหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมระยะสั้ น เพื่ อ หารายได้
จานวน 34 โครงการ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2562 นอกจากนี้ คณะยังได้จั ด บริก ารวิชาการ
จัดหารายได้ ชื่อ “โครงการบริการวิชาการแสดงดนตรี (จัดหา
รายได้)” ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยอาจารย์
และนักศึกษา สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
- จัดทาแผนด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ตอบวัตถุประสงค์การ
ค ณ ะกรรม การบ ริ ห ารค ณ ะ ได้ น าข้ อ สั งเกต แ ล ะ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาและท้องถิ่น
ข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น ในปี ที่ ผ่ า นมาน าเสนอ
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และ
ทางคณะกรรมการบริหารคณะได้ร่วมกับคณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปะวัฒ นธรรมวางแผน กากับ ติดตาม
การ
ดาเนิน งานประสานงานกั บสาขาวิชาให้จั ดท าภารกิจ ในด้ าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นได้ เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาและ
ท้องถิ่นได้โดยสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนอุปกรณ์อย่าง
เพียงพอ
นอกจากนี้ คณะได้มีการติดตามผลการดาเนินโครงการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตอบวัตถุประสงค์ ของการดาเนินงาน
บริ ห ารจั ด การงานท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมที่จัดทาในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วม
สมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival วันที่ 24 เม.ย.
62
กิ จ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมควั น หลงสงกรานต์ วั น ที่ 26
เม.ย. 62
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วันที่ 25 ต.ค. 62
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาทไทย
งดงาม วันที่ 20 – 22 พ.ย. 61
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตั ว บ่ งชี้ ที่ 5.1 การบริ ห ารของคณะเพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ค ณ ะกรรม การบ ริ ห ารค ณ ะ ได้ น าข้ อ สั งเกต แ ล ะ
- การสร้าง KM ให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งคณะ
ข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น ในปี ที่ ผ่ า นมาน าเสนอ
- การเลือกหัวข้อ KM ที่สามารถนาไปปรับใช้ได้ทุกหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และ
ตลอดจนสายสนับสนุน
ทางคณะกรรมการบริหารคณะได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ วางแผน ก ากั บ ติ ด ตาม การด าเนิ น งานให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การจั ด ท าโครงการเพื่ อ แสวงหา
แนวปฏิบัติที่ดีและการจัดการความรู้ตามแผนงานที่กาหนดไว้
ดังนี้
- แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up)
- แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ งผลิ ต ภาพที่
นาไปสู่ผลงานวิจัยเชิงท้องถิ่นของอาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี
ซึ่ ง เป็ น นั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล นั ก วิ จั ย ดี เด่ น จากการประชุ ม
วิชาการและนิ ท รรศการระดั บ ชาติ สาขามนุ ษ ยศาสตร์ และ
สั ง คมศาสตร์ “ความสมดุ ล ระหว่ า งสั ง คมศ าสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 1
- การจัดการความรู้เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเฉพาะทาง
ของแต่ละตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
-
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
1. นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด
2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
นักศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 492 , 322-323
E-mail : hathairat@vru.ac.th
E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2561 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เปิ ด สอนทั้ ง หมด จ านวน 4 หลั ก สู ต ร
11 สาขาวิ ช า และได้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รทุ ก หลั กสู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ สกอ.
กาหนด จานวน 11 สาขาวิชา มี 1 สาขาวิชาที่ไม่ได้รับการประเมินเนื่องจากยังไม่ได้เปิดรับ นักศึกษา คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ทั้งนี้ได้รายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่ดาเนินงานได้) โดยมี
ผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้
ผลการประเมิน
ชื่อหลักสูตร
องค์ประกอบ ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ
ที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 - 6
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ผ่าน
3.38 คะแนน
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ผ่าน
3.51 คะแนน
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ผ่าน
3.58 คะแนน
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
ผ่าน
3.71 คะแนน
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผ่าน
3.25 คะแนน
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผ่าน
3.44 คะแนน
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ผ่าน
3.40 คะแนน
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ผ่าน
3.51 คะแนน
9 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ผ่าน
3.45 คะแนน
10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ผ่าน
3.64 คะแนน
11 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผ่าน
3.54 คะแนน
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
38.41 คะแนน
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
11 หลักสูตร
คะแนนที่ได้
3.49 คะแนน
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 3.51

ค่าเฉลี่ย 3.49

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลข
เอกสาร
1.1(1)
1.1(2)
1.1(3)
1.1(4)
1.1(5)
1.1(6)
1.1(7)
1.1(8)
1.1(9)
1.1(10)
1.1(11)

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

3.49 คะแนน

ไม่บรรลุ

ชื่อเอกสาร

รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 38

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
1. นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด
2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2909 3027
E-mail : hathairat@vru.ac.th
E-mail : personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
ในรอบปี การศึกษา 2561 คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวม
ที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 87.50 คน มีคณาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 17 คน เมื่อคานวณตามสูตร พบว่า
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 19.43 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.43 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน
1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จานวน
86 คน
17 คน

*หมายเหตุ ไม่นับอาจารย์ที่ไม่อยู่ในช่วงปีการประเมิน เช่น ลาออก เสียชีวิต เกษียณอายุ

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
17
86

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
19.76
40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 30

ร้อยละ 19.76

x 100 = ร้อยละ 19.76
x 5 = 2.47 คะแนน
คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

2.47 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.2(1)
รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบั ติงาน ประจาปีการศึกษา 2561 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม
2561 – 31 พฤษภาคม 2562) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
1. นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด
2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
E-mail : hathairat@vru.ac.th
E-mail : personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
จานวน 86 คน มีจานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการจานวน 13 คน เมื่อคานวณตามสูตรพบว่า
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 15.12 คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.26 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน
1. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
2. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
3. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
5. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

จานวน
86 คน
73 คน
12 คน
1 คน
13 คน

*หมายเหตุ ไม่นับอาจารย์ที่ไม่อยู่ในช่วงปีการประเมิน เช่น ลาออก เสียชีวิต เกษียณอายุ

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
13
86

x 100 = ร้อยละ 15.12

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
15.12

60

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมายปี 2561
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 52.15

ร้อยละ 15.12

x 5 = 1.26 คะแนน
คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

1.26 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.3(1)
รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม
2561 – 31 พฤษภาคม 2562) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
1. นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด
2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมวิชาการ
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2529 0674 7 ต่อ 322-323
E-mail : hathairat@vru.ac.th
E-mail : titigran@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 2,050 คน จานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จานวน 86 คน
ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มีจานวน
นักศึกษาทั้งหมด 1,747 คน จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จานวน 64 คน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
1. จานวนนักศึกษาทั้งหมด
1,747 คน
2. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
1,281.29
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
113.14
สาขาวิชาจิตวิทยา
235.17
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
152.68
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
139.75
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
63.63
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
434.06
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
78.36
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
64.50
3. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
64 คน
4. สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
19.56
5. สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
25:1
6. ผลต่างระหว่างสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาทีเ่ ป็นจริง - สัดส่วนจานวน
19.56-25
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน

(กรณีที่มีอาจารย์หลายสาขาคิดแยกเป็นสาขาแบ่งเป็น 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

-5.44

แสดงวิธีการคานวณ
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
-5.44
25

x 100 = ร้อยละ -20.54
ดังนั้น กลุ่มมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์ มาตรฐานและนามาคิดเป็น ค่า
ร้อยละ มีค่าเท่ากับ -20.54 คิดเป็น 5.00 คะแนน
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ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มนิติศาสตร์) มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด
141 คน จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จานวน 6 คน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
1. จานวนนักศึกษาทั้งหมด
141 คน
2. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
132.43
3. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
6 คน
4. สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
22.07
5. สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
50:1
6. ผลต่างระหว่างสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาทีเ่ ป็นจริง - สัดส่วนจานวน
22.07-50
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน

(กรณีที่มีอาจารย์หลายสาขาคิดแยกเป็นสาขาแบ่งเป็น 2 กลุ่มนิติศาสตร์)

-27.93

แสดงวิธีการคานวณ
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
-27.93
50

x 100 = ร้อยละ -55.86

ดังนั้ น กลุ่ม นิ ติศาสตร์ หาค่าความแตกต่ างจากเกณฑ์ มาตรฐานและนามาคิด เป็ นค่าร้อยละ มี ค่าเท่ ากับ
-55.86 คิดเป็น 5.00 คะแนน
ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์) มีจานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 162 คน จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จานวน 16 คน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
1. จานวนนักศึกษาทั้งหมด
162 คน
2. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
245.73
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
40.95
สาขาวิชาทัศนศิลป์
72.72
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
132.06
3. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
16 คน
4. สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
15.36
5. สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
8:1
6. ผลต่างระหว่างสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาทีเ่ ป็นจริง - สัดส่วนจานวน
15.36-8
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน

(กรณีที่มีอาจารย์หลายสาขาคิดแยกเป็นสาขาแบ่งเป็น 3 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์)

แสดงวิธีการคานวณ
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
7.36
8

7.36

x 100 = ร้อยละ 91.98

ดังนั้น กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ หาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ มีคา่ เท่ากับ
91.98 คิดเป็น 0 คะแนน
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
น้อยกว่าร้อยละ 10

5+5+0/3

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

3.33 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.4(1)
ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลค่า SCH และ FTES ปีการศึกษา 2561 ตามรายวิชา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
1. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
2. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
3. อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว
4. อาจารย์ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สายบุญจวง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
E-mail : ict_rmuti@hotmail.com

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

โทรศัพท์ : 0 2909 1752
E-mail : ransaya@hotmail.com,
room_ab13@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ ด าเนิ น การจั ด บริการให้ ค าปรึก ษาทางวิ ช าการและการใช้ ชี วิ ต แก่
นักศึกษา ดังนี้
1. ในปีการศึกษา 2561 ทางฝ่ายวิชาการและทางฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดาเนินการแจ้งให้กับทางประธานแต่
ละสาขาวิชาได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้คาปรึกษาและแนะนา การปรับตัว การใช้
ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา เช่น เรื่องการลงทะเบียน การเพิ่ ม – ถอน รายวิชา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของระดับสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยได้กาหนดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละ
หมู่เรียน ในช่วงวันพุธที่ 2 ของเดือน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละหมู่เรียนจะมีการนัดหมายเพิ่มเติม หรือ อาจารย์ที่
ปรึกษาจะใช้ช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาในที่ปรึกษา เช่น การส่งข้อความผ่านทางโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
เพื่อให้นักศึกษามีช่องทางที่หลากหลายในการขอคาปรึกษาได้มากขึ้น ทั้งนี้ได้แนะแนวทางการศึกษาและการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 โดยรายละเอียดกิจกรรม
ประกอบด้วย การให้ข้อมูลประวัติมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “เล่าขานตานาน ม.” แนะนาเกี่ยวกับหลักสูตร ชี้แจง
ขั้นตอนและการลงทะเบียนและระบบการเรียนการสอนของคณะ และมหาวิทยาลัยฯ แนะนาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัย และการใช้บริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากหน่วยงาน แนะนากิจกรรมต่าง ๆ และชมรม
ในคณะ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนโดยสาขาวิชาต่างๆ
2. มีนักวิชาการศึกษาฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการให้กับ
นักศึกษา เช่น การลงทะเบียนล่าช้า, การยกเลิกรายวิชา, การเพิ่ม-ถอน รายวิชา, การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานักศึกษา, การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ., กองทุนมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาจากภายนอก, ข้อมูลเรื่องการขอผ่อนผัน
การเกณฑ์ ท หาร และการประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง งานและสถานประก อบการต่ า ง ๆ จากหน่ ว ยงานภายนอก
เป็นต้น
3. นอกจากนี้ทางคณะได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถขอรับคาปรึกษา
หรือคาแนะนา โดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น การตั้งกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการนักศึกษา การตั้งกลุ่มไลน์
ของประธานนั กศึกษาของแต่ละสาขาวิช า การตั้ งเพจของทางคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อเป็ นการประชาสัมพั น ธ์
ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา หรือให้นักศึกษาได้เข้ามาขอคาปรึกษาได้ เป็นต้น
4. คณะได้ ด าเนิ น การจัด บอร์ด เพื่ อแสดงขั้น ตอนการปฏิบั ติ ต นในด้ านวิช าการเพื่ อให้ ข้อมู ล แก่นั กศึ กษา
เช่น การลงทะเบียนเรียน, การเพิ่ม-ถอน รายวิชา, การขอสอบปลายภาคย้อนหลัง เป็นต้น
5. คณะได้ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ การยื มเงินค่าลงทะเบี ยน จากกองทุน “สมานใจสมัครมิต ร ร่วมส่งศิ ษ ย์
(รุ่นน้อง) สาเร็จการศึกษา” โดยได้จัดทาคู่มือการให้ยืมเงินค่าลงทะเบียนเรียน และจัดตั้งกลุ่มไลน์กองทุนเพื่อการศึกษาฯ
สาหรับ ให้ข้อมูลข่าวสาร และตอบข้อซั ก – ถาม แก่นั กศึกษาที่มี ความประสงค์ยืมเงิน ค่าลงทะเบี ยนเรียน และแจ้ ง
ข่าวสารการชาระเงินคืน และชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ทางคณะต่อไป
(เอกสาร 1.5.1(1) - 1.5.1(7))
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เอกสารหลักฐาน
1.5.1(1) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.1(2) แผนผังบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5.1(3) ช่องทางของโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์, หน้าเพจของคณะกรรมการนักศึกษา
1.5.1(4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการ
1.5.1(5) บอร์ดประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นคาร้องต่างๆ
1.5.1(6) คู่มือนักศึกษาประจาปี 2561
1.5.1(7) คู่มือการยืมเงินค่าลงทะเบียน จากกองทุน “สมานใจ สมัครมิตร ร่วมส่งศิษย์ (รุ่นน้อง) สาเร็จการศึกษา”
 ข้อ 2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา
ทราบเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น เรื่องทุนการศึกษา การยื่นขอผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหาร การยื่นเอกสารเกี่ยวกับ กยศ. การยื่นเอกสารเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ ทางคณะ
นักวิชาการศึกษา นักกิจการนักศึกษา จะให้คาแนะนาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางคณะ ส่วนข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จะให้คาแนะนาช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา การ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ให้ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา ส่ วนเอกสารที่เกี่ยวกับทางวิชาการ เช่น การยื่นเอกสารเพิ่มถอน
การขอเปิดหมู่พิเศษ การลงทะเบียนล่าช้า นักวิชาการศึกษาจะให้คาแนะนาให้ติดต่อที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นต้น
ส่วนการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร หรือการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น โครงการชมรมพุทธศาสตร์ โครงการเข้าร่วมการประกวดต่า ง ๆ ประกาศประชาสัมพัน ธ์
ทุนการศึกษา ประกาศรับสมัครงานต่าง ๆ ทั้งงานประจาและงานพาร์ทไทม์ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นต้น
โดยทางคณะจะด าเนิ น การปิ ด ประกาศผ่ านบอร์ด ประชาสั ม พั น ธ์ ของคณะ และได้มี การแจ้ง ข่า วผ่ านทางช่ องทาง
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Website, Facebook ของคณะและของคณะกรรมการนักศึกษา
(เอกสาร 1.5.2(1) – 1.5.2(3))
เอกสารหลักฐาน
1.5.2(1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5.2(2) บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5.2(3) เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Facebook ของคณะและของคณะกรรมการนักศึกษา
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
ดังต่อไปนี้
1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน” ครั้งที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) และนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อ และการสมัครงาน
หลังจบการศึกษา ให้นักศึกษามีความเข้าใจทักษะการทางาน พัฒนาบุคลิกภาพ และเกิดภาวะผู้นาระหว่างผู้เข้าร่วม
กิจกรรม พัฒนาทักษะการเขียนใบสมัครงาน ด้านการวางแผนและการแก้ไขปัญ หาในการทางานได้ ภายในกิจกรรมได้
เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาบรรยายหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ (ใบสมัครงาน)
อย่างไรให้ได้งาน”และ หัวข้อ “ภาวะผู้นาสร้างสรรค์บุคลิก พิชิตใจนายจ้าง” โดย นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง ตาแหน่ง
วิทยาจารย์ สภากาชาดไทย
2. โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP) วันที่ 30 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่แก่นักศึกษาของคณะ เกิดการพัฒนาทักษะทางความรู้ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่
โดยติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ภายในกิจกรรมได้เชิญวิทยากรผู้มี
ความรู้ด้านการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คือ นายปรีดี โรจน์
ภิญ โญ ตาแหน่ ง ผู้จัด การบริษั ท P4Digital Group มาให้ ความรู้กับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหลังจากเข้าร่วมอบรมมี
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นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้โดยการจาหน่ายกล้วยฉาบออนไลน์
3. โครงการการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์ วันที่
27
ตุลาคม 2561 และวันที่ 30 มีนาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
แก่
นักศึกษาให้สามารถออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่สามารถสื่อความหมายของข้อมูลทั้งหมดไดโดย ไม
จาเป็นต้องมีผู้นาเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจ สามารถนามาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการเรียนรูไดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เราสามารถสร้าง Infographics ด้วยตัวเองไดอย่างง่าย ๆ โดยเฉพาะการ
สร้างให้เป็นภาพเคลื่อนไหว จะยิ่งช่วยให้ข้อมูลที่นาเสนอมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รายละเอียดหัวข้อ มีดังนี้
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การสร้า ง Infographic การสร้ า ง Infographic ด้ ว ยโปรแกรม after affect
(ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว) การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Photoshop วิทยากรโดย อาจารย์ปกรณ์ ชาลีรัตน์
บริ ษั ท ณปกรณ์ IT Center และคุ ณ จาตุ ร ยา คลั ง จั น ทร์ ต าแหน่ ง CG DESIGN ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด CG DESIGN
LIMITED PARTNERSHIP 2018
(เอกสาร 1.5.3(1) - 1.5.3(3))
เอกสารหลักฐาน
1.5.3(1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน” ครั้งที่ 6 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
1.5.3(2) โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP) วันที่ 30 มีนาคม 2562
1.5.3(3) โครงการการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วันที่ 27 ตุลาคม 2561 และวันที่ 30
มีนาคม 2562
 ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการจัดกิจกรรม และ
การบริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 การจัดบริการให้คาปรึกษา ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา พบว่านักศึกษามีความ พึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32
ประเด็นที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
ประเด็นที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้แก่
1. อยากให้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่นักศึกษาบ่อยๆ
2. อยากให้จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาบ่อยๆ
3. อยากให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมของทางคณะ
4. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
5. ควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
6. อยากให้คณะมีเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสาหรับชาระค่าลงทะเบียนเรียน
7. อยากให้มีสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมทั้งภายในอาคารและกิจกรรมกลางแจ้งเพิ่มขึ้น

(เอกสาร 1.5.4(1) - 1.5.4(2))
เอกสารหลักฐาน
1.5.4 (1) สรุปรายงานความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ปีการศึกษา 2561
1.5.4 (2) รายงานการสรุปผลการดาเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 10
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อแนะนาการจัดการศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ แนะนาระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่
 ข้อ 5.นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้นาผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 46

การบริการรวมถึงการนาผลการประเมินมาพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อส่งผลตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา
ประเด็นที่ 1 การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ พบว่า หลังจาก
ทางคณะได้ปรับปรุงการใช้ระบบของ social network มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สามารถประชาสัมพัน ธ์
ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบรายละเอียดต่าง ๆ มากขึ้น หรือแนะนาหรือให้ข้อเสนอแนะในการ
ให้ บ ริการหรือบริการให้ คาปรึกษาทางวิช าการได้ ม ากขึ้น นอกจากนี้ คณะได้ มี การช่ วยเหลื อนั กศึกษาในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องการเงิน คณะมีบริการให้นักศึกษายืมเงินสาหรับ
ค่าลงทะเบียนเรียนจากกองทุนสมานใจ สมัครมิตร ร่วมส่งศิษย์ (รุ่นน้อง) สาเร็จการศึกษา
ประเด็นที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ ทางคณะได้มีการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา และแหล่งงานนอกเวลาแก่นักศึกษา
โดยแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ สื่ออิเล็คทรอนิกส์สานักงานคณะ และแจ้งให้ทางอาจารย์
ประจาหลักสูตรได้ทราบ ผ่านโปรแกรม Line
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อยากให้มีสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมทั้งภายในอาคารและกิจกรรมกลางแจ้งเพิ่มขึ้น
จากทั้ง 2 ประเด็นของการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2561 นั้ น ทางคณะได้มี การปรับ ปรุงพัฒ นารูป แบบการให้ บ ริการ และการให้ข้อมูล แก่นั กศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรแก่นักศึกษาให้มากขึ้น และข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการที่นามาปรั บปรุงและ
พัฒนาโครงการต่อ ๆ ไป และจากการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา อย่างต่อเนื่องทาให้พบว่านักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมน้อยมาก คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาจึงได้จัดประชุมเพื่อให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชาเพิ่ม ช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ และโน้มน้าวให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นตามลาดับ คณะได้เตรียมสถานที่สาหรับจัด
กิจกรรมทั้งภายในอาคารและกิจกรรมกลางแจ้งเพิ่มขึ้น โดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรีไทย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรีส ากล ห้ อ งวิ ท ยาการทางภาษา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารศิ ล ปะการ แสดง
ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง ห้องอเนกทัศน์ (Co-Working Space) อาคารกิจกรรมนักศึกษา และลานวัฒนธรรม เพื่อให้
นักศึกษาของทุกหลักสูตรใช้ฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาของตนเอง
(เอกสาร 1.5.5(1) – 1.5.5(4))
เอกสารหลักฐาน
1.5.5(1) สรุปรายงานความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
1.5.5(2) รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61
1.5.5(3) รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 62
1.5.5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561
 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ข้อมูลด้านการรับสมัครงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพ ผ่านทางเว็บไซต์คณะ และการจัดโครงการอบรมต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์เก่า ทางเพจคณะเพื่อเป็น ช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(เอกสาร 1.5.6(1) - เอกสาร 1.5.6(3))
เอกสารหลักฐาน
1.5.6(1) เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เว็บไซต์ www.huso.vru.ac.th
1.5.6(2) เพจ Valaya Alongkorn Faculty of Humanities and Social Sciences
1.5.6(3) เพจ Vru Huso House
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

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

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางสาวบุษบงก์ วินิยม
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2909 1428
E-mail : thiti_aor@hotmail.com
varaporn2548@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการสารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของนักศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ (ด้านคุณธรรม จริยธรรม)
2. ด้านภาษาและการสื่อสาร (ทักษะความรู้)
3. ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (ทักษะความรู้ และทักษะทางปัญญา)
4. ด้านทักษะชีวิตการประกอบอาชีพ (ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เพื่อนามาจัดทาแผนการจัดทากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบกับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการนักศึกษา
ซึ่งมีคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจความต้องการของ
นักศึกษามาประชุมกับคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(เอกสาร 1.6.1(1) - 1.6.1(4))
เอกสารหลักฐาน
1.6.1(1) สรุปผลสารวจความต้องการของนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง
1.6.1(2) คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 422/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา
ลงวันที่ 1 พ.ย. 61
1.6.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561
1.6.1(4) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
 ข้อ 2.ในแผนการจัด กิจกรรมพั ฒ นานั กศึ กษา ให้ ด าเนิ นกิจ กรรมที่ ส่ งเสริ มคุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ได้แก่
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่
1. โครงการไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์ ”
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ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2561
3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ด้านความรู้ ได้แก่
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
2. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2561
3. โครงการพั ฒ นาทั กษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) อย่ างสร้างสรรค์ วัน ที่ 27
ตุลาคม พ.ศ. 2561
4. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ด้านปัญญา ได้แก่
1. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2561
2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
2. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2561
3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
4. โครงการการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2018 วันที่ 29 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
1. โครงการพั ฒ นาทั กษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) อย่ างสร้างสรรค์ วัน ที่ 27
ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
(เอกสาร 1.6.2(1) - 1.6.2(8))
เอกสารหลักฐาน
1.6.2(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
1.6.2(2) สรุปผลการดาเนินงานโครงการไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้
ครูอาจารย์” ครั้งที่ 5
1.6.2(3) สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
1.6.2(4) สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นา
นักศึกษาต้นแบบ
1.6.2(5) สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1.6.2(6) สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2018
1.6.2(7) สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์
1.6.2(8) สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up)
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ ระหว่างวัน ที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อให้นักศึกษานากระบวนการ PDSA ไปใช้ในการดาเนินโครงการหรือดาเนินกิจกรรมต่างๆ อันจะเกิดผลดี
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ต่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะการทางานเป็นทีมและ
เสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ โดยโครงการดังกล่าว คณะได้เชิญอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยาย
ให้นักศึกษา หัวข้อต่อไปนี้
1. หัวข้อ การประกันคุณ ภาพสาหรับ นักศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDSA และระบบประกันคุณ ภาพ
การศึกษาในงานกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
2. หัวข้อ การทางานในพื้นที่ชุมชนโดยใช้กระบวนการ PDSA โดย อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง
3. หัวข้อ การเขียนโครงการ โดย อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
4. การวิ พ ากษ์ โครงการที่ น าเสนอโดยนั ก ศึ ก ษา โดย อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิ ติ ท านต์
อาจารย์วรรณลดา กันต์โฉม และอาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการเรีย นรู้ผ่ า นกระบวนการ PDSA และเสริ ม สร้ า งภาวะผู้ น านั ก ศึ ก ษาต้ น แบบ
เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้มาร่วมทากิจกรรมด้วยกันโดยให้ทางสาขาวิชาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา
หมู่เรียนละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าถึงชุมชน ทางฝ่าย
กิจการนักศึกษาได้ยกตัวอย่างชุมชนบ้านป่างิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เห็นปัญหาหรือความต้องการของ
ชุมชนได้ชัดเจนมากขึ้น โดยได้เชิญอาจารย์ภายในคณะมาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการลง
พื้นที่ และได้นาปัญหาจากการลงพื้นที่มาแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้น ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ทางานประกันที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และกระบวน PDSA เพื่อจะได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ฝึกกิจกรรมการอยู่
ร่วมกันจากกิจกรรมสันทนาการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการซึ่งการเขียนโครงการของแต่ละกลุ่มจะนา
ปัญหาหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากชุมชนตัวอย่าง และกิจกรรมดังกล่าวได้ออกแบบให้นักศึกษาได้นอนค้าง
คืนที่คณะ 1 คืน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตร่วมกัน การมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา และได้ให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มีการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ฝึกคิดและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเขียนโครงการโดยใช้
กระบวนการ PDSA ร่วมด้วย
ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ความรู้และทักษะทางปัญญาในการออกแบบเขียนโครงการ จากการดาเนินโครงการ
ดังกล่าวจึงมีโครงการที่นักศึกษาเขียนนาเสนอทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจิตอาสากาจัดขยะนาพาความสุขสู่ชุมชน
2. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างการรวมกลุ่มอาชีพ “ผลิตภัณฑ์จากลูกมะตาด” ให้ผู้สูงอายุในเขต
บ้านงิ้ว
3. โครงการสร้างความรู้การแปรรูปผักตบชวาในพื้นที่ชุมชนบ้านป่างิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
4. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
5. โครงการออกแบบโลโก้เพื่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนป่างิ้ว
จากการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ร่วมกันทางานนั้นทาให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม
ตามที่ผู้จัดฯ ได้แบ่งให้ 1 กลุ่ม มีนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาคละกัน ซึ่งสมาชิกในแต่ล ะกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะ
ท าให้ การเขีย นโครงการของกลุ่ม ตนเองเสร็จเรีย บร้อย จากนั้ น ได้มี การน าเสนอโครงการของตนเองด้ วยโปรแกรม
อิเล็คทรอนิกส์เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการของแต่ละกลุ่ม
(เอกสาร 1.6.3(1))
เอกสารหลักฐาน
1.6.3(1) รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะ
ผู้นานักศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 24 – 25 พ.ย. 61
 ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ในปี งบประมาณ 2561 คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การจัด ท าแผนจั ดกิจกรรมพั ฒ นา
นักศึกษา โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นดังนี้
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
2. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2561
ได้ จั ด กิ จ กรรมประสบความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ร้ อ ยละ 100 และน าผลจาการด าเนิ น กิ จ กรรมใน
ปีงบประมาณ 2561 มาปรับปรุงและวางแผนดาเนินการในปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผ่านกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้นั กศึกษานากระบวนการ PDSA ไปใช้ในการดาเนินโครงการหรือ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ อันจะเกิดผลดีต่อการพัฒ นาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของนักศึกษา และส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดทักษะการทางานเป็นทีมและเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ โดยโครงการดังกล่าว คณะได้เชิญ
อาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายให้นักศึกษา หัวข้อต่อไปนี้
หั ว ข้อ ที่ 1 การประกัน คุณ ภาพส าหรับ นั กศึ กษา โดยใช้ กระบวนการ PDSA และระบบประกั น
คุณภาพการศึกษาในงานกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
หัวข้อที่ 2 การทางานในพื้นที่ชุมชนโดยใช้กระบวนการ PDSA โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สาย
บุญจวง
หัวข้อที่ 3 การเขียนโครงการ โดย อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
หัวข้อที่ 4 การวิพากษ์โครงการที่นาเสนอโดยนักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
อาจารย์วรรณลดา กันต์โฉม และอาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ
ซึ่ ง กิจ กรรมนี้ เป็ น กิจ กรรมที่ จั ด ให้ นั ก ศึ กษาแต่ ล ะสาขาวิ ช าได้ ม าร่ว มท ากิ จ กรรมด้ ว ยกัน โดยให้ ท าง
สาขาวิชาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา หมู่เรียนละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้เข้าถึงชุมชน ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ยกตัวอย่างชุมชนบ้านป่างิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้
เห็นปัญหาหรือความต้องการของชุมชนได้ชัดเจนมากขึ้น โดยได้เชิญอาจารย์ภายในคณะมาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติต นที่เหมาะสมในการลงพื้นที่ และได้นาปัญ หาจากการลงพื้ นที่ มาแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
หลังจากนั้นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทางานประกันที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และกระบวน PDSA เพื่อจะได้นาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ได้ฝึกกิจกรรมการอยู่ร่วมกันจากกิจกรรมสันทนาการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการซึ่งการเขียน
โครงการของแต่ละกลุ่มจะนาปั ญหาหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากชุมชนตัวอย่าง และกิจกรร มดังกล่าว
ได้ออกแบบให้นักศึกษาได้นอนค้างคืนที่คณะ 1 คืน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตร่วมกัน การมีระเบียบวินัย
ความตรงต่อเวลา และได้ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มีการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ฝึกคิดและ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการเขียนโครงการโดยใช้กระบวนการ PDSA ร่วมด้วย
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นาผลการสารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยข้อมูลที่สารวจการพัฒนาทักษะ
ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านการเตรียมตัวเมื่อสาเร็จการศึกษา พบว่านักศึกษาต้องการพัฒนาตนเองด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสาร
ภาษากลุ่ ม อาเซี ย น โดยคณะได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นาศัก ยภาพนั ก ศึก ษาสู่ การเรี ย นรู้ป ระชาคมอาเซี ย น ครั้ง ที่ 3
ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการพั ฒ นาตนเองด้ า นความรู้แ ละการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เกี่ ย วกั บ การสร้ า ง
Infographic ซึ่งมีหลายวิชาที่นักศึกษาจะต้องนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาใช้
ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต ในกิจกรรม การพัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์ ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้นาไปใช้
ในการศึกษาและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กิจ กรรมการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการรุ่น ใหม่ (Start Up) จากการประชุ มคณะกรรมการบริหารคณะ
มีนโยบายให้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ด้าน Start Up ความรู้ด้าน IT และ
ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ การมีงานทา เป็นคนเก่ง คนดี มีงานทา ตั้งแต่ช่วงที่กาลังศึกษาอยู่ คณะจึงได้จัดกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อพัฒนานักศึกษา และได้บรรจุลงในแผนพัฒนานักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562
(เอกสาร 1.6.4(1) – 1.6.4(2))
เอกสารหลักฐาน
1.6.4(1) แผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจา ปีการศึกษา 2561
1.6.4(2) รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการตามแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
2. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผูน้ านักศึกษาต้นแบบ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 51

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผูน้ านักศึกษาต้นแบบ
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์
 ข้อ 5 ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้ประชุมเพื่อประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
โดยในการประชุ มของคณะกรรมการบริหารกิจการนั กศึกษาได้ มีการรายงานเป็ น ไตรมาส ซึ่ งจะเป็ นการ
รายงานตามกิจกรรมที่ได้จัดในแต่ละไตรมาส ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 1 จะมีการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังมีวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ซึ่งทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดาเนินโครงการดังนี้
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่
27 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจของนักศึกษา ซึ่งทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดาเนินโครงการดังนี้
- โครงการการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2018 วันที่ 29 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
3. เพื่ อส่ งเสริม ให้ นักศึกษามี ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็ น ทีม ซึ่งทางฝ่ายกิจการ
นักศึกษาได้ดาเนินโครงการดังนี้
- โครงการการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2018 วันที่ 29 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
4. เพื่ อ ปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ค่ า นิ ย มให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความรัก และความภู มิ ใจในศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งทาง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดาเนินโครงการดังนี้
- โครงการไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์”
ซึ่งพบว่าโครงการ/กิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดดาเนินงานมีความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาของนักศึกษาในทุกข้อ และได้นาเสนอรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
(เอกสาร 1.6.5(1))
เอกสารหลักฐาน
1.6.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พ.ย 61
 ข้อ 6.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้นาผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) และการประเมินกิจกรรมโครงการ ปีการศึกษา 2560 มาใช้ในการปรับปรุงแผน
และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยยังคงโครงการ/กิจกรรมที่จาเป็นต้องดาเนินการ ได้แก่
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน)
โครงการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยจัดต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2560 ได้แก่
1. โครงการไหว้ครู คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์ ”
ครั้งที่ 5
2. โครงการการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2018
3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
4. โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่
5. โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 52

สาหรับโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้นานักศึกษาต้นแบบ
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีการจัดอย่ างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนโครงการ การปรับ ตัว เข้ากับ ผู้ อื่น ท าให้ นั กศึกษาได้ฝึ กการเขีย นโครงการ การใช้ชี วิตอยู่ร่ว มกัน รวมทั้ งได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้รับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี จึงทาให้ทางฝ่ายกิจการนักศึกษามีการจัดกิจกรรมนี้ในทุกปี
(เอกสาร 1.6.6(1)-1.6.6(2))
เอกสารหลักฐาน
1.6.6(1) แผนการจัดการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
1.6.6(2) แผนการจัดการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา

-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
- มีการนาผลการประเมินการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์ ทาให้สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาและช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่กระทบต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
1. นางสาวนารถนรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
4. อาจารย์วสนันท์ อิทธิมีชัย
5. อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2909 3036 ต่อ 331
E-mail : nanpha76@hotmail.com
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ และมีการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย มีการนาเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (http://huso.vru.ac.th) (หลักฐาน 2.1.1(1)) และเว็บไซต์
ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย (http://rd.vru.ac.th) (หลั ก ฐาน 2.1.1(2)) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ ทุ น วิ จั ย ภายในและภายนอก ฐานข้ อ มู ล ทางการวิ จั ย เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ท างคณะฯ
ยั ง มี ร ะบบจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศภายในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ (MIS) (หลั ก ฐาน 2.1.1(3))
(http://huso.vru.ac.th/mis/login.php) เพื่อเป็นแหล่งในการรับข่าวสารข้อมูลงานวิจัย บุค ลากรสามารถเพิ่มข้อมูล
ผลงานวิจัย บทความเผยแพร่งานวิจัยของตนสู่สาธารณชน และมีการเปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจสามารถเข้ามา
สืบค้นข้อมูลได้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผลงานหรือติดต่ออาจารย์นักวิจัยได้
ทั้ ง นี้ ข้ อมู ล ระบบสารสนเทศเพื่ อบริห ารจั ด การงานวิ จั ย และงานสร้า งสรรค์ ที่ ค ณะได้ เชื่ อมโยงข้ อมู ล
กับสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีดังนี้
1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (หลักฐาน 2.1.1(4)) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทาระบบการจัดการ
สารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกาหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีการ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3) แหล่งทุ น 4) การตีพิ มพ์เผยแพร่ 5) ผลงานวิจัยที่ได้รับ
รางวัล และ 6) การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. ระบบบริห ารจั ด การงานวิ จั ย แห่ งชาติ (National Research Management System: NRMS)
ที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ (เอกสาร 2.1.1(5))
3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยสานักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน ฐานข้อมูลของ สกอ.
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก และฐานข้อมูลวิทยานิพ นธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้งภาษาไทย
และภาษาต่ า งประเทศ (หลั ก ฐาน 2.1.1(6)) และสามารถใช้ บ ริ ก าร VRU Library VPN เชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เนต
จากที่บ้านตนเองเข้ามาสืบค้นที่สานักวิทยบริการและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการต่าง ๆ ได้ (หลักฐาน 2.1.1(7))
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีบริการ ฐานข้อมูล/งานวิจัยออนไลน์ สาหรับงานวิจัยที่เป็นแหล่งค้นคว้าในหลายศาสตร์ รวมถึง
ศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น
ABI/INFORM Collection: ฐานข้ อมู ล สหสาขาวิ ช าที่ มี ข นาดใหญ่ และดี ที่ สุ ด และครอบคลุ ม
สาขาวิชาจานวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจานวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง
Web of Science: เป็ น ฐานข้อมู ล บรรณานุ กรมและสาระสั งเขปพร้อมการอ้ างอิ งและอ้ างถึง
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ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ
H.W Wilson (12 Subjects): เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุม
ทุ ก สาขาวิ ช า ดั ง นี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities
ฯลฯ
Academic Search Complete: ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุม
สาขาวิชาจานวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจานวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง
EBSCO Discovery Service Plus Full Text: ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์
ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ ฯลฯ
ProQuest Dissertation & Theses Global: เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป
ฐานข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังมีฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ครอบคลุม
ทั้ ง สายวิ ท ยาศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ซึ่ งทางคณะมนุ ษ ยศาสตร์ฯ ได้ มี การประชาสั ม พั น ธ์ ให้ อ าจารย์ ท ราบถึ ง
ช่องทางการเข้าใช้บริการผ่านทางการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ฯ ของคณะ เพื่อให้อาจารย์ที่เป็นตัวแทน
นาไปประชาสัมพันธ์ผ่านทางอาจารย์ในหลักสูตรต่อไป
4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.researchvru.com ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย (หลักฐาน 2.1.1(8) – (10)) เช่น
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่าง ๆ
2) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่าง ๆ
3) คู่ มื อ การวิ จั ย เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ก ารและคณาจารย์ รวมทั้ ง บุ ค คลทั่ ว ไปสามารถเข้ า ถึ ง และใช้
ประโยชน์ได้
5. ฐานข้อมูล สาหรับ เผยแพร่บทความวิจัยผ่านสารสนเทศทางเว็บ ไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่
สาธารณชน (เอกสาร 2.1.1(11)) ผ่าน https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน
เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอก สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ นอกจากนี้มหาวิ ทยาลัยได้มีวารสารที่อยู่ในระบบ 4 วารสาร คือ 1)
วารสารบัณฑิตศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศน์ 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4)
วารสารวิจัยและพัฒ นา สายสังคมศาสตร์ ที่เปิ ด รับบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งจากอาจารย์ภายในและ
บุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
นอกจากระบบของส่วนกลางมหาวิทยาลัยแล้ว คณะยังส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
คณะด้า นการวิจั ย พั ฒ นาระบบฐานข้อมู ลและสารสนเทศเว็บ ไซต์ ด้ านการส่งเสริมการท าวิจั ยของคณะ มี ข้อมู ล
ออนไลน์ มีแหล่งเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีนาไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และได้รับหนังสือ
ตอบรับขอบคุณในการนาไปใช้ประโยชน์ มีข้อมูลท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัย มีบทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์สู่สาธารณชน เป็นต้น
(เอกสาร 2.1.1(1) - 2.1.1(11))
เอกสารหลักฐาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกีย่ วข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนี้
2.1.1(1) เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ http://huso.vru.ac.th
2.1.1(2) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th)
2.1.1(3) ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (MIS) (http://huso.vru.ac.th/mis/login.php)
2.1.1(4) ระบบฐานข้อมูลนักวิจยั สถาบันวิจัยและพัฒนา(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 สานักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1.1(9) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
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2.1.1(10) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย
2.1.1(11) การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php
 ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
คณะได้มี การวางแผน กากับ ติด ตาม การขับ เคลื่อนงานด้ านวิจัย ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัย โดยมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการวิจัยและจัดหารายได้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการ
ขับเคลื่อนสร้างระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย โดยการตั้งหน่วยวิจัยภายในคณะ หรือ “คลินิกวิจัย”
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ที่สนใจในการพัฒนางานวิจัย รวมถึงการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย (ประธาน Node วิจัยของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มาให้คาปรึกษาในเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการ
และการเขียนขอทุนวิจัยจาก (สกสว.) อีกภารกิจหนึ่งของหน่วยวิจัย คือการเชื่อม/บูรณาการระหว่างบริการวิชาการ
ของคณะที่กาหนดพื้นที่ ชุมชนบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เข้าสู่ระบบงานวิจัยเชิงพื้นที่
คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา รวมทั้ ง อ านวยความสะดวกประสานงานให้ กั บ การด าเนิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น มี ก าร
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในภายนอก ให้แก่ คณาจารย์ภายในคณะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะ รวมถึง
ช่อง LINE ซึ่งในปีที่ผ่านมามีอาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จานวน 3 ผลงาน ได้แก่
อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ, อาจารย์ ดร.กฤตชยญ์ คามิ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย
(เอกสาร 2.1.2(1) - 2.1.2(5))
เอกสารหลักฐาน
2.1.2(1) ห้องหน่วยวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1.2(2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.2(3) ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (MIS) (http://huso.vru.ac.th/mis/login.php)
2.1.2(4) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.1.2(5) สรุปผลโครงการคลินิกวิจัย
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2562 อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนการ
วิจัย เป็นจานวน 3,868,521.10 บาท ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการวิจัย “การสร้างการเป็ นหุ้น ส่วนระหว่างภาครั ฐและภาคเอกชนในการจัด สวัสดิการเพื่ อ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย” งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จานวน 1,062,940 บาท ของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย
2. ชื่ อโครงการวิ จั ย “การเสริม สร้า งความเป็ น อิ ส ระทางการคลั ง ในด้ า นการจั ด เก็ บ รายได้ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)” งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จานวน
1,252,940 บาท ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
3. ชื่อโครงการวิจัย “ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์”
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จานวน 47,241.10 บาท ของอาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ
4. ชื่อโครงการวิจัย “จ้างบริการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดาเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา” งบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จานวน 410,000 บาท ของอาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
5. ชื่อโครงการวิจัย “โครงการเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 13 ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ” งบประมาณจาก
ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (สกว.) จ านวน 99,600 บาท ของอาจารย์ ดร.ดรุ ณ ศั ก ดิ์ ตติ ย ะลาภะ
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม อาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ
อาจารย์มนฤดี ช่วงฉ่า อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ และนางสาวเฉลิมพร โตสงวน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 56

6. ชื่อโครงการวิจัย “การเตรียมข้อมูลชุมชน เพื่อเข้าร่วมการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ปี งบประมาณ 2562” งบประมาณจากส านั กงานพั ฒ นาเศรษฐกิจ จากฐานชีว ภาพ (องค์กรมหาชน) จ านวนเงิน
995,800 บาท ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง และนางสาวเฉลิมพร
โตสงวน
(เอกสาร 2.1.3(1) - 2.1.3(6))
เอกสารหลักฐาน
2.1.3(1) สัญญาโครงการวิจัย การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.)
2.1.3(2) สัญญาโครงการวิจัย การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) (วช.)
2.1.3(3) สัญญาโครงการวิจัย ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์
2.1.3(4) สัญญาจ้างบริการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดาเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.1.3(5) สัญญาโครงการวิจัย โครงการเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิมในการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์
กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 13 ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2.1.3(6) สัญญาโครงการวิจัย การเตรียมข้อมูลชุมชน เพื่อเข้าร่วมการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2562 คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กาหนดงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่ อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 คณะได้ร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่า รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทาวารสารชื่อ
PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (ฉบับพิเศษ) ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ
Ingenta Connect and SSRN ซี่งเป็นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ.กาหนด โดยในวารสารฉบับนี้มี
บทความของอาจารย์สังกัดคณะ จานวน 9 บทความ
กิ จ กรรมที่ 2 คณะได้ จั ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ สาขามนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย จานวน 10 มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้ มีบทความวิจัยและบทความวิชาการจากภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นจานวน บทความ
กิจกรรมที่ 3 คณะได้มีการตั้งหน่วยวิจัยภายในคณะ หรือ “คลินิกวิจัย” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้
คาปรึกษาแก่อาจารย์ที่สนใจในการพัฒนางานวิจัย รวมถึงการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย (ประธาน Node วิจัยของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มาให้คาปรึกษาในเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการและการเขียนขอทุนวิจัย
จาก (สกสว.)
กิจกรรมที่ 4 คณะได้มีการจัดทากิจกรรมการพัฒ นาศักยภาพนักศึกษา “การสนับสนุนทุนการนาเสนอ
ผลงานวิชาการ” โดยให้การสนับสนุนทุนการนาเสนอผลงานวิชาการอันนาไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณะ
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดโลกทางวิชาการ ทั้งยังเป็นการเพิ่ มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมก่อนการทางานในอนาคต
นอกจากนี้ คณะได้ดาเนินการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และด าเนิ นการผ่านคณะกรรมการบริหารหน่ วยวิจัย กิจกรรมพิ เศษ และโครงการจัด หารายได้
(หลักฐาน 2.1.4(1)) ในการให้คาแนะนาแก่อาจารย์ในการจัดทาผลงาน พิจารณากลั่นกรอง และให้คาแนะนาในการ
เตรียมเอกสารเสนองบประมาณตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป ซึ่งการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน
ดังนี้
1. การนาเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน โดยอาจารย์
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สามารถเสนอผ่ า นคณะมายั งสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาฯ โดยการสนั บ สนุ น เป็ น ไปตามประกาศมหาวิท ยาลั ย เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (หลักฐาน 2.1.4(2) - 2.1.4(3))
“ข้อ 7 การนาเสนอบทความและผลงานวิจัยในการประชุม วิชาการระดับชาติหรือระดั บนานาชาติ
มหาวิทยาลัย จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน โดยให้
เบิกตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full paper) และเมื่ อได้ รับ การตอบรับ และตี พิ ม พ์ แล้ ว การตีพิ ม พ์ ต้ องตี พิ ม พ์ เป็ น ฉบั บ สมบู รณ์ ซึ่ งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557”
(เอกสาร 2.1.4(1) – 2.1.4(4))
และฉบับล่าสุดคือประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัย และตีพิ มพ์ บ ทความวิจัยในวารสารระดั บชาติหรือระดั บนานาชาติ พ.ศ. 2561 ที่ ประกาศใช้เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561
“ข้ อ 7 หลั กเกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น การน าเสนอผลงานวิ จั ย ในการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ และนานาชาติ” (เอกสาร 2.1.4(1) – 2.1.4(4))
2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ โดยอาจารย์สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนา
ผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ(หลักฐาน 2.1.4(2) - 2.1.4(3))
โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคล้องกับระดับของผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ข้อ 8 หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ซึ่งพิจารณาสนับสนุนโดยคานึงถึงระดับของ
วารสาร และชนิดของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ โดยเป็นบทความวิจัยแบบเต็มเท่านั้น โดยกาหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการสาหรับการเผยแพร่ฯ
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการสาหรับการเผยแพร่ฯ
- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (TCI) กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2
3. สนับ สนุนงานสร้างสรรค์ห รือสิ่งประดิษ ฐ์ ที่ มีการเผยแพร่ในระดั บชาติและนานาชาติ โดยอาจารย์
สามารถเสนอผ่ า นคณะมายั งสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาฯ โดยการสนั บ สนุ น เป็ น ไปตามประกาศ มหาวิท ยาลั ย เรื่อ ง
หลั กเกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ยเงิน รางวั ล สนั บ สนุ น งานสร้า งสรรค์ ห รือสิ่ งประดิ ษ ฐ์ จากงบประมาณกองทุ น วิ จั ย
พ.ศ. 2558 (หลักฐาน 2.1.4(4))
(เอกสาร 2.1.4(1) - 2.1.4(5))
เอกสารหลักฐาน
2.1.4(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยวิจัย กิจกรรมพิเศษ และโครงการจัดหารายได้
2.1.4(2) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558
2.1.4(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
2.1.4(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือ
สิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558
2.1.4(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจยั และตีพิมพ์
บทความวิจยั ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561
 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
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ผลการดาเนินงาน
คณะมีการส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย และเพื่อ
นาความรู้มาเป็ นพื้ น ฐานหรือต่อยอดในการพั ฒ นาตนเอง ทั้ งโครงการที่จัด โดยคณะ มหาวิท ยาลัย และโครงการ
ฝึกอบรมภายนอก นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหน่วยวิจัย กิจกรรมพิ เศษ และโครงการจัดหารายได้ ได้มี การ
กาหนดจัดโครงการอบบรมการใช้เครื่องมืองานวิจัยชุมชนไว้ในแผนปฎิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561
นอกจากนี้ คณะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ” ครั้งที่ 1 ซึ่งใน
ครั้งนี้มีอาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่นด้วย
(เอกสาร 2.1.5(1))
เอกสารหลักฐาน
2.1.5(1) ภาพกิ จ กรรมและรายละเอี ย ดโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการ ป ระจ าปี
งบประมาณ 2562
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีระบบในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามคู่มือ ระบบสนับสนุนการจด
สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์/นักวิจัย แจ้งความประสงค์ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านทางคณะ
2. คณะ รวบรวมคาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ยื่นคาจดทะเบียนต่อศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา
4. ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาการยื่นคาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้
1. ยื่นคาขอ
2. ตรวจสอบเบื้องต้น (หากไม่ถูกต้อง ผู้ยื่นคาขอต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 90 วัน)
3. รับจดทะเบียน/ประกาศโฆษณา
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีดังต่อไปนี้
1. ยื่นคาขอ
2. ตรวจสอบเบื้องต้น
3. ประกาศโฆษณา (90 วัน) ตรวจสอบความใหม่ หากไม่มีผู้คัดค้าน/โต้แย้ง นาไปสู่การมีสิทธิ แต่ถ้ามีผู้
คัดค้าน/โต้แย้งนาไปสู่การอุทธรณ์คณะกรรมการ และนาคดีสู่ศาลเพื่อตัดสินว่าผู้ขอมีสิทธิ หรือยกคาขอ
เป็นลาดับไป
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มี คณะอนุ กรรมการพิ จารณาทุ น วิจั ย ประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลการดาเนินงานตามระบบการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(เอกสาร 2.1.6(1) – 2.1.6(2))
เอกสารหลักฐาน
2.1.6(1) คู่มือการวิจัยเรื่อง ระบบสนับสนุนการจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการคุ้มครองสิทธิให้แก่
นักวิจัยเจ้าของผลงาน
2.1.6(2) คาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
2. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
3. อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
4. อาจารย์วสนันท์ อิทธิมีชัย
6. อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางสาวนารถนรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ : 0 2909 3036 ต่อ 331
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
E-mail : nanpha76@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ)
จานวน 77 คน ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นจานวน 3,868,521.10 บาท ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการวิจัย “การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย” งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จานวน 1,062,940 บาท ของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย
2. ชื่อโครงการวิจัย “การเสริม สร้างความเป็ นอิ สระทางการคลั งในด้านการจัดเก็บ รายได้ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเ ศษ (SEZs)” งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จานวน
1,252,940 บาท ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
3. ชื่อโครงการวิจัย “ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ”
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จานวน 47,241.10 บาท ของอาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ
4. ชื่อโครงการวิจัย “จ้างบริการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดาเนินงานกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่ อการศึ กษา” งบประมาณกองทุ น เงิน ให้ กู้ยื ม เพื่ อการศึกษา จ านวน 410,000 บาท ของอาจารย์ ดร.ดรุณ ศั กดิ์
ตติยะลาภะ
5. ชื่อโครงการวิจัย “โครงการเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กล้ ว ยอบสู่ วิ ส าหกิจ ชุ ม ชน หมู่ ที่ 7 บ้ า นคลอง 13 ต าบลพื ช อุ ด ม อาเภอล าลู กกา จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ” งบประมาณ
จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) จานวน 99,600 บาท ของอ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ อ.ดร.หทัยรัตน์
อ่วมน้อย อ.นริศรา จริยะพันธุ์ อ.อัญชัญ ยุติธรรม อ.ฤทัย สาเนียงเสนาะ อ.มนฤดี ช่วงฉ่า อ.ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ และ
นางสาวเฉลิมพร โตสงวน
6. ชื่อโครงการวิจัย “การเตรียมข้อมูลชุมชน เพื่อเข้าร่วมการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ปี งบประมาณ 2562” งบประมาณจากส านั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิจ จากฐานชี ว ภาพ (องค์ ก รมหาชน) จ านวนเงิ น
995,800 บาท ของผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย อ.วุฒชิ ยั สายบุญจวง และนางสาวเฉลิมพร โตสงวน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. จานวนอาจารย์ประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จานวน

2,363,121.10

1,505,400

77

9

วิธีการคานวณ
1.คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3,868,521.10
=
50,240.53 บาท/คน
77
2. แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
50,240.53
x5
=
25,000

5 คะแนน

ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้า งสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจาทั้งหมดเท่ากับ 49,280.52 บาท/คน เท่ากับ 5 คะแนน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

50,240.53 บาท/คน

5 คะแนน

บรรลุ

สังคมฯ 25,000 บาท/คน

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
2.2(1)
สัญ ญาโครงการวิจัย การสร้างการเป็ นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่ อ
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2.2(2)
2.2(3)
2.2(4)
2.2(5)
2.2(6)

ผู้สูงอายุในประเทศไทย งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.)
สัญ ญาโครงการวิ จัย การเสริม สร้างความเป็ น อิ ส ระทางการคลังในด้ านการจั ด เก็บ รายได้ ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) (วช.)
สัญญาโครงการวิจัย ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์
สัญญาจ้างบริการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดาเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สัญญาโครงการวิจัย โครงการเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วย
อบสู่วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 13 ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สัญญาโครงการวิจัย การเตรียมข้อมูลชุมชน เพื่อเข้าร่วมการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

1. การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.)
2. การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้าน
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) งบประมาณ
จากงบประมาณแผ่นดิน
3. ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี
เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ งบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดิน (วช.)
4. จ้างบริการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
การดาเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
งบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5. โครงการเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทย
พุทธ-มุสลิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอบสู่วสิ าหกิจ
ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 13 ตาบลพืชอุดม อาเภอลา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี งบประมาณสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.)

6. การเตรียมข้อมูลชุมชน เพื่อเข้าร่วมการดาเนินงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์กรมหาชน)

รวม

จานวนเงิน

ผู้วิจัย

ทุน
ภายใน

1,062,940

ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย



1,252,940

ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา



47,241.10

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ



ทุน
ภายนอก

410,000

อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ



99,600

อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
อ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
อ.นริศรา จริยะพันธุ์
อ.อัญชัญ ยุติธรรม
อ.ฤทัย สาเนียงเสนาะ
อ.มนฤดี ช่วงฉ่า
อ.ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
นางสาวเฉลิมพร โตสงวน



995,800

ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย
อ.วุฒิชัย สายบุญจวง
นางสาวเฉลิมพร โตสงวน



3,868,521.10
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
2. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
3. อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
4. อาจารย์วสนันท์ อิทธิมีชัย
5. อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางสาวนารถนรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 331 , 422
E-mail : nanpha76@hotmail.com
E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา จานวน 66 เรื่อง โดยมีรายละเอียด
ผลงานค่าน้าหนัก ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ผลงานทางวิชาการ
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
งานสร้างสรรค์
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ

จานวนเรื่อง

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก

27
6
11
9
6

5.40
2.40
6.60
7.20
6.00

1
3
3

0.40
1.80
3.00
3.80

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าน้าหนัก
0.20

ชื่อ-สกุลอาจารย์
อ.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
อ.ปิยะ สงวนสิน
อ.วรรณลดา กันต์โฉม

อ. บุษบา แฝงสาเคน

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. ช่ อ งทางการวิ เ คราะห์ ภ าษาการเมื อ งใน
การศึกษาความคิดทางการเมืองไทย
(รายงานสื บ เนื่ อ งจาก การประชุ ม วิ ช าการ
ระดั บ ชาติ วิ จัย ราไพพรรณี ครั้ งที่ 12 เนื่ อ งใน
วโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า
ราไพพรรณี ครบ 114 ปี เรื่อง “จริยธรรมการ
วิจัยสู่การพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ” ในวันที่ 19
ธั น วาคม 2561 ณ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
(อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราไพพรรณี จันทบุรี)
2. การศึกษาอุปลั กษณ์ ในการบั ญ ญั ติศั พท์ ใหม่
ของสื่อสิ่งพิมพ์ในแวดวงการบันเทิงไทย
(ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ
และระดั บ ชาติ ราชภั ฏ วิ จั ย ครั้ ง ที่ ๕ วั น ที่
๒-๕ ธัน วาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบุรี)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 63

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

อ.ศิวนนท์ นิลพาณิชย์
อ.ฤทัย สาเนียงเสนาะ
อ.นฤมล สเนลโกรฟ

3. กลยุท ธ์ท างสั งคมกั บ การพั ฒ นาการสื่อ สาร
ภาษาอังกฤษ
(Proceedings การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 9
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 หน้าที่ 33-41)

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

4. การปรับเปลี่ย นวิถีชี วิตของคนไทยเชื้อสาย
จีนในจังหวัดปทุมธานี
(ก ารป ระ ชุ ม วิ ช าก ารม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สั ง คมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 12 “ถิ่ น - โลกนิ ย มใน
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ” เมื่ อ วั น ที่
8 มิ ถุ น ายน 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
จังหวัดชลบุรี)
5. บ ทบาทผู้ ห ญิ ง ภาพสะท้ อ นภู มิ ปั ญ ญ า
สมัยใหม่ ผ่านงานวิสาหกิจชุมชน
(การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการ
จัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ ”
เมื่ อวั น ที่ 1 มิถุน ายน 2561. ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี)
6 . ภ าพ แ ท น ช าย รั ก ช าย ใน นิ ย าย วาย :
กรณี ศึ ก ษาจากส านั ก พิ ม พ์ แ ฮบปี้ บ านานา
พ.ศ.2558
(การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการ
จัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ ”
เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุน ายน 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี)
7. การศึกษานามวลีแปลงความในเฟซบุ๊กแฟน
เพจใต้เตียงดารา
(การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
“ราชภั ฏ วิ จัย ครั้ ง ที่ 5” เมื่ อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุ รี จังหวัด
เพชรบุรี)
8. การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิต กั บ ความเครี ย ดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกลุ่ มศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูป ถั ม ภ์ จังหวั ดปทุ ม ธานี ระหว่า ง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561)
9. การศึกษานิ สัยการเรียนกับ ความเครียดของ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกลุ่ มศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูป ถั ม ภ์ จังหวั ดปทุ ม ธานี ระหว่า ง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561)
10. ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ภาวะผู้นาเพื่อการ
เป ลี่ ย น แ ป ล งท างสั งค ม แ ล ะ พ ฤ ติ ก รรม
สร้ างสรรค์ น วัต กรรมของนั ก ศึ กษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
(การประชุ ม วิ ช าการและน าเสนอผลงานวิ จั ย
ระดับชาติทางจิตวิทยา ประจาปี 2561 ภายใต้
หัวข้อ “หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง)
จิตวิทยา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิ
เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร)
11. ความรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ความฉลาดทาง
จริยธรรมความเป็น พลเมื องโลกและความเป็ น
พลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี
(การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปี 2561 “ถิ่น-โลกนิยมใน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : Glocalism in
Humanities and Social Sciences” วั น ที่ 8
มิ ถุ น ายน 2561 คณ ะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี)

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

อ.นารีนาถ สาลี

อ.นารีนาถ สาลี

อ.ธีระศักดิ์ เครือแสง

อ.ธีระศักดิ์ เครือแสง
และคณะ

อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี
และ นฤมล เพ็ชรทิพย์

อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี
และ ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ณัฐกมล ซื่อขิ่ง
ณัฐพล พูลพุฒ
และ อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี

12. ทุนทางจิตวิทยา การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์ ก าร และประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง
(รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกลุ่ มศรีอยุธยา
ครั้ ง ที่ 9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561)
13. การศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานและ
ความผูกพันในองค์การของพนักงานฝ่ายกลยุทธ์
การตลาดของบริ ษั ท โทรคมนาคมแห่ งหนึ่ ง ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกลุ่ มศรีอยุธยา
ครั้ ง ที่ 9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561)
14. การศึกษาแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต
ในบริษัทผลิตอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี
(รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกลุ่ มศรีอยุธยา
ครั้ ง ที่ 9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561)
15. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกม
การเห็นคุณค่าในตนเองในโลกของเกม และการ
เห็นคุณค่าในตนเองในชีวิตจริง
(รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกลุ่ มศรีอยุธยา
ครั้ ง ที่ 9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561)
16. ผลของการให้ ก ารปรึ ก ษาแบบกลุ่ ม ตาม
ทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางที่มีต่อการจัดการ
ความโกรธของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด
ปทุมธานี
(รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกลุ่ มศรีอยุธยา
ครั้ ง ที่ 9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561)
17. การวิ เคราะห์ อั ต ถภาคของบทคั ดย่ อ ภาษา
อังกฤษของบทความทางวิชาการสาขาวิชาจิตวิทยา
(การประชุ ม วิ ช าการและน าเสนอผลงานวิ จั ย
ระดับชาติทางจิตวิทยา ประจาปี 2561 ภายใต้
หัวข้อ “หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง)
จิตวิทยา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิ
เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร)
18. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาเป็น
นักศึกษาวิชาทหารของนักเรียนระดับช่ว งชั้นที่ 4
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
(รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกลุ่ มศรีอยุธยา
ครั้ ง ที่ 9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561)
19. ผลของโปรแกรมกิ จกรรมกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ที่ มี
ต่ อ การตั้ ง เป้ า หมายทางการศึ ก ษาและอาชี พ
ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด
ปทุมธานี
(รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกลุ่ มศรีอยุธยา
ครั้ ง ที่ 9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561)

อ.ศศิพร เหลืองไพฑูรย์
และ จตุรภัทร มีกลิ่น

อ.ศศิพร เหลืองไพฑูรย์
และ รินลดา ศรีวิลัย

อ.ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
และ พัฒพงษ์ สุคะสวัสดิ์

อ.ไพศาล แย้มวงษ์
และ อภิพัฒนพงษ์
ม่วงประกาย

อ.ไพศาล แย้มวงษ์

อ.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
และพงศธร รัตนมงคลกุล

อ.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
และ ชัญญานุช ฉิมกูล
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

อ.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
และ ธนัฎฐา เลิศเสรีพัฒนกุล

20. ผลของการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุ ผล อารมณ์ และพฤติ กรรมต่อความมี วินั ย
ในตนเองของนั ก ศึ ก ษาหอพั ก ในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฎ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี
(รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกลุ่ มศรีอยุธยา
ครั้ ง ที่ 9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561)
21. การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกลุ่ มศรีอยุธยา
ครั้ ง ที่ 9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561)
22. บทความวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาเส้ น ทาง
ท่ อ งเที่ ย วมรดกวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
(น าเส น อ แ ล ะตี พิ ม พ์ ใน วารส ารวิ ช าก าร
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1
ประจาเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561)
23. ความยุ ติธ รรม : สิ ท ธิ นั ก ปรั บ ปรุ งพั น ธ์ พื ช
และสิทธิเกษตรกร
(การประชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ค รั้ ง ที่ 3
วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2561 วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี)
24. บิ ต คอยน์ (Bitcoin) กั บ การบั งคั บ คดี เพื่ อ
ชาระหนี้เงินในงาน
(การประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์
และมนุ ษ ยศาสตร์ ครั้ ง ที่ 1 “การเมื อ งและ
การบริ ห ารสู่ สั ง คมธรรมาธิ ป ไตย” เมื่ อ วั น ที่
22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต)
25. การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ป ระเภทเฟสบุ๊ ก
ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน ในรายวิ ช า
ภาษา การสื่ อ สาร และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 9 “วิ จั ย และ
นวั ต กรรมเพื่ อ สั ง คม” วั น ที่ 18-19 ตุ ล าคม
2561)
26. การพัฒนานโยบายการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติด
เตี ย งของภาครั ฐและชุ ม ชน : กรณี ศึ ก ษา การ
ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแลในตาบลงิ้ว
ราย อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
(การประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ ท างการจัด การ
ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การจัดการความท้าทายในยุค
4.0” สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ ละการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยทั ก ษิ ณ วัน ที่ 29 –
30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)
27. การน านโยบายไปปฏิ บั ติต่อ การแก้ ปั ญ หา
วิ ก ฤตยางพาราในจั ง หวั ด สงขลาโดยมี เกษตร
ทฤษฎี ใหม่ ตามหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป็นตัวแปรกลาง
(การประชุมวิชาการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2561 เรื่อง การเรียนรู้
ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต วันที่ 9 กรกฎาคม
2561 ณ อาคารสิ ริ วิ ท ยา คณะศิ ล ปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม)
1. Self-Management Community: A Case
Study for Procedures of Association to
Solve Living-Land Problem in PhuetUdom Subdistrict, Lamlukka District,

อ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
และคณะ

อ.ดร.ชนินทร สวณภักดี

ผศ.ธีระญา ปราบปราม

อ.ศุภกร ชมศิริ

กัตกมล พิศแลงาม
โรจนันท์ ทรงอยู่
และ ผศ.พรศิริ นาควัชระ

อ.อรุณรัตน์ จินดา

อ.ชนินทร์ จักรภพโยธิน

2

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้ อ มูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

0.40

อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบั น อนุ มั ติและจั ดท าเป็ น ประกาศให้ ท ราบเป็ น การ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนั บแต่
วันที่ออกประกาศ
อ.รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร

3. ชื่อบทความวิจัย : Analysis of Thai
Traditional Dance Teaching for Early
Childhood (4 – 11 Years Old)
(3rd International Music and Performing
Arts Conference Proceedings (IMPAC)
2018 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน
2561)

อ.รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร
อ.สุธิดา โต๊ะแสง

4. An Ethnosemantic Study of Terms
Representing Fear in Southern Thai
Dialect
(3rd International Conference on
Language, Literature, and Cultural
Studies, July 19-20, 2018 A-ONE The
Royal Cruise Hotel, Chonburi)
5. Prapt’s Pret and the New Image of a
Hungry Ghost
(3rd International Conference on
Language, Literature, and Cultural
Studies, July 19-20, 2018 A-ONE The
Royal Cruise Hotel, Chonburi)
6. THE ROLE OF GLOBAL CITIZENSHIP,
PUBLIC MINDEDNESS, MORAL QUOTIENT,
AND ENVIRONMENTAL ATTITUDES IN
PROMOTING PRO-ENVIRONMENTAL
BEHAVIOURS OF STUDENTS FROM SCITECH AND MULTIDISCIPLINARY
UNIVERSITIES.
1. บทความวิชาการ เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์
เพื่ อ ฟื้ น ฟู วิ ก ฤตศรั ท ธาของส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติ
(วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 เล่มที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2561))

ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
และ อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.40
0.60

Pathum Thani Province, Thailand
(Japan Int’l Conference Proceedings
International Conference on literature,
Humanities, Social Sciences and
Education (LHSSE-2018) April 19-20, 2018
Kyoto (Japan)
2. ชื่อบทความวิจัย : Management of “Nora
Rongkru”, a Thai Local Ritual A Case
Study of Suwanmanee Family in Chingko
Sub – district, Singhanakorn District,
Songkhla Province
(Proceeding Tokyo 30th International
Conference on Business Economics,
Social Science & Humanities (BESSH 2018) ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561)

อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น

อ.กมลพร ศิริโสภณ

3

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

อ.นริศรา จริยะพันธุ์

อ.ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง

ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

2. ชื่อบทความวิจัย : รามอญ : ความเป็นมาและ
การสื บ ทอดมรดกทางวั ฒ นธรรมในจั ง หวั ด
ปทุมธานี
(วารสารวไลยอลงกรณ์ ป ริ ทั ศ น์ มนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม สิงหาคม 2561)
3. การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (New
Public Governance: NGP): แนวคิ ด และการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่น
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา
ผศ.เอก ศรีเชลียง
อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา
ผศ.เอก ศรีเชลียง
อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
อ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ
อ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ

อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

อ.ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย
สายบุญจวง

4

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ การพิ จารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ. 2556 แต่ ส ถาบั น
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วัน ที่ อ อกประกาศ (ซึ่ งไม่ อ ยู่ ใน Beall’s list) หรื อ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
4. บทบาทขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
การจั ดการปั ญ หาอุท กภัย : วิเคราะห์ แ ผนการ
บริ ห ารจั ด การอุ ท กภั ย ของเทศบาลนครรั ง สิ ต
จังหวัดปทุมธานี
(วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ประจาเดือนมกราคม-เมษายน 2561)
5. แนวทางการบริห ารสาธารณะเพื่ อ ยกระดั บ
คุณ ภาพมาตรฐานการบริก ารที่ ดีแก่ ป ระชาชน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
ปทุมธานี
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
กันยายน-ธันวาคม 2561)
6. การกาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสระบุ รี ภายใต้ค วามร่วมมือขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(วารส ารวิ จั ย แ ละ พั ฒ น า วไล ยอ ล งก รณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ สาขามนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม –
สิงหาคม 2561 หน้า 17 - 42)
7. การกาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัง หวัด สระบุ รี ภ ายใต้ ค วามร่ว มมื อ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(วารส ารวิ จั ย แ ละ พั ฒ น า วไล ยอ ล งก รณ์
ใน พ ระบ รม ราชู ป ถั ม ภ์ ปี ที่ 13 ฉบั บ ที่ 1
(มกราคม – เมษายน 2561)
8. แนวทางการบริห ารสาธารณะเพื่ อ ยกระดั บ
คุณ ภาพมาตรฐานการบริก ารที่ ดีแก่ ป ระชาชน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
ปทุมธานี
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศ น์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
มกราคม – เมษายน 2561)
9. แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การขยะมู ล ฝอย
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
มกราคม – เมษายน 2561)
10. ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ในทั ศ นะของชาวชุ ม ชน
กรณีศึกษา บ้านปลายคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 3
ต าบลบางโพธิ์ เหนื อ อ าเภอสามโคก จั ง หวั ด
ปทุมธานี
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
2561)

อ.ดร.กฤตยชญ์ คามิ่ง

11 การศึ ก ษาพั ฒ นาลวดลายเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา
มอญภาคกลาง
(วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูป ถัมภ์ ฉบั บที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2561))

อ.กมลพร ศิริโสภณ

1. The Moral Ambiguity in Neil Gaiman’s
The Graveyard Book
(วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่
15 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2561)

อ.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี

2. อิท ธิ พ ลของข้ อค าถามทางบวกและลบและ
การเรียงลาดับของสเกลการประเมินที่ส่งผลต่อ
คะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างองค์ ประกอบของ
แบบประเมินบุคลิกภาพ
(วารสารสมาคมนักวิจัยปีที่ 23 ฉบับที่ 3
กันยายน – ธันวาคม 2561 (หน้า30-40))
3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการควบคุม
การเคลื่ อนย้า ยไม้ขุดล้ อมที่ ใช้ ในงานภู มิทั ศ น์ ”
(ตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายนมิถุนายน 2561)

ผศ.ธีระญา ปราบปราม
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

4. การมี ส่ ว นร่ ว มของยุ ว บรรณารั ก ษ์ ใ นการ
ดาเนินงานห้อ งสมุ ดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม
( Veridian E-Journal, Silpakorn University
ปี ที่ : 11 ฉบั บ ที่ : 1 เลขหน้ า : 103 -119
ปี พ.ศ. : 2561 ฐานที่ 1)
5. การศึกษาการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลในเขตภาคกลางในการเสริ ม สร้ า ง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ และความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ กั บ
ประชาชนในเขตภาคกลาง
(วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 218231 ปีพ.ศ. : 2561 TCI ฐานที่ 1)
6. การออกแบบเรขศิ ลป์ ส าหรับ แอปพลิ เคชั่ น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบางกอกน้อย
(วารสารวิ ช าการน วั ต กรรม สื่ อ สารสั ง ค ม
(ส า ข าม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ สั งค ม ศ าส ต ร์ )
วิท ยาลั ยนวัต กรรมสื่ อ สารสั งคม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น ค ริ น ท รวิ โ รฒ ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 (12)
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
7. การพัฒนาระบบการให้บริการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
(วารสารบั ณ ฑิ ตศึ กษ า ปี ที่ 12 ฉบั บ ที่ 2
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)
8. ปัจจัยที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับแรงงานต่าง
ด้าว : กรณีศึกษาคนไทยในจังหวัดปทุมธานี
(วารสารศรี ป ทุ ม ปริ ทั ศ น์ ปี ที่ 18 ฉบั บ ที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
9. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อม
ด้านบริก ารสาธารณะขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ในการเข้ า สู่ สั ง คม
ผู้สูงอายุ
(วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 6 ฉบับที่
4 ตุลาคม – ธันวาคม 2561)
1. The Study of Living and Arable Land
Management Model in Phuech-Udom
Subdistrict, Lamlukka District, Pathum
Thani Province, Thailand
(Intetnational Journal of Crime, Law and
Social Issue Vol.5 No.1 January - June
2018)
2. Enhancing university students’ global
citizenship, public mindedness, and
moral quotient for promoting sense of
environmental responsibility and proenvironmental behaviours. Environment,
Development and Sustainability
3. The Success of Putting Good
Governance into Practice of the Local
Administrative Organizations in Central
Region of Thailand
(International Journal of Crime, Law and
Social Issues Vol.5 No.1 (January – June
2018))

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
อ.ปิยะ สงวนสิน
อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์
ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
อ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์

อ.นัฏภรณ์ พูลภักดี

อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

อ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ

5

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556

1.00

อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
และ อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี

อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

1.00
1.00

-

4. The Development of Social Capital in
Pathum Thani Province towards
Sustainable Development Based on
Sufficiency Economy Philosophy
(PSAKU International Journal of
Interdisciplinary Research Vol.7 No.1
(January – June 2018))
-
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

- ผลงานวิจัย ที่ หน่ วยงานหรือ องค์ กรระดับ ชาติว่ าจ้างให้
ดาเนินการ

1.00

อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

1. การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(หน่วยงานว่าจ้าง: กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เมื่อ กันยายน 2561)

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

1.00

-

-

-

-

- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

1.00

คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
6
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
7
8

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

1.00

ผศ.มณเฑียร รุ่งหิรัญ

0.20

-

-

0.40

อ. วิเชียร ธนลาภประเสริฐ

0.60

อ.ดร.กฤตยชญ์ คามิ่ง

1. ละครเวทีดนตรีร่วมสมัย
(เมื่ อ วั น ที่ 16 มกราคม 2561 – 10 มี น าคม
2561)
1. ศูนย์กลางศรัทธา
(Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม ใน
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ ศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี)
2. มุมมองทางวัฒนธรรม
(Pattani Heritage City ปั ตตานีเมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม ใน
วั น ที่ 20 - 22 ธั น วาคม 2561 ณ ศิ ล ปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี)
3. Pattani Heritage City ความงามยังคงอยู่ใน
เมืองปัตตานี
(Pattani Heritage City ปั ตตานีเมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม ใน
วั น ที่ 20 - 22 ธั น วาคม 2561 ณ ศิ ล ปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี)
-

อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร

อ.ชยันต์ พลอาสา

9
10

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ

0.80
1.00

อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร

อ.เดือนฉายผู้ชนะ
ภู่ประเสริฐ
อ.วิเชียร ธนลาภประเสริฐ
อ.กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ
อ.วงศ์วริศ นิพฐวิทยา
11
12

1. ตาราประสานเสียงสี่แนว
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรีสากล เมื่อเดือนมิถุนายน 2561)

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ
จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ

1. Human - Natural – The Healing of Life,
(The 5th International Creative Art
Disseminating 2018 ณ ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561)
2. ชื่อผลงาน Power of clay
(Solo International Art Camp 2018
ณ เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2561)
3. บทเพลงลาวดวงเดือนและเพลงช้าง
(การประกวดแข่ งขัน วงดนตรีพื้ น บ้านร่วมสมั ย
ระดั บ ชาติ ซึ่ งจั ด ขึ้ น ณ มหาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561)
86
0

วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ตามสูตร
34.80
= x 100
42.32 %
86
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
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42.32
20

x5

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
สังคมฯ 18.40 %
วิทย์ฯ 27.60 %
วิทย์สุขภาพฯ 27.60 %

ร้อยละ 42.32

=

5 คะแนน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

-

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 71

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
1. นางสาวนารถนรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก
3. อาจารย์ฤทัย สาเนียงเสนาะ
4. อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
5. อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คามิ่ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2909 3026
E-mail : nanpha76@hotmail.com
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 มกราคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจาปี ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม (เอกสาร 3.1.1(1)) และ
คณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม (เอกสาร 3.1.1(2)) ขึ้น คณะกรรมการบริการวิชาการได้ประชุมเพื่อ
ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้มีการกาหนดตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ โดยใช้โครงการและงานวิจัยที่อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ได้ลงไปบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อสานต่อ
และขยายผลการดาเนินงานกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายของคณะมนุษยศาสตร์ ฯ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ดาเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของชุมชนที่ได้เริ่มดาเนินการไว้จากปีก่อนมาสานต่อในแผนปีงบประมาณ 2561
(เอกสาร 3.1.1(3) - (เอกสาร 3.1.1(4)) และได้มีการนาเสนอแผนงานของคณะกรรมการพันธกิจสัมพันธ์ฯ ในที่ประชุม
ของกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ แล้ว ซึ่งโครงการที่มีการดาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจฐานราก
ในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจชุม ชนเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุข บ้านคลองสิบ สาม ต.พืชอุด ม
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ยังได้มีการเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายในการ
ท างานเดิ ม กับ ทางคณะมนุ ษ ยศาสตร์ฯ จึ งได้ จั ด กิจ กรรมส ารวจข้อมู ล จั ด ท าฐานข้อมู ลหมู่ บ้ านในจังหวัด ปทุ ม ธานี
และจังหวัดสระแก้วเพื่อกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ 1) ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และ 2)
บ้านคลองอาราง ม.16 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยในกิจกรรมนี้มีคณะอาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่ใน
การเก็บข้อมูลบริบทชุมชน การพูดคุยกับแกนนา และการเก็บข้อมูลรายครัวเรือน เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ จากนั้นมี
การวางแผนนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ถ่ายทอดคืนแก่ชุมชน เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดโครงการที่สอดคล้องกั บ
บริบทและสภาพปัญหาของชุมชนต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ คณะมนุ ษยศาสตร์ฯ ได้จัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏฯ เพื่อพั ฒ นาท้องถิ่น จานวน
2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลั งให้ชุมชน
ท้ องถิ่น สามารถด ารงอยู่ ได้ อย่ า งยั่ งยื น ซึ่ งมี การท างานร่วมกับ ส านั กส่ งเสริม การเรีย นรู้แ ละบริการวิช าการ โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สร้างเครือข่า ยนั กพั ฒ นาและแก้ปั ญ หาชุ ม ชนท้ องถิ่น ส ารวจข้อมู ล และจัด ท าฐานข้อมู ล หมู่ บ้ า น
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และจัดทาแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน โดยแบ่งการทางานออกเป็น
2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นช่วงศึกษาบริบทของชุมชนและวางแผนการช่วยเหลือ และช่วงที่ 2 เป็นการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ซึ่งพื้นที่ที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายดาเนินการ ดังนี้
จังหวัดปทุมธานี คือ ม.8 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
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จังหวัดสระแก้ว คือ ม.3 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
ขณะนี้ทั้ง 2 พื้นที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และกาลังอยู่ในช่วงของการจัดทารายงานสรุปโครงการและรายงาน
การถอดบทเรียน
2. โครงการบ่มเพาะคุณ ธรรมจริ ยธรรมบนพื้ นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
สาหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และปฐมวัย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ จานวนโรงเรียน 40 โรงเรียน และ
นักเรียนในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดปทุมธานี จังหวัดละ 2,000 คน รวมทั้งหมด 4,000 คน แบ่งเป็น
- ระดับมัธยมศึกษา จานวน 1,000 คน
- ระดับประถมศึกษา จานวน 600 คน
- ระดับปฐมวัย จานวน 400 คน
โดยในแต่ ล ะระดั บ ได้ มี การออกแบบคู่มื อส าหรับ ครู และจั ดท าสื่ อการเรีย นการสอน อั น อยู่ บ นพื้ น ฐานของ
คุณธรรมจริยธรรมจานวน 5 ด้าน คือ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมีเหตุผล และ
ด้านจิตสาธารณะ ดังนี้ 1) ในระดับปฐมวัย จัดทากล่อง(boxset) สื่อการสอนคุณธรรม 2) ในระดับประถมศึกษา จัดทา
การ์ตูนแอนิเมชั่น จานวน 5 เรื่อง และบทเพลงคุณ ธรรม 3) ในระดับมัธยมศึกษา จัดทาคู่มือครูและออกแบบ mini
course ในการสอนเรื่อ งคุณ ธรรมผ่ านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่ างๆ โดยคู่มื อครู และสื่ อเหล่ านี้ จะน าไปเผยแพร่ให้ กับ
โรงเรียนเป้าหมาย ทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินการได้ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
2. ประสานงานแนะนาโครงการ จัดหารายชื่อโรงเรียนเครือข่าย และรายชื่อคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาที่
สมัครเข้าร่วมโครงการ
3. แต่งตั้งคณะทางานชุดย่อยจัดทาคู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ พัฒนาชุดสื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความเป็นพลเมืองดี
4. แต่งตั้งคณะอาจารย์ภายในผู้ประสานงานประจาโรงเรียนจัดทาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
5. คณะทางานจัดทาร่างคู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ ออกแบบชุดสื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมความเป็น
พลเมืองดี
6. ประชุมคณะกรรมการนาเสนอผลจัดทาร่างคู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ และผลออกแบบชุดสื่อจัด
กิจกรรมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดี
7. คณะทางานปรับปรุง ดาเนินการผลิต จัดหาคู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ สื่อการอบรม และจัดหาสื่อ
จัดกิจกรรมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดี
8. ประชุมฝึกซ้อม มอบหมาย กาหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
9. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูผู้ร่วมโครงการสร้างสมรรถนะในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใน
จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปทุมธานี
10. จัดกิจกรรมสร้างเสริมการตระหนักรู้ด้านความเป็นพลเมืองดีให้ แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย ใน
จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปทุมธานี
11. จัดทีมงานบันทึกภาพนิ่ง วีดีโอคลิปกิจกรรมการสร้างเสริมการตระหนักรู้ด้านความเป็นพลเมือง
ดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย
12. ติดตามผล ตรวจเยี่ยมการดาเนินกิจกรรมของครูและโรงเรียนเครือข่าย
13. ประชุมคณะทางานถอดบทเรียน จัดทาบทความเรื่องเล่าความสาเร็จ
14. ประชุมคณะกรรมการประมวลผลและจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
(เอกสาร 3.1.1(1) - 3.1.1(4))
เอกสารหลักฐาน
3.1.1(1) คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 317/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1.1(2) คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 34/2561 ลงวันที่ 25 ม.ค. 61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (เพิ่มเติม) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1.1(3) แผนการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2562
3.1.1(4) คู่มือบริการวิชาการ
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 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
คณะกรรมการบริการวิชาการได้ร่วมประชุมและดาเนินการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่จะนาไปจัดให้กับชุมชนและกล่าวถึงกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากโครงการบริการ
วิชาการ (เอกสาร 3.1.2(1-2)) โดยขณะนี้ได้เริ่มต้นสรุปข้อมูลจากโครงการที่ได้มีการดาเนินการแล้ว
(เอกสาร 3.1.2(1) - 3.1.2(2))
เอกสารหลักฐาน
3.1.2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ เรื่อง ดาเนินการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3.1.2(2) แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมสารวจข้อมูลจัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วเพื่อกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์
ในกิจกรรมนี้คณะอาจารย์และนักศึกษาทุกสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่
โดยแบ่งการลพื้นที่เก็บข้อมูลเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่งโดยการพูดคุยกับผู้นาชุมชนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชน นโยบาย ผลารดาเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมาของชุมชน ค้นหาความต้องการเบื้องต้น จากนั้นครั้งที่สอง ได้ทาการ
นัดหมายแกนนาในการร่วมกันสารวจข้อมูลของชุมชนแบบรายครัวเรือน นาผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่ง
ข้อมูลสาคัญที่พบคือ ชุ มชนบ้านงิ้วมีทั้งหมด 5 หมู่ หมู่ที่มีจานวนครัวเรือนมากที่สุดคือ หมู่ 2 จานวน 206 ครัวเรือน
รองลงมาคือหมู่ 3 จานวน 180 ครัวเรือน รองลงมาเป็นหมู่ 5 หมู่ 1 และหมู่ 4 ตามลาดับ ลักษณะของครอบครัวเป็น
ครอบครัวเดี่ยว อาชีพส่วนใหญ่ของคนชุมชนคืออาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาคือการทางานในโรงงานหรือบริษัทเอกชน
อันดับสามคืออาชีพค้าขาย เป็นต้น (เอกสารแนบ 3.1.4(4)) จากนั้นคณะได้นาผลการศึกษามาวิเคราะห์และออกแบบ
กิจกรรมบริการวิชาการ ก่อนนากิจกรรมดังกล่าวลงไปจัดให้แก่ชุมชนในวันเดียวกับที่ลงพื้นที่คืนข้อมูล เพื่อให้ชุมชน
ทราบและกระตุ้นชุมชนนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจมาวางแผนพัฒนาชุมชนตนเองร่วมกับคณะมนุษยศาตร์ ซึ่งคณะ
มนุษยศาสตร์ได้นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจมาออกแบบโครงการเพื่อจัดทาแผนงานบริการวิชาการในปีงบ พ.ศ. 2563
ต่อไป ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ได้จัดให้ชาวบ้านหลังจากเวทีคืนข้อมูลเสร็จสิ้น คือ สาขานิติศาสตร์ได้จัดบริการวิชาการด้าน
กฎหมายในชีวิตประจาวันและการกู้ยืม โดยมีการนาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษานั้นๆ เช่น รายวิชาลักษณะทรัพย์และที่ดิน รายวิชากฎหมายอาญา รายวิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง
ฯลฯ สาขาจิตวิทยาได้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้วยกิจกรรมการบริหารร่างกายและบริหาร
สมองที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพตนเองในขณะนั่งทางานได้ โดยนานักศึกษางจัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาจิตวิทยาวัย
ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ การฝึกอบรมทางจิตวิท ยาชุม ชน การฝึกอบรมทางจิตวิท ยาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ หลักสูต ร
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารได้ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งได้นามาบูรณาการกับ
การเรีย นการสอนในรายวิช าคติชนวิท ยา โดยหลังจากการลงพื้น ที่ได้นาข้อมู ลที่ รวบรวมได้มาจัดท าเป็ นหนังสือชื่ อ
“วิถีชุมชนบ้านงิ้ว” เพื่อมอบให้แก่ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของตนเองต่อไป
(เอกสาร 3.1.3(1) - 3.1.3(4))
เอกสารหลักฐาน
3.1.3 (1) แบบสรุปรายงานผลกิจกรรม กิจกรรมสารวจข้อมูลจัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วเพื่อกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ (5 พ.ย. 61)
3.1.3 (2) แบบสรุปรายงานผลกิจกรรมสารวจบริบทและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
(7 ธ.ค. 61)
3.1.3 (3) แบบสรุปรายงานผลกิจกรรมจริยธรรมผ่านเรื่องเล่าทางพระพุทธศาสนา (3 ต.ค. 61)
3.1.3(4) แบบสรุป รายงานผลโครงการบริการวิ ช าการพื้ น ฐานการปฏิ บั ติ เครื่องดนตรี (โรงเรีย นในจั งหวั ด สระบุ รี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง) (5 ต.ค. 61)
 ข้อ 4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริการวิชาการดาเนินการประเมินความสาเร็จของตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบ
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ไปด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอก เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
โครงการ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน มีจานวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
3.1.1.1 จานวนพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพื้น ที่
จังหวัดสระแก้ว (1) ค่าเป้าหมาย 2 พื้นที่ ผลการดาเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คณะได้ดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการใน
พื้นที่เป้าหมาย จานวน 2 พื้นที่ คือ 1) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ชุมชนบ้านงิ้ว อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี และ ม.
8 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 2) จังหวัดสระแก้ว คือ ม.3 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซึ่งพบว่าการ
ดาเนินงานสาเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมตามพันธกิจที่ได้ดาเนินงานร่วมกับชุมชน
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญ หาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมกันที่บู รณาการ
ภารกิจของมหาวิ ท ยาลัย ค่าเป้ าหมาย ระดับ 5 ผลการด าเนิ น งาน บรรลุเป้ าหมาย ผลการด าเนิ น งานในกิจกรรม
ให้บริการวิชาการพบว่าชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยื่น เช่น
กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีคณะได้มีการลงพื้นที่พูดคุยกับแกน
นาและชาวบ้านถึงปัญหาที่ต้องการแก้ไข เริ่มต้นชาวบ้านสะท้อนให้เห็นปัญหาในระดับบุคคล ซึ่งคณะทางานได้มีการนา
ข้อมู ลที่ ได้ จากการส ารวจเบื้ องต้น เข้าพู ดคุย กับ ผู้ น าชุม ชน ผู้ ใหญ่ บ้ านและพั ฒ นากรของชุม ชน เพื่ อหารือเกี่ย วกับ
ประสบการณ์ในการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าเคยมีประสบกรณ์หลายอย่างเช่น การทาขนมอบ การทา
เห็ด ฯลฯ จากนั้นคณะทางานและผู้นาชุมชนจึงได้พูดคุยถึงปัญหาและการดาเนินการที่ผ่านมา และได้แจ้งถึงภารกิจของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการจะมาช่วยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต และสอบถามกลุ่มแกนนาถึงความต้องการและ
ความพร้อมที่จะรวมกลุ่มกันอีกครั้ง ซึ่งแกนนาสนใจการทาเห็ด เพราะขายง่าย และดูแลไม่ยาก จากนั้นจึงเป็นขั้นตอน
ของการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชาวบ้าน โดยการรวมกลุ่มของผู้ที่สนใจ เริ่มต้นได้มาจานวน 10 ท่าน เมื่อได้กลุ่มแล้วจึง
จัดตั้งเป็นคณะกรรมการโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกลุ่ม จากนั้นได้มีการให้ความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือน ให้กับชุมชน
เพื่อให้มีความรู้ในการบันทึกรายรับรายจ่าย และการนากลุ่มคณะกรรมการฯเดินทางไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มเห็ดป้านาเพื่อ
ศึกษาแนวทางการเพาะเห็ด ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงได้กลับมาดาเนินการในชุมชนของตนเองโดย
การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โดยทางคณะมนุษยศาสตร์ได้นานักศึกษาเข้าไปช่วยสร้างโรงเพาะเห็ดร่วมกับชุมชน ใช้วัสดุ
ในชุมชน เมื่อเสร็จแล้วได้ลงเห็ดและเห็ดเริ่มออก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า แต่ปัญหาที่พบคือ เห็ดไม่
ออกตามเวลาที่กาหนดเนื่องจากปัญหาของสภาพอากาศและปัญหาเรื่องน้าซึ่งไม่มีแรงดันมากพอ จากนั้นกลุ่มอาจารย์
และชาวบ้านจึงได้ระดมความคิดกันเพื่อแก้ไขปัญหา และพบว่า จาเป็นต้องติดตั้งปั๊มน้าเพิ่ม ซึ่งในที่ประชุมได้ตกลงกันว่า
จะเก็บเงินที่ได้จากการขายเห็ดนี้เพื่อจัดซื้อในภายหลัง ส่วนสติกเกอร์และบรรจุภัณฑ์นั้นทางอาจารย์จากสาขาทัศนศิลป์
ได้ร่วมออกแบบตามความต้องการของชุม ชน ซึ่งจะเห็ นได้ว่าจากกระบววนการทางานตั้ งแต่เริ่มต้ นมาจนถึงขั้นจั ด
จาหน่ายนั้นทางมหาวิทยาลัยและชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มในการทา
อาชีพทาลูกประคบสมุนไพรอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาผลผลิตส่วนใหญ่ได้จัดซื้อมาจากภายนอก คณะทางานของคณะมนุษย
ศาตร์ได้ลงพื้นที่สารวจปัญหาร่วมกับแกนนา และชุมชน และได้พบว่าหากชุมชนสามารถปลูกสมุนไพรได้เพียงพอ และจัด
ขายให้กับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง ก็อาจไม่จาเป็นต้องซื้อผลผลิตจากภายนอกอีกต่อไป จะช่วยทาให้รายได้หมุนเวียนใน
ชุมชน คณะทางานจึงนาข้อมูลส่วนนีส้ นทนาร่วมกับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านเห็นด้วย จึงได้ร่วมกันวางแผนการจัดการพื้นที่ใน
บ้ า นของตนเองเพื่ อลงแปลงปลู กสมุ น ไพรมากขึ้น เพื่ อให้ ผ ลผลิ ต พี ย งพอต่ อการป้ อนเข้ากลุ่ ม สมุ น ไพร ซึ่ งจากการ
ดาเนินงานทาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีการควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ดีกว่าเดิม
3.1.1.3 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง ค่าเป้าหมาย 2 ชุมชน ผลการดาเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย เนื่องจากพบชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเองจานวน 2 ชุมชน คือ 1) ม.8 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี ที่ชุมชนสามารถรวมกลุ่มจัดตั้งคณะกรรมการและมีการบริหารจัดการ การมอบหมายหน้าที่ การจัดตารางใน
การดูแลเห็ดด้วยตนเอง รวมถึงเมื่อเกิด ปัญหาสามารถระดมความคิดเพื่อแกไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 2) ม.3 ต.วัง
สมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มในการทาอาชีพทาลูกประคบสมุนไพรอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมา
ผลผลิตส่วนใหญ่ได้จัดซื้อมาจากภายนอก คณะทางานของคณะมนุษยศาตร์ได้ลงพื้นที่สารวจปัญหาร่วมกับแกนนา และ
ชุ ม ชน และได้ พ บว่าหากชุ ม ชนสามารถปลู กสมุ น ไพรได้ เพี ย งพอ และจัด ขายให้ กับ กลุ่ ม ได้ อย่ างต่ อเนื่ อง ก็ อาจไม่
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จาเป็นต้องซื้อผลผลิตจากภายนอกอีกต่อไป จะช่วยทาให้รายได้หมุนเวียนในชุมชน คณะทางานจึงนาข้อมูลส่วนนี้สนทนา
ร่วมกับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านเห็นด้วย จึงได้ร่วมกั นวางแผนการจัดการพื้นที่ในบ้านของตนเองเพื่อลงแปลงปลูกสมุนไพร
มากขึ้นเพื่อให้ผลผลิตพียงพอต่อการป้อนเข้ากลุ่มสมุนไพร ซึ่งจากการดาเนินงานทาให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
ตนเองได้หลังจากที่ได้รับคาแนะนาไปแล้ว นอกจากนี้พบว่า ชาวบ้านมีศักยภาพมากขึ้นจากเดิมซึ่งแม้ว่าจะมี ความรู้
เกี่ยวกับ สมุ น ไพรเป็ น อย่างดี แต่ขาดความมั่น ใจในการน าเสนอ ซึ่งจ าเป็ น ต้ องฟั งผู้น าเพี ย งอย่างเดีย ว แต่ หลังจาก
คณะทางานของมนุษยศาสตร์ได้ลงพื้นที่หนุนเสริมและสร้างขวัญและกาลังใจให้ชาวบ้านแล้ว ชุมชนมีความมั่นใจมากขึ้น
ซึ่งทาให้เห้นถึงองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวสมาชิกทุกคนของกลุ่ม ซึ่งเห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มและชุมชนที่เกิดขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
โครงการ 3.2.1 โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจานวน
1 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
3.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 ผลการดาเนินงาน บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากคณะได้น้อมนาแนวคิดการ
ดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ตามหลักการ เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา เป็นหลักในการดาเนินงาน โดยการเข้าใจหมายถึงการเข้าใจในบริบทชุมชน และนาข้อมูลลงไปเข้าถึง
ชาวบ้านให้เข้าใจข้อมูลชุมชนของตนเอง เกิดความตระหนักและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างนักวิชาการและชาวบ้าน จน
นาไปสู่การเกิดข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาชุมชน
โครงการ 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มีจานวน 1 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
3.2.3.1 ร้อยละของการดาเนินโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากโครงการได้ดาเนินกิจกรรมตามแผนและได้มีการประเมินผลสาเร็จของ
โครงการพบว่าการจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 80
กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้เข้ามาฟังแนวความคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน
โครงการ 3.5.1 โครงการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) มีจานวน 1 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
3.5.1.1 คณะมีการเปิดบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ป ระชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟั ง
แนวความคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รั บการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ค่าเป้าหมาย 1 หน่วย ผลการดาเนินงาน บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะได้จัด
โครงการบรรยายสาธารณะ จานวน 1 โครงการ ชื่อกิจกรรม โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีสาธารณะเพื่อการ
สร้างการเรียนรู้ (Public Lecture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ดังนี้
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
2. ภาวะผู้นาในการทางานอาสาพัฒนาชุมชน (leadership)
3. ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทางาน(work passion)
4. การเสริมพลังในการทางาน (empowerment)
ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมกับผู้ที่สนใจที่เทศบาลตาบลลาดหลุมแก้ว ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
(เอกสาร 3.1.4(1) – 3.1.4(2))
เอกสารหลักฐาน
3.1.4(1) แผนการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2561
3.1.4(2) ผลการสารวจข้อมูล ต. บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และ บ้านคลองอาราง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
 ข้อ 5.นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
ผลการดาเนินงาน
หลังการดาเนินโครงการบริการวิชาการแล้ว ทางคณะกรรมการ ผู้บริหารคณะได้ร่วมกันประเมินความสาเร็จ
ตามตัวบ่ งชี้ ของแผนและโครงการบริการวิช าการแก่สั งคม โดยพบว่า ความสาเร็จตามตั วบ่งชี้ของแผนบริการ
วิชาการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะมีนโยบายในการดาเนินงานต่อเนื่องในพื้นที่ที่ได้มีการริเริ่มการดาเนินงาน
ไว้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และมีผลจากการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการได้
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มีการวางแผนขยายพื้นที่บริการวิชาการของคณะให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นๆของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการ
หลักมากขึ้น เช่น การลงสารวจพื้นที่บริเวณบ้านป่างิ้ว ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุ มธานี, บ้านคลองอา
ราง ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมือง จังหวัด สระแก้ว และชุมชนคลอง 13 ต าบลลาลูกกา อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อทาความเข้าใจ สอบถามความต้องการของสมาชิกในชุมชน เพื่อนามาวางแผนพัฒนาและให้บริการ
ทางด้านวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ทางคณะกรรมการยังได้วางแผน
ให้มีการจัดทาผลงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน เช่น การจัดสร้างเครือข่ายที่มีผู้
ประสานงานจากทั้งฝ่ายชุมชนผู้รับบริการและฝ่ายผู้ให้บริการอย่างชัดเจน มีการจัดทารายงาน AAR เพื่อบันทึกผล
การเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างต่อเนื่องอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริการวิชาการได้นาผลที่ได้จากการคืนข้อมูล ซึ่งชุมชนได้เสนอเรื่องที่อยากจะแก้ไข
ปัญหาโดยมีการเรียงลาดับตามความเร่งด่วน และร่วมกันลงความเห็น พบว่า เรื่องที่ชุมชนอยากให้ดาเนินการ มี
ดังนี้ การส่งเสรมการท่องเที่ยว การส่งเสริมผลิตภัณ ฑ์ชุมชน การส่งเสริมอาชีพในชุมชน ซึ่งคณะกรรมการได้ใช้
ข้อมูลในส่วนนี้ในการวางแผนดาเนินโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่โครงการชื่อ การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้านงิ่ว อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี และจากการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนที่ อ.วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ทาให้เห็นปัญหาทาให้เห็นถึงปัญหาความยากจนของคนในตาบลบ้านไร่สาม
ศรีและภาวะด้อยโภชนาการ ดังนั้น คณะทางานจึงร่วมกั นวางแผนจัดทาโครงการ ส่งเสริม การบริโภคผักผลไม้
ปลอดภัยในโรงเรียนบ้านไร่สามศรี โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการปลูกและการบริโภคผักผลไม้และส่งเสริมให้มีการ
บริโภคผักที่ปลูก ซึ่งนาผลการบริการวิชาการที่ได้ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562 มาปรับปรุงพัฒนาการบริการ
วิชาการ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้
บริการวิชาการในปี 2562
แผนพัฒนาสาหรับบริการวิชาการในปี 2563
ช่ ว งเวลาในการจั ด บริ ก ารวิ ช าการไม่ เป็ น ไปตาม การด าเนิ น กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการในปี 2563 ให้
แผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้ จากการกาหนดช่วงเวลาที่ ความสาคัญกับการทางานพัฒนาต่อในพื้นที่เดิม ดังนั้น
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมของชุ ม ชน และของ ในการวางแผนการด าเนิ น การในปี 2563 จึ ง ได้ น า
มหาวิทยาลัย
ข้อมูลของชุมชนที่ได้จากการลงพื้ นที่สารวจและเก็บ
ข้อมู ล มาเป็ น ฐานในการกาหนดช่ ว งเวลาในการจั ด
กิจกรรม เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ วิถีชี วิตของชุม ชนและ
สามารถบูรณาการกับภารกิจของอาจารย์และนักศึกษา
ผู้ให้บริการวิชาการได้ดีขึ้น
การบริการวิช าการในปี 2562 ได้ เปิ ด พื้ น ที่ ใหม่ จาก การริเริ่ม โครงการเพิ่ ม รายได้ ให้ แ ก่ชุ ม ชน พื้ น ที่ ม.8
โครงการบริการวิชาการที่ทาร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น ตาบลระแหง และพื้นที่ ม.3 ตาบลวังสมบูรณ์ นั้นได้มี
พื้ น ที่ ม.8 ต าบลระแหง และพื้ น ที่ ม.3 ต าบลวั ง การร่วมกันสร้างกลุ่มอาชีพเกิดขึ้น และได้เริ่มลงมือทา
สมบู รณ์ ซึ่งได้ ท าการศึกษาข้อมู ลพื้ น ฐานของชุม ชน กิจกรรม เช่น อาชีพเพาะเห็ด พื้นที่ ม.8 ตาบลระแหง
ในช่วงที่ 1 และนาข้อมูลจากช่วงแรกนั้นมาวางแผนทา แต่การดาเนินงานในปี 2562 นั้นมีข้อจากัดด้านเวลาที่
กิจกรรมเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนนช่วงที่ 2
จะต้องสรุปโครงการตามปีงบประมาณ ซึ่งทาให้ เห็ น
ผลลัพ ธ์ความเปลี่ยนแปลงที่ ไม่ชัดเจน ดั งนั้ นทางที ม
บริการวิชาการฯ จึงได้มีการวางแผนการทางาน ในการ
พั ฒ นาและยกระดั บ โครงการที่ ได้ ริเริ่ม ไว้ ในปี พ.ศ.
2562 ต่อเนื่องไป ในปี 2563 พร้อมทั้งมีการขยายผล
ข้อมูลที่ได้จากบริการวิชาการ มาริ่เริ่มโครงการใหม่ใน
ปี 2563 โด ย ใช้ งบ ป ระ ม าณ ใน ส่ ว น ข อ งค ณ ะ
มนุ ษ ยศาสตร์ฯ เช่ น โครงการจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
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การประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
การประเมินส่วนใหญ่ เน้น ไปที่ การประเมิน output
เช่น ความรู้ ความพึงพอใจ แต่ยังไม่ได้กาหนดตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ (outcome) ที่ชัดเจน
การบริการวิชาการแบบแยกสาขาวิชา
เริ่ ม ท าการบริ ก ารวิ ช าการที่ ส ามารถพั ฒ นาเป็ น
ผลงานวิจัยได้ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ ได้เกิดงานวิจัยเชิงพื้นที่จานวน
2 เรื่อง

วัฒนธรรม บ้านป่างิ้ว อ.สามโคก โครงการส่งเสริมการ
บริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียนบ้ านไร่สามศรี ซึ่งเป็น
โรงเรีย นที่ เราได้ ท าการส ารวจในขณะลงพื้ น ด าเนิ น
กิจ กรรมแก้ไขปั ญ หาความยากจน และโครงการบ่ ม
เพาะคุณธรรมจริยธรรมฯ
พั ฒ นาและวางแผนการบริก ารวิ ช าการที่ มี ก ารเน้ น
ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ห รือ คุ ณ ค่ า ที่ เกิ ด ขึ้น กั บ ผู้ รับ บริก าร
อย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น ระดับความสุข หรือ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น หรือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
การบริการวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์ความรู้ทั้งใน
สาขาวิชาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ และสาขาวิชา
นอกคณะมนุษยศาสตร์
วางแผนจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สามารถท าเป็ น
ผลงานวิ จั ย ได้ ต่ อ เนื่ อ ง และเพิ่ ม ในกิ จ กรรมบริก าร
วิชาการเรื่องอื่นๆ ต่อไป

(เอกสาร 3.1.5(1))
เอกสารหลักฐาน
3.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 ส.ค. 61
 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
คณะได้รับการอนุมัติโครงการบริการวิชาการที่ทาร่วมกับมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏฯเพื่อพัฒ นา
ท้องถิ่น จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาท้ องถิ่น เพื่ อแก้ ปั ญ หาความยากจน ยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ของประชาชน
จานวน 2 พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่
- พื้นที่หมู่ 3 บ้านไร่สามสี ตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ขณะนี้อยู่ในช่วงถอดบทเรียนและจัดทารายงานเรื่องเล่าของความสาเร็จ
- พื้นที่หมู่ 8 ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่
ในช่วงถอดบทเรียนและจัดทารายงานเรื่องเล่าของความสาเร็จ
2. โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
- ระดับปฐมวัย ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดกิจกรรมและติดตามผลการจัดกิจกรรม
- ระดับประถมศึกษา ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดกิจกรรมและติดตามผลการจัดกิจกรรม
- ระดับมัธยมศึกษา ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดกิจกรรมและติดตามผลการจัดกิจกรรม
(เอกสาร 3.1.6(1))
เอกสารหลักฐาน
3.1.6(1) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
- โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่หมู่ 3 บ้านไร่สามสี ตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
- โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่หมู่ 8 ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
- โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพืน้ ฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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ระดับปฐมวัย
- โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพืน้ ฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ระดับประถมศึกษา
- โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพืน้ ฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ระดับมัธยมศึกษา

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ห ลากหลายครบทุ ก มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ
สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และ โดยมี ก ารให้ ทุ ก สาขาวิ ช าการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
สั งคมศาสตร์ และมี พื้ น ที่ ให้ บ ริก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมซึ่ ง ดาเนินกิจกรรมการสารวจข้อมูลชุมชน เพื่อนามาต่อยอด
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยมีพื้นที่ให้บริการหลักอยู่ใน การพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
เขตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมี ก ารติ ด ตามผลจากบางกิ จ กรรมในโครงการ มีการกาหนดวาระการประเมิ น โครงการอย่างสม่าเสมอ
บริการวิช าการของปี ที่ แล้ ว เพื่ อประเมิ น สถานการณ์ ถึง มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจน และมี ก าร
ความอยู่ได้อย่างยั่งยืนของชุมชน นอกจากนี้ยังควรมีการ สนับสนุนงบประมาณด้านการติดตามผลมากขึ้นในอนาคต
ติดตามผลและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ย นความรู้กัน
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและมีความต่อเนื่องมากขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
1. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
2. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
3. อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร
4. อาจารย์วรนาฎ อินถารต
5. อาจารย์รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานพัฒนานักศึกษา

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางณีรนุช ทิศกระโทก
2. นางสาวบุษบงก์ วินิยม

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : หน่วยงานพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 08 1739 3855
E-mail : ict_rmuti@hotmail.com
E-mail : tong_top3135@hotmail.com
nuntigan_pae@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)
โทรศัพท์ : 0 2529 3914

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี การจัด ประชุม คณะกรรมการทานุบ ารุงศิลปะวัฒ นธรรม ประจาปี
งบประมาณ 2562 โดยได้ขอความอนุเคราะห์ตัวแทนอาจารย์จากแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทานุบารุง
ศิลปะวัฒ นธรรม โดยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุ บารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ประจาปีงบประมาณ 2562
เพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ให้การบริหารงานด้านการทานุบารุง
ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมของคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มี ระบบและกลไกสามารถด าเนิ น การตามพั น ธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยในด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้ ด าเนิ น การจั ด ท าคู่มื อ ท านุ บ ารุง ศิล ปะและวั ฒ นธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย ตามแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการดาเนินงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคู่มือการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ เพื่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของคณะต่อไป
(เอกสาร 4.1.1(1) - 4.1.1(3))
เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามคาสั่ง 421/2561 ประจาปีการศึกษา 2561
ลงวันที่ 1 พ.ย. 61
4.1.1(2) คู่มือการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
4.1.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 1 ต.ค. 61
 ข้อ 2.จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินการจัดทาแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกาหนดตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ
2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้มีการทบทวนการจัดกิจกรรมตามแผนทานุบารุงศิลปวัฒธรรม และ
มี ก ารติ ด ตามแผนอย่ า งเป็ น ระบบ คณะได้ จั ด กิ จ กรรมมหกรรมวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ร่ ว มสมั ย 1 st VRU Folk
Contemporary Festival ในวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยให้แต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. นิทรรศการและการเสวนาจากสาขาวิชา
(1) “วิถีไทย วิถีทางสังคมศาสตร์” โดย สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(2) “การจัด การภาครัฐแนวใหม่ และโครงสร้างองค์กรปกครองท้ องถิ่น ไทย” โดย สาขาวิช า
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รัฐประศาสนศาสตร์

(3) “หมอภาษา ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” โดย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
(4) “การส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัยผ่านศิลปวัฒนธรรมไทย โดย สาขาวิชา จิตวิทยา
(5) “การสร้างสรรค์ผลงานภายใต้โจทย์ความเป็นท้องถิ่น” โดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(6) เสวนา หัวข้อ “ความแตกต่างระหว่างวัฒ นธรรมไทยกับวัฒนธรรมอังกฤษ สายฝอต้องฟัง
มีแฟนฝรั่งอย่างไรให้มีความสุข” โดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
2. กิจกรรม Work shop
(1) “Woodcut Contemporary” โดย สาขาวิชาทัศนศิลป์
(2) “ผ้าทอชุมชนร่วมสมัย” โดย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
3. การแสดงจากคณะและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
(1) สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(3) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(4) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(5) ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(6) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(7) Lingkung Seni Sunda Universitas Padjadjaran 2 ชุด
(8) อาจารย์สุพจน์ จูกลิ่น ทีมรากแก้วไทยแลนด์ก็อตทาเล้นท์ ปีที่ 4
(9) สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์
โดยกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชายังได้บูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
สาขาวิชาจิตวิทยา รายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่
1. HPY 111 จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย
2. HPY 110 จิตวิทยาทั่วไป
3. HPY 112 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับนักจิตวิทยา
4. HPY 113 สรีรจิตวิทยา
5. HPY 210 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
6. HPY 114 กลุ่มสัมพันธ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บูรณาการกับกิจกรรม “Thai Cultural Preservation through Story Telling
Activity” รายวิชาที่บูรณาการได้แก่
1. HEN224 การนาเสนองานภาษาอังกฤษ (English in Presentatation)
2. HEN201 English Phonetics
3. HEN132 การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. HEN343 องค์ประกอบของการเขียนความเรียง
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
กิจกรรม Work Shop ผ้าทอชุมชนร่วมสมัย รายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่
1. HCD 209 การประกอบการวิสาหกิจชุมชน Operation of Community Enterprises
2. HCD 109 การพั ฒ น าความสามารถของบุ คคลและกลุ่ ม Individual and Group
Competency Development
3. HCD113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัฒกรรมการสื่อสาร
กิจกรรมหมอภาษา รายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่ HTH317 ภาษากับวัฒนธรรม
สาขาวิชานิติศาสตร์ แสดงละครเกี่ยวกับ ศาลจาลอง รายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่
1 HLW305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2 HLW304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2
3 HLW306 กฎหมายลักษณะพยาน
4 HLW213 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
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5 HLW343 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
6 HLW203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
7 HLW308 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) รายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่
1. HEI373 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
2. HEI221 การอ่านเชิงวิจารณ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา การจัดนิทรรศการทางสังคมศาสตร์ รายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่
1. HSD 207 การพัฒนาประชาสังคม
2. HSD 328 การวิเคราะห์ชุมชนและแนวทางการพัฒนา
3. HSD 326 จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา
4. HSD 401 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว
5. HSD 224 ทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคม
6. HSD 301 ภูมิปัญญาไทย
สาขาวิชาทัศนศิลป์ กิจกรรม Workshop ภาพพิมพ์แกะไม้ รายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่
1. HVA 215 การพิมพ์ซิลสกรีนเบื้องต้น
2. HVA115ทฤษฎีศิลปะ 2
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ กิจกรรมบรรเลงเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย รายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่
1. HMU191 ปฏิบัติรวมวงแบบป๊อปปูล่าร์
2. HMU103 ปฏิบัติรวมวงเล็กแบบร่วมสมัย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดนิ ทรรศการ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และโครงสร้า งองค์กร
ปกครองท้องถิ่นไทย รายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่
1. HPA307 การตลาดภาครัฐ
2. HPA 209 การจัดการภาครัฐ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ รายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่ วิชากราฟิคสาหรับงานสารสนเทศ
ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผน และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ตามแผน ดังนี้

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
งบประมาณที่ใช้ไป
คิดเป็นร้อยละ
จานวนกิจกรรม
จานวนกิจกรรมที่จัดไป
คิดเป็นร้อยละ

รายละเอียดงบประมาณ

180,100.00 บาท
159,900 บาท
20,200 บาท
156,181.20 บาท
86.72
4 กิจกรรม
4 กิจกรรม
100.00

เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ ทางคณะกรรมการจึงมีมติให้แต่ละหลักสูตรจัดทาโครงการด้านทานุบารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มกั บ โครงการหลั ก ของคณะ โดยใช้ ง บประมาณของคณะและคณะกรรมการได้ มี ก ารเสนอ
ขอเพิ่มจานวนคณะกรรมการโดยให้หลักสูตรส่งตัวแทนหลักสูตรละ 1 ท่าน เพื่อกากับดูแลให้โครงการเป็นไปตามตัวชี้วัด
และแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(เอกสาร 4.1.2(1) - 4.1.2(4))
เอกสารหลักฐาน
4.1.2(1) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4.1.2(2) แผนด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2562
4.1.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 1 ต.ค. 61
4.1.2(4) คู่มือการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 62
 ข้อ 3 กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการตามแผนที่
ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งได้กากับติดตามโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการตาม
แผนแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม และติดตามการจัดกิจกรรมด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทุกหลักสูตร ตามแผนด้านการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม จานวน 6 ครั้ง ดังต่ อไปนี้
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 มกราคม 2562
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
การเสนอโครงการต่ า ง ๆ ที่ เกี่ย วข้อง คณะกรรมการท านุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมได้ ร่วมกัน พิ จ ารณา
และเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละสาขาวิชาที่จัดโครงการเพื่อบูรณาการกับรายวิชาที่ทาการเปิดสอน
(เอกสาร 4.1.3(1))
เอกสารหลักฐาน
4.1.3(1) แผนด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562
 ข้อ 4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่ งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุป ระสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเพื่อรายงานผล
การดาเนินงานตามโครงการและประเมินผลความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่
วัฒนธรรม
จานวน 1 กลยุทธ์ 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ฟื้ นฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ตัวบ่งชี้ ที่ 1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
ผลการดาเนินงานพบว่า มีจานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาทไทยงดงาม
2. โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival
4. โครงการควันหลงสงกรานต์ “สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย-มอญ”
กรณีตัวอย่าง การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โครงการมหกรรมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นร่วมสมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival
ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุความสาเร็จตาม
ตัวชี้วัด




เชิงปริมาณ
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1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ
เฉลี่ยในระดับดีมาก อย่างน้อยร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 300 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
4.55 เฉลี่ยในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในวิถี
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
ร้อยละ 90 ของคนในท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็น
วิถีของคนในท้องถิ่น อย่างน้อยร้อยละ 90
ร้อยละ 92.4
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่
ร้อยละ 75 ไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.25 คิดเป็น
ได้รับไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 75
ร้อยละ 85
3. ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการอนุรักษ์และ
การอนุรักษ์และประยุกต์ศิลปะและ
ประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับชุมชนนาไปสู่การ
ระดับดี ชุมชนนาไปสู่การเพิ่มคุณค่าทางสังคมและ
เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่าเฉลี่ย 4.50
อย่างยั่งยืนในระดับดี
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.0









(เอกสาร 4.1.4(1))
เอกสารหลักฐาน
4.1.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 สรุปผล
การประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุ บารุงศิลปะและวัฒ นธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. กิจกรรมส่ งเสริม และสืบ สานวัฒ นธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาทไทยงดงาม เมื่ อวัน ที่ 20 – 22
พฤศจิกายน 2561
2. กิจกรรมไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 61
3. กิ จ กรรมมหกรรมวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ร่ ว มสมั ย 1 st VRU Folk Contemporary Festival เมื่ อ วั น ที่ 24
เมษายน 2562
4. กิจกรรมควันหลงสงกรานต์ “สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย-มอญ” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
 ข้อ 5.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ได้ วิ เคราะห์ สรุป ผลการประเมิ น โครงการท านุ บ ารุง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและน าผลที่ ได้ ดั งกล่ า วไปปรับ ปรุง แผนจาก
ปีงบประมาณ 2562 ในกิจกรรม (โครงการ) ตามแผนทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม ปีง บประมาณ 2563 โดยนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ในแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมหกรรมวัฒ นธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival
พบว่า การจัดงานเป็นช่วงฤดูร้อน (อากาศร้อน) เนื่องจากจัดกลางแจ้ง และหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมงานยังมีจานวน
น้อย งบประมาณด้านอาหารไม่เพียงพอ แนวทางปรับปรุง จัดกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว หรือช่วงปลายปี และเพิ่มภาคี
เครือข่าย โดยอาจมีการทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)
กิ จ กรรมที่ 2 กิจ กรรมควั น หลงสงกรานต์ พบว่ า อากาศร้อน อาหารไม่ เพี ย งพอ นั กศึกษาเข้า ร่ว ม
กิจกรรมน้อย แนวทางปรับปรุงขอจัดสรรงบประมาณสาหรับค่าอาหารและน้า เพิ่มขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้มากและ
ทั่วถึง และขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้สอนให้นานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่า นักศึกษาไม่ค่อยให้ความสาคัญ
กับพิธีไหว้ครู และมักจะพูดคุยเสียงดัง ขณะอยู่ในห้องประชุม และอาจารย์อาวุโสเข้าร่วมน้อย แนวทางปรับปรุง ควรจัด
ให้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เนื่องจากอาจารย์อาวุโสจะได้มาร่วมงานเพิ่มขึ้น และควรมีการกระตุ้นให้นักศึกษา
เห็นความสาคัญของพิธีไหว้ครู โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับพิธีสาคัญดังกล่าว
(เอกสาร 4.1.5(1) - 4.1.5(3))
เอกสารหลักฐาน
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4.1.5(1) สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชีท้ ี่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 พ.ค 62 สรุปผล
การประเมินความสาเร็ จตามตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุ บารุงศิลปะและวัฒ นธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2562
4.1.5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62 เรื่องการพิจารณาแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563

 ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง โดย
เผยแพร่ผ่ านช่องทาง เว็บ ไซต์ ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ เว็บ ไซต์ /เฟสบุ๊ ค ของ
หลักสูตรต่างๆ สื่อออนไลน์ เช่น โปรแกรม Line และเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาทไทยงดงาม เมื่อวันที่ 20 – 22
พฤศจิกายน 2561
2. กิจกรรมไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 61
3. กิจกรรมมหกรรมวัฒ นธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1 st VRU Folk Contemporary Festival เมื่อวันที่ 24
เม.ย. 62
4. กิจกรรมควันหลงสงกรานต์ “สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถี ไทย-มอญ” เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 62
(เอกสาร 4.1.6(1) – 4.1.6(7))
เอกสารหลักฐาน
4.1.6(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61
4.1.6(2) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.vru.ac.th
4.1.6(3) ประมวลภาพกิจกรรมในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://www.huso.vru.ac.th
4.1.6(4) เว็บไซต์เฟสบุ๊คของหลักสูตรต่างๆ เช่น http://www.facebook/Law
4.1.6(5) สื่อออนไลน์ เช่น โปรแกรม Line และเว็บไซต์อื่นๆ
4.1.6(6) ป้ายและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
4.1.6(7) https://www.youtube.com (VRU Channel)
 ข้อ 7 กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมมหกรรม
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ร่ ว มสมั ย 1 st VRU Folk Contemporary Festival เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน 2562 โดยมี ศิ ล ปิ น
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
1. นายธชย (เก่ง) ประทุมวรรณ (ดารา/ศิลปิน) ชื่อชุด “ดวลศิลป์” ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะ
หาร และเสวนา หัวข้อ “วัฒนธรรมไทยกับความเปลี่ยนไปในโลกปัจจุบัน”
2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชื่อชุด “นาฏศิลป์ไร้วิญญาณขับขานความเป็นไทย” ซึ่งเป็นการ
นาเอาศิลปะการเชิดหุ่นของหุ่นละครเล็กกับการเชิดหุ่นสายมาผสมผสานกันในแนวร่วมสมัย การแสดงชุดนี้ควบคุมการ
แสดงโดย อาจารย์สุกฤตาวัฒน์ บารุงพานิช
3. อาจารย์สุพจน์ จูกลิ่น ทีมรากแก้วไทยแลนด์ก็อตทาเล้นท์ ปีที่ 4 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
นาฏยศิลป์จากวรรณกรรมเรื่องพระลอ
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การแสดงร่วมสมัย ชุด “เหิร” การแสดงชุดนี้
สร้างสรรค์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ
5. ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชุด “เซิ้งผ้า
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ย้อมมูลควาย” ควบคุมการแสดงโดยอาจารย์สุชีรา อินทโชติ และอาจารย์ศิรดา พานิชอานวย
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชุด “ใต้พระทายลายลาว
เวียง”
7. Lingkung Seni Sunda Universitas Padjadjaran จากกลุ่ มที่ ชื่ อว่ า กลุ่ม ลิงกุง เซอนี ซุ น ดา ของ
มหาวิทยาลัยปัตจาจาราน ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อส่งเสริ ม และอนุรักษ์ศิลปะการแสดงทางด้านชาติพันธ์ของชาว
ซุนดา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใจกลางของเกาะชวา มีทั้งหมดสองชุด ชุดแรกชื่อว่า “รองแกง พังคุง แดนซ์ (Ronggeng Panggung
Dance)” สาหรับการแสดงที่สอง ชื่อชุด “มากาลังงัน แดนซ์ (Makalangan Dance)” เป็นการแสดง ใจปองงัน ซึ่งเป็น
ศิลปะพื้นบ้านของชาวซุนดา เป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงของผู้หญิง
(เอกสาร 4.1.7(1))
เอกสารหลักฐาน
4.1.7(1) หนังสือเชิญร่วมงานและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
7 ข้อ

7 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ยกระดับเพื่อสู่ระดับชาติและนานาชาตินาไปสู่การประชุม
วิชาการอย่างสร้างสรรค์
เกิดการสร้างเครือข่ายด้านทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ด้วยสภาพอากาศและฤดูการไม่สอดคล้องจึงต้องมีการปรับ ด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณ ทางคณะกรรมการจึงมีมติ
ระยะเวลาเปิดภาคการศึกษา
ให้ แ ต่ ละห ลั ก สู ต รจั ด ท าโค รงก ารด้ าน ท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ร่ ว มกั บ โครงการหลั ก ของคณะ โดยใช้
งบประมาณของคณะ
ควรสร้างเครือข่ายกับชุมชนท้องถิ่นและคณะต่าง ๆ
ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
ภายในมหาวิทยาลัยฯ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
2. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
3. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ
4. อาจารย์จารุณี มุมบ้านเซ่า
5. อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
2. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน
3. นางสาวภนาพร ยอดคา
4. นางอรนุช ปิ่นทอง
5. นางณีรนุช ทิศกระโทก
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักงานอธิการบดี
สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
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 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
เกณฑ์ข้อ 3, 4, 5 และ ข้อ 7 : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ ของคณะ และพั ฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ ได้ แก่ นโยบายรัฐบาล แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และนโยบายสภามหาวิทยาลัย ทาให้ได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีเนื้อหาสาคัญดังนี้
ปรัชญา
คุณธรรมนาความคิด บัณฑิตรู้รอบ มอบสุขให้สังคม บ่มเพาะจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นางานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ และถ่ า ยทอด เผยแพร่ โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรม
การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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เพื่ อ ท าให้ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของแผนกลยุ ท ธ์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560–2564 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผล
ของการดาเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง คณะฯ จึง
เห็นควรมีการกาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานในแนว
ใหม่ ที่ มีลั กษณะเป็ นการประเมินผลแบบมุ่ งผลสาเร็จ โดยประยุกต์ ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและ
ประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยกาหนดจัดให้มีการกาหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่
ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาองค์การ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ จึ ง จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
พัน ธกิจของคณะในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบั ณ ฑิ ต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรม
รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการ
จัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน มีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มีการจัดทารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณทุกไตรมาสเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารคณะให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนิ นการวิเคราะห์ SWOT ด้านการเงิน และกาหนดเป็น วัต ถุประสงค์
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน ฯ โดย
เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ทาให้สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้า นการเงิน
ผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจทางการบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว
4. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
5. บุคลากรของคณะมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานงบประมาณและการเบิกจ่ายไม่เพียงพอกับภาระงาน
2 อาจารย์ในคณะขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกัน
3. ระบบข้อมูลไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ในบางประเด็น
4. การจัดทารายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อ
เสนอต่อผู้บริหาร
โอกาส (Opportunities)
1. คณะได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอก มอบหมายงานให้ดาเนินการ
2. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน
อุปสรรค (Threats)
1. มีขั้นตอนและภาระงานในการทางานค่อนข้างมาก
2. บางช่วงเวลาระบบเครือข่าย ขัดข้อง ทาให้มีปัญหาในการปฏิบัติงาน
3. ข้อกาหนดในระเบียบปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา การบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่ อสร้างกลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการจั ด หางบประมาณ การใช้ จ่ ายงบประมาณโดยจั ด สรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
4. เพื่อให้มีการติดตามผล และนาไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ในเรื่องการกากับติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน คณะฯ ดาเนินการโดยมีการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มีการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาสเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป และรายงานการจัดหารายได้ เพื่อให้ทราบถึงที่มาของการจัดหา
เงินในกรณีที่มีการจัดหาเงินรายได้ ซึ่งจะทาให้คณะสามารถรับรู้รายจ่าย และรายได้ในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ท างคณะได้ ใช้ ข้ อ มู ล การทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก ารคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ป ระจ าปี
งบประมาณ 2561 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจาปี
งบประมาณ 2561 มาจัดทาเป็นแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และลดปัญหาจากปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
2562 และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 17 ก.ค. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติมีการ
นาเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(เอกสาร 5.1.1(1) – 5.1.1(4))
เอกสารหลักฐาน
5.1.1(1) แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560- 2564
5.1.1(2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.1(3) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
5.1.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 17 ก.ค. 2561
 ข้ อ 2.ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ทางการเงิน ที่ ป ระกอบไปด้ วยต้ น ทุ นต่ อหน่ วยในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร สั ด ส่ ว น
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ จั ด ท ารายงานต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของแต่ ล ะหลั ก สู ต รเพื่ อ น ามาวิ เคราะห์
ความคุ้มค่า โดยข้อมูลที่ได้มาจากการคานวณต้นทุนนั้นคณะได้ดาเนินการเก็บรวบรวมและสรุปตัวเลขจากงบบุคลากร
ในหลักสูตร ค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักสูตร และค่าใช้จ่ายทางอ้อม นามาคานวณต้นทุนรวม และนาจานวนนักศึกษาที่ได้จาก
ค่า FTES มาเทียบกับค่าใช้จ่ายทาให้ทราบต้น ทุ นต่อหน่วยของแต่ล ะหลักสูตร โดยคณะได้คานวณแยกเป็น สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน
โดยได้มีการนาเสนอรายละเอียดดังกล่าวในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อรายงานให้ที่ประชุม
ร่วมกัน พิ จารณาความคุ้ม ค่าของการบริหารหลั กสูต ร ให้ เป็ น ไปอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ ประสิ ท ธิ ผ ล และเพิ่ ม โอกาส
ในการแข่งขันและจากการวิเคราะห์ผลของต้นทุนต่อหน่วยพบว่าหลักสูตรของคณะเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยภาพรวม พบว่าหลักสูตรของคณะมีค่าของต้นทุนต่อหน่วย
ที่ถูกกว่า ซึ่งหลักสูตรมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีความพร้อม
ทั้งบุคลากรที่ มีคุณ ภาพ และสิ่งสนั บสนุ นการจัดการเรียนการสอนทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติซึ่ งคณะได้มี การสารวจ
ความต้องการสิ่งสนับสนุนของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการจัดกาเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพทั้งภายใน
และภายนอกคณะ และได้รับการยอมรับจากผู้เรียนผู้ปกครอง และประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งคณะยังคงได้รับ
ความสนใจจากนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะจานวนมาก จึงทาให้สัดส่วนการเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรของคณะส่วนใหญ่อยู่ในอัตราที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยที่มีขนาดเดียวกันเมื่อเทียบสัดส่วนกับมหาวิทยาลัยที่มี
หลักสูตรเดียวกันกับคณะ ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาหลักสูตรของคณะให้ดี
ยิ่งขึ้นจากปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่ากว่า และความพร้อมของบุคลากรที่มีศักยภาพซึ่งถือเป็นต้นทุนที่เป็นปัจจัยสาคัญในการ
พัฒนาคณะ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิ และมีอายุน้อย สามารถพัฒนาคณะได้ในระยะยาวอย่างเต็มศักยภาพ
ให้ ค รอบคลุ ม ในทุ กด้า น นอกจากนี้ คณะยั งคานึ งถึงความคุ้ม ค่าในการใช้ ท รัพ ยากร โดยมี การบริห ารงานการที่ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ เน้นถึงความคุ้มค่ามีการจัดกาทรัพยากร และสถานที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นอย่างดี
และดูแลในการลดต้น ทุน การดาเนิน งานให้ เป็น ไปอย่ างมีป ระสิท ธิภาพ มี การควบคุมกากับ ดู แลการใช้งบประมาณ
เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนโดยเทียบกับต้นทุนปีงบประมาณฐานทาให้เกิดความคุ้มค่าเพิ่มขึ้น
(เอกสาร 5.1.2(1) – 5.1.2(2))
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เอกสารหลักฐาน
5.1.2(1) รายงานต้นทุนต่อหน่วยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
5.1.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 มกราคม 2562
 ข้อ 3.ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
ตามคาสั่งที่ 426/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทาหน้าที่ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัย ที่ไม่ ส ามารถควบคุมได้ที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นงานตามพั นธกิจของคณะ รวมถึงการจัด ทาแผนการบริหาร
ดาเนิ นการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับ ความเสี่ ยง ตลอดจนติดตามและประเมิน ผลการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบ
คณะมีการจัด ทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวมีการกาหนดกิจกรรมในการปฏิบั ติในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้ กับ บุ คลากรทุ กระดั บ ในด้ านการบริหารความเสี่ ย งและการด าเนิ น การแก้ไขลดและป้ องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในรอบปีงบประมาณ 2562 คณะได้ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
และควบคุ มภายใน ตามคู่มื อที่ ได้กาหนดไว้ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ย งทางด้ านกลยุท ธ์ (Strategic Risk: SR)
ความเสี่ ย งทางด้ า นการเงิ น (Financial Risk: FR) ความเสี่ ย งทางด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน (Operational Risk: OR)
และความเสี่ ย งทางด้ านกฎหมาย และข้อกาหนดผู กพั น องค์กร (Compliance Risk: CR) และคณะมี การวิเคราะห์
และระบุ ปั จ จั ย เสี่ ยงที่ ส่ งผลกระทบหรือสร้างความเสี ย หายหรือความล้ ม เหลว หรือลดโอกาสที่ จ ะบรรลุ เป้ า หมาย
ในการบริหารงานและจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง
คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มีการจัดทาแผนและรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มี
ความเข้าใจที่ตรงกันในการจัดทาข้อมูลประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ของคณะฯ ซึ่งการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในช่วงปีการศึกษา 2561 เป็นการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (ตุ ล าคม 2560 –กั น ยายน 2561) และของปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 (ตุ ล าคม 2561 – กั น ยายน 2562)
โดยดาเนิ นการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่เป็ นผลมติจากการประชุม “คณะกรรมการผู้ตรวจติดตามการ
บริหารความเสี่ ยงและการวางระบบการควบคุมภายในของคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” ซึ่ งประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพ คณบดี และรองคณบดี เพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางระบบ
การควบคุมภายในของคณะฯ โดยในการประชุมมีการวิเคราะห์โอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดความผิดพลาด หรือ
ข้อบกพร่องที่จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะฯ รวมถึงมีการพิจารณา
ประเด็นความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และยังส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะฯ และระบุประเด็นความเสี่ยงในด้าน
ต่าง ๆ และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ฯ นาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา และมีการติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบ 12 เดือน และจากผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ มีการ
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ประเภทความเสีย่ ง
(1)
ความเสี่ยงทางด้าน
กลยุทธ์
(Strategic Risk: SR)

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยเสีย่ ง

แนวทางตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง
(3)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)

นักศึกษาไม่มีการพัฒนา
สมรรถนะทักษะด้าน
ภาษาสากล

- หลักสูตรขาดการ
พัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียนเพื่อสร้างทักษะ
ด้านภาษาสากลให้มี
ความหลากหลายและยัง
ไม่ตรงต่อความต้องการ
- นักศึกษาขาดความ
กระตือรือร้นในการ
พัฒนา
- การถ่ายทอดเนื้อหา

ควบคุมความเสี่ยง

1. โครงการ Productive
English through
English Drama
2. โครงการ Intensive
English Preparation
3. โครงการ The CEFR
Camp
4. โครงการ Effective
English
Communication for
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เข้าใจได้ยากเนื่องจาก
ผู้เรียนขาดทักษะด้าน
ภาษาอยูแ่ ล้ว

Careers
5. โครงการ English
Academic Reading
and Writing
6. โครงการ TOEIC
Boot Camp
7. โครงการ EICIP Camp

ความเสี่ยงทางด้าน
กฎหมาย และข้อกาหนด
ผูกพันองค์กร
(Compliance Risk: CR)

อาจารย์ ไ ม่ ไ ด้ ต าแหน่ ง
ท า ง วิ ช า ก า ร ต า ม
เป้าหมายที่กาหนด

- ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ที่ ควบคุมความเสี่ยง
ป ระ เมิ น ผ ล งาน ท า ง
วิ ช า ก า ร ส่ งผ ล ก า ร
ประเมินผลงานล่าช้า
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมิน
ผ ล ง า น ที่ ต ร ง ต า ม
สาขาวิชามีจานวนน้อย
- อ าจ ารย์ ข าด ค วา ม
มุ่งมั่นที่จะ ทาผลงานให้
สาเร็จ
- คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์
ไม่ ค รบตาม เกณฑ์ ที่ จ ะ
ขอตาแหน่งทางวิชาการได้
- เอกสาร/ผลงานทาง
วิชาการเพื่อใช้ในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการใช้
เวลานานในการจัดทา
- อาจารย์ มี ภ าระงาน
ค่อนข้างมาก

1. คณ ะมี ก ารส่ ง เสริ ม
การเข้าร่วมตามโครงการ
พั ฒ น าบุ ค ล าก รข อ ง
มหาวิทยาลัย
2. โค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วิชาการและนิทรรศการ
สาขามนุษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์
3. โครงการอบรมการใช้
เครื่องมืองานวิจัยชุมชน
4. โครงการคลินิกวิจัย
5. มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม
สอบถามปั ญ หาในการ
ด าเนิ น การด้ า นผลงาน
วิ ช าการ และมี ก ารให้
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประสานงานในการจัดทา
ผลงานทางวิ ช าการเป็ น
ระยะ ๆ และใส่ใจในการ
ตรวจสอบวงรอบในการ
ต่ อ สั ญ ญ าจ้ า งที่ ต้ อ งมี
เอกสารต่า ง ๆ ประกอบ
จั ด อ านวยความสะดวก
ให้ กั บ บุ คลากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงทางด้าน
การปฏิบัติงาน
(Operational Risk: OR)

บุ ค ลากรมี ก ารโยกย้ า ย
ลาออก ตั้งครรภ์

- ขาดขวัญกาลังใจ /
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติการ
- การต่อสัญญาจ้างใน
การปฏิบัติงาน
- การขาดความรู้ความ
ชานาญในงานที่รับผิด
ชอบ
- การขาดความสามารถ
ในการทางานเป็นทีม

1. โครงการ HUSO
สรรค์สร้างความผาสุก
และผูกพัน
2. โครงการพัฒนา
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนสู่ความ
เป็นเลิศ
3. โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่ความมั่นคง
แบบมืออาชีพ ส่งเสริม
บุคลากร/ลูกจ้างชั่วคราว
4. โครงการพัฒนา
ลูกจ้างชั่วคราวสู่ความ
เป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริมให้อาจารย์
เข้าร่วมอบรม/พัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
6. โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
7. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ควบคุมความเสี่ยง
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และเมื่อมีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วพบว่าประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้ง 3 ด้าน ลดลงดังผลตาม
ตารางดังต่อไปนี้
ประเภทความเสีย่ ง
(1)

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยเสีย่ ง

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง
(3)

ความเสี่ยงทางด้าน
กลยุทธ์
(Strategic Risk: SR)

นักศึกษาไม่มีการ
พัฒนาสมรรถนะ
ทักษะด้าน
ภาษาสากล

- หลักสูตรขาดการ
พัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียนเพื่อสร้าง
ทักษะด้าน
ภาษาสากลให้มี
ความหลากหลาย
และยังไม่ตรงต่อ
ความต้องการ
- นักศึกษาขาดความ
กระตือรือร้นในการ
พัฒนา
- การถ่ายทอด
เนื้อหาเข้าใจได้ยาก
เนื่องจากผู้เรียนขาด
ทักษะด้านภาษาอยู่
แล้ว

ความเสี่ยงทางด้าน
กฎหมาย และ
ข้อกาหนด
ผูกพันองค์กร
(Compliance Risk:
CR)

อ า จ า ร ย์ ไ ม่ ไ ด้
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิ ช า ก า ร ต า ม
เป้าหมายที่กาหนด

- ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ที่ ควบคุมความเสี่ยง
ประเมิ น ผลงานทาง
วิ ช าการ ส่ ง ผลการ
ประเมินผลงานล่าช้า
- ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
ประเมิ น ผลงานที่
ตรงตามสาขาวิ ช ามี
จานวนน้อย
- อาจารย์ข าดความ
มุ่งมั่นที่จะ ทาผลงาน
ให้สาเร็จ
- คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ ไม่ ค รบตาม
เกณฑ์ที่จะ ขอตาแหน่ง
ทางวิชาการได้
- เอก สาร/ผลงาน
ทางวิชาการเพื่อใช้ใน
การขอตาแหน่งทาง
วิชาการใช้เวลานาน
ในการจัดทา
- อาจารย์มีภาระงาน
ค่อนข้างมาก

แนวทางการ
ดาเนินงาน
(4)

ระดับผลการ
ดาเนินงานจัดการ
ความเสี่ยง

ควบคุมความเสี่ยง 1. โครงการ
ยอมรับได้
Productive
English through
English Drama
2. โครงการ
Intensive English
Preparation
3. โครงการ The
CEFR Camp
4. โครงการ
Effective English
Communication
for Careers
5. โครงการ
English
Academic
Reading and
Writing
6. โครงการ TOEIC
Boot Camp
7. โครงการ EICIP
Camp
1. คณะมีการ
ยอมรับได้
ส่งเสริมการเข้าร่วม
ตามโครงการพัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
2. โครงการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3. โครงการอบรม
การใช้เครื่องมือ
งานวิจัยชุมชน
4. โครงการคลินิก
วิจัย
5. มีการกากับ
ติดตามสอบถาม
ปัญหาในการ
ดาเนินการด้าน
ผลงานวิชาการ
และมีการให้ความ
ช่วยเหลือ
ประสานงานในการ
จัดทาผลงานทาง
วิชาการเป็นระยะ
ๆ และใส่ใจในการ
ตรวจสอบวงรอบใน
การต่อสัญญาจ้างที่
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ต้องมีเอกสารต่าง ๆ
ประกอบจัดอานวย
ความสะดวกให้กับ
บุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงทางด้าน
การปฏิบัติงาน
(Operational Risk:
OR)

บุ ค ล า ก ร มี ก า ร
โย ก ย้ าย ล าอ อ ก
ตั้งครรภ์

- ขาดขวัญกาลังใจ /
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติการ
- การต่อสัญญาจ้าง
ในการปฏิบัติงาน
- การขาดความรู้
ความชานาญในงาน
ที่รับผิด ชอบ
- การขาด
ความสามารถในการ
ทางานเป็นทีม

ควบคุมความเสี่ยง 1. โครงการ HUSO
สรรค์สร้างความ
ผาสุกและผูกพัน
2. โครงการพัฒนา
พนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนสู่ความ
เป็นเลิศ
3. โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่ความ
มั่นคง แบบมือ
อาชีพ ส่งเสริม
บุคลากร/ลูกจ้าง
ชั่วคราว
4. โครงการพัฒนา
ลูกจ้างชั่วคราวสู่
ความเป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าร่วม
อบรม/พัฒนา
ตนเองตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
6. โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้
7. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ยอมรับได้

จะเห็นได้ว่าผลการดาเนินงานหลังบริหารความเสี่ยงแล้วมีระดับลดลง จากเดิมอยู่ในระดับที่ต้องควบคุมความ
เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่คณะยังคงมีการดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปโดยมีการปรับปรุง
การดาเนินงานเพื่อให้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยบางส่วนจาเป็นต้องใช้ระยะเวลา อาทิ สมรรถนะส่วน
บุคคลของนักศึกษาด้านภาษาจาเป็นต้องต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดสรรงบประมาณโครงการและวัดผล
เป็นระยะ รวมถึงสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาให้เห็นถึงความสาคัญของทักษะด้านภาษา ซึ่งจาเป็นต้องมีการบูรณา
การของสาขาวิชาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในส่วนของอาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ คณะยังจาเป็นต้องมีการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งให้ได้มากยิ่งขึ้น ในด้านของบุคคลากรสายสนับสนุนควร
มีการส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานของคณะดาเนินไปอย่างสมบูรณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แก่องค์กร
(เอกสาร 5.1.3(1) – 5.1.3(8))
เอกสารหลักฐาน
5.1.3(1) แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ย งประจาปีงบประมาณ 2561 (เพิ่ม เติม) คาสั่งที่ 41/2561 ลงวัน ที่ 25 ม.ค.
2561
5.1.3(2) แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562 คาสั่งที่ 426/2561 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2561
5.1.3(3) แผนบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.3(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2562 ดาเนินการในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562
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5.1.3(5) แบบกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ RM-1)
5.1.3(6) แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM-2)
5.1.3(7) แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง (แบบ RM 2-1)
5.1.3(8) แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง (แบบ RM-3)
 ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก สามารถแยกตามหลักธรรมาภิบาลได้ ดังนี้
1. หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ผู้ บ ริห ารได้ น านโยบายมหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและบริหารตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งกากับ ดูแล ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานสาเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนดครบถ้วนทุกรายการ เช่น รายงานการติดตาม
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถดาเนินการเบิกจ่าย/
รายงานผลได้ครบถ้วนทุกรายการตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย/รัฐบาลกาหนดทุกรายการ ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.21
อยู่ในระดับมาก
การดาเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ดาเนินงานด้านต่างๆ ได้ครบทุกภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยนานโยบายของมหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดสู่ทางปฏิบัติคณะเพื่อกาหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะที่ประกอบด้วย
ประธานหลั กสู ตรทุ กหลั กสู ตรและถ่ายทอดไปยั งในการประชุม อาจารย์ รวมทั้ งให้ บุ คลากรมี ส่วนร่วมในการจัด ท า
แผนปฎิบัติราชการประจาปี และมีการกากับดูแลผ่านทางคณะกรรมการบริหารของคณะแต่ละไตรมาส
2. หลักประสิทธิภาพ (efficiency) คณะได้บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.11 อยู่ในระดับมาก
คณะฯ ได้นาระบบบริหารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดทาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานของคณะฯ
ทาให้ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว
เช่น
(1) ระบบการจัดการชั้น เรียน (CMS) เป็นระบบจัดการด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และ
นักศึกษา
(2) ระบบ MIS กับการบริหารจัดการสานักงาน จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และการ
สอบถามถึงปัญหาในการดาเนินงานภายในคณะ ทาให้ทางคณะได้ทาระบบ MIS การจัดทาระบบฐานข้อมูลอาจารย์
(IDP) ระบบยืม คืน ครุภัณ ฑ์ ระบบเบิ กจ่ ายวัส ดุ ระบบการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ และน าเสนอระบบในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ
ทั้งนี้การใช้ระบบต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถประหยัดการใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคล สามารถลดระยะเวลา
ในการดาเนินงาน ลดการใช้วัสดุสานักงานประเภทกระดาษด้วยงบประมาณที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
3. หลั ก การตอบสนอง (responsiveness) คณะมี ก ารสร้า งวิ นั ย ในการท างานให้ แ ก่ อ งค์ ก ร และ
นอกจากจะถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ยังรับข้อเสนอแนะต่างๆ มีการรับฟังปัญหา เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางาน และสามารถแก้ไขปัญหา หรือการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.01 อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีการถ่ายทอดนโยบายแผนการดาเนินงานให้บุคลากรได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน โดยได้
นาเสนอแผนการดาเนินงาน ในการประชุมบุคลากรประจาปี และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ที่สามารถสนองตอบผู้ใช้บริการได้อย่าง
รวดเร็ ว และทั น ตามก าหนดเวลา ทั้ ง ในด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต งานวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ เช่น
(1) การเรียนการสอนมีปฏิทินการศึกษาให้แก่นักศึกษา ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมี
ความจาเป็นในการลงทะเบียนเรียนตลอดจนการสาเร็จการศึกษา เช่น
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การศึกษา

- การขอเพิ่ ม -ถอนรายวิ ช า ต้ อ งด าเนิ น การให้ เสร็ จ สิ้ น ภายใน 3 สั ป ดาห์ หลั ง เปิ ด ภาค

- การขอสาเร็จการศึกษาต้องดาเนิน การหลังจากฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ เสร็จสิ้น แล้ว และ
ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถดาเนินการได้ในเวลาที่กาหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
นั ก ศึ กษา โดยการด าเนิ น งานจะมี การประชาสั ม พั น ธ์ ให้ นั กศึ กษาทราบเป็ น ระยะ ๆ ผ่ า นช่ องทางบอร์ด ประกาศ
จอแสดงผลข้อมูล (โทรทัศน์) ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เว็บไซต์ http://huso.vru.ac.th และ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทเี่ ว็บไซต์ http://acad.vru.ac.th ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(2) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สาหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันเวลา มีระบบ
การจัดการที่ทันสมัย มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายจาก
งบประมาณ ตั้งแต่เริ่มขออนุมัติจากคณบดี และสิ้นสุดเมื่อได้รับเงินจากหน่วยการเงิน จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์
(3) คณะฯ เปิดโอกาสให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ http://huso.vru.ac.th/ กล่องรับฟังความคิดเห็นผ่านคณะผู้บริหาร ซึ่ง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับ คณะฯ ได้นาข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหาร โดยมอบหมายรองคณบดีที่
รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น รวมทั้งการตอบสนองผ่านเว็บไซต์ เช่น เมื่อนักศึกษามีปัญหาทางการเงิน
ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทางคณะมีกองทุนสมานใจสมานมิตร สมานใจ โดยนักศึกษาสามารถยืมเงิน จากกองทุนดังกล่าว
มาลงทะเบียนได้ เป็นต้น
(4) ด้านการวิจัย ทางคณะดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวิจัย อาทิ แหล่งทุน
วิจั ย ช่องทางการตีพิ ม พ์ เผยแพร่งานวิจัย ผ่ านช่ องทาง ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เว็บ ไซต์
http://huso.vru.ac.th, Line Official เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว และเข้าถึงผู้รับสารได้ทุกที่ทุกเวลา
(5) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทางคณะดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม อาทิ งานสงกรานต์ กิจกรรมมหากรรมวัฒ นธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1 st VRU Folk
Contemporary Festival เป็ นต้ น ผ่ า นช่ อ งทางระบบ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (social network) เว็ บ ไซต์
http://huso.vru.ac.th, Line Official เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว และเข้าถึงผู้รับสารได้ทุกที่ทุกเวลา
4. หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) คณะได้แสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้นาหน่วยงานและงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผลของการประเมิน คือ 3.99 อยู่ในระดับมาก
คณะฯ ยังให้ ความสาคัญ กับ การรับ ผิด ชอบต่อสังคม ด้วยการให้ บ ริการวิช าการชุม ชนทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดรับนโยบายสภามหาวิทยาลัยคือ นโยบายด้านพันธกิจเพื่อ
สังคมUniversity Engagement คณะได้ ด าเนิ น นโยบายที่ แสดงความรับ ผิ ด ชอบต่ อการปฏิบั ติ หน้ าที่ ในฐานะผู้ น า
หน่วยงานโดย ผลักดันการดาเนินงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม มีการตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสังคม ซึ่งได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 5.1.4(6)
โดยคณะทางานได้ผ่านการอบรมการดาเนินงานด้านพันธกิจเพื่อสังคมกับสถาบันคลังสมองของชาติ และมี
การจัดทาแผนงานพันธกิจเพื่อสังคม เพื่อดาเนินงานและรายงานแผนการดาเนินงาน (เอกสาร 5.1.4(5) - 5.1.4(6))
5. หลักความโปร่งใส (transparency) คณะบริหารงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลตรงตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถตรวจสอบได้ภายใต้กฎระเบียบ ซึ่งผลการประเมินคือ 4.24 อยู่ในระดับมาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินงานที่สามารถที่จ ะทราบถึงความก้าวหน้า หรือขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่กาลังดาเนินงาน ผ่านระบบจัดการของมหาวิทยาลัยหลายระบบ เช่น ระบบการจัดการชั้นเรียน (CMS) ระบบ
MIS กับการบริหารจัดการสานักงาน (ระบบจัดการด้านงานสารบรรณ บัญ ชี พัสดุ การเงิน และงบประมาณ) ระบบ
จัดการข้อมูลด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งทุกระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ อีกทั้งอาจารย์ บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และหลัก
กฎหมายต่าง ๆ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และของคณะฯ เพื่อใช้อ้างอิงในการดาเนินงานด้านการเรียนการ
สอน การเงิน นักศึกษา และอื่น ๆ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่รับรู้รับทราบ
ผ่านช่องทาง ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เว็บไซต์ http://huso.vru.ac.th, Line Official
คณะยังได้จัดทาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
2561 และ 2562 เพื่อบริหารงานผ่านและชี้แจงข้อมูล นโยบายของมหาวิทยาลัย และข่าวสารต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการ
บริห ารคณะ และการติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการตามแผนปฏิบั ติ การ ประจ าปี ง บประมาณ 2561 และ 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อทาความเข้าใจและให้การดาเนิ นงานด้านการเบิ กจ่ายเป็ นไปตามกฎระเบียบของทาง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 95

ราชการ โดยเปิดเผยข้อมูลโดยตรงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
นอกจากนี้ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรรับทราบและสามารถซักถามข้อสงสัยกรณีของการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจาปี เป็นต้น
6. หลักการมีส่วนร่วม (participation) คณะบริหารงานโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วม เรียนรู้
ทาความเข้าใจ รับทราบข้อมูล และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งผล
การประเมิน คือ 3.90 อยู่ในระดับมาก
คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยทุ กกลุ่ม มีโอกาสในการแสดงความคิด เห็ น
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารคณะฯ เช่น
(1) ให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินบัณฑิตด้วยแบบสอบถาม พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นส่วน
หนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงตรงความต้องการของสังคม
(2) มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายกลุ่ม เช่น คณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ของคณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ซึ่งผู้ท รงคุณ วุฒิ คณะผู้บ ริหาร คณาจารย์ และบุ คลากรมีส่ วนร่วมในการ
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ
(3) การเสนอปัญหาที่พบจากการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข
(4) การเสนอรูปแบบการหาแนวทางการดาเนินการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ
(5) การจั ด โครงการสานสั ม พั น ธ์ ม นุ ษ ยศาสตร์ “ควั น หลงสงกรานต์ และกิ จ กรรมมหากรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival” ที่เปิดโอกาสให้อาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุบัน
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
(6) การจัดโครงการสานสัมพั นธ์มนุษ ยศาสตร์ “HUSO สรรสร้างความผาสุกและผูกพัน ” ที่ เปิ ด
โอกาสให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
7. หลักการกระจายอานาจ (decentralization) คณะมีการถ่ายโอนอานาจและการตัดสินใจให้แก่ส่วน
งานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผลการประเมิน คือ 3.83 อยู่ในระดับมาก
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ มี ก ารมอบอ านาจ และความรับ ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ
ดาเนินงานใด ๆ ทั้งในระดับคณะ ระดับงาน และระดับหน่วยงาน โดยการแต่งตั้งรองคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดี การ
แต่งตั้งหัวหน้างาน ซึ่งมีภาระหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานให้กับรองคณบดีในฝ่ายต่าง ๆ และมีการแต่งตั้งหัวหน้า
หน่วยเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะฯ ในภารกิจย่อยจากการมอบหมายของหัวหน้างาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง เช่น
(1) การประชุมกรรมการบริหารคณะ ทางคณะมีการชี้แจงเรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ผ่านหลักสูตร โดยหลักสูตรสามารถนาไปบริหารจัดการโครงการตามพันธกิจของคณะ และมานาเสนอผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ (เอกสาร 5.1.(6))
(2) การแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อให้รองคณบดีสามารถปฏิบัติงานแทนได้ ในกรณีที่คณบดี ไปราชการ
ซึ่งถือเป็นการถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจแก่รองคณบดี
8. หลั ก นิติ ธ รรม (rule of law) คณะบริหารงานด้ ว ยความเป็ น ธรรมและไม่ เลื อกปฏิบั ติ ซึ่งผลการ
ประเมิน คือ 4.02 อยู่ในระดับมาก
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารงานตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์
ที่รัฐหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนด ตลอดจนมีการใช้อานาจตามที่กาหนดไว้
เช่น มีการดาเนินงานบริหารบุคคลตามระเบียบ ข้อบังคับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เป็นต้น
9. หลักความเสมอภาค (equity) คณะบริหารงานโดยการให้บริการ และปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ ศาสนา สถานะของบุคคล ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.05 อยู่ในระดับมาก
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้หลักความเสมอภาคในการบริหารงาน อาทิ ในเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร/การประชุมเชิงปฏิบัติการประจาปี ซึ่งจัดให้แก่คณาจารย์ บุคลากร
จะจัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะฯ ไม่ได้เลือกว่าเป็นอาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุน หรือเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรืออายุงาน การเข้าร่วมโครงการการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดทาแผน
ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยทางคณะได้ให้บุคลากรทุกฝ่ายทั้ง บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ได้มีส่วน
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ร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (เอกสาร 5.1.4(7))
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อสร้างความ
เสมอภาคกับบุคคลทุกกลุ่ม เช่น การจัดทาที่จอดรถสาหรับผู้พิการพิการและสตรี (มีครรภ์) การจัดทาห้องน้าสาหรับผู้
พิการ จัดทาทางทางลาดขึ้นอาคารเพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้พิการที่จะมาใช้บริการ
10. หลั กมุ่งเน้นฉั นทามติ (consensus oriented) คณะเปิ ดโอกาสให้ ผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย มีส่ วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.00 อยู่ในระดับมาก
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ มี ก ารประชุ ม ของคณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ที่ ได้ ด าเนิ น การแต่ งตั้ ง
เช่น คณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการวิชาการ การประชุมคณาจารย์ ประจาคณะฯ
และการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีการจดบันทึกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นสรุปเป็นมติของแต่ละวาระ
การประชุมไว้ เพื่อใช้เป็นมติในการดาเนินการต่อไป
(เอกสาร 5.1.4(1) - 5.1.4(7))
เอกสารหลักฐาน
5.1.4(1) แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2561 (Google Form)
5.1.4(2) ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
5.1.4(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนประจาปีงบประมาณ 2563
5.1.4(4) กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนประจาปีงบประมาณ 2563
5.1.4(5) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (เพิ่มเติม ) ที่ 34/2561
ลงวันที่ 25 ม.ค. 61
5.1.4(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการคณะ (ตั้งแต่เดือน ส.ค.61-ก.ค.62)
5.1.4(7) คาสั่งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
 ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ ได้รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและด้าน
การวิจัย ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีในการจจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่นาไปสู่ผลงานวิจัยท้องถิ่น ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ
อ.ดร.ชนิ น ทร สวณภักดี ผ่ านกิจกรรมแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ งานประชุ มวิ ชาการคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
การเป็ นผู้ป ระกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ผ่านโครงการพั ฒ นาศักยภาพนัก ศึกษาในการเป็น ผู้ป ระกอบการที่ มี การ
ถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์และนักศึกษาผู้มีประสบการณ์ตรง และมีการเผยแพร่องค์ความรู้บนเว็บไซต์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ที่ส นใจได้มีการเข้าถึงและนาไปปรับใช้ ในการ
ดาเนินงานของตน
ในปีงบประมาณ พ .ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ และได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยได้ทาการรวบรวม
ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน และได้นาองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
(เอกสาร 5.1.5(1) -5.1.5(3))
เอกสารหลักฐาน
5.1.5(1) คาสั่งที่ 425/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดความรู้ ประจาปีการศึกษา 2561
5.1.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
5.1.5(3) การจัดการความรู้ (KM) บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(http://huso.vru.ac.th/qa_program.php?newstype=km)
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 ข้อ 6.การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ หารจั ด การและพั ฒ นาบุ คลากร ประจาปี
งบประมาณ 2561 ที่ 38/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
ได้จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนบริหารบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงาน
ด้านบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งการจัดทาแผนบริหารบุคลากรของคณะมีความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564 และเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เป็นแนวทางในการจัดทาแผน เพื่อให้การบริหารบุคลากรของ
คณะดาเนินไปตามแผน นาไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์ขององค์การที่กาหนดไว้
ผลการดาเนิ นงานตามแผนบริหารบุคลากรประจาปี งบประมาณ 2562 ตามแนวทางการดาเนิ นกิจกรรม
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่กาหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
1. คณะมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมตามตาแหน่ง และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คิดเป็นร้อยละ 100
2. คณะได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการ เป็นจานวน 52 คน จากอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 78.5 คน (ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ)
คิดเป็นร้อยละ 66.24
3. คณะได้มี การสนั บ สนุ น และส่ งเสริม ให้ อาจารย์ พั ฒ นาศักยภาพตนเอง โดยการศึกษาต่ อในระดั บ
ปริญ ญาเอก จานวน 22 คน แบ่งออกเป็ น การศึกษาต่อนอกเวลาราชการ จานวน 13 คน และศึกษาแบบเต็มเวลา
จานวน 9 คน โดยได้รับทุนการศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
4. คณะดาเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้จากการ
ปฏิ บั ติ จริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ ที่ แอบแฝงอยู่ในตั วบุ คคล มาใช้ ให้ เป็ น ประโยชน์ เพื่ อการพั ฒ นา
บุคลากรและการพัฒนางาน โดยได้จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่นาไปสู่ผลงานวิจัยเชิงท้องถิ่น
ของอาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี
5. คณะได้นาหลักการมอบหมายงานควบคู่กับการมอบอานาจในการปฏิบัติงาน (Empowerment) เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการทางานเพิ่มขึ้น
6. คณะได้ น าแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สมรรถนะ (Competency) มาใช้ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยเน้ น การ
ประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล
7. คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยให้มีการจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) จานวน 5 เล่ม
8. จั ด โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อพั ฒ นาความรู้ สร้า งทั กษะด้ า นต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน โดย
หน่วยงานจัดขึ้นเองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และส่งเสริมให้แต่ละงานจัด ให้แก่บุคลากรในสังกัดเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นในการพัฒนา (Training Needs) เฉพาะของแต่ละงานภายใน ดังนี้
- โครงการการเรีย นรู้เชิ งผลิ ต ภาพ (Productive Learning) วั น ที่ 21 พฤศจิ กายน 2561 ณ ห้ อ ง
ประชุม 8406 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจาสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- โครงการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
1) ศึกษาดูงาน ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 8
ม.ค. 2562
2) อบรม Service mild ให้พนักงานสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม 8302 อาคารกิจการนักศึกษา
ในวันที่ 16 ม.ค. 2562
- โครงการอบรมพัฒนาลูกจ้างชั่วคราวสู่ความมั่นคงแบบมืออาชีพ : พัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความเป็น
มืออาชีพ
- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่ความมั่นคง แบบมืออาชีพ : ส่งเสริมบุคลากร/ลูกจ้างสร้างความ
มั่นคงในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา
- โครงการอบรมการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดผลสาเร็จ
2. การพัฒนาอาจารย์
1. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2. ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ทมี่ ีคุณสมบัตเิ ข้าเกณฑ์ การ
ประเมิน
5. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
6. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทีม่ ีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ

ค่าเป้าหมาย 2562
แผน
ผล
50
50

19.43
15.43

3

100

› 4.51
› 4.00

4.53
4.12

จากตารางผลการด าเนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไม่ ผ่ าน จ านวน 2 ตั ว ชี้ วัด แต่ ท าง
คณะกรรมการบริหารบุ คลากร พบว่า แนวโน้ มด้ านการพั ฒ นาอาจารย์ในปี ต่อ ๆ ไป จะมี ทิ ศทางที่ดี ขึ้น เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีอาจารย์ยื่นขอเสนอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 22 คน โดยแบ่งเป็น รองศาสตราจารย์
จานวน 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 21 คน (และที่ยื่นขอก่อนหน้าปีการศึกษา 2561 อีกจานวน 3 คน) รวมทั้ง
อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 22 คน แบ่งออกเป็น การศึกษาต่อนอกเวลาราชการ จานวน 13 คน และ
ศึกษาแบบเต็มเวลา จานวน 9 คน โดยมีอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาปริญญาเอกในรอบปีนี้ จานวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์
ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน และอาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ้มสายหั้ว
(เอกสาร 5.1.6(1) - (5.1.6(3))
เอกสารหลักฐาน
5.1.6(1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ 38/2561 ลงวันที่
25 ม.ค. 61
5.1.6(2) แผนบริหารบุคลากร พ.ศ. 2559 - 2563
5.1.6(3) แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ข้อ 7 ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพั ฒนาการของคณะที่ ได้ ปรับให้ การด าเนิ นงานด้ านการประกั นคุณ ภาพเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามคาสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 389/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61 เพื่อทาหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระบบและเป็นกลไกในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจาปี 2561
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 17 ต.ค. 61 เรื่องสรุปผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินประจาปีการศึกษา 2560 และ
วางแนวทางในการดาเนินงานตลอดจนการหารือเรื่องผู้ดูแลตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรและรายชื่อผู้ที่เกี่ยวช้อง และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ที่ 390/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61
หลังจากนั้นคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปี 2561 โดยมีการจัดประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 ม.ค. 62 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและ
การเตรียมส่งรายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน การประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 16 พ.ค. 62 เพื่อการสรุปและ
ถอดบทเรียนจากการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการกาหนดแผนการประกันคุณภาพในปี งบประมาณ
2563และการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 ก.ค. 62 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะรอบ 12 เดือน
นอกจากนี้ ท างยังคณะส่งเสริม ให้ บุ คลากรของคณะเข้าร่วมการอบรมสั ม มนาเรื่องการประกัน คุณ ภาพฯ
ที่มหาวิทยาลัยและ สกอ. จัดขึ้น อันได้แก่
1) การอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 18 ม.ค. 62
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2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing ในวันที่ 26 ก.พ. 62
3) การอบรมในโครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
ภายใต้หัวข้อ เขียนประกันอย่างไรให้ตอบโจทย์และโดนใจ วันที่ 3 เม.ย. 62 เพื่อให้คณาจารย์ทุกสาขาวิชาได้มีการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถทบทวนผลการดาเนินการที่ผ่านมาของตนเองและเขียนรายงาน
ประกันได้อย่างครบถ้วน
4) การอบรมเรื่องการบริหารหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุ ดมศึกษาแห่ งชาติ เพื่ อการ
เผยแพร่ (Thai Qualification Register: TQR) และรับ รองมาตรฐานตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ
หลั กสู ต รรุ่น ที่ 6 ระหว่างวัน ที่ 4 - 5 เม.ย. 62 เพื่ อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารหลั กสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register: TQR) และรับรองมาตรฐาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
5) การอบรมในกิจกรรมโครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ระดับ
คณะ ระหว่างวันที่ 13 – 14 พ.ค. 62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างองค์กร
ระดับคณะ ให้กับคณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานร่วม
เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สามารถวิเคราะห์และเขียนโครงร่างองค์กร
และร่วมเป็นมหาวิทยาลัยคู่เปรียบเทียบด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีการดาเนินงานองค์กร
6) การอบรมในกิจกรรมโครงการการประเมินตนเองและการจัดทาแผนการพัฒนาตนเองตามแนวทาง
EdPEx ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. 62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx นาไปสู่การ
ประเมินตนเองได้อย่างครอบคลุมและนาไปสู่การจัดแผนพัฒนาองค์กรตามแนว EdPEx
(เอกสาร 5.1.7(1) - 5.1.7(13))
เอกสารหลักฐาน
5.1.7(1) คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 389/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61
5.1.7(2) คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ ที่ 390/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61
5.1.7(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 3/2561 วันที่ 17 ต.ค. 61
5.1.7(4) แผนพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
5.1.7(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 ม.ค. 62
5.1.7(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 2/2562 วันที่ 16 พ.ค. 62
5.1.7(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 ก.ค. 62
5.1.7(8) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3232/2561 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61
5.1.7(9) บั น ทึ ก ข้ อ ความเชิ ญ เข้ า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน QA Sharing
ที่ ศธ 0551.0102/ว016 ลงวันที่ 11 ม.ค. 62
5.1.7(10) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561 ลงวัน ที่
24 ต.ค. 61
5.1.7(11) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 699/2562 ลงวันที่ 11 มี.ค. 62
5.1.7(12) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 890/2562 ลงวันที่ 31 มี.ค. 62
5.1.7(13) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1612/2562 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 62
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
7 ข้อ

7 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
2. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
3. อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
4. อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด
2. นางณีรนุช ทิศกระโทก

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2529 3914
โทรศัพท์ : 0 2909 3025
E-mail : nanpha76@hotmail.com
E-mail : sqm@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มี ระบบกลไกและแนวทางการด าเนิ น งานประกัน คุณ ภาพระดั บ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อกากับการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตร
โดยคณะได้ ด าเนิ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่ อให้ คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ย วกั บ
มาตรฐานการศึกษาของคณะและถ่ายทอดข้อมูลไปยังทุกหลักสูตรภายในคณะรวมถึงดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละหลักสูตร เพื่อดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรเป็นไปตามระบบและมีประสิทธิภาพ
(เอกสาร 5.2.1(1) - 5.2.1(8))
เอกสารหลักฐาน
5.2.1(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ที่ 1121/2561 ลงวันที่ 8 พ.ค 61
5.2.1(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ 326/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60
5.2.1(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ที่ 22/2561 ลงวันที่ 18 ม.ค. 61
5.2.1(4) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ที่ 304/2561 ลงวันที่ 16 ก.ค. 61
5.2.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 61
5.2.1(6) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับแก้ไข) ที่ 390/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61
5.2.1(7) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 1/2562 วั น ที่
29 ม.ค. 62
5.2.1(8) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ครั้ง ที่ 2/2562 วั น ที่
27 ก.พ. 62
 ข้อ 2 มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนทุกหลักสูตร เพื่อติดตามการดาเนินงานของแต่ละหลักสูตร
และรายงานผลการติดตามและ ดาเนินงานประกันคุณ ภาพของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและแนวทางการ
ดาเนินงานการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะอย่าง
สม่าเสมอ
หลังจากการประกันคุณ ภาพในระดับหลักสูตร ในรอบ 6 เดือน ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
คณะดาเนิ นการสรุปผลคะแนน และจัดท ารายงานผลการดาเนินงานประกันคุณ ภาพในระดับ คณะต่อไป ในรอบ
6 เดื อน เพื่ อให้ คณะกรรมการบริหารคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ พิ จารณาและให้ ข้อเสนอแนะและ
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แนวทางการพัฒนาในระดับคณะต่อไป
นอกจากนี้คณะกรรมการประกันคุณ ภาพได้มีการประชุมเป็นระยะ ๆ เพื่ อการกากับติดตามการท างาน
ของการทางานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
(เอกสาร 5.2.2(1) - 5.2.2(6))
เอกสารหลักฐาน
5.2.2(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ 326/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60
5.2.2(2) คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ที่ 390/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้
5.2.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 61
5.2.2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 ม.ค. 62
5.2.2(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 2/2562 วันที่ 16 พ.ค. 62
5.2.2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 ก.ค. 62
 ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ ส นั บ สนุ น ทรัพ ยากรเพื่ อการด าเนิ น งานตามองค์ป ระกอบการ
ประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
1. จัดเตรียมข้อมูลที่เอื้อต่อการดาเนินงานของหลักสูตรและการประกันคุณภาพ
2. จั ดให้ มีห้องอเนกทัศน์ (Co-Working Space) ห้องวิจัย สาหรับ นักวิจัย ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องกิจการ
นักศึกษา อานวยความสะดวกเรื่องการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ตอบข้อซักถาม จัดเตรียมข้อมูล
ให้แก่อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์
ของคณะในหัวข้อ “เขียนประกันอย่างไรให้ตอบโจทย์ โดนใจ”
(เอกสาร 5.2.3(1))
เอกสารหลักฐาน
5.2.3(1) ห้องหน่วยวิจัย/ฝ่ายวิชาการคณะ/รายงานสรุปผลโครงการ“เขียนประกันอย่างไรให้ตอบโจทย์ โดนใจ”
 ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะมี การตรวจประเมิ น การประกัน คุณ ภาพการศึกษาระดั บ หลั กสู ต ร และตรวจประเมิ น การประกัน
คุณ ภาพการศึ กษาระดับ คณะ ประจาปี การศึกษา 2561 ระหว่างวัน ที่ 1-5 กรกฎาคม และ 22 กรกฎาคม 2561
และรายงานผลการประเมิ น ให้ คณะกรรมการบริหารคณะและกรรมการประจ าคณะรวมถึงข้อมู ล ต่ าง ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรในการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ
(เอกสาร 5.2.4(1) - 5.2.4(7))
เอกสารหลักฐาน
5.2.4(1) การรายงานสรุปผลของคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
5.2.4(2) การรายงานสรุปผลของคณะกรรมการประเมินระดับคณะ ดาเนินการในวันที่ 20 ส.ค. 61
5.2.4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 28 พ.ย 61
5.2.4(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 ต.ค 61
5.2.4(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 8 ส.ค. 61
5.2.4(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 21 มิ.ย. 62
5.2.4(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 12 ก.ค. 62
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 ข้อ 5 นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณ ภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
คณะได้ น าข้อเสนอแนะจากการตรวจประกั น คุ ณ ภาพการศึกษาระดั บ คณะประจ าปี ก ารศึก ษา 2560
มาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพประจาปีการศึกษา 2561
(เอกสาร 5.2.5(1) - 5.2.5(2))
เอกสารหลักฐาน
5.2.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61
5.2.5(2) แผนพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
 ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มีผ ลการประเมิ น คุณ ภาพ ของทุ กหลั กสู ตรผ่ านองค์ป ระกอบที่ 1
การกากับมาตรฐานทุกหลักสูตร
(เอกสาร 5.2.6(1))
เอกสารหลักฐาน
5.2.6(1)) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม -
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากผลการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนด
ในรอบปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรื
อสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร ค่าเฉลี่ย 38.41
=
3.49 คะแนน
จัดการหลักสูตรโดยรวม
3.51
11
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ร้อยละ
17
ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิ
X100 = 19.77 %
30
86
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
13
ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่ง ร้อยละ
X100 = 15.12 %
42.15
86
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวน
ยละ 5+0+5 X100 = 3.33 %
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ ร้อ≥10
3
จานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

3.49 คะแนน

ไม่บรรลุ

2.47 คะแนน

ไม่บรรลุ

1.26 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.33 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

บรรลุ

5 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

บรรลุ

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.43 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

6 ข้อ
สังคมฯ
22,550
วิทย์ฯ
54,140
วิทย์สุขภาพ
45,100
สังคม
18.40%
วิทย์ฯ
27.60%
วิทย์สุขภาพ
27.60%

6 ข้อ (ข้อ 1-6)
3,868521.10
=
78.50

49,280.52
บาท/คน

บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

34.80
X 100 =

39.77%

87.50
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการแก่สังคม

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

บรรลุ

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการทานุบารุงศิลปะ
7 ข้อ (ข้อ 1-7)
6 ข้อ
และวัฒนธรรม

บรรลุ

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร

7 ข้อ

7 ข้อ (ข้อ 1-7)

บรรลุ

5 คะแนน

6 ข้อ

7 ข้อ (ข้อ 1-7)

บรรลุ

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบ

ตัว
บ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

6
3
1
1
2
13

คะแนนประเมินเฉลีย่
I

P

O

2.35
5.00
-

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.49
5.00
-

3.02

5.00

4.25

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

3.43
5.00
5.00
5.00
5.00

ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก

4.27

ระดับคุณภาพดี

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. คณะมีสาขาวิชาที่หลาหลาย ทาให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี
2. อาจารย์มีการทาผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะมีการส่งเสริมให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. อาจารย์คุณวุฒปิ ริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์
2. อาจารย์ที่มีตาหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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